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Köszöntő

Gondolja 
meG!

Szeretettel adunk hírt magunkról a Magyar Kőszál 
megújult számain keresztül kedves olvasóinknak. 
az újságban található egy csekk, melyen a fenn-

tartói járulékot kérjük befizetni. 2011 esztendőre, a 
nettó kereset 1%-a, de minimum 4.000 Ft/fő/év. Hon-
lapunkról letölthető (vagy a lelkészi Hivatalban igé-
nyelhető) adategyeztető lapunk. ezen lap kitöltésével, 
visszaküldésével lehet valaki tagja a gyülekezetünk-
nek. ez mindössze annyit jelent, hogy a megadott 
adatai bekerülnek a nyilvántartási rendszerünkbe, 
valamint automatikusan megkapja évente három al-
kalommal megjelenő újságunkat. amennyiben befi-
zeti a legalább 4.000 Ft-ot, akkor már anyagi támoga-
tójává is vált gyülekezetünknek. És így már bekerült 
egy szűkebb, a fenntartói járulékot fizetők névsorába is!  
Gondolja meg! Évi keresetének mindössze 1%-ával 
hozzájárulhat ahhoz, hogy városának ezen a részén to-
vábbra is fenntartható legyen, a református jelenlét!
Itt szeretnénk megköszönni minden testvérünknek, az 
elmúlt esztendőben felajánlott adományait, s egyben 
kérjük, hogy a továbbiakban is segítse munkánkat le-
hetősége szerint.

               Lakatos Lajos  Veres János
                   gondnok         lelkipásztor

Kiadó: debrecen-Árpád téri Református egyházközség
4028 debrecen, Kassai út 12., Tel.: +36-52/412-801 
Honlap: www.arpadter.reformatus.hu 
E-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu
Számlaszám: oTP Zrt. 11738008-20082374
Szerkesztőség e-mail címe: magyarkoszal@gmail.com
Felelős szerkesztő: Veres jános, lelkipásztor
Szerkesztő: Tóth lászló
Technikai szerkesztő: Szilágyiné asztalos Éva
Nyomdai munkálatok: PRInTaRT-PReSS KFT.
Fotók: andics Árpád, CreationSwap, Szilágyi jános,  
Veres jános

imprESSzum

Heti alkalmaink:
Hétfő – Péntek 8.00-8.45: reggeli áhítat

Szerda 16.00 -17.15: Bibliaóra
Csütörtök 18.00-19.00: Kakaska bábcsoport foglalkozása

Péntek 18.30-20.30:  Bibliaóra
Szombat 8.00-9.00: Imaközösség
              10.00-11.00: Konfirmáció

              16.00-18.00: Foci
Vasárnap: 9.00-10.00 Istentisztelet

                 9.00-10.00 Vasárnapi iskola

Havi alkalmaink:
első kedd 17.00-18.00: Presbiteri bibliaóra

első vasárnap 16.00-18.00 Családi istentisztelet
Harmadik vasárnap 15.000-16.00 nőszövetségi együttlét

Fontos:
lelkiismereti, hitéleti válság, 

keresztelések, esküvők, temetések bejelentésekor,
hívja a: 06-52-412-801 telefonszámot,
vagy keressen fel a hivatali időben a 

Kassai út 12. szám alatt található irodánkban.

Hivatali idő:
Hétfőtől péntekig 9.00- 12.00 óra között

Értesítjük gyülekezeti tagjainkat, hogy szeptember végétől
felnőttek számára indítunk keresztelői, 

konfirmációi csoportot.
jelentkezni a 06-52-412-801-es telefonszámon lehet.

Húsvéti alkalmaink:
április 17.  délelőtt 9 -10 óra: virágvasárnapi istentisztelet
április 18-23-ig délután 17.00-18.00 között nagyheti al-
kalmakat tartunk az imatermünkben, kivétel a nagy-
pénteki alkalom, amit délelőtt 9 órától a templomban 
tartunk!
 nagyhétfő: Veres jános
 nagykedd: Veres jánosné
 nagyszerda: Kustár Gábor
 nagycsütörtök: Koós Csaba
 nagypéntek: dr. Szalkay Kázmér 
 nagyszombat: Veres jános
április 24 délelőtt 9 órától húsvéti úrvacsorás istentisztelet
április 25.-én 9 órától húsvéti istentisztelet

pünkösdi alkalmaink:
június 2. délután 17 óra: áldozócsütörtöki istentisztelet 
a templomban. 
június 12. délelőtt 9 órától pünkösdi úrvacsorás isten-
tisztelet
június 13. délelőtt 9 órától pünkösdi istentisztelet

Köszönő ima
Urunk! Köszönjük neked az elmúlt esztendő felajánlott 
befizetéseit, és adományait! Hálát adunk neked azért, 
hogy jó célokra használhattuk fel ezen összegeket. má-
sok megsegítésére, embertársaink javára, valamint a Te 
nagyobb dicsőségedre. Köszönjük Uram, hogy indítottál 
bennünket, hogy abból adjunk, amit ránk bíztál, hiszen 
tudjuk, nincs semmink, amit ne Tőled kaptunk volna. 

Ámen.
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Meditáció és imádságos  gondolatok

SzElíd SzEmEd Úr JézuS 
minden bizonnyal ismerősen cseng az egyik gyönyörű éne-
künkből kiragadott néhány szó „szelíd szemed Úr Jézus” 
jézus mellett mindig voltak emberek! Érdekből vagy számí-
tásból, na és persze hitből is, és olyanok is, akik amúgy sem 
mehettek volna sehova, ahogyan meg is fogalmazták: „Kihez 
mehetnénk Uram, hiszen az örök élet beszéde van tenálad”.
Szerintem ez ma sincs másképpen! 
Itt van például jézus tanítványa júdás: 30 ezüstért elárulja  
jézust. Visszamegy ugyan, és odadobja a papok elé, csak úgy 
gurulnak az ezüstök! amire sem ő nem számított, sem pedig 
mi nem vagyunk felkészülve az az, hogy azóta júdás ezüstjei-
nek nincs nyugta a világon! Itt gurulnak közöttünk, előtted is 
az árulás díjaiként, és ezrek milliók kapkodnak utánuk.
mit adsz nekem, ha elárulom? adj egy jobb állást! elhagyom 
érte elveimet, hitemet. adj egy kecsegtető házasságot, és oda-
adom érte meg nem született gyermekeimet.  
Hányszor csendül fel ma is júdás szava, de a mi szánkból: mit adsz, ha elárulom őt? júdásra is ránézett jézus, és júdás akkor 
értette meg, hogy „elárulta az ártatlan vért”. júdás megbánta amit tett, visszaadta a pénzt is, de nem volt meg benne a bizalom 
jézus megbocsátó szeretetében. Benned megvan? Te tudtad, hogy Krisztus számít rád? 
Sokan változtak már meg azáltal, hogy jézus rájuk pillantott, de csak azoknak az életébe maradt meg tartósnak ez a változás, 
akik oda is tudták szegezni tekintetüket jézusra! És úgy éltek, hogy éltek többé nem ők, hanem élt bennük a Krisztus.
Ilyen, vagy hasonló változásokat, és megújulásokat, mi több, megtapasztalásokat kívánunk a nagyhét napjaiban is. 
És ne feledd, akárhol is vagy, Krisztus számít rád!

