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„Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajt a volt a töviskorona és a bíborruha.
Pilátus így szólt hozzájuk:

"Íme, az ember!"

János evangéliuma 19:5
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ÍME, AZ EMBER!
amikor alig ember már az ember? Íme, az ember
Jézus, aki ezen az ünnepen tükröt tart elénk:
lassan
nemcsak
istentelenné,
hanem
embertelenné is tesszük magunk körül a
világot. P ár évtizeddel ezelıtt még azt hitte a
világ,
hogy
miközben
a
materializmus
bővöletében lerázza magáról az isteni törvényt,
elkövetkezik majd a szabadság és a boldogság
kora. Az ember végre úgy élhet, ahogy akar, és
semmiféle felsı hatalom nem szól bele az élete
rendjébe. Igen, azt remélte az ember, hogy az
Isten korlátai nélkül végre kibontakozhat
életének és személyiségének egész gazdagsága.
Azt
remélte
az
ember,
hogy
végleg
megszabadulhat attól az Istentıl, aki semmi
mást nem cselekszik, csak elvesz, büntet, és
állandó félelmek között tart. Aztán nagyon
hamar kiderült: íme, az ember, ha a maga
kezébe veszi a sorsát, akkor egyszerre
irgalmatlanná,
büntetıvé
és
másokat
félelemben tartó lénnyé változik. Szinte nem is
ember már az ember. Amit az e mber, mint
hamis istenképet lerázott magáról, azzal a
legközelebbi útján szembetalálkozott. Kiderült,
hogy nem az Isten irgalmatlan, és kegyetlen,
hanem az ember.
Nézzétek csak a megkínzott Jézust, fején
a töviskoronával, vállán a bíborpalásttal és
kezében a nádpálcával! Nézzétek csak a Jézus
arcát, és tekintsetek bele a szelíd szemébe, mint
egy
tükörbe,
és
lássátok
meg
benne
önmagatokat! A 21. század emberének éppen
úgy megmutatja Jézus, mint a saját korának,
hogy mivé lett az ember. Amit vele tettek az
emberek, azt megcselekszik egymással is. Sıt
még durvábbak at is ezeknél. Íme, az ember
Jézus arra eszmélteti a ma emberét, hogy ha
nem keres az életének biztos kapaszkodót,
méghozzá felülrıl jövıt, hanem hagyja, hogy
sodródjon ezzel a világgal, maga is embertelen
emberré válik. A svájci reformátor Zwingli
gondolatai jutottak eszembe: "Megismerni, hogy
mi az ember, éppoly nehéz, mint megfogni egy
tintahalat. Mert amiképpen az elbújik sötét
levében, és nem lehet elkapni, ugyanúgy az
ember. Amint csak észreveszi, hogy meg ak arják
közelíteni, a képmutatásn ak olyan sőrő ködét
gerjeszti maga körül, hogy nincs az a sasszemő
toronyır, vagy az a sokszemő Argos, aki
szemügyre tudná venni." Majd ugyancsak
Zwingli az alábbi megállapításra jut: "Az embert
a másik ember képtelen megismerni." Egyedül
Isten taníthat meg rá, tıle kell kérnünk az

