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Máté 2: 2-12 
A BETLEHEMI CSILLAG 

 
Mai Igénk a betlehemi csillagról szól. Mi is lehetett ez a jelenség? Valóság volt-e, vagy csak mese, 

illetve legenda. Nézzük, mit mond a tudomány. 
Az ókori keleti népek körében igen fejlet 

volt a csillagászati tudomány. Előre ki tudták 
számítani a csillagok elmozdulását, állását, 
egymáshoz való viszonyulását, azaz a 
csillagképeket.  

Az Eufrátesz folyó partján feküdt egy kis 
városka: Szippár. Híres volt csillagvizsgáló 
intézetéről és csillagászairól. A megfigyeléseiket, 
prognózisaikat kiadták ékírásos kőtáblákon. Egy 
ilyen kis kőtáblácska fönnmaradt az utókor 

számra. Ezt a tudósok Szippári Csillagnaptárnak nevezték el. Benne pontosan meg van jelölve hónapra és 
napra minden érdekes csillagmozgás. 

Ezek között is a legérdekesebb számunka az időszámításunk előtti 7. évre eső csillagállás. Ez évben 
ugyanis a Jupiter bolygó találkozott a Vénusszal, majd még ez évben többször is a Szaturnusszal a Hal 
jegyében. Ritka dolog volt ez, mert ilyen találkozásai ezeknek a csillagoknak minden 749. évben egyszer 
fordul elő. 

Ez eddig a tudomány! De a csillagokhoz, azok állásához képzetek, vallási hiedelmek is társultak, 
amelyeket összefoglaló néven asztrológiának nevezünk. Ezek olyan „tanok” voltak, amelyeket széles körben 
ismertek. Nos, mit mondtak ezek e rendkívüli jelenségekről?  

A JUPITERT a világ ura csillagának tekintették, A HALAK CSILLAGKÉPÉT pedig a végső idők 
jegyének. A SZATURNUSZ bolygót keleten Palesztina csillagának tartották. Ha a Jupiter a Szaturnusszal a 
csillagos égen a Hal jegyében találkozott össze, akkor ez azt jelentette: Palesztinában ebben az évben 
megjelenik a végső idők uralkodója. Ez pedig pontosan az a váradalom, amellyel a mágusok Jeruzsálembe 
megérkeztek. Az asztrológiának azonban nemcsak keleten, hanem a római nyugaton is voltak hívei, követői 
és magyarázói. Maga Augusztus római császár is nagy figyelmet szentelt a csillagos ég jelenségeinek. A 
római birodalomban Augusztust emberi alakban megjelent Jupiternek tartották és az utolsó korszak 
uralkodójának. Vénusz a Juliusz család / nemzetség / csillaga, amelyből származott Augusztus is, a 
Szaturnusz pedig az aranykor jelképe. Mindez együtt azt jelentette a nyugati asztrológusok számára, hogy a 
Juliusz nemzetségéből származó Augusztus császár a végső idők aranykorát hozza el uralmával. 

Kire vonatkozik hát a CSILLAG, amely a bölcseket Betlehembe vezette el? Jézus Krisztusra, vagy 
Augusztus császárra? 

Eddig megkaptuk a tudomány válaszát a csillaggal kapcsolatban, majd összefoglaltuk a csillagképhez 
fűződő asztrológiai tanításokat.  

És most figyeljünk a KIJELENTÉSRE. Arra, amelyet így olvasunk már Mózes IV. könyvében is: 
„Csillag származik Jákóbból…”ez a „csillag” Jézus Krisztus. Isten felhasználja az emberi ismeretek kereteit 
– a csillagok állására vonatkozó ismeretek kereteit is -, hogy Önmagát kijelentse. A Hit számára nem 
kétséges, hogy a Betlehemi Csillag jelkép. Utal valamire, a világegyetemre, hiszen onnan jön az üzenet. 

Rádöbbent arra, hogy a világegyetemnek általunk nem ismert törvényei vannak. Ami itt ezer esztendő, 
az ott egy nap. 

A betlehemi csillag utal Istenre, aki hatalmas kezébe foglalja a teremtett mindenséget. Utal Jézus 
Krisztusra, hiszen a „bölcseket” Hozzá vezette el a Csillag. Boldog az, aki a természetet figyeli, és Jézus 
Krisztushoz érkezik meg. 

A Betlehemi Csillag irányt mutat. Messze volt Napkeletről az út Betlehemig. De Isten 2000 éve úgy 
ragyogtatja a karácsonyi csillagot, hogy messziről is el lehessen találni Jézus Krisztusig. 

 
Dr. Szalkay Kázmér, lelkipásztor 
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Minden ember királyságot épít magában 
És birodalmának ő egyedül királya. 
Földre hulló tekintettel uralkodik, 
Dönt, lép, botlik, büntet, ítélkezik. 
S ez így van jól. S ez így helyes. 
Megmarad birodalmán belül élete végéig 
Vagy más ember királyságával szövetkezik,  
Ő dönti el. 
Mert ez így helyes 
Ez így van jól. 
 
De csillagot látni nem csak teleszkóp dolga. 
Az ember vár a jelre. Bármennyi a gondja. 
Bármennyi a baj, a bánat, heggyé nőtt 
fájdalom, 
Ha ő jön el tehozzád, megpihen álmodon. 

 
Gáspárok, Menyhértek, Boldizsárok. Ti. Mi. 
Mindenki! 
Jó király, rossz király. Próbálunk szeretni. 
Próbálunk egyszer, egy születésnapon,  
Átlépni önmagunk vetette árnyékon. 
S ez így van jól. Ez így helyes. 
Minden változik. A tettünk végleges. 
Ajándéknak visszük, tesszük a jászolhoz, 
Vonzódunk igéhez, vonzódunk jószóhoz, 
Nincs gond, hogy a kisdednek mit viszünk, mit 
adunk, 
A három királyok, azt hiszem, mi vagyunk. 

Moravetz Levente

 
 
Páskuly Józsefné Kovács Erzsébet 

Adventi Imádság 
 
Az áldott, csendes várakozásban 
visszafelé megy a gondolat. 
Meg-megáll az utak fordulóin 
megvizsgálni számos dolgokat. 
Mérlegelni tetteim miértjét, 
s lehajtott fejjel rebegni imát; 
az év kezdete és vége között: 
Uram! Bocsásd meg botlásim sorát! 

        2001.december 15. 
 
 
 
 

 
 

 Június 3. Pünkösd – templomunkban a 
Debreceni Városi Televízió felvétele a 
pünkösdi ünnepek alkalmából /rendező: Fehér 
Zsuzsa/. 8 fiatal tett ünnepélyes fogadást, az 
istentiszteleten, majd délután a frissen 
konfirmált fiatalok és családjuk részére 
szeretetvendégséget szerveztünk. Lehetőség 
volt ez arra is, hogy köszöntsük 
lelkipásztorunkat gyülekezetünkben végzett 20 
éves szolgálata alkalmából. 
 Június 25-26.-ig lelkésztovábbképzőn vett részt 

lelkipásztorunk Berekfürdőn. 
 Június 26-án a Kárpát medencében élő magyar 

kórusok Millenniumi Kórusfesztiváljának 
megnyitó ünnepsége volt 20 órakor a 
templomunkban. A karzatok is tele 
gyermekekkel, itt voltak a Hunyadi János 
Általános Iskolából is, amely a területünkhöz 
tartozik. A messziről jöttek közül különösen a 
népviseletes sepsiszentgyörgyi kórust zártuk 
szívünkbe. Nagy élmény volt ezer embert 
együtt látni a templomban! 
 Június 29-július 1-ig Kecskeméten tartották a 

Református Nőszövetség megalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából szervezett Jubileumi 
Nőkonferenciát. Gyülekezetünket képviselték: 
Dr. Szalkay Kázmérné, Dürgő Jánosné, Fodor 
Albertné, Kovács Istvánné Magdi, Bokor 

Kálmánné, Kovács Józsefé, és Lipták Andorné 
(aki már Kecskeméten lakik). 
 Június 30-július 3-ig zajlott a MRLE nyári 

konferenciája Miskolcon, a Lévay 
Gimnáziumban, amelyen részt vett a 
lelkészházaspár. Az MTV-1 vallási híradója 
beszámolót készített a konferenciáról 
 Július2-8-ig Nagyvisnyón bibliatábort 

szerveztek a debreceni gyülekezeteknek. 
Egyházközségünkből részt vett Sigér Mátyás. 
 Július 8-15-ig az Árpád téri gyülekezetben 

nyári gyermek bibliatábort tartottunk óvodások 
és iskolások részére, amely kirándulással 
zárult, majd a vasárnapi istentiszteleten 
mutatkoztak be a résztvevők. A Bibliatábor 
munkáját vezették dr. Szalkay Kázmérné 
nagytiszteletű asszony és Liszka Noémi 
teológus hallgató. A holland segítséggel 
szervezett táboron több mint 20 fő ismerkedett 
a Bibliával. 
 Július 16-tól három napig látta vendégül a 

lelkész-házaspár Ábrám Sámuelné Sárközi 
Lídia nagytiszteletű asszonyt 
Szatmárnémetiből, aki a Kollégiumi 
Levéltárban és a Nagykönyvtárban végzett 
tudományos kutatásokat. 
 Július 22-én, a vasárnap délelőtti 

istentiszteleten a Bányai Júlia Általános iskola 
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énekkara énekelt Tóth Judit karnagy 
vezetésével a Gyülekezet 13.000.-Ft-os 
perselypénzzel és ajándéktárgyak vásárlásával 
járult hozzá finnországi hangverseny-
körútjukhoz. 
 Július 29-én, a vasárnap délelőtti 

istentiszteleten egy budapesti gyermekkar 
szerepelt templomunkban a Bartók Béla 
Nemzetközi Kórustalálkozó keretében. 
 Szeptember 2-án, a délelőtti istentiszteleten 

Gerhard Wagenblass evangélikus német lelkész 
prédikált, aki feleségével együtt augusztus 24-
től szeptember 5-ig volt a Szalkay család 
vendége. 
 Szeptember 8-13-ig a 

gyülekezet lelkipásztora 
Deregnyőn (Szlovákia) 
vett részt az Európai 
Lelkészek Konferenciáján 
(református és 
evangélikus). 
 A szeptember 13-i 

presbiteri bibliaórán 
meghívásunkra Rácz 
Zoltán építész ismertette az 
Árpád téri körforgalom 
tervezetét. 
Megnyugodtunk, mert a 
körforgalom 
gyalogátkelőhelyekkel 
megszakítva készül el, és 
közlekedési lámpák 
irányítják. A forgalom a 
templomtól távolabb, de 
sajnos a parókiához 
közelebb kerül. 
 Szeptember 16-án egyházlátogatás szolgálatát 

végezték gyülekezetünkben Vad Zsigmond és 
dr. Csabina Sándor egyházmegyei tanácsosok. 
 Szeptember 23-án hálát adtunk az új kenyérért, 

ez alkalomból megterítettük az Úr asztalát. 
Ekkor tett konfirmációs fogadalmat Daróczy 
Orsolya is, aki Pünkösdkor nem tudott jelen 
lenni. 
 Szeptember 27-én a Debreceni Városi 

Televízió a mi gyülekezetünket mutatta be 
Mohácsi Krisztina sorozatában. 
Stúdióbeszélgetésre hívta meg 
lelkipásztorunkat és részleteket mutatott be az 
előző vasárnapi istentiszteletről. 
 Az október 7-i istentiszteleten megemlékeztünk 

az aradi vértanúkról. Szavalattal szolgált Vasas 
Katalin, református gimnáziumi tanuló 
(Kígyós, Kárpátalja). 
 Október 8-10 között Marosvásárhelyen 

rendezték meg a Magyar Református 
Lelkészegyesületek választmányi ülését Az 
ülésen jelen volt lelkipásztorunk, mint a 
Tiszántúli Lelkészegyesület titkára. Az október 
11-i bibliaórán beszámoló hangzott el az 
ülésről és a kisbácsi parókián tett látogatásról. 

 Október 13-án: Egyházkerületi Presbiteri 
Konferencia a Nagytemplomban, amelyen 
gyülekezetünkből két presbiter vett részt. 
 Október 15-én Egyházkerületi lelkésztestületi 

ülés a Nagytemplomban. 
 Október 26-án az Immánuel Otthon 

gyülekezeti látogatása. 
 Október 27-én a presbiterképző tanfolyamok 

legszorgalmasabb látogatói Kovács Józsefné és 
Fodor Albertné 
 Október 31-én Nőszövetségünkből egy csoport 

megtekintette a koronázási ékszereket a 
Parlamentben.  
 November 3-án fiataljaink az egyházkerületi 

csendesnap résztvevői 
voltak. 
 November 17-én a 

Debreceni Református 
Egyházmegye 

közgyűlése. 
 November 18-án 

úrvacsorában 
részesültünk az új borért 
való hálaadás 

alkalmából. 
Konfirmációs fogadalmat 
tett Páles Zsófia. 
 November 22-én 

Nőszövetségünk 
másodízben kapcsolódott 
a Gyermek Világimanap 
felhívásához. Egyéni és 
közös imádságainkban 
fohászkodtunk a 
hittanosokért, a missziói 

munkásokért és a munkáért, a beteg 
gyermekekért, a kallódó fiatalokért, az ifjúsági 
munkát végző lelkészekért, tanárokért, 
tanulókért, katechetákért. 
 November 30-december 1-ig Berekfürdőn a 

Tiszántúli Ref. Nőszövetség szervezett 
munkakonferenciát a gyülekezeti 
nőszövetségek vezetőinek, amelyen a kerületi 
elnökség dr. Szalkay Kázmérnét kérte fel a 
Debreceni Egyházmegye összekötő munkájára. 
Résztvevők voltak Mező Ottóné, Fodor 
Albertné és dr. Szalkay Kázmérné. 

 
Dr. Szalkay Kázmér, mint egyházmegyei tanácsos a 
következő gyülekezetekben tett látogatást az 
egyházmegye elnöksége nevében: Nagycsere-
Haláp, Kerekes-telep, Tépe. 
 
A havonta megtartott családi istentiszteleteken több 
mint tíz gyermek és fiatal volt jelen, hozta el 
hozzátartozóit a szeretetvendégséggel záródó 
alkalmakra.  
 
Hálát adunk Istennek gazdag ajándékaiért, 
amellyel megáldotta szolgálatainkat és 
együttléteinket! 
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A presbiterek a gyülekezet őrállói 
 
Tiszteletbeli presbitereink a múlt év decemberében 
ünnepélyes keretek között emléklapot kaptak a 
gyülekezet elnökségétől. Az imateremben 
gyülekezeti tagok köszöntötték Őket, a gyülekezet 
fiataljai műsorral kedveskedtek, a gyülekezeti 
Nőszövetség szorgos asszonyai szeretetvendégségre 
hívták meg az ünnepelteket hozzátartozóikkal 
együtt. Az emléklap Nagy József ny. lelkipásztor – 
egykori beosztott lelkész volt az Árpád téri 
Egyházközségben – és Szalkay Kázmérné közös 
munkája. 
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
onnan felülről, a VILÁGOSSÁG ATYJÁTÓL száll 
alá…” /Jakab 1,17/ - hirdeti az emléklap igéje, de a 
tiszteletbeli presbiterek is így néztek vissza 
bizonyságtételükben a mögöttük lévő évtizedekre. 
Akik már idős koruk, vagy betegségük miatt 
személyesen nem lehettek jelen, azokat a lelkész-
házaspár otthonukban köszöntötte fel a gyülekezet 
és a presbitérium nevében. 
Tiszteletbeli presbitereink sok-sok éven át hűséggel 
végezték feladataikat az Árpád téri Gyülekezetben: 
Gulyás Jenő, Rezes Gyula, Szigeti Györgyné 
Piroska, Tóth Sándor. 
Egy rövid beszélgetésre kértem Tóth Sándort, aki 
a legrégebben presbiter. 
- Milyen idős Sándor bácsi? 
- 83 éves vagyok, 1918 április 18-án születtem. 
- Milyen régen lett presbiter Sándor bácsi? 
- 1950 óta vagyok presbiter, de sajnos most már 

betegségem miatt temploma sem tudok menni. 
A balatonfüredi Szívszanatóriumba többször 
beutaltak, a debreceni klinikán 27-szer 
feküdtem egészségi problémáimmal. Életemre 
nagyon jó orvosok vigyáznak és a jó Isten.  

- Mint a Járműjavító dolgozója - ahol 
kazánkovácsként dolgozott – még a 
gyülekezet harangjának javításában is tudott 
segíteni. Hogy is történt ez? 

- Ez az 1970-es években történt, Rédei József 
lelkészsége idején. Háromszor szereltem fel a 
harangot. A templomunk harangja megnémult. 
Az egyetlen, hiszen két harangunkat háborús 
célokra vitték el még az I. világháborúban. 
Sehol sem vállalták az eltört harangütő 
cseréjét, sem a GÖCS-ben, sem a 
Mezőgépgyárban. Nehéz idők jártak akkor még 
az Egyházra. A nyugdíjas lelkész, Hosszú 

István szólt nekem. "„Megpróbálom” – 
mondtam. Segítettek is a járműjavító dolgozói, 
de a 80 kilós harangütő csak két hétig 
működött.  
Másodjára én szereltem a létráról. Az ifjú 
Domján János és a beosztott lelkipásztorok, 
Nagy István és Hosszú István segítettek A 
harangütő az első megszólaltatáskor eltört.  
Most már 120 kilós haragütőt készítettek 
újonnan a Járműjavítóban. Emlékezetem 
szerint kb. ezer forint volt. Nem volt könnyű 
feladat a négy embernek – most már Csarkó 
Zsiga presbiter is jött segíteni – a toronyba a 
112 lépcsőn felvonszolni a 120 kilós ütőt, nem 
volt kötél, sem csiga. Egyszer még a feleségem 
is fent volt a toronyban megnézni a munkát. 

- Mire emlékszik még szívesen vissza Sándor 
bácsi? 

- Zámbó József presbiter-társammal jól 
összebarátkoztunk, sokat segítettük Domján 
János gondnokot munkájában Összefogtunk, 
sok mindent elvégeztünk, nem szégyelltük a 
munkát. Pl. a templomajtókat én lakkoztam le. 

Sándor Bácsi felesége, Rózsika néni szereti a 
virágokat. A parókia udvarára is ajándékozott 
hibiszkusz bokrot és más növényeket. Szép a 
virágoskert a házuk körül. Nemcsak a virágokat, de 
Sándor bácsit is türelemmel ápolja-gondozza. 
Amikor szükséges, ő bátorítja. 
Rózsika néni is akart mondani valamit. 
- Nagy József lelkipásztor, akit már az előbb 

említettünk, Hajdúhadház után az Árpád téri 
Gyülekezetben is volt vallástanár. Engem a 
pallagi tanyaiskolában oktatott hittanra. Sok 

mindenhez értett. Most 2001. tavaszán halt 
meg. Isten nyugosztalja! 

- Jól megtanulta Rózsika néni tőle, hogy az 
isten dolgaiban hűségesnek kell lennünk, 

Minden vasárnap ott van a templomban. Mit 
üzen Rózsika néni és Sándor bácsi a 
gyülekezetnek? 

- A gyülekezet maradjon meg és erősödjön a 
hitben! Ragaszkodjanak egymáshoz szeretettel! 

- Mi pedig a 34. Zsoltár 9. versével köszönjük 
meg a beszélgetést: 
„Érezzétek és lássátok, hogy j az Úr! 
 Boldog az az ember, aki hozzá menekül.”

Dr. Szalkay Kázmérné 

Interjú Gulyás Jenő presbiterünkkel 
- Feleségével együtt sokat betegeskedtek az 

elmúlt két éven. Hogy szolgál jelenleg 
egészségük? 

- Viszonylag jól vagyunk a sok betegség után, 
állandó orvosi ellenőrzés alatt állunk. A ködös, 
téli idő alatt ritkán mozdulunk ki- 

- Most vasárnak azért eljutottam a templomba - 
mondja Juliska néni. 

- Mindig örülünk, ha Jenő bácsit és Juliska nénit 
a templomban látjuk, ám ebben az évben 
különleges eseménye is sor került a 
gyülekezetben.  
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- Igen, 50 éve kötöttünk házasságot, június 30-

án, Berekböszörményben, Takács László 
lelkipásztor esketett bennünket.  Ebből az 
alkalomból kértük a tiszteletes urunkat, hogy a 
templomban (augusztus 5-én) , Isten színe előtt 
erősítse meg eskütételünket. A vasárnapi 
istentisztelet után sokan ott maradtak, hogy 
velünk együtt örvendezzenek, és Istennek 
közösen adjunk hálát a megtett életutunkért. 

- Az aranylakodalmat a család is megünnepelte, 
ott voltak mindnyájan templomban. Milyen 
nagy a családja Jenő bácsinak? 

- 2 gyermekem, 3 unokám és 3 dédunokám van. 
- Hány évig volt presbiter Jenő bácsi? 
- 15évig: 1985-től 2000-ig. Az egészségi 

állapotom megromlása miatt le kellet 
mondanom. Csarkó Zsigáékkal és Fodorné 
Bertuskával van meg a szorosabb kapcsolat. 

- Jómagam biharugrai vagyok, feleségem 
berekböszörményi, 1954-ben költöztünk 
Debrecenbe, akkor még a Csapókertben Kiss 
Antal Jenő nagytiszteletű urat hallgattuk. Szép 
emlékeink vannak Biharugráról, az ébredés 
idejéből. Kiss Antal Jenő lelkipásztor úrral ott 
találkoztam először, amikor evangelizációt 
tartott 1948-49-ben. Rengeteg ember 

vágyakozott Isten igéje után, zsúfolva volt a 
templom. 

- Mint postás kézbesítőt sokan ismerik Jenő 
bácsit. Van-e kapcsolat a régi munkahellyel? 

- Akik régi munkatársak voltak, azokkal most is 
tartjuk a barátságot. Az újakat már nem 
ismerem. 

- Takaros otthonuk van a Pacsirta utcán. 
Vannak-e jószomszédok, 

- Hogyne. Többekkel tartjuk a jószomszédságot. 
A legkedvesebbek azok, akik a gyülekezetbe is 
járnak: Beregi Gyuláni, Kopjári Zoltán és 
családja, Kovács Tiborék, dr. Horváth 
Mihályné, akik látogatnak bennünket. 

- Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és 
boldog ünnepeket kívánunk! Mit üzen Jenő 
bácsi és Juliska néni az újság útján a 
gyülekezeti tagoknak: 

- Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánunk minden gyülekezeti 
tagnak! 

Dr. Szalkay Kázmérné 
 

 
 
Tóth László, gyülekezetünk ifjú tagja így ír  vakációs élményeiről: 
 

Az Úr segítségével 2 hónapot töltöttem az 
Egyesült Államokban. Unokatestvérem 
meghívására mentem, aki a Minesota 
állambeli Minneapolisban lakik. Ott 
tartózkodásom során több érdekes 
dologgal megismerkedtem. Részem volt 
például egy istentiszteletben, ami 
különbözik az európai szokásoktól. Furcsa 
volt, hogy a templomok nem 
monumentálisak, kisebb közösségek vannak, ami 
azt jelenti, hogy egy gyülekezetbe maximum 50-70 
fő jár. A lelkészek nem viselnek palástot és az 
áhítat után minden alkalommal szeretetvendégségen 
lehet részt venni. Mivel kevesen vannak, mindenkit 
szeretettel várnak. Amikor megtudták, hogy 

Európából jöttünk, nagyon megörültek, hiszen 
mindenkinek a vágya, hogy egyszer átjusson az 

óceánon. 
Másik nagy élményem a sátorozás volt. 

Egy nemzeti parkban töltöttük az éjszakát, 
ilyenkor vigyázni kel, mert a területén az 
állatok szabadon mozoghatnak. Láttam 

például barnamedvét is. 
Az életritmust nagyon nehéz volt átvennem. 

Minden motorizált, kocsi nélkül nehéz a 
mindennapi élet. Nagy távolságok vannak, 
Minneapolis akkora, mint Hajdú-Bihar Megye. 
Nagyon gazdag az állam. Mindenesetre örültem, 
hogy megismerkedhettem egy más nemzet 
kultúrájával. 

 
Június 10, Cserkész fogadalomtétel a templomban 
 

Kedves Megjelentek!  
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves 

résztvevőt, akik megtiszteltek jelenlétükkel. 
A cserkészmozgalom hivatalos újjászerveződése 

óta ez már a 12-ik alkalom az Árpád csapat 
életében, amikor újabb fiatalok kapcsolódnak be e 
nemes mozgalomba.  

Ez az ifjúsági tömörülés sohasem volt 
tömegmozgalom, bár arra törekszünk, hogy minél 
szélesebb körben ismerjék és legyenek tagjai. 

Nem akarom most csapatunk történetét vázolni. 
Maga az a tény, hogy 21 éve folyamatosan 
dogozunk, elég bizonyíték arra, hogy van igény 
ilyen ifjúsági szervezetre is, ezt a 7 újonnan 
fogadalom tévő is igazolja.  

Augusztusban újabb táborral zárjuk a 
cserkészévet, amikor a Börzsöny védett 

szépségeivel ismertetjük 
meg fiataljainkat, ahová 
szeretettel várjuk a 
jelenlévőket és s 
cserkészet iránt érdeklődő 
fiatalokat.  

Útravalóul csak annyit 
kívánok, hogy életetek 
végéig ne feledjétek a 

cserkésztörvényeket, 
amire most fogadalmat 
tettetek. Ha ennek 
szellemében életek, igazi 
cserkészek lesztek, a 

következő ifjaknak példaképei, és egyben 
értékesebb emberré és áldozatkész magyarrá váltok. 

Kovács Gyula, cserkészparancsnok 
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KERESZTELÉSEK: 
 Név:   született: 
Oláh Zoltán 1986.05.21 
Oláh Ádám 1993.04.05 
Oláh Attila 1991.08.31 
Fényes Ádám 1992.07.12 
Fényes Tamás 2001.03.03 
Csahóczi Máté 2001.04.20 
Zajdó András 2000.10.31 
Cifrák Anett 1974.01.19 
Némethy Viktória 1995.08.21 
Csatári Éva 1994.03.02 
Nagy László 2000.08.03 
Diószegi Ákos 2000.08.20 
Kányádi Richárd 2000.04.02 
Birki Tamás 2000.12.21 
Virág Viktor 2000.01.18 
Bernáth Bence 2001.03.04 
Varga Csaba  
Jenei Sándor 1976.10.02 
Szaób Anikó 1960.07.11 
Fülöp Gábor 1982.08.28 
Fülöp Flóra 1989.10.25 
Varga Annamária 1989.06.28 
Varga Vanda 2001.07.01 
Hajdú Anita 1980.07.06 
Pásztor Erika 1980.01.04 
Koszorús Ivett 1989.02.10 
Nagy Máté 2000.11.16 
Vezendi Vivien 2000.04.02 
Szabó Ágnes 1996.12.31 
Szabó Bence József 2001.08.29 

„ Ne fél, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!.”/Ézsaiás 43,1b/ 

 
HÁZASSÁGKÖTÉS 

Dakos Ferenc és Berta Brigitta 2001.08.18 
Kányádi Zoltán és Gaál Noémi Emese 2001.08.19 
Dávid István és Jenei Adrienn 2001.10.13 

Menyhárt Tibor és Szabó Csilla 2001.10.27 
„Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem 
kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, 
ember el ne válassza.” /Máté 19,5-6./ 

 
TEMETÉSEK 

 Név szül. név szül. 
Jámbor János 1924 Dancs Lajosné 

Veress Irén 
1922 

Tóth Károlyné Szabó 
Erzsébet 

1909 Engi Sándorné 
Arday Vilma 

1902 

Kovács Károlyné 
Dusa Irén 

1935 Forgó Károlyné 
Baranyai Julianna 

1913 

Szőke Józsefné Pál 
Erzsébet 

1921 Sánta Antalné 
Matkó Julianna 

1909 

Nagy Józsefné Cseh 
Margit 

1926 Sass Ferencné 
Kovács Róza 

1910 

Böőr Sándor 1924 Asztalos József  
Elek Imre 1929 Nemes Zoltánné 

Ördög Ilona 
1923 

Nagy Zsigmondné 
Vizeli Jolán 

1924 Nagy Lászlóné 
Győrösi Róza 

1913 

Tóth Károlyné Szabó 
Erzsébet 

1928 Kertész Lászlóné 
Gaál Erzsébet 

1910 

Atkári Mihályné 
Barna Margit 

1934 Buhholz Józsefné 
Fekete Margit 

1910 

Pázmándi Józsefné 
Nyisztor Erzsébet 

1910 Hajzer Miklós 1923 

Biri Jánosné Katona 
Zsuzsanna 

1924 Nagy Bálintné Nagy 
Mária 

1929 

Borsos Irma 1933 Bakos Józsefné 
Papp Irén 

1932 

Simon Sándorné 
Serdült Julianna 

1914 Balogh Lászlóné 
Mike Erzsébet 

1911 

Jendrek Mihályné 
Horváth Julianna 

1938 Dr. Szabó Jenőné 
Amássy Éva 

1924 

Horváth Albertné 
Tőkés Anna 

1923 Szabó Istvánné 
Kósa Julianna 

1911 

 Danka József 1923 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1) 

 
Az Isten dicsőségére szolgáltak munkájukkal: 

 
 Kovács Józsefné Marika az Úr asztala rendszeres 

gondozásával, virágkompozíciók elkészítésével 
 Hodosi Lajos az egész templomot karzatokkal 

együtt kitakarította a karácsonyi ünnepekre. 
 Köszönetünket fejezzük ki Stefanoviczné Kólya 

Ibolyának, aki évről-évre az ünnepi köszöntő lapok 
nyomdai munkáját vállalta fel. 

 
ISTEN ÁLDÁSÁT KRJÜK ÉLETÜKRE 

ÁLDOZATKÉSZSÉGÜKÉRT! 
 

A CSÜTÖRTÖKÖNKÉNTI BIBLIAÓRÁT A 
TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS IDEJÉN 16 ÓRAI 

KEZDETTEL TARTJUK! 
„Mert született néktek ma a Megtartó, ki az 
Úr Krisztus a Dávid városában.” /Luk 2:14./ 

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. 16 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra 

Péntek: du. 18 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra 

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

Szombat: de. 9 óra, lelkészi hivatal – konfirmáció előkészítő 
                                                     (jelenleg 9 fő) 

♦ Cserkészfoglalkozások: pénteken, 17 órától az Apafi u. 60. sz. 
alatti cserkészotthonban 

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

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

♦ Csigatészta készítés: minden szerdán du. 13 órától a 
gyülekezeti teremben 

 

Szerkesztette: Szilágyiné Asztalos Éva
Felel�s kiadó: Dr. Szalkay 


