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Missziói munkaterv - 2021 
 

BEVEZETŐ 
A missziói munkaterv igei alapvetése az elmúlt évekhez hasonlóan a 
következő: 

 
„Az ember lelke az Úrtól kapott mécses...”  

(Péld 20,27.) 

 

A tavalyi év Missziói munkaterve megemlítette a gyülekezet évtizedes 

vágyát, hogy újra iskolafenntartó lehessen. Istennek hála ez a célkitűzés 
teljesült azzal, hogy 2020. szeptember 1-jén hosszas előkészület és átvételi 
folyamat után megkezdhette első tanévét a Gönczy Pál Református Sport és 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, aminek a 2021. januári adatok szerint 
425 fő tanulója és összesen 63 fő alkalmazottja van.  

Azáltal, hogy a gyülekezet iskolafenntartóvá vált, sajátos missziói 

kihívás elé került, így értelemszerűen ehhez fog igazodni az elkövetkező évek 
stratégiája. A célkitűzés azonban nem változott: hitet, reménységet adni az 

embereknek, hogy felismerve és betöltve küldetésüket, visszaragyoghassák 
Istent és az Ő dicsőségét ebben a sokszor a sötétség jegyeit hordozó világban. 
Ennek sajátosan kell megvalósulni a Egyházközségünk által fenntartott 

idősotthonban és szignifikánsan az új intézményünkben, a református 
általános iskolában is Mindamellett a gyülekezetünk missziója továbbra is 
szem előtt tartja az ősi hajdú városban élőket és keresi a kapcsolatot velük. 

 
JELKÉPEINK 

 
A missziói küldetésünkben fontosnak tartjuk az egységes megjelenést, 

hogy beazonosíthatók lehessünk. Így a következő jelképek teremtik meg a 

harmóniát az Egyházközség fő területei között.  
 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség jelképe 

 
 
A logó rövid magyarázata 

A jelképben, ami Tóth Zoltán, a Pixlab grafikusának munkáját dicséri, 
a szentírási üzenet motívumai jelennek meg. A keretet egy lendületesen 
elindított szív grafikája adja meg, utalva arra a lelkületre, amely a szeretet 

nélkül üres marad.  
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A szív egy sematikus mécsesben végződik. Ennek formavilága a Jézus 

korában használt egyszerű mécsesekre utal, amelyek nélkülözhetetlenek 
voltak két évezreddel ezelőtt. Fényt adtak, világítottak, lángjukkal utat 

mutattak, vagy melegséggel töltöttek el. A mécsesek nem csak a háztartások 
kellékei voltak, hanem mindenekfelett az istentisztelet nélkülözhetetlen 
eszközei is. Mindig nagy figyelemmel kísérték állapotukat, töltöttségüket. 

Ezeket a mécseseket annak idején csak természetes anyagokkal, préseléssel 
előállított olajjal töltötték meg.  

A figyelmesen szemlélődő nem csak a mécsest látja logónkban, hanem 

egy jelképes embert is. Így a mécses lángolása egyben szimbóluma azt Istent 
szeretettel, szívvel szolgáló, hívő embernek is, aki – bibliai gondolattal élve – 

mer kisebbé lenni, hogy általa Isten dicsősége nagyobb legyen. E lángolás 
nélkül minden szolgálat, minden Isten-kapcsolat csak rideggé, kihűltté válik.  
Végezetül üzenetértékű a lángnyelv, amelynek kettős a sziluettje: jobb 

oldalon egyszerű vonalvezetés, míg a baloldalon a csodálatos templomunk 
klasszicizáló toronyvonala ismerhető fel. Ennek üzenete az, hogy nem 

csupán a lánglelkűség fontos az Istenhez és a gyülekezetünkhöz fűződő 
kapcsolatunkban, hanem kiemelten tekintünk arra az évezredes és 
évszázados hagyatékra, amit a keresztyénség és benne a hajdúszoboszlói 

reformátusság képvisel a Bocskai-örökséggel egyetemben. Fiatalosság, 
lendületesség, ugyanakkor hagyományaink tisztelete, értékőrzése eggyé olvad 
a szeretet lángolásában. A torony-sziluett lángjában pedig emlékezhetünk 

arra a történelmi eseményre, amikor a városvédők az ellenség üldözéséből 
hazatérve a templomban elhelyezett lámpások alapján tájékozódtak és 

találták meg a hazavezető utat a pusztaságból. Mindezek ismeretében csak 
azt kívánhatjuk, hogy legyen a templomunk és a gyülekezetünk ilyen 
„világító”, Istenhez utat mutató közösséggé, fiatalos lendülettel szolgálva, 

lánglelkűen szeretve! 
 

 
A Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Otthona jelképe 

 
 
A logó rövid magyarázata 

Az idősotthonunk jelképének alapja a gyülekezeti jelkép és igei 
alapvetés. Megjelenésében markánsan kivehető a karakteres „A” betű, amely 
intézményünk bibliai névadójának a kezdőbetűje. Anna volt a nagy 

imádkozó, aki elköteleződött Isten felé fordulásának ajándékaként kapta 
gyermekét, Sámuelt, akiből később népe nagy szabadítója lett: hitbeli és 
erkölcsi példakép. Az „A” betű megjelenése letisztult, kiforrott, stabil 

vonalvezetésű. Jelképezi az idős kori élet letisztultságát, kiforrott szemléletét. 
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Színében az ősz színei figyelhetők meg: barna-sárga. Ezek az élet őszére 

utalnak, az emberi élet végére. Viszont az idős kornak is vannak támaszai: ez 
a szakmaiság és a lelkiség. Éppen ezért a jól kivehető „A” betű bal oldalán 

láthatunk egy hajlott hátú idős embert, de egyben felismerhető a sematikus 
mécses ábrázolás. Továbbá idősotthonunk elkötelezett a hagyományok 
tisztelete, ápolása iránt a magasszintű szakmaiság mellett. Idősotthonunk 

tehát szakmaiság és lelkiség harmóniájában kíván nyugodt légkört 
biztosítani bentlakó időseinknek.  
 

 
Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

jelképe 

 
 
A logó rövid magyarázata 

Az iskola logója formavilágát és üzenetét tekintve is igazodik az 
Egyházközség jelképéhez. Azonban a figyelmes szem észreveszi iskolánk 

névadójának kezdőbetűjét is benne, ami a „G”. Gönczy Pál 
hajdúszoboszlóiként nem csak származására, hanem református hitére is 
büszke volt. Elhivatottságában kiemelkedett a gyermekek érdekeinek 

védelme, amely meghatározta közoktatás-szervezői tevékenységét, politikai-, 
valamint egyházi munkásságát. Ezt a védelmet szimbolizálja a logó körüli 
pajzs-forma, amelyik egyben a „G” betű mintázatát adja ki. A logó belsejében 

egy gyermek látható. Felette a szeretet lángja, amely kettős sziluettjével a 
megújulást, továbbá a hagyományok és legfőképpen a gyermekek iránti 

elkötelezettséget ábrázolja. Ennek a hármas célkitűzésnek a lelki erőforrása 
a következő bibliai jelmondat: „…az Úrban bízzál! Segítséged és pajzsod Ő.” 
(Zsoltárok 115,9) 
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HRE 
missziói 
területek 

2021

1. 

DÁVID

2. 
DORKÁSZ

3. 
TIMÓTEUS

4. 

SIMEON

5. 

PÁL

6. 

PÉTER

7. 
SALAMON

FŐBB MISSZIÓI TERÜLETEK GRAFIKONJA 

 
Missziói munkatervünk komplex szolgálati területekben gondolkodik, 

amelyek további egységekre bonthatók. Ezek a területek egy-egy 
emblematikus bibliai személy nevét viselik és az alábbiakban igei 

alapvetéssel, valamint rövid project-ismertetéssel együtt összegezik a 

legfontosabb eseményeinket.  
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  1. DÁVID PROJECT 
 
I. Igei alapvetés 

 
„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap!  

Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!  
Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék…”  

(Zsolt 96,2-3.) 

 
II. Project-területek 

 

III. Rövid összefoglaló 

A „Dávid-project” magába foglal minden olyan tevékenységet, ami 

jelenleg és a jövőben a gyülekezetünk éneklésével függ össze. Nevét a 

zsoltáríró királyról kapta, aki bensőséges és mély gondolatokat felmutató 

zsoltárjaival megalapozta az egyházi éneklést. Az általa szerzett énekek ereje 

gyülekezeti éneklés

zenés it. és rendezvény

jótékonysági koncertek

kántori szolgálat

orgonafelújítás

jövőbeni zenekar, énekkar

ANNA I. O. zeneterápia
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a megújuló őszinte lelkiség, amely gyógyírt ad megannyi élethelyzetre, és 

lehetővé teszi a személyes, valamint a közösségi elcsendesedést. Célunk, 

hogy eme missziói terület keretein belül megújuljon a gyülekezeti 

éneklésünk is egy-egy zsoltár vagy dicséret megtanulásával, más hangszer 

bevonásával. Emellett teret kívánunk adni minden olyan zenei 

rendezvénynek, kezdeményezésnek, ami méltó Istenhez és lehetőségként 

megragadja csodálatos orgonánk használatát művészi szinten is.  

Természetesen e terület feladata hangszerünk karbantartása, a 

kántori szolgálat koordinálása is. Jelenleg az énekkarunk nem működik, 

ezért annak újra szervezése és minőségi működtetése fontos helyen szerepel 

jövőbeni célkitűzéseinkben. Keressük annak a lehetőségét, hogy a 

református fenntartásban működő általános iskolánk diákjaiból énekkart 

alakítson, de egy iskolai zenekar megalakítását is célul tűztük ki. 

Kiemelkedő volt az eddigi kapcsolat a Zichy Géza Alapfokú Művészeti 

Általános Iskolával, de az iskolaátvétel egészen új távlatokat nyitott meg 

számos kiaknázatlan lehetőséggel, mert a két intézmény évek óta 

harmonikus kapcsolatban működik együtt egymás tőszomszédságában.  

