
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ISTEN ELKÜLDÖTTE FIÁNAK LELKÉT A MI SZÍVÜNKBE” 
/Gal: 4:6/ 

 
PÜNKÖSD a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Az apostolok Cselekedeteiről írott könyv 
2. részében olvashatunk a Lélek csodálatos hatásáról, az emberi lélekben végzett 
üdvösséges munkájáról.  
 Ez az Ige pedig arról szól, hogy hogyan történt a Szentlélek eljövetele.  
 Úgy, hogy „Isten elküldte.” Onnan felülről érkezett, mennyei magasságból, 
de itt a földön akar a szívünkben lakozást venni.  
 Kicsoda a Szentlélek? Az igei válasz: Isten Fiának a Lelke, azaz Jézus 
Krisztus Lelke mibennünk.     
 Az első Pünkösd azt mutatta meg, hogy az Úr Jézus miképpen ajándékozta 
önmagát a tanítványoknak, és hogy miképpen akar velünk lenni -mai tanítványokkal- 
„minden napon a világ végezetéig.” 
 A Szentlélek annyi, mint Jézus Krisztus itt és most közöttünk és mibennünk 
épp oly bizonyosan, mint egykor szemmel láthatóan a tanítványok között. 
 „Az Úr csodásan működik…” mondja egyik kedves énekünk, mi pedig 
hozzátehetjük, hogy a Szentlélek által.  
 „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő 
és hová megy, így van mindenki, aki Lélektől született.”- mondja Jézus Krisztus. Úgy jön 
tehát a Szentlélek, mint a szél. Nem tudjuk honnan fúj, de egyszer csak érezzük 
csodálatos hatását, erejét, világosságát és vezetését.  
 Jön a Lélek, hogy némelykor szellőként simogasson, vigasztaljon. Máskor 
perzselő tűzként jön, hogy elégessen bennünk mindent, ami nem szolgálja 
üdvösségünket. 
 Jön, hogy új életet ajándékozzon, hogy mondhassuk az apostollal: „Élek 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” 
 

Dr. Szalkay Kázmér 
NAGY MÁRTA: Pünkösd 
 
Megszülettél, 
Közénk jöttél. 
Megfeszíttettél, 
Halált legyőztél. 

 
 
El mégsem hagysz, 
Visszafogadsz 
Hóreb és Sión hegyén, 
Lét-Élethegyén. 

 
 
Fénynek Árnyékot, 
Víznek Hullámot, 
Nekünk Lelket adsz. 
Magunkra nem hagysz. 
Greifswald, 2005. ápr.23.

Magyar Kőszál 
Az Árpád téri Református Egyházközség lapja 

22. szám         2006. június 4. 

Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. Telefon: 06 (52) 412-801 



GONDOLATOK: Recept a boldogtalansághoz 
 

Mint hogy egy évben többnyire borúsak a napok, az ember kedélyállapota 
is alkalmazkodott az idő járáshoz. Valamilyennek pedig lenni kell  az embernek, s 
mivel boldog nem lehet,  mert azért  nagy árat kell  fizetni manapság, a t isztelt  
polgár inkább megveszi olcsóbban a boldogtalanságot.  Nem szükséges érte 
sorban állni a hipermarketek polcainál,  bárki elkészítheti  magának otthon az 
alapot.   

A dolog nyitja az, hogy ne nagyon járjon az ember társaságba, ne 
ismerkedjen – aminek megvan az előnye, hiszen így megkíméli magát az egyén 
egy esetleges barátságtól,  netán egy szerelemtő l ,  amibe inkább nem is érdemes 
belegondolni.  A legjobb távol-keleti  receptek szerint is a boldogtalanság a 
magányon alapszik, és ha ezt még egy kis életundorral is fűszerezik, akár főétel 
helyett  is fogyaszthatják. Amire mindenképpen ügyelni kell  az elkészítés során, 
hogy egy csöppnyi szeretet se csurranjon a boldogtalanságra vágyó ember 
életébe, mert az lehet mindennek az elrontója.  Miután mindezt jól kikavartuk, 
már rakhatjuk is a sütőbe az alapot.   
Az elkészült  finomságot mindennapi fogyasztásra ajánlom, csak így érhető  el  a 
kívánt eredmény. Az ínyenceknek még annyit javaslok, hogy szívjanak mellé sok 
nikotint és kátrányt,  valamint gyakran öblítsék az ételt  alkohollal (utóbbinál 
figyelni kell  arra,  hogy minimum 40 %-os legyen),  s meglátják, a hatás nem 
marad el.    

