
Kedves Testvérünk!

Szeretettel  köszöntjük 
hozzátartozóival  együtt,  és  áldott  pünkösdi 
ünnepet  kívánunk az  Ige szavaival:  „Akiket  
pedig  Isten  Lelke  vezérel,  azok  Isten  fiai”  
(Rm 8,14).

A  vezetés  és  vezérlés  egyre  
fontosabb  helyet  foglal  el  életünk  minden  
területén.  A  technikában,  a  gépek  és  
műszerek  világában  egyre  tökéletesebb  a  
távirányítás  és  az  automatikus,  vagy  
önvezérlés.

Milyen  különös,  hogy  az  ember,  aki 
bonyolult  vezérlő  berendezéseket  tud 
tervezni  és  szerkeszteni,  a  maga  életét 
illetően viszont sokszor nagyon bizonytalan. 
Nagy  pontossággal  tud  a  mai  ember 
űrhajókat óriási távolságokra, - akár a Holdra 

vagy a Marsra is – elvezérelni, ugyanakkor a maga életében sokszor utat téveszt.
Ha jól meggondoljuk, pünkösd ünnepe egy hatalmas felhívás arra, hogy Isten 

Lelkének engedjük át a vezetést, életünk kormánykerekét. Isten felkínálja számunkra 
Szentlelkét, mint Vezetőt. A Szentlélek bizonyosan jó irányba vezet. Nem tévedhet el  
az,  aki  vezetésére  bízza  magát.  Sőt,  akkor  leszünk  boldogok,  és  akkor  nem 
tévesztünk célt, ha Isten Lelke, ez a belülről kormányzó Vezető lesz életünk ura, és 
Ő szabja meg életünk irányát.

Mi, akik már Istennek Jézus Krisztusban megmutatott szeretetét, jóságát és 
hűségét  ismerjük,  hogyne bíznánk Benne,  és  hogyne bízhatnánk Reá magunkat. 
Legyen hát  pünkösdi  imádságunk:  A te  jó  Lelked vezéreljen engem! Jövel  Szent 
Lélek Úr Isten! 

Szász Barnabás, helyettes lelkipásztor

KÁRÁSZ IZABELLA: Pünkösdre

Jöjj Szentlélek, Ottan kéri, Lelkem szárnya Jöjj, Szentlélek,
Várunk Téged. Ott reméli, Hozzád száll a Áldj meg minket,
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Kicsik, nagyok Legyen a Föld, Csodálatos Vidámítsad 
Sírunk érted, Tiszta, égi! Mennyországba A szívünket. 
Az  alábbiakban  Fehér  Bélának  a  Magyar  Nemzetben  2009  tavaszán  megjelent 
cikksorozatából közlünk részleteket.

Búcsú a kálvinista mennyországtól 2. rész – folytatás a karácsonyi számból.

A legrégibb térkép Debrecenről 1750-ből származik, a legkorábbi városkép-ábrázolás 
pedig  meglepően  későn,  1783-ban  készült.  Nem  csoda,  ha  a  város  nem  ihlette  meg  a 
művészeket, hiszen egy nagyra nőtt, sáros falu senkire sem tesz mély benyomást. 

A települést  egyébként  soha nem védte  várfal,  pedig királyi  privilégiumánál  fogva 
ehhez joga lett volna, de hát követ még mutatóba sem lehetett találni a környéken. A tojásdad 
alakú  belső  területet  árok  és  sövénykerítés  övezte.  A  sövénygyűrűt  hét  kapu  (valójában 
sorompó)  és  hét  kis  ajtó  szakította  meg,  ott  lehetett  kijutni  az  országutakra  és  a  várost 
körülvevő belső legelőkre, szőlőskertekbe. A kapuőrök évszázadokon keresztül feljegyezték a 
ki  és  belépők  nevét,  illetőségét.  A  naplók  többsége  elveszett  vagy  megsemmisült,  kettő 
azonban szerencsére megmaradt. Az egyik a Miklós utcai kapuőrállomáson vezetett jegyzék 
amelyben  1849.  január  7-én,  2265.  sorszám alatt  az   olvasható,  hogy délután  egy órakor 
megérkezett „Kossuth magyarok Mósesse”.
Debrecen  lelkesen  várta  a  Pest-Budáról  érkezőket,  persze  akkora  invázióra  senki  nem 

számított,  mint  amekkora  1849.  január  5-től  elkezdődött.  A vendégsereg  ugyanakkor 
száműzetésnek tekintette a debreceni napokat, a visszaemlékezők mind felemlegetik az 
unalmat  és  sivárságot,  igaz,  azt  elismerik,  hogy  a  város  minden  erkölcsi  és  anyagi 
támogatást megadott a szabadságharcnak. Debrecen népe méltó volt Kossuthhoz.

A pestieknek a szórakozások közül nagyon hiányzott a színház, amely annak idején 
egy ócska deszkaszínben működött a Piac utcán. Kőszínháza majd csak másfél évtized múlva 
lesz a városnak, akkor is nehezen, mert a magisztrátus egy része szívesebben épített volna 
magtárakat.

A második  világháború végén Debrecen rövid időre ismét  az ország fővárosa lett. 
Németh László szerint a magyar szerencsétlenségek közt egyike a legnagyobbaknak, hogy 
nem a színmagyar Debrecen, hanem Pest-Buda lett az ország állandó fővárosa.

A  sok  átalakításnak,  rombolásnak  köszönhetően  a  városkép  annyira  megváltozott, 
hogy gyakran a helyiek sem tudják pontosan megmutatni az óváros helyét. Az ugyanis nem a 
Nagytemplom környéke,  hanem az épp most végnapjait  élő Péterfia utca környékére esik. 
Vajon hol húzódik a határ a városfejlesztés és az értékmegőrzés között? Eltűnt a Dobozy-ház, 
amelyben nemzedékeken keresztül a mindenkori főbíró lakott. És az a kis ház sincs már meg 
a Piac utcán, ahol Fazekas Mihály körmölte a Ludas Matyi barokkosan csengő sorait. És még 
hosszasan sorolhatnám a veszteségeket.

Méliusz Juhász Péter dunántúli születésű kálvinista püspök (1536-1572) nyughelyét 
meg  sem  találták.  Pedig  ez  a  tudós  lelkipásztor  bizonyos  tekintetben  városalapítónak 
tekinthető, ő alkotta meg a debreceni hitvallást, megszervezte a református egyházat, iskolát, 
nyomdát  létesített,  s  tizenkét  esztendei  áldásos  működésével  több  évszázadra  szólóan 
meghatározta  a  civitas  szellemiségét.  Méliusz  tartást  adott  a  feltörekvő  polgárságnak, 
kifejezte  gondolkodását,  vágyait,  miközben vallásilag és kulturálisan homogén közösséggé 
alakította.

Balogh István történész-etnográfus,  a volt  múzeumigazgató így magyarázta a város 
autonómiájának, vallási-történelmi indítékait: „Még feltáratlan kérdés, hogy miként is lett a 
Duna-Tisza közi és a tiszántúli kálvinizmus centruma ez a város. Azt viszont tudjuk, hogy a 
kálvinizmusnak  óriási  felszabadító  hatása  volt  az  emberi  lélekre,  az  ember  és  a  társas 
közösségek ennek révén az Úristennel valóságos személyes kapcsolatba kerültek. Hogy én 
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egyedül is elegendő vagyok a párbeszédre, nincs szükségem közvetítőre. Vagyis maga fölött a 
kálvinista egyén és közösség semmiféle földi hatalmasságot nem ismert el, sem társadalmit, 
sem hatalmit. Még lelki köteléket sem.

A kálvinista  Debrecen  az  1790-es  évekig  egyebet  sem csinált,  csak  küszködött  az 
államhatalommal,  miközben  küszködött  a  katolikus  egyházzal,  a  klérussal  is.  Ez  a  klérus 
nemcsak lelkileg vagy vallásilag akarta hatalma alá hajtani, beleszólt a gyakorlati politikába, a 
városigazgatásba is. A felfokozott  nyomás kényszerítette  a 18. század végére teljes  befelé 
fordulásra a várost és polgárait.”

Méliuszt a mai Kossuth (egykori Cegléd) utca végén a városkapun kívüli temetőben, 
egy homokdombon temették le 1572-ben. Szinte hihetetlen, de kereken 300 év kellett ahhoz, 
hogy  megérjen  a  gondolat:  a  nagyszerű  férfiú  síremléket  érdemelne.  Időközben  aztán 
felmerült, hogy a síremlék nem elég, Méliusznak köztéri szobor is jár. De egyikből sem lett 
semmi. Sírját kitartó kutatás után sem találták meg – miként Komáromi Csipkés Györgyét 
sem, akit  Méliusz közelében temettek  el.  A sír  után kutatva 1908-ban újra  átvizsgálták  a 
kérdéses  területet,  de  ismét  eredménytelenül.  Szétszórt  emberi  csontok tömege  került  elő, 
ezeket  azonosítani  nem lehetett.  „Nincs szükségünk hamis ereklyékre.  Inkább nyugodjunk 
bele, abba a hitbe, hogy a debreceni református egyház és református magyarság ez oszlopos 
emberének hamvai valószínűleg rég összevegyültek már az ő híveinek hamvaival.” - írta bölcs 
beletörődéssel A város című lap.

Az államhatalom soha nem nézte jó szemmel a debreceni kálvinista „tömböt”, amely 
ráadásul jól működő egyházi és világi intézményrendszerrel, tekintélyes főiskolával, valamint 
nyomdával rendelkezett. Folyamatosan próbálkoztak a tömb összezúzásával, s attól reméltek 
sikert,  ha  katolikusokat  telepítenek  a  városba.  Ezért  az  1708-ban  összehívott  pozsonyi 
országgyűlés arra kötelezte a várost, hogy engedélyezze a katolikus vallás szabad gyakorlását, 
jelöljön  ki  helyet  a  katolikus  templom  építésére.  A  debreceni  követek  felháborodva 
tiltakoztak,  mondván, a templomépítés pedig felesleges, ugyanis egyetlen katolikus vallású 
polgár sem él a városban. Sőt a magisztrátus pénzbírsággal sújtja azokat, akik katolikust akár 
csak cselédnek fogadnak fel. Ez bizony igaz volt. A katolikusoknak a reformáció kora óta 
tilos volt a városban letelepedniük.

Ferenc József a szabadságharc bukása után kétszer is látogatást tett Debrecenben. 
A tekintélyes  polgárokból  álló  városi  bandérium nem volt 
hajlandó kivonulni az ünnepségre.
Idézzünk  fel  egy  kevésbé  ismert  Habsburg-látogatást  is: 
Baltazár Dezső 1918 októberében áldotta meg IV. Károlyt és 
Zita  királynét  a  Nagytemplomban,  „ahová  e  nagyságos 
alkalommal a viszonos engesztelődés fátyola száll”- miként 
a református püspök oly árnyaltan fogalmazott.

„Nem  tudom  összeszámolni,  mit  kaptam  ettől  a 
várostól, alighanem mindent. Persze sebeket is, nem is egyet, 
nem is könnyűt. Csakhogy a sebeket emberek adták, nem a 
város. 
A végeredmény mégis akkora tartozás, amit nyilván holtig 
nem tudok letörleszteni  Debrecennek”-  írta  Szabó Magda, 
aki egész életében a szívében hordozta a várost. 
„Dédapám, Fejér Ferenc, kálvinista basagazdát nyolcvanöt 
éves korában gázolta halálra egy motorkerékpár a debreceni Nyíl utcán. Nem volt hajlandó 
kitérni előle. A gyűlölt gép végzett vele. Van ebben valami jelképes.”
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Dr. Szalkay Kázmér Nagytiszteletű úr búcsúztatása nyugdíjba vonulása 
alkalmából, elhangzott 2010. április 4-én (húsvét első napján)

Közel fél évszázada annak, hogy Dr. Szalkay Kázmér Nagytiszteletű úr magára öltötte 
a lelkészi palástot. Most azért jöttünk össze, hogy egyrészt részt vegyünk az Istentiszteleten – 
részesüljünk az Úrvacsora szentségében – valamint a Nagytiszteletű Úr nyugdíjba vonulása 
alkalmával hálát adjunk az Istennek. 30 év szolgálat után az Árpádtéri gyülekezetben eltöltött 
évekről hálás szívvel emlékezünk meg.
„Az ember lelke az Úrból kapott mécses” (Példabeszédek Könyve)

Valamikor benned is meggyulladt a mécses, és léptél az apostolok nehéz útjára, mert 
az  Úr  akarta,  hogy  minden  Gyülekezet  élén  legyen  egy  ember,  és  az  legyen  bizonyos 
tekintetben apostol is, próféta is, evangélista is, pásztor is, tanító is. 

A  gyülekezet  élére  olyan  embereknek  kell  állni,  akik  Isten  üzenetét  hozzák, 
Igehirdetők, mert Istentől kaptál hivatást, és azt úgy kellett betöltened, hogy az emberek hálát 
adhassanak Istennek azért hogy Téged adott nekik - így a biblia általad nem csak egy könyv, 
hanem általad vált Istenről szóló bizonyág tétellé, növekedhetett az emberi lelkekben, és hogy 
Jézus Krisztus a Megváltónk hírét mindannyiunkhoz  eljutattad.
Munkálkodhattak bennünk szavaid minden gyülekezeti együttlétünk alkalmával.

Változatos és felelősségteljes volt lelkészi hivatásod. Egyszerre kellett megfelelned az 
Úrnak a  Te  Istened  és  a  gyülekezeted  elvárásainak.  Magvakat  vetettél  és  termést  arattál. 
Örülhettél,  mikor egy újszülöttet kereszteltél,  mert új testvérrel gyarapodott gyülekezetünk. 
Konfirmációra  készítetted  a  fiatalokat.  A  házasságkötőket  Te  egyesítetted  örök  hűséget 
fogadva  ember  és  Isten  szíve  előtt.  A  bajba  jutottaknak  csüggedőknek  hitet  adtál,  hogy 
nehézségeiken  felülkerekedhessenek.  Vigasztalás  adtál  a  gyászolóknak,  végtisztességet  a 
halottainknak, akik a mindenélők útjára léptek. Áldás voltál minden hozzád fordulónak, akit 
az úr hozzád elvezetet. Beiktatásod napján sokan örültek Veled, és kívánták tevékenységedre, 
Isten áldását. Most is sokan vesznek körül és örülnek, hogy Isten kegyeletéből megélhetted 
nyugdíjba vonulásodat.

Nem  mulaszthatom  el,  hogy  meg  ne  köszönjem  mindnyájunk  nevében  azt  a  sok 
türelmet, szeretetet és hűséggel, áldozattal végzett munkát Dr. Szalkay Kázmér Nagytiszteletű 
úrnak, aki mindig arra törekedett,  hogy mindenkit Isten tevékenységében békességre jutva, 
minden fáradt, megterhelt, kételkedő és összetört lelket- Istennek- az Ő lelkének csodálatos 
újjáteremtő és üdvözítő hatáskörébe vonja.

Sok nehéz feladata volt.  Segédlelkész hivatalosan nem volt,  de vele volt az ő élete 
párja,  aki  mindenben segítette,  támogatta.  Nyugodtan mondhatom, hogy ez a feleség,  társ 
több volt, mint egy segédlelkész.

Szép volt  ez a közel  50 év.  Legnagyobb ajándék ezen az úton maga az Isten,  aki 
vezetett, ha kellett, hordozott Benneteket. Egy láthatatlan, értetek is átszegezett kéz, a Jézus 
keze egyengette utatokat. Amikor elestetek, ő felemelt, amikor fájt a szívetek ő átölelt. Ez a 
kéz mindig veletek volt és veletek marad ezután is. 

Ebben a kézben kapaszkodjatok,  s  ennek a kéznek az oltalmában áldjuk Fiaitokat, 
Menyeiteket,  és  a  drága  unokáitokat.  Ez  a  kéz  fog  tartani  az  eljövendő  években  is  –  a 
nyugdíjas években – és örökkön örökké. 

„És emlékezzél meg az egész útról, melyen hordozott Téged az Úr – a Te Istened.” /5.  
Mózes:8:-26./
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Megköszönve az együtt  töltött  éveket,  jó egészséget,  derűs napokat kívánunk Isten 
áldásával. Az alkalomhoz illő ÁRONI ÁLDÁSSAL:
Áldjon meg, és őrizzen meg Tégedet az Úr.
Ragyogtassa Szent orcáját Te rajtad 
Könyörüljön kegyelmével életeden 
Békességét adja Neked. ÁMEN

Lakatos Lajos 
/gondnok/          

Anyák napja a gyülekezetben

2010.  május  3.-án  vasárnap  délután  4  órakor  az 
Imateremben  tartott  Családi  Istentiszteleten,  Anyák  Napja 
alkalmából  az  Árpád-téri  gyülekezetünk  területén  lakó 
gyerekek,  de  nagyrészt  a  Hunyadi  János  Általános  Iskola 
hittanos  gyermekei  műsorral  örvendeztették  meg  az 
Édesanyákat, Nagymamákat és a gyülekezet tagjait.
A megható ünnepség után szeretetvendégség következett, ahol 
asztalhoz  ülve  jókedvűen  beszélgettünk,  ismerkedtünk 
egymással. 

A résztvevő családok:

Fényesné anyuka:
Fényes  Elisabeth  1.o.  Hunyadi  J. 
Ált. Iskola hittanosa
Fényes Tamás 2.o. Hunyadi J. Ált. 
Iskola hittanosa

Juhos  László  és  Juhos  Lászlóné 
Éva:
Juhos  Krisztina  Db.  Református 
Kollégium Gimnáziuma
Juhos  László  7.o.  Hunyadi  J.  Ált. 
Iskola hittanosa 
Juhos  Dóra  3.o.  Hunyadi  J.  Ált. 
Iskola hittanosa 

Kányádi  Zoltánné,  Noémi a 
kisfiával, és a nagymamával:
Kányádi  Richárd  Bocskai  Ált. 
Iskola 2.o.

Kende  Zoltánné,  Kata és 
gyermekei:
Kende Rebeka 2.o. Hunyadi J. Ált. 
Iskola hittanosa
Kende  Viktor  Kemény  Zsigmond 
utcai Óvoda hittanosa

Nagy  Zsolt  és  felesége  Anikó, 
gyermekeikkel:
Az ikerkisfiúk és 
Nagy Lili Ref. Koll. Ált. Iskola 2.o.
Nagy  Gergő  Ótemetó  utcai  óvoda 
hittanosa

Szabóné anyuka:
Szabó  Panna  3.o.  Hunyadi  J.  Ált. 
Iskola hittanosa
Szabó  Dóra  2.o.  Hunyadi  J.  Ált. 
Iskola hittanosa

Takácsné anyuka,  Takács Roland, 
Takács Rómeó
Takács Renátó 5.o. Hunyadi J. Ált. 
Iskola hittanosa
Takács  Erika  2.o.  Hunyadi  J.  Ált. 
Iskola hittanosa

Tarnóczi szülők
Tarnóczi Zsófia 2.o. Hunyadi J. Ált. 
Iskola hittanosa
Tarnóczi  Andrea  3.o.  Hunyadi  J. 
Ált. Iskola hittanosa
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Bíró Mátyás 1.o.  Kölcsey  F.  Ref. 
TK. Gyakorló Ált. Iskola.

Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkész és 

Györgyike néni ny. hitoktató
Huga Sándor kántor,
Tóth László
Segítő asszonytestvéreink
Szász  Barnabás  helyettes 
lelkipásztor

Reméljük  mindnyájan  a  szeretteiken  kívül  tiszta  szívvel  találkozott  a 
Megváltóval is ezen a délután a közösségben, mert sehol sincs biztonságosabb 
élet, mint az Úr kezében.
Ő áldja meg a gyermekek és családjuk életét.

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki 
őket az én kezemből” (Jn 10,28)

Fiatalok és gyermekek iskolai hittanórái:

Hunyadi János Általános Iskola

 Kedd Szerda Csütörtök

11.50-12.30  3.b 1a+1b+2a+2b
12.35-13.20 1.c. 2.c. 5.o.
13.30-14.15 3-4.o. 3.a. 7.o.

A  gyülekezet  területén  található  óvodákban  hetente  1  alkalommal 
hittanórák vannak: a Karácsony Gy. utcai, a Kemény Zs. utcai, Ótemető 
utcai és a Táncsics M. utcai óvodákban.   

Kéthetente Ifjúsági Biblióát tartunk a Gyülekezeti Teremben. 
Oláh Noémi hitoktató

A konfirmandusoknak néhány kérdést tettem föl arról például, hogy kitől 
hallottak  először  erről  az  alkalomról,  milyen  terveik  vannak  a  jövőre 
nézve,  kötöttek-e  barátságot  a  többi  fiatallal  az  előkészítő  során,  mi  a 
kedvenc bibliai történetük, stb. /szerkesztő/

Dalmi Dóra – Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
Szüleim is ide járnak a templomba, valamint az iskolában is beszéltünk a 
konfirmációról,  így természetes  volt,  hogy itt  konfirmálok.  Kedvencem 
Zakeus  története,  mivel  egy  szép  Jézus  általi  megtérés  történet. 
Szabadidőmben szeretek fuvolázni,  amivel  a  gyülekezeti  alkalmakon is 
bemutatkoztam, valamint fényképezni. A Dóczy Gimnáziumba szeretnék 
tovább tanulni. 

Kaskötő Eszter – Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
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Dóritól hallottam erről a lehetőségről, mivel nagyon jó barátnők vagyunk. 
A  szüleim  a  Nagytemplomba  járnak.  Legjobban  Nikodémus  története 
maradt  meg  bennem,  sajnos  nagyon  jellemző  a  mai  világra,  hogy  az 
ember nem vállalja a hitét. Szabadidőmben szeretek néptáncolni, a Hajdú 
Táncegyüttesbe  járok.  A  Kossuth  Gyakorló  Gimnáziumba  szeretnék 
tovább tanulni. 

Némethy  Viktória  –  Debreceni  Református  Kollégium  Dóczy 
Gimnáziuma
Szüleim is ide járnak templomba, ők meséltek a konfirmációról, valamint 
az iskolában is hallottam róla. Bibliai történetnek a 10 csapás történetét 
választottam,  hiszen  jól  mutatja  Isten  hatalmát.  Szeretek  úszni. 
Emlékezetes  marad az  előkészítőről,  mikor  együtt  énekeltünk  Feketéné 
Edit nénivel, aki szép énekeket tanított meg nekünk.

Enyedi Márton – Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
Anyukámtól és nagymamámtól hallottam, hogy ez egy szép hagyomány. 
Kedvenc  történetem  a  Jelenések  Könyvéből  való,  mikor  a  sárkányt 
letaszítják a mennyből, amely azt mutatja, hogy győzhetünk a rossz felett. 
Szabadidőmben  szeretek  szét-  és  összeszerelni  mindenféle  elektronikus 
dolgot, ami nem csoda, hiszen édesapám is műszaki területen dolgozik. 
Ezen kívül tanulmányoztam Munkácsy Trilógiáját is, amely nagy hatással 
volt rám.

Győri Árpád – Bocskai István Általános Iskola
Szüleim  is  ide  járnak,  ők  meséltek  erről  az  alkalomról,  már  óvodás 
koromtól járok hittanra. Nincs különösebben kedvenc bibliai történetem. 
Szabadidőmben  szeretek  számítógépes  játékokat  játszani,  TV-t  nézni. 
Nagyon szeretem a matematikát.

Kiss Gergő – Hunyadi János Általános Iskola
Dédmamámtól és szüleimtől hallottam a konfirmációról, illetve a bátyám 
is itt konfirmált. Kedvenc történetem Dávidnak és Góliátnak az esete, ami 
jól  mutatja,  hogy ésszel minden elérhető,  nem kell  hozzá feltétlenül  az 
erő.  Szeretek  kézilabdázni,  ezért  is  járok  edzésekre  a  Debreceni 
Sportiskolába.    

 2010.  március 16-tól a reggeli áhítatokon (keddtől-péntekig) a 
nagytemplomi fiatal beosztott lelkészek (Bélbászné Szücs Andrea, Iszlai 
Endre, Nagy Péter, Mátyásné Szabó Beáta (egy alkalommal), Oláh István 
és  Széles  Csongor)  szolgálnak.  Szolgálatukért  ezúton  is  köszönetet 
fejezünk ki.
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 Április  6.  –  Kedden  délután  ülésezett  a  Presbitérium.  A 
gyűlésen  a  Presbitérium  titkos  szavazással  úgy  határozott,  hogy  az 
egyházközség lelkészi  állására pályázók közül  Karcza Sándor és Veres 
János nagytiszteletű urakat kéri fel bemutatkozó szolgálat végzésére.

 Április  18.  –  Veres  János  nagytiszteletű  úr  bemutatkozó 
szolgálatot  végzett,  majd  találkozott  a  presbitériummal  és  a  gyülekezet 
érdeklődő tagjaival.

 Április  25.  –  Karcza  Sándor  nagytiszteletű  úr  bemutatkozó 
szolgálatára került sor, azt követően ő is találkozott a presbitériummal és 
az érdeklődő gyülekezeti tagokkal.

 Május 2. – Anyák napján az istentiszteletet emlékezetessé tette 
a „vasárnapi iskolás” gyermekek anyák napi köszöntő szolgálata, amelyre 
Kustár Gábor tanár úr készítette fel a gyermekeket.

  Május  2.  –  Délután  a  családi  istentiszteleten  Oláh  Noémi 
hitoktató vezetésével a „hittanos gyermekek” köszöntötték az édesanyákat 
és  nagymamákat.  Az  ünnepség  után  a  szülők  által  szervezett 
szeretetvendégségen vett részt a több mint 20 gyermek vett részt.

 Május 9. – Megtörtént a lelkészválasztás. Az egyházközség 407 
választásra  jogosult  tagja  közül  megjelent  és  részt  vett  a  titkos 
szavazásban  75  egyháztag.  A  beérkezett  75  szavazatból  1  érvénytelen 
volt. A 74 érvényes szavazatból Veres János nagytiszteletű úr 51, Karcza 
Sándor  nagytiszteletű  úr  pedig  23  szavazatot  kapott.  Így  az  egyházi 
törvények értelmében az egyházközségi lelkészválasztó közgyűlés Veres 
János  nagytiszteletű  urat  a  szavazatok  túlnyomó  többségével 
megválasztotta  a  Debrecen-Árpád  téri  Református  Egyházközség 
lelkipásztorává.  A  választást  követően  a  törvényben  meghatározott  15 
napi fellebbezési idő letelte után, amennyiben az egyházkerületi elnökség 
újabb 8 napon belül nem emel törvényességi kifogást a választási eljárás 
ellen,  a megválasztott  lelkipásztor  megkapja a Debreceni Egyházmegye 
esperesétől a lelkészi állás elfoglalására az engedélyt (concessa).
A megválasztott Veres János nagytiszteletű urat szeretettel köszöntjük, s 
életére,  gyülekezetünkben végzendő szolgálatára és szeretteire ezúton is 
Isten gazdag áldását kérjük.

Hívogatunk  mindenkit  a  következő  pünkösdi  ünnepi  alkalomra, 
május  24-én,  hétfőn  reggel  9  órakor  istentisztelet,  délután 
istentiszteletet nem tartunk. 

HALOTTAINK: 
Név Lakcím

Kor
Uher Alfonz Arisztidné Steindorf, Osslacher See,Dorf Strasse 
Szül: tasnádi Kardos Eszter Ausztria

86
Özv. Boruzs Mihályné Posta Erzsébet Jánosi u. 26

88
Tóth Ferencné Kiss Róza Csapó u. 106.

97
Lövei Lajos Alkotmány u. 10. 

86
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Komor András Biharkeresztes, Arad u. 1.
71

Fülöp Béla Homok u. 135.
52

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Rm 14:8).

KERESZTELÉS:
Fehér Marcel szül: 2009. december 6.

keresztelve: 2010. április 5.
Pásztor László András szül:2009. június 14.

keresztelve: május l6.
Kövér Zsófia szül: 2009. júl. 17.

keresztelve: május 16. 
Kereszturi Sándor Krisztián (felnőtt) szül: 1977. december 20.

keresztelve: május 16.                                          
 

KONFIRMÁCIÓ PÜNKÖSDKOR:
Dalmi Dóra Kiss Gergő
Enyedi Márton Némethy Viktória 
GyőrI Árpád Kaskötő Eszter

Korábban konfirmált, de pünkösdkor vesz először 
úrvacsorát:
Kereszturi Krisztián szül: 1977. december 20.

Szerkesztette: Tóth László
Felelős kiadó: Szász Barnabás, helyettes lelkipásztor.
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	Debrecen lelkesen várta a Pest-Budáról érkezőket, persze akkora invázióra senki nem  számított, mint amekkora 1849. január 5-től elkezdődött. A vendégsereg ugyanakkor száműzetésnek tekintette a debreceni napokat, a visszaemlékezők mind felemlegetik az unalmat és sivárságot, igaz, azt elismerik, hogy a város minden erkölcsi és anyagi támogatást megadott a szabadságharcnak. Debrecen népe méltó volt Kossuthhoz.