Fontos előrelépés, hogy orgonánk 2020 decemberére megújult egy 

megnyert pályázati keretben egyházközségi önerővel kiegészítve, közel 3 

millió forint értékben. A pályázatért felelős a Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft. a Tiszántúli Református Egyházkerülettel együtt, a kivitelezést 

pedig Péntek Gergely orgonaépítő és Sárosi Dániel orgonaszakértő végezte. 

Reménységünk, hogy templomunk számon tartott orgonapontként több 

előadásnak adhat otthont a 2021-es évben. További változás ezen a missziói 

területen, hogy 2021. február 1-jével egy új kántor veszi át a korábbi 

kántorunk, Gál Enikő szolgálatát, aki 10 éven át hűségesen és nagy 

szeretettel segítette Egyházközségünket.   

Továbbra is támogatjuk a zenés foglalkozásokat a fenntartásunkban 

működő idősotthonunkban, segítve ezzel időseinknek abban, hogy lelkileg 

kiegyensúlyozottabbak lehessenek. Ebben a kezdeményezésben komoly 

végzettséggel és tapasztalattal bíró szakember segít önkéntesként. Új 

missziói lehetőség a református iskolánk egyházének oktatása, amely 

lehetővé teszi ilyen jellegű versenyeken való megmérettetését tanulóinknak.  

Fontos diakóniai lehetőségnek tartjuk a jótékonysági koncertek 
szervezését a Presbitérium felügyeletével, engedélyével minden olyan cél 

érdekében, amellyel azonosulni tud gyülekezetünk.  
Végül ehhez a szolgálati területhez tartozik minden olyan énekkel, 

zenével összefüggő egyéb lehetőség is, amelynek helyszínt és teret ad évek 

óta a gyülekezet.  
 

IV. Programtervezet – DÁVID PROJECT 

 

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

GYÜLEKEZETI ZENEKAR Megpróbálunk felállítani egy gyülekezeti 
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zenekart önkéntesekből, diákjainkból, 
amelyik szolgálatával időnként színesítené az 
istentiszteletet és lehetőséget adna 

tehetséges fiatal énekeseknek, zenészeknek.   

EGÉSZ ÉVBEN 

FOLYAMATOSAN 

A gyülekezet eltökélt amellett, hogy 

lehetőségeihez képest a gyülekezeten belüli 
éneklés színvonalát emelje. Ennek 
érdekében a 2021 évben erősítjük a 

tematikus énektanulást Ésik-Balogh 
Gabriella lelkésznő és az új kántor 

vezetésével, valamint Ésik Ádám lelkipásztor 
közreműködésével, aki gitárral tudja kísérni 
a gyülekezeti éneklést.  

EGÉSZ ÉVBEN 
FOLYAMATOSAN 

KÉTHETENTE  

Az ANNA Idősek Otthonában folytatni 
szeretnénk a lakók körében népszerű zenés 

foglalkozások szakképzett énektanár, 
zenepedagógus önkéntes munkájával és az 
új mentálhigiénés munkatárs szervezésével. 

Reméljük, hogy erre 2021-ben lehetőség lesz.   

2021 NYÁR/KARÁCSONY 
Jótékonysági koncert. Tervezett meghívott 

előadó művész: László Attila.  

2021. JÚNIUS 4-6. 

A Trianoni megemlékezés és a Gönczy 

konferencia közös 
rendezvénysorozatának a záró 
istentisztelete orgonakoncerttel egybekötve. 

2021 ADVENT 

Filiae Solaris énekkar szervezésében 
reménység szerint 8. alkalommal kerül 

megrendezésre (2020-ban elmaradt!) a 
Hajdúszoboszlói Kórusok Összevont 
karácsonyi hangversenye a református 

templomban. 

2021 ADVENT 
Filiae Solaris énekkar szervezésében kerül 

megrendezésre az ökumenikus Betlehemes-
körmenet.  

2021 ADVENT 
A Lituus Rézfúvós Kvintett karácsonyi 
hangversenye a református templomban 
rendhagyó istentisztelet keretében.   

2021 ADVENT 
Buzogány Béla Színtársulatának ünnepi 
műsora istentisztelet keretében.  

2021 ADVENT 

Közös adventi szabadtéri igehirdetés, 
éneklés, bizonyságtétel a helyi Adventista 

Evangélikus és Baptista Egyházzal a városi 
gyertyagyújtás keretében.  

2021 ADVENT  
A Bárdos Lajos Városi és Pedagógus 
Énekkar hagyományos karácsonyi 
koncertje. 
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2021 KARÁCSONY 
Karácsonyi ünnepi istentiszteletek 
harsonakísérettel.  
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2. DORKÁSZ PROJECT 

I. Igei alapvetés 

„Dorkász sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. 
… az özvegyasszonyok … mutogatták azokat az ingeket meg ruhákat, 

amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt.” 
(ApCsel 9,36kk) 

II. Project-területek 

 

III. Rövid összefoglaló 

A „Dorkász-project” gyülekezetünk szervezett diakóniáját fogja össze. 

Talán az egyik legfontosabb terület, amely felmutatja a gyakorlati 

istentisztelet erejét. A szolgálati lehetőségek pedig: az étel-, ruhaadományok 

osztása, gyűjtések, osztások koordinálása, rászoruló családok segítése, 

jótékonysági koncertek szervezése, pénzbeli támogatási kérelmek 

megvizsgálása, véleményezése a Diakóniai Bizottság által, végül 

kapcsolattartás a helyi Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és 

Gyermekjóléti Központ szakembereivel és a Magyar Református 

Szeretetszolgálattal. 

Diakónia Bizottság munkája

Segítő Szeretet Alapítvány

adományozási akciók egész évben

célirányos jótékonysági koncert

ÉTEL-ÉLET project (még inaktív)

Nőszövetség
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Hangsúlyos része ennek a missziói munkaterületnek a Nőszövetség 

munkája. A Nőszövetségünk munkáját Czető Viktória lelkésznő koordinálja.  

IV. Programtervezet – DORKÁSZ PROJECT 

       

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

EGÉSZ ÉVBEN 
FOLYAMATOS 

Folytatjuk a Diakóniai Bizottság sikeres 
kezdeményezését, hogy egész évben tartós- 

és száraz élelmiszereket gyűjtsünk, ezzel 
raktározva egy alap készletet a váratlan 

helyzetek akkut orvosolására, továbbá 
együttműködünk a területen illetékes helyi 
szakhatóságokkal. Kiemelten figyelünk a 

krízis-időszakokra. Ehhez a gyűjtéshez ismét 
megkérjük a presbiteri határozati 
felhatalmazást.   

KIEMELT TERÜLETEK 

 
1, MRE „Szeretetdoboz akciója”, avagy 

rászorulók karácsonyi csomagja 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 

karácsonyi akciója, amelyen keresztül őket 
is és a helyi gyülekezeti területen élőket is 
támogatjuk segélycsomagokkal.  

 
2, Gyermekek ajándéka 

Az elmúlt években 220-250 csomaggal 

készült a gyülekezet szenteste a 
gyermekeknek. Ezekben finom édességek 

voltak és mindig valami olyan, ami képviselte 
a reformátusságunkat és Isten igéjét! Az idei 
évben is kiemelten kezeljük ezt az 

adományozást. Mivel iskolafenntartó lesz a 
gyülekezet, keressük ennek hatékonyabb 
módját, szem előtt tartva a megnövekedett 

igényeket.  
 
3, ANNA Idősek Otthona bentlakóinak 
ajándéka 

A gyülekezet, mint fenntartó az adventi 

időszakban a 42 fő bentlakónak kisebb 
karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik.  

 
 
4, Szent Lukács Görögkatolikus Idősek 

Otthona bentlakóinak adventi ajándéka 

Mivel évek óta szolgálunk a Szociális 
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Otthonba, adventkor minden lakónak 
eljuttatunk egy szerény, jelképes ajándékot. 
Ez általában egy kis gyümölcs és házi, 

valamint bolti teasütemény, igés kártya. 
Igazán jelképes. 250 db készül önkéntesek 
segítségével a Nőszövetség koordinálásával. 

Az intézményt a Görögkatolikus Egyház vette 
át, de kezdeményezésünket nagy szeretettel 

fogadják, ezáltal erősödik az ökumenikus 
kapcsolat.  
 
5, Új gyerektáborunk támogatása 

A gyülekezet kötelékében van egy alapítvány: 
a Segítő Szeretet Alapítvány. Ez az 

alapítvány képes fogadni az adók 1%-át és 
támogat is minket.  

A gyülekezetünk iskolafenntartóvá vált, ezért 
hittel, szeretettel állunk az új kihívás előtt, 
hogy az évenként megrendezésre kerülő 

gyermektáborunkat új keretek között 
gondoljuk újra. Ebben lehet számítani az 

alapítványi büdzsére is, de a Berekfürdőn 
megrendezésre kerülő emi. csendeshét 
részvételét is rendszeresen támogatja, 

valamint a karácsonyi csomagok költségeit 
enyhíti támogatásukkal. Az Alapítvány a 

Dorkász-project egyik stratégiai eleme.  
 
6, Jótékonysági koncert 

Kiaknázatlan lehetőség a jótékonysági 
koncert/koncertek szervezése. Reméljük, 

hogy az idei évben sikerül legalább egy 

nemes cél érdekében jótékonysági koncertet 
szervezni. Tervezett meghívott 

előadóművész: László Attila (mivel 2020-
ban elmaradt).  
 
7, Ruhagyűjtés 

Egyre több megkeresés érkezik, hogy 
fogadjunk használt ruhákat, 
hagyatékokat stb. Koordinátorként a 

településen belül a Katolikus Karitász 

munkáját támogatjuk, erősítve ezzel az 
ökumenikus kapcsolatokat, továbbá a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- 

és Gyermekjóléti Központ ezirányú 
tevékenységét, mivel a szakszolgálat 

megbízott munkatársa egyben gyülekezeti 
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tagunk.  
 