 
***    

 

„Szeretteim, szeressük egymást:  mert a 
szeretet az Istentő l  van. És mindaz, aki szeret,  
az Istentő l  született ,  és ismeri az Istent.”  

János Közönséges I.  4: 7.  
Egyszer megkérdezték tő lem, melyik a 
legkedvesebb igeversem. A választás nem volt 
könnyű ,  de rájöttem, hogy a fenti  igében már 
minden benne van. A szeretet a legnagyobb 
erő  a világon, és ennek gyakorlására int 
minket az Úr. Nem azért vagyunk a világon, 
hogy magányosak, elhagyottak, 
kétségbeesettek, boldogtalanok legyünk, 
hanem azért,  hogy boldogsággal telítsük meg 
mind a magunk, mind mások életét.  Ne 
hagyjuk hát,  hogy a szeretetlenség, a 

belenyugvás legyen úrrá rajtunk. Ne feledjük: a világ, az életünk olyan, 
amilyenné mi magunk tesszük. Feladatunk tehát,  hogy szeressünk, hogy 
megjobbítsunk szívünket,  ezzel együtt  életünket;  mert mire int az ige 
folytatása: „Aki nem szeret,  az nem ismerte meg az Istent.  Mert az Isten 
szeretet.”         /Vasas Katalin/ 
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A konfirmandusoknak néhány kérdést tettem föl arról, pl. hogy kitől hallottak először 
erről az alkalomról, milyen terveik vannak a jövőre nézve, kötöttek-e barátságot a többi 
fiatallal a konfirmációi előkészítő során, mi a kedvenc bibliai történetük, stb. /szerkesztő/ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhos Krisztina – Hunyadi János Általános Iskola 
Szüleimtől hoztak el erre az előkészítőre, már többször voltam velük istentiszteleten, ahol
szavaltam is. Szeretek ide járni, jó a közösség, sokat lehet tanulni. Évikével vagyok nagyon
jóban. Kedvenc bibliai történetem Noé története.  
Irodalomtanár szeretnék lenni.   

Csatári Éva – Hunyadi János Általános Iskola 
Én is szüleimtől hallottam erről az alkalomról. A hittanóra mellett itt is rengeteg érdekességet
tanulhatok. Többször szerepeltem már a gyülekezetben, ami hasznos gyakorlat volt, mert
színésznő szeretnék lenni. Ezért az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatára jelentkezem majd.
Tudom, hogy nehéz pályát választottam, de kitartok mellette. Várom a nyarat, hiszen
Spanyolországba megyek nyaralni.  

Molnár Erzsébet – Hunyadi János Általános Iskola 
Juhos Krisztitől hallottam erről a lehetőségről. Jókedv uralkodik az órákon. Krisztivel és
Nórival kötöttem jó barátságot. Nagyon szeretem az állatokat. Van egy kutyám. Fájdalmas azt
látni, mennyien bántják őket, ezért állatvédő szeretnék lenni. Kedvenc történetem a Teremtés
könyve.  

Major Ágnes – Hunyadi János Általános Iskola 
Én is Krisztitől hallottam erről a foglalkozásról. Kedvenc történetem Bábel tornyának a
története, összekeveredtek a nyelvek, ezáltal is sokszínű lett a világ. A Medgyessy vagy az
Irinyi János Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Szabadidőmben táncolok. Nyáron
Érmihályfalvára utazom nagyszüleimhez.   

Rusza Daniella – Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája 
Szüleim mondták, hogy létezik ez a lehetőség. Szívesen jövök szombatonként, mert jó a csapat.
Szeretek énekelni, kedvenc énekem a Tüzed uram Jézus című. A Dóczy Gimnáziumba
szeretnék továbbtanulni. Nagy tervem, hogy egyszer orvos váljon belőlem.   

Gergely Nóra – Ady Endre Gimnázium 
Az Árpád téren kereszteltek, így találtam ide vissza. Kedvenc történetem Káin és Ábel
története, ami magyarázatot ad számomra az irigységre, ami ekkor kezdődik el. Szeretek
nyelveket tanulni. Ezzel szeretnék foglalkozni a későbbiekben.  
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/A beszélgetéskor Orosz Fruzsina nem volt jelen./  
 

Ki a Fiatal? 
 
A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, 
az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. 
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha 
kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az önbizalom 
hiánya, reménytelenség: mind hosszú évek, melyek nemcsak a testet húzzák le a föld porába, 
hanem a lelket is. Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a 
csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: nem fél a kockázattól: gyermeki 
kíváncsisággal várja: mi lesz holnap: szabadon örül mindennek.  
Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint az 
önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. 
Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a 
merészség, a nagyság – az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit.  
Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus 
megdermessze a szívedet. 
 

