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adományok

Ezúton szeretnénk megköszönni testvéreinknek, hogy az 
esztendő folyamán anyagilag is támogatták a Parókia épü-

let teljes elektromos hálózatának a kiépítését. Örömmel adunk 
hírt az e célra gyült pénzbeli adományokról, melynek összege: 
1.354.000.-Ft.
megköszönve az összegyűlt adományokat, egyúttal felhívjuk 
testvéreink figyelmét az önkéntes adományok sokféleségére. 

Fenntartói járulék: Református Egyházunkban a Zsinat 
által ajánlott, és a gyülekezet vezetősége által évente egy 
főre meghatározott összeg. Ennek befizetése a feltétele a 
választói névjegyzékbe való bekerülésnek. Ezen összeget 
az évente három alkalommal megjelenő újságunkban 
található csekken vagy banki átutalással, „Fenntartói já-
rulék” megjelöléssel, illetve a pénztárosnál, bizonylat el-
lenében (akár több részletben is) lehet befizetni! a pres-
bitérium által 2011. évre meghatározott fenntartói járulék 
összege: a befizető egyháztag éves nettó keresetének 1%-a, 
de minimum 4.000.- Ft/fő/év. (Tartós munkanélküliek 
és GyES-en lévő kismamák esetén, a minimum összeg 
2.000.-Ft/fő/év.)
Perselypénz: Vasárnaponként, valamint minden hét-
közi alkalmainkon a perselybe önkéntesen elhelyezett 
pénzösszeg.
Isten dicsőségére adomány: Bármikor adományozható 
az élet nagy alkalmain, örömteli eseményein. a persely-
ben lehet elhelyezni „Isten dicsőségére” feliratú borí-
tékban névvel vagy név nélkül. Csekken, „Isten dicső-
ségére” megjelöléssel, vagy személyesen a pénztárosnál, 
bizonylat ellenében lehet befizetni.
Hálaáldozat: Gyülekezetünkben az úrvacsorai alkal-
mak (hat alkalommal) előtti vasárnap helyezünk ki bo-
rítékokat. Ezeket haza lehet vinni, melyekbe névvel, vagy 
név nélkül ellátva elhelyezhető az adomány, amit a kö-
vetkező vasárnap a perselybe kérünk bedobni! Csekken 
is befizethető „Hálaáldozat” megjelöléssel.
Céladomány: Csak előre meghirdetett célra adható! 
Csekken, „céladomány” megjelölésével, vagy személye-
sen a pénztárosnál, bizonylat ellenében fizethető be.

Presbitérium
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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, Bálint család, Creationswap,  
karpatinfo, Tamás Tanya, 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

kedd 18.30-20.30:  Bibliaóra
Szombat 8.00-9.00: Imaközösség
              10.00-11.00: konfirmáció
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

ALFA KurzuS
a cursillos hétvége után egy újabb módszer-
rel szeretnénk megismertetni gyülekezetünk 
tagjait! Ez az alfa kurzus! 
Egy kényelmes, de kellően intenzív együttlét 
örömét kínálja elsősorban azoknak, akik sze-
retnének többet megtudni arról, hogy mi is 
a gyülekezet? Kicsoda Krisztus? Ezen kívül 
szeretnének választ kapni életük kérdéseire. 
Szeretettel hívogatunk a következő esztendő 
első alfa kurzusára, mely jövő év márciusá-
ban indul!

Veres János
lelkipásztor

aLkaLmaInk

Köszöntő
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Meditáció

Valaki egyszer csak ásni kezdett 
egy kutat! Jó vízeret talált, és a kút 
bőven ontotta a vizét! nagy tisz-
teletnek is örvendett! Telt-múlt 
az idő, az illető meghalt, a faluból 
város lett, de még mindig csak ez 
az egy kútja volt! Csakhogy az em-
bereknek az idő múlásával egyre 
messzebbről és messzebbről kellett 
hordaniuk a vizet! mígnem egyszer 
megelégelték, és végre elkezdtek 
már maguk is kutakat ásni! Ugyan-
azt a bő hozamú, jó ízű, tiszta for-
rást találták meg, mint a tisztelet-
ben tartott nagy előd! 

Szerintem, a kútásás örömét nem 
veheti el tőlünk senki! Számom-
ra ez a reformáció! még ma is!  
de nem felejtem el azokat a kuta-
kat sem, melyeket Ők ástak! Persze, 
valahol a lelkem legmélyén igazán 
tudom: nem a kút számít, hanem 
hogy megtaláljuk-e „azt a” forrást, 
vagy nem!

mindannyian ismerjük már a re-
formáció történetét. mi történt azon 
a  napon, amikor egy ágoston rendi szerzetes fellépett a történelem színpadára, hogy megvetve lábát ezt mondhassa ”itt állok, 
és másként nem tehetek”. Jönnek majd kutatók, akik elmondják nekünk, hogy nem bizonyítható az, hogy ezt Luther valaha is 
mondta volna, vagy ha mégis, akkor pedig szinte bizonyosan nem így értette!
miközben egyre többet tudunk meg azokról a napokról, úgy érzem annál biztosabban egyre távolabb is kerülünk tőle! 494 
esztendő távlatából már nincsenek, nem is lehetnek személyes kötődéseink! még ugyan tudjuk mire kell emlékeznünk, de 
egy jó reformációi alkalomra október 31-én, már el sem mennénk, hiszen másnap a temetőbe kell lennünk! nem egyszer 
hallottam már, „milyen rossz időpontban szegezte ki Luther ezt a 95 tételt!” nemrégen olvastam arról, hogy ez a „kiszögezés” 
is, ...kétséges....

mivel van baj tehát? az ünnep időpontjával? nem! az ünnep-
hez való hozzáállásunkkal! mert ahogyan a karácsony Jézus 

születésének a napja, ahogyan a pünkösd az egyház szüle-
tésének a napja, úgy a protestantizmus születése is valahol 

itt keresendő! Ha valakinek a születése napjáról pedig 
így elfelejtkeznek, akkor mit mondhatok még? Hiszen 

egész identitásunknak gyökerei valahol itt vannak.

a reformáció tehát nem a múlt, nem az emléke-
zés, hanem maga a jelen!  ápolni és életben kell 

tartani! Csak így válhat személyessé, és így 
tudtok majd kötődni is hozzá! de csak ak-
kor, ha látom, hogyan éled meg a hitedet! 

Veres János

Egy méLy KúT
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LELKéSzbEIKTATáS Az évForduLóN

két fontos eseményre került sor a 2011. 
május 14-15-ei hétvégén a debrecen-
árpád téri Református Egyházközség 
életében. Szombaton iktattuk be sor-
ban a tizenegyedik lelkipásztorunkat,  
Veres János nagytiszteletű urat, akit 
2010. május 28-án választott lelki veze-
tőjévé gyülekezetünk, és aki 2010 júliu-
sa óta teljesít szolgálatot az árpád téren. 
messziről, kőszegről érkezett vissza 
debrecenbe szintén lelkész feleségével, 
Sápi anikóval és négy gyermekükkel 
együtt. 
az ünnepi istentisztelet délután 3 óra-
kor kezdődött, melyen főtiszteletű 
Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az 
igét máté 8, 28-34 alapján. Ezt követően 
került sor magára a beiktatásra, melyet 
nagytiszteletű Vad Zsigmond esperes 

úr végzett. az áldást köve-
tően átnyújtotta a templom 
kulcsát és a hivatali pecsétet 
Veres Jánosnak. Több mint 
20 palástos lelkész hozta 
gyülekezetének köszöntését 
az egyházmegyéből, egy-egy 
bibliai szövegrészt felolvasva 
(köztük dr. Szalkay kázmér 
nagytiszteletű úr, aki gyüle-
kezetünk előző lelkipásztora 
volt). kántorunk, Huga Sándor 

egy Vivaldi-Bach orgonaművel köszön-
tötte új lelkészünket, aki ezt követően 
Lukács 7, 1-10 alapján hirdetett igét. 
a prédikációt követően újabb köszön-
tések hangzottak el: Csabina Sándor, 
a debreceni Egyházmegye gondnoka, 
Fazakas Sándor, a debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetem rektora, 
továbbá az évfolyamtársak, barátok, az 
egyházmegyében tartózkodó skót de-
legáció vezetőjétől, valamint debrecen 
város részéről. a Himnuszt követően az 
ünneplő gyülekezet átvonult a parókiá-
ra, ahol szeretetvendégség várta a részt-
vevőket. Többnapi készülés előzte meg 
ezt a rangos eseményt, hiszen 30 éve 
nem volt hasonló alkalom gyülekeze-
tünkben, így nagy izgalommal vártuk 
ezt az ünnepi istentiszteletet.

az ünneplés nem fejeződött be szom-
baton, másnap tovább folytatódott, 
ugyanis templomunk aznap ünnepelte 
alapkő-letételének centenáriumát. nap-
ra pontosan 100 évvel korábban, 1911. 
május 15-én a templomalapító házas-
pár, Vecsey Imre és Bruckner karolina 
kegyes adakozásának jóvoltából indult 
az építkezés, Tóásó Pál tervei alapján. 
az istentiszteleten Veres János nagy-
tiszteletű úr máté 20, 1-16 alapján hir-
dette az igét, majd ezt követően került 
sor a templom megújult cintermében 
rendezett gyülekezettörténeti kiállítás 
megnyitására. Beszédet mondott és 
a kiállítást bemutatta Csohány János 
nyugdíjas teológiai professzor. a kép-
anyagot és egyéb tárgyakat gyülekeze-
tünk tagjai gyűjtötték és rendszerezték. 
Erre az alkalomra jelent meg egy pros-
pektus, amely szintén a templom törté-
netét foglalja össze. az alkalmat a déri 
múzeum Baráti körének tagja, Erdélyi 
márta, Reményik Sándor Templom és 
iskola című versének szavalásával zárta.   
Sok szeretettel hívunk és várunk min-
denkit a kiállításra, amely által a láto-
gatók templomunk elmúlt 100 évének 
történetébe nyerhetnek betekintést.

Tóth László

SároSPATAKI KIráNduLáS
Hűvös reggelre virradt az a nap, amikor mi, 2011-ben konfirmált diákok kirándul-
ni indultunk Sárospatakra. Szerintem már mindenki várta ezt a napot!
a két órás út nagyon gyorsan eltelt, mivel mindenki önfeledten beszélgetett vala-
kivel. nyíregyházára érve János bácsi mindent részletesen elbeszélt a város törté-
netéről és az itt felépített református templomokról. mire odaértünk a Gombos-
hegyi kálváriához nagyon szép idő lett. Ide megérkezve felsétáltunk egy dombra, 
miközben megnéztük a tizennégy stáció (Jézus krisztus keresztútjának állomásai) 
emlékköveit. a domb tetején hatalmas krisztus szobor tartotta kitárva a kezét.  
Ebből a magasságból látni lehetett a koporsóhegyet is. megcsodáltuk azt a rengeteg 
borospincét, amit az itt lakók elődei építettek. Ezután tovább indultunk a Sárospataki Református kollégium nagykönyvtára 
felé, ahol rengeteg könyvet láttunk. az idegen vezető nagyon sok érdekes dolgot elmondott az itt megtalálható könyvgyűjte-
ményről. az ez után következő Rákóczi vár is nagy élményt nyújtott mindenki számára. körbejártuk az építmény látogatható 
részét, mert a többi épületrész sajnos éppen felújítás alatt állt. E közben mindenki elfogyasztotta az ebédjét a háromgombócos 
fagylaltdesszert után újult erővel indultunk a megyer-hegyi tengerszemhez. Egy darabig sikerült kocsival felmennünk, de 
utána a saját lábunkon kellett tovább gyalogolnunk. ám amit odafenn láttunk, azt kár lett volna kihagyni! a tó, amit meg-
néztünk különleges formája és elhelyezkedése miatt maradt meg egy életre mindannyiunk emlékezetében. Egy kis pihenés 
után útnak indultunk hazafelé. Tokajban ismét megálltunk és tettünk egy fél órás sétát a Tisza parton, de mivel megígértük a 
szülőknek, hogy időben hazaérünk, ezért kocsiba ültünk és debrecen felé vettük az irányt.
Szerencsésen és vidáman értünk haza. Ez egy nagyon jó, élményekben gazdag kirándulás volt, remélem lesz alkalmunk meg-
ismételni. Örülök, hogy én is ott lehettem.

Nagy Zsófia

Beszámolók
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Beszámolók

augusztus hónap utolsó napjait kárpát-
alján töltöttük a lelkészi kar egy részé-
vel. a program ugyan időközben nagy 
változásokon ment át, ennek ellenére 
mondhatom így: egyik ámulatból a má-
sik ámulatba estünk! a határhoz érkezve 
nagy Béla, a diakóniai osztály igazgató-
ja sietett elénk, és úgy vitt át bennünket 
a határon, mintha ott se lettünk volna.  
a későbbiekben is mindvégig ott volt 
bennünk a természetesen soha fel nem 
tett kérdés: van-e valami egyáltalán, 
amit igazgató úr ne tudna elintézni?
Beregszászon szálltunk meg az egyház 
gyönyörűen felújított Vendégházában. 
Innen indultunk első nap Szolyva érin-
tésével munkácsra. Szolyváról csak a 
mély megrendülés hangján lehet  bár-
mit is mondani! 45.000 fiatal férfi és nő 
indult el innen a birodalom belsejébe..... 
monumentális fekete márvány emlék-
művön találjuk azon elhurcoltak neveit, 
akik soha nem jöttek vissza! Bűnüknek 
elég volt annyi, hogy magyarok, vagy 
németek voltak. nem tudom leírni azt, 
amit éreztem, ahhoz az olvasónak el 
kell látogatnia oda.
Egészen más érzéseket váltott ki ben-
nünk munkács vára. a helyi viszo-
nyokhoz mérten egészen jó állapotban 
van, legalábbis az a része, melyet láto-
gatni lehet. a Vár többi részét pedig el 
tudtuk képzelni... Csakúgy, mint Szoly-
ván, itt is megálltunk, hogy a Zrinyi 

Ilona és a gyermek II. Rákóczi Ferenc, 
megjegyzem komoly művészeti értéket 
képviselő, gyönyörű szobránál elhe-
lyezzük az emlékezés koszorúját. a vár 
maga egy monumentális, masszív erő-
dítmény, mely ráadásul egy a tájból ma-
gasan kiemelkedő hegyen terpeszkedve 
uralja még ma is munkács városát, és 
környékét!
Tovább folytatva utunkat, hamar a kár-
pátok között találtuk magunkat, ahol 
az inkább  kacskaringósnak, mintsem 
jónak mondható utak társaságában 
jobbról is, meg balról is, fel-fel tűnt a 
Latorca folyó, mely hűségesen kísért el 
egész utunk során! Egy festői részén 
kiszállva a buszból gyönyörködhettünk 
benne, élvezve a friss hegyi folyócska 
jéghideg vizét. néhány száz méterre a 
Vereckei szorosban újra elkapott min-
ket egy semmihez 
sem fogható érzés, 
hiszen mindany-
nyian átéreztük e 
hely jelentőségét, 
különösen amikor 
az „árpád vona-
lat” is átléptük, 
amire közvetlenül 
egy, az út mellett 
fekvő, felrobban-
tott bunker hívta 
fel a figyelmün-
ket. kisvártatva 

a hágón találtuk magunkat. a buszból 
kiszállva úgy 400 méter megtétele után 
megállhattunk azon a helyen, ahol egy-
kor talán őseink láthatták, érezhették 
ugyanazt. Voltam már magasabban, 
és voltam már szebb helyen is, de ilyen 
helyen még nem. Ha léteznek szakrális 
helyek, mi elmondhatjuk: ott voltunk! 
másnap reggel az egyházkerület köz-
pontját látogattuk meg, könyvtár, mú-
zeum levéltár. Ezt követően dercenbe 
látogattunk, ahol a gyülekezet nagy 
- nagy szeretettel vezetett be minket az 
önkéntes  tűzoltóság rejtelmeibe. Itt az 
esperes urak írtak alá egy „együttmű-
ködési szerződést”, mely csak az első 
lépése volt egy kellően, és jobban átgon-
dolt hosszú távú kapcsolatnak. kirán-
dulásunkat  a nagydobronyi leányott-
hon megtekintésével folytattuk. nem 
tudom, mit volt lenyűgözőbb látni, a 
gyermekekkel való bánásmódot, vagy 
azt a gazdasági hátteret, mely lehetővé 
teszi az otthon fennmaradását!
a nap végén megtekintettük a bereg-
szászi öregotthont, a maga több hektá-
ros gazdaságával, még egy utolsó közös 
vacsora és azt követően már indultunk 
is vissza!
nyilván, mindenki mást és mást ho-
zott magával, a sok-sok élmény, és érzés 
mellett, a számban még mindig ott van 
az első este, a bulcsui gyülekezetben éj-
szaka főzött, de már ehető cibere íze. Jó 
szívvel ajánlom ezt az utat másoknak is, 
és az út mellé egy olyan idegenvezetőt 
is, akitől aligha tudtunk volna olyan 
dolgot kérdezni, melyre nem kaptunk 
volna kimerítő választ. 

Veres János 
református lelkipásztor

„KárPáT SzENT bérCE”
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Gyülekezeti élet

Jenei Sándor LéLEKTÜKÖr c. kiállítása - Veres Jánosné
a déri múzeum Baráti körével való együttműködésünknek egy újabb állomása volt ez a kiállí-
tás, melyet 2011. május 8-án nyitottunk meg a gyülekezeti termünkben. a festő nagylétai szár-
mazású, akinek képeit nem csak hazánkban szeretik, de szerte Európában is. Egyszerűen így is 
mondhatnánk, mintegy összefoglalva életútját. „a létai homoktól, a német beltengerekig”.
képei erőt és derűt sugároznak, tematikájában pedig a magyar táj, ugyanúgy megtalálható, 
mint a német szélmalmok. a csendélet és a portré ábrázolásában is otthonosan mozgó festő 
képei nemcsak mesterségbeli tudásról, de a festészet iránti alázatról is tanúskodnak.

Szabad textus választás - Veres János
nemrégen találkoztam egyik barátommal, aki megkérdezte, mi alapján prédikálok a vasárnapi 
alkalmakon. Elmondtam neki, hogy nálunk szabad textus választás van! ami azt jelenti, hogy 
azokról az igékről szolgálok, melyeket a közösség tagjai kérnek! Vagy azért, mert nem értik, 
esetleg foglalkoztatja már őket egy ideje, vagy mert a szó szoros értelmében nehéz igék! 
a mögöttes gondolat egyszerűen annyi, hogy az ember szívesebben jár egy olyan gyülekezet-
be, ahol arról is beszélnek, ami foglalkoztatja is az embereket. 

újra előadás! újra izgalom! - Kanyó Andrásné
az egyik szervező felkérte bábcsoportunkat, hogy augusztus huszadikán, a kerekestelepi für-
dőben tartandó „árpád”-napi rendezvényükön előadjuk a Szeretetre vágyó süni című dara-
bunkat. Természetesen szívesen elfogadtuk a meghívást.
„kakaskánkat” ezen a napon hárman képviseltük: anikó, kékiné Editke és jómagam. Csapa-
tunkat emellett Virág erősítette. 
megérkezésünk után pár perc alatt felállítottuk a paravánt; már nagyon ügyesek vagyunk!
Izgatottan vártuk, hogy elkezdhessük a bábozást. minden előadás előtt Isten segítségét kérjük 
egymás kezét fogva imával, hogy a nézők is ugyanolyan tiszta lélekkel és szívvel fogadják, amit 
mondani szeretnénk, ahogy mi előadjuk. Például most a megértést és szeretetet a sünikével.
Sajnos nem voltak sokan, talán annak köszönhető, hogy közvetlen az előadás előtt mondták 
be a műsort. 
Reméljük, hogy a megjelent pár néző lelkét sikerült megérinteni! már többször kaptunk  
visszajelzést, főleg gyerekektől. Egyszer egy kisfiú azt mondta: „ez jó volt.”
Ilyenkor érezzük, hogy ez lélekemelő! azért érdemes csinálni.

Presbiterválasztás  - Szilágyiné Asztalos Éva
mint leköszönő presbiter, megpróbáltam átgondolni eddig végzett munkámat és megfogal-
mazni magamnak a presbiteri tisztség jelentőségét. mint minden fontos kérdésben ez esetben 
is a Szentíráshoz fordultam. megerősítést kaptam arra nézve, amit már korábban is a legfon-
tosabbnak tartottam mindennapi munkám során, ez: a példamutató élet. Ettől lehet hiteles és 
követésre méltóvá keresztyén hitünk.
„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének ta-
núja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; 
ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik 
uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (I. Pét. 5,1-3)

zenés Istentisztelet - Veres Jánosné 
Szerettünk volna a vasárnapi istentiszteleteinkbe új színt hozni. arra gondoltunk, hogy az 
istentisztelet formája, „liturgiája”, bizonyos keretek között változhatna. Így arra gondoltunk, 
hogy a  tavasztól őszig tartó vasárnapokon, havi egy alkalommal olyan alkalmat is tartanánk, 
ahol a zenének mind nagyobb teret engednénk.  a gondolatot tett követte, és október 2-án 
vasárnap a hirdetett Ige mellett gyönyörködhettünk Ispány marietta gyönyörű hangjában, 
valamint Bogáthi Bokor orsolya hegedűművész játékában.
az alkalmat még meghatóbbá tette, hogy mindketten gyülekezetünk kántorának, Huga  
Sándornak egykori tanítványai voltak! Sanyi bácsinak pedig innen is kívánunk áldást az 
életére, aki 52 esztendővel ezelőtt vette át a zenetanári diplomáját.

nem azért presbiter a presbiter, hogy valaki legyen, hanem hogy valamit tegyen. 
kérjük a megválasztandó presbiterek életére Isten áldását!  



�

Irodalmi délután  - Bokor Kálmánné
az árpád téri református templomban, 2011. szeptember 24-én, irodalmi délután volt, ahol az 
érdeklődők szép számmal megjelentek.
a műsort Erdélyi márta rendezte, melynek címe: „a szeretet nagy kozmikus titok”.
Ehhez magyar költők verseiből válogatott, és adott elő mély átérzéssel. az elhangzott versek 
ady Endre, dsida Jenő, József attila, Juhász Gyula, mécs László, márai Sándor, Pilinszky 
János, Reményik Sándor, Sík Sándor és Wass albert tollából kerültek ki, láttak napvilágot. 
az előadott művek a hitről, a reményről és a szeretetről szóltak, és „a szeretet nagy kozmikus 
titok” gondolatát merítették ki. a versek mélysége, tartalmának fontossága tükröződött a 
szuggesztív előadás által is.
a műsort színesítették a költemények között elhangzott zeneszámok is, amelyeket deli Gab-
riella énektanár adott elő furulyával és hegedűvel igen nagy hozzáértéssel. Ez a zenei produk-
ció emelte a hangulatot, és mélyítette az érzelmeket.
mindent összevetve nagyon szép, élményekkel gazdag délutánt szerzett a hallgatóságnak 
Erdélyi márta és deli Gabriella. Hálás köszönet a felejthetetlen percekért, és reméljük, más 
alkalmakkor is gyönyörködhetünk a szép, magyar költők által írott versekben és a felhangzó 
zeneszámokban.

Jósvafő  - Bálint Éliás, �. oszt. tanuló
amikor megérkeztünk akkor enyhén émelyegtem. azután megnéztük a Hucul-ménest. 
azután kacsáztunk a patakkanyarban. Felmentünk a hegyre a kilátó pontra.
a kilátás nagyon szép volt! 
aztán bementünk egy templomba. a templom után bementünk a Tájházba. 
a Tájház után a patakpartra mentünk.
a patakban gát volt a közepén egy lyukkal, a lyuk előtt egy vízkerék forgott.
Utána a Tengerszem (mesterséges) tóhoz mentünk. a tó után megnéztük a Jósva patak forrá-
sát, ahol két szalamandrát láttunk.
Ezután felmentünk a Tengerszem étterembe. az ebéd gulyásleves és csokis palacsinta volt. 
Ebéd után szabadidő volt. Elemet vettem és vörös földet.
Vásárlás után pont időben felültünk a buszra. a busz elvitt minket a Baradla-barlang jósvafői 
bejáratához. Bementünk a barlangba. az én kedvenc cseppköveim: a kidőlt tölgy és a vörös 
fényű Vas Imre mécsese.

Gyülekezeti élet

árpád tábor  - Oláh Noémi
Örömmel adunk hírt az első árpád táborról, mely 2011. augusztus 9-től 14-ig tartott a gyüle-
kezet szervezésében. a résztvevő gyermekek korcsoportja nagycsoportos óvodástól általános 
iskola 6.-ik osztályáig tartott. a szervezésben a gyülekezet tagjai közül köszönetet mondunk 
az önzetlenül segítő magdi néninek, Piroska néninek, angyalka néninek, nóra néninek, Edit 
néninek, Éva néninek, Gábor bácsinak, anikó néninek és a segítő fiataloknak, Ricsinek és 
Veronikának.
a tábor témája Ézsau és Jákób történetén keresztül a testvéri szeretet, a családi kötelékek vizsgá-
lata volt, melyhez válogattunk a Titusz alapítvány nyári táboros ötleteiből.
a helyszínnek különösen örültek a gyermekek és felnőttek egyaránt, mivel a Harstein-kertben 
lévő Tamás tanyán lovasélményekkel, jó levegőn, hatalmas füves udvaron, trambulinozással, 
focizással, ping-ponggal, tollasozással, csúzdával, labdázással, kötélhúzással izgalmas volt.  
a reggeli lovaglás és szabad játék után a történetek, éneklés, aranymondás-, énektanulás követte. 
a barkácsolás sem maradhatott el, ahol minden gyerek örömmel készítette az aznapi munkát, 
majd büszkén mutatta hazaérkezésekor az édesanyjának vagy édesapjának.
a táborban elég sok kép készült egy-egy eseményről, melyet a gyülekezettel közösen néztünk 
meg a vasárnapi záró istentiszteleten.
Reméljük mindnyájan a Szentlélek ereje által szeretteinkre figyelmesebbek leszünk, hogy érté-
kes családi „töltőállomásunkból” a mindennapi feladatainkra intenzíven koncentrálhassunk.

Zuggóné Tóth Ildikótól kaptuk az idézetet: „…Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és a ked-
vező szerencse ismét visszaadhatja. De amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga le-
mondott, annak visszaszerzése mindig kétséges.”   (deák Ferenc)
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In memorian

kovács László                   88. esztendejében   nyíl u. 48.
Bíró László                             83. esztendejében  Vécsey u. 5.
Gál Józsefné sz. kocsó Róza   88. esztendejében  Széchenyi u. 23.
Szeremley márta                          69. esztendejében  Budapest
Balogh Sándorné sz. nagy Irma  81. esztendejében  Baksai Sándor u. 16.
Szabó Viktor                             66. esztendejében  Irén u. 4/b.
kovács  László mihály                      68. esztendejében  Virág u. 17.
kocsi Jánosné sz. nagy Erzsébet      75. esztendejében
Pósa Barnabásné sz. dankó Gabriella  74. esztendejében  kassai 72.
némethy Sándor József                      54. esztendejében  Busi u. 9/a.
aradi Pálné sz. Balogh mária           70. esztendejében
Zajdó Lászlóné sz. Borbély mária     94. esztendejében  nagyerdei krt. 78.
nagy János                                    83. esztendejében  Szigligeti u. 3.
Fehér andrásné sz.Telegdi Eszter    87. esztendejében  kassai út 109.
Elek Imréné sz. Ivánka katalin        77. esztendejében  Székely u.16/a.
aranyi Gyuláné sz. Bere marcella    84. esztendejében  Függetlenségu. 41.
Tóth János                             77. esztendejében  nyíl u. 47.
Lakner Józsefné sz. Szász Ilona        85. esztendejében
Papp László                               84. esztendejében  Weszprémi u. 17.
orosz Lászlóné sz. Pályi mária       73. esztendejében

TEmETéSEK

Horog Éva                              1977.02.19.                           2011.06.26.

Név    Születési idő      Keresztelési dátum  
KErESzTELéSEK

SzIgETI gyÖrgyNé 
KErESzTury PIroSKA 
EmLéKEzETE
(1922. 03. 01. – 2011. 03. 07.)

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

Balogh andrás                      2011.02.18.                          2011.06.26.
Szilágyi Gergő                        2011.05.24.                           2011.07.10.
Óváry mira                           2009.11.01.                           2011.07.09.
Greguss ábel                          2010.09.26.                            2011.07.17.
György márton János               2011.04.12.                            2011.07.31.
Regős Simon marcell                2011.02.26.                            2011.09.11.
Szűcs dóra   2010.08.17.  2011.09.25.

KoNFIrmáLTAK
Név    Születési idő  Konfirmáció  

FELNőTT KErESzTSég
Név    Születési idő      Keresztelési dátum  

nagy Zsófia                                         1999.05.26.                           2011.06.12.
Iván anita                                            1997.12.05.                           2011.06.12.
Horváth dóra krisztina                     1997.12.28.                           2011.06.12.
Veres Veronika                                    1996.09.27.                           2011.06.12.
Szilágyi kornél                                   1996.06.06.                           2011.06.12.
madarász Gáspár                                1998.03.06.  2011.06.12.

FELNőTT KoNFIrmáCIó
Név    Születési idő  Konfirmáció  
Veres János                                         1976.01.17.                            2011.06.26.

ESKÜvőK
Truczkai István és Papp Enikő           2011.04.30.
kárándi Tamás és Vígh anita  2011.05.14.
máté István és Czellár Zsuzsanna      2011.07.09.
Veres János és Horog Éva                   2011.08.13.

Név     Házasságkötés dátuma  

Fél éven belül harmadik presbiterét 
gyászolja az árpád téri Gyülekezet, 
Piroska is elment „a minden élők 
utolsó útján”. Temetése március 21-én 
volt dr. Szalkay kázmér nyugdíjas 
lelkipásztor szolgálatával.
Piroskának sok megpróbáltatást 
kellett elhordoznia, de mindig re-
ménységgel bízott Isten kegyelmé-
ben. kedves hangja most is fülünk-
be cseng: „majd elmúlik!” – ez volt 
a szavajárása, ha fájdalma volt be-
tegségében.
Sárospatakon született. debrecen-
ben tanult a világhírűvé vált Szipál 
fotóművész műhelyében. Férjével 
a háború alatt ismerkedett meg, 
aki haditudósító volt. kondoroson 
fényképüzletet nyitottak. amikor 
férje súlyos beteg lett, évekig hűsé-
gesen ápolta. 1970-ben megözve-
gyült. 1977-ben nyugdíjasként deb-
recen költözött. 1982-ben egyetlen 
gyermekét, asszonyleányát tragikus 
balesetben veszítette el. Félárva 
unokája, Évike a szeme fénye volt.
az árpád téri gyülekezetben lel-
ki otthonra és testvérekre talált.  
a lepramisszió munkása, a csiga-
tészta-készítők, a gyülekezeti „szol-
gáló közösség” tagja volt. amint a 
politikai fordulat lehetővé tette, a 
Református Egyházban a szolgáló 
közösségekből nőszövetségek ala-
kultak, és ebben ő is aktív diakóniai 
munkát végzett, betegeket, egyedül-
állókat karolt fel. Gyöngybetűivel 
vezette a betegápolási naplót, ame-
lyet minden évben „Isten nevében, 
Isten dicsőségére” kezdett meg.
amikor legyengült, veje és családja 
ápolta és vette körül szeretetével.
Ravatalánál a vigasztalás igéi a Já-
nos evangéliumából hangzottak.
Emlékezete legyen áldott!

Dr. Szalkay Kázmérné
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Kapocs

Régi vágyam volt egyszer kárpátaljára eljutni. adódott is 
egy lehetőség, meghívást kaptam a szeptember 15–18. kö-
zött megtartott kárpátaljai nőszövetségi konferenciára.
Szeptember 15-én 17.00 órakor szerencsésen megérkez-
tünk Balazsérra. kedves fogadtatásban részesültünk Po-
csai Vince lelkipásztor által. akinek ízes, humoros, minden 
segítséget megadó személyiségét és szolgálatát ismerhettük 
meg, a 20.00 órakor kezdődő bibliaóra keretében.
másnap egy egész napos kiránduláson vettünk részt.  
az  utunk Beregszászon keresztül egészen Técsőig tartott. 
Útközben megálltunk Huszton  és megnéztük a huszti re-
formátus templomot. a következő megállóhely Técső volt,  
hol a református templomot és a líceumot látogattuk meg.  
Ez a templom a város központjában helyezkedik el, érde-
kessége, hogy mennyezetét gyönyörű kazetták díszítik.  
a líceum egy magyar nyelvű református iskola, kollégi-
umi ellátással együtt. Igaztója ambrus Pál, aki bemu-

tatta az ott élő diákok életét. késő este értünk vissza szál-
lásunkra, kicsit elfáradva, de gyönyörű napsütéses idővel 
megáldva, élményekkel gazdagodva. Vacsorával és imakö-
zösséggel zártuk az estét.
Szombaton az egész napot kitöltő nőszövetségi konferen-
cia volt Beregardón, ahol kárpátaljai és hazai előadók, 
igehirdetők szolgáltak. Elsőként a debreceni kistemplom 
lelkésznője, Papp Tiborné Papp mónika szolgálatát hall-
hattuk: „a nők helyzete” címmel. Feltárta a bibliai nők és a 
ma élő nők helyzetét és szerepét. majd Sipos Géza a Sámuel 
alapítvány vezetője tartott beszámolót a 2001–ben létre jött 
családotthonról, amely az elhagyott gyerekek befogadására 
szolgál. a „Család”címmel tartott előadását a márk 7:9 ver-
sével kezdte. majd ennek szellemében egy nyolc gyermeket 
vállaló édesanya, kincses Tímea osztotta meg velünk a két 
saját gyeremeke és hat befogadott, sérült gyermek nevelé-
sének gondjait, örömeit.
a következő előadást Gulácsi Lajos nyugalmazott püspök 
tartotta, előadásának címe: „ Számbavétel.” Szavaiban ki-
emelte a földi élet gazdagságát, és az örök életre való ké-
szülődés fontosságát, különös tekintettel arra, hogy em-
bereket halászni nem csak a nőszövetség feladata, hanem 
a férfiakkal együttes munkát feltételez. mert vannak em-

berek, akik csupán a jelenlétükkel is örömöt sugároznak 
a másik ember számára.
Szécsi andrásné, Emike néni, a Tiszántúli nőszövetség tit-
kára a „Fennmaradjon a neve” címmel folytatta az előadás-
sorozatot. a múlt, a jelen, és a jövő összehasonlításáról 
szóló gondolatait osztotta meg velünk a 4mózes 27:1-11 
alapján. Beszámolt a csökkenő nőszövetségi tagok számá-
ról. a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebben jöttek 
el debrecenből és környékéről. a kárpátaljai nőtestvérek 
voltak többségben.
a délelőtti előadások után dr. Szalkay kázmérné, Györgyi-
ke, a debrecen-árpád téri Gyülekezet nőszövetségi elnöke  
a következő igeverssel köszöntötte a konferncia résztvevőit: 
„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” 
(Zsolt. 37,5)

Hálával töltött el, hogy a kárpátaljai nőtestvérek lelkes fogad-
tatásukat és testvéri szeretetüket én is megtapasztalhattam.  
Finom ebéddel láttak vendégül bennünket és feledhetetlen 
kedvességükkel, odaadásukkal a szoros közösség örömét 
hozhattuk magunkkal.
Ezután Szilágyi károly lelkipásztor szolgálata következett, Jézus 
szavaival, „Békesség néktek”. Ján 20:19–et idézve, megfogal-
mazta mennyire fontos a Jézussal való szoros kapcsolat ahhoz, 
hogy az általa felajánlott békesség lelkét befogadjuk. azért, hogy 
az Úr töltse be a szívünket türelemmel, nyugalommal és a Tőle 
kapott békességgel.
a szombati program Úrvacsorával fejeződött be, melynek szol-
gálatát Szilágyi károly és Papp mónika lelkipásztorok végezték.
Visszaérve szállásunkra „morzsaszedéssel”, imaórával zár-
tuk napunkat és tértünk nyugovóra.
Vasárnap reggel már csomagjainkkal együtt indultunk a dél-
előtti istentiszteletre Beregardóra, ahol a délelőtti Istentiszte-
letre, ahol Pocsai Vince lelkész úr és Papp mónika lelkésznő 
szolgálatával ért véget a kárpátaljai nőszövetség találkozója. 
az örömteli búcsúztatás és vendéglátás után, az újra találkozás 
reményével indultunk haza, családunk és szeretteink felé. Isten 
segítségével kora délután mindenki megérkezett otthonába.
                                                       Kerékgyártó Istvánné, Piroska

NőSzÖvETSégI TALáLKozó
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2011. szeptember 22-25. között volt az 56. református 
Cursillo összejövetele Nyárlőrincen, az Emmaus-házban. 
Örülök, hogy én is részese lehettem, mert már ott tartunk 
hála Istennek, hogy aki későn jelentkezik, az várólistára ke-
rülhet. Ezen az őszi napfényes hétvégén Isten napja is ránk 
ragyogott.
Gyülekezetünkből nem én vagyok az első, így a korábbi 
résztvevők ajánlották, menjek el. azon gondolkodtam, hogy 
mi szükségem van nekem erre? mit keresnék én ott? kapha-
tok-e valami újat?
de a Cursillon járt Testvérek arcán olyan békét, nyugalmat, 
szabadságot láttam, hogy eldöntöttem, megyek! 
Mi is ez a Cursillo? 
Ez egy háromnapos bentlakásos összejövetel, ahol alkalom 
nyílik a hit igazságainak megismerésére. Segít eligazodni ab-
ban, hogy mit jelent Istennel közösségben élni a mai világ-
ban.
Mit kaptam, mit kaphatsz a Cursillon?
Isten rávezet arra, hogy nem töltheted meg a szívedet feles-
leges dolgokkal, mert akkor Jézus nem fér el benne. Gon-

dolj bele, hány süllyedő hajót 
mentett meg az, hogy a felesle-

ges terheket kidobták. Engedd 
el súlyos terheidet, üresítsd meg 
magad, mert Isten megérint-

hető, befogadható. ma sokan úgy 
vélekednek, hogy a szenvedés értelmetlen, hiábavaló dolog.  
de ez így nem igaz, mert akkor tulajdonképpen azt állíta-
nánk, hogy krisztus szenvedésére is ez vonatkozik. a szenve-
désre szükség van, a szenvedés felkészülés az örök életre.
amennyiben lehetőséged van rá, vegyél részt egy Cursillon. 
Ha már ott vagy kérlek, figyelj jól, jegyzetelj, mert ezen az 
összejövetelen csak egyszer lehet részt venni. meggyőződtem 
arról, hogy aki ott volt, erőt kapott a hétköznapok feladatai-
nak bölcs megoldásához.
ne hagyjuk, hogy életünket a bűn, a betegség, a nyomorúság 
uralja, fogadjuk el a kegyelmet! Imádkozzunk, beszéljünk  
Istenről. Ehhez nyújt segítséget a Cursillo.
krisztus Számít Rád!

Both Barna

Beszámolók

nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy az árpád 
téri templomban lesz megtartva az ez évi csendes nap, 
ugyanis ott vagyok gyülekezeti tag.
negyed kilenckor volt a gyülekező a templom előtt, 
majd bementünk, és évfolyamonként mindenki elfog-
lalta a helyét.
Először Veres János nagytiszteletű úrtól hallhattunk 
egy prédikációt az időről. nagyon érdekes volt, és leg-
főképpen elgondolkodtató.
Ezt követően minden osztályról készült egy közös 
fénykép a templom előtt, majd kivetítőn megnéztünk 
néhány képet az árpád-téri templom életéről, amit kü-
lönösen jó volt látni gyülekezeti tagként is. nagyon tet-
szett, hogy arról is mutattak képeket, hogyan készült el 
a templom új külseje.
Végül, hogy nagyon okosak legyünk, és hogy biztonsá-
gosan tudjuk használni az újjá alakuló iskolát, a tűzbiz-

tonságról hallhattunk egy tájékoztatót, mivel az iskola még most is építés alatt áll.
Szerintem egy nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk el az árpád téri templomban.

Dalmi Dóra
Dóczy Gimnázium,  �.A

CSENdESNAP Az árPád TérI TEmPLombAN

NyárLőrINCI goNdoLAToK

A Cursillo spanyol eredetű szó, kis vagy rövid “kurzust”, tanfolyamot jelent.
Csütörtök estétől vasárnap estig tartó együttlét bentlakással, ahol lelkészek és világiak a keresztyén hit mai vi-
lágunkban is érvényes igazságait, a keresztyén élet kiteljesedésének lehetőségeit, valamint a keresztyén emberi 
kapcsolatok mintáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal. Egy szeretet-
teljes közösség, amelyben alkalom nyílik új felismerések meglátására hívőknek és keresőknek egyaránt.

Forrás: http://refcursillo.hu
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Even the Bible mentions the wonderful diligence of ants: "Go to the ant, you 
sluggard; consider its ways and be wise! It has no commander, no overseer or 
ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest" 
(Proverbs 6:6-8).

What can an ant teach me about life?

TM
This coloring page provided by KID EXPLORERS  (www.KidExplorers.com), a ministry of Eden Communications. Copyrighted. All rights reserved.

www.KidExplorers.com

KUCKÓ - Gyermeksarok

Kedves gyermekek!

Mostanában hittanon és a táborban az alábbi kérdésekkel foglalkoztunk. Találd meg ki az, 
akikről hallottál mostanában! A helyes megfejtéseket beküldők meglepetésben részesül-
nek. A válaszok leadhatók a vasárnapi iskolában vagy a hittanórák szünetében. Egy lapra 
írd le a megfejtést, a nevedet és az osztályodat. Határidő: 2011. november 30.

A) Kit kent fel Sámuel próféta  
királlyá testvérei jelenlétében?

1. Sault
2. Salamont
3. Dávidot
4. Sámsont

B) Hogy hívták Mózes bátyját?

1. József
2. Rúben
3. Áron
4. Náhum

C) Mit szerzett Jákób csalással 
testvérétől?

1. egy íjat
2. egy tál húslevest
3. az elsőszülöttségi áldást
4. a tevéjét

„Eredj a hangyához, te rest, 
nézd meg az ő útait, és légy 
bölcs!”

(Bölcs Salamonnak 
példabeszédei,

6. fejezet, 6. vers)

Mit tanulhatunk a hangyáktól?
Színezd ki a képet, majd írj le néhány dol-
got, amit szerinted nagyon jól csinálnak a 
hangyák!
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