8, Nőszövetség 

A gyülekezetben évek/évtizedek óta működik 
a Nőszövetség. Minden diakónia jellegű 
feladatra szívesen vállalkoznak: sütemények 

készítése, csomagolások stb. Diakónia 
szempontjából egy aktív önkéntes 

csoportnak mondható a gyülekezetünkben. 
Szakmai önképzésük példás, találkozásuk 
a korlátozások nélküli időszakban 

rendszeres és a taglétszám is növekedett.  
 
9, Rhino’s karácsony 

A 2020 év őszén ismét kaptunk egy 
megkeresést a Rinocéroszok AFSE (amerikai 

foci) csapattól, csatlakozzunk az egytálételes 
karácsonyi akciójukat és egyben 
sportrelikviák értékesítéséből (felajánlások 

licitálási értékesítése) adományokat 
gyűjtenek, amelyekkel a református 

hittanoktatásban résztvevő, rászoruló 
gyermekeinket támogatják városszerte. 
2020-ban sajnos törölni kellett a programot, 

de reméljük, hogy idén, 2021-ben 
megvalósítható.  

 
10, Forrás Missziós Ház bentlakóinak 
karácsonyi ajándéka 

2021-ben is megajándékozzuk a TTRE 
fenntartásában működő, de stratégiailag 
partner intézményünk bentlakóit a 

karácsonyi köszöntésünk alkalmával, 
látogatással egybekötve.  

 
11, Állatsimogatással egybekötött 
betlehemes-látogató gyermekek ajándéka 

Reméljük, hogy az idei évben megvalósítható 
az állatsimogató, amelynek keretében 300-

400 apró, jelképes, igéskártyával ellátott 
csomagot kívánunk készíteni kis 
vendégeinknek (városi ovisok és más 

általános iskolából érkezők), akik az adventi 
időszakban felkeresik templomunkat.  
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3. TIMÓTEUS PROJECT 

 
I. Igei alapvetés 

 
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek 

beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” 
(1Tim 4,12) 

 

II. Project-területek 

 
III. Rövid összefoglaló 

Gyülekezetünk a 2021 évben fontosnak tartja a gyermekek és a 
fiatalok között végzett missziót, amely tavaly a COVID-19 miatt sok hátrányt 
szenvedett.  

A Timóteus project-területnek az egyik legnagyobb, Isten iránti hálára 
indító eseménye, hogy 2020. szeptember 1-jétől hosszú évtizedek után újra a 
református Egyházközségünk fenntartásába került a szomszédos általános 

iskola, ami így Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolaként kezdte meg működését. A vonatkozó törvények és előírások teljes 

GÖNCZY REFI ifjúsági stratégiája

kötelező hittanoktatás

fakultatív hittanoktatás, KÁTÉ képzés

LIKE! csoport

HÚ-HA! csoport

HEG-project

SZEK-project
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betartásával szerveződött meg a református oktatói-nevelői munka. 

Egyházközségi szempontból azonban kiemelt helyet foglal el iskolánk, mint 
új missziói lehetőség. Ezáltal fontos lehetőséget biztosítani gyermekeinknek, 

hogy a nekik szervezett programokon keresztül közelebb kerüljenek Istenhez 
gyülekezetünkön keresztül akár tanévi keretben, akár szünetek idején. 
Ennek kidolgozása még átgondoltabb missziói struktúrát igényel, amiben két 

hittanoktató lelkész segít: Czető Viktória és Ésik Ádám.  
Idén, Isten áldását remélve, több olyan alkalommal, foglalkozással 

készülünk, ami a református iskolai, valamint a kötelező (városban az egyéb 

iskolákban szervezett) hittanoktatásunk szerves, egyben kiegészítő része 
lehet és kísérletet tesz arra, hogy szélesebb körben elérje a gyermekeket, 

fiatalokat. Programjaink spektruma több korosztályt is érint.  
Örülünk annak, hogy az óvodás- és általános iskolás korosztály mellett 

elindult egy komolyabb érdeklődés az egyik helyi gimnázium részéről 

(Hőgyes Endre Gimnázium, rövidítve HEG) is közös programok 
kivitelezésére, prevenciós előadások megtartására.  

Még 2019 adventjében ígéretes kapcsolatfelvétel indult el a Szép Ernő 
Kollégium vezetőségével (rövidítve SZEK). Megfogalmazódott a kollégium 
igazgatónője részéről, hogy a fiatalok lelki-mentális egészségét szem előtt 

tartva szervezzünk tematikus programokat a kollégisták számára. Ugyan a 
2020-as év az előrelépést nem tette lehetővé, de 2021-re vonatkozóan 
igazgatónő ismét kifejezte együttműködési szándékát.  

 Továbbra is terveink között szerepel egy ifjúsági központ kialakítása, 
amely lehetővé tenné a fiatalok találkozását, társasjáték estek szervezését és 

olyan alkalmak, foglalkozások megtartását, amelyek erősíthetik a hitbeli 
elköteleződését. A gyülekezet 2018-ban vásárolt egy ingatlant az ANNA 
Idősek Otthona tőszomszédságában, ennek apropóján az ifjúsági központ a 

SAMU Ifjúsági Központ nevet viselhetné, röviden S.I.K. A presbitérium 
engedélyével erre a kezdeményezésre gyűjtést indítottunk 2019-ben és közel 

2,5 millió forint gyűlt össze! A 2020-as költségvetés 10 millió forintot 
irányzott elő a felújításra, azonban a tornyunk sérülése a költségvetésen 
belül átcsoportosítást igényelt, így a tavaszra tervezett felújítási munkálatok 

tolódtak. Az ingatlan hasznosításának új távlataiban egészen új impulzust 
jelent a református iskolánk a 2021-es és azt követő években.  
 

IV. Programtervezet – TIMÓTEUS PROJECT 

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

2021 ÉVBEN 
FOLYAMATOSAN, 

KÉTHETENTE SZERDÁN 

A „HÚ-HA!” csoport húszas-harmincas 
éveiben járó fiatalok találkozója, akik 

nyitottak Istenre és mernek kérdéseket, 
véleményeket megfogalmazni egészséges 
kritikával. A csoport  2018 szeptember végén 

indult. A jelenléti találkozások mellett a 2020-
as évben online bibliaköröket is tartani kellett 

a COVID-19 vírushelyzet következtében 
bevezetett korlátozások miatt. A csoport 
célkitűzése, hogy jobban megismerjük Jézus 
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Krisztust és rácsodálkozhatunk Isten végtelen 
nagyságára, áldásaira, átélve a „húha!”- 
élményt! A HÚ-HA! tehát egy alternatív Biblia-

tanulmányozás kötetlenséggel, barátságos 
légkörrel áthatva. Meghatározó idézetünk 
Blaise Pascaltól, a híres XVII. századi francia 

matematikus, fizikus és gondolkodótól 
származik, aki ezt mondta: „Ha hiszel 
Istenben, és nincsen Isten nem vesztettél 
semmit. De ha van Isten, és nem hiszel benne, 
mindent elvesztettél.” 

2021 ÉVBEN 

FOLYAMATOSAN ÉS 
HETENTE PÉNTEKEN 

LIKE! Fiataljaink nemzedéke otthonosan 
mozog a virtuális világban, a közösségi 

oldalakon. Sajátos kapcsolatok, hálózatok 
jönnek létre, amelyek azonban sokszor 

nélkülözik a valóságot. Új fogalmak jelentek 
meg, az érzelmek kifejezése puszta ikonokká 
(emotikon) válik. Az egyik ilyen legismertebb 

fogalom a „like”, ami a tetszésnyilvánításnak a 
nemzetközi jelképe. A felemelt hüvelykujj jele, 

ikonja azonban ennél ősibb. Ha hihetünk a 
közfelfogásnak, akkor elmondható, hogy 
voltak korok, amikor a hüvelykujj felemelése 

életet jelentett. Ezt az elképzelést tükrözi a 
LIKE! csoport, amelynek jól ismert, 
nemzetközi jelképe kibővült egy szív alakú 

sebhellyel a kézfejen. Mit jelent ez? Azt, hogy 
nem feledkezünk meg Jézusról, aki úgy 

mondott „Igent!” a mi életünkre is, hogy 
közben a kezét átszegezték. Ő az, aki új 
esélyt, új életet tud adni kezével, áldásával! A 

LIKE! csoport Jézust kereső, áldását felismerő 
fiatalok találkozási lehetősége, éppen ezért az 
elnevezés egyben mozaikszó is: LIKE! – Lelkes 

Ifjak Krisztusban Együtt. Foglalkozásainkra 
szeretettel várjuk a tizenéves fiatalokat! 

2021 ÉV ELSŐ FELÉBEN 
FOLYAMATOSAN, 

HETENTE PÉNTEKEN 

KÁTÉ-oktatás (konfirmációs felkészítő) 
Korábban egy sajátos pedagógiai módszer volt 

a kérdés-feleletekkel való tanítás-tanulás. 
Ennek a műfaját jelenti a káté. A káté a 
konfirmációs felkészítő része. A 

foglalkozásokon a fiatalok lehetőséget kapnak 
arra, hogy a református egyházunk 
legfontosabb tanításait, ismérveit 

elsajátíthassák kötetlen formában. Egyben a 
felkészítő kiváló alkalom a közösségépítésre, 

ismerkedésre, közösen szervezett 
kirándulásokra és élményekkel teli tanulásra. 
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A KÁTÉ-oktatás végén – amennyiben a 
fiatalok családjaikkal együtt úgy gondolják -, 
van lehetősége a gyerekeknek a keresztelési 

fogadalmukat megerősíteni, amelyet egykor 
szülei, keresztszülei kereszteléskor tettek. Ezt 
a megerősítést latin eredetivel úgy mondjuk: 

konfirmálni. A felkészítő végén ünnepi 
istentiszteletet tartunk és együtt adunk hálát 

Istennek gyülekezetünk új, fiatal tagjaiért.   
A 2020-as év kihívásai új utakra is indítottak 
minket. Szükségessé vált az online térben is 

megtalálni a kapcsolattartás és KÁTÉ-oktatás 
lehetőségeit. Éppen ezért a 2021. évben fontos 

felkészülni annak eshetőségére, hogy 
oktatásainkat online térben is tervezhetővé, 
kivitelezhetővé kell tenni, amennyiben a 

szükség úgy adja.  

