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"Jöjj Szentlélek Úristen..."

PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ
Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen a napon
részesedtek az apostolok a Szentlélek ajándékában különböző csodálatos jelek
kíséretében. Ezek közül mi most azt emeljük ki, hogy "különféle nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak". Az összegyűlt
tömegben pedig "nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta
őket beszélni". Pünkösd csodája az, hogy az emberek megértik egymást. Ennek
ószövetségi ellenképe Bábel tornyának építése. A Biblia szerint ezt a tornyot is
úgy kezdték el építeni az emberek, hogy kezdetben mindenki megértette a mások
nyelvét. De egyszerre csak ez a képességük megszűnt, és éppen Isten akarata
folytán. Mert az embervilág, az ember Isten trónusáig akart felhatolni a maga
erejével, a maga egybefogott, azonos irányú, Isten ellen lázadó erejével. Ezt a bűnös egységet törte meg Isten
azzal, hogy összezavarta a nyelveket. S az ember azóta még ilyen értelemben sem érti meg a másikat. Még a bűn
útján sem tudják az emberek erejüket egyesíteni.
A bábeli nyelvzavar uralja ma is világunkat. Élünk egymás mellett: nemzetek, népek, generációk,
férfiak és nők, szegények és gazdagok, egészségesek és betegek, boldogok és boldogtalanok, és nem értjük a
másik szavát, gondolatait, érzelmeit és problémáit.
Pedig annyi kísérlet történt már a régebbi korokban, meg az újabb időkben is, hogy leküzdje az ember a
maga elszigeteltségét, izoláltságát. Hogy végre közös nevezőre jussunk. Hogy értsük, amit a másik mond. S ezek
a kísérletek mind kudarcot vallottak.
Pünkösdkor azonban csoda történik, mindenki érti a másikat. Miért? Azért, mert Jeruzsálemben olyan
emberek gyülekeztek egybe, akik bár különböző országokban éltek, s ezen országok nyelvét tanulták meg, de
akiknek egy vágyuk volt: Isten ismeretében gazdagodni s őt méltó módon tisztelni.
Bábel tornyának építésénél az emberek nem Isten keresték, hanem a maguk dicsőségét, a maguk
megistenülését. Ezért távolodtak el egymástól is. Akik Jeruzsálembe jöttek, Istent keresték, Őt dicsőítették. Ezért
tette számukra érthetővé a Szentlélek egymás beszédét.
Ez a csoda ma is megismétlődik: mindenhol, ahol Istent keresik az emberek, ott egymáshoz is közelebb
kerülnek és értik, megértik egymást. "Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket épen mennyei szent
ajándékkal..." (370. dicséret)
Dr. Szalkay Kázmér, lelkipásztor
Baja Mihály

SZENTLÉLEK ISTEN
Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,
Szárítsd fel újra könnyes orcánk
S mint egykor őket: tégy azokká,
Tégy minket is tanítványokká.
Szentlélek Isten, várva várunk.
Teljék be véled újra házunk,
Zúgj mint a szélvész zendülése
S indul a vérünk lüktetése.

Szentlélek Isten, csüggedezve
Jöttödre várunk szívrepesve.
Egymásra nézünk koldus-árván,
Körülöttünk hitszegés, csel,
ármány.
Ha nem jössz: elbukunk egy szálig.
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig.
Csendül az ajkunk új Igére
S beteljesül, mit Ő igére.
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Borbély Zsolt,
Hunyadi János Általános Iskola 6.a
A konfirmációról először a keresztmamámtól
hallottam, és ő is szeretné, hogy lekonfirmáljak. A
konfirmandusok között a legjobb barátom az egyik
osztálytársam: Fényes László. Volt olyan, amikor
nem nagyon akartam jönni, de a szüleim azt
mondták: "Amit elvállaltál, azt be is kell fejezni".
A kedvenc tárgyam a számítógépem, mert jól telik
vele az idő. A számítógépezés még a hobbim is.

A konfirmandusoknak néhány kérdést
tettem föl, pl arról, hogy kitől hallottak
először a konfirmációról, ki hozta el őket
először a templomba, milyen terveik
vannak a jövőre nézve, kötöttek-e
barátságot a többi fiatallal a konfirmáció
előkészítő során, stb. (Szerkesztő)

A nevem Daróczy Orsolya, 15 éves vagyok. A Kossuth Lajos
Gimnáziumban vagyok jelenleg elsős tanuló.
A konfirmációt először a szüleim hozták fel témaként. Később a
keresztszüleim találták a lányuknak és nekem is ezt a lehetőséget, és
beiratkoztunk.
A konfirmandusok közül így csak a keresztszüleim lányát ismerem,
Páles Zsófit.
A középiskola után egyetemre vagy főiskolára szeretnék menni és
lediplomázni, de még nem döntöttem el igazán, hogy miből. Kedvenc
időtöltéseim közé tartozik a zenehallgatás és az "idő elütése" a
barátaimmal
Legyetek ti is élő kövekké!

Fényes László,
Hunyadi János Általános Iskola 6. a

Juhász Tamás vagyok,
12 éves, 5. osztályos a Hunyadi János
Általános Iskolából.

Anyukámtól hallottam először a
konfirmációról. Sokat szeretnék tanulni
"ha lehet", hogy vigyem valamire az
életben.
Nem akarok nagy családot.
Sokszor voltam már istentiszteleten, és
többnyire jók voltak.
Barátoim csak kevés van itt.

Először a nagymamám mondta, hogy
lenne-e kedvem hozzá. Én örömmel
igent válaszoltam. Azóta is nagyon
élvezem az órákat, a többiek is.
Szerintem
nemcsak
én,
hanem
mindnyájan izgulunk a konfirmáció
miatt

Lengyel Gabriella,
Csapókerti Általános Iskola, 7.c
Nagymamámtól hallottam először a konfirmáció lehetőségéről. Mivel nagyszüleim hívő
emberek, ők szorgalmazták, hogy legyek teljes egészében az Egyház tagja.
A gimnázium elvégzése után szeretnék tovább tanulni. Tanulmányaim elvégzése után
megfelelő munkakörülmények mellett szeretnék majd családot alapítani.
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Papp Beáta,
Hunyadi János Általános Iskola 7.c
Édesanyámtól hallottam róla, és úgy gondolta, jó lenne, ha eljönnék ide. Minél többször voltam, annál
jobban szerettem ide járni.
Az iskolai kézilabda csapatban játszom, ezért nem mindig tudtam jönni, mert nagyon szeretek játszani.
Sajnos nem sikerült barátokat szereznem itt, de mindenkit ismerek már névről, és többekkel is
beszélgettem már

Páles Zsófi, Kossuth Gimnázium, 10.o
A konfirmációról először szüleimtől hallottam. Erre
a felkészítőre egy osztálytársam hozott el, aki
ugyancsak itt konfirmált.
Örülök az alkalmaknak, és annak, hogy minél többet
megtudhatok a Bibliáról és Jézus életéről. Szívesen
járok felnőtt istentiszteletekre, jó érzéssel töltenek el.
Nagyon szeretem az irodalmat és a nyelveket, a
későbbiekben a nyelvekkel szeretnék foglalkozni.
Az utolsó vacsora, Úrvacsora.
Te is részesülhetsz benne!

CSALÁDI ISTENTISZTELET
Pünkösd vasárnap, délután 4 órától családi istentiszteletet tartunk , mely egyben szeretetvendégség is lesz; a
konfirmált fiatalok és szüleik számára a gyülekezettel és egymással való ismerkedés alkalma.
Házilag készült finomságokat szívesen látunk a terített asztalon!
Szeretettel várjuk a fiatalokat, szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat, ismerőseiket és a gyülekezet minden tagját!

Április 9. A Víztorony utcai Öregek Napközi
Otthona évek óta rendszeresen igényli
lelkipásztorunk igehirdetési szolgálatait. A
húsvéti úrvacsorás istentiszteleten a Karácsony
György utcai Óvoda tíz hittanórára járó
óvodása vallásos énekekkel és versekkel
szolgált az idős emberek örömére. A Csapó
utcai Öregek Napközi Otthona lelkigondozását
Kiss Antal Jenő, nyugdíjas lelkipásztor végzi
hosszú évek óta.
Április 15. Húsvét vasárnapi istentiszteleten
délelőtt 400 fő vett részt A templomban a
következő gyülekezeti és hittanos gyermekek
és fiatalok szavaltak: Takács Róbert és Roland,
Juhos Krisztina, Csatári Adrienn és Éva,
Kompár Anita, Tóth László. Az úrvacsora
osztásnál Kurgyis András tanár, mint
kollégiumi legátus segített. A legátust és
családját a lelkész-házaspár ebéden látta
vendégül.
Április 16-án, Húsvét hétfőn délelőtt Kurgyis
András tanár, teológiai hallgató prédikált

Május 15.én a Hunyadi János Általános Iskola
1. osztályos "hittanosai" (6 fő), május 29-én a
Karácsony György utcai Óvoda "hittanosai"
(23 fő)
látogattak el a parókiánkra és
templomunkba. Nemcsak a lelkipásztor mutatta
be a templomot, hanem Lakatos Lajos
presbiter- kántor az orgonát is.
Május 17-i bibliaóránkon Dr. Szalkay
Kázmérné tartott beszámolót a május 5-6-i
szatmárnémeti útról.
Május 19-én, szombaton 10-13 óráig volt az
egyházmegyei
presbiter-továbbképző
záróalkalma. Résztvevők: Fodor Albertné,
Kovács Józsefné, Kiss Antal Jenő, Dr. Szalkay
Kázmérné.
Presbiteri gyűlés volt április 22-én és május 20án.
Június 1 - Június 4. között az Árpád
Cserkészcsapat tagjai pünkösdi táborozáson
vesznek részt Ebesen.
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Június 10., vasárnap 9 óra, Cserkészek
fogadalomtétele a templomban. Presbiteri
imanap.
Június 25-29. PRESBITERI KONFERENCIA
Nagykőrösön,
jelentkezés
a
Lelkészi
Hivatalban, június 15-ig.
Június 29-Július 1-ig NŐSZÖVETSÉGI
KONFERENCIA (jubileumi) Kecskeméten,
díja: 4.000.-Ft.
Július 2-8. között a debreceni gyülekezetek
bibliatábora Nagyvisnyón, díja: 10.000.-FT.

Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban. Nemcsak
gyermekeknek!
Július 30-augusztus 3. Dr. Szalkay Kázmér
lelkipásztor
a
Magyar
Református
Lelkészegyesület nyári konferenciáján vesz
részt Miskolcon, mint a MRLE . TT. titkára.
Augusztus
7-16.
Cserkész
nagytábor:
Börzsöny- Királyrét.

20 ÉVE,
1981. április 27-én az Árpád téri Gyülekezet lelkipásztorává választotta
Dr. Szalkay Kázmért.
A gyülekezet Isten áldását kéri a lelkipásztor és családja életére és munkájára! Kívánjuk, hogy még sok
hosszú éven keresztül vezesse gyülekezetünket Isten dicsőségére és mindnyájunk épülésére!

Kapcsolataink külföldi gyülekezetekkel:
Horváth Lóránt kanadai református lelkipásztor írt Torontóból és gyülekezeti hírleveleket küldött. Horváth
Lóránt nagytiszteletű úr 2000-ben, a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója alkalmából prédikált
templomunkban és Horváth Lórántné Hajnalka nagytiszteletű asszony saját versét szavalta. Az egyik
hírlevélben a templomunk képe látható.
Április 5-6án Pocsai Vince beregardói /Kárpátalja/ református lelkipásztor és felesége szálltak meg
parókiánkon a Szalkay házaspár vendégszeretetében és a gyülekezet támogatásában részesülve.

NEKROLÓG
Idus néni emlékére
Május 15-én volt Kiss Istvánné Németh Ida lelkészözvegy temetése. Május 7-én hunyt el mindnyájunk "Idus
nénije".
Már évek óta nem mozdulhatott ki a betegsége miatt a házból, mégis tevékeny volt a gyülekezet életében a
legutolsó időkig: imádságaiban gondolt ránk és szervezte a gyülekezetünk lepramissziós munkáját. Amikor még
bibliaóráinkon részt tudott venni, több asszonytestvérre is átragadt az ő lelkesültsége, amint a Lepramisszió
munkáját támogatta - nemcsak pénzzel. "Nőtestvérünk a debreceni Lepramisszió Munkaközösségének kezdettől
fogva hűséges tagja és támogatója volt, Két évtizeden keresztül több száz sebközöző fáslit, több tucat kötött
takarót készített sajátkezűleg; kórházi használatra alkalmas textilféléket adományozott" - írja róla Czégény
Miklós Mester utcai presbiter, a debreceni Lepramisszió Munkaközösségének vezetője. - Idus néni férje a
mezőtúri Református Gimnázium vallástanára volt. A gyászoló család tagjaiért május 20-i, vasárnapi
istentiszteletünkön imádkoztunk, és kértük életükre Isten vigasztalását. Idus néni mély hite cselekedetekben is
megmutatkozott. Emléke legyen áldott!
Én magam is sokat tanultam tőle. Gyülekezetünkből utoljára Szigetiné Piroska látogatta. Gyülekezetünk egy
kisebb, összeforrott közössége mindig körülvette szeretetével.
Temetési szertartását Dr. Szalkay Kázmér végezte.
Dr. Szalkay Kázmérné
Juhász Attila emlékére
Csak néhány szóban emlékezünk meg róla, mert nem volt gyülekezetünk tagja, de több szállal kötüődött az
Árpád téri gyülekezethez.
Főmérnök is volt és lelkipásztor is. A teológiai oklevelét még 1990 előtt, levelező hallgatóként szerezte. Mint
politikailag "nem megbízható embert" nem szívesen engedték szolgálni. Első palástos szolgálatát az Árpád téri
imateremben végezte egy virágvasárnap.
Mint építészmérnök, számos egyházi épület renoválásánál műszaki ellenőri feladatot vállalt, ezért nem kért
pénzt. Vajon lesznek-e ezen a téren követői a ma építészei között? Nagy hit kell még a kegyes embernek is
ahhoz, hogy sok pénzről lemond egyháza javára. 1981-82-ben renováltuk a parókiánk utcai frontját Tudta, hogy
szegény az eklézsia, nem kért tiszteletdíjat az Árpád-tértől sem. Hálával emlékezünk reá. Gyülekezetünkben
többször evangelizált.
Temetési szertartását Papp Tibor lelkész (Kistemplom) végezte április 11-én.
Dr. Szalkay Kázmér
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A szünidőben:
VAKÁCIÓ! Micsoda bűvös szó! Vége a tanításnak,
itt a szabadság!
És te mire használod fel szabadságodat?
Egyedül vagy az élet kormányrúdjánál! Igen, és
éppen azért még inkább légy ura gondolataidnak,
vágyaidnak, cselekedeteidnek! Az üdülésben,
barátkozásban is csak azt válaszd, ami fölemel! Csak
ott állapodj meg, ahol az örömök is tiszták
számodra! Ne engedd magad másnak hálójába
keríteni! Légy a magad irányítója! Indulj ennek a
szünetnek vasakarattal, megőrizve mindig a
leglényegesebbet: a barátságot Krisztussal!
Emlékeztető a Tíz parancsolathoz

Gyülekezetünk Szatmárnémetiben tett kirándulásáról így ír
Fodor Albertné, Bertuska néni
Kirándulás 2001.
A szatmárnémeti református testvérgyülekezet
május 5-6-ra meghívta a mi gyülekezetünket az
anyáknapi ünnepségre. Mi ezt örömmel fogadtuk.
Isten kegyelméből 17-en elutaztunk. Ott nagy
szeretettel fogadtak bennünket. A vendéglátók már
vártak a gyülekezeti teremben. Terített asztal,
rengeteg virág. És hogy még jobban kifejezzék
szeretetüket, magyar zászlót is tettek az asztalra.
Csalódás érte őket, mert több vendéget vártak. A
vendéglátóknál
ebéd.
Délután
kirándulás,
városnézés a vendéglátókkal együtt. Ábrám
Sámuelné
tiszteletes
asszony
vezetésével
Nagykárolyban a Károlyi kastély megtekintése.
Károli Gáspár mellszobrát tekintettük meg, aki a
bibliát fordította le magyarra. Alkotója Deák Árpád.
Menet közben a szatmári békekötés (1711)
emlékművét néztük meg a nagymajtényi síkon, ahol
elénekeltük a Himnuszt. Kaplonyban a római
katolikus templomban a szép freskókat néztük meg.
Az ottani lelkipásztor vezetésével mentünk le a
kriptába, ahol a gróf Károlyi család temetkezési
sírhelyei vannak. Ott van a szép márvány kereszt is.
Szatmárnémetiben, a "Láncos" templom előtt van
Kölcsey mellszobra.
Vasárnap a sok virággal feldíszített "Németi"
templomba mentünk. Meglepetésünkre telve volt,

de nem csak akkor, amikor vendégek vannak.
Ábrám nagytiszteletű úr köszöntött bennünket,
utána Dr. Szalkay Kázmér nagytiszteletű úr hirdette
az Igét a Bibliában olvasható anyákról és
nagymamákról, ami nekünk is tanulságul szolgált.
Igehirdetés után a mi kis csapatunk szavalattal,
énekléssel köszöntötte a gyülekezetet, utána
templomunk bemutatása következett. Ezután
lelkésznénk ismertette, hogy már 60 évvel ezelőtt is
volt testvéri kapcsolatunk a szatmárnémeti
gyülekezettel. Nagy meglepetés volt számukra ez a
történelmi dátum. A 2 órás istentisztelet alatt senki
sem hagyta el a templomot. Végezetül a
szatmárnémeti
lelkipásztor
megköszönte
szolgálatunkat
és
a
gyülekezetnek
vitt
ajándékunkat. Ebéd a vendéglátóknál.
Isten segítségével elindultunk haza. Közben a
nyírbátori templomba mentünk, ahol megnéztük
Báthory István fekvő síremlékét, és a zsindelytetős
haranglábat. A templomban énekléssel adtunk hálát
Istennek, aki csodálatosan vezetett és vigyázott
ránk az úton. Sajnálhatja, aki ilyen alkalmat
elmulaszt!!!.
Mindenki nevében mondhatom, hogy Isten
segítségével,
hálás
szívvel
térünk
haza,
meggazdagodtunk lélekben és ismeretekben

MAGYAR KŐSZÁL 1940. novemberi számából:

Részlet a
Zászlóval Kelet felé
"Az árpádtéri hívek közül sokan szerették volna
személyesen vinni el a zászlókat a felszabadult
területre. Szatmár-Németibe többen el is jutottak
vonaton, október 20-án reggel. Azok közül a
zászlók közül, amelyeket az Árpádtéri templomban
szeptember 22-én és október 6-án felavattunk, az
Árpádtériek négy zászlót vittek magukkal: 1. a
németi egyháznak. 2. A szatmári Árva Bethlen Kata
Leánykörnek 3. A Szatmári Férfiak Egyesületének
a 4. zászlót tovább vitték Aranyosmeggyesre.
Az Egyházi Híradó, a szatmári és a németi egyház
hivatalos lapja, így írja le a zászló átadási
ünnepélyt, amely október 20-án folyt le délelőtt

Németiben, a templomban, délután Szatmáron a
Láncos-templomban:
A németi egyházban fölemelő hatást váltott ki és
maradandó emléket hagyott a debrecen-árpádtéri
Nőegylet és leánykör által egyházunknak és
leánybibliakörünknek adott két díszes zászló
felavatása.
A Németibe érkező vendégeket a lelkész és
Leiblinger Mártonné, nőegyleti elnöknő vezetésével
számosan várták az állomásnál és szeretetteljes
fogadás után az egyházi tanácsterembe kísérték
őket. Itt Kovács Ibolya bibliakörös köszöntötte az
érkezőket, főként a leánytársakat. Barátkozásra is
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szent szolgálatot, I.Kor. 13:13. alapján mondott
beszédet, mely a hitet, reményt és szeretetet a
magyar élet vonatkozásában tüntette fel, meggyőző
erővel és lebilincselő hatással ragadta meg a
lelkeket . Ő áldotta meg a zászlókat is."

alkalmat adó rövid reggeli elköltése után az ünnepi
sereg a felavatandó zászlókkal a templomba vonult,
amelyet már előbb megtöltött a buzgóságra ajzott
gyülekezet.
Közéneklés végeztével Dr. Hegyaljai Kiss Géza
Debrecen-árpádtéri lelkész végezte a kathedrai

MAGYAR KŐSZÁL 1940. októberi számából:

Részlet a
Árpád-téri zászlóavatás
"A Nőegylet zászlóján a selyemhímzéses címer
körül a következő felirat van:
SZ.NÉMETI
REFORMÁTUSAINAK
DEBRECEN ÁRPÁD TÉRIEK 1940.