Kedves Testvéreim! Húsvét van, a
keresztyénség legnagyobb ünnepe. Az ünnepre
készülve
gondolatban
csak
nagypéntekig
jutottam el, és volt egy olyan érzésem, hogy
Isten Lelke nem enged tovább, hanem
letáboroztat a keresztnél. Vagy még annál is
elıbb, amikor Pilátus a tömeg elé állítja a
megkínzott Jézust, és ezt mondja róla János
evangélista tudósítása szerint: „Íme, az ember!”
(Ján 19, 5) Ott áll Jézus a helytartó palotájának
oszlopcsarnokában, és nem látszik már semmi
az İ istenségébıl. Mennyire más volt
tanítványai között, amikor együtt járták
P alesztina városait és falvait, s közben
mindenkivel jót cselekedtek. Szavainak és
cselekedeteinek
egyszerősége
mögött
is
méltósága volt látható. S mennyire más volt a
megdicsıülés hegyén, ahol három tanítványa
szeme láttára elváltozott, és felvillantotta
mennyei dicsıségét.
A megkínzott Jézusra azt mondja Pilátus
– és ezzel is menteni akarja İt – Íme, az ember!
Itt van az, akit királynak tartotok. Itt van az, aki
Isten fiának mondta magát. Itt van az, akinek a
híre olyan nagy port kavart mostanában.
Dehogy király ı, és dehogy Isten Fia. Hisz ilyen
megkínzottan már alig ember! Hagyjátok ıt
békén! Hagyjátok elmenni! Láthatjátok, hogy
tehetetlen és kiszolgáltatott. Az elıbb még
katonák játékszere volt. Minden méltóságot
elvettek tıle. Mit akartok még? Íme, az ember…
2009. húsvétjára készülve ez a három
pilátusi szó foglyul ejtette a lelkemet. Ez a
három szó ihlette meg minden bizonnyal
Munkácsy Mihályt is, amikor nagy mővéhez
hozzáfogott. A
csodálatos, lélekbemarkoló
festményén valóban úgy ábrázolja Jézust, hogy
alig ember már. Elgondolkodtam azon, hogy
vajon ez is Jézus küldetéséhez, missziójához
tartozott? Megmutatni a világnak milyen az,
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emberismeretet.
Az
ember
bőnesetének
nyomorúságához tartozik, hogy sem Istent, sem
az embert nem ismeri meg igaz án. Mindkettırıl
képet alkot magának, s ezt összetéveszti a
valóságos Istennel, illetve emberrel.”
„Íme, az ember” – ez Munkácsy
Mihálynak,
de
még
inkább
János
evangélistának a fájó diagnózisa nem is
Jézusról, hanem rólunk. Ha ebben a tükörben
végre meglátnánk önmagunkat, akkor ugyanez
a szelíd, jézusi tekintet, és tiszta szempár
megmutatná azt is, hogy az életünk nagy
mélységeibıl egyéni, családi és nemzeti szinten
csak İ képes kiemelni bennünket. Íme, az
ember, akinek útja P ilátustól a keresztig, a
kereszttıl a nyitott síron át a feltámadásig vezet.
T estvéreim! A húsvét azt üzeni a mának,
hogy minden halálból van feltámadás. S van
úgy, hogy sokszor nincs is más út az igazi
életre, hanem csak a halálon át. Van úgy, hogy
egy ország, egy ideológia, egy közösség, egy
család és egy ember életében valaminek meg
kell halni, csıdbe kell jutni, el kell érni a végsı
határt, és a teljes tehetetlenséget, hogy
megértsük végre: nem is volt igazi, csak annak
hittük. Én elhiszem az Istennek, hogy újat épít
a régi romokon, csak legyen hozzá elég hitünk,
és megújulás utáni vágyunk!

I S K O L A

Az a reménységem, hogy Jézus odaáll azok
mellé,
akiket
minden
jövıbe
vetett
reménységüktıl, és emberi
méltóságuktól
megfosztottak, és fellelkesíti ıket úgy, mint aki
életében egyszer a legnagyobb válságot élte át a
kereszten. Az a dolgunk, hogy mi is odaálljunk
azok mellé, akik olykor saját hibájukból, de
legtöbbször a másoké ból kerültek lehetetlen
helyzetbe.
Azért, hogy derős lélekkel és ne
megkeseredetten lehessen rólunk elmondani:
Íme, az ember! Ha meg tudjuk ezt tenni a Jézus
nevében, akkor jön el az ünnep. Szívembıl
kívánom, hogy így legyen.
Minden Kedves T estvéremnek áldott ünnepet
kívánok!
Becsei Miklós lelkipásztor