(Albert Schweitzer)  
 
K.E.: Tíz nap múlva 
 
Keserűség, félelem 
volt a szívünkben. 
- Ennyi volt? 
Ennyi lett volna? 
Itt volt, tanított, gyógyított,  
és most vége. 
Hogyan lesz tovább? 
Kérdezték egymástól félve. 
- Ha kétségek közt is, imádkoztak. 
Vártak valamit… 
- Valaminek történni kell mégis. 
Nem múlhat el, 
ami volt három évig. 
Ez több volt, mint eddig bármi más! 
Valami földöntúli erő kísérte,  
ha beszélt, s amerre járt. 
Mintha isteni lett volna 
a lénye, s meggyógyult 
a beteg, aki várta, kérte. 

- És hiába halt meg: 
mintha most is élne! 
- Mi ez?  
Csalfa képzelet 
vagy álmodozás? Nem  
Valami erő maradt itt Belőle, 
ami volt, és minden annyi más! 
Töprengtek, féltek, vártak,  
mert azt mondta: várjanak! 
Ólmos lábon mentek a napok, 
hosszú volt minden pillanat: 
gyötrelmes, nehéz.  
Embert, hitet próbáló, 
amit alig bírt el az ész.  
De tíz nap múlva  
megjött a válasz, 
a mennyből küldött üzenet. 
Hangos zúgással jött a Lélek: 
Egymás fölött látták az égő nyelveket. 

Barabás Petra – Ibolya utcai Általános Iskola 
Nóritól hallottam róla, hogy lehet itt konfirmálni. Kedvenc történetem, izgalmassága miatt, a
bűnbeesés. Ezen kívül szeretem még a 483. énekünket. A Csokonai Gimnáziumba készülök,
sporttagozatra. Távoli tervem, hogy mestersminkes válhasson belőlem, mert művészetnek
tartom. Rengeteg mindent ki tud fejezni egy-egy arc kifestésekor.  



HOSSZÚ VAKÁCIÓ 
 

1944-ben a június 2-i szőnyegbombázás a „régi”-nek nevezett Vármegyeházán ért. 
Egyetemistaként nyári vakációra az alispáni hivatalban vállaltam munkát.  

A légiriadók jelzéseit senki se vette komolyan, hiszen előzőleg is más területeket 
támadtak; a várost nem sújtották támadások. Helyünkön maradva folytattuk éppen esedékes 
irodai munkánkat.  

Ez a riasztás azonban – sajnos – komolynak bizonyult: hamarosan előbb távolabbról, majd 
közelebbről bombák robbanásának zaja rázta meg a levegőt. Csapot-papot hagyva rohant le 
mindenki az emeletről az alagsorba /pincébe/. 

A rémülettől megdermedve, némultan figyeltük a folyamatos repülőtéri motorzúgást, a 
lehullott bombák immár egészen közeli becsapódását. 

Hogy mennyi idő múltán oldották fel a riadót, arra már nem emlékszem; talán 50 perc, 
talán egy óra múlva…? Örökkévalóságnak tetszett… nem is akartuk hinni, hogy ilyesmire sor 
került… 

A riadó végét jelző szirénázást követően az épületet elhagyva mindenki szorongva tódult 
az utcára. Magasan lebegett a por a levegőben, mindenfelé siető-rohanó emberek… 
mentőkocsik… felszakított villamossínek… szünetelő forgalom… betört kirakatok… rombadőlt 
épületek…bombatölcsér az úttesten – egészen közel a Megyeházához a Killer-bútorház előtt.  

Mindenkit az érdekelt: áll-e még a háza, mi történt hozzátartozóival? 
Négytagú családunk éppen a város négy különböző pontján volt. Otthonunkban futottunk 

össze, és – mi egyéből eshetett akkor szó? 
Még azon a napon értesültünk arról, hogy a vasútállomás épületét szinte földig 

lebombázták. Kb. ott, ahol ma a város legmagasabb épülete áll, a földszintes épület a DKV 
irodájának adott helyet. Előtte – kellemes idő lévén – embersor kígyózott villamosbérlet vásárlása 
végett. Ott aratott legbővebben a halál, a legtöbb sebesültet onnan szállították be a kórháznak 
kinevezett intézményekbe. Hallomásunk szerint több száz emberről volt szó.  

A következő napokban – nem volna túlzás, ha hetekről beszélnénk – temetett a Város. 
Ismerős-, barát-, rokonáldozata majd minden családnak volt. Sok tetem napokon át hevert a 
Köztemető hullakamráiban – várva az agnoszkálásra. 