2021 TAVASZ/ŐSZ 

HEG-project. Folyamatos egyeztetés alatt van 

a Hőgyes Endre Gimnázium (HEG) tanáraival 
egy komoly együttműködési lehetőség. Az idei 
évvel egy még komolyabb szakmai 

együttműködést szeretne a gyülekezet, 
megragadva a gyülekezetünk által felkínált 

lehetőségeket több területen (szakmai 
előadások, lelkipásztorok által tartott 
rendhagyó történelem-, irodalom órák, 

kirándulások). 
Mindez szépen kiegészülhet a HEG-ben 
megtartott fakultatív hittanórával.  

2021 TAVASZI+ŐSZI 

TANÉV, ill. NYÁR 

Rendszeres bábelőadások (legalább 3) a 
Mesekuckó előadásában bibliai történet 

feldolgozásával és egy adott téma köré 
csoportosuló interaktív foglalkozásokkal. Az 

előadásokat Lázár Szilvia képzett pedagógus-
előadó tartja, bevonva ezzel az iskola 
közösségét.  

2021. MÁRCIUS 28. 
VIRÁGVASÁRNAP 

Az idei évben rendhagyó virágvasárnapi 
programmal készülünk a gyerekeknek. 

Reméljük, hogy a korlátozások enyhülnek és 
lehetőség van stabilan használni 
templomunkat.  

2021 HÚSVÉT 
Koncepciózus húsvéti programsorozat, 
témahét a Gönczy Refiben.  

2021. MÁJUS 2. 

Május első vasárnapján, anyák napja 
alkalmából rendhagyó istentisztelet tartunk, 

amelynek keretében a gyerekek ünnepi 
műsorral és kézzel készített ajándékokkal 
kedveskednek a templomba érkező 
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édesanyáknak, nagymamáknak. 

2021 TAVASZ 
Szeretethíd 2021 programban iskolásainkkal 

és fiataljainkkal is részt kívánunk venni.  

2021 NYÁR 
Konfirmandusok, LIKE!-osok nyári 
kirándulása a hegyekbe.  

2021 PÜNKÖSD 
Koncepciózus pünkösdi programsorozat, 

témahét a Gönczy Refiben. 

2021. MÁJUS 24. 

A 2021-es évben rendhagyó pünkösdhétfőt 
tervez a gyülekezet, interaktív istentisztelettel, 

hogy a gyermekes családokat is elérje. Az 
istentisztelet mellett szabadtéri kézműves 
foglalkozás és egyéb program is lesz a családi 

napunk keretében.  

2021 NYÁR 
Hajdúszoboszlói Református Napközis 

Gyerektábor, amely minden évben 
megrendezésre kerül.   

2021 ADVENT 
Ünnepi istentiszteleteken gyermekek is 
szolgálnak: igeolvasás, imádság, vers, 
gyertyagyújtás. 

2021 ADVENT 

A 2019 év állatsimogatója szintén nagy sikert 
aratott a gyermekek körében (2020-ban el 

kellett hagyni). Az állatsimogatás mellett 
megnézhető a kézzel készített festett 

betlehemesünk, felkereshető a templomunk. 
Cserébe kapnak a gyermekek egy kis 
meglepetés édességet, igéskártyát és egy 

fontos betekintőt egyházi és adventi 
életünkbe. Így folytatva ezt a kezdeményezést, 
újra felállítjuk az „EGY-(betlehemi) csillagos 

BÁRÁNYHOTELT” ! 

2021 ADVENT 
Gönczy Refi adventi zenés játszóháza, 

koncepciózus adventi programsorozat, 
témahét. 

2021. DECEMBER 24. 
Szenteste a gyermekek műsorával, 
megajándékozásukkal.  
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4. SIMEON PROJECT 

I. Igei alapvetés 

„És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és 
kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.  Azt a 
kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja 

az Úr Krisztusát. 
A Lélek indítására elment a templomba… 

(Lk 2,25-27) 

 
II. Project-területek 

 

III. Rövid összefoglaló 

Az idősek között végzett szolgálat jelenleg gyülekezetünk legerősebb, 
leginkább strukturált területe. Természetesen ezzel az eredménnyel nem 
lehetünk teljes mértékben elégedettek, mert vannak hiányosságok, de az 

irányvonalat jónak tartjuk. Fontos, hogy az időseink érezzék: nincsenek 
magukra hagyva, számíthatnak gyülekezetük lelki- és fizikai segítségére. A 

2020-as év váratlan kihívásai még inkább megmutatták e missziói célkitűzés 
létjogosultságát.  
 

ANNA Idősek O. beteglátogatás

ANNA Idősek O. tematikus programjai

BETESDA Beteglátogató Csoport

telefonos lelkigondozás

Szent Lukács Gk. I. O. istentiszteletei

idősek vasárnapi transzportja

kirándulások
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IV. Programtervezet – SIMEON PROJECT 

 
ANNA Idősek Otthona 

      Különösen fontos kiemelni az ANNA Idősek Otthona összetett szolgálatát, 
amely az idősbentlakásban, házi segítségnyújtásban érdekelt. Az intézmény 
lelki töltetének erősítése elengedhetetlen. A minden reggel megtartott 

áhítatokon túl összetettebb lelkigondozói szolgálat kialakítását indítottuk 
el. Az ANNA Idősek Otthona egyéb teendőit a saját Szakmai programja 
foglalja össze és részletezi. Új mentálhigiénés munkatárs foglalkoztatásával 

olyan nyitott programokat, előadásokat szervezünk, amelyeken idősebb 
testvéreink is részt vehetnek, csakúgy, mint az intézményhez kötődő 

egészség-napokon, ingyenes szűrővizsgálatokon, kirándulásokon.  
      2021-ben változás, hogy megszüntetjük a nappali klubunkat. Az 
idősekkel való kapcsolattartást – egy esetleges teljes karantén esetén – pedig 

a 3,5 millió forint értékű minőségi hangfalrendszer kiépítése teszi lehetővé. 
Ezáltal minden szobában hallhatók az istentiszteletek, közérdekű 

információk stb.  
 
Egyéb szolgálat az idősek felé 

      Kiemelt figyelmet fordítanunk az idén is a rendszeres beteglátogatásra, 
betegúrvacsorára, az iratmisszióra. A településen működő, immár a 
Görögkatolikus Egyház által fenntartott idősek otthonában is jelen vagyunk 

igeszolgálattal, ahol kb. 250 fő él. A kapcsolat a helyi görögkatolikus 
parókussal, Fekete András atyával kiemelkedő és példás.  

     Időseink istentiszteletre való eljutását a szolgálati kisbusz önkéntes 
sofőrszolgálattal segíti. Reméljük, hogy visszaállhat a jó rend, mert a 2020-as 
évben ezt a szolgáltatást felfüggesztettük a vírushelyzet miatt.  

 
       

TERVEZETT IDŐPONT  PROGRAM 

 
EGÉSZ ÉVBEN 

FOLYAMATOS 

Betesda Beteglátogató csoport 

      „Uram, nincs emberem, hogy amint 
felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe.” 
(Ján5,7) Ezt a választ adta a 38 éve beteg 

ember, amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy 
meg akar e gyógyulni. A Betesdánál tömegek 

vártak arra, hogy meggyógyulhassanak. 
Időnként az Úr angyala felkavarta a vizet és 
aki elsőként lépett bele az meggyógyult. 

Ebben a helyzetben a beteg más lehetőségre 
nem tudott és nem is gondolt. Emberi 

megoldást keres, arra a helyzetre, amiben 
van. 38 év betegség nagyon hosszú idő, tele 
reménytelenséggel. 38 év betegség, 38 év 

reménytelenség. Körülöttünk is vannak 
betegek, segítségre rászorulók. Jézus azáltal, 
hogy sok beteget meggyógyított, a mi 
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figyelmünket is arra hívja fel, hogy segítsünk 
a rászorulókon. A fizikai segítségen túl is. 
Vigyük el hozzájuk Isten igéjét, vigyük a hírt, 

hogy van reménység a legreménytelenebbnek 
tűnő helyzetben is, mert van egy szerető 
Urunk, akinek minden felett hatalma van. Ez 

a történet is erről tesz bizonyságot. Nem 
valamilyen csodatévő vízről van szó. Hanem 

az Isten munkálkodó, életet felkavaró erejéről. 
Azt olvassuk, hogy: „az Úr angyala időnként 
leszállt a medencére, és felkavarta a vizet”. 

Isten saját műve az, hogy a betegeket 
meggyógyítja. Az Úr angyala által kavarja fel a 

vizet, ebben is az Ő dicsőséges erejét látjuk. A 
Bethesda szó jelentése: kegyelem háza. Ez a 
történet így azt jelenti, hogy Jézusnál van a 

kegyelem. Ezt az örömhírt adhatjuk át 
másoknak. 

     A Betesda Beteglátogató Csoport célja 
beteg vagy régen látott időseink felkeresése, 

telefonon vagy személyesen. Azon idős 
testvéreinket is meglátogatjuk, akik sokat 
szolgáltak egykor a gyülekezetünkben, de 

egészségük megromlott, hogy érezzék 
közösségük nem mondott le róluk.   