„Egymás

terhét hordozzátok: és
így töltsétek
be
a
Krisztus
törvényét.”
Galat a 6, 2

BARANGOLÓ VASÁRNAPOK
Gyülekezetünk P resbitériuma 2009. évi
missziói munkatervébe foglalta, hogy minden
hónap
elsı
vasárnapjának
délutánján
„Barangoló
Vasárnap”-i
programként
kimozdulunk a megszokott templomi keretek
közül, és Isten tágasabb templomában, a
természetben tartunk barangolással egybekötött
szabadtéri áhítatot. Ilyenkor az imaházban
nincs
istentiszteletet,
hanem
minden
testvérünket
arra
bátorítunk,
hogy
családtagjaival együtt kapcsolódjon be ebbe a
vidám, természetkedvelı testvéri közösségbe!
Az elsı barangoló vasárnap délutánt,
családi természetjárást február 8-án tartottuk
erdei áhítattal, és sok sétával a nyírmeggyesi
erdıben. Délután 2 órakor volt a gyülekezı.
Jöttek
fiatal
családok
gyerekekkel,
középkorúak,
idısek,
minden
korosztály
képviseltette magát. Az idı kedvezett, esı nem
esett, nem volt sár. Gépkocsikkal mentünk, és
éppen
30-an
voltunk. Az erdı
szélén
letáboroztunk.
Megkezdtük
sétánkat
a

dombokra,
barangoltunk
az
erdıben,
rókalyukat találtunk, és egy nagy kört tettünk.
Visszaértünk a táborozó helyünkre, ahol Becsei
Miklós lelkipásztor úr áhítatot tartott a

( a garancsi erdıben Isten igéje szólt)

3

T E M PL O M

É S

vasárnapi napi ige szerint, a 147. Zsoltár 1-11.
versei alapján. A Zsoltár a babiloni fogságból
hazatérés utáni idıkbıl származik. Bátorítást
jelentett az akkori gyülekezetnek. Istennek a
természetben,
történelemben
mutatkozó
hatalmára gondolhatott a zsoltáros. „Az
istenfélıkben gyönyörködik az Úr. Azokban, akik
az ı szeretetében bíznak.” (11. vers) Majd
énekkel dicsértük Isten hatalmát, és a 266.
dicséretet énekeltük: „Egek nagy királya,
magaszt alunk T éged…” Ezt követıen Becseiné
Kató Anikó lelkésznı megvendégelte a kis
csoportot 3-féle házi süteménnyel. P app György
gondnok úr feleségével, Julikával meglepetést
készített. Megvendégeltek bennünket ropogós,
pirított, fokhagymás zsíros kenyérrel, és
bográcsban fızött citromos teával. Mindez
nagyon jól esett a séta után. Közben vidám
népdalokat énekeltünk: Erdı, erdı, erdı…./ A
Vidrócki híres nyája…
Megköszönjük
a
lelkészházaspárnak,
valamint a gondnok úrnak és feleségének a
kedves
vendéglátást.
Megköszönjük
a
résztvevıknek, hogy eljöttek erre a kedves,
meleg hangulatú vasárnapi sétára. Isten szent
ege alatt, a természet lágy ölén jó volt együtt
lenni!
Reméljük, hogy az ilyen alkalmak is felpezsdítik
gyülekezetünk életét!
Mátészalka, 2009. február 8.
Fodor
Lászlóné
presbiter
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Március 22-én vas árnap ig azi kir ándulóidı
volt. 42 fı, felnıtt és gyerek ind ult a
baktalór ántházi
erdıbe
tavaszköszöntı
bar ang olásr a.
Az eleinte még is meretlen helyet lépésrıllépésre fedeztük fel. Vid áman beszélgettünk
séta közben a váll alkozó kedvőek pedig az
akad álypályán bizonyíthatták er ınlétüket.
Kipróbálhatták a különbözı mászókákat,
függeszkedıket, bord ásfal at és még a
drótkötélpályán
is
lecsúszhattak.
Mind annyian nagyon jól éreztük magunkat.
Boldogan
néztük
gyer ekeink
önfeledt
szal adg ál ás át,
játékát.
Lelkileg
is
feltöltıdtünk a hangul atos inter aktív erdei
áhitaton, amelyet Becseiné K ató Anikó
lelkésznı vezetett. A friss és egészséges
erdei levegın jól megéheztünk és az
otthonról
hozott
elemózsiát
jóízően
befal atoztuk.
Lelkes kis csapatunk kellemesen elfár ad va,
rengeteg él ménnyel g azd agodva indult haza.
Köszönjük a B ecsei házaspár nak, hogy
megszervezték ezt a remek kir ándul ást.
a B akk csal ád

