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Beköszöntő

KEDVES TESTVÉREK!

Az elmúlt lapszám óta végre felszabadultunk a karantén alól, azonban ez sok belső változással,
megfigyeléssel járhatott. Vannak extrovertált testvéreink, akik kiszabadulván a bezártságból
végre újra szárnyalhatnak, és mindent bepótolhatnak, ami elmaradt az elmúlt 2,5 hónapban.
Az introvertált testvérek most kissé kényelmetlenül érezhetik magukat, hogy ismét zajos az
utca, pörög a világ.
Bármelyik csoportba is tartozunk, sok élményünk és megtapasztalásunk lehet az elmúlt időszakból. Ebből szedtünk össze ebben a lapszámban egy csokorra valót, hogy emlékeztessük az
utókort is erre. Másrészt egy szomorú centenáriumra is emlékezünk, hiszen Trianon 100 évvel
ezelőtt történt. Máig szól ez a tragédia, így az ezzel kapcsolatos érzések kifejezése is fontos.
Forgassák szeretettel a mostani lapszámot, és elmélkedjenek, egyúttal hívjuk önöket, osszák
meg velünk gondolataikat mindkét témában.
Tóth László, szerkesztő

ALKALMAINK
Heti rendszeres alkalmak:
Kedd-Péntek: 8.00, Reggeli áhítat
Szerda: 18.00, Bibliaóra
Csütörtök: 18.00, Családi bibliaóra
Vasárnap: 9.00, Istentisztelet,
		
9.00, Vasárnapi iskola
Havi rendszeres alkalmak:
Minden hónap első hetének hétfőjén
18.00 órától, Presbiteri alkalom.
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.

PROGRAMAJÁNLÓ

Július 6-10. Nyári Bibliatábor Erdőspusztán
a Dorcas campingben.
Szeptember 5. Gyülekezeti nap a Dorcas
Campingben
Szeptember 19. Kéringer László és Pataki-Tóth
Orsika énekművészek fellépése a templomban
Szeptember 26. Autóbuusz kirándulás az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlékparkba
November 28. Adventi kézműves foglalkozás
Január 23. Alapítványi disznótor
Február 22–28. Házaspárok Hete
Hivatali idő:
Kedd, csütörtök: 09.00 – 12.00
Szerda, Péntek: 14.00 – 17.00
Hétfő és szombat szünnap.
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MÁSODPERCNYI
LÉLEKHARANG
Június 4-én, 16:30 órakor 100 másodpercig szóltak a harangok. Elgondolkodtam: nem lehet-e, hogy még mindig Trianon fogságában vagyunk. Természetes hogy fáj, de mintha
elfeledkeznénk arról, hogy korunknak is vannak lehetőségei. Élünk velük?
Keresztyén emberként már van hazám az
örökkévalóságban, de magyarként Radnóti
feledhetetlen sorait vallom: „Nem tudhatom,
hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám...”. Ide születtem Isten akaratából, ez
az én népem, itt kell megmaradnom embernek, azaz az Isten képének! Fáj az, ami velünk
történt, és amit másokkal tettünk. Egyházunk
több szinten is súlyosan érintve volt Trianon
által:
1. Elvesztette gyülekezeteinek, híveinek
valamint iskoláinak jelentős részét.
2. Ráadásul az egész Egyház szervezete is
darabjaira hullott.
3. Mindemellett úgy tekintettek mindenütt
a reformátusokra, mint a „magyar vallás” követőire.
„Consummatum est” címmel jelent meg az
Országos Református Lelkészegyesület lapjának vezércikke 1920. június 12-én. Krisztusnak
a kereszten mondott utolsó szavát idézve: „elvégeztetett!” Hitem szerint erre volt részben
gyógyír az, amikor 2009. május 22-én a Kárpát-medencében élő református egyházak új

alkotmányt alkotva megalapították a Magyar
Református Egyházat, lendületet adva ezzel
a nemzeti összetartozás eszméjének is. Magyarként ismernünk kell a saját kultúránkat,
de képesnek kell lennünk rácsodálkozni és
tisztelni a másét is!
Ma már a világot egyre inkább nem területileg, hanem gazdaságilag osztja fel a tőke.
Ráadásul az igazi veszteség nem területi csupán, hanem nemzeti, és sokkal inkább lelki.
Így nincs más lehetőségünk, minthogy a megváltozott körülmények között megoldásokat
keresünk. Vagyis a jó szomszédi viszony ápolásával, a külhoni magyarok autonóm törekvéseinek a támogatásával, a nemzettudatnak
határokon túl is átívelő erősítésével tehetünk
valamit.
Keresztyén emberként ennél többet is
ránk bízott Urunk! Előtte kell hordoznunk népünket imádságban: tartást, és lelki gyógyulást kérve tőle. Van tehát miért hálát adnunk,
hogy egy ilyen 100 év minden nehézsége ellenére is „él még nemzet-e hazán”.
Veres János, lelkipásztor

A TEMPLOM FŰTÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett a templomunk fűtésének felújítására az EGYH-EOR-20-P-0039
azonosító számú pályázat keretében 25 millió forint támogatást nyújtott, melyből az idén október 15-re megújul templomunk fűtése.
Szilágyi János, gondnok
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Ismerjük meg egymást!

KANYÓ ANDRÁSNÉ, PRESBITER
Dr. Kanyó Andrásné, Deseő Angyalka vagyok. 1945.
február 23-án születtem Budapesten. Gyermekkoromat Mezőkövesden töltöttem, ahol 60 éve konfirmáltam. 1964-ben érettségiztem Sárospatakon, bár még
nem volt egyházi iskola, mégis ebben a szellemben
neveltek bennünket. 1967-ben költöztem Debrecenbe, ahol 42 évig dolgoztam mikrobiológus asszisztensként. Egy fiam és két unokám van. Régóta vagyok
a gyülekezet tagja, így nagy megtiszteltetés számomra, hogy presbiterként szolgálhatok. Teljes hittel, az Úr segítségében bízva próbáltam feladataimat teljesíteni. Kezdettől fogva tagja vagyok gyülekezetünk Kakaska missziós bábcsoportjának,
valamint Juhosné Évikével együtt vezetjük a vasárnapi iskolát.
Sajnos, időközben kialakult betegségem miatt nem tudom szolgálataimat teljesíteni a gyülekezetben. Bízom az én Uram gyógyító erejében, és kérem a testvéreket, hogy imádságaikban
gondoljanak rám. Remélem nemsokára újra együtt lehetünk, és újból végezhetem Istenünk
dicsőségére szolgálataimat.

SELYBEN ISTVÁN, PRESBITER
Selyben István, 64 éves, nős, három gyermekes családapa vagyok.
Az első házasságomban született gyermekeim,
Andrea és Zsuzsa már önálló életet élnek, saját családjuk van, de igen jó kapcsolatban vagyunk. Sokat
beszélgetünk (főleg Andreával) Istenről, a hitről,
az emberi kapcsolatokról, adakozásról. A második
házasságomban született Zsófiával és feleségemmel, Katival élek együtt, a Jóisten kegyelméből
most már teljes harmóniában. Ez nem volt mindig
így, de feleségem megtérése óta Isten velünk van
a házasságunkban, s ez gyökeresen megváltoztatta
életünket. Zsuzsa lányom és unokám Bernuska napi
vendégek nálunk, és igen jól kijönnek Zsófival, mely különös kegyelme Istennek, s nem győzök
ezért, illetve a bővebb családommal való jó kapcsolatomért hálát adni neki! Az esti beszélgetéseinkbe feleségemmel gyakran bekapcsolódik Zsófi is, és nagy öröm hallgatni, amiket mond
10 évesen az Isten vezetése által.
Egy társas vállalkozásban dolgozom közel harminc éve az építőipar területén, elsősorban
épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozunk.
Most már az életem során két gondolat vezérel, az egyik Édesanyám hitvallása is volt, „Elég
neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2 Kor 12,9a, illetve a másik a templomunk szószéki terítőjén is olvasható „az Isten szeretet” (1Jn 4,16).
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TRIANON
Egy bibliai idézettel kezdeném mondanivalómat: Dániel próféta könyvének 5. fejezetében
található a mindenki által ismert mondat,
amit Belsazár király lakomatermének falára
ír fel egy kéz: „Mene, mene, tekel, ufárszin”
– úgy emlegetjük, közkeletűen, hogy „Megszámláltattál, megmérettél és könnyűnek
találtattál”. A próféta könyvében azonban
a mondott 5. fejezet 25–28. versében a következők állnak: „Számba vette az Isten a te
országlásodat, és véget vet annak. (…) megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. (…)
elosztatott a te országod és adatott a médeknek és a persáknak.”
Az utolsó mondat fontos most a számunkra: „elosztatott a te országod és adatott a médeknek és a persáknak.” (Károli Gáspár ford.)
A fenti prófétai mondatok adták a címét
gróf Bánffy Miklós erdélyi származású politikus, – 1921–1922 között, tehát a szerződés idején – magyar külügyminiszter, három
részből álló könyvtrilógiájának, az „Erdélyi
krónika” egyes részeinek, amely saját szempontjából meséli el a trianoni szerződés előzményeit. Érdemes elolvasni, az interneten is
hozzáférhető. (...)
A szerződéssel kapcsolatos mítoszokról
röviden:
A történelmi Magyarországot nem bosszúból osztották fel, nem játszott benne szerepet
pl. Clemenceau francia elnök magyar menye,
akit állítólag az elnök utált. Szerepet játszott
viszont benne, hogy a nyugati hatalmak Közép-Európát olyan kisállamokra szerették
volna felosztani, amelyek nem lehetnek érdemben Németország szövetségesei (ez nem
valósult meg, a második világháború pont azt
mutatta meg, hogy ezek a kisállamok semmilyen módon nem képesek ellenállni a német
befolyásnak).
Magyarország mai határainak kialakulásában az is szerepet játszott (az etnikai viszonyokat figyelembe nem véve), hogy a szövetsége-

sek a vízi és vasúti útvonalakat és a természeti
erőforrásokat a győzteseknek adták, ezért a
határ ma északon a Duna, délen a Dráva-vidék, itt keleten a Máramarossziget-Temesvár
vasútvonal, északkeleten a bányavidékek, délen pedig a bácskai-bánáti gabonavidék.
Példa erre: az angol külügyi államtitkár a
következőképp vélekedett erről: „Ha néhány
százezer magyart fel kell áldozni egy jobb közlekedési vonal biztosítása érdekében (Románia számára), akkor véleményem szerint nem
szabad haboznunk."
A történész nem teszi fel soha azt a kérdést,
hogy „Mi lett volna ha?…”, mert csak tényekkel
dolgozik. A kérdés legjobb mai hazai szakembere, Ablonczy Balázs azonban eltöprengett azon,
hogy mi lett volna, ha nem írjuk alá a szerződést.
Akkor talán a román-magyar határátkelő most
Tiszacsege vagy Tiszafüred-Poroszló lenne,
nem pedig Ártánd-Bors, Létavértes-Székelyhíd,
Nyírábrány-Érmihályfalva.
Végezetül: a közkeletű elképzelések ellenére a trianoni szerződés hatálya nem jár le
sem száz év után, sem később, és bíróságon
sem megtámadható. Magyarország jelenlegi
határait ugyanis az 1947-ben, a második világháborút követő párizsi békeszerződés állapította meg, amely ugyan zömében a trianoni
határokat vette alapul, de attól független, önálló, nemzetközi szerződés.
A kor Magyarországában majd minden
író, költő és művész próbálta megfogalmazni
Trianon fájdalmát. Legyen itt zárószóként Oláh
Gábor debreceni költő verse, a Fölfeszített
nemzet. „Szomorúságunk gyász palástját / Lelkünk vállaira övezvén: / Feszíttessük fel mind
magunkat / Elárult nemzetünk keresztjén.”
Részlet dr. Györkös Attila
2020. június 7-én a templomban
elhangzott előadásából.
A teljes szöveg a gyülekezet honlapján
(arpadter.reformatus.hu) olvasható:
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Karantén idején

Minden rosszban van valami jó
Amikor Veronika lányunk bejelentette, hogy hazajön Hamburgból néhány hétre, akkor még
csak találgattuk, hogy mi és hogy lesz.
Aztán megjelent egy piros levonóval, amit ki is tettünk az ajtóra még aznap. (Isteni gondviselés volt, hogy az ajtón volt üveg, egyébként a fáról leszedni lehetetlenség lett volna.)
Néhány gyors telefonhívás után megtudtam, hogy csak a lányom van karanténban, akit persze még csak meg sem vizsgáltak, a rendőrök viszont lelkiismeretesen naponta ellenőrizték.
Mi hatan, ha akarunk – mondták, mintegy választható opcióként: önkéntes karanténba vonulhatunk. Úgy döntöttünk, legyen így!
Nehezen ment el a két hét, de legalább volt időnk telefonálni, bepótolni az elmaradt dolgainkat, beszélgetni, összeveszni meg kibékülni is. Ráadásul az utolsó négy napban internet nélkül
maradtunk, mivel ugye a szerelők sem jöhettek be a hálózatot megjavítani.
Ami mindennél többet ért: végre minden reggel ott ült az asztal körül az egész család, várva
a reggelit megelőző áhítatot.
Mivel a türelmünk egyre fogyott, mint az élesztő, és örökké nem szerettünk volna karanténba maradni, így két hét letelte után forró szappanos vízzel áztatva csak lekapartam nagy
nehezen az ajtónk üvegrészéről azt a fránya matricát, és végre szabadok lettünk.
Veres Jánosné , bo. lelkipásztor
Az Úr az otthonomba költözött
Az egész világot elárasztó koronavírus megváltoztatta a mi életünket is. Bezárult a templomunk. Nem volt reggeli áhítat, nem volt a
HÉSZ összejövetel. Nem lehet még a családtagjainkat sem meglátogatni.
Nagyon nehezen viseltem
a bezártságot. Átrendeződött az imaéletem is. Többet
foglalkoztam a Biblia olvasásával. Minden alkalmat
megragadtam, hogy a rádió
és a TV elé üljek, hogy hallgassam Isten Igéjét.
Az Úr az otthonomba
költözött. A testvérekkel
telefonon tartottuk a kapcsolatot. Beszélgetéseinkben Jézus Krisztus gondoskodó,
vigasztaló szeretetével erősítettük egymást.
A törvényben előírt időben, 9–12-ig szívesen
kimentem, sétáltam, a dolgaimat intéztem a
boltban, a gyógyszertárban, a piacon.
Én nem féltem a vírustól, mert tudtam,
hogy az Úr velem van, nagyon vigyáz rám!
Bármilyen nehéz körülmények adódnak, ő
6

egyetlen pillanatra sem hagy magamra! Ha
megsebez, be is kötöz!
A közösséggel való együttlét nagyon hiányzott. Az egymással való közös beszélgetések, a templomban
lenni, elcsendesedni,
élő Igét hallgatni… ezt
semmi sem pótolja.
Elmondhatom, hogy
a vírus a családunkban
pozitívumot is hozott;
az unokám nyelvvizsga
nélkül megkapja a diplomáját. Istené a dicsőség!
Nagyon hálás vagyok, hogy a templomunk
ajtaja újra megnyílt. Találkozhatunk a testvérekkel, hallgathatjuk az Isten Igéjét és magyarázatát.
Istennek kegyelméből a vírus enyhült a
városunkban, és lassan visszaáll a megszokott
életvitelünk.
Pénzesné „Marika néni”

Karantén idején
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Mindannyiunk élete egyik napról a másikra
teljesen megváltozott. Az élet minden területén egy félelmetesen új helyzettel szembesültünk. Ez a megváltozott élethelyzet nem
kímélte a magyar egészségügyet sem.
Néhány mondatban szeretném megosztani az olvasóval, én, mint egészségügyi dolgozó
hogyan éltem meg a járvány lefolyását. Döbbenetes volt látni, hogy a 20–30 éve a pályán
dolgozó kollégáimon hogyan lesz úrrá a félelem és a kétségbeesés. Nagy szükség volt a
bátorításra és a higgadt megnyugtató szavakra. Isten különös kegyelmét éreztem abban,
hogy meg tudtam őrizni a nyugalmamat, és
teljes bizonyosságom volt afelől, hogy itt nem
lesz összeomlás. Igyekeztem ezen meggyőződésemnek hangod adni minden adandó alkalommal. Hála Istennek a kezdeti zűrzavar után
mindenki felvette a helyzet diktálta ritmust,
és tette a dolgát. Igaz minden megváltozott,
kicsit lelassult az élet, bezárultak az ajtók,
lecsökkent az addigi óriási betegforgalom.
Felváltotta a helyét a legmagasabb szintű
védekezés. Soha nem tapasztalt higiénés szabályokat vezettek be, és szinte óráról órára
változtak az eljárásrendek és felső utasítások.
A legmagasabb szintre emelték a betegek és
az egészségügyi dolgozók védelmét. Ebben
az időszakban bekerült betegeink is nagyon
nehéz helyzetben találták magukat. A beteg
ember mindig kiszolgáltatott állapotban van.
Ez most hatványozódott a járvány okozta fé-

lelemmel, valamint a teljes látogatási tilalom
következtében a családtagok hiánya miatt.
Minden segítséget, védelmet és szeretetet
egyedül az egészségügyi dolgozóktól remélhettek. Hiszem, hogy ezt meg is kapták. Hihetetlen összefogás, megértés és segíteni
akarás jellemezte az embereket a vészhelyzet
ideje alatt. Valahogy most jutott idő mindig
egy kedves szóra. Fontos lett a másik ember, a
család, a gyermekek. A csapat egy emberként
összezárt és erősödött. Őszintén mondhatjuk,
hogy áldássá lett a nagy nyomorúság.
Munkám során az én feladatom az eszközök és fogyó anyagok biztosítása az intézet
működéséhez. Most a legfontosabb feladat a
védőfelszerelés biztosítása volt, ezek beszerzése és szétosztása, melyhez napi jelentési
kötelezettség társult. Mindig volt és van védőfelszerelésünk és fertőtlenítőnk. Istennek
hála, semmiben nem szenvedtünk hiányt.
Természetesen én csak a saját munkahelyemről nyilatkozhatok. Számunkra a Covid-19
járvány kihívás volt, és nagyon várjuk már a
végét. Szeretnénk újra úgy végezni a munkánkat, mint korábban. Most tudjuk csak igazán
értékelni azokat a boldog agyonhajszolt munkanapokat, amikor tömeg van az ambulanciákon, és már több beteg nem fér el az osztályokon. De addig is, Isten óvja betegeinket és a
magyar egészségügyet!
Kissné Szabó Izabella
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Nincs gondviselés gond nélkül
Az elmúlt időszak olyan emlékké kezd formálódni, mint életem más nagyobb kihívásai:
diplomaszerzés, disszertációírás, lakásvásárlás, gyerekszülés. Örülök, hogy ott voltam,
megcsináltam, és még jobban örülök, hogy
vége. A kihívások, nehézségek amellett, hogy
természetes jelenségek, fontos állomásai
egyedfejlődésünknek, az enyémnek legalábbis feltétlen azok.
A kijárási korlátozást effektív magányban
töltők joggal kérdezik, sőt összehúzott szemöldökkel vetik a szememre, hogy mi lehet
a negatív abban, ha hermetikusan össze vagy
zárva azokkal, akiket a legjobban szeretsz.
Nos, ez alapvetően nyilván egy pozitív állapot, főleg ha számításba vesszük azt is, hogy
az illetők is viszontszeretnek. De annyi azért
engedtessék meg: iszonyúan fárasztó egy
időben és térben egyetemi kurzust, általános
iskolát, óvodát, bölcsődét, kifőzdét, vidámparkot, kitudjamit üzemeltetni a megszokott
szociális háló nélkül. És ha még a saját szükségleteim és énidőm minimálisra (értsd: nulla) csökkentése mellett sem sikerül minden
szerepben helytállni, akkor jön az igazi mély
víz. Meg a kiálltás: Uram, segíts!

Összességében rengeteg élménnyel gazdagodtunk mindannyian. Nem csak pozitívval, de a mérleg talán pozitív. Nem sütöttem
kovászos kenyeret, nem szelektáltam a gardróbban, nem jártam virtuális múzeumokba.
Ugyanakkor sokat tanultam a gyerekeimről,
a gyerekeimtől, magamról, a határaimról, a
házasságunk működéséről, a családunk dinamikájáról, az online kapcsolódás lehetőségeiről, Isten gondviseléséről. Ezek fontos tudássá, tapasztalattá váltak, megküzdöttünk
értük mindannyian.
Sigér Fruzsina

Kedvező karantén
Őszintén szólva, a karantén nem várt kellemes élményt jelentett. Március közepétől otthonról
dolgozom: a technikai eszközök segítségével zavartalan a kapcsolattartás a munkatársakkal,
továbbá a munkába kreatív módon történő „belefeledkezés” állapota is többször adatott meg.
Mivel a munkába eljutás ideje felszabadult, és egy darabig a bárhova máshova járkálás is szünetelt, több időm akad olvasni és írogatni is. Kezembe került többek közt John C. Lennox aktuális
írása, a Hol van Isten a koronavírus idején? című rövid könyv, ajánlom szeretettel mindenkinek.
A legnagyobb élményt azonban az jelenti, hogy a családom közelében lehetek: immár nyolc
hónapos kisfiunk fejlődének apró részleteire rácsodálkozhatok, hálát adva az Úrnak, hogy az
életünk része egészséges, gyönyörű gyermekünk.
Összességében tehát személyes tapasztalatom kedvező. Azonban bizonyára vannak olyan
testvérek, akik nehezebben élik meg a bezártság és vírusveszély próbatételét az egyedüllét,
egészségügyi nehézségek vagy más okok miatt. A járványhelyzet fennmaradása esetén éljünk
mindannyian azzal, hogy több időnk van a Biblia tanulmányozására, imádkozzunk gyakrabban
és segítsük rászoruló testvéreinken.
Berecz Péter
8
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Érettségi karantén idején
Mikor bejelentették, hogy nem mehetünk egy ideig iskolába, úgy éreztem, egyszerre szállnak
el a terveim, vágyaim. Kavarogtak az érzések bennem: hogyan lesz az érettségi? Hogyan búcsúzunk el 5 év után a barátainktól, a tanárainktól és a szeretett ISKOLÁTÓL? De nem telt el sok
idő, szépen megoldódni látszottak a problémák. Mivel én nagyon „emberközpontú” vagyok,
kétségbeestem az „egyedülléttől”. Távol a barátoktól, az ifitől, a megszokott találkozásoktól.
Tanáraink igyekeztek mindent megtenni, hogy jó teljesítményt nyújthassunk így az „egyedüli”
felkészülésben. Viszont ott volt az Úr és a család, akihez fordulhattam, akiktől biztatást kaptam. Így visszagondolva jól sikerült ez az időszak. Elégedett vagyok. De ezt mind a Jóatyámnak
köszönhettem. Előttem áll még a felvételi izgalma, de „nem félek, és nem rettegek... ” mert
megvéd, és segít engem Istenem.
Juhos Dóra
Iskola a karantén alatt
Mindannyian érzékeltük már
a feszültséget március elején.
Aztán próbáltuk elhessegetni
a gondolatainkból, hiszen így,
ilyen állapotban nem lehet igazán jól tanítani. Azután érkeztek
a bejelentések a szülők részéről,
hogy szeretnék a diákokat kivenni az iskolából. Erre már nem került sor, hiszen
március 13-án, este bejelentésre került, hogy
a tanév hétfőtől az online térben folytatódik.
Jómagam ezt a változást nem bántam, hiszen már érződött, hogy nem szívesen ültek
ott sem a diákok, sem kollégáim. Az online
térben aztán nagyon lassan kialakítottuk szokásainkat. Kezdetben online órát nem akartam tartani, hiszen nem tudtam, kinek milyen
a felszereltsége, hogyan állt át a család a karaténos életre.
Egy idő után érkeztek a kérések, hogy legyen élő az óra, mert szükségük lenne rá. Én
is éreztem, hogy nem túl hatékony az általam
irányított, önálló tananyag-feldolgozás.
Így bevetettük magunkat a Zoom világába,
ahol a hetek előrehaladtával már egyre kevesebben kapcsolták be szívesen a kamerájukat,
hogy a többiek ne lássák kócos, lenőtt, torzonborz hajukat, vagy éppen nem túl előnyös
pizsamájukat. Így szinte kis fekete dobozkáknak beszéltem sokszor, reménykedve, hogy ott
ülnek, és valami tényleg eljut hozzájuk.

Utólag kiderült, hogy az
irodalomról elmondott gondolataim nagyon sokat segítettek nekik.
Sajnos többen „eltűntek”
idővel, vagy volt aki tartósan
rosszkedvű lett, így muszáj
voltam átmenni pszichológusba is. Szerencsére nem sok diáknál bizonyultak tartósnak ezek a tünetek, hangulatok, így
vissza tudott rázódni a hétköznapi kerékvágásba mindenki. A remény, hogy majd újra találkozhat velünk és osztálytársaival, sokaknak
fény volt az éjszakában.
Egyedül az érettségizőkben támadt egy nagyobb űr, mert ők március 13-án nem tudhatták, hogy ez az utolsó tanítási napjuk együtt.
Volt aki utólag azt mondta, szégyelli magát,
hogy rosszul viselkedett a tanórán, mert nem
ezt a búcsút érdemelte a tanár.
Hogy siker volt-e ez az időszak vagy sem,
tanára, diákja, szülője, számítógépe, wifi hálózata válogatja.
Én a magam részéről nem tartottam hatékonynak, hiszen nem csak tananyagleadógépek vagyunk, hanem emberi interakciót
igénylő pedagógusok. Talán most ébredtünk
rá mi is, a diákok is, hogy mennyire szükség
van a másikra, a mimikára, testbeszédre. Ettől
vagyunk társas lények.
Tóth László
9
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Anyakönyvi hírek
Anyakönyvi
„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.”
(Róm 14,8)

TEMETÉS

Iglicz Sándorné
sz. Rollyk Ilona
özv. Suba Józsefné
sz. Katona Róza
Rácz Antal Attila
Kozák Tibor
Magyari Sándorné
sz. Oltyán Mária Magdolna

földi életének 93. évében
földi életének 89. évében
földi életének 53. évében
földi életének 82. évében
földi életének 88. évében

BÚCSÚ VITÉZ ROGOVITS-FEHÉR LAJOSTÓL
Kőszegen a gyülekezetben van egy nagyon jó
barátom, Emődy Török Zoltán, amolyan régi
vágású úriember. 60 évet élt Argentínában
és Peruban. Miért mondom ezt el? Mert Lajos barátunk felesége Emődy lány volt, ebből
a családból. Lajosról tehát én már Kőszegen
hallottam, mondhatom így: ismertem.
De ismerhetünk-e bárkit is? A felesége
halála után kezdett el templomba járni. Kevéssel ezután állíttatta azt a hatalmas fekete
márványtáblát az ő tiszteletére. Presbiter
több cikluson át, szenvedélyes ember, aki
visszatért fiatalkori hóbortjához, a fényképezéshez. Kotricz Tündével együtt járták az országot, több önálló kiállítást is tartott. Tagja volt
gyülekezetünk festőkörének is. Lajosnak nem fájt semmi, csak a lába, amit nem akartak megműteni a daganatos betegsége miatt. Hálás vagyok Istennek, hogy tavaly nyáron Jósvafőn még
együtt lehettem vele, nagyokat beszélgetve egymással. Ott láttam indulatosnak, mert tehetetlen volt a lábfájással szemben. Abban a táborban sokat beszélgettünk az életről...
Egy pénteki napon hívtam utoljára. Teljesen úgy tűnt, hogy jól van, aztán hétfőn már kórházban volt. Sem látogatni, sem hívni nem lehetett. Múlt az idő, és egyszer csak hallottuk,
hogy az unokahúga nem hazavitte, hanem egy idősotthonba. Ott sikerült vele beszélnem két
alkalommal telefonon.
Azt hiszem, a még betegségében is vitális embernek megváltás volt az, hogy magához szólította őt Urunk. Temetése nem lesz. Felesége után kívánsága szerint az ő hamvait is a Tiszába
szórjuk ősszel egy kompról, néhány barátja társaságában.
„...Menj el, és legyen a te hited szerint...” (Mt 8, 13)
Veres János, lelkipásztor
10
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GYÁSZHÍR – NAGY ISTVÁN LELKIPÁSZTOR
A Reformátusok Lapjának 2020. április 5-i számából értesültünk NAGY ISTVÁN lelkipásztor
elhunytáról, aki az Árpád téri gyülekezetben
is szolgált. A szöveg a következő: „Nagy István, nyugalmazott lelkipásztor, életének kilencvenhetedik évében, 2020. március 18-án
hazatért Teremtő Urához. Szolgálati helyei:
Szeghalom, Battonya, Debrecen-Árpád tér,
Nagymaros voltak. Nyugdíjas lelkészként a
Budapest-Cimbalom utcai gyülekezet, a Budapesti Kórházmisszió, valamint a Vakmisszió
munkájában szolgált fáradhatatlanul.
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk
mégis megújul napról napra” (2Kor 4,16).
Gyülekezettörténeti szempontból néhány
mondatnyi kiegészítést fűzök a fentiekhez:
Nagy István (1923 Nádudvar – 2020 Budapest) előbb Rédei József mellett mint misszi-

ói lelkész tevékenykedett, majd Rédei József
nyugdíjba vonulása után, 1980-ban lett önálló lelkésze a gyülekezetünknek egészen 1981.
április 6-ig. Lelkipásztori beiktatására nem
került sor. Ezután Nagymarosra került lelkipásztornak dr. Bartha Tibor püspök döntése
szerint. Felesége Oláh Julianna, aki testvére
volt az akkori honvédelmi miniszterhelyettesnek – 1984-től miniszternek, Oláh István
vezérkari főnöknek. Két gyermeket neveltek.
Nagy Istvánné Julika 1988-ban halt meg.
Utoljára 2011-ben találkoztunk egy mátraházi lelkészkonferencián. Őszinte lélekkel
mondta: „Sokat imádkoztam az Árpád téri
gyülekezetért...” Búcsúzzunk gyülekezetünk
egykori lelkipásztorától az Ige szavaival:
„Az Úr szemei előtt drága az Ő kegyeseinek
halála” (Zsolt 116,15).
Dr. Szalkay Kázmér, ny. lelkipásztor

„KELJ FEL… ÉS JÁRJ!”
(JN 5,8)
Világimanap
2020
Zimbabwe
Ez év március első pénteki napján, 6-án
rendezték meg világszerte a keresztyének a
Világimanapot, amelynek liturgiáját a Zimbabwei Világimanapi Bizottság készítette.
Dr. Kanyó Andrásné Angyalkát már több hete
a Klinikán kezelték, neki szerettem volna beszámolni az imanapról. Csak telefonon tehettem meg, a koronavírus járvány miatt már
március 10-e előtt elrendelték a látogatási
tilalmat.

– Halló, hogy vagy Angyalka?
– Köszönöm, jó, hogy már nem az Intenzív
Osztályon vagyok, de itt a Rehabilitáción is
csak lassan javulok, nem mehetek még haza.
– Szeretnék neked a Világimanapról beszámolni. Mondhatni, hogy a vészhelyzet kihirdetése előtt az utolsó egyházi rendezvény volt,
akkor még nem is sejtettük, mi vár ránk pár
nap múlva: a templomkapuk is bezárulnak…
Ráérsz most, mondhatom?
11
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MEÖT Világimanap 2020

– Jaj, de jó! Hallgatlak. Sajnálom, hogy nem
lehettem ott, eddig minden évben részt vettem rajta.
– Debrecenben a református gyülekezetek és a
keresztyén felekezetek szokás szerint közösen
tartották meg az imaalkalmat a nem rég felújított Füredi úti református templomban.
– Dr. Gaál Botondné Mária, az egyházkerületi
elnök vezette le?
– Igen, de a beszámolót az utódom, Tarcsai
Judit egyházmegyei összekötő tartotta szépen
felkészülten. Zimbabwe… Könnyen ki tudod
mondani ezt az országnevet? Nekünk, magyaroknak eléggé nyelvtörő ennek a dél-afrikai állam nevének a kiejtése. Őérettük imádkoztunk.
A két államelnök neve – talán ismert a médiából – R.G. Mugabe és Emmerson Mnangagwa.
Kicsit megismertük ennek a tőlünk távol élő
népnek a történelmét, kultúráját, gondjait.
A vetített, színes képekkel illusztrált ország
ismertető mellett hangulatos énektanításban
volt részünk Vas Sándorné tégláskerti nagytiszteletű asszony vezetésével. Volt olyan Jézust dicsőítő ének, amit zimbabwei nyelven is
elénekeltünk, s ezáltal is közelebb kerülhettünk
bolygónk távoli pontján élő embertársainkhoz.
Istenünkhöz fohászkodó könyörgéseinkben
Urunk segítségét és áldását kértük a sokat
szenvedett, nyomorúságban élő népre.
– Csodálatos lehetett! Nekem mindig lélekemelő, amikor elgondolom, hogy az egész
Földet átöleli a világimanapi imalánc. Ez az
igazi ökumené! Ahogy bibliaórán is szoktuk
emlegetni: ökumené azt jelenti, hogy a teljes
lakott Föld.
12

– Valóban! Zimbabwe brit gyarmat volt, csak
1980-ban sikerült kiharcolnia függetlenségét.
Képzeld el, hogy a Debreceni Egyetemen tanul
egy zimbabwei hallgató! Ki gondolta volna?
Meghívták és örömmel eljött, angolul beszámolt – tolmácsolással – népe küzdelmeiről,
csalódásairól és reménységéről. Az ország lakosságának több, mint 60%-a keresztyén!!!
– Voltak az Árpád téri gyülekezetből?
– Sajnos, az idén egyedül voltam, pedig nagyon vártam, hogy néhányan megmozdulnak.
Ám régi, tősgyökeres Árpád téri gyülekezeti tagunkkal, Kovács Józsefné Marikával találkoztam, aki elköltözése óta a Füredi úti templomba jár rendszeresen, és most is sütött finom
tésztát az alkalom utáni szeretetvendégségre.
– Fotózás volt?
– Igen, már kaptam is egy felvételt e-mail-ben,
egymás mellett állunk Marikával a boldog találkozás örömével a csoportképen.
– Ki prédikált?
– A helybéli gyülekezet lelkipásztora, dr. Pótor
Áron a Bethesda tavi gyógyulásról, amikor Jézus ezt mondja a 38 éve mozgásképtelenségben szenvedő embernek: „Kelj fel… és járj!” /
Jn 5,8/. Angyalka, az igehirdetés közben is rád
gondoltam és imádkoztam. Majd eljuttatom
az ajándékba kapott, gyönyörű könyvjelzőt
neked Jézus biztató szavaival.
– Óh, de jó, ez éppen nekem szól: Kelj fel és járj!
Köszönöm, Györgyi! Köszönöm a beszámolót!
– Kedves Angyalka, bátorítson és erősítsen ez
az ige! Az egész gyülekezet imádkozik érted.
Gyógyulást kívánok teljes szívemből!
Dr. Szalkay Kázmérné

Testvérgyülekezeti kapcsolat

HÍREK SKÓCIÁBÓL

In the third week of March all the Church of
Scotland churches were instructed from the
national offices in Edinburgh to close the doors of their churches and church halls. We did
not even have an opportunity to say ‘cheerio,
see you later!’
Since that time there have been lots of
phone calls, emails and texts between Elders
and their districts and between church members themselves.
The church garden has been quite neglected as it is mostly looked after by Dumfries
Council but today the grass has been cut and
a team of four church people have tidied up
the front steps this last week so it is definitely
looking more cared for now.
Our locum Minister, Douglas, has been
posting an online Service on YouTube each
week and when he was on holiday (albeit at
home) Bill Holland put devotions on line for
us to see.
A lot of us have been watching services on
tv on Sunday mornings and singing along with
the Songs of Praise programme also on TV on
Sunday mornings.
There is no word yet of when and how we
will be able to meet again but we all pray it
will not be too long.
Elizabeth Tanner
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Március harmadik hetében a Skót Egyház minden gyülekezete arra kapott felhívást az edinburgh-i központból, hogy zárja be a templom
és a gyülekezeti terem kapuját. Még csak arra
sem volt lehetőségünk, hogy a viszontlátás reményében elköszönjünk egymástól!
Azóta sok-sok telefonhívás, e-mail és sms
váltás segítségével tartjuk a kapcsolatot mi
presbiterek a körzetünkbe tartozó gyülekezeti
tagokkal, valamint a gyülekezeti tagok egymással.
Időközben a város kezelésében lévő templomkert elég elhanyagolttá vált. A múlt héten
egy négyfős gyülekezeti csapat azonban szépen rendbetette a bejárathoz vezető lépcsősort, így már sokkal rendezettebbnek tűnik.
Douglas Irving helyettes lelkész YouTube
csatornán hetente lát el minket online istentiszteletekkel saját otthonából, a video feltöltéseket Bill Holland végzi.
Vasárnap délelőttönként sokan követjük
a televíziós istentiszteleteket, és énekeljük a
„Dicséret dalai” c. tv műsorban elhangzott dicséreteket.
Sajnos még nem tudjuk, hogy mikor találkozhatunk újra, de imádkozunk, hogy ez minél
hamarabb megtörténjen.
Fordítás:
Szilágyiné Asztalos Éva
13
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Könyvajánló

LOUISA MAY ALCOTT:

KISASSZONYOK

Manó Könyvek, 2019,
Fordította: Barta Judit

Louisa May Alcott (1832- 1888) amerikai
írónő 35 éves volt, amikor kiadója megkérte, hogy írjon egy könyvet lányok számára.
A Little Women (Kisasszonyok) című, leghíresebb regényét az Orchard házban írta,
1868 májusa és júliusa között. A könyv
alapjául saját gyerekkori élményei szolgáltak. Így a könyv olvasása által mindenki bepillantást nyerhet abba, hogyan is élt az Alcott család. A regény bár több mint 150 éve
íródott, napjainkban is időtálló üzeneteket
hordoz: hogyan legyünk nemcsak fiatal lányok, hanem nők, istenfélő, önzetlen, kreatív és bátor fiatalok? Ajánlóm apropója a
Greta Gerwig rendezésében 6 Oscar-díjra
jelölt kitűnő film megjelenése, amely az
időtlen történetet új köntösben mutatta
meg ismét.
A történet színtere a polgárháború évei, melyben főhőseink, a March család négy lánya,
Meg, Jo, Beth és Amy a fronton lévő apjuk
távollétében kénytelenek boldogulni, anyjuk,
a szótári úrhölgy és a házvezetőnő szárnyai
alatt. Marchék az amerikai középosztály azon
típusába tartoznak, amely túl művelt és széplelkű ahhoz, hogy a társadalmi ranglétrán
feljebb kapaszkodjon: nem szegények épp,
de viszonylagos jólétüket jótékonyságra és
filozofálásra cserélvén sosem lehetnek igazán
gazdagok, ez pedig örökös okot ad a család
négy leányának egyfelől a panaszkodásra,
másfelől viszont arra is, hogy megtanulják a
munka értékét. Édesanyjuk az erkölcsi nevelést kitűnően oldja meg: gyermekei fokozato14

san tanulják meg az istenfélő viselkedést és
az önzetlenséget amellett, hogy szebb jövőt
szeretnének maguknak, ahol művészi tehetségük is kiteljesedhet.
A lányok mindegyikének megvannak a
maguk ábrándjai, erényei és gyarlóságai, a
négy lány, bár testvéri kötelékük erős, nem is
lehetne ennél különbözőbb, legjobban közülük mégis Jo, a másodszülött lóg ki megátalkodottan szabad lelkével, függetlenségre és
kalandra vágyó természetével, fiússágával
és azzal, hogy olyan mániákusan szeret írni,
hogy az már nem is méltó egy ifjú hölgyhöz a
korában. Nővére, Meg kevésbé nagyravágyó,
ő csak jólétet és szépséget kíván maga köré,
ezen túl boldog a klasszikus női sorssal. A két
fiatalabb lány nem is lehetne különbözőbb:
Beth félénk, szelíd, és legszívesebben sosem nőne ki a családi fészekből, Amy viszont
szépségének kijáró körülrajongásra, társasági
életre, csillogásra és figyelemre vágyik. Jo kitűnő író, Beth csodálatosan zongorázik, Amy
festő, Meg pedig ifjú színésztehetség. Innen
indulunk, alig a gyerekkor végén, és a hosszú,
éveket felölelő történetben veszteségek, bohóckodások, szerelmek és csalódások révén
eljutunk a felnőttkorig, amihez természetesen
néhány nagy tanulság is társul. A lányokból
önálló, érett és értelmes fiatal nők, művészek,
anyák és feleségek válnak, akik korunk csodálatos asszonyainak előfutárait testesítik meg.
A regény és a filmadaptációk is időtlenek és
időszerűek, örök mondanivalókkal és kedves,
fordulatos cselekménnyel.
Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett

KUCKÓ - Gyermeksarok

PÜNKÖSD

73. szám
– Mit ünneplünk pünkösdkor?
A Szentlélek kiáradását,
Jézus Krisztus ígéretének
beteljesedését, a tanítványok
képessé tételét a szolgálatra,
az egyház alapítását.
– Mi a Szentlélek?
A Szentlélek az Atya és a Fiú
– a Szentháromság többi tagja
– szeretetének kiáradása.
– Mikor van pünkösd?
A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott ünnep,
gyakorlatilag az ötvenedik
napon jön el. Pünkösdvasárnap
legkorábbi lehetséges dátuma
a nyugati kereszténységben
május 10, a legkésőbbi pedig
június 13.
– Mit jelent ez a furcsa szó?
A görög név (πεντηκοστή,
pentékoszté) jelentése ötven
(ugye a húsvét utáni ötvenedik
nap), a magyar pünkösd szó
ebből származik.
(forrás: regi.reformatus.hu)
PÜNKÖSDRE
Jöjj, Szentlélek
Várunk Téged,
Kicsik, nagyok
Sírunk Érted!
Lelkem szárnya
Hozzád száll a
Csodálatos
Mennyországba.
Ottan kéri,
Ott reméli:
Legyen a föld
Tiszta, égi!
Jöjj, Szentlélek,
Áldj meg minket,
Vidámítsad
A szívünket
Kárász Izabella
(bibliai-kincsestar.hu)
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