A lányok saját kezűleg hímezték rá a maguk
zászlójára:
HA ISTEN VELÜNK KICSODA ELLENÜNK? A
DEBRECENI
ÁRPÁDTÉRI
REF.
ÁRVA
BETHLEN KATA LEÁNYKÖR"

A

KERESZTELÉSEK:
Név:
született:
1. Győri Balázs
2000.07.21.
2. Reha János
1997.03.03.
3. Juhos Dóra
2000.11.20.
4. Siket Adél
2000.11.17.
5. Tatai Vivien
2000.03.20.
6. István (Steven) Antony
1999.08.10.
„ Ne féjl, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged,
enyém vagy!.”/Ézsaiás 43,1b/

KONFIRMANDUSOK
Pünkösd előtti felnőtt konfirmációk
1.
2.
3.

Név
Született:
Orosz Emese
Debrecen,
Lendvainé Dr. Sarkadi
Edit Erzsébet Debrecen,
Zsíros Anasztázia Erika
Püspökladány,

1972.07.30.
1968.11.18.
1985.10.28.

Pünkösdkor konfirmálnak
TEMETÉSEK
életkor lakcím

Név
Barna Istvánné
(Oláh Mária)
80
Bellegelő 221
2. Bodnár Imre
74
Nagy Pál u. 6.
3. Zakor Béla
75
Kút u. 84.
4. Kiss Sándor
79
Apafi u. 5.
5. Széll Antalné
(Mezei Klára)
81
Csonka u. 14.
6. Szomolányi Béláné
(Diószegi Erzsébet Katalin) 84 Apafi u. 64.
7. Dancs Lajos
80
Erdőhát u. 22.
8. Kiss Istvánné
(Németh Ida)
88
Vasvári Pál u. 23/B
9. Háló Emília
88
Senyei Oláh u. 22.
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Albucz József
Borbély Zsolt
Fényes László
Juhász Tamás
Lengyel Gabriella
Oláh Zoltán
Papp Beáta
Varga Ágnes

Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,
Debrecen,

1973.09.13.
1988.03.09.
1987.12.04.
1989.04.14.
1987.08.24.
1986.05.21.
1987.06.17.
1985.02.27.

Konfirmációs vizsgát tettek, de fogadalmat az
újkenyéri úrvacsoraosztásnál tesznek
1.
2.

Daróczi Orsolya
Páles Zsófia

Debrecen,
Debrecen,

1986.02.22.
1985.02.19.

ISTENTISZTELETI ÉS EGYÉB ALKALMAINK:
Vasárnap: de. 9 óra, templom – istentisztelet
Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet.
Vasárnap: du. 16 óra, gyülekezeti terem – istentisztelet
Csütörtök: du. 17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra
Péntek: du. 18 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra
Hétköznap: de. 8 óra, gyülekezeti terem –reggeli istentisztelet
Isten gondviselő és megváltó szeretetét a Biblia
sokszor a jó pásztor képével teszi számunkra ♦ Cserkészfoglalkozások: pénteken, 17 órától az
érthetővé. Jézus Krisztus is mondja magáról: "Én
Apafi u. 60. sz. alatti cserkészotthonban (vakációban
vagyok a jó pásztor".
szünetelnek)
A témával kapcsolatban Csatári Szilvia 2.a. ♦ Presbiteri bibliaóra: minden hónap első csütörtökén, du.
osztályos tanuló, az egyik legszorgalmasabb
17 órától a gyülekezeti teremben
„hittanos” rajzát közöljük (Készült: 2000. ♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján,
októberben, Hunyadi János Általános Iskola)
délután 16 órától a gyülekezeti teremben
♦ Csigatészta készítés: minden szerdán du. 13 órától a
Szerkesztette: Szilágyiné Asztalos Éva
gyülekezeti teremben (nyári hónapokban szünetel)

Felelös kiadó: Dr. Szalkay