Szabadtéri interaktív áhítat Becseiné Kató Anikó lelkésznı vezetésével
„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. 2T udod, ha leülök, vagy ha felállok, messzirıl is
észreveszed szándékomat. 3Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden
utamra. 4 Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. 5Minden oldalról körülf ogtál,
kezedet rajtam t artod. 6Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.”
Zsoltárok 139.
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Nyári táborozás Vágáshután
2009. június 22-27.
Kedves Lányok és Fiúk!
Ismét a festıi szépségő zempléni tájra
látogatunk a nyáron. Június 22-27. között a
Szatmári Református Egyházmegye üdülıjében

(a fotókon látható) töltünk egy hetet az
iskolai
hitoktatásban
részesülı
gyerekekkel
3-8.
osztályos
korig.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a
Kossuth
téri
Lelkészi
Hivatalban
személyesen, vagy telefonon: 06-30-6839972 és 06-30-683-7867
A
nyári
találkozásig
szeretettel
köszöntünk Titeket:
Anikó néni és Miklós bácsi

TAVASZKÖSZÖNTİ TÁNCHÁZ
Igazi tavaszi nap virradt ránk. Az idı változékony
volt. Enyhén fújdogáló csípıs szél, és csak
elszórtan megjelenı napsugarak borzolták a
kedélyeket. De a lelkes csapat nem adta meg
magát az idıjárásnak. A gyerekek pláne nem! A
gyülekezı 10 órától volt, és hamar össze is jött a
társaság. A gondos asszonyi kezek mindent szépen
elıkészítettek a fızéshez. A lelkes férfiak pedig a
„gondos asszonyi kezek” alá dolgoztak, és
szórakoztatták a jelenlévıket. A gyermekek
élvezték a szabad levegın való játékot, és örültek
egymásnak. Az ebéd, a paprikás krumpli hamar
elkészült. T alán azért lett olyan finom, mert
mindenki adott bele valamit. Ki a tudást, ki a
főszert, ki a tanácsot, ki a szívét, ki a lelkét… ki az
önfeledt nevetését. Az ebédhez mindenki jóízően és nagy kedvvel fogott hozzá. A gyerekek
természetesen farkaséhesek voltak. De nemcsak az ebéd fogyott el, hanem a sok finom sütemény is.
Az ebéd utáni szieszta része volt a P usztai házaspár által vezetett táncház. Ildikó és Dénes a
Szatmár T áncegyüttes oszlopos tagjai, akik magukra vállalták, hogy megismertetnek minket
népzenei, és néptánc kultúránk neves darabjaival. Mindenki nagyon jól szórakozott, kicsik és
nagyok egyaránt. Köszönjük nekik, és reméljük, hogy nem ez volt az utolsó. Délután elérkezett a
búcsú pillanata. Mindenki boldog mosollyal az arcán, kellemesen elfáradva tért haza otthonába.
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Remélem, hogy ebben az évben még sok ilyen
családias hangulatú eseményben lesz részünk.
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt.
Bíró Annamária