 
3 hónap múlva – szeptember 1-jén késő este, még éjfél előtt is volt egy hasonlóan 

félelmetes élményünk. Zöldfa utca 2. szám alatti otthonunk – földszintes lakóház – pincéjében 
élte át családunk ezt a közel egy órás bombázást.  

Ezt követően már a rádió fenyegető „légi veszély” jelzésekor előre elkészített 
csomagjainkat magunkhoz véve, az akkor Pénzügyigazgatóság épületét céloztuk meg /Kossuth u. 
12-14. sz./ - nappal is, éjjel is. Alagsora biztonságosnak ígérkezett.  
 

A szeptember 15-ei szőnyegbombázást itt vészelte át családunk. Akárcsak szeptember 1-
jén, hasonlóan éjfél előtt, késő estig „köszöntöttek ránk”. A gyilkos küldetés hosszan tartónak és 
idegekre menőnek bizonyult.  

Kétségtelen: az említett, békés polgárok elleni légi támadások pecsételték meg a mai 
Petőfi tér helyén lévő, toronyházzal cifrálkodó Deák Ferenc és Hunyadi utcák sorsát. Az egyik 
éjszakai támadás során a Nagytemplom tetőszerkezete is kigyulladt. A tüzérlaktanya /Kassai út/ 
területén extra méretű bombákat kellett tűzszerészeinknek még hetek múlva is hatástalanítaniuk.  
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A következő napokban felgyorsult a város elnéptelenedése: számosan a környék falvaiba, 
szőlőibe költöztek ki. Szeptember végén talán csak néhány tízezer ember lézengett Debrecenben. 
/Családunk pihenés céljából pár napig Nagy Lajos sárándi református lelkész otthonába költözött 
ki./ 
 

Két egyetemi vizsgát halasztottam szeptember végére. Amikor jelentkezetem, közölték: 
keressek magamnak vizsgáztató professzorokat vagy tanárt, mert az illetékesek /Tankó Béla és 
Karácsony Sándor/ már nem állhatnak rendelkezésre. Segítségként Dr. Papp Ferencet, a Dóczi 
Leánygimnázium igazgatóját ajánlották. Ő Bessenyei utcai lakásán eleget tett kérésemnek, 
miközben családja lázasan csomagolt, elhagyni készülvén a várost.  

Az ezt követő napok feszültségben teltek. 
Október 8-án a front közeledésével egyre élesebben közeledett az ágyúzás zaja. E 

vasárnapon az ebédet követően kapkodva összecsomagoltunk, és Füzesabony irányában 
Budapestre távoztunk – talán az akkori utolsó vonattal. 

Csak 1945 márciusának második felében térhettünk haza…    
Dr. Losonczy Endréné 

 
Egy hónappal ezelőtt volt Anyák Napja. Ebből az 

alkalomból közöljük dr. Gyökössy Endre református lelkipásztor 
– pszichológus szívhez szóló intéseit. 

Anyák napján a délelőtti istentiszteleten hegedűszámmal 
szolgált Horkai Anna, verset mondtak a Kustár testvérek (Gábor 
és Boglárka) és a Gyergyói testvérek, Csilla és Tibor. 

Május 7-én családi istentisztelet keretében imádkoztunk 
az édesanyákért. Tizenhat gyerek és fiatal virággal, verssel, 
énekkel köszöntötte az anyukákat. 

Lapunk Isten áldását kéri a dédmamákra, nagymamákra, 
édesanyákra és minden szülőre, akik hitben nevelik gyermekeiket. 
 

/Dr. Szalkay Kázmérné/ 
 
Így szeresd gyermekedet! 
 
Tedd a Bibliára ezt a levelet, Szülőtestvérem, s ha gyermekedért 
imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni, 
1. Hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié 
gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán, akinek célja van 
vele – s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki 
gyermeked elé – és nem te. 
2. Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel 
szemben. Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem 

fogyó szeretettel szeretve! 
3. Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, 
ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra. 
4. Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen 
akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem 
előbb, mint amikor kell. 
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5. Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől! 
6. Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, 
de amit Ő sem cselekedne! 
7. Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve. 
8. Hogy adjon Isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az ídőt ne használd másra. Hogy megismerd őt 
legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat. 
9. Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd’ mindig bűntársak vagyunk, hiszen 
tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent. 
10. Hogy nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és 
szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá. 
11. Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium 
örömhír. Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád szeretettel, akkor is, ha 
már nem leszel e testben. 
12. hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezd: 
fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, 
szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az 
öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekedne! 
13. Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy 
otthonodban. Hogy soha el nem felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod. 
14. Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, 
melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel. 
15. Hogy gyakran legyen erőd az I. Korintusi levél 13. részében leírt szeretet himnuszának mérlegére 
tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőknek: hol a baj. De azt is 
– újra és újra –, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az 
Orvoshoz, Jézushoz, aki me gis tudja menteni gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt. 

/Gyökössy Endre/ 
 
 

    
 2006. április 3-7-ig: Berekfürdőn Nőszövetségi Bibliaiskola. (Kovács Istvánné, Kovács 

Jánosné, Kovács Józsefné vettek részt.) 
 Április 16-án, húsvét vasárnap – úrvacsorás istentisztelet, keresztelés, felnőtt konfirmáció, 

három presbiter eskütétele. (Takács Levente, Szabó András, Zékány Istvánné) A húsvéti 
ünnepeken kollégiumi legátusunk Jenei Annamária V. évf. teológiai hallgató volt, Jenei Zoltán, 
Széchenyi-kerti lelkipásztor lánya.  

 Május 7-én, vasárnap – anyáknapi megemlékezések és szeretetvendégségek délelőtt és 
délután. /16 gyermek és fiatal./ 

 Május 18-án az Angyalkert óvoda hittanos gyermekei templomunkba látogattak, és részt 
vettek a reggeli áhítaton, két óvónénivel. Isten áldása kísérje őket.  

 Május 20-án volt a 2005/2006. évi presbiterképző záróalkalma, amelynek a Mikepércsi 
Gyülekezet adott otthont. Ezúton köszönjük a gyülekezet vendéglátását! /7 presbiterünk és a 
lelkipásztor vett részt az alkalmon./ 

 Május 21-én teadélutánt tartottunk.  
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Programajánló:  
- Konfirmandus találkozó 2006. VI. 10-én a DRK-ban. Várjuk a jelentkezéseket! 
- Gyülekezeti Bibliatáborunk július 2-án kezdődik „Szupermágnes” címmel. Már lehet 

jelentkezni 5 éves kortól. 
- Magyar Reformátusok 5. Világtalálkozója 2006. VIII. 12-én kezdődik Kolozsvárott és 

VIII. 22-én fejeződik be Debrecenben. Részletes program a Lelkészi Hivatalban.  
  

HALOTTAINK: 
Név      Életkor  Lakcím 
Tóth Lajosné Mohácsi Gizella  94  Tímár utca 20. 
Dr. Alföldi Ernőné Almási Erzsébet   59  Zoltai utca 3/b. 
Bikszádi Istvánné Mogyorósi Margit 91  Egyetem sugárút 52. 
Hajzer Miklósné Szikszai Mária  72  Sámsoni út 37. 
Papp Béláné Szűcs Gabriella   80  Busi utca 45. 
Suba Imréné Fagyal Margit   69  Haláp 317. 
Sáfrány Zsolt     62  Domokos Lajos utca 13. 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” /Zsoltárok 90,1/ 
 
KERESZTELÉS: 
Név    Születési idő 
Nemes Anna Boglárka 2006. 01. 07. 
Belgyár Szilvia  1977. 08. 13. 
Molnár Nóra   1995. 05. 07. 
Molnár Lili   1997. 08. 10. 
Kovács Péter Ákos  2005. 10. 11. 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” /Ézsaiás 43,1b/ 
 
KONFIRMÁLÁS: 
Név    Dátum 
Dr. Czár Csaba  2006. 04. 16. 
Belgyár Szilvia  2006. 04. 16 
„Valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám 
előtt.” /Lk 12,8/ 
 
 
 
 
 
 

ISTENTISZTELETI ÉS EGYÉB ALKALMAINK:  

Vasárnap: de. 9 óra, templom – istentisztelet  

Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet.  

Vasárnap: du. 16 óra, gyülekezeti terem – istentisztelet  

Szerda: du. 16 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra  

Péntek: du. 17 óra, gyülekezeti terem – ifjúsági Bibliaóra  

Hétköznap: de. 8 óra, gyülekezeti terem –reggeli istentisztelet  

♦ Nőszövetségi teadélután: minden hónap harmadik 
vasárnapján délután 15 órakor, a gyülekezeti teremben  
♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján, 
délután 16 órától a gyülekezeti teremben.  
♦ Csigatészta készítés: minden héten szerdán a kisteremben.  
 

Az árvízkárosultak javára rendezett
adakozáson gyülekezetünk 51 100
Forintot adományozott, míg a
Kismarjai templom alatt lévő Bocskai
család kriptájának felújítására 35 702
Forint gyűlt össze. 

Isten áldja a jókedvű adakozókat! 

Szerkesztette: Tóth László 
Felelős Kiadó: Dr. Szalkay Kázmér 


