
 1
 
 
 
 
 
 

10. szám                                                                                                                                              2003.június 

Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 
 

 
PÜNKÖSD 

 
Jövel Szentlélek! 

 
Kedves Testvérek! 
Ismét Pünkösd ünnepét ünnepeljük. 
A konfirmandusoknak mindig tanítjuk, hogy ez a 

szép, tavaszi hangulatot keltő szavunk nem a mi ékes 
anyanyelvünk egyik szép kifejezése, hanem egy görög 
szónak – amely így hangzik fonetikusan: pentekoszté – a 

magyarosított változata. S ez a görög szó azt jelenti, hogy ötven. Pünkösd ünnepe tehát helyesebben 
így mondható: az 50. nap ünnepe. 

És mitől kezdve számítódik ez az 50. nap? 
Jézus Krisztus feltámadásától, a Húsvéttól. Pünkösd ünnepe a Húsvét utáni 50. nap. 
Ezen a napon teljesedett be Jézus Krisztus ígérete: „másik vigasztalót küldök néktek.” 
És eljött a Szentlélek a tanítványokhoz. De nemcsak hozzájuk, hanem általában ebbe a világba, az 

emberi szívekbe, és csodálatos munkát végez mindenhol. 
Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 2. részében olvassuk a Pünkösd gyönyörű történetét: … 

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből…majd lágnyelvek jelentek 
meg…leszálltak mindegyikőjükre. Megteltek mind Szentlélekkel…” s Péter apostol prédikációjára 
háromezren tértek meg. 

Ezen az első Pünkösdön nem lehettünk ott, annak csak az emlékét ünnepeljük. De a Szentírás sok 
más Pünkösdről is beszél. 

Amikor Isten utoléri az embert életútján, amikor a Szentlélek egy szívre száll alá, akkor egy kis 
pünkösdi esemény következik be, s eben mi is részesedtünk egykor. Vagy amikor tanúi vagyunk 
mások megtérésének, akkor is egy kis pünkösdi csodában van részünk. 

Isten Szentlelke első megjelenése óta szüntelenül árad ma is, és hozza nekünk, hozza elénk a 
pünkösdi csodákat: a felnőtt fiatalok megkeresztelkedésében, a konfirmandusok úrvacsora vételében, 
az ünneplő templomi gyülekezet áhítatos éneklésében, a Jézus Krisztusban elnyert örökéletnek 
örvendező szívedben. 

Jövel Szentlélek Úristen! 
Dr. Szalkay Kázmér 

 
Kopjári Istvánné versei:  
 

 
Hangtalan Zene 

 
Színorgiája, zöldje, fűnek, fának, 
ha a nap rásüt, sziporkázva 
felragyogtatja az élet örömét. 
A vadvirágos, tarka rét, 
felékesítve, ünnepi ruhában 
némán dicsőíti az Úr nevét. 
 

 
 

Szentháromság 
 
Nehéz harcainkban ha elfáradunk, 
csak Terád kell nézni drága Jézusunk. 
Szent vagy alázatban, dicsőségben nagy, 
napi harcainkban erőt, s példát adsz. 
Kimeríthetetlen kegyelmed, jóság 
Fiú az Atyában, Szellem-Háromság. 
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Az Árpád-emlékmű 

Árpád vezéreivel 

Jurták 

 
 

 
 

 
 
Régi vágya vált valóra gyülekezetünknek, amikor 
május 2-án autóbusszal útra keltünk Ópusztaszerre 
Oláhné Kovács Anna kezdeményezésére, dr. 
Szalkay nagytiszteletű úr és felesége vezetésével. 
Az út négy óra hosszú volt, de jól eltelt, mert 
ismerős, összekovácsolódott társaság jött össze. Az 
idő is kedvezett, kellemes, tavaszias volt. 
A látogató jegyünk déli 12 órára szólt. Izgatottan 
vártuk, hogy beléphessünk a Nemzeti Történeti 
Emlékparkba, amely 1970 óta a magyar nemzet 
történelmét, az alföldi tájon élő ember kultúráját és 
életmódját szemléltető múzeum-együttes. A park 
megálmodója Erdei Ferenc volt. 
A legnevezetesebb és legvonzóbb az emlékparkban 
a Feszty-körkép, amely világhírű és a magyarok 
bejövetelét – a honfoglalást – ábrázolja. Ez egy 15 
x 120 méteres óriás vászonra festett kép, amely 
segíti a nézőket abban, hogy képzeletben 
felidézhessék a honfoglalás „nagyjelenetét”, amikor 
Árpád vezérei társaságában a Vereckei szoroshoz 
érkezik. A csatajelenetekkel, életképekkel 

mozgalmas festmény csaknem kétezer szereplős. 
Annyira élethű, hogy azt a benyomást kelti, mintha 
valóságban látná az ember mindezeket. Ezt leírni 
nem lehet, ezt minden magyar embernek látnia kell. 
A kör alakú épületben van még a hét vezér viaszból 
készült mása, korhű ruhákban, amint pogány szokás 
szerint saját vérüket egy edénybe csurgatják, ezzel 
szentesítve esküjüket, hogy mindig Álmos 
ivadékából választanak fejedelmet. Ezután az 
Árpád házi királyok és nagy királyaink ( Nagy 
Lajos, Mátyás, stb.) viaszbábúi sorakoznak. Mintha 
életre keltek volna! 
Érdekes látnivaló még a Promenád, amely az 1800-
as évek pesti utcáit varázsolja szemünk elé, szintén 
életnagyságú bábukat felöltöztetve korabeli 
ruhákba, megelevenítve az akkori üzleteket, 
kimérőket, hivatalokat, járó-kelőket. Általában az 
akkori főutca képét. 

Az emlékparkban 
van felállítva a 
hatalmas Árpád-
emlékmű, körülötte 
a magyar királyok 
bronzból készült 
mellszobrai, remek 
kivitelben. 
Megkerestük Hajdú-
Bihar Megye 
zászlója alatt 
Bocskai István 
fejedelem 
mellszobrát. 
A parkban találjuk a 
jurtákat is, amelyek 
a 

természetvédelemmel foglalkoznak. A kupolák 
sorát a Világ Magyarjainak Háza nyitja meg. Egy 
másik jurtában a Kaliforniából származó 
mamutfenyő törzsének ellipszis alakú szeletét 
csodálhatjuk meg. Egyik átmérője több mint 6 
méter. A többszáz éves fát 1956-ban vágták ki. 
Az „Erdő templomában” elnevezésű jurtában 
ökumenikus istentiszteletet szoktak tartani.  
 

Minden jurtát és minden nevezetességet nem is 
tudtunk megnézni, mert erre nem elegendő egy fél 
nap. Így is elfáradtunk, de megérte. Ez a látogatás 
arra is jó volt, hogy az ember kedvet kapjon arra, 
hogy máskor is eljöjjön, és tüzetesen végignézze a 
nekünk magyaroknak oly kedves, történelmünkkel 
kapcsolatos dolgokat. 
Köszönet a szervezőknek, amiért lehetővé tették ezt 
a szép kirándulást. 
 
Debrecen, 2003. május hava 

   Bokor Kálmánné
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Sék Gusztáv: A békesség 

 
 
Egy festőt egyszer arra kértek, 
rajzolja le a békességet. 
A feladat egyszerűnek látszott, 
s ő nyomban neki is látott. 
 
Rajzolt tengert, széltől mentesen, 
rajta egy hajót, mely állt csöndesen. 
Utasa mind lusta álomba merült… 
s a kép összegyűrve a szemétbe került. 
 
Nem békesség volt a papíron, 
hanem szélcsend és unalom. 
Aztán újabb rajzba kezdett, 
s egy szundító öreg bácsit festett. 
 
De békességet nem ábrázolt ez sem, 
nekiállt hát, hogy tovább keressen. 
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, 
békésen legelésző birkanyájat… 
 

 
A papírkosár lassan tele lett, 
s közben be is esteledett. 
Ám az este sem volt békés, 
messziről hallatszott a mennydörgés. 
 
Vihar közeledett, az ég rengett, 
a festő az ablaknál töprengett. 
Nézte a szélben sodródó leveleket, 
a villámokat, mik átjárták az eget. 
 
A ház előtti öreg tölgy recsegve hajlongott, 
kövér esőcseppek verték az ablakot. 
A festő nem tudta tovább hogyan legyen,  
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. 
 
Tekintete ekkor ismét a fára esett, 
s ott meglátta, amit egész nap keresett. 
A fa egyik vastag benső ágán, 
úgy a fának szíve táját, 
 

 
a viharról szinte mit sem sejtve, 
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. 
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. 
Ez hát az igazi békesség. 
 
Uram, te megmutattad békességedet!” 

- szólt a festő, és nem tévedett. 
Csodálatos isteni békesség ez, 
mit a viharban alvó madár jelképez. 
 
A világ legyen bármily nyugtalan,  
ha szívünkben Isten békessége van. 
Ő minden gondot vállára vesz, 
s bennünket szabaddá, békéssé tesz. 
 
Az Ő békessége tökéletes, 
minden félelemtől mentes. 
Nekünk szánja ezt a békességet, 
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet. 
 

Bobula Ida:  
Üzenet 

 
Országok országa, 
Törvénytudás népe, 
Napkelet s Nyugat közt 
A világnak fénye. 
 
Nagy a Te nemzeted, 
Nagy a Te végzeted, 
Oly messze-magasztos, 
Hogy fel sem érheted: 
 
Mint a magas Mennyég, 
Szíved mérhetetlen, 
Életed gyökere 
Szent és sérthetetlen. 
 
Hegyek, árnyas erdők, 
Hős föld büszke népe, 
Ez a Te végzeted 
Ősi öröksége: 
 
Erős, gazdag vér vagy, 
De az örök törvényt, 
Amit Isten Rád rótt, 
Vállalnod kell önként, 
 
Hogy beteljesüljön 
Győzelmes végzeted, 
Úr oltára Te vagy. 
Emeld fel a fejed. 

Nagy Márta: 
 

A Bethesda tavánál 
 

Ott ahol az öt hajós boltozatú 
A jeruzsálemi csodás Juh-kapu, 
Ott sereglett össze a megváltásra, 
A sok vak, sánta, sorvadásos béna. 
 
Õ nem nyújtott  senkinek menedéket már, 
Gyógyírt, kis vigasztaló simogatást, 
Nagy betegségben szenvedők számára 
Hol feküdtem én is a tömegkínban. 
 
Vágytunk a nagy zsibongó élet után, 
Mit más gyakorol, szidalmaz szaporán. 
"Ó pedig mily gyönyörű az, ha 
Egészségben, jóban, rosszban vidulhat." 
 
Fekszem gyötrő, égetős fájdalmak közt, 
Már a kín még egy csendes jajt sem tükröz. 
Sok éve annak már, hogy itt szenvedem 
"Sors vagy bűnök miatt?- hát megérdemlem."
 

"Talán mégis meglesz a gyógyulás, ha 
Újra leszáll a tóra  az Úr angyala 
Hogy fénye felkavarja hűs vizét 
Meghozva a remény teljesülését." 
 
Epedve vártam e pillanatra, 
Mikor egy csendes hűs- lélek jött arra. 
"Akarsz-e meggyógyulni?"- kérdezte ő. 
"Tóvízbe lépni sosem tudtam."- felel ő. 
 
Akkor kelj fel, vedd az ágyadat és járj! 
És én cselekedtem, a keresztemet: 
Lelkemet, testemet, ágyamat vettem 
Boldogan, megtisztulva ugrándoztam. 
 
Nem tudtam akkor ki volt orvosom, 
Ki átölelt, felmagasztalt, megmosott. 
Vétkeim, sebeim, lázálmaim tus 
Megváltójaként, most tudom, Ő Jézus. 
 

Nagyenyed, 1996. 
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 Emlékezés Tóth Sándor presbiterre  
 
Tóth Sándor Debrecenben született 1918. április 18-án. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Mennyei Atyánk 84 
esztendőt ajándékozott neki e földi életben. És ő szép tartalommal töltötte meg az ajándékba kapott esztendőket, 
mint aki Isten dicsőségére is fel akarja használni az életet. 
Beszélhetnénk munkájáról, amit becsülettel, hűséggel és megbízhatóan végzett 20 évig a Vagongyárban, de 
számunkra még ennél is fontosabb, hogy az Árpád téri templom harangnyelvét is ő készíttette a gyárban, és ő 
szerelte fel a régi, eltörött helyére. 
Gazdag, szép és tartalmas életét hitvesével 53 éven át osztotta meg. 
1978. január 22-én lett presbiter, s ettől kezdve a leghűségesebben gyakorolta ezt a tisztségét, szinte haláláig.  
Hűség a munkában, hűség a családban és hűség az egyházban. Így jellemezhetnénk tömören életútját. 
2003. január 24-én vettünk tőle búcsút. 

Dr. Szalkay Kázmér 
 
 

Szabó András presbiter önéletrajzi vallomása 
 
„Ha ezrek esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől,… ha az Urat tartod oltalmadnak…nem érhet téged 
baj… mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden útadon.”/Zsolt.91/ 
 
1940 decemberében vonultam be, s 1941. júniusában már az orosz fronton voltan az ún. gyors hadtesttel, 
amelynek fő célja a felderítés volt. 
1942 januárjában hazarendeltek átképzésre s a harckocsizókhoz kerültem, s ez év elején Németországon 
keresztül Moszkváig mentünk, majd onnan le a Donhoz. Az oroszok elleni első támadásunk július 18-án volt 
Urivban. Ekkor a századunk 23 ellenséges harckocsit lőtt ki veszteség nélkül. Ezek a könnyű harckocsik – 
amelyeket az oroszok használtak – amerikai gyártmányúak voltak, amerikai élelmiszereket és cigarettát találtunk 
bennük.  
Innen Korotojak fel vonultunk, ahol korábban a mieinket teljesen szétverték, 800 méterre voltunk a Don 
folyótól. Szakaszparancsnokként 5 harckocsi volt alám rendelve. Azt a parancsot kaptam, hogy menjek be a 
városba, s vegyem fel a kapcsolatot az ott harcoló, azaz már szétvert ezreddel. A városban rátaláltam Hazai 
ezredesre, s kérdeztem, hogy hol van az ezrede. Nem tudom.- volt a válasz. Szembe találkoztam Neruda 
főhadnaggyal, aki gyalog jött, és jelentette, hogy minden harckocsiját kilőtték. Az egész város égett, talán száz 
helyen is. 
Közben Urivban a mieink vonalát áttörték az oroszok. Ezért visszavezényeltek bennünket a városhoz. 
/Augusztus 9-én?/ Éjféltájban érkeztünk a támadás színhelyére. Az ellentámadásunknak 3 órakor kellett volna 
kezdődnie, de 5 órakor kezdődött valójában. Mi előre törtünk harckocsijainkkal az orosz állások felé. A 
mögöttünk lévő magyar tüzérség lőtte volna az orosz hadállásokat, de azok már nem voltak ott, így saját 
tüzérségünk bennünket lőtt. Elővettem a rakéta pisztolyt, hogy jelezzem egy vörös lövedékkel a mieinknek, hogy 
előbbre irányozzanak. A pisztoly nem működött. Velünk a budapesti gyalogosok jöttek, így őket is verették a 
mieink. Mentünk még előbbre, s akkor már az oroszok lőtávolságba kerülve, ők verettek minket. Az én 
harckocsimat is eltalálták, 9 helyen sebesítettek meg a repeszdarabok. Ma is vannak bennem olyanok, amelyeket 
nem operáltak ki. 
Az Úristen velem volt, mert ezred milliméterre vágódtak belém a szilánkok az ütőértől és az idegszálaktól. 
Ennyin múlott, hogy el nem véreztem, vagy béna nem lettem. 
Ehhez járult még az , hogy visszaforduló harckocsink motorja leállt. Huszti nevű bajtársam kiszállt, gyalog 
visszament a mieinkhez, hozott egy oldalkocsis motort, s hátravittek – közben csak arra gondoltam, hogy 
András, nem szabad elszédülni. Ugyanis az első pillanatokban nem éreztem semmit, csak azt, hogy szédülök.  
Egy tanyán helyeztek el, ott voltam 10 napig. 3 napig egy falatot sem kaptam, mert nagyon fájt a hasfalam, s az 
orvos azt gondolta, hogy esetleg a belek is megsérültek. 
Majd kaptam a hírt, hogy aznap – augusztus 10-én – Topai századparancsnokot is kilőtték, Pártos József 
főhadnagy pedig legénységével együtt bennégett a harckocsiban. 
Innen Sztorioszkolba vittek, mondanom sem kell, hogy az oroszok mindenütt bombázták a kórházakat is. Sokan 
nem maradtak benn a kórházépületben, hanem kimentek az erdőkbe, vagy a szántókra, már aki tudott menni. 
Azt csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy volt olyan helyzet, amikor láttam közeledni az orosz gépeket, s azt is, 
hogy kioldották a bombáikat, de a szabadban nem volt árkos búvóhely, így lehasaltam, s 2 bomba robbant 
mellettem talán 50 méterre. És nem sebesültem meg. 
Sztorioszkolból Cserjonkába vittek a 105-ös ellátó Debreceni Kórházba. Itt már ismerősök is voltak, Innen 
Kijevbe kerültem, 2 hónapig kezeltek. 1942. december 3-án két hét szabadságot kaptam, és hazajöttem. 
Úgy ahogy meggyógyultam, de karácsony táján már újra a Don partján voltam. A sebesüléseim kiújultak, ezért 
1943január 12-én  - a nagy áttörés napján – átvittek Alexejevka-Nikolevkába, ahol a magyar hadsereg 
főhadiszállása is volt. 
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Ide jöttek az áttörés után menekülő magyar katonák. Leírhatatlan volt a látványuk. Puska nem volt náluk, 
rongyba, papírba csavart lábbeli, oldalukon lógott egy darab lóhús, vagy ki tudja, hogy milyen hús, fejükön 
pokróc, vagy valami ruha a hideg ellen. 
Itt már nem volt katonai rend, elhangzott valamiféle „parancs” is, hogy mindenki meneküljön, ahogyan tud. 
Gyalog, vagy más úton. Volt még akkor kórházvonat is, én azonban azt gondoltam, hogy a frissen sebesülteket 
vigyék azzal, s én gyalog indultam el. Most ezt könnyú elmondani, de azt akkor át is kellett élni. 2-3-4 méteres 
hófalak mellett meneteltünk. Egyik oldalon mi, a mások oldalon az oroszok, hóvihar és –30 C fok. Közben pedig 
támadtak a repülők. Ott nem volt már rendfokozat, egyetlen szónak volt tisztelete: bajtárs. 
Jött egy lisztet szállító teherautó mellettem, az erőm elfogyott, megállítottam: „fiúk, ha Istent ismertek, vegyetek 
fel.” Felvettek, megmenekültem. 23 éves voltam. De ezzel nincs vége. 
A tehergépkocsival Belgorodba értünk. Elképzelheted – 30 C fokban a teherautó tetején, abban a ruhában, 
amiben ősszel ide érkeztünk. 
Belgorodban a tábori csendőrséggel találtuk magunkat szemben. Vissza akartak fordítani bennünket. Hiába 
hivatkoztam a kiújult sebesülésemre, ismét szolgálatba kellett állnom. 10 tehergépkocsit kaptam, azzal kellet a 
frontvonalra szállítanom a lőszert és az élelmet, illetve mindenféle hadianyagot, visszafelé jövet pedig a sebesült 
katonákat. 2-3 héten át tartott ez az oda-vissza út. Többször bekerítettek útközben, meg kellett állnunk, várni a 
továbbhaladás lehetőségére – állás közben ütöttük , vertük magunkat, hogy meg ne fagyjunk. S közben 
elképesztő dolgokat láttunk. Mi lényegében ellátó szolgálatot végeztünk, s láttuk a rengeteg élelmiszert, amit 
már nem őrzött katona, láttuk a téli csizmákat szétdobálva, amiket nem osztottak ki. 
Ezalatt a 3 hét alatt több ezer embert hoztunk ki, mentettünk meg a biztos halálból, az első frontvonalból. 
Minden nap eszembe jut mindez. Láttam egy igazi magyar tüzért, rajta a legjobb felszerelés – még halina csizma 
is -, pont a fején érte a találat. Ennyi volt ott egy ember élete. 
Végül 1943 márciusában Kijevből hoztak haza bennünket. Mondanom sem kell, hogy semmi fogadtatásban nem 
volt részünk, az volt a parancs, hogy mindenki menjen a saját csapattestéhez. Én egyik kórházból a másikba 
kerültem, végül Szilágysomlyóba kellett volna mennem a csapattesthez, de ennek már akkor nem volt értelme. 
1944 év vén. 
A harckocsizó lövészem ma is Debrecenben él, ő a kezén sérült meg, mos 85 éves, minden évben meglátogatom. 
A fordulat előtt szinte titkolni kellett, hogy a hazámért harcoltam. 6 éve rehabilitáltak, 1997-ben a Vitázi Rend 
tagjává avattak. 
 
 
Szabó András minden vasárnap ott van az Árpád téri templomban Isten iránti hálaadó szívvel úgyis, mint 
presbiter, 1982. október 24-től. 
Őrizze meg őt szerettei, családja és gyülekezetünk számára az Úr, ahogyan eddig is mindig vele volt! 

Lejegyezte: Dr. Szalkay Kázmér 
 

 
 

Egyházi kirándulások, táborozások 2003. nyarán 
 
      

 Időpont Jelenkezési 
határidő 

Részvételi díj 

Balatonszárszói konferencia Június 16-20. Sürgősen! 6.500.-Ft 
Egyházkerületi Nőszövetségi 
Konferencia- a Nagytemplomban 

Június 20-án --- --- 

Debr.Árpád tér – nyári gyermek és 
ifjúsági bibliatábor 

Június 17-22. Június 16. Ingyenes, a 
gyülekezet 

fedezi. 
Debreceni gyülekezetközi 10. jubileumi 
bibliatábor Nagyvisnyón 

Július 14-20. Jelentkezési 
sorrendben július 

1. 

11.000.-Ft 

Bodajk – Csillagpont – Református 
Ifjúsági Találkozó, országos, 16 évtől 

Július 22-26. Június 30. 3.200.-Ft és 
étezés 700.-Ft 

naponta 
Erdélyi túra az Árpád téri fiataloknak Augusztus 4-10. Július 1. Önellátó, az 

útiköltséget a 
gyülekezet 

fedezi. 
Petrozsényi Református Gyülekezet 
fogadása 

Augusztus 16-21.   
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 Húsvétvasárnap kb. 400 fő hallgatta templomunkban 
Isten igéjét. A következő gyermekek szavaltak: Kéki 
Lilike, Gyergyói Csilla és Tibor, Horkai Anna. 
 A húsvéti legátusunk Kóródi Rózsa, 3. éves teológus 

hallgató volt, akit mind a gyülekezet, mind a lelkész 
házaspár szeretettel fogadott. 
 Április 23-án és 24-én a Kárpátmedence Református 

Lelkészegyesületének választmányi tagjai üléseztek 
Nagyváradon, amelyre lelkipásztorunk kapott 
hivatalos meghívást. 
 Április 26-án több presbiterünk vett részt a 

továbbképzésen, amelyet a Debreceni Egyházmegye 
rendezett. 
 Április 27-én, a vasárnap délelőtti istentiszteletünkön 

a Dóczy Gedeon Református Gimnázium diákjai 
mutatkoztak be. Igehirdető: a gimnázium vallástanára, 
Zsoldos Tibor. A gyülekezetet köszöntötte 
Kunszabóné Dancs Edit igazgatónő és Sigér Mátyás 
12. osztályos tanuló, akik mindketten az Árpád téri 
gyülekezet hűséges tagjai. Kísérő tanárok: Arany 
Lajos, Árvai Irén, Aros Katalin, Takács János. Az az 
öröm ért bennünket, hogy ugyanezen az 
istentiszteleten ötven fő diák a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumából is megjelent Zsoldos 
László igazgatóhelyettes, a Fiúinternátus igazgatója, 
és Horsai Ede gimnáziumi vallástanárok vezetésével, 
valamint Ablonczy Béla lelkész-tanár kíséretével. A 
Refis diákok mind Bocskai-ruhában voltak. 
 Április 27-én presbiteri gyűlést tartottunk. 
 Április 27-én délután 3 órakor a kunmadarasi 

gyülekezet meghívására a Szalkay lelkészházaspár 
hálaadó istentiszteleten vett részt a parókiaépület 3 
évig tartó felújításának befejezése alkalmából. A 
márványtábla leleplezését Varga Mihály volt 
pénzügyminiszter végezte. 

 Május 2-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk Ópusztaszer  
Nemzeti Történeti Emlékparkjába, 30 fő részvételével. 
 Május 4-én délelőtt és délután is Anyák napi megemlékezést 

tartottunk, melyen szavaltak Kéki Lilike és Horváth Zsófi. 
 Május 8-án, csütörtökön, a presbiteri bibliaóra után 

szeretetvendégség volt az imateremben -  kb. 15 fő 
részvételével - , melyen Kiss Antal ny. lelkipásztor szolgált. 
 Május 10-én ballagtak gyülekezetünk érettségiző diákjai. A 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy 
Gedeon Református Gimnázium ballagásán dr. Szalkay 
Kázmérné képviselte a gyülekezetet. 
 Május 17-én az Egyházmegyei Presbiter-továbbképző 

Tanfolyam záróalkalma a Bánki Gyülekezetben volt, melyen 
presbitereink közül csak Kovács Gyula tudott részt venni. A 
templomi istentisztelet után bográcsgulyás főzés volt. 
 Ugyanerre a szombatra, május 17-re szerveztek egy 

nőkonferenciát a Nagyerdei Gyülekezetben „Örömmel 
nőnek lenni” címmel. A konferencián részt vett Bokor 
Kálmánné, Dürgő Jánosné, Fodor Albertné, Kovács 
Józsefné, Nagy Gyuláné, Szigeti Györgyné és dr. Szalkay 
Kázmérné. Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus előadása 
óriási elismerést váltott ki a hallgatókból. 
 Május 18-án du. 4 órakor teadélután volt 18 résztvevővel, 

amelyen beszámolók hangzottak el az előző napi 
élményekről. Nagy Károlyné, az Esperesi Hivatal 
munkatársa a presbiter-továbbképző eseményeiről, dr. 
Szalkay Kázmérné pedig a nőkonferenciáról tartott 
ismertetőt. 
 Május 27-én a volt GÖCS-óvoda hittanosai látogattak el a 

templomunkba, amelyet dr. Szalkay Kázmér mutatott be 
nekik, az orgonánkat pedig Lakatos Lajos kántorunk. Utána 
önfeledt labdázásba merültek a parókia zöld gyepes udvarán. 
Az imateremben megtekintették kiállított rajzainkat. 
 Május 30-án Szatmár és Bereg tájain gyülekezeti 

kiránduláson vettünk részt dr. Horváth Mihályné 
szervezésében. 
 Június 1-én a Kunmadarasi Református Általános Iskola 

látogatott el gyülekezetünkbe. Igét hirdetett Szalkay Róbert, 
kunmadarasi lelkipásztor. A gyermekek kedvesen 
szerepeltek, az iskolát Nagyné Papp Róza igazgatónő 
mutatta be. 
 Június 8-án, a pünkösdi gyülekezeti istentiszteleti alkalmak 

legátusa Mihala Vera, 4. évfolyamos teológus hallgató. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuggó Gábor 
fafaragó népi iparművész 

 
„A fa természetes formái” 

 
című kiállítás megtekinthető 

2003. június 4-21-ig 
a Diszegi Sámiel Erdei Művelődési 

Házban, 
a Kartács u. 25. szám alatt, 

hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, 
illetve pénteken 8-12 óráig 
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 FEJTÖRŐ  
 
1.Hét kocka, hét ajándék. Pontosabban: Pünkösd van, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A Szentlélek 
hét ajándékának nevét fejtheted meg az ábrák segítségével.  
 
 
B E D F G 
H J K S N 
S Ö O G P 
R Z T L S 
Y C É U V 
 
É E Ü K L 
N A R M I 
L C D F G 
Y H J T O 
Ö E P X V 
 
T A B C E 
F G U H Á 
I J S K L 
N Ö O D P 
R Z T Ü Y 
 
E A S B C 
É D R F S 
H J K L N 
T G P Ő R 
S Z Ü V I 

 
T I J D R 
L K T B O 
P A H Á Ü 
V Z S L É 
F G N Y C 

 
J R A B C 
D E Á S É 
O F G H I 
J K Á M L 
N B O V G 
 
Ú A L B C 
E D G Y É 
H R L I J 
K E N F Ö 
P R S M Z 

 
1. ............................  

2. ............................  

3. ............................  

4. ............................  

5. ............................  

6. ............................  

7. ............................

2 .  Apróhirdetések 
Vajon ki adhatta volna fel ezeket a hirdetéseket? 

„Hajnövesztő szereket vennék 'sürgős' jeligére” - …………………… „Álomfejtő 
irodámat áthelyeztem a fáraó palotájába. A megfejtendő álmokat a 'hét szűk 
esztendő' jeligére kérem feladni” - …………………… Harsonázni tudó papokat 
keresek sok gyakorlással járó munkára. A jelentkezésre kérem ráírni 'várostrom'
- …………………… „Hajóépítésben járatos ácsokat felveszek 'szivárvány' 
jeligére” - …………………… „Gyorsan növő ricinus-csemetét vennék, egy 
csalódott próféta” - …………………… „Templomépítéshez szakmunkásokat 
keres megfelelő anyagi háttérrel rendelkező uralkodó 'bölcsesség' jeligére” - 
…………………… 

4 .  Foglalkozások 
Keresd meg, hogy kinek mi volt a 

foglalkozása a bibliában! 
Vámos, Főpap, Sátorkészítő, Király, Ács, Orvos, Pásztor, 
Földműves, Pásztorfejedelem, Helytartó, Harcos, Főangyal, 
Fejedelem, Halász. 
 

Ábel - …………………….….József -…………………… 

Gábor -……………………….Lukács -………………….. 

Góliát -……………………….Kain -……………….……. 

Péter.-………………………...Pál -………………………. 

Áron - ………………………. Ábrahám -…………….….. 

Dávid - ……………………… Zakeus -………………….. 

Pilátus - ……………………   Heródes -………………….. 

3 .  A Szentlélek ajándékai 
Válaszd ki a felsoroltak közül a Szentlélek hét 
ajándékát! 

É r t e l e m ,  s z é p s é g ,  ü g y e s s é g ,  b ö l c s e s s é g ,  e r ő s s é g ,  h ű s é g ,  
s z e r é n y s é g ,  j á m b o r s á g ,  i s t e n f é l e l e m ,  b á t o r s á g ,  t u d á s ,  
s z e l í d s é g ,  e g é s z s é g ,  j ó t a n á c s ,  s z e r e t e t  
 

I S M E E G A T Z J 
Ú C R V S Á Z E O E 
L Á G A Á B L R Ó G 
L K E N Á O N Á Y Y 
A U L G E R L Z F E 
G L Y É E N A Á E S 
N E K L E M Y N S A 
M Á R I A T G E Z I 
G É D U S Z N E Ó R 
A I F M I N A T J ! 

5. Keressd meg és húzd ki 
a megadott szavakat! 
 
Megkeresendő szavak: 
EVANGÉLIUM, NÁZÁRET, 
ANGYAL, LUKÁCS, GÁBOR, 
JÓZSEF, JEGYES, MÁRIA, FIA
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KERESZTELÉS: 
 Név:   született: 
Kozák Liliána Anna 2002.12.20.
Fekete Dóra Katalin 2002.12.07.
Kézdi Zoltán Dávid 2002.08.25.
Korondán György 1974.07.18.
Barna Ildikó 1975.06.09.
Hőgye Péter 1974.03.17.
„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!.”/Ézsaiás 43,1b/ 
 

TEMETÉSEK 
Név        Életkor(év)  Lakcím: 

Hunyadi Béla 97 Eötvös u. 90. 
Gál Gyula 84 Csemete u. 1. 
Faragó Vincéné 
   Kardos Erzsébet 

92 Nyíl u. 105. 

Dávid Jánosné 
   Andorkó Erzsébet 

82 Rakovszky u. 48. 

Sárkány Sándorné 
   Bálint Mária 

91 Apafi u. 8. 

Horváth Istvánné 
   Pál Judit Anna (Nusika) 

73 Kassai út 125. 

Özv. Miszti Lajosné 
   Nagy Margit 

91 Csapó u. 92. 

 „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1 
 
 
 

ESKETÉS 
Név  házasságkötés 

Dr. Jenei Csaba és Őri Mariann 2003.04.26.
 
 

KONFIRMANDUSOK 
Felnőtt  keresztség alkalmával konfirmált 

 
Név               Született:            

Korondán György 1974.07.18.
Barna Ildikó 1975.06.09.
Hőgye Péter 1974.03.17.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003. pünkösdkor konfirmál 

Név      Született: Konfirmáció: 
Menyhárt Szabina 1991.02.25. 2003.06.08. 
Ferenczi Réka Boglárka 1991.04.15. 2003.06.08. 
Csatári Adrienn 1990.08.27. 2003.06.08. 
Pethő Marcell 1989.10.13., 2003.06.08. 
Szalontai Márk 1989.02.28. 2003.06.08. 
Barna Ildikó 1975.06.09. 2003.06.08. 
Szabó Emese 1990.07.29. 2003.06.08. 
Bakti Zsaklin Adrienn 1990.03.14. 2003.06.08. 
Lechner Nóra 1998.07.27. 2003.06.08. 
Lechner Brigitta 1991.07.10. 2003.06.08. 
   
 

 
Adományozók 

 
1. Az ünnepi köszöntésen és a gyülekezeti 

újságon kívül konfirmációi emléklapot készített 
nyomdájában Stefanoviczné Kólya Ibolya  

 
2. A kárpátaljai Szernye templomrenoválásához11 

ezer forint perselypénz gyűlt össze, amit 
eljuttattunk a gyülekezetnek. 

 
ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A JÓSZÍVŰ 

ADAKOZÓKON! 
 
 

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 

♦ 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 

Fejes Ádám:  
Vallástétel 

(Konfirmációra) 
 

A vallástétel, tudod, vallomás. 
Nem idejétmúlt, régi, szép szokás. 
A szíven át szól bár az értelem, 
titkokra mondod: „Mostmár ismerem”. 
Tudás, helyeslés, sőt tapasztalat 

– gondolj Tamásra majd vizsgád alatt  –
vívódásokból terem az „igen”, 
a hódolat: ”Én Uram, Istenem!”. 
A vallástétel bizony, vallomás: 
hogy egy Uram van, Isten, senki más, 
hogy bűnösök közt elsők mi vagyunk, 
de eleget tett értünk Jézusunk, 
hogy félelemre nincs már semmi ok: 
a Szentlélek szól, mikor vallotok… 
De nem tető ez: „Most csodáljanak” – 
jelentkezés, hogy elfogadjanak, 
vigyen magával szolgáló sereg, 
mely megnyert engem s köztük én nyerek,
így épül majd a drága lelki ház, 
Az Egyház vár rád s mint Anyád, vigyáz!
A vallástétel ilyen vallomás. 
Helyetted szólhat ott valaki más? 
A te ügyed ez! És döntésed is! 
Azzal indulsz, Ki döntött érted is! 