Veres János lelkipásztor

a vasárnapi 
istentisztele-
tek keretében 
e l h a n g z ó 
imádságunk 
részben ha-

gyományos, szerves eleme a mindenkori lelki szolgálatnak, 
részben újszerű: egy-egy néven nevezett betegért, vagy el-
hunyt testvérünk lelki üdvéért és gyászoló családja lelki ter-
hének elviselésért könyörgünk és imádkozunk. Külön figyel-
messég, hogy a gyászoló hozzátartozó az istentiszteleten kis 
könyvecskét kap ajándékba, ami segíti őt a gyász elhordozá-
sában. a hétköznapok reggeli áhítatainak imádkozása is ha-
gyományos, melyen lelkészeink közösségünk megtartásáért, 
bővüléséért, a mindennapok gondjainak elviseléséért, egész-
ségünkért adnak hálát, kérnek meghallgatást.
a szombat reggeil alkalmakat újszerűnek tartom. a körbe 
rakott székekkel már elhelyezkedésünk is formabontó. ez lel-
készeink és testvéreim között bizonyos nyitottságot teremt; 
szemtől szembe látjuk egymást. (Itt idézném fel Tiszteletes 
Úr tavaszi bemutatkozó prédikációját amikor a – számára 
fontos – szemkontaktus igényéről beszélt. 

a szombatokra választott igerész magyarázatakor mindig 
felfedezek valamilyen személyes érintettséget. döbbenetes, 
hogy a több száz, több ezer évvel ezelőttről rák maradt és 
a bibliában megjelenő igék, zsoltárok, jelenések mennyire 
illenek mai mindennapi életünkbe is! az egyenként, néha 
elcsukló hanggal mondott imádságok valóban nagyon sze-
mélyesek. Bevallom, több szombati alkalom is eltelt, amíg 
hangosan tudtam szólni az Úrhoz, kinek jelenlétét mindig 
felerősödve érzem körünkben.
Végtelen hálával tölt el mindannyiunkat, hogy dr. Fekete 
andrásné editke – fájós lábát sem kímélve – ilyenkor is kö-
zöttünk van. Harmóniumi kíséretével segíti éneklésünket, 
továbbá a maga által választott valamely zsoltár felolvasásá-
val gazdagítja együttlétünket.
lelkészeink ez alkalmakra szóló énekválasztása sokszínű, 
mindig odaillő. Ha számomra még ismeretlen, akkor otthon 
„gyakorlásra” késztet.
mit is jelent nekem ez a közösen végzett hangos imádkozás? 
Belső feszültségemet oldja, világosságot ad terheim átérté-
kelésére, erőt pedig azok elviselésére. megtapasztalom kis 
közösségünk összekovácsoló erejét, a hit munkálkodását 
lelkemben.           Zilahiné Tóth Ágnes

imádSágoS alKalmaiNK
a debrecen árpád-téri gyülekezetünk élén szolgáló lelkészek, Veres János 
és felesége anikó, sok tekintetben megújulást, lendületet hoztak hitéletünk 
gyakorlásában. most imádságos alkalmainkkal összefüggésben szeretnék 
néhány gondolatot megosztani olvasóinkkal, testvéreimmel.
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Emlékezzünk együtt 

Kedves testvéreim, 
gyászoló gyülekezet!

Böjt első vasárnapján itt állunk megrendülve, de Isten aka-
ratában megnyugodva Fodor alberné nagy Berta végtisztes-
ség-adásán. amikor kedves presbiter-asszonyunk kertjében 
az első tavaszi virágok kinyitották kelyheiket, asszonytestvé-
rünk akkor csukta be végleg szemét, szívében a húsvéti re-
ménységgel.
nehéz megszólalnom Fodor albertné Bertuska hamvai mel-
lett, amikor még én is gyászban vagyok. az örök életbe ve-
tett hitünk erősít mindnyájunkat, hogy nem csak torokszorító 
érzéssel, könnyek között búcsúzunk elhunyt testvérünktől, 
hanem a Teremtő és mindenható Isten iránti hálaadással, aki 
Bertával, mint erős hitű gyülekezeti taggal, hűséges presbiter-
rel és tevékeny nőszövetségi taggal ajándékozta meg az Árpád-
téri Gyülekezetet.
akik 4-5 évnél régebben járnak az Árpád-téri Gyülekezetbe, 
azok mind ismerték és szerették őt. legyengülése előtt évtize-
deken át járt látogatni családokat, magányosokat, betegeket, 
számon tartotta a gyülekezet tagjait. még nincs 3 éve, hogy 
együtt látogattam vele. egy ideig ő vezette a látogatásokról a 
diakóniai naplót. mint nyugdíjas banktisztviselő, járatos volt 
a számok világában, gondosan kezelte a csigatészta-készítők 
pénzét, szívesen vállalta a gyülekezeti nőszövetség pénztáro-
si tisztségét. 
Berta akkor volt fiatal, amikor magyarországon a nagy lelki 
ébredés ideje volt, emberek sokasága tért meg és szánta oda 
életét az egyház Urának, jézus Krisztusnak a követésére.  
az uralkodó ateista ideológia ezt az ébredési munkát betiltot-
ta, sokan hátat fordítottak az egyháznak, de sokan továbbra 
is oszlopai maradtak a gyülekezetnek, így Bertuskára is úgy 
tekinthettünk, mint oszlopos tagra.
az úgynevezett rendszerváltás a magyar Református egyház 
újra alakult nőszövetségébe elsők között lépett be gyüleke-
zetünkből mintegy 25 társával együtt, hiszen csak folytat-
ni kellett az a munkát, amit az asszonytestvérek, „szolgáló 
közössége” előzőleg is végzett, csak nem országos szervezeti 
keretek között, hiszen azt az akkori politika nem engedte.  
a különböző egyházi konferenciákon, presbiterképzőn, ren-
dezvényeken, bibliaiskolán szívesen vett részt, ezért szinte az 
egész egyházkerületben ismerték. Betegségei idején szeretet-
tel érdeklődtek utána a Tiszántúl számos szögletéből, a nél-
küle megrendezett alkalmakon: „Bertuska, hol van?” „Berta 
néni miért nincs itt?”- kérdezték. ez a szeretet gyógyító erő 
volt. ahogy meggyógyult, az első útja mindig a templomba 
vezetett, hálát adni Istennek.
arra is emlékezhetünk, hogy szép hangja volt és szeretett 
énekelni. a gyülekezeti kirándulásokra hozta a kottákat, 
amelyeket a bibliaórákon tanultunk és utazás közben, a test-
vér gyülekezetek látogatásakor énekeltünk. Tagja volt a rövid 
ideig működő gyülekezeti énekkarnak, majd az ünnepeken 
szolgáló, alkalmilag alakult énekkarnak is. Tudta, hogy fon-

tos énekkel is dicsőíteni Istent, mert ahol elfelejtenek énekel-
ni, ott meghal a hit, megszűnik a közösségi összetartozás. 
Halálos ágyán – megromlott emlékezőképessége ellenére 
– hibátlanul tudta a zsoltárokat énekelni. Utoljára tavaly úr-
vacsorázott az új kenyérért való hálaadáskor a gyülekezettel 
együtt.
a csigatészta-készítők körének tagjaira még súlyosabb bánat 
nehezedik. Vidámsága, derűje, jóízű beszédje nekik hiány-
zik a legjobban. mennyi csigatésztát meggyúrt, elnyújtott! 
- emlékezzünk vissza. ott, a „csigázók” körében hány ötlet, 
kezdeményezés tőle indult ki a gyülekezet érdekében! Berta 
az Árpád-téri gyülekezet családias, szerető légkörében igazi 
családra, keresztyén felebarátokra talált.
Búcsúzzunk tőle a boldog feltámadás reménységével, Pál 
apostol 2. Korinthusi levele 1. részének 3-4. vereseivel: „Áldott 
az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és 
minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk máso-
kat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel 
az Isten vigasztal minket.”