Együttmőködési megállapodás a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesülettel
2009.
január
21-én
tartotta
a
Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület a 10.
születésnapját. Ez a tagságában évrıl-évre
gyarapodó,
és
városunk
lelki-szellemi
felemelkedésért igen sokat munkálkodó csapat
az évi rendes közgyőlésén újabb partnerekkel
és támogatókkal gazdagodott. Igen nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy ez a
nagyszerő, kultúrát kedvelı, és kedveltetı
közösség
a
Kossuth
téri
Református
Egyházközséget a legszentebb ügyben, az
emberi
lélek fölemelésében
partnerének
tekinti. T öbb más civil szervezettel együtt
megállapodást írtunk alá, hogy a „nagy
testvérrel” közös programokat szervezünk, és
közzé tesszük, illetve látogatjuk egymás
rendezvényeit. Az egyik ilyen nagyszabású
közös rendezvényünk lesz Rákász Gergely
orgonamővész koncertje a Kossuth téri
Nagytemplomban
május
28-án.

Dr. Cservenyák László múzeumigazgató, az
Egyesület elnöke nyújtja át az aláírt
megállapodást Becsei Miklós lelkipásztornak

A világhírő Shirchadasj holland
kórus április 28-án, kedden este 7 órakor
koncertezik
a
Mővelıdési
Központ
Színháztermében. A belépés ingyenes, de
támogatásokat
elfogadnak.
Egyhetes
magyarországi turnéjuk bevételével a
kárpátaljai árvákat támogatják.
Tevékenységüket
a
Magyar
Református
Szeretetszolgálattal
való
együttmőködésben végzik.
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A KERESZTKIRÁLY
címő rock passiót adja elı a Talán Teátrum Társulata április 10-én,
nagypénteken délután 5 órakor a Kossuth téri református templomban.
A belépés díjtalan.

Bogi húsvétra vár…
Nagypéntek és húsvét, szomorúság és öröm, meghalás és
feltámadás – ahogy egy iskolába készülı gyermek látja együtt az élet
két oldalát.
„ A kiscsibe fölött a napocska süt, mert megszületni egy vid ám dolog,
a kereszt fölött ped ig felhı van, mert az nag yon szomorú, hiszen ott
halt meg Jézus.” – Becsei Boglárka alkotása és vallomása