     Szolgálatunkat három területre terjed ki. 
Egyrészt az ANNA Idősek Otthonában lakó 

idősekre (I.), másrészt gyülekezetünk 
időseire (II.), harmadrészt pedig az egyéb 
szociális intézményben lakókra és a 

települési rászorulókra (III.). 
Látogatásainkat dokumentáljuk.  

     Az ANNA Idősek Otthonában a napi reggeli 
áhítatok mellett a szolgálatunkhoz tartozik a 
beteglátogatás, lelkigondozás, egyéb igei 

alkalmak szervezése, programok segítése, 
hitéleti tevékenységek és betegúrvacsorák 
koordinálása.  

      Gyülekezetünk időseinek látogatását 
önkéntes testvérekkel együtt végezzük. A 

látogatások előtt tematikus képzéseket 
szervezünk, hogy betegeink és időseink 
segítségére lehessünk minél hatékonyabban 

és tudjuk a reménységet adó Igét elvinni. A 
képzés során már voltak eddig is igei és 
szakmai felkészítő alkalmak. Már többször 
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segítségünkre volt Nt. Gál Judit 
kórházlelkésznő, aki évtizedes tapasztalatait 
osztotta meg önkénteseinkkel.  

      A Betesda Beteglátogató Csoport 
harmadik területéhez tartozik az egyéb 
szociális intézményekben igei alkalmak 

szervezése, beteg úrvacsora elvitele és 
esetenkénti látogatás rászorulóknál, 

betegségben lévőknél vagy azoknál, akik 
kórházi kezelésre szorulnak. 
       A gyülekezetünk tagjait bátorítjuk és 

kérjük arra, hogy ha valahol szükség van a 
segítségre, igei megerősítésre szóljanak a 

beteglátogató csoportunk valamelyik 
tagjának, akik a jelenleg a következők:  
Bogdán Gyöngyike, Beke Éva, Cseke Árpádné, 
Csirkés Jánosné, Dóró István, Görög Mária, 
Kovács Béláné, Lisztes Imréné, Molnár 
Gáborné, Oszlovics Lajosné, Papp Vilmosné, 
Rittinger Jánosné, Simó Imréné, Szabó 
Erzsébet, Szoboszlainé Molnár Éva. A csoport 
koordinátora Nagy Marianna bo. lelkésznő volt, 
viszont 2020 szeptemberétől önálló 
gyülekezeti szolgálatra ment Gara-Vaskút-

Csátalja gyülekezeteibe. Az új koordinátor 
megtalálása az idei év feladata.  

EGÉSZ ÉVBEN 

FOLYAMATOS 

80 évesek köszöntése otthonaikban, 
tematikusan.  

KÉZZEL-SZÍVVEL 

program 

Kézimunka szakkör, tematikusan, 
imaközösséggel egybekötve. Cél: keresztelendő 

gyermekeknek ajándékok készítése, pl. 
keresztszemes hímzés.  

Nappali Klub 
2021-ben nappali klubunkat megszüntettük.  

EGÉSZ ÉVBEN 
FOLYAMATOS 

Reggeli áhítatok az ANNA Idősek 
Otthonában.  

EGÉSZ ÉVBEN 
FOLYAMATOS, 

HÉTFŐNKÉNT 

Verses foglalkozások az ANNA Idősek 
Otthonában.  

EGÉSZ ÉVBEN 

FOLYAMATOSAN 

Betegúrvacsorák, beteglátogatások további 
erősítése szintén célkitűzés. 

EGÉSZ ÉVBEN 
FOLYAMATOSAN 

Kisbuszunk lehetőséget biztosít arra, hogy 
a távolabb élő, vagy nehezen mozgó időseink 

eljussanak istentiszteletünkre, alkalmainkra. 
A kisbusz önkéntes sofőr segítségével 
kapcsolódik be az ilyen jellegű szolgálatba. 
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2021 OKTÓBER 

 

Október az Idősek hónapja. Ezzel 
kapcsolatban rendkívül színes programokkal 
készülünk az idősek számára. A 

kézműveskedések, előadások, fényképes úti 
ismertetők mellett, népdal-, operett éneklés is 
lesz, valamint közös sütések. 

2021 ADVENT 

A karácsonyi időszakban az ANNA Idősek 
Otthona lakóinak, a Forrás Missziós Ház 

lakóinak és a Szent Lukács Görögkatolikus 
Idősek Otthona bentlakóinak készítünk 

ajándékokat.  

2021 ADVENT 
Tematikus foglalkozások, programok az ANNA 

Idősek Otthonában.  
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5. PÁL PROJECT 

Igei alapvetés 
 

„…választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel 
fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én 

nevemért.” 
(ApCsel 9,15-16.) 

 

III. Rövid összefoglaló 

     A településünk története elszakíthatatlan attól a református örökségtől, 
amely Bocskai István fejedelem hagyatékaként igyekszik továbbra is 

értékalkotó maradni Hajdúszoboszlón. Ennek egyik fontos mozzanata a 
település életében történő aktív jelenlét, valamint a nemzeti és helyi 

ünnepeken, megemlékezéseken való részvétel. Fontos, hogy a helyi 
történelmi és kulturális értékek szervesen beépülhessenek a jövőtervezés 
folyamatába a gyülekezetünkben, megragadva minden olyan eszközt, ami 

Isten dicsőségét szolgálhatja. Éppen ezért ez a missziói terület nem csak 
program-orientált, hanem fontos informatikai és média stratégiát is igyekszik 
kiépíteni. Reménység szerint célkitűzéseinknek erősödő érvényt tudunk 

azáltal is szerezni, hogy Czető Norbert lelkész tagja az Önkormányzat 
Kulturális, Nevelési és Sport Bizottságának. A Pál-project röviden egy kifelé, 

a város lakossága felé irányuló missziói stratégia. Egyik fontos eleme a 

Informatika és Média Bizottság

városi programok, megemlékezések

missziói rendezvények

igei szolgálatok rendezvényeken

webes megjelenések

konferenciák, képzések, előadások

Mécses újság, szórólapok
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felnőtt keresztelési-konfirmációs felkészítőnk is, ami a jól ismert bibliai 

sorsfordító találkozás alapján a FÜLÖP elnevezést kapta.  
Öt új, kiemelt kezdeményezés és lehetőség adódik ezen a szolgálati 

területen:  
     1. Az egyik új irányvonal a HVTV-vel kötött szerződés volt 2020 
adventjében, így lehetővé téve istentiszteleteink sugározását a városi 

televízión keresztül. Továbbá egy tematikus igei gondolatokat bemutató 
sorozatot is készítettünk Mécslángok címmel. Ezt folytatni kívánjuk 
szükséghelyzet esetén, használva a média által nyújtotta lehetőségeket és 

külön költségvetési keretbe helyezve a HVTV-vel való együttműködés 
kiadásait.   

     2. A másik ígéretes irányvonal, hogy a fenntartásunkba kerülő általános 
iskolánk holnapfejlesztése is elkészül 2021. I. negyedévében és 
összekapcsolódnak az iskola, az Egyházközség és az ANNA Idősek Otthona 

hivatalos honlapjai azután, hogy minden intézményi egységnek elkészült a 
saját logója. A különböző színvilágok megjelenése honlapjainkon a könnyebb 

beazonosíthatóságot teszik lehetővé.  
     3. A harmadik újdonság, hogy az iskolának is van működő, hivatalos 
facebook oldala, amely ismét egy kapcsolattartási lehetőség és azon 

keresztül több száz ember érhető el az Egyházközség számára is. Az 
Egyházközség képviseletének is van adminisztrátori jogosultsága.  
     4. A negyedik lehetőség, hogy igényes és színes kiadvánnyal jelenjünk 

meg minősített időszakokban településünk lakossága előtt. Ezek a 
körlevelek 10.800 postaládába jutnak el. Az őszi és adventi körleveleink 

mellett húsvétkor is szeretnénk missziói jelleggel igei gondolatokat és 
tájékoztatást közreadni.  

5. Tervezzük az iskolánkkal közösen egy tájékoztató kiadvány 

megjelentetését, amely a legfontosabb információkat, közérdekű adatokat 
mutatná be Egyházközségünkről. Ennek címe lehetne: RefOKOS, de a 

részletek még formálódnak, bár a tartalom lassan elkészül és a végleges 
döntést az Informatika és Média Bizottság fogja előkészíteni, felterjeszteni.  
     Kiemelt lehetőségként tekintetünk arra, hogy Czető Norbert lelkészt 

beválasztották az Önkormányzat Kulturális, Nevelési és Sport 
Bizottságába, amelynek munkájában a fentebb megfogalmazott 
célkitűzéseinket is tudja képviselni.  

 

IV. Programtervezet – PÁL PROJECT 

 

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

FÜLÖP misszió 

Tematikus előadássorozat keretében felnőtt 
keresztelési és konfirmációs felkészítőket 
tartunk. Korábban tavaszi és őszi előadásokat 

szerveztünk, idén pedig a lehetőségekhez és 
igényekhez fog igazodni a szervezés. 

Reménységünk, hogy iskolás gyermekeink 
szülei célközönséggé válhatnak, de a FÜLÖP 
misszió kiválóan alkalmas arra, hogy a 
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gyülekezeti tagok tanítványozásában is 
segítsen ismereteik felfrissítésével.  

EGÉSZ ÉVBEN 

TEMATIKUSAN 

Szakmai előadások tartása 
    A gyülekezetünk egyik karaktere, hogy a 
szolgálattevő lelkipásztorok különböző 

témában tartanak előadásokat, 
prezentációkat amelyek nyitottak és 
témaválasztásukban széles perspektívát 

vonultatnak fel, számos érdeklődési igényt 
kielégítve.   

 

MÉCSES újság 

MÉCSES újság 2021 

     A cím kiválasztása szorosan összefügg 
gyülekezetünk jelképével, amelynek igei 
alapvetésében, „Az ember lelke az Úrtól 

kapott mécses…” (Péld 20,27) központi 

fogalom a mécses.  

      Jézus idejében a mécses világítása óriási 
értékkel bírt: utat mutatott, beragyogta az esti 
otthonokat, megteremtette a családias 

együttlét lehetőségét. Ám a mécseseknek nem 
volt mesterséges erőforrása, tápláltatása. 
Olajbogyókból ütött olajjal töltötték meg újra 

és újra, hogy küldetését, feladatát 
betölthesse. Ez az olaj a világítás mellett 

sebek gyógyítására, a bőr ápolására is 
szolgált, ezzel igen nagy értéket és 
megbecsültséget képviselve.  

      Újságunk nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé, hogy gyógyítson, értéket és 
megbecsültséget képviseljen. Mindezt úgy, 

hogy tartalmát újra és újra töltjük azzal, ami 
nemes, ami közösségünknek felbecsülhetetlen 

lelki, szellemi és kulturális érték. Tesszük ezt 
azért, hogy erősödjön gyülekezetünk 
református identitása, küldetéstudata és 

egyben megteremtődjön az a családias légkör 
közösségünkben, ahol mások is jól érezhetik 

magukat, befogadásra találva.  
      A MÉCSES újság megújult formával és 
tartalommal, bővített oldalszámban jelenik 

meg idén két alkalommal, teljesen színes 
nyomtatásban. Állandó rovataink között 
szerepel a lelkészi köszöntő, igei gondolatok, 

versek, a templomunk, a klenódiumaink, 
mint értékeink bemutatása, könyvbemutató 

és nem utolsó sorban egy múltba tekintő 
cikksorozat különböző témák bemutatásával. 
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A bővített oldalszám azonban lehetőséget ad 
arra, hogy iskolánk és idősotthonunk 
történéseit is bemutathassuk.  

     A 2020-as év Mécses újságunk kiadásában 
is okozott fennakadást. A húsvéti számot még 
kiadhattuk, pünkösdkor már online jelent 

meg, adventkor pedig le kellett állítani 
szerkesztési folyamatokat a pandémia miatt. 

Szükség esetén továbbra is kívánunk élni a 
lehetőséggel, hogy a Mécses újságunk online 
(is) megjelenjen 2021-ben, de bízunk az évi 

két megjelenésben.  

FACEBOOK misszió 

     Gyülekezetünk facebook oldala: 

Hajdúszoboszlói Református Egyházközség 
címen érhető el. A lap moderátorai: Czető 
Norbert, Ésik-Balogh Gabriella, Cseke 

Sándor. 
      Oldalunkon a gyülekezet aktuális 

eseményeiről, illetve most induló alkalmairól 
szerezhetnek tudomást az érdeklődők. 
Találhatnak fotó albumokat is, amit az ifjúság 

és az idősebb generáció is szívesen nézeget.  
      Minden héten digitális hangfelvétel készül 

az igehirdetésekről és ezt az oldalunkon is 
lehetőség van meghallgatni. Továbbá 
vasárnapi istentiszteleteinken élő 

közvetítéssel jelentkezünk. Hála Istennek 
egyre többen élnek az igehallgatás ilyen 
formájával is.   

     Az oldal követőinek száma a 2019-es 
adatok szerint kb. 900 fő volt, ez most 

2021 elején 1424 fő. Lehetőség van 
kérdéseket feltenni lelkészeinknek, amivel 
élnek is városunk lakói. Számtalan esetben 

kérdeztek és pár órán belül válasz is kaptak. 
A statisztikákból látszik, hogy nem csak 

Magyarországon kísérik figyelemmel 
életünket, hanem a környező országokból is.  
      2021-től az Egyházközség az iskola 

megbízottjaival közösen felügyeli és moderálja 
az iskola hivatalos facebook oldalát is.  

Új honlap: 
www.hszref.hu 

     Az új honlap reménységünk szerint a 
www.hszref.hu-n keresztül válik hamarosan 
elérhetővé, mert feltöltés és tovább fejlesztés 

alatt van, összehangolva az intézményeinket.  

2021 TAVASZTÓL 
Szórólapok és PR anyagok 

      Hajdúszoboszló városa kiemelt turisztikai 
központ és nagyon népszerű határon belül és 

http://www.hszref.hu-n/
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Európa-szerte. Templomunkat nagy 
létszámban keresik fel a turisták és jeleztek 
hotelek is, hogy szívesen adnának 

tájékoztatást templomunkról, alkalmainkról. 
Éppen ezért az Informatika és Média Bizottság 
korábbi javaslatát fenntartva idén 

megvalósítandó tervünk a gyülekezeti PR 
anyag igényes, esztétikus elkészítése, értve 

ezalatt a többnyelvű szórólapokat, 
képeslapokat, és kisebb reklámajándékokat 
(tollak, kulcstartók, hűtőmágnesek).  

Saját készítésű képeslapok 
      Képeslapok tekintetében szeretnénk 

valóra váltani egy tavalyi évre tervezett iskolai 
rajzpályázat-felhívást, ahol különböző 
korosztályból várjuk az elkészült 

pályaműveket. A reformátusságunkhoz 
kötődő képekből a zsűrizettek közül saját 
képeslap kiadását tervezzük.  

2021. MÁRCIUS 15. 

      Ünnepi megemlékező istentisztelet és 
városi ünnepség az 1848/1849-es 

forradalom és szabadságharc évfordulója 
jegyében, különös tekintettel arra a 

templomunkhoz kötődő eseményre, amikor a 
nemzetőreink a patinás falak között tettek 
esküt a haza védelmére! Kiss János az 

1848/49-es szabadságharc idején városunk 
főhadnagya volt. Kossuth neki írta 
nagyhatású levelét a hajdúk fegyverbe 

szólítására, amelynek következtében 
megtörtént az eskütétel. Maradandó és 

őrzendő eszmei érték ez nekünk! 

2021 HÚSVÉT 

Tanulva a 2020-as év kihívásaiból a 

koronavírus járvány okozta korlátozások alatt, 
ebben az évben is tervezünk a húsvéti 
időszakban egy igei gondolattal és általános 

tájékoztatóval kiegészített körlevelet 
kibocsátani közel 11 ezer példányban. 

2021. ÁPRILIS 24-25. 

Koszorúzással egybekötött emlékezés a Vörös 
Terror (1919. április 24.) áldozataira 
istentiszteleti keretben, a városi 

megemlékezéssel szerves egységben.   

2021. ÁPRILIS 29. 

Az 1660-as Szejdi dúlás emlékezete (1660. 

április 29.) ünnepi megemlékezéssel a 
hajdani erődtemplomunk megmaradt 
bástyájánál és falrészleténél elhelyezett 

emléktáblát megkoszorúzva. 

2021. JÚNIUS 4-7. Ettől az évtől Trianon emlékezete és a 
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pedagógus vasárnap még kiemelkedőbb 
jelentőségű, mivel református fenntartásba 
került iskolánk névadója továbbra is Gönczy 

Pál maradt, továbbá iskolánk 
tőszomszédságába készült el a Trianon 
emlékmű 2020-ban.  

     Gönczy Pál református presbiter és 
hitéhez hű egyháztag volt, ezért az 

Egyházközség kötelességének érezi, hogy 
emlékét kiemelten ápolja. Rendhagyó ünnepi 
istentisztelet keretében emlékezünk meg 

Gönczy Pál munkásságáról és iskolánk 
pedagógusait köszöntjük meg.  

     Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az 
évben a Trianon-emlékezetre és 
megkoszorúzzuk Győrfi Lajos 

szobrászművész Hajdúszoboszlón 
megvalósult Trianon-emlékművét.  

2021. SZEPTEMBER 2. 

A város alapításának ünnepe (Hajdúk 
letelepítése) a Bocskai szobornál, figyelmet 
szentelve a templom falánál elhelyezett 

emléktáblára, amelyet a köznyelv „a mosolygó 
Bocskaiként” ismerhet. Az ide kapcsolódó 

Örömnap a repülőtéren van megrendezve. 
Reméljük, hogy az idei évben már református 
sátorral látogathatunk ki az Örömnapra és 

kézműves programokat szeretnénk szervezni a 
gyerekeknek. 

2021. AUGUSZTUS 7. 

„Bánatból örömbe…” címmel evangelizációs 

jellegű csendesnapot és szabadtéri 
evangelizációt tervezünk Nt. Zimányi József 

ny. lelkész szervezésével, helyi és vendég 
lelkészek, szolgálattevők bevonásával.  

2021 ŐSZ 

Tanulva a 2020-as év kihívásaiból a 
koronavírus járvány okozta korlátozások alatt, 
ebben az évben is tervezünk az őszi 

időszakban egy igei gondolattal és általános 
tájékoztatóval kiegészített körlevelet 

kibocsátani közel 11 ezer példányban.  

2021. OKTÓBER 6. 
 Megemlékezés az Aradi vértanúkról. 

2021. OKTÓBER 15. 

Várhatóan az idei évben is meghívást kapunk 
Álmosd községre, hogy részt vegyünk az 

álmosdi csatára (1604. október 15.) 
emlékező műsoron. Ez azért fontos, mert a 

2018 évben gyülekezetünk egy emlékfát 
vásárolt Chéffy-Hathy János hajdú 



 

 
 
 
 

29 

lovaskapitány emlékére.  
Az őszi időszakhoz tartozik a Csanády-háznál 
tartott megemlékezés és koszorúzás is. 

2021. OKTÓBER 23. 
Kopjafánál történő megemlékezés az 1956-
os forradalom eseményeiről.  

2021. NOVEMBER 1. 

Megemlékező gyászistentisztelet a városi 
köztemető ravatalozójában. 

Koszorúzással egybekötött megemlékezések az 
I. és a II. világháborús emlékműveknél igei 
szolgálattal. 

2021. NOVEMBER 4. 
Megemlékezés az 1956-os forradalom 
leveréséről városi rendezvény és igei szolgálat 

keretében, meghatározott vasárnapon.  

2021 ADVENT 

A karácsonyi időszakban kiemelten figyelünk 

a városunkban élőkre. Nyitott programunk az 
adventi filmklub, amely Jézus Krisztus 
eljövetelének üzenetét erősíti. Ilyenkor 

fokozódik a lelkipásztori jelenlét civil 
rendezvényeken, kezdeményezéseken. 

Mindenütt, ahol igei szolgálatra van lehetőség.  

2021 ADVENT 

Tanulva a 2020-as év kihívásaiból a 
koronavírus járvány okozta korlátozások alatt, 

ebben az évben is tervezünk az adventi 
időszakban egy igei gondolattal és általános 

tájékoztatóval kiegészített ünnepi körlevelet 
kibocsátani közel 11 ezer példányban. 
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6. PÉTER PROJECT 

I. Igei alapvetés 

„Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol 
kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” 

(Mt 16,18) 

II. Project-területek 

III. Rövid összefoglaló  

Ez a rész a legfontosabb gyülekezeti események tervezetét mutatja be 

kronologikusan, amelyek meghatározzák gyülekezeti évünket. Ezek az 

alkalmak bár nyitottak, főként az egyházi év rendjéhez igazodnak és 

elsődleges célközönség a gyülekezetünkhöz tartozók köre. A nyitottságot 

vice versa azonban jól jellemezi például a BABÓCA programunk, valamint a 

tematikus felnőtt keresztelési- és konfirmációi felkészítő, a FÜLÖP-

misszió, amiről az előbbi project-terület ismertetésekor írtunk. 

Hangsúlyosnak tartjuk, hogy ez a missziói terület egyfajta „belmisszió”, 

vasárnapi és hétközi alkalmak

20-as, 30-as generáció rétegalkalma:

HÚ-HA!

40+ generáció rétegalkalma: 
NEFELEJCS

CÉL-KERESZTBEN- A HÁZASSÁG 

filmklubok, előadások, tanfolyamok

BABÓCA (BABák Órája Céltudatos Anyukákkal)
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erősítve ezzel a Krisztushoz, a református egyházhoz, és az egymáshoz való 

kötődést. 

IV. Programtervezet – PÉTER PROJECT 

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

2021-BEN 
FOLYAMATOSAN ÉS 

TEMATIKUSAN 

Nőszövetségi találkozó 

igetanulmányozással minden hónap 
meghatározott napján a gyülekezeti 

teremben. Az igetanulmányozás mellett 
tematikus előadásokat tartunk és erősítjük 
az Egyházközség karitatív tevékenységét. A 

Nőszövetségi konferenciákon való részvételt 
tervezzük 2021-ben is.  

2021-BEN 
FOLYAMATOSAN ÉS 

TEMATIKUSAN 

BETESDA bibliaóra új rétegalkalommá vált 
minden hónap meghatározott napján. Fontos 
azonban, hogy ez a missziói terület új vezetőt 

igényel, valamint kell, hogy illeszkedjen a 
vírushelyzet utáni lehetőségekhez. Bízunk 

abban, hogy 2021-ben visszatér az aktivitása 
ennek a szolgálatnak és felkérhetünk 
szakembereket továbbra is, hogy meglegyen 

a beteglátogatás elméleti megalapozottsága.  

2021-BEN 
FOLYAMATOSAN ÉS 

HETENTE 

Istentisztelet a Szent Lukács 

Görögkatolikus Idősek Otthonában, amely 
egy sajátos missziói területté vált a 
fenntartóváltás következtében. 

Istentiszteleteinket kedd délutánonként 14 
órától tartjuk és bízunk abban, hogy a 2021-

es évben már nem lesz nagyobb fennakadás.  

2021-BEN 
FOLYAMATOSAN ÉS 

KÉTHETENTE 

BABÓCA. A Babóca gyülekezetünk baba-

mama köre. Az elnevezés nem csak a 
kisgyermekes családok körében jól ismert 
magyar rajzfilm főszereplőjére, Babócára, a 

katicakislányra utal, hanem egy mozaikszó 
is: BABák Órája Céltudatos Anyukákkal. 
Babóca alkalmainkon meghitt, családias 

légkörben szeretettel várjuk a 
kisgyermekeket nevelő édesanyákat 

„babócáikkal” együtt. Foglalkozásainkon 
végzett szakemberek is részt vesznek 
édesanyaként, ezáltal a lelki dolgokról 

történő kötetlen beszélgetés mellett 
megjelenik a szakmaiság is a 

gyermeknevelés vonatkozásában.  
Törekszünk arra, hogy a Babócán lehetősége 
legyen az édesanyáknak kötetlen 

beszélgetésre, igeolvasásra, imádságra 
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közösségben is lelkipásztori vezetés mellett. 
Külön öröm, hogy alkalmunkról tud 
Bartos Erika írónő, Babóca „anyukája”, 

aki engedélyezte grafikájának 
alkalmazását a plakátjainkon és egy 
ajándékcsomagot is küldött a vezető 

lelkész családjának.   

2021-BEN  

TEMATIKUSAN 
 

FÜLÖP-misszió. A felkészítő alkalom a Lélek 

által elküldött tanítvány, Fülöp nagy 
találkozására utalva kapta a nevét. Fülöp 

volt az, aki kellő időt szánt az etióp 
kincstárnokra, és személyes, Krisztus-
orientált beszélgetésük áldott kereszteléssel 

folytatódott, felnőttként meghozva egy 
döntést.   
A Fülöp-misszió egy régebb óta jelentkező 

szükséget igyekszik orvosolni: a felnőtt 
keresztelési és felnőtt konfirmációi 

felkészítéseket. Korábban ezeket az 
igényeket a lelkipásztorok egyénre szabott 
felkészítőkkel oldották meg 1-1,5 órán belül. 

Akkut megoldás volt ez és lényegesen pozitív 
hatással jelentkezett a statisztikában. Mégis 

úgy gondoljuk, hogy a gyülekezet hosszabb 
távú jövője érdekében ennek az egyre inkább 
jelentkező igénynek kellő súlyt és 

nyomatékot kell adni szervezett, tematikus 
formában. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy nem vállaljuk az egyedi felkészítőket. A 

FÜLÖP misszió nem csak a keresőket, 
érdeklődőket célozza meg, hanem kiváló 

lehetőség a gyülekezet tagjainak tudása 
felfrissítésében.  

2021-BAN 
FOLYAMATOSAN ÉS 

KÉTHETENTE 

SZERDÁNKÉNT 

Korosztályi rétegalkalom került 
bevezetésre a 40+ korosztály számára. 
Ennek neve a NEFELEJCS, amely 

mozaikszóként azt jelenti: Negyven Felettiek 
Jézussal Csoport. A tematikus 
bibliatanulmányozást folytató, kötelten 

csoporthoz bárki csatlakozhat.  

2021. JANUÁR 18-24. 
Ökumenikus imahét megünneplése a 

történelmi egyházakkal a vírushelyzet miatt 
elmarad Hajdúszoboszlón.   

2021. MÁRCIUS 15. 

Március 15-i ünnepség a gyülekezeti rend 
szerint, szolgálattal, emlékezve a honvédők 
eskütételére templomunk falánál, 

emlékműveknél.  

2021 TAVASZ CÉlKERESZTBEN: A  HÁZASSÁG missziói 



 

 
 
 
 

33 

vagy 
2021 ŐSZ 

célkitűzésünk keretében interaktív házassági 
felkészítőt kívánunk tartani a korábbi évek 
kezdeményezésének mintájára, amelyre a 

házasulandókat is meghívjuk. A tervezett 
hosszú hétvégén filmnézés, előadás, 
interaktív feladatok és ünnepi áldáskérő 

istentisztelet teszi teljessé a felkészülést.  

2021. MÁRCIUS 28. 
Virágvasárnap.  

2021. MÁRCIUS 22-31. 

Húsvéti bűnbánati és evangelizáció 
tematikus szolgálatokkal. Várhatóan 

meghívott lelkipásztorok szolgálnak és 
hangsúlyt szeretnénk tenni azokra is, aki 

nem tartoznak a gyülekezetünkhöz.  

2021. ÁPRILIS 2. 
Nagypéntek. Passiós gyászistentisztelet a 
templomban.  

2021. ÁPRILIS 4. 
Húsvétvasárnap. Ünnepi úrvacsorás 
istentisztelet. 

2021. ÁPRILIS 5. 
Húsvéthétfő. Ünnepi istentisztelet a 
templomban.  

2021. MÁJUS 13. 
Jézus mennybemenetelének az ünnepe: 
esti istentisztelet a templomban.  

2021. MÁJUS 17-21. 
Pünkösdöt előkészítő hét. Lelki készülődés 
tematikus programokkal, istentiszteletekkel, 

konfirmációs vizsgával május 22-én.   

2020. MÁJUS 23-24. 
Pünkösd ünnepe. Konfirmációs-, jubileumi 

konfirmációs fogadalomtétel. 

2021. JÚNIUS 4. 

Ünnepi megemlékezés gyászistentisztelettel a 

Nemzeti összetartozás napján és a 
Trianon-emlékmű koszorúzása a Kálvin 

téren.  

2021. JÚNIUS 6. 
Pedagógus vasárnap ünnepi istentisztelettel 
és általános iskolánk pedagógusainak 

köszöntésével.  

2021. AUGUSZTUS 20. 
Államalapítás ünnepe szabadtéri program 

keretében történő imádsággal, áldással.  

2021. AUGUSZTUS 22. 

vagy 
2021. AUGUSZTUS 29. 

Újkenyérre úrvacsorás istentisztelet 

 

2021 ŐSZ 
 

Gyülekezeti kirándulás 

2021. OKTÓBER 6. 
2021. OKTÓBER 15. 

2021. OKTÓBER 23. 

Nemzeti ünnepeinkhez kötődő 
istentiszteletek, megemlékezések. (Arad, 

Álmosdi csata, 1956-os forradalom) 
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2021. OKTÓBER 31-

NOVEMBER 1. 

 

 
Emlékezés a reformációra. Megemlékező 
istentisztelet a köztemető ravatalozójában 

2021. NOVEMBER 21. 

Az Örökkévalóság vasárnapján ünnepi 

istentisztelet keretében megemlékezünk az 
elmúlt évben elhunyt szeretteinkről, és 
mindazokról, akikért az emlékharangok 

szóltak. Erre az eseményre levélben hívjuk 
meg a családtagokat, hozzátartozókat. 

2021. NOVEMBER 28. 

Advent 1. vasárnapja. Az ünnepi 
istentiszteleten a gyermekek szolgálatával 

meggyújtjuk az első gyertyát.  
Ökumenikus ünnepség keretében 
meggyújtjuk az első gyertyát a város 

koszorúján a Művelődési Ház előtt rövid 
áhítattal. 

2021. DECEMBER 5. 

Advent 2. vasárnapja. A zenés istentisztelet 
keretén belül gyerekek szolgálnak és 
gyújtják meg a gyertyát a gyülekezet adventi 

koszorúján. 

2021. DECEMBER 5.  

Advent 2. vasárnapja. Ökumenikus 

ünnepség keretében meggyújtjuk a második 
gyertyát a város koszorúján a Művelődési 
Ház előtt rövid áhítattal. Közösen szolgál a 

Református Egyház, a Baptista Egyház és az 
Adventista Egyház.  

2021. DECEMBER 12. 

Advent 3. vasárnapja. A zenés istentisztelet 
keretén belül gyerekek szolgálnak és 

gyújtják meg a gyertyát a gyülekezet adventi 
koszorúján. 

2021. DECEMBER 12. 

Adventi vásár. A korábbi év 

kezdeményezését folytatva idén is 
megrendezésre kerül az adventi kézműves- 

és könyvvásárunk, amelyen értékes, 
gyülekezeti önkéntesek által készített 
ajándékokat, édességeket lehet 

megvásárolni. 

2021. DECEMBER 12. 

Ökumenikus ünnepség keretében 

meggyújtjuk a harmadik gyertyát a város 
koszorúján a Művelődési Ház előtt rövid 
áhítattal. Szolgál: a Római Katolikus Egyház. 

2021. DECEMBER 13-17. 
Bűnbánati istentiszteletek.  

2021. DECEMBER 19.  
Advent 4. vasárnapja. A zenés istentisztelet 
keretén belül gyerekek szolgálnak és 
gyújtják meg a gyertyát a gyülekezet adventi 



 

 
 
 
 

35 

koszorúján. 

2021. DECEMBER 19. 

Advent 4. vasárnapja. Ökumenikus 

ünnepség keretében meggyújtjuk a negyedik 
gyertyát a város koszorúján a Művelődési 
Ház előtt rövid áhítattal. Előtte betlehemes 

körmenet ökumenikus részvétellel a Filiae 
Solaris Kórus szervezésében. Szolgál: a 

Görögkatolikus Egyház.  

2021. DECEMBER 23. 

Adventi filmklub. Idén egy interaktív, 
beszélgetős filmklubbal szeretnénk 

színesíteni az adventi időszakot. Olyan film 
kerül levetítésre, amely rendkívül sajátosan, 

de megrendítő erővel vall a gyermekké létel 
csodájáról, nagyságáról Jézus Krisztusban.  

2021. DECEMBER 24.  
Szenteste a gyermekek műsorával, 
ajándékosztással.  

 
2021. DECEMBER 25-26. 

 

Ünnepi istentiszteletek úrvacsorával.  

2021. DECEMBER 31. 
Óévzáró ünnepi hálaadó imaközösség, majd 
közös évköszöntés és lámpásgyújtás 

templomunk tornyában.  
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7. SALAMON PROJECT 

I. Igei alapvetés 

Salamon „…épít majd házat nevem tiszteletére. Ő fiam lesz, és én atyja 
leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját…” 

(1Krón 22,10) 
II. Project-területek 

 

III. Rövid összefoglaló 

 E project nem elsősorban missziói, de több programnak feltétele a 

megfelelő helyiségek biztosítása. Salamon építkezései ihlették ezt a fő 

project-területet és magába foglal minden felújítást, karbantartást, átépítést, 

bővítést, építési pályázatot az Építési Bizottság felügyeletével.  

 

IV. Programtervezet – SALAMON PROJECT 

TERVEZETT IDŐPONT PROGRAM 

HAJDÚSZOBOSZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2021-2025 SAMU Ifjúsági Központ kialakítása 

a Nádudvari u. 1 sz. alatti 
ingatlanunkban. 

Hosszabb távú terveink között 

Építési Bizottság

épületek takarításai

épületek felújításai

karbantartási feladatok

fizikai építkezések, bővítések

a templom állapotfelügyelete
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szerepel továbbra is a SAMU Ifjúsági 
Központ kialakítása. A 2020. évben 
a költségvetési keretben ütemezve 

volt az I. fázis, de a templomtorony 
váratlan sérülése miatt 
költségátcsoportosítást és 

költségvetésmódosítást hajtott végre 
a Presbitérium.  

Fontosnak tartjuk az erre a célra 
történő adományozási lehetőség 
hirdetését, az adományok 

koordinálását és az adakozókkal való 
kapcsolattartást. Reménységünk, 

hogy egy ifjúsági központ kialakítása, 
megfelelő foglalkoztató szobákkal 
kiegészítve szerves része lehet a 

fenntartásunkba került általános 
iskola szakmai munkájának és az 
ifjúsági missziónak. 

2021-2025 Vágyunk, hogy egy állandó 
kiállítóteret alakíthassunk ki, 

bemutatva ezzel Egyházközségünk 
múltját. Terveink között szerepelt a 

templom karzatának átalakítása 
ebből a célból, viszont az 
iskolaátvétel következtében minden 

helyre szükség van a templomban, 
ezért kérdésessé vált a karzat 
kiállítótérré történő átalakítása. 

Azonban szükségessé vált 
megvizsgáltatni, hogy statikailag 

alkalmas-e a jelenleg használaton 
kívüli nagy karzatunk arra, hogy 
aktív terhelésnek legyen kitéve.  

2021 TAVASZ-NYÁR Udvar világítás, fakivágások. 
Tavalyi évben a pandémia okozta 

megszorítások miatt elmaradt, de az 
Építési Bizottság szeretné ütemezve 
korszerűsíteni a templom belső 

terének reflektor-világítását az 
idei évben, továbbá az udvar 

megvilágítását kívánja kiépíteni. 
Átgondoltan tervezi a szükségessé 
vált fakivágásokat is. 

2021 TAVASZ-NYÁR Gönczy utcai parókia hátsó 
kerítésének javítása 

2021-2022 Lelkészi Hivatal szükséges 
bútorainak, irodai eszközeinek 
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beszerzése. Hivatal felújítás. 
Az Építési Bizottság szeretné az idei 
évben megterveztetni a Lelkészi 

Hivatal teljeskörű, belső felújítását 
és a jövő év elején a hivatalt 
átköltöztetve megkezdeni a 

munkálatokat. Az idei évben 
azonban a megfelelő bútorok 

beszerzése ütemezve van, továbbá 
egy frissítő festés a lehető 
legköltséghatékonyabb módon.  

 Lelkészi Hivatal áthelyezésének 
előkészítése. 

Célunk a Rákóczi utcai gyülekezet 
belső, fedett kapubejárójának 
javítása a korábbi csőtörés miatt, 

ezzel egyidejűleg pedig előkészíteni 
az ingatlant a hivatal 2022 év eleji 

átköltöztetésére.  

GÖNCZY PÁL REFOMÁTUS SPORT ÉS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2021 TAVASZ-NYÁR Gönczy Pál Református Sport és 

Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Puskin utcai épületének 
homlokzati sérülése.  

Az általános iskolánk Puskin utcai 
épületének homlokzata megsérült, 
ezért az Építési Bizottság 

felügyeletével, intézményi 
költségvetés terhére szükséges 

dönteni a javításról, és az épület 
használhatóságának jövőjéről 

2021 TAVASZ-NYÁR Gönczy Pál Református Sport és 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola energetikai, felújítási 

tervdokumentációja. 
Ahhoz, hogy hatékonyan 
indulhasson iskolánk a 2021-2027-

es pályázati körben, szükség van: 
a, egy pályázatfigyelő céggel történő 

keretszerződés megkötésére; 
b, az Egyházkerület Fejlesztési 
Irodájával való kapcsolattartásra; 

c, a tulajdonos Önkormányzattal 
való közös együttműködésre, mivel 
az Önkormányzat is érintett bizonyos 

pályázati lehetőségekben; 
d, egy teljes energetikai 
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tervdokumentáció elkészítésére 
intézményi költségvetésen belül, 
amely tartalmazza a felújítást, az 

esetleges bővítési igényeket, illetve a 
jövőbeni új épületegységeket.  
 

HAJDÚSZOBOSZLÓI REFORMÁTUS  
ANNA IDŐSEK OTTHONA 

2021 TAVASZ-NYÁR ANNA Idősek Otthona főbb tervei. 
Az idei évben az ANNA Idősek 

Otthona saját költségvetési körben 
tervezi 

a, az udvar burkolását, elvezető 
csatornák javítását és a járdák 
felújítását; 

b, a tűzvédelmi rendszer 
korszerűsítését; 
c, a szobák folyamatos felújítását és 

egységes bútorzattal történő 
ellátását; 

d, az udvari erkélyek alsó részének 
helyreállítását; 
e, a meghibásodott napkollektor 

felülvizsgálatát. 

 

Végezetül azt kívánjuk, hogy ez a Missziói munkaterv 

megvalósulhasson és minél többek számára legyen a Jézusra találás 

útja, Isten dicsőségére és a gyülekezetünk épülésére! Ehhez kérjük 

Isten áldását és bölcsességét, erőt, kitartást a szervezői munkához! 

 