Dr. Szalkay Kázmérné

az alábbi visszaemlékezés elhangzott 2011. március 13-án, 
Fodor albertné gyülekezeti búcsúztatásán
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Mérföldkövek

Istenbe vetett hittel és bizodalommal választotta meg gyü-
lekezetünk Veres jános nagytiszteletű urat lelkipásztornak. 
megbecsülhetetlen jóvolta az az Istennek, hogy magunk kö-
zül állít olyanokat, akik a többieknek hirdetik az Ő akaratát 
és igazságát. ezért minden gyülekezet – különösen a maga 
lelkipászorát – szeresse.
azért mondja Pál apostol Thessaloniakhoz írt első levelének 
5 rész 12. versében:

„Kérünk titeket atyánkfiai, hogy becsüljétek azokat, 
akik fáradoznak közöttetek, az Úrban”.

az Isten kegyelme bizonyára meg fogja mutatni az utat, hogy 
hogyan alkalmazkodjon gyülekezetünk ehhez. Boldogan 
mondhatjuk, hogy ajándékot kaptunk. mi pedig ezt az aján-
dékot, megbecsüljük.
Új feladatok jelentkeztek a nagytiszteletű Úrnak, egyben a 
gyülekezetnek is. a mi drága jó Istenünk és jézus Krisztu-
sunk gondoskodott róla, hogy mind a kettő egymásra talál-
jon. nagyon jól sikerült, Istennek hála.
Sorolhatnám azokat a tényeket amelyek konkrétan bizonyítják, 
hogy miben, mennyit fejlődtünk. Sok a feladat, sok a teendő.
májusban lesz 100 éve templomunk alapkőletételének. erre 
az alkalomra időzítettük nagytiszteletű Úr beiktatásának 
időpontját. ez egy nagyon fontos dátum. Hogy mi lett az 
alapkőletételből? egyszerű! 1913-ra elkészült, felépült a mi 
gyönyörű templomunk, és az alapkőből így lett Isten háza!

Lakatos Lajos, gondnok

BEiKTaTáS
Templomuk a város egyik, ha nem a legnagyobb útkeresz-
teződésében található. Én magam is, mint ahogyan sokan 
mások is, számtalanszor elmentem már e templom előtt, de 
soha meg nem gondoltam volna, hogy egyszer majd én leszek 
az a lelkipásztor, aki megírja ezt a cikket, a templom alapkő- 
letételének 100. évfordulójáról.
napra pontosan 100 esztendeje annak, hogy az akkori pres-
bitérium 1911. május 15-én elhelyezte a templom alapkövét, 
és ezzel szándékát adta annak, hogy ezen a helyen az Úr aka-
ratából templom fog állani.
ahogyan énekelni is fogjuk: „az egyháznak a Jézus a funda-
mentuma” jézusról a Biblia azt mondja, hogy Ő szegletkő és 
zárókő is egyben. mind-mind egy olyan épület paraméterei, 
melyet a mi Urunk három nap alatt épített fel, a halálból való 
feltámadása által, hiszen a Szentlélek temploma ti vagytok!-
figyelmeztet a Biblia. de, még az oly sokat énekelt 90. zsol-
tárunk is mire irányítja a figyelmünket: „Te voltál hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre”.
Vagyis nem kőből, és fából épült hajlékunk van, hanem a mi 
hajlékunk maga az Úr! akinek hálát is adunk, ugyanezen 
zsoltár utolsó versével.: 

„Szolgáidon láttassad dolgaidat, és dicsőségedet ezek-
nek fiain! Add értenünk felséges hatalmadat, mi kegyes 
Urunk, ó irgalmas Isten. Minden dolgunkat, bírjad, 
forgassad, Kezeid munkáit igazgassad”

Veres János, lelkipásztor

alapKőlETéTEl

a TEmplomépíTTETő HázaSpár
nagyon kevés információnk van Vecsey Imréről és Bruckner Karolináról, arról a házaspárról, akiknek még a síremléke sem 
árulkodik arról, hogy valaha is tehetős emberek lettek volna. de annál inkább arról, hogy milyen alázatos emberek is voltak! 
Így, amikor kezembe került T. Gabika kutató munkájának eredményeként a debreceni Képes Kalendárium 1913-ban megje-
lent egyik száma, azonnal nekiláttam a Somogyi Pál által írt cikk olvasásához. Idézem:
„azok közzé tartozom, kik boldogult Vecsey Imrét, és családját személyesen is ismerték, láttam a családi tűzhelynél a gyön-
géd, minden áldozatra kész szerető apának, a szelíd lelkű, gondos édesanyának és a szép reményekre jogosító két fiúnak 
eszményileg is kedves családi képét”
ezek után még nagyobb lelkesedéssel folytattam a cikk olvasását! Így, hogy tudom egy olyan valaki tollából származik az írás, 
aki nem csak kortársa, de személyes ismerője, sőt a család nagy tisztelője is volt, megnyugodtam. megtudtam, hogy mind a 
családi életben, mind pedig a munkahelyén odaadóan látta el a rábízott feladatokat. Sőt a maga erejéből, ahogyan a cikk fogal-
maz „ Rendkívüli munkásságának, okos számításának és takarékosságának meg is lett a szép eredménye, hogy városuk legte-
kintélyesebb vagyonú férfiai közé küzdötte fel magát.” megtudtam azt is, hogy a város, több, ma is álló épülete is az ő nevéhez 
fűződik, sőt, hogy a város földjeikből ” a kegyes alapítók kívánságához képest háztelkül osztott ki, így több utcát számláló, 
csinos, új városrész alakult ki, melyet a nép nagyon helyesen, Vecsey-Bruckner – telepnek nevezett el.” mit lehet még mon-
dani, vagy mit kellene még róluk tudnunk, nekünk, az utókornak, hogy még átfogóbb képet kaphassunk arról, hogy milyen 
emberek voltak? Így már meg sem lepődtem azon, amit  a következő oldalon olvastam „ a város közéletének alig volt tere, hol 
ő, ha kellett, anyagilag is, az elsők között nem szerepelt volna. Szenvedélytől mentes, nyugodt természetével, szerető szívének 
melegével magához láncolta embertársait, úgy, hogy alig volt nála népszerűbb és tiszteltebb tagja kora társadalmának.” 
az alapkőletételének 100. évfordulója mindenképpen a haló poraiban is áldott emlékű házaspár érdemeinek minden bizony-
nyal újbóli elismerése is lesz. 

Veres Jánosné
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Krisztus Urunkkal együtt mi is ezt 
kérjük mennyei Édesatyánktól minden 
szombati imaórán (8-tól fél 10-ig). meg-
köszönjük Istenünknek, hogy vigyázott 
ránk az előző éjjel, új napra virrasztott 
fel bennünket, erőt, egészséget adott, 
hogy együtt lehessünk, közösen éne-
kelhetünk, s hallgathatjuk Veres jános 
nagytiszteletű úr, vagy felesége gyönyö-
rű prédikációit, s együtt dicsérhetjük 
Urunkat sok-sok áldásáért. megköszön-
jük a Szentlélek erejét, mert Ő segít ben-
nünket mikor saját szavaink erőtlenek, 
megmutatja az utat, amelyen járnunk 
kell, s azt is, hogyan kell hívő keresz-
tyén életet élni. Örülhetünk, hogy kivá-
lasztottak lehetünk, hisz üdvösségünk 
már készen vár reánk, amiért Krisztus 
Urunk vére hullásával már megszen-
vedett a kereszten. Hálát adunk csalá-
dunkért, a mindennapok öröméért, de 
megköszönjük a szenvedéseket is, mert 
tudjuk, hogy azok is javunkat szolgál-
ják. Segítséget kérünk felülről, hogy 
továbbra is megállhassunk a hitben, 
míg el nem érkezünk Hozzá az örökké-
valóságba, ahol majd szemtől-szemben 

láthatjuk őt, akié a dicséret, dicsőség, 
tisztesség most és mindörökké.
Imádkozásunk közben elfeledkezünk a 
kinti világról, a nehézségekről, árvízről, 
forradalmakról, csak arra törekszünk, 
hogy béke, jóság, áldozatkészség, alá-
zat, szelídség, segítőkészség, egyetértés, 
hit, remény, szeretet legyen úrrá éle-
tünkben. egyénenkénti fohászkodása-
ink után felállunk a körbetett székekről, 
s egymás kezét megfogva, erőátvitellel 
mondjuk el a miatyánkat, majd eléne-
keljük az „Imádkozzatok és buzgón 
kérjetek” című 475-ik énekünket.
Imaórai együttlétünk végén beszélge-
tünk az aktuális feladatokról: advent, 
mikulás, karácsony, farsang, tombola-
játék, családi-, nőszövetségi összejöve-
telek, szeretetvendégség, kulturális est, 
családlátogatás, bibliaórák (40 évesek 
is), vendégszolgálatok, bábozás, hajlék-
talanok étkeztetése, férfiak templomi, 
imatermi fizikai munkája, ebédfőzés, 
cursillo, stb.
most mi is tervezünk, készülünk temp-
lomunk 100 éves építésének megün-
neplésére. a Vecsey-Bruchner házaspár 

sírját tesszük rendbe, fényképüket már 
elhelyeztük a templomunk előterében, 
ahol a 100 év óta eltelt idő emlékeit 
fogjuk kiállítani májusra, mikor is a 
lelkészbeiktatás is lesz. Templomunkat, 
imatermünket fel kell újítani, a temp-
lomtető teljesen új szerkezetet igényel, 
s mindez igen sok-sok pénzbe kerül. 
ezért most mi is imádkozunk, imád-
kozunk és imádkozunk. Hisszük, hogy 
megtörténik velünk is a csoda, Isten 
meghallgatja kérésünket, s a 100 éves 
évfordulóra eredeti pompájában láthat-
juk majd szép műemlék templomunkat 
az Árpád-téren. Kérjük Istenünket, fia-
taljaink is hallják meg a templomba hí-
vogató harangzúgást, hogy a következő 
évszázadban is legyenek hallgatói az Is-
ten házában elhangzó prédikációknak, 
a Biblia tanításait. ezért kérem Urunk 
áldását minden templomunkért imád-
kozó testvérünkre. mert:
 „... kérjetek, és adatik, keressetek és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik  
nektek.” /luk 11:9/

Egy imaórára járó testvér

a Nőszövetség szervezésében március 4-én pénteken, 
debrecenben 19. alkalommal vettünk részt a Nők Vi-
lágimanapján, amelynek ebben az évben az Evangélikus 
templom adott otthont.
magyarország hosszú évek óta részt vesz ebben a világ-
mozgalomban. az istentisztelet liturgiáját a chilei asszo-
nyok üzenetei alapján állították össze. ővelük, őértük 
imádkoztunk. Bevezetésként a szolgálattevők bevonul-
tak, Bibliát, keresztet, búzakalászt, kenyeret, korsóban 
vizet, edényben földet tettek egy asztalra, amelyen gyer-
tya égett.
a köszöntés után vetített képekben ismerkedtünk a dél-ame-
rikai ország jellegzetességeivel. Különböző nyelvek, kultúrák, 
vallások léteznek egymás mellett Isten által egységben. Sok 
az éhező, nélkülöző ember. a saját készítésű kenyér a fontos 
táplálékuk.
az igehirdetés márk evangéliumából a kenyérszaporítás cso-
dájáról szólt. Hány kenyerünk van? mit tudunk egymással 

megosztani? a Világimanapon minden felekezetből nőszö-
vetségi tagok, sok gyülekezeti tag vett részt. nőszövetségünk 
öt tagja vállalta a szolgálatot.
az imádságok üzenete: bűnvallás és könyörgés, bűnbocsá-
natért, hálaadás Istennek, Isten áldását kérni, könyörgés a 
szegényekért, jézus Krisztus által egységben élni. Kenyeret és 
evangéliumot megosztani egymással.
az olvasott imádságok között Istent magasztaltuk énekléssel.
az Istentisztelet adakozással és szeretetvendégséggel feje-
ződött be.

Kardos Dénesné

„uram, TaNíTS miNKET imádKozNi!” 

 luk 11:1

VilágimaNap
 - 2011. március 4. Chile

Imasarok



Szilágyi Kornél 
nekem a gyülekezet azért fontos, mert új barátokra tehetek szert. Itt az emberek 
kedvesek és megértőek mind velem, mind társaimmal. Fontos még  azért, mert a 
konfirmációval szeretném bebizonyítani, hogy Istenhez tartozom.
Konfirmációi órán közelebb jutok Istenhez és ez kellemes érzéssel tölt el. Továb-
bá itt új ismereteket tudok szerezni. nekem a konfirmáció azért fontos, hogy a 
hitemet erősítsem. a vizsga után is szeretném tartani a kapcsolatot a gyülekezet, 
illetve a konfirmációs csoport tagjaival, mert sok barátra tettem itt szert. Köszö-
nöm az élményt, amit ez idő alatt a gyülekezet nyújtott.

KoNFirmaNduSoK BEmuTaTKozáSa

madarász gáspár 
nagyon tetszenek a vasárnapi prédi-
kációk. Számomra fontos a konfirmá-
ció, hogy egykor felnőttként élő hitű 
tagja legyek a gyülekezetnek. elég 
korán, 4 éves korom óta veszek részt 
a református egyház életében. Koráb-
ban a nagyerdei gyülekezet tagjaként 
kezdtem megismerni az Istennel való 
járást. 

Horváth dóra 
10 hónapja járnunk szüleimmel az 
Árpád térre, korábban egy másik 
gyülekezet tagjai voltunk. Szeretnék 
az Istenbe vetett hitemről bizony-
ságot tenni a konfirmáció szerint. 
egyik nagy vágyam, hogy bejussak a 
Református Kollégiumba.

iván anita 
január óta kapcsolódtunk be a gyü-
lekezetbe, korábban a nagytemplo-
mi gyülekezetbe jártunk. Szüleim 
is konfirmáltak, és  példájukkal élve 
fontosnak tartom, hogy hitem a kon-
firmáció alkalmával a gyülekezet szí-
ne előtt is megvalljam. Kicsi korom 
óta él a szívemben a vágy, hogy job-
ban megismerjem Istent, és az élet-
ben használni tudjam a róla tanult 
ismereteket.

Veres Veronika
Kőszegről költöztük ide, nemrégen. 
jelenleg a dóczy Gimnázium tanuló-
ja vagyok. mióta megszülettem járok 
templomba szüleimmmel, akik lelké-
szek. Így aztán minden alkalommal, 
mindenütt ott voltam. debrecen más! 
És az iskola is az! miért akarok kon-
firmálni? erre most mit mondjak? 
lelkészgyerekként?