Egyházfenntartói járulék:
A Presbitérium döntése alapján ez év januárjától a presbitereknél is be lehet fizetni az
egyházfenntartói járulékot. Ezért ha valakihez nem jut el járulékszedınk (Izsoó Klárika), akkor a lakóhelyéhez
legközelebb esı presbiternél is befizetheti. A kapcsolat felvételének megkönnyítése érdekében közreadjuk a
presbiterek nevét és címét:
Almáskert u. 2. – Kovács Lajos
Kézi L. u. 13. – Fülöp István
Bajcsy u. 30. I./3. – M áté Irén Dr.
Kézi L. u. 25. – Csizmadia József
Baross L. u. 18. – Gaál Gedeon Dr.
Korona tér 5. II./6. – Vida M iklós ifj.
Báthory tér 15. fszt. 2 – Bakti Zsolt
Kossuth 29/a. – Bodó József
Bercsényi u. 12. – Horváth Ilona
Kossuth u. 27./a. – Papp György
Bercsényi u. 14. – Szőcs M iklós
Kölcsey u. 17. – Pótor József
Buda N. Antal u. 17. – Szászi István Dr.
Kraszna u. 27. – Szilágyi Sándor
Dózsa Gy. u. 135. – Kucsma József
Krúdy Gy. u. 6. – Tárkányi József
Dózsa Gy. u. 14. – Molnár Gáborné
Rákóczi u. 63. – Jenei Béla
Hajdú u. 4. – Pénzes András dr.
Szalkay L. u. 9. – Losonczi Léna
Hild park 4. – Csizmadia M ihály
Széchenyi u. 17. – Csizmadia István
Ifjúság tér 22. – Bereczki Kálmán Dr.
Szokolay u. 11. – Szathmári Lajos
Ipari u. 10. – Tóth Zoltán
Váci M . u. 10. I./1. – Fodor Lászlóné
Iskola köz 12. – M ónus Péter
Zöldfa u. 141. – Balogh Ferenc
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VALLÁSOS NEVELÉS ÉS VALLÁSTANÍTÁS
A REFORMÁCIÓ SZÁZADAIBAN
A Magyarországi Ref ormátus Egyház Zsinata a 2008/2009-es t anévet és a 2009-es évet Kálvin Évnek nyilvánít ott a.
Ebbıl az alkalombó l szeretnénk elindít ani egy sorozat ot, melynek f ényénél közösen gondolkodhatunk gyermekeink
jövıjérıl.
„....az új és igaz élet kezdete az Úr dicsısége utáni vágyakozás, az eze n való munkálkodás és az errıl való
tanbizonyságtétel, mert elsısorban Istennek születtünk,
és nem magunknak.”/Kál vin János/
A reformáció Isten tiszta evangéliumához visszatérve az Ige szolgálatát az egyház egész munkaterületén igyekezett
érvényesíteni, és a vallásos nevelésben is elvégezte a reá bízott feladatokat. Egyfelıl a humanisztikus felfogással
szemben - mely ember irányultságú kultúrát és pedagógiát hozott létre - érvényesítette, hogy a nevelés feladata a
gyermeknek Isten akaratával való megismertetése, másfelıl a római egyház merev kegyességi gyakorlataival,
elvilágiasodásával szembeállította a személyes hit és élet követelményét.
Ezért maguk a reformátorok foglalnak állást a vallástanítás és a nevelés evangéliumi szempontja mellett.
Luther Márton (1483-1546) Deut sche Messe címő 1526-ban megjelent iratában szükségesnek tartja, hogy a
gyermekeket a Tízparancsolattal, az Apostoli Hitvallással, és az Úri imádsággal meg kell ismertetni. Követelte egyik
prédikációjában, hogy a szülık Isten félelemben neveljék gyermekeiket. Szerinte a hamis szeretet indítja a szülıket
arra, hogy jobban vigyázzanak gyermekeik testére, mint lelkére. Egy másik mővében, amelyet „Németország minden
városának tanácsuraihoz” intézett, hivatkozik arra a tényre, hogy a régi iskolák megszőntek, s ezért ideje, hogy a
keresztyének gyermekeik részére keresztyén nevelésrıl gondoskodjanak. De a nevelés ügyét nem lehet egyedül a
szülıkre bízni, hanem iskolákat kell alapítani, mely a város feladata. A tanítás anyaga a Biblia és az idegen nyelv volt,
amely elısegítette az Ige magyarázatát. Nemcsak tudatos emberek képzését szorgalmazta, hanem minden ember
számára szükséges népiskolák létrehozását is.
Philip Melanc hton (1497- 1560) is jelentıs a vallásos nevelés történetében. A Scola privat a-jában folytatott
vallásnevelıi munkájával, ahol a napi áhítatok mellett Biblia olvasás és magyarázat is folyt.
Zwingli Ulric h(1484-1531) az egész nevelés alapját a kegyességben találta, így a világi tudományokat is a kegyesség
szolgálatába állítja, és arra törekszik, hogy a gyermekeket igazságra, hőségre, állhatatosságra neveljék.
Kálvin János (1509-1564) több munkájában, de különösen az Inst it ucióban olvasható errıl vallott felfogása. E
mőben rendelkezés van arról, hogy a bérmálás helyett az igazi vallástanítást kell visszahozni, melyet az egyház
végezzen a gyermekek között, a szülıket is felébresztve tunyaságukból. Szerinte a nevelés elsıdleges helye a család,
ahol a gyermekeknek az Isten igéjében és az igaz hitben való oktatást, és az egyházban folytatott keresztyén életre való
felkészítést végzik.
Strum Johannes (1507-1589) a református iskolázás kiváló alakja, akinek strassburgi kollégiuma akadémiává
fejlıdött, és Európa leghíresebb iskolája volt. Jó barátja volt Kálvinnak, így valószínő, hogy ez az iskola Kálvin genfi
iskolájának megindítására ösztönzést adott. Szigorