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Zsolnai László:

KIFIZETVE...
Elvégeztetett - hallatszott egy csendes hang a szélben, 

a gyötrelmének vége, az élet kihunyt a szemében. 

Csepp, csepp, csepp, csepeg a földre az élet, 

azt hitték, ez jelenti neki a véget. 

De harmadnapra új szelek fújtak, 

a remény lángjai a szívekben újra kigyúltak. 

Egy csepp te érted folyt le a kereszten 

azért, hogy a gonosz téged eleresszen. 

Hogy szabad légy, ne rab többé, 

így válnak bűneid mind köddé. 

A te életednek is ez a bére, 

a Megváltó egy csepp vére.

Forrás: Poet.hu
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Meditáció

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, Rogovics Lajos, 

Szilágyi János, Veres János

IMPRESSZUM

Heti alkalmaink:
Kedd – 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: Konfi rmáció

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

ÜNNEP ELŐA jó kedvvel adakozót szereti az Úr!

Kérjük, hogy az újság mellett található csekken fi -

zessék be testvéreink a fenntartói járulékot a 2012. 

esztendőre, mely továbbra is a nettó kereset 1%-a, de 

minimum 5.000Ft/fő/év. 

Honlapunkról letölthető (vagy a Lelkészi Hivatalban 

igényelhető) adategyeztető lapunk. A lap kitöltésével 

és visszaküldésével lehet valaki tagja a gyülekeze-

tünknek, így évente három alkalommal automati-

kusan megkapja újságunkat is. Amennyiben befi zet 

legalább 5.000 Ft-ot, akkor már anyagi támogatójává 

vált gyülekezetünknek, és így már bekerült egy szű-

kebb, a fenntartói járulékot fi zetők névsorába is!

Gondolja meg! Évi keresetének mindössze 1%-ával, 

de minimum 5.000 Ft-al hozzájárulhat ahhoz, hogy 

városának ezen a részén továbbra is fenntartható le-

gyen, a református jelenlét! Köszönjük!

Lakatos Lajos  Veres János  
gondnok  lelkipásztor

„CSAK ÖNÖN MÚLIK”

Köszöntő

A
z ünnep közeledtének biztos jele a boltok polcain megjelenő csokinyuszi. 

Persze nincs egyedül; körülötte sárga kiscsibék, a mellette levő polcon pe-

dig csoki bárányok sorakoznak. Amikor azt gondoltam, hogy ezt már nem 

lehet fokozni, akkor vettem észre, hogy a nyúl most 15 %-kal, a bárány 20%-kal 

olcsóbb, mert így „vezetik be az ünnepet”.

Arra gondoltam, veszek én is, de hezitálni kezdtem, várok még, hátha lesz másmi-

lyen is! Svájci barátom jutott eszembe, amikor Ausztriában kértünk egy haránt kockás, 

kétpántos, piros nadrágú csokinyuszit, lelógó füllel és kosárral a kezében. Az eladónak a 

szeme sem rebbent, eltűnt, majd előhozta.

Jómagam kevesebbel is beérném, de sajnos az ünnep ma már nem erről szól, és nem azokról, 

akik hozzám hasonlóan kevesebbel is beérnék! „Jó-jó 45 Ft egy tojás aranyom.” - hallom a 

sorban állótól a pénztárnál - „de most kell megvenni, mert még 60 forintig is fel fog menni! 

Darabja!” - vágja rá valaki.

Ennyi! Ez is az ünnep, és így is ünnep. Ennek ellenére is ünnep az ünnep.

Én pedig kijövet körülnéztem, és arra gondoltam, a 2000 évvel ezelőtt történ-

tek valóban ennyire megváltoztatták volna a világot?  

Még jobban! Hiszen a húsvét bizonyítéka nem az ünnepi bolti felhozatal, 

de még csak nem is a templomi ünneplő gyülekezet, hanem az, hogy még 

ma is változnak meg emberek a Szentlélek által, a Krisztus ingyen való ke-

gyelméből. Ez a húsvét igazi csodája, és az ünnepre való készülődés egyet-

len biztos jele. Csak járj nyitott szemmel, és látni fogod a csodát. Mert a 

2000 évvel ezelőtt történtek valóban ennyire megváltoztatták a világot! 

Boldog ünnepre való készülődést kívánok, itt a templomban is! 

Veres János lelkipásztor

A
ki gyakori vendége gyülekezetünk honlapjának, 

az tudja, hogy találhat egy ilyen menüpontot, mely 

évente frissül. Mivel nincs mindenkinek internetes 

lehetősége, így arra gondoltunk, hogy az újságban is meg-

jelentetjük közösségünk néhány fontos paraméterét, bízva 

abban, hogy minél többen komolyan vesszük az írás címét, 

nem elfelejtve, hogy ezek az adatok bármikor változhatnak. 

Ne feledje: ez önön is múlik!

A négy különböző bibliaórára járók száma:   38 fő

Imaközösség a reggeli áhítatokkal:    12 fő

Vasárnapi iskola (9.00 órai) részvétel:  15 fő

Istentiszteleti részvétel (9.00 órai):               98.7 fő

Családi alkalom részvétel:    30 fő

Jelenleg öt óvodában, és egy iskolában 
tartunk hittanórákat:               215 gyermeknek

Gyülekezetünknek 12+2 fős presbitériuma van. 216 fős a vá-

lasztó névjegyzékünk, és 320 család van regisztrálva a közös-

ségünkben.  

 

Azt kell mondanom Isten előtti hálával, hogy gyülekezetünk 

szinte minden mutatója javult a tavalyihoz képest, ideértve a 

legfontosabb pénzügyi adatokat is:

         2010          2011
Egyházfenntartói 
járulék összesen: 1.957.664.-Ft 2.335.285.-Ft

Egyházfenntartói 
járulék átlag 
(Ft/fő/év): 10.468.-Ft 10.811.-Ft

Perselypénzek 
összesen: 1.220.940.-Ft 1.517.924.-Ft

Adományok 
összesen: 881.891.-Ft 2.836.200.-Ft
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N
agy napra ébredt a gyülekezet 2012. 

január 8-án.

A hívó harang szavára a megszokottnál 

több ember gyülekezett a templomba, ahol eskü-

tételre került sor. A régi és új avatandók rokonai, 

barátai, ismerősei is eljöttek a nagy napra.

Öröm volt végignézni a padsorokon, ahol szo-

katlanul kevés üres pad maradt.

Véget ért a hatévente tartandó presbiterválasz-

tás. Az újonnan megválasztott „vének” ezen a 

napon tették le az esküt Isten és a gyülekezett 

előtt, melyben fogadalmat tettek arra, hogy 

nemcsak magukra, hanem a gyülekezetre is vi-

gyáznak ezután.

Jakab apostol fi gyelmeztet arra, hogy a presbi-

ter nemcsak őrálló a gyülekezetben, hanem lelki 

gondozó is. Az igehirdetés után tizenketten so-

rakoztunk fel az úrasztala előtt, és tettük le az 

esküt. Ezzel életünknek egy nehéz, de szép sza-

kasza kezdődött meg.

Ezután Veres János nagytiszteletű úr ünnepélye-

sen átnyújtotta a presbiteri oklevelet, valamint 

munkánkhoz sok sikert és jó egészséget kívánt.

Rogovics Lajos, 
presbiter

Rogovics Lajos
1950. február 4-én születtem 

Törökbálinton. Édesanyám 

katolikus, édesapám refor-

mátus volt. Jómagam Török-

bálinton lettem megkeresz-

telve reformátusnak.

1954-ben költöztünk Deb-

recenbe. Iskoláimat már itt 

végeztem kereskedelmi te-

rületen. 1985 óta karitatív 

tevékenységet végzek a PRO 

PATRIA alapítványnál, mint tag, később ugyanitt alelnök-

ké választottak. Tevékenységünk a határon túl élő magyarok 

megsegítése, összefogásuk elősegítése. Különböző segélyszál-

lítmányok megszervezése és továbbítása is a feladatom közé 

tartozott. Böjte Csaba testvér székelyhídi árvaházának is vit-

tünk különböző adományokat. 1998-ban alakítottuk meg az 

alapítványon belül a Simonyi Óbester Regionális Egyesületet. 

Az  egyesület célja Simonyi emlékének megőrzése és ápolása, 

aki sok szállal kötődik városunkhoz. 

A Debreceni Simonyi Napok 2004-re nemzetközi rendezvén-

nyé nőtte ki magát, ugyanis 39 határon túli városban, Erdély-

ben és Felvidéken is megrendezzük. Ez is a magyarság tudat 

fenntartását biztosítja. Ennek alkalmával 2011. május 7-én, 

Csíkszeredában, a Makovecz féle Fogadalmi templomban 

vitézzé avattak, így az észak-erdélyi Történelmi Vitézi Rend 

tagja lettem. Az Árpád téri gyülekezetbe 2000 óta jártam a 

feleségemmel együtt, először alkalmanként, majd Isten kö-

zelségét megérezve egyre többször.

Feleségem 2010. októberi halála után itt találtam meg azt a 

közösséget, amely átsegített a nehéz időszakon. Az idő mú-

lásával egyre inkább magamévá éreztem a közösséget, így 

kezdtem a különböző munkákban segíteni, ami a közössé-

günket is összekovácsolja.

Köszönöm a gyülekezeti tagoknak és Veres János nagytiszteletű 

úrnak a  bizalmát, amiért presbiternek jelöltek és választottak.

Szentesi Viktor
1982-ben születtem, Nyír-

adonyban nőttem fel, ott 

jártam általános iskolába. 

1997-ben költöztünk Deb-

recenbe. 2000-ben érett-

ségiztem a Kossuth Gim-

náziumban. A Debreceni 

Egyetem közgazdasági 

szakán 2005-ben szerez-

tem diplomát, majd egy 

banknál hitelezéssel foglalkoztam. 2003-ban jelentkeztem 

programozó matematikus képzésre, amelynek elvégzése után 

(2008) szakmát váltottam. Jelenleg programozóként dolgozom, 

kórházi informatikai rendszerek fejlesztésével foglalkozom.

Nős vagyok, egy gyermek édesapja. Feleségemet, Sigér Fru-

zsinát (aki gyerekkorától kezdve az Árpád-téri gyülekezetbe 

jár), az egyetemen ismertem meg. 2009-ben házasodtunk 

össze, és 2011 augusztusában született kisfi unk, Donát. 

Nyíradonyban konfi rmáltam, 12 évesen, amiből akkor ke-

veset fogtam fel. Akkor kerültem közel az Úrhoz, amikor 

Debrecenbe költöztünk, és elkezdtem járni a Nagytemplom 

ifj úsági alkalmaira. Ennek a közösségnek több mint 10 évig 

voltam lelkes tagja, a bibliaórák, éneklések, kirándulások 

sokat jelentettek számomra. Külön öröm volt, mikor kide-

rült, hogy Fruzsi is ide jár, csak másik csoportba. Az Árpád-

téri gyülekezetnek 2009 óta vagyok aktív tagja. Igyekeztem 

részt venni, segíteni mindenféle szolgálatban, munkában, és 

a jövőben is szánok erre időt. 2012-től vagyok pótpresbiter, 

amelyhez a bizalmat ezúton is köszönöm. 

Dr. Bálint Bálint László
Marosvásárhelyen születtem 

1971-ben, jelenleg a Deb-

receni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centru-

mában egyetemi adjunktus-

ként dolgozom. Nős vagyok, 

feleségem Ágnes, három 

gyermekünk van Janka, 

Gergely és Éliás. Gimnáziu-

mi éveim végén tértem meg 

több évi kétkedő keresés 

után. Egyetemi éveimet Bu-

dapesten töltöttem, ahol a Magyar Evangéliumi Diákszö-

vetség keretében szerveztünk bibliaórákat a diáktársainkkal 

együtt. Az egyetem elvégzése után Kolozsváron dolgoztam 

orvosként, idős betegek ápolását koordináltam és nyújtottam 

orvosi támogatást iszákosmentő táborokban. Ezen kívül to-

vábbra is részt vettem a diákmunkában, majd első két gyer-

mekünk születése után, 2001-ben Debrecenbe költöztünk.

Milyen kiutak vannak szorultságainkból  - ez foglalkoztat 

leginkább, erre keresem a választ, és ebben szeretném ha elő-

relépnénk egyénileg és közösségként is.

LEZÁRULT A PRESBITERVÁLASZTÁS

GYÜLEKEZETÜNK ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT PRESBITEREI

Both Barna 
1962-ben Csengerben szület-

tem, földműves szülők har-

madik gyermekeként. Az ál-

talános iskola elvégzése után, 

Debrecenbe kerültem a Re-

formátus Kollégium Gimná-

ziumába, és itt kaptam érett-

ségi bizonyítványt is. Majd a 

teológián folytattam tovább 

tanulmányaimat, amit három 

szemeszter után abbahagy-

tam. A sorkatonai szolgálat 

letöltése után munkába álltam. Jelenleg a FrieslandCampina 

Hungária ZRt. –nél dolgozom, raktárvezető vagyok. 

 Családommal Debrecenben, a Kút utcán lakunk. Tizenöt éve 

vagyunk tagjai az Árpád téri Református Egyházközségnek, 

de aktívan, hitben megerősödve két éve. 

Köszönöm a gyülekezet megtisztelő bizalmát, hogy presbi-

ternek választott. Igyekszem hűséggel elvégezni a rám bízott 

feladatokat.

                                                                                         

A tőlem telhető módon meghálálom a bizalmat, és minden 

erőmmel azon leszek, hogy szolgáljam a gyülekezetet, és 

ápoljam a kapcsolatot a tagok között.
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Újra ökumenikus foci! - Kálnai Zsolt 
Eltelt egy év és annyi minden vele együtt. De most erről nem tisztem szólni, csakis a fociról. Tippmix ide 

vagy oda -a magyar ember folyamatosan fogad és annál inkább veszít-, ha március, akkor a legfontosabb 

a kispályás focibajnokság.

Március 10-én újra ökumenikus futball a Mechwartban. Hogy mitől az? Attól, hogy a különböző, magu-

kat az Úrtól elhívott közösségek, gyülekezetek futballcsapatokat indítanak egy futballtornán. A csapatok 

többsége nyerni akar, minden áron.

Rajtunk kívül. 

Mert bár esélyünk lenne a győzelemre, elvégre indulunk, de a dicsőség nem a győzteseké, hanem csakis 

Jézus Krisztusé! Mi ezt komolyan vettük, ezért testvérgyülekezetünk a tégláskertiek kivételével (mert 

azért egyszer csak meg kell mutatni, mit is érünk focilag), mindenkit győzelemhez juttatunk, legalábbis 

a pályán. 

A tornát mindig megelőzi a felkészülés. Így volt ez most is. Jó érzékkel és a reáliák fi gyelembevételével 

szombatonként 6 órától a Dóczy Gimnázium tornatermében (szobájában) egy fél kosárlabda-pályányi 

területen, lehetőleg bemelegítés nélkül, mert ott a legnagyobb az esélye a sérülésnek, másfél, két óra az 

egymás elleni, kiskapura játszás és rohangálás. 

A felkészülést sikeresnek ítéltük meg. Az önbizalom óriási, ehhez mérve kitűztük a célt. Az előző évben 

kezdő résztvevőként utolsók voltunk, akkor most legalább az utolsó előttiek legyünk. 

A csapat tagjai: végy egy jó kapust (vettünk), Nagytiszteletű Úr (sérült) és menedzser (csapatszellem), 

János presbiter testvér (két gólt vágott, az ellenfél azóta is keresi a labdát), Róbert (alig korhatáros), 

Zoltán (Noémi férj), Zsolt (magamról csak jót), Gyuri (gólt lőtt, én adtam be neki a labdát), Béla (a Csapó 

utcáról).

Összesen öt meccs, nincs kiesés, először selejtezők a három fős csoport tagjai között, mindenki minden-

kivel, majd az eredményektől függően főág vagy a vigaszág.

A vigaszág itt úgy értendő, hogy az nyer, aki a többit örömhöz juttatja, vagyis az utolsó a győztes. Ezt nem 

csak mi mondtuk, de a selejtezők utáni hivatalos és ünnepélyes megnyitón, egyben rövid istentiszteleten 

is ezt hangsúlyozták. 

Mert az elsődleges, a többi csak apropó, hogy itt újra együtt vannak, vagyunk az Urat félő és focizni 

szerető felekezetileg sokfélék, legalább 120-an a 12 induló csapatot alapul véve. És ez már nem kevés 

eredmény, mert ebben semmi megjátszottság, megfelelési kényszer, itt mindenki önként jön, itt minden-

ki legalább egy szép cselt akar csinálni, egy olyan gólt akar lőni, amit egy évig, a következő ökumenikus 

fociig emlegethet. Azután vagy összejön, vagy nem. De ez már nem is annyira érdekes, mert együtt vol-

tunk és együtt küzdöttünk, erőnk teljes megfeszítésével, kimerülésig. 

A végén mindig elhangzik, majd jövőre... Na igen, ennek így kell lennie, bár itt egy év is nagy idő, fi gye-

lembe véve az izmok, inak, csontok így 30, 40, 50 év feletti változását.

Jelentem, a célt teljesítettük, utolsó előttiek lettünk. A dicsőség pedig továbbra is az Úré!

Gyülekezetünk beosztott lelkésze - Lakatos Lajos
Hála legyen Istenünknek, hogy olyan dologról írhatok, amit leírni is gyönyörűség. Régóta 

tudtuk, hogy nagy szükségünk lenne egy beosztott lelkészre, de sajnos nagyon hosszú ideje 

csak kívánságként fogalmazódott meg mind a presbitérium, mind pedig a gyülekezet részéről 

ez a kívánság. A lelkészi állás meghirdetésekor reménykedtünk, hogy fog jelentkezni több 

olyan pályázó is, ahol a férj és a feleség is lelkipásztor. Ami a választásig kívánságként fogal-

mazódott meg, az Isten segítségével valósággá vált.

Új szint, új gondolatokat hoztak magukkal, így gyülekezetünk nagyon elégedett az új lelkész-

házaspárral. Ugyanakkor presbitériumunk felmérte azt is, hogy egy hattagú családnak egy 

fi zetésből, nem egyszerű dolog megélni.

Hangsúlyoznom kell, hogy a munkavégzés ennek nem látta kárát, hiszen nagytiszteletű 

asszony fi zetés nélkül is úgy segítette a munkát, mintha már beosztott lelkész lett volna. Ta-

valy év végén került szóba hivatalosan is a kirendelés, ami ezen esztendő januárjában meg lett 

erősítve. A presbitérium egyhangúlag, szívvel-lélekkel támogatta a gondolatot, ami megegye-

zett gyülekezetünk akaratával. Ez év márciusától hivatalosan is ki van rendelve gyülekeze-

tünk beosztott lelkészének Veres Jánosné Sápi Anikó. Most egész közösségünk nevében meg-

köszönöm az eddig végzett munkáját nagytiszteletű asszonynak, és egyben kérem a drága jó 

Istenünk segítségét további munkájára, és áldását a drága családjára!

Hittanos Hírek  - Oláh Noémi 
A szeptemberi tanévben tizenegy csoportban folyik a gyüle-

kezet területén a hitoktatás (hét óvodai és négy iskolai cso-

portban). Az óvodáinkban mind a szülők, mind a gyermekek 

részéről megjelent az igény a heti egy alkalommal játékosan, 

történettel, énekkel, időnként barkácsolással gazdagított fog-

lalkozásra. 

A Hunyadi János Általános Iskolában nehezebb a dolgunk. 

Az iskolában sajnos akadnak olyan alsós osztályok, ahonnan 

nem jár senki hittanra. A tanító hiába küldi órára, én pedig 

hiába megyek értük, mivel nem kötelező, a gyermek nem jön. 

A folyamatos nehézkes szervezés miatt két hónap után két 

csoportot meg kellett szüntetni, mivel nem volt elég terem. 

Akiknek megfelelő volt a megmaradt négy iskolai csoport va-

lamelyik időpontja, az a gyermek csatlakozhatott az órákhoz. 

Így is a beiratkozott kilencven iskolás gyermek közül átlago-

san kétharmaduk jár rendszeresen hétről hétre.

A hittanosok az órákon kívül versenyeken is képviselik gyülekezetünket. 2012. januárban a Debreceni Reformárus Hittudomá-

nyi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájában rendezett bibliaismereti versenyen Szabó Dóra és Tarnóczi Zsófi a 4. 

c osztályos tanulók ötödik helyezést értek el. Az Egyházmegyei Ifi s napon, Kokadon március 3-án négy fi atal vett részt.

Gyülekezetünkben várjuk azon fi atalok jelentkezését, akik a csengettyű csapathoz szeretnének csatlakozni. Jelentkezés: 

easztalos[kukac]yahoo.com. Kérjük a név, életkor, lakcím megküldését!

Babgulyás és csokoládé 
  - Szentesi Viktor 
Idén először vehettem részt a hajléktala-

nok étkeztetésében. Soha nem zárkóztam 

el a hajléktalanoktól, eddig többnyire 

aprópénzzel vagy étellel segítettem, és 

örülök, hogy részt vehettem egy ilyen na-

gyobb szolgálatban is.

A hajléktalanok ellátását hétközben az ön-

kormányzat végzi. A szombati étkeztetés a 

nagytemplomi ifj úság kezdeményezéséből 

indult, amikor is egy szeretetvendégség-

ből kimaradt ételt osztották szét a hajlék-

talanok között. Azóta több éves gyakorla-

ta van, hogy ősztől tavaszig gyülekezetek 

főznek és osztják az ételt szombatonként. 

A főzést és az osztást minden alkalommal 

Erzsike néni vezeti, aki a legtöbb hajlékta-

lant ismeri is, és rendet tud tenni közöt-

tük. Négy helyszínen jártunk: a vasútál-

lomásnál, a Benedek téren, a Nagyerdőn 

(az egyetem mellett) és a Dobozi utcai hajléktalan ellátóban. 

Nagyjából kétszáz adag étel készült, a menü gulyásleves volt, 

kenyérrel, csokival. A vasútállomásnál voltak a legtöbben, kb. 

hetvenen. Minden helyszínen elmondtuk az asztali áldást, és 

hogy az ételt az Árpád-téri gyülekezet készítette. A többség 

értékelte ezt, és megköszönte. Sokféle ember volt a hajléktala-

nok között, fi atalabbak, idősebbek, rendezett és rendezetlen 

ruházatban. Van olyan, aki húsz éve az utcán él, Hegylakó-

nak becézik. Talán a legmegdöbbentőbb az volt számomra, 

hogy a legfi atalabb az öcsémmel volt egykorú (26 év körül). 

Az ételosztás önmagában nem oldja meg a problémáikat, de 

segít a túlélésben, hogy a hidegebb időszakban, hétvégén me-

leg ételt kapnak. Azt hiszem, nem csak ételt kaptak tőlünk, 

hanem aprócska szeretet is, amely szintén sokat jelent a tár-

sadalom nagy része által lenézett rétegnek. Remélem, hogy ez 

segíti őket a továbbhaladásban és az Úrhoz való odafordulás-

ban is, amire nagy szükségük van.

Ökumenikus imahét - Veres Jánosné 
Ebben az esztendőben is megrendezésre került az ökumenikus imanyolcad, melynek ez évi mottója: ,,... mindnyájan el fogunk 

változni” (1Kor 15,51)

Ugyan idén gyülekezetünk nem volt házigazdája az alkalomnak, mégis örömmel vettünk részt minden este egymás közös-

ségében más-más felekezetben. Mi négyen, a „bábcsoport tagjai” szolgáltunk  imádsággal az evangélikus testvéreknél, ahol 

teljesen megtelt a templom különböző felekezetű keresztyénekkel és keresztényekkel. 
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In memorian

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

Orémus Kálmán   életének 79. esztendejében  Nyíl u. 19.

Molnár Lajosné 

 sz.Kövér Ilona  életének 80. esztendejében  Halastó u.6.

Bencsi Béláné

 sz. Szabó Margit életének 98. esztendejében  Kassai út 56.
Szőke Albert  életének 83. esztendejében  Homok u.
Kocsor Győző  életének 61. esztendejében  Füredi út 8.

TEMETÉSEK
Név   Életkor    Lakcím 

Épületeink felújítása

N
agy – nagy szeretet-

tel köszönjük meg 

azon adományo-

kat (ima, idő, pénz, kétkezi 

munka), melyek a parókia 

rendbetételét célozták meg. 

A parókia épületén belül, az 

Apafi  utca felől található lel-

készlakás került először fel-

újításra. Ezt követően a föld-

szinti részét adtuk ki bérbe, 

és lett átalakítva, teljesen 

felújítva.

Örömmel adunk hírt arról is, 

hogy a Kassai út felőli eme-

leti rész is felújításra került. 

Az imaterem folyamatos, 

immár két éve tartó állandó 

tervszerű átalakításon esett 

át, ami minden bizonnyal 

még évekig eltart. A folyosó 

és a lépcsőház munkálatait 

ebben az esztendőben szeret-

nénk befejezni. A pincében is 

folynak a munkálatok, mely-

nek köszönhetően, annak 

egy átalakított, és felújított 

része már közösségi térként 

is használható.

Most azzal a kéréssel for-

dulunk gyülekezetünk tag-

jaihoz, hogy továbbra is 

támogassák a parókia épüle-

tének felújítási munkálatait! 

Tudjuk, hogy templomunk 

állapota is jócskán hagy ki-

fogásolni valót maga után, 

de csak a tetőzet felújítási 

munkálatai olyan összeget 

tesznek ki, mely jócskán 

meghaladja közösségünk 

anyagi teherbíró képességét. 

A parókia gyülekezet által 

használt közösségi tereinek 

a felújítása azért fontos, mert 

egy elnyert pályázat, avagy a 

Csonka utca eladása esetén, 

felértékelődik a parókiának, 

mint közösségi helynek a 

szerepe.

Eddig a parókia épületének 

egyetlen részéhez nem nyúl-

tunk még hozzá, ez pedig a 

terasz. Sajnos, sürgős beavat-

kozásra van szükség, hiszen 

több helyen beázik, ami azért 

gond, mert már alatta rendbe 

tettük a konyhát, és így most 

az iroda felújítási munkála-

tai váratnak magukra. Első 

körben a tervek a terasz be-

fedéséről szólnak, egyrészt 

megakadályozva a födém 

további ázását, másrészt se-

gítve annak kiszáradását, így 

további használhatóságát.

Erre a munkára várjuk most 

a gyülekezetünkhöz tartozók 

céladományait, amit eddigi, 

közösen végzett munkánkra 

is visszatekintve, ekképpen 

köszönünk meg a presbitéri-

um nevében:

„Szolgáidon látassad dolga-
idat, dicsőségedet ezeknek 
fi ain!” 

(Énekeskönyv Zsolt 90:9) 

Veres János, 
lelkipásztor

2011 őszén a Debreceni Egyházmegye segítségével 

mintegy hárommillió forint támogatást nyertünk 

a templom felújítására. A támogatás folyósítója 

(és egyben a pályázat kiírója) a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alap-

kezelő. Egyházközségünk a teljes pályázati összeg 

több mint tíz százalékával járul hozzá a projekt-

hez, ami így összesen 3.312.500 forint öszszkölt-

ségű fejlesztés lesz. 

Az Egyházmegye közreműködésével elnyert pá-

lyázat segítségével egy régóta tervezett elképzelé-

sünket tudjuk megvalósítani: „bababarát” templo-

mot alakíthatunk ki. Az orgonakarzat alatti részt 

egy hangszigetelt üvegfallal le tudjuk választani a 

templomtértől. Az így megnyíló tér bal oldalán egy 

teázópultot tudunk kialakítani. A templom három 

bejárati ajtajának külső burkolatát az eredeti álla-

pothoz hasonlóan próbáljuk helyre állíttatni, és a 

fölöttük lévő rácsos ablakot is egy újra cseréltetjük. 

Így a cinterem és a kávézó egy többcélú közösségi 

térré alakul, ami vonzóbbá teheti templomunkat 

a fi atalok és a kisgyermekes családok számára. 

A munkálatokkal a Dryvit Profi  Bt.-t bíztuk meg.

Reméljük, hogy Isten segítségével már Hús-

vétra birtokba vehetjük a megújult templom-

belsőnket.

Szilágyi János

PARÓKIA TERASZÁNAK BEÁZÁSA

MUNKÁLATOK A 
TEMPLOMBAN

KOPJÁRI ZOLTÁNNÉ
SZ. HORVÁTH ARANKA

 /1919. október 23. – 2012. március 15./

Konyáron született egy olyan családban, ahol a szülők - saját szavai szerint – isten-

félő életmódon éltek. Így természetes volt számára, hogy ő maga is Jézus Krisztus 

hűséges szolgálóleánya lett gyermekségétől fogva halála pillanatáig. Ez meghatáro-

zó volt tanulmányai és munkája vonatkozásában egyaránt. A Debreceni Egyetem 

Ápolónő és Védőnőképző Intézetében szerzett oklevelet. Dolgozott körzeti és iskolai 

védőnőként, majd egy csecsemőotthon intézetvezető főnővéreként - nyugdíjazásá-

ig. Vallotta önéletrajzi írásában, hogy „…az istenes élet nem csak szóvirágokból áll, 

hanem az életben tettekkel kell bizonyítani, hogy …azt  teszem, amit az Úr általam 

akar tenni.” Ő ilyen bizonyságtevő életet élt a saját családjában és a nagyobb családjá-

ban, az Árpád téri Gyülekezetben. Egyházáért kész volt szív szerinti áldozatok válla-

lására /gyülekezetünknek 120 személyes úrvacsorai kiskehely készletet ajándékozott 

tálcákkal együtt, éveken át ő ajándékozta konfi rmandusainknak a Bibliát, stb./. Hívő 

lelkületének szépségét versekbe is öltöztette. 2004-ben jelent meg verseskötete „Én 

így imádkozom” címmel. A „Halál és Élet” c. verséből idézünk néhány sort:

„Meghalt érettünk az Úr keserves halállal,
 De fel is támadott örök dicsőségre…
 A halál kapu lett az örök életre!
 Vágyakozva várjuk, mert e kapun túl 
 Tárt karokkal vár a Feltámadott Úr!
 Szerető szívére ölel
 S az öröklétbe átemel.” 

Van valami jelképes születésének és elköltözésének dátumában. Mindkettő egész né-

pünk ünnepnapja is, mintha arra utalna, hogy Mennyei Atyánk ünnepi jókedvében 

ajándékozta őt családjának, egyházának és a magyar nemzet közösségének.

Dr. Szalkay Kázmérné

NEKROLÓG
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NEVE LESZ A NŐSZÖVETSÉGNEK!

Nőszövetség 

A Debrecen-Árpád téri Református 

Egyházközség Nőszövetsége közel húsz 

éve, 1993-ban, akkor húsz nőtestvér 

összefogásával alakult. Az évek során 

a létszámban növekedést és csökkenést 

egyaránt regisztrálhattunk. 2012. janu-

ár 3-án tizennégy fő állandó és két fő 

pártoló tagunk volt.

A minden hónap harmadik vasárnap 

délutánján tartott összejövetel rövid 

igehirdetéssel, imádsággal kezdődik. 

Ezután az éppen aktuális téma bemuta-

tása, feladataink megvitatása, a jövőbe-

ni teendőink megbeszélése következik.

Idei januári nőszövetségi délutánon 

dr. Szalkay Kázmérné Györgyike elnö-

künk beszámolt a 2011. évre kitűzött 

célok megvalósításáról. Bemutatta, ho-

gyan munkálkodtunk az – egyébként 

„A Református Nőszövetség alapszabá-

lyában” meghatározott – egyházat segí-

tő feladatok területén. Néhány példa:

Imaszolgálat: az egyetemes 

imahét január 18-i alkalma 

templomunkban volt.

A március 4-i Ökumenikus 

Női Világimanap – Chile-ért. 

Az evangélikus templomi ren-

dezvényén való jelenlétünk.

A Tiszántúli Református Nő-

szövetség és a Kárpátaljai Re-

formátus Nőszövetség közös 

konferenciája Kárpátalján, 

Beregardón. 

A Tiszántúli Református Nő-

szövetség XVIII. nyári konfe-

renciája a nagytemplomban a 

Magyar Reformátusok VI. Vi-

lágtalálkozója keretén belül.

Betegeink esetenkénti látoga-

tása az otthonukban, illetve a 

kórházban.

Gyermekeink 5 napos biblia-

táboroztatásában nőszövetsé-

gi tagjaink segítettek.

Pécsi L. Dániel jelképtervező 

és Jenei Sándor festőművész 

kiállításainak rendezése.

Kakaska bábcsoport óvodáknál 

tett bemutatói (a bábok életre 

keltői) nőszövetségi tagok.

Megannyi különféle missziói 

szolgálat, evangéliumi szelle-

mű közösségépítés.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A hajléktalanok számára 1 

alkalommal meleg étel bizto-

sítása – az előkészítő munkák-

nál nőtestvéreink segítettek.

Pénztárosként elmondtam a múlt évi 

bevételek és kiadások alakulását, végül 

ismertettem a 2011. december 31-i záró 

pénzösszeget.

A februári nőszövetségi rendezvényen 

eddigi elnökünk, Györgyike, tisztségé-

ről lemondott, a Nőszövetség „staféta-

botját”, melyet eddig számos elismerésre 

méltó esemény gazdagított, lelkipászto-

runk felesége, Sápi Anikó vette át.

Györgyikének ezúton is köszönjük 

odaadó, fáradságos, eredményes szer-

vezőmunkáját, közösséget formáló te-

vékenységét. (Itt jegyzem meg, hogy 

Nőszövetségünk 15 éves fennállása al-

kalmából a 2008-ban kapott oklevelet 

bekereteztettük.)

Anikó tiszteletes asszony az eltelt több 

mint másfél év alatt megismerte a Nő-

szövetség felelősségteljes teendőit és fel-

vállalta azt. Az adventi ajándékkészítés 

és árusítás ötletével újszerű összefogást 

teremtett gyülekezetünk aktív asszo-

nyai között. Munkájához Isten áldását 

kérjük. Feladatainak teljesítésében to-

vábbra is segítségére leszünk.

Ezen a gyűlésen pártoló tagként dr. 

Szalkay Kázmér nyugalmazott nagy-

tiszteletű úr is részt vett, valamint Veres 

János, gyülekezetünk lelkipásztora, aki 

aktív irányítója volt a történéseknek. 

Ekkor merült fel az a gondolat, hogy 

májusban a templomi alapkőletétel év-

fordulóján, ünnepélyes keretek között 

a „Debrecen-Árpád téri Vecsey-

Bruckner Nőszövetség” nevet vesz-

szük fel, az alapító-házaspár iránt érzett 

tiszteletből. 

A szövetségben létező tisztségek viselő-

it részben megerősítettük, részben (köl-

tözésük miatt) újakat választottunk, az 

alábbiak szerint:

Elnök: Veres Jánosné Sápi Anikó
Elnök-helyettes: Kardos Dénesné
Titkár: Mező Ottóné
Pénztáros: Zilahiné Tóth Ágnes
Számvevők: Kövesdi Lászlóné és 
Csanády Lajosné

• Az idei „a szeretet öröme” mottót viselő 

programunk meghatározza, hogy „Cé-

lunk a keresztyén hit és életvitel segíté-

se, elsősorban a nők helyzetére, igényei-

re és érdekeire való tekintettel”.

Kedves nőtestvérek, kapcsolódjanak 

hozzánk! Ezúton is buzdítunk minden-

kit, hogy hívogasson, terjessze elgon-

dolásainkat, szerezzen pártoló-, illetve 

támogató tagokat.

Tagok lehetnek:

Rendes tag: aki belépési nyilat-

kozatot tölt ki és az országosan 

meghatározott összeget – jelenleg 

600 Ft/fő/év – befi zeti. Az eddig 

regisztrált nőtestvérek tagsága 

természetesen folyamatos. Meg-

szavaztuk, hogy saját nőszövetségi 

bevételeink növelése érdekében 

mégegyszer 600 Ft-ot fi zetünk be 

évente (tetszőleges időpontban).

Pártoló tag: aki belépési nyilatko-

zatot nem tölt ki, de a nőszövetség 

által szervezett rendezvények ki-

adásaihoz évente legalább 600.- Ft-

tal hozzájárul (Virág biztosítása 

folyamatosan, vagy 1-1 alkalomra, 

szeretetvendégség, egyéb vendégek 

kínálása, fogadása, betegek, idősek 

látogatása.)

Támogató tag: aki lehet gyüleke-

zeti, akár férfi  tag is, vagy hozzá-

tartozó, illetve olyan külső támo-

gató, aki adományaival hozzájárul 

közösségi költségeinkhez.

2012. évre tervezett feladataink:

kiállítások

anyák napi megemlékezés 

megszervezése

más debreceni gyülekezet nő-

szövetségénél látogatás, illetve 

fogadás

az amerikai „Southminster 

Ringers” csengettyűkórus ét-

kezés- és szállást biztosító el-

látása

irodalmi és egyéb estek szer-

vezése szeretetvendégséggel

kézimunka köri foglalkozások 

szervezése.

a.

b.

c.

•

•

•

•

•

•

A 
keresztyén/tény-ek minden év március első pénteki 

napján tartják meg a Világimanapot. 2012-ben Malaj-

ziát ismerhettük meg sokszínű kultúrájával, vallási to-

leranciájával, gazdag élővilágával és a maláj emberek gondjaival.

Az imafüzet címoldalára Hanna Cheriyan Varghese (1938-

2009) maláj festő munkája került, aki a szír-ortodox egyház-

hoz tartozott és alkotásai a keresztyén művészet remekei. 

Ez a festmény is bibliai ihletésű, Mikeás próféta könyvének 

igéi alapján készült:

„Ember, megmondta neked,
Hogy mi a jó,
És hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint,
Törekedj szeretetre,
És légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)

A Világimanap témáját – Győzedelmeskedjen az igazság! 

- jól illusztrálja a festmény szimbolikája, az igazságosság, a 

kegyelem és az alázat kifejező képi megfogalmazása.

Az imanapi füzet a következőképpen foglalja össze a fest-

mény mondanivalóját:

A képen látható négy női alak a mikeási értékeket jeleníti 

meg. A környezet színes, ez Malajzia. Jobb- és baloldalon fel-

ismerhetjük a zöld mezőben látható Maláj-félsziget és Borneó 

szigetrészének körvonalait. A segítségre szoruló női alakot 

felemeli a három egymással összekapaszkodó nő együttese, 

akiket felülről, az égből segít – egy magasabb dimenzióból 

– a galamb formájú erő. Minden oldalról fény övezi őket. 

A kép alsó része zárt világot jelöl, felfelé viszont nyitott. Sok 

ázsiai keresztyén testvérünk vallásosságát, önértelmezését 

tükrözi ez a kép.

Malajzia és a debreceni Árpád-téri templom sok ezer kilomé-

ter távolságra van egymástól, és mégis van közös élményünk. 

2000-ben a mi templomunkban került megrendezésre a 

Világimanap városi alkalma. Akkor is a maláj festőművész-

nő, Hanna Cheriyan Varghese alkotása szerepelt az imanapi 

füzeten. Ez juttatta eszembe, hogy az igehirdetés akkor Jairus 

leányának meggyógyításáról szólt az imanapi füzet előírása 

szerint. Csodálatos alkalom volt és csodálatos egybeesés. 

Előző napokban sírva kérte egy nagyszülő, gyülekezetünk 

tagja, hogy imádkozzunk élet-halál között vergődő leány-

unokájáért: a kislány 5 napos és szívbajjal született, de ezt 

nem állapították meg a szülészeten. Egyszer csak elkezdett 

kékülni. Mentőhelikopter szállította Budapestre. Az aggódó 

szülők és a család Istenben és az orvosokban bíztak. 

Az imanapi alkalmon kétszázan imádkoztunk a gyermek 

életéért. A kislány az első gyermeke volt az édesanyának, 

életben maradt.  Isteni csoda történt.

Dr. Szalkay Kázmérné

Árpád-téri gondolatok 

A VILÁGIMANAPPAL KAPCSOLATOSAN

Szívesen várunk további ötleteket, gon-

dolatokat. Ezen kívül állandó nőszövet-

ségi feladataink: úrasztali terítők ápo-

lása, klenódiumok tisztítása, keresztelő 

kendők hímzése, virágok biztosítása a 

templomban.

A felsorolt feladatokat csak közös össze-

fogással, közös munkával, testvéreink-

re, gyermekeinkre való odafi gyeléssel, 

sok-sok szeretet adásával és elfogadásá-

val tudjuk sikeresen végezni!

Zilahiné Tóth Ágnes, 
nőszövetségi pénztáros

„... májusban a templomi alapkőletétel 
évfordulóján, ünnepélyes keretek között 

a „Debrecen-Árpád téri 
Vecsey-Bruckner Nőszövetség” 

nevet veszszük fel, az alapító-házaspár 
iránt érzett tiszteletből.”

Nőszövetség 
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Kapocs

S
zeretettel gondolok vissza az első gyakorlati hetemre, 

amit a Debrecen-Árpád téri gyülekezetben tölthettem 

el két teológus társammal együtt. Kilenc napig a gyü-

lekezet és a lelkész család tagjának érezhettük magunkat. 

Amikor megtudtam, hogy az Árpád téri gyülekezetben kell 

hospitálnom, úgy gondoltam, nem fogok sok újat látni. Deb-

receni lelkész gyerekként nem számítottam sok új élményre. 

Visszatekintve azonban, azt mondhatom, hogy tévedtem.

Tévedésem már az első napon kiderült, amikor a szombat 

reggeli alkalmon szembesültem azzal, hogy a gyülekezet lel-

kes tagokból álló kis közössége nem törődve a zord hideggel, 

a nagy hóval és a kora reggeli időponttal, összegyülekezett 

és együtt gondolkozott Isten igéjén, és közösen imádkoztak 

egymásért és a gyülekezet életéért. Már ekkor éreztem, hogy 

ez nem egy szokványos gyülekezet, és az itt eltöltött idő sem 

lesz megszokott. 

Arra is rá kellett jönnöm, hogy bár számtalanszor mentem 

már el az Árpád téri templom mellett, még soha sem láttam 

belülről a hatalmas „kakasos” templomot.  A közel száz éves 

templom nem csak kívülről, hanem belülről is lenyűgözött 

és már nagyon várom, hogy láthassam felújított állapotában 

is. A hideg miatt a vasárnapi istentiszteleten nem a temp-

lomban, hanem gyülekezeti teremben vettünk részt, ami 

családias hangulata és a lelkész közvetlensége miatt kifeje-

zetten tetszett. 

Számos alkalmon vettünk részt a hét folyamán. Többek kö-

zött ellátogattunk iskolai hittanórákra, majd egy ovis cso-

port hittanórájára is beülhettünk a kisgyermekek közé. Majd  

egyik délután egy kedves család fogadott be otthonába min-

ket és néhány testvérüket a családi bibliaóra alkalmával. Egy 

másik este pedig belecsöppentem egy komoly beszélgetésbe, 

a felnőttek bibliakörébe, ahol élvezettel hallgattam őket, ho-

gyan beszélgetnek Isten igéjéről.

Minden egyes alkalom emlékezetes marad számomra és pél-

daértékű.  Azt éreztem, hogy nem csak, hogy – eltérően a leg-

több debreceni gyülekezettől - egy órával korábban ébrednek 

vasárnap reggelenként az Árpád téri gyülekezeti tagok, ha-

nem magában a gyülekezeti életben is „ébredést” és mozgal-

mas életet tapasztaltam.

Szívből örülök, hogy megismerhettem az Árpád téri testvére-

ket és imádkozom azért, hogy Isten áldja meg továbbra is az 

egész gyülekezet életét és a lelkész család szolgálatát.  Kívá-

nom, hogy az elkezdődött ébredés töretlenül haladjon előre 

és ennek nyomán a gyülekezet épüljön és növekedjék hitben, 

reménységben és szeretetben. 

Szász Anna, teológus hallgató

ÉBREDŐ GYÜLEKEZET
Hospitálás

Jézus feltámadása után 

mondta ezeket a szavakat ta-

nítványainak. A kérés azon-

ban nekünk, mindnyájunk-

nak is szól. Sok hívő, beteg 

testvér él gyülekezetünkben, 

akik nem tudnak eljárni a 

templomba. Velük eddig te-

lefonon keresztül tartottuk a 

kapcsolatot, illetve megláto-

gattuk őket. Alkalmanként 

beszélgetés után 1-1 zsoltárt, 

vagy dicséretet is elénekel-

tünk. Ez év januárjától kezd-

ve Veres János nagytiszteletű 

úr indítványozására náluk is 

tartunk bibliaórákat. Eddig 

6 testvérünknél voltunk így. 

Egyik alkalommal velünk 

tartott 3 teológus hallgató 

is, akik gyülekezetünkben 

hospitáltak. „Születéstől-ha-

lálunkig” - illetve „A terem-

téstől a földi életünk végéig” 

- című témával foglalkoz-

tunk. Beteg testvéreink mély 

áhítattal hallgatták nagytisz-

teletű urunk élvezetes stílus-

ban előadott, szívből jövő 

gyönyörű prédikációit, me-

lyeket megbeszéltünk, illet-

ve mi is imádkoztunk, éne-

keltünk. Beteg testvéreink 

nagy-nagy szeretettel fogad-

tak bennünket, többen még 

sírtak is a meghatottságtól. 

Isten tervében nem volt ben-

ne a halál, az csak Éva bűn-

beesése után következett be. 

Isten Szentlelke megüzeni 

nekünk, hogy a földi éle-

tünk csak egy kezdet, s ha-

lálunk után, ha megtérünk, 

s hiszünk Istenben, Krisztus 

urunk áldozata árán, kegye-

lemből, örökélet vár ránk a 

mi mennyei Atyánknál.

Jó érzés tölt el bennünket 

minden alkalommal, hogy 

szeretetet, örömöt, békessé-

get, Isten kegyelmét vihetjük 

testvéreinknek, felmelegít-

hetjük szívüket, enyhíthetjük 

fájdalmukat Istenünk napi 

üzeneteivel. Ők akik napon-

ta kérik, hogy „Gyógyíts meg 

Uram, akkor meggyógyulok, 

szabadíts meg, akkor meg-

szabadulok” (Jer 17,14), és ez 

a szabadulás csakis Krisztus 

urunk kereszthalála révén 

lehetséges, mely Istenünk 

nagy-nagy szeretetét fejezi 

ki, s ezért mindennap hálát 

kell adnunk.

Dr. Fekete Andrásné

CSALÁDI BIBLIAÓRA
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek.” (Márk 16,15)

M
ár régóta gondolkodunk azon, hogy valamilyen 

zenei kórussal, együttessel színesítsük gyülekeze-

ti szolgálatunkat. Énekkara több gyülekezetnek is 

van, és van már református zenekar is Debrecenben. Mi egy 

egészen új dolgot szeretnénk megmutatni a gyülekezetnek.

Ha kimondjuk: csengettyű - képzeletünkben valami kellemes, 

valami fényes, valami idilli, valami varázslatos hangforrás je-

leni meg. Hangjuk csilingelő, kristálytiszta, 

fogásuk “kézre esik”, megszólaltatásuk egy 

egyszerű mozdulattal, vagy egyszerűen rá-

zással történik.

A hangolt, nyeles csengettyűk olyan kol-

lektív hangszerek, amelyek már a legkiseb-

beknek, a teljesen kezdő zenetanuló gye-

rekeknek vagy felnőtteknek is az azonnali 

együttmuzsikálás élményét adják, annak 

minden örömével. A három és fél oktáv 

hangterjedelemben kapható csengettyű 

készlet hangjait a játékosok - egy vagy álta-

lában két hangolt csengettyűt kézben tartva - a kompozíció 

hangjainak sorrendjében szólaltatják meg.

A kórus kialakításához várunk most jelentkezőket, annál 

is inkább, mert ez év június hó utolsó napjaiban Magyar-

országon turnézik egy amerikai, presbiteriánus gyülekezeti 

csengettyűkórus, Pittsburgh-ből.

A ,,Southminster Ringers” csengettyűkórust 1969-ben ala-

pították. Fellépéseiken skót szoknyát viselnek, emlékezve 

ezáltal gyülekezetük skót alapítására. A fi atalok gyakran 

adnak koncerteket gyülekezeteknek, iskoláknak, állami és 

civil szervezeteknek. Játszottak már kulturális, vallási és jó-

tékonysági rendezvényeken, számtalan alkalommal szerepel-

tek az amerikai televízióban, és négyszer léptek fel a Fehér 

Házban.

A csengettyűkórus Magyarországon 

5 helyen koncertezik, Debrecenben 

a mi gyülekezetünkben, valamint a 

Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Szándékunk szerint, a nálunk tar-

tandó koncert alkalmával, már 

együtt is zenélhetnénk vendége-

inkkel, de ehhez az szükséges, hogy 

most meg tudjon alakulni a csen-

gettyűkórusunk.

Várjuk tehát az együttzenélés iránt 

érdeklődő fi atalok és idősebbek jelentkezését a csengettyű-

kórusunkba! 

Jelentkezni nálam (easztalos[kukac]yahoo.com), vagy nagy-

tiszteletű úrnál (debrecen-arpad.ter[kukac]reformatus.hu) 

lehetséges.

Szilágyiné Asztalos Éva

JELENTKEZZ MOST A CSENGETTYŰKÓRUSUNKBA! 

A csengettyűkórus, előzetes tervek szerint, 2012. június 22-én, 19.00 órai kezdettel ad koncertet temp-
lomunkban. A koncert után közös vacsora mellett nyílik lehetőség ismerkedni és beszélgetni a kórus 
tagjaival. A kórus szállását (1 éjszakára) gyülekezetünk biztosítja, még várjuk gyülekezeti tagok je-
lentkezését, akik 1-2 főt vendégül látnának! 

2011. év végén megkezdte működését a Debrecen-Árpád téri 

Református Egyházközségért Alapítvány. Alapító vagyonunk 

120.000.-Ft, melyet a gyülekezet bocsájtott rendelkezésünk-

re. Az alapítvány kiadásait támogatásokból, pályázatokon 

történő részvételből, adományokból, az általa szervezett ren-

dezvények bevételeiből fedezi, továbbá gyűjtést szervez.

Működésünk első évében arra kell törekednünk, hogy pályá-

zatok felkutatásával, és gyűjtések szervezésével alapítványi 

vagyonunkat megnöveljük, így téve lehetővé, hogy jövő évtől 

a gyülekezetet munkánkkal támogassuk. 

Amennyiben anyagilag is hozzá kíván járulni alapítványunk 

működéséhez, az alábbi folyószámlára való befi zetéssel teheti 

azt meg: 

OTP 11738008-20863191
Alapítványunkról lapunk korábbi számaiban, valamint gyü-

lekezetünk honlapján (www..arpadter.reformatus.hu) olvas-

hat bővebben.

Szilágyiné Asztalos Éva
a Kuratórium titkára

ALAPÍTVÁNYUNK
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Olvasósarok- ajánló

CSERI KÁLMÁN:
TANÍTS IMÁDKOZNI

A 
könyv szerzője Budapest-Pasarét lelkipász-

tora; igehirdetései és könyvei által A könyv 

szerzője Budapest-Pasarét igehirdetései és 

könyvei által országszerte ismert és nagyon népsze-

rű nyugalmazott lelkipásztora. Debrecenben is több 

alkalommal evangelizált, és mindig telt ház előtt hirdette a 

Szentírás üzenetét, és tett bizonyságot Isten megváltó, hívo-

gató szeretetéről.

Ebben a művében a Mi Atyánk-ot tanulmányozza azzal a cél-

lal, hogy ne csak kívülről tudjuk elmondani, hanem imádko-

zás közben benne legyen mind lelkünk, mind értelmünk is.

Jézus ezzel az imádsággal nemcsak egy imát hagyott ránk, 

hanem mintegy összefoglalta azokat az alapszempontokat, 

amik imádsággá teszik. A Mi Atyánk minta is. Jézus azt 

mondta tanítványainak: „Ti azért így imádkozzatok.” Nem 

azt mondta: ezt imádkozzátok. Ha saját szavainkkal imád-

kozunk, akkor is így, ezeknek a szempontoknak megfelelően, 

ezzel a lelkülettel kell imádkoznunk.

A Mi Atyánk-ot vizsgálva megfi gyelhetjük, hogy az első és 

a harmadik harmad Istenről szól. Középen van az úgyneve-

zett „mi” rész: a mi kenyerünket és a mi bűneinket... De ezzel 

kezdődik: a Te neved szenteltessék meg, a Te akaratod legyen 

meg, a Te országod jöjjön el. A végén megint: legyen Tied 

egyedül a hatalom és a dicsőség.

Az igazi imádság alaphangja a bizalom és a tisztelet kell, hogy 

legyen. Középpontja Isten és az imádkozó ember. Övé legyen 

a dicsőség örökkön-örökké!

Idézet a könyvből: 

„Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus... Köszönjük, hogy lehető-

vé tetted, hogy akármilyen messzeségből is újra hazataláljunk 

a mi mennyei Atyánkhoz. Köszönjük, hogy utánunk jöttél..., 

hogy Isten gyermekeivé lehessünk. Tedd ezt ma mindnyá-

junk számára egészen nyilvánvalóvá, hogy azok vagyunk-e 

már, vagy még nem. Engedd, hogy ne nyugodjunk, amíg el 

nem mondhatjuk a valóságnak megfelelően: mi Atyánk.

Tedd könnyűvé az ezt megelőző bűnvallást. Hadd legyen 

őszinte vallomásunk nekünk is: vétkeztem ellened, nem va-

gyok méltó semmi jóra, de veled szeretnék élni...” Ámen

Ispány Józsefné

KUCKÓ - Gyermeksarok

Gyülekezetünk immáron 

részben felújított imatermé-

ben, a kompletten beszerelt 

házimozi rendszerünknek 

köszönhetően, második 

alkalommal lehettünk ré-

szesei egy csodálatos fi lm-

élménynek.

A fi lm egy deportálásra 

szánt lengyel faluban élő 

zsidó közösség kétség-

beesett próbálkozásáról, 

kiútkereséséről szól. Meg-

szervezik saját maguk de-

portálását. Innen a különös 

cím is: „Életvonat”.  A fi lm 

néhol drámai, néhol humo-

ros jeleneteken  keresztül 

mutatja be az embert, aki 

hogy életét mentse, képes 

akár az ellenségei bőrébe 

is belebújni. Aki kíváncsi 

arra, hogyan választunk, osztunk ki egymásra szerepeket, és azok hogyan befolyásolnak minket, az feltétlenül nézze meg, és 

adja át magát, úgy másfél óra önfeledt szórakozásnak. Csak ajánlani tudom!

Veres Jánosné

FILMÉLMÉNYEM

Barkácsolj húsvéti virágdíszt!

A képen látható virágot és szívet vágd ki, színezd ki!
Az elkészített darabokat rögzítsd hátul cellux ragasztószalaggal egy darab hurkapálcához, fent a virágot, 
lentebb középen a szívet!

Mi van a képen? Kösd össze a pontokat!