Veres Vencel
nekem sem okoz gondot a kofirmáció. egyrészt, mert én is 
mindig ott voltam vasárnap a templomban, vagy az Isten-
tiszteleten, vagy a gyermekfoglalkozásokon. Sok karácsonyi 
színdarabban is szerepeltem. Szinte belenőttem az egészbe! 
jelenleg a „Kisrefi” tanulója vagyok. debrecen más, mint Kő-
szeg, de azért meg lehet szokni. nekem sikerült. 

Nagy zsófia 
ez a gyülekezet nagyon fontos szá-
momra, mert mindenki nagyon ked-
ves és tudtam, hogy itt Istennel is va-
gyok. Szeretek ide járni, mert nagyon 
sokféle foglalkozással ismerhetem 
meg jobban a Szentlelket. ezek mel-
lett barátok is várnak itt. 
Konfirmálni pedig azért szeretnék, 
mert így Isten fogja megerősíteni a 
hitemet. nagyon várom már, hogy 
azt mondhassam, tényleg Istenhez 
tartozom.
Szeretnék majd a konfirmáció után 
is a gyülekezet tagja maradni. nem 
akarom elveszíteni ezt a nagyszerű 
társaságot. azt, hogy barátok mellett 
Isten társaságába is kerültem, pedig 
ismét jó dolog. 
Köszönöm a segítséget, amit a gyüle-
kezet nyújtott.
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adventi Vásár
Gyülekezetünkben először tartottunk adventkor vásárt a templomunk cintermében. a nő-
szövetség által készített mézeskalács díszek, illetve a szőlővenyigéből készített ablakdíszek 
nagy sikert arattak, hiszen minden készített darab elfogyott! Sőt, advent heteiben még pótol-
nunk is kellett azokat!

Karácsonyi tombola
Karácsony közeledtével a gyermekek és a felnőttek is ráhangolódtak a tombola vásárlására, és 
a felajánlások adományozására. Hétről hétre a gyülekezeti terem egyre csak szűkebb lett, és a 
gyermek-istentisztelet végén már a gyerkőcök is kíváncsian lesték a nőszövetség asszonytest-
vérei által ízlésesen celofánba csomagolt ajándéktárgyakat. a csomagok száma és az izgalom 
is egyre csak nőtt. 
Végre advent harmadik vasárnapján a karácsonyi műsor után eljött a várva várt pillanat. 
mindnyájan a tombolákat előkészítve várakoztunk és elkezdődött a sorsolás. a legkiseb-
bek segítettek kihúzni a nyertes számokat. mindenki örömmel vette a megnyert ajándékát.  
a gyermekek örültek a nekik szóló ötletes ajándékoknak: színes ceruza készlet, filctoll készlet, 
zsírkréta, mesekönyv, színező és sok más értékes kincseknek. Hasonlóan a felnőttek számára is 
volt előkészítve meglepetés: festmény, dísztárgyak, könyvek, borok stb. jövőre ugyanitt folytat-
hatjuk a játékot, mely mindenkit felüdített és közben észre sem vettük, hogy elrepült az idő.

Oláh Noémi, hitoktató

Ökumenikus alkalom
1968-ban volt az első alkalom, amikor az eVT, valamint a Keresztyén egység előmozdításá-
nak Pápai Tanácsa először készített hivatalos dokumentumot „dicsőségének magasztalása” 
(ef.1:14) címmel.
az idén az (apcsel 2:42) útmutatása szerint indultunk el utunkra, debrecen szebbnél szebb 
templomaiba. Hogy rácsodálkozzunk egymás „másságára”, és hogy megpróbáljunk tanulni 
abból. mindvégig bennük volt a kérdés, hogy egy ennyire végletesen megosztott világban, 
hogyan tud a hasonlóan megosztott keresztyénség bizonyságot tenni az egy, igaz, élő Istenről? 
És megláttuk a csodát, mert: lehetett!
jó volt látni a tele templomokat – köztük a miénket is -, és jó volt együtt lenni. máshogy, 
másokkal, és máshol! de, a jézus Krisztusban! Ő a múltunk, Ő a jelenünk, és csak Ő lehet a 
jövőnk is! Hiszen, minden másságunk ellenére is a Krisztusban, már most egyek vagyunk! 

Családi farsang
2011. január 30. ismét jeles nap volt családunk életében. másodszülött gyermekünket, a 2004 
június 9-én született Zolikát kereszteltettük meg az debrecen-Árpád téri Református egy-
házközségben. nővérét, a már húsz éves Évikét még évekkel ezelőtt megkereszteltettük, azóta 
sajnos a hitéletet nem gyakoroltuk. 
januárban, Zolika megkeresztelése előtt 3 alkalommal felkészítésen vettünk részt, melyet 
Veres jános lelkész úr és felesége, anikó tartott nekünk. ezen alkalmakkor egy nagyon el-
kötelezett és puritán családot ismertünk meg, és ez ránk mély benyomást tett. mondhatjuk, 
azóta valami megváltozott az életünkben. Igyekszünk részt venni az istentiszteleteken, a gyü-
lekezet közös programjain. Így volt ez legutóbb, a Gyülekezet imatermében tartott családi 
istentiszteleten és farsangon is.

adventi áldás
a mögöttünk lévő karácsony sok új élménnyel gazdagított bennünket. az első megle-
petés az volt, hogy advent első vasárnapján áldással kezdhettük az ünnepi készülődést.  
az úrasztalhoz járulva áldást vehetünk, és egy kis fenyőággal együtt haza is vihettük szemé-
lyes Igénket. az adventi napokra a szintén különleges adventi koszorúnkon (szekérkerékből 
készült) lévő gyertyák emlékeztettek bennünket, melyetek vasárnaponként más-más család 
gyújtott meg. mindannyiunk szívének kedvesek ezek az emlékek.  

Szilágyiné Asztalos Éva, presbiter

Gyülekezeti élet
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Gyülekezeti élet

Családi alkalom
a családi alkalmainkon egyre többen vagyunk. a legutóbbi együttlét alkalmával több, mint 
75 főt számoltunk meg.  ezúton is szeretettel hívogatunk ezen együttléteinkre is minél töb-
beket, minden hónap első vasárnapjának délutánján 16.00 órától! a képek, a farsangi együtt-
létünkön készültek.

a döbbenet erejével 
a tél folyamán a gyülekezet 40-es bibliaköre szervezésében megtekintettük az egyetemi temp-
lomban a KonTRaSZTKIÁllÍTÁST. ezt a kiállítást a magyarországi Református egyház és 
a Rendőrség család- és ifjúságmentő céllal rendezte meg. 
mi negyvenesek, természetesen a szülők szemével jártunk végig a kiállítótermeken, ahol a 
döbbenet erejével hatott ránk, ahogy nyersen, kendőzetlenül elénk tárult az a sok veszély 
(drog, családon belüli erőszak, abortusz, öngyilkosság), melyek mai világunkban a gyerme-
keinket, a családjainkat fenyegeti! Ám a kiállítás megalkotói végig törekedtek arra, hogy a 
bennünk felmerülő kérdéseinkre megkapjuk az evangélium üzenetét, és megismerhessük a 
református keresztyén etikai állásfoglalást is. a kiállítás utolsó szobájában (a csendszobában) 
pedig lehetőségünk volt a látottak, hallottak átbeszélésére, elcsendesedésre és imádkozásra. 
egy megdöbbentő és építő élményben volt részünk!

Szilágyi Barta Edit

Próbálunk néhány érdekes, mások által talán ismert információt, tényt megosztani a farsangról.
a farsangi alakoskodás magyarországon a 15. század óta ismeretes. jellemzője, hogy olyan 
ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szo-
kásos rend. ahogy ilyenkor mondani szokták: „a feje tetejére áll a világ”. a farsang a tél befe-
jeződésére utal. ennyiben a téli ünnepkör része, de már előre, a tavaszra utaló mozzanatok is 
megjelennek benne. Innen adódnak a határnapjai: Gergely-nap, virágvasárnap.
eleve egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. azt hitték ugyanis 
az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. 
Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket. a hosszú 
böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte 
kötelező. a táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor 
volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsang 
adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való mókázásokra.
a farsang ideje vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart. ebben az időszakban 
több jeles nap is felbukkan, immáron a mi családunk életében eggyel több is, hiszen január 
30.  fiunk keresztelésének a napja.

Éva és Zoltán

régi recept
Hogy lehet 135 Ft-ból kiadós egytálételt készíteni? Úgy, hogy 200 adagot kell főzni egyszerre.
 Február 5-én a gyülekezet 9-10 hölgytagjával ki is próbáltuk: a helyszín a Kölcsey Reformá-
tus Tanítóképző tankonyhája volt, a menü székelykáposzta. a recept, ahogy a régi szakács-
könyvekben olvasni: „Végy 30 kg savanyú káposztát…” 
Hogy milyen céllal főztünk? a város hajléktalanjai számára. az állami szociális ellátórend-
szer ugyanis hétköznapokon biztosít számukra meleg ételt, a téli fagyok idején azonban nem 
könnyű számukra a két munkaszüneti napot túlélni. Önkéntes egyházi és világi kisközös-
ségek vállalták fel, hogy október végétől március végéig minden szombaton saját anyagi és 
fizikai erőforrásaikra támaszkodva egy tál meleg étellel segítenek a rászorulóknak.
az Árpád téri Református egyházközség részéről most először próbáltuk ki magunkat.  
az asszonyok a reggeli benti munkát, a férfiak a délutáni kinti osztást vállalták magukra, a 
több mint 10 éve működő szolgálat hagyományai szerint. a bejáratott (és a hajléktalanok ál-
tal jól ismert) 4 osztó helyen (nagyállomás, Benedek tér, nagyerdő, dobozi utcai hajléktalan 
betegszoba) ezen a napon összesen 220 személy várakozott.
a szolgálatot vezető oroszné erzsike szigorú volt: repetát senki sem kaphatott, ami minket 
kezdő önkénteseket feszélyezett az elején, de amikor kiderült, hogy pontosan annyi igazoltan 
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Benne voltunk az újságban
egy szép februári napon arra lettünk figyelmesek, hogy a templomunk előtti aszfalton vako-
latdarabok jelentek meg. ekkor hívtuk ki a tűzoltókat, akik egy emelőkosaras szerkocsival 
vonultak ki a templomunk elé. Két rendőrautóval lezárták a forgalmat a templomunk előtti 
sávban, amíg az erkélyeket megvizsgálták. Sajnos egy előtetőt kell készítenünk, az esetleges 
balesetek elkerülése végett. 

a dobogó legfelső fokán
minden hittan tanév első félévében izgalmakkal telve választjuk ki a szorgalmas, lelkes gyer-
mekek közül a versenyre felkészülő három önkéntest. a verseny a debreceni Református 
egyházkerület szervezésében a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakor-
ló Általános iskolájában kerül megrendezésre. az önkormányzati iskolákban hittanra járó 
gyermekek közül a harmadik és negyedik osztályból ketten képviselhetik a gyülekezetüket. 
ebben az évben Gedeon történetét, a Bírák könyvének három fejezetét tanulmányoztuk. 
a csapat tagjai nádasdi Éva, Szabó Panna és Ujlaky Balázs (helyettes ) felkészülők voltak. 
a tanulásba lelkes szülők bekapcsolódtak. nagy segítség volt Évike édesapja, aki több órát 
töltött gyermekével a Biblia mellett. nem tűztünk magunk elé nagy célokat. a verseny ered-
ményhirdetésén óriási meglepetésként öröm volt a lányok számára, hogy a résztvevő 18 ta-
nuló, azaz 9 csapat közül bennünket szólítottak a dobogó legfelső fokára. megelégedettséggel 
töltötte el a lányokat, hogy nem volt hiábavaló a sok-sok felkészülés. nagy boldogság volt az 
iskolánk igazgató nénijével és az osztályfőnökkel megosztani ezt a kiváló eredményt, mely 
Isten kegyelméből az idén az Árpád téri gyülekezetet erősíti. 

Oláh Noémi, hitoktató

„Kell egy csapat...”
néhány hónapja, minden csütörtökön együtt focizunk nagytiszteletű úrral a dóczy Gimná-
ziumban. Innen jött az ötlet, hogy a gyülekezetnek is lehetne egy focicsapata, ami remek le-
hetőség arra, hogy „a templomon kívül” is együtt lehessünk, megismerjük egymást és néhány 

órát igazán jó hangulatban, „hasznosan” töltsünk el. megindult a szer-
vezés és sikerült is összeszedni egy kis csapatot, akik rászánták idejüket, 
hogy szombat délutánonként kergessék a labdát. 
Bár még csak két edzésünk volt, máris egy rangos megmérettetésen vet-
tünk részt. március 12-én indultunk a mechwart tornacsarnokában meg-
rendezett IV. Ökumenikus Senior Focikupán, melyre 10 debreceni gyü-
lekezet csapata nevezett. nem volt könnyű torna, sok összeszokott, évek 
óta kiálló gárda ellen játszottunk, teljesen újoncként. Kemény küzdelem-
ben „vívtuk ki” az  utolsó helyet, de azt gondolom mégis megérte indulni. 
a remek hangulatban zajló meccseken figyelhettük és elemezhettük az 
„ellenség” játékát, és ismerkedhettünk más gyülekezeti csapatokkal. 
nem törtünk le, elhatároztuk, hogy jövőre újra indulunk és akkor majd 
megmutatjuk. addig továbbra is keményen edzünk szombatonként, és 
szívesen várjuk az „újoncok” jelentkezését.

Szilágyi János

hajléktalan rászoruló állt sorba, amennyi adag étel az edényeinkben rendelkezésre állt, belát-
tuk szigorúságának értelmét, és azt már-már csodaként értékeltük, hogy a véletlenszerűen 
kinyomtatott igekártyák száma is – amivel bátorítani igyekeztünk őket – pontosan megegye-
zett az utcán várakozók számával. 
a teljes program reggel 7-től este 7-ig tartott, 18 önkéntes személy részvételével zajlott, de 
természetesen senkinek sem kellett az elejétől a végéig ott lenni, és éppen ez volt benne a jó: 
mindenki annyit vállalt, amennyit tudott, volt benne kaláka, de a stafétát is át tudtuk adni, és 
a végére újra átéltük a régi receptet: „aki mást felüdít, maga is felüdül”. 

Bálint Ágnes



11

Gyülekezeti élet

Filmklub
Áldás Békesség! Szeretettel köszöntöm a lap minden olvasóját. 
Filmklub? Igen, erről szeretnék néhány sorban beszámolni. ennek az új gyülekezeti alka-
lomnak a megtartására került sor február 12-én, szombat délután 16 órától a gyülekezeti te-
remben. előző vasárnap is hirdetve volt már ez az alkalom. Így az érdeklődők ezen a szép téli 
havas délutánon legalább 25-en jöttünk össze a projektoros filmvetítésre. minden korosztály 
képviselve volt, a négyévestől a nyugdíjasig, és ez a kis nézőközönség nagy érdeklődéssel, 
izgatottan várta a vetítés kezdetét.
az oscar-díjas TŰZSZeKeReK című film került vetítésre ez alkalommal.
a XX. század elején, az I. világháború utáni években játszódnak a megtörtént események. Két 
ifjú, életerős fiatalember a főszereplő, az egyik Harold abrahams a zsidó származású Camb-
ridge-i egyetemi hallgató, a másik erik liddel Skót lelkipásztor.
az a közös bennük, hogy szeretnek futni, nekik ez nem teher, ez a CÉl. ezért minden erejük-
kel azon vannak, hogy elsők legyenek a futásban.
Készülnek az 1924-es párizsi olimpiára, képviselni akarják népüket, hazájukat, az egyház-
községet, hírnevet akarnak szerezni nemzetüknek, az egyetemnek. ez kemény munkával, 
edzéssel jár, meg kell küzdeniük a lebeszélőkkel, a visszahúzókkal. nem adják fel, nem he-
lyezést akarnak, ők győzni akarnak. az olimpiáról aranyéremmel akarnak hazatérni. Szívük 
tele van reménnyel, kijutnak Párizsba az olimpiára.
a lelkész erik, 100 m-es futása vasárnapra van kiírva, de erre őt az ország elöljáró vezetői sem 
tudják rábeszélni, mert a vasárnap Istennek megáldott, megszentelt napja.
Barátja megmenti a helyzetet, átadja a szerdai 400 m-es rajtját. egyesek nem hiszik, hogy az 
eddig 100 m-en rajtoló erik itt győzelmet arathat. de akik az Úrban bíznak erejük megújul.
erik és abrahams győztesként, aranyéremmel térnek haza az olimpiáról. jól tudják, az igazi 
erő nem az izmokból jön, hanem belülről fakad. az erőfeszítés, a befektetett munka célba ért. 
a film epilógusából még megtudjuk, hogy erik misszionáriusként halt meg Kínában, abra-
hams a sport közelében maradt, atlétikai szaktekintély lett.
a mi életünk is hasonló, mindannyian pályán vagyunk, futunk a célunk felé. Vannak egyéni, 
családi, gyülekezeti célok, és ne feledjük el Istennek is célja van velünk. ahová Isten állított, 
az a mi helyünk. mi mindnyájan vele akarunk győzni.
Tudom az internet világában nem probléma egy film megnézése, de otthon a négy fal között, 
talán egyedül? … nem lesz meg az a varázs és élmény, amit itt a filmklub közössége nyújt. 
Vetítés után megbeszélhetők, megvitathatók a látottak. Terv szerint a filmklub alkalmai ne-
gyedévente lesznek megtartva. de igazából rajtunk múlik, hogy milyen gyakorisággal szeret-
nénk, és milyen filmeket akarunk látni.
Hívunk, várunk, gyere Te is, találkozzunk a következő alkalommal a filmklubban! 
Isten áldása kísérjen szüntelen.

Both Barna

Szabadság – Testvériség – Egyenlőség

 „Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket 
a szabadság törvénye fog megítélni” 

               (jakab 2:12)
ez volt a vezérigéje annak a prédikációnak, 
mely március 12-én hangzott el gyülekeze-
tünkben. nem a megszokott hangvételben, de 
annál inkább elgondolkodtatva a hallgatóságot.  
Bizony, még hazafelé menet is hatása alatt tartot-
ta az embert. Különösen az utolsó üzenete: Te már szabad ember vagy! 
nem kell kivívnod, de meg kell tudnod őrizni őket az emlékezetedben, 
hitedet a mindennapjaidban. 
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In memorian

Szilágyi mihály                                              76. esztendejében  Kórház u. 19.
Sándor Imréné sz.   Fényi margit                97. esztendejében  
lukács albertné sz. Sándor margit            70. esztendejében  
Szabó józsefné sz. erdélyi Kató                  74. esztendejében  Branyiszló u. 1/a.
Gál Ferencné Stenszky edit                          85. esztendejében  Árpád tér 22.
Tóth Sándorné sz. márton erzsébet            91. esztendejében  nagy Pál 11.
Fodor albertné sz. nagy Berta  83. esztendejében  laktanya u 30.
Barta jenőné/ Barta emma  88. esztendejében  josika u 6.
Szigeti Györgyné/ Keresztúry Piroska  89. esztendejében  Táncsics mihály u.17
Bárány józsef    59. esztendejében   Kassai u. 137/a 
lászló István    72. esztendejében  Rakowsky u. 42/1.6  

  

Név     életkor   lakcím

TEmETéSEK

Szőllősi Zoltán      2004.06.09.   2011.01.30.
Szabó Viktor         1974.03.16   2011.03.13

Név     Születési idő  Keresztelési dátum  

KErESzTEléSEK

SírEmléK

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Róm 14,8)

Truczkai István     1972.11.25.   2011.03.13

KoNFirmálTaK
Név     Születési idő  Keresztelési dátum  

a temetőben arra lettünk figyelme-
sek, hogy egy sárga cédula található 
a templomépíttető házaspár dísz-
sírhelyén, melyben figyelmeztet-
tek arra, hogy a fejkő veszélyesen 
megdőlt, ami szemmel is jól látható 
volt. azonnali lépéseket tettünk; 
felvállaltattuk a síremlék helyreállí-
tását, most tavaszra pedig kértük a 
sírkő tisztítását, valamint a betűk 
bearanyozását. 
Tavasszal 5 fővel kimegyünk, és 
rendbe tesszük a sír környékét, hi-
szen a májusi ünnepségen ott, a sír-
nál szeretnénk kezdeni a megemlé-
kezést, a templomépítő házaspárra 
is emlékezve. 

Veres János
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Erdélyi Márta REMÉNYIK műsora a gyülekezeti teremben A REMÉNYIK előadás szereplői és Veres János lelkipásztor, mint házigazda

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Róm 14,8)

Kapocs

az 1927-es év körüli időben a társadalmak jómódú tagjai azt a módját választották a múzeum-pártolásnak, hogy Berlinben, 
Bécsben, Budapesten, Szegeden megalakították a „múzeumbarátok Társaságát” egy-egy múzeum hathatós anyagi támoga-
tása céljából.
 ezen a példán buzdult fel debrecen város múzeumának igazgatója, löfkovits arthur is, amidőn tehetősebb ismerősei, 
barátai között tagokat kezdett toborozni a „debreceni múzeumbarátok Köre” számára. 
e kezdeményezés eredményeképpen 1927. október 24-én megalakult a „debreceni múzeumbarátok Köre”.
 az alapszabályok szerint az egyesület célja: a debreceni Városi múzeum gyarapodásának, valamint kulturális és tudo-
mányos munkásságának előmozdítása, a nagyközönségnek a múzeum ügyei iránt való érdeklődésének növelése. Kutató- és 
gyűjtőutak, ásatások, egyéb tudományos munkálatok erkölcsi és anyagi támogatása. a debreceni városi múzeum „gyűjtemé-
nyeit és munkásságát ismertető időszaki és önálló művek kiadása, előadások és kiállítások rendezése”.
 az 1927-ben megfogalmazott nemes gondolatok napjainkig sem veszítették el aktualitásukat. a debreceni múzeumba-
rátok Köre ma a déri múzeum Baráti Köre néven, egyesületi formában, közhasznú szervezetként működik. a Baráti Kör 
rendszeresen szervez tagjainak, és más érdeklődőknek képzőművészeti kiállításokat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat, 
tudományos-, ismeretterjesztő előadásokat.
 a déri múzeum Baráti Körének vezetősége célul tűzte ki, hogy minél több, - a kultúra iránt fogékony - partnerszervezettel 
alakítson ki szoros együttműködést. Így került sor 2010-ben a debreceni Árpád téri Református egyházközséggel a kapcsolat-
felvételre. a Baráti Kör tagjai részt vettek az egyházközség Kassai úti épületében a pincehelyiségek rendbetételében, valamint 
szavalattal a karácsonyi istentiszteleten. Hamarosan jenei Sándor festőművész alkotásai kerülnek bemutatásra a Kassai úti 
gyülekezeti teremben.
 2011. március 11-én Veres jános lelkipásztor beszélt az együttműködésben rejlő célokról, lehetőségekről a déri múzeum 
Baráti Körének közgyűlésén.

Hajzer Gizella 
a Déri Múzeum Baráti Köre titkára

a déri mÚzEum BaráTi KÖrE mEgalaKuláSa, műKÖdéSE

Erdélyi Márta verset mond a karácsonyi (�010.1�.��, de.) istentisztelet és 
úrvacsora előtt

Erdélyi Márta verset mond az ökumenikus istentiszteleten (�011.01.1�)
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A hit cselekedetei

Bár tevékenységét csak a bírósági bejegyzést követően kezd-
heti meg az alapítvány, ám reményeink szerint a Templom 
alapkőletételének 100. évfordulójára már ez az eljárás meg-
történik.
a presbitériumtól jómagam – dr. Csanády edit – kaptam azt 
a megtiszteltetést, hogy az alapítvány első kuratóriumának 
elnöke lehetek. a titkári feladatokat Szilágyiné asztalos Évi-
ke vállalta magára, míg kuratóriumi tagnak lakatos lajos 
gondnok urat, Kálnai Zsoltot, oláh noémit, Tóth lászlót és 
Veres jánosnét választotta meg a presbitérium. 
az alapítvány legfontosabb feladatai:
a) az egyházközség anyagi és működési feltételeinek javítása,
b) a személyi, tárgyi és anyagi feltételekhez való hozzájárulás,
c) a hitélet erősítése a gyülekezetben,
d) szociális tevékenység, családsegítés valamint az időskorú-

ak támogatása,
e) gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és az ifjúság ér-

dekképviselete,
f) a debrecen-Árpád téri egyházközség tulajdonában lévő 

református templom, az egyházközség parókiája és az 
egyházközség tulajdonában álló egyéb épületek felújítása, 
állagának folyamatos megóvása oly módon, hogy az épü-
letek mindenkor alkalmasak legyen a hitélet gyakorlásá-
ra, a szertartások és más közösségépítő alkalmak méltó 
körülmények közötti magtartására,

g) az egyházközség testvér-gyülekezeti kap-
csolatainak előmozdítása, különös tekintettel 
a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel 
történő kapcsolattartásra,
h) az iskolai gyülekezeti hitoktatás segítése, 
tárgyi feltételeinek biztosítása, valamint a gyü-
lekezeti munkát segítő eszközök beszerzése,
i) ökumenikus szellemű gyülekezeti – város-
közösséget építő programok támogatása, min-
den olyan kulturális munka segítése, amely 
elősegíti a szülőföldhöz való ragaszkodás elmé-
lyülését és a magyarságtudat megerősödését,
j) közösségi tér biztosításának elősegítése,
k) kulturális programok szervezésének előse-
gítése a hitélet mélyítése érdekében.
mint látható, nagyon sok megvalósítandó cél 
és feladat áll előttünk. a személyes munka a 
kuratóriumra hárul, azonban a gyülekezet 
minden tagjára szükség van ahhoz, hogy si-
keres lehessen az alapítvány. az alapítvány 

önmagában még nem tudja segíteni a gyülekezeti élet épü-
lését, azonban egy eszköz ahhoz, hogy fejlődhessünk, előre 
léphessünk. a jelenlegi pályázati rendszerben például az 
egyházközség sokkal kevesebb lehetőséggel élhet, míg az 
alapítvány számos pályázaton indulhat. Persze tudjuk, hogy 
nem fogunk mindig nyerni, és a kezdet biztosan nehéz lesz, 
hiszen legelőször a lehetőségeinket kell megtalálni, tapaszta-
latot szerezni, azonban ha jól végezzük a dolgunkat, kisebb-
nagyobb pénzügyi forrással fogjuk tudni támogatni a gyüle-
kezeti alkalmakat.
Természetesen a gyülekezet minden tagjának módjában áll 
pénzügyi eszközökkel támogatni az alapítványt, valamint 
annak okán, hogy közhasznú szervezetként fog működni, ha 
a jogszabályi előírások nem változnak, két éven belül a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-át is fel lehet majd számára ajánlani. 
Ám nem csak a pénzügyi támogatás nélkülözhetetlen, ha-
nem minden hasznos tanács, tapasztalat, amivel a gyülekezet 
bármely tagja segíteni tudja munkákat.
az alapítvánnyal kapcsolatos valamennyi információ az 
egyházközség internetes oldalán követhető majd nyomon. 
mint látható sok feladat vár tehát ránk, és csak együtt jutha-
tunk tovább, ám a presbitérium megadta annak lehetőségét, 
hogy ezt az utat is megpróbáljuk. Bízom benne, hogy összefog-
va sok tartalmas programot lesz lehetőségünk megvalósítani.
debrecen, 2011. március 16.
 Dr. Csanády Edit
 kuratórium elnöke

Egy ÚJ lEHETőSég
„A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.” 

(jakab apostol 2. levele)

2010. év őszén a presbitérium átgondolta és támogatta azt, hogy – sok más gyülekezethez hasonlóan - alapítványt 
hozzon létre az árpád téri Egyházközség is a hitélet segítésére. Többszöri megbeszélés után, a 2011. február 13-ai pres-
biteri ülésen fogadta el a testület az alapítvány alapító okiratát, és ezzel éltre hívta a „debrecen-árpád téri református 
Egyházközségért alapítvány”-t.
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KUCKÓ - Gyermeksarok

Ünnepre készülünk. A tavasz új élettel tölti meg a természetet. Minden megéled. 
A fák, füvek, virágok jelzik, itt a tavasz.
Az élet megújul. Ilyenkor ünnepeljük a húsvétot is, emlékezve Jézus halálára 
és feltámadására. Ő új életre kelt!

Rakd helyes sorrendbe Jézus életének eseményeit!
Ha sikerült, egy ünnep nevét fogod megkapni!!!

Jézust elfogták az Olajfák hegyén .  Ü
Jézus elküldte nekünk maga helyett a Szentlelket.    D
Jézust keresztre feszítették .   N
Asszonyok mentek Jézus sírjához.   K
Jézus felment a mennybe.   S
Júdás elárulta Jézust.   P
A sírt üresen találták.   Ö

Színezd ki a képet! Húsvét a feltámadás ünnepe! Keresd meg, melyik 
út vezet a sírhoz?!  A jó útvonal betűit helyes 
sorrendbe rakva megtudod, azt is , hogy mi volt a 
két asszony neve!

Ha kiszínezed a pontokkal jelölt részt,
megtudod, hogy mit ábrázolnak a vonalak.




