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AMI MÉG HIÁNYZOTT 
 

PÜNKÖSD ünnepéig az üdvtörténet minden döntő eseménye megtörtént már. 
  KARÁCSONYKOR eljött a megígért Szabadító, Jézus Krisztus, s lett a világnak egy 
nagy ünnepe, amelyen az emberek szívét szeretet és békesség tölti be.  
 NAGYPÉNTEKEN Jézus Krisztus golgotai kereszthalálával megtörtént a 
kiengesztelődés, és lett a benne hívő embernek bűnbocsánata.  
 HÚSVÉTKOR legyőzetett a halál ereje, hogy majd mi is részesedjünk a feltámadás 
csodájában.  
 Mi hiányzott még az embervilág életéből? 
PÜNKÖSD, a szentlélek kitöltetése, az EGYHÁZ. 
 Istennek eddig is volt ószövetségi népe, de még nincs egyház. Azt a csodát, aminek 
a neve „egyház”, a Szentlélek hozta létre. Ami tehát újként adódik az eddigiekhez – 
mondhatnánk egyházi nagy ünnepeinkhez - az az Egyház.  
 Nem hívő emberek határozták el, hogy ezentúl az ő közösségük lesz az egyház, a 
Szentlélek ereje formálta őket azzá. 
 Az Egyházat tehát nem emberek alapították, hanem maga Isten. Ezért képtelen az 
ember az egyházat megtartani. De emberi hatalom nem is döntheti le, ahogyan az Úr 
mondotta: „a poklok kapui sem vehetnek rajta diadalmat” /Mt 16,18/ 
 Az Úr Jézus kiválasztotta magának a 12 apostolt, meg 120 hívőt és egy helyre 
rendelte őket. Még nem alkotnak egyházat, ezután kell, hogy megteljesedjenek 
Szentlélekkel. S ez a Lélek úgy fog hatni, mint valami láthatatlan, legyőzhetetlen, titokzatos 
kötőanyag.  
 Úgy fognak összetartozni, ahogyan az csak az Egyházban lehetséges.  
 Ha a Szentlélek megérintette a szívedet, akkor Te is boldog örömmel vallod: „Hiszem, 
hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végezetéig…Szentlelke és igéje által az igaz 
hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és 
megőrzi. ÉS HISZEM, HOGY ANNAK ÉN IS ÉLŐ TAGJA VAGYOK ÉS ÖRÖKKÉ AZ IS MARADOK.” 
/H.K. 54. kérdés/  

Dr. Szalkay Kázmér 
  

KK..  EE..::  CCssaakk  vváárrdd  hhiitttteell  ((LLkk  1100,,2255--3377))    
  
ÓÓhh,,  tteessttvvéérr,,  hhaa  ffáájjnnaa  aa  sszzíívveedd,,        HHaa  mmeeggsseebbeezznneekk,,  aakkiikkttőőll  nneemm  vváárrttaadd,,  
hhaa  nneehhéézz  tteerrhheekkkkeell  jjöönnnneekk  aa  nnaappookk,,      kkéérrddeezzeedd  mmiiéérrtt??  NNiinnccss  rráá  ffeelleelleett..  
nnee  ggoonnddoolldd,,  hhooggyy  ccssaakk  TTee  vvaaggyy  aa  nnyyoommoorruulltt::    AA  lléévviittaa  eellmmeenntt,,  ééss  ssoorrbbaa  mmiinndd!!  
mmiinnddeennkkii  aazz..  ÉÉnn  iiss  aazz  vvaaggyyookk..        --  AA  ssaammaarriittáánnuuss  jjóókkoorr  éérrkkeezzeetttt……  
  

NNeekkeedd  iiss  kküülldd  aazz  ÚÚrr  sszzaabbaadduulláásstt    
ccssaakk  vváárrdd  hhiitttteell..  IImmááddkkoozzvvaa  kkéérrdd..  
SS  hhaa  úúggyy  ttűűnniikk,,  hhoosssszzúú  mmáárr  aa  pprróóbbaa::  
MMééllyyeebbbb  aalláázzaattttaall  hhaajjoolljj  llee  aa  ppoorrbbaa  
ééss  ffeelleemmeell  eeggyy  ccssooddáállaattooss  kkéézz..  
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A konfirmandusoknak néhány kérdést tettem föl, arról pl. hogy kitől hallottak először 
konfirmációról, ki hozta el őket először a templomba, milyen terveik vannak a jövőre nézve
kötöttek-e barátságot a többi fiatallal a konfirmációi előkészítő során, mi a kedvenc biblia
történetük, stb.  (szerkesztő) 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszélgetéskor nem volt jelen Kiss Dániel és Stefanovicz Mihály, akik az újkenyérért való hálaad
úrvacsorás istentiszteleten konfirmálnak.    
 

 

Kovács Zsófia Eszter – Vénkerti Általános Iskola 
 
Anyukám említette, hogy az egyik barátnőjének a lánya ide jár, így kerültem ide én is.  
Jól érzem magam, Sárával jó barátnők lettünk.  
Szeretem a történelmet, színpadtechnikus szeretnék lenni.  
Kedvenc bibliai történetem Jézus megkeresztelése. 

Szirák Sára – Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 
 
Ebben a templomban kereszteltek meg, és decemberben kaptunk egy levelet, melyben
tájékoztattak erről a lehetőségről. Tudtam a konfirmációról, mert református iskolába
járok, ahol hittant is tanulok.  
Mindenkivel jó kapcsolatot alakítottam ki, szeretek idejárni.  
A humán tárgyak érdekelnek, főleg a magyar. Ezzel szeretnék a későbbiekben is
foglalkozni. Nagyon szeretek olvasni, és különböző történeteket írni.  
Kedvenc bibliai történetem a karácsonyi történet.  

Lévay Norbert – Vénkerti Általános Iskola 
 
Levélben értesítettek engem is, valamint anyukám is mondta, hogy jöjjek el az
előkészítőre. Jól érzem magam, jó a hangulat a foglalkozásokon.  
Szeretem a sportot, különösen a focit, atlétikát, kerékpározást.  
Kedvenc tantárgyam a történelem és az angol. Programozó szeretnék lenni.  
A Noé története áll hozzám közel.    
a 
, 
i 
Tanyi Zoltán és Tanyi Péter – Kölcsey Ferenc Református TKF Gyakorló Általános Iskolája 
 
Szüleinktől hallottunk a konfirmációról. Korábban már léptünk föl a gyülekezetben
karácsonykor zeneszámmal.  Szeretünk járni az alkalmakra, jó a társaság. Új barátokat
szereztünk. Különösen Norbival lettünk nagyon jóba.  
Péter: „Zenész szeretnék lenni, ütős hangszeren játszom.” 
Zoltán: „Műszaki pályára készülök. Voltam már az Ifjúsági Bibliakörben is, ahol jó
csapatot találtam.” 
A teremtéstörténet a kedvencünk.  
ó 
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/Liszka Noémi kihelyezését követően 2 teológus vette át a helyét, Czirók Éva már bemutatkozott 
lapunk karácsonyi számában, most a másik lelkészjelölt, hitoktató mutatkozik be a gyülekezetnek./   

szerkesztő 
 

Arany Tímea vagyok. 1984-ben születtem a Bács-Kiskun megyei 
Kiskunhalason. Szüleim 3 éves koromban elváltak, azóta édesapámmal és 
bátyámmal élek Soltvadkerten.  

Édesapám erdész, hivatásos vadász, bátyám pedig a Mezőtúri Tessedik 
Sámuel Főiskola hallgatója. 

Szakközépiskolai tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában végeztem el. Jelenleg a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem harmadéves hallgatója vagyok 
teológus–lelkész szakon. Az egyetem elvégzése után gyülekezeti lelkipásztor 
szeretnék lenni. 

Szeptemberben megnyílt előttem az a lehetőség, hogy az Árpád-téri 
gyülekezetben teológus társammal Czirók Évával együtt hittanórákat, ifjúsági órákat 
és gyermekistentiszteletet tarthassunk. Éltünk ezzel a lehetőséggel, így most a 
vasárnapi délelőtti gyermekistentiszteleteket és a pénteki ifjúsági órák szolgálatait 
végzem. 
 Jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a gyerekekkel, az „ifisekről” nem is 
beszélve. Egy szuper kis csapatot találtam, ahová többek között egy nagyon kedves 
teológus társam, Kóródi Rózsa is kijár.  
 Szolgálataimat szeretném a jövőben is folytatni, bízom benne, hogy áldásos 
lesz.  
 Remélem lesz alkalmam még az Árpád-téri gyülekezetben is szolgálni 
legátusként.  
 A Nagytiszteletű Úr és Györgyike néni, valamint az egész gyülekezet életére, 
családjára, munkájára Isten gazdag áldását kérve kívánok áldott pünkösdi ünnepet, 
abban a reményben, hogy mindannyian tudjuk, Isten Szentlelke által velünk van 
minden napon a világ végezetéig.        
 
 
 
Pünkösdi tűz 
  
Uram! Te az vagy, aki voltál. 
Ígéreted örökre megmarad. 
Ha nyitott szívekbe hull az Ige,  
mint akkor régen, ma is  
égő lángra gyújtanak. 
Kívánom, hogy ez a tűz égjen 
az én szívemben is, 
és általa más emberré legyek! 
S mint a tanítványok 
pünkösd után: 
úgy tudjak várni 
ezután Veled. 
- Az kellene, Uram, 
az a pünkösdi tűz! 

Alszik mécsesünk,  
kihűl a parázs. 
Haldoklik szívünkben 
az Élet-erő, 
így nem tudunk 
felgyújtani mást. 
Küldd Szentlelked 
egyenként nekünk, 
hogy igaz pünkösd legyen 
e földön újra. 
Lássa meg a világ, 
akik Téged várnak: 
a szeretet ég bennük, 
mindig lángra gyúlva. 
 
K. E.    
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V. Egyházkerületi Presbiteri Konferencia. 

 
A Presbiteri Szövetség Tiszántúli Területi Szervezete és az Országos Református 

Tanáregyesület közös szervezésben Presbiteri Konferenciát tartott Berekfürdőn. 
A konferencia vezérigéje: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet… tanítva őket.” 

 /Máté 28, 19-20/ 
 
A nyitó áhítatot Szilágyi Tamás vallástanár tartotta melyhez az igét a Thesszalonikabeliekhez 

írott első könyv 3,11-ből vette. /”… egyengesse utunkat hozzátok…”/ 
 
Ezek után a konferencia résztvevőit a Kunmadarasi Református Általános Iskola diákjai egy 

rövid műsorral köszöntötték. 
Az első előadást Győri József a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumnak igazgatója 

tartotta. Előadásának címe: Érték és minőség a református pedagógiában.  
Elmondta többek között, hogy az egyház felkészült az értékes emberek minőségi oktatásra, aminek a 
mércéjét magasra kell tenni. Valamint megemlítette az európai államokban lévő másfajta 
iskolarendszereket is. 

A következő előadást dr. Ritoók Pál a Presbiteri Szövetség ügyvezető elnöke tartotta. 
A témája a presbiteri tisztújítás volt, ami most lesz esedékes. 

Másnap, három előadást hallgattunk, az elsőt a mezőtúri lelkész, majd a következő a Mezőtúri 
Iskola igazgatónője tartotta, az előadás címe: Gyülekezet és Iskola. 

A harmadik előadást dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr tartotta, ő a konferencia témájához 
kapcsolódó aktuális kérdésekről tartott tájékoztatást. 

A hozzászólások után értékelés következett és imaközösséggel zárult a konferencia. 
Az Árpádtéri gyülekezetből Pálfi Antal gondnok és Kovács Gyula presbiter vett részt ezen a 

Konferencián. 
 

                                                                                Kovács Gyula 
 
2005. május 22-29.-ig kerül megrendezésre Debrecenben a XIV. hőlégballon Európa-bajnokság. 
Gyülekezetünk tagja Tóth Nándor is részt vesz a versenyen.  
 

Nagy izgalommal várom a verseny kezdetét, hiszen 24 ország 83 versenyzőjével 
mérjük össze ügyességünket. Ezen felül még plusz 20-25 fiesta (ők nem versenyzők) és 
még 6-8 különleges alakú ballon lesz jelen a versenyen. A ballonokat a kora reggeli és a 
késő délutáni órákban lehet majd látni Debrecen felett, jó idő esetén. Aki ezekről lemaradna, 
az esti órákban a Kossuth téren nézheti meg a ballonokat esti kivilágításban. Természetesen 
jó idő esetén. A verseny pedig egy fergeteges repülő nappal zárul, május 28.-án szombaton, 
a debreceni repülőtéren, amely egész napos programmal várja a kedves kilátogatókat. A 
hőlégballonnak három főbb része van: a kosár, amiben a pilóta utazik, és az üzemanyag is itt 
van, 2-3 db 50 kg-os PB gázpalack. Ezek fölött helyezkedik el az égőfej, ami biztosítja a 
kupolában lévő levegőnek a melegen tartását. A kupola speciális, nagy szakító szilárdsággal 
és magas hőbírással rendelkező anyagból készül. Egy versenykupola 1700 köbméteres, az 
alakja erősen hasonlít egy rögbilabdára azért, mert így kisebb a légellenállása, gyorsabban 
emelkedik és süllyed.  (A térfogat márkánként változik.)  

Érdekességképpen elmondom, hogy Debrecen és a Magyar Repülő Szövetség 
benyújtotta pályázatát a 2010-es hőlégballon világbajnokság megrendezésére. Debrecen 
Oroszországgal és Ausztriával versenyez a rendezés jogáért. Döntés jövő év márciusában. 

Bízom benne, hogy sikeresen fogunk szerepelni a megmérettetésen.  
Tóth Nándor          
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Jézus lecsendesíti a tengert 
 
Vad szél dühöng és reng a gálya, 
Egyre jobban nő a víz dagálya, 
Hegyeket tud süllyeszteni, 
Világot a mélységbe küldeni. 
Fájdalom és félelem uralja ezt,  
Kétségbeesett ordítás a magasba zeng. 
Sötét minden, hajónk is, 
Remeg a fedélzet lelke is. 
Árbocunk megtörve - tépve lóg 
Mesterünk magunkra miért hagyott?! 
 
A tivornya felett keselyük repdesnek, 
Hízelgő halál bólint életünknek, 
Átkozott mennydörgést okád, 
S a hullámok verte szirt fokán 
Isteni mosoly világít felénk, 
A hullámokon Jézus jön elénk. 

Vakrémület, kénkős árnyak, 
Mind-mind tovaszállnak, 
Tiszta fény, arany napsugár 
Meleg szeretet árad ránk. 
 
Elmúlt a szél, vége a viharnak, 
Lépései alatt a csapások halkulnak, 
A vihar dicső kékségbe borul, 
A kárhozat után áldás hull. 
Kicsinyhitű tanítványaid 
Fellélegeznek törékeny alkotásaid. 
Van már mentség, nyugalom, 
Babért oltott oltalom, 
Hatalmas szeretet tündöklik, 
Lengő, szelíd hullámok ezt éneklik. 
 
Nagy Márta 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 2005. március 30-31. – A Magyar Református Lelkészegyesületek választmánya 
ülésezett Kolozsvárott, az egész Kárpát medence területéről, amelyen részt vett dr. 
Szalkay Kázmér is. 

- 2005. április 2. – A Kecskeméti Református Gyülekezet 20 fős küldöttsége látogatott 
meg bennünket, Lipták Andorné Irmuska, egykori presbiterünk kezdeményezésére.  

- 2005. április 3. – Családi istentisztelet /20 fő gyermek és fiatal hozzátartozóikkal/ 
igehirdető: Czirók Éva teológus. Az Ifjúsági Bibliakör rövid műsorral szolgált, mely a 
húsvéti történetet dolgozta föl.  

- 2005. április 4-5. – Továbbképző konferencia a hitoktatóknak és lelkészeknek 
Berekfürdőn. /dr. Szalkay Kázmérné vett részt./ 

- 2005. április 10. – Lelkipásztorunk a Kolozsvár melletti Kisbács gyülekezetében 
prédikált. A meghívás viszonzása volt a 2004. december 5-i, kisbácsi lelkész Árpád-
téri igehirdetésének. A tiszántúli lelkészek testületileg utaztak a magyar református 
testvérek lelki megerősítésére. /Gyülekezetünkben aznap Géczy Tihamér 
nyugalmazott lelkipásztor hirdette az igét./ 

- 2005. április 17. – Teadélután az imateremben. /13 fő/ A Nőszövetség tagjai úgy 
döntöttek, hogy a nyári hónapokban nem rendeznek teadélutánt.  

- 2005. április 24. – Vasárnap délután Czirók Éva prédikált.  
- 2005. május 1. – /7 gyermek és 3 fiatal/ Anyák napján nemcsak délután, hanem 

délelőtt is az édesanyákért imádkoztunk.      
- 2005. május 14. – Konfirmandusok vizsgája és szeretetvendégség a gyülekezeti 

teremben.  
- 2005. május 15-16. – Kollégiumi legátusunk Czirók Éva IV. évf. teológiai hallgató.   
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Összeállította dr. Szalkay Kázmérné 
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HALOTTAINK:               
Név    Lakcím  Életkor        
Szala Sándor    Homok u. 129.  75
          
Tóth Imréné Bakó Margit  Magyari u. 2.  85 
Ferenczi Attila   Árpád tér 21.  61 
Berki Lajos       67 
Tóthné Iratos Ilona  Rakovszky u. 40.  49 
Szabó istvánné Nagy Ibolya   Homok u.87.  79 
Böőr Lajosné Miklósi Sára   Kígyó u. 32.  84 
Lukács Istvánné Kovács Valéria   Nyíl u. 57.  69 
Kozma Imréné Pávai Matild   Derék u. 255.  81 
Fenyvesi Józsefné Császi Lídia   Rózsahegy u. 8.  86 
Kopjári Zoltán   Pacsirta u. 22.   86 
Ecsedi István    Tegez u. 18.  75 
Kondás János    Dessewffy u. 19.  69 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” /Zsoltárok 90,1/   
 
KERESZTELÉS Név    Született  Lakcím  
   Hadházi Martin Sándor  2004.03.06.  Vas Gereben u. 8.

 Csarkó Zsanett   1995.12.18.  Jerikó utca 16. 
   Debreceni Cintia   1992.12.15.  Illyés Gyula u. 40.

 Baráti Norbert   2003.07.19.  Kanada 
   
  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” /Ézsaiás 43,1b/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 17 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra 

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

♦ Nőszövetségi teadélután: minden hónap harmadik vasárnapján 
délután 15 órakor, a gyülekezeti teremben 

♦ Presbiteri bibliaóra: minden hónap első csütörtökén, du. 17 
órától a gyülekezeti teremben 

♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján, délután 
16 órától a gyülekezeti teremben. 

  Május 20-án, pénteken este 43 fős küldöttség érkezik Erdélyből. Vezetőjük Oláh
József, kisbácsi lelkipásztor. A vendégek családoknál, illetve diákotthonban kerülnek
elhelyezésre.  
Szombaton városnézésre és fiatalok találkozójára kerül sor.  
Május 22-én, vasárnap 9 órakor vendég igehirdető: Oláh József prédikál. Hangversenyen
mutatkozik be, az istentisztelet keretében – a gyülekezet énekkara és hangszeres
együttese.   

 Június utolsó hetében kerül megrendezésre a 6. nyári gyermek- és ifjúsági 
bibliatábor az Árpád téren.  

 2005. június 11-én a kecskeméti gyülekezet látogatásának viszonzása.  
Autóbusz kirándulás.  
Érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban.  
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Szerkesztette: Tóth László 
Felelős Kiadó: dr. Szalkay Kázmér 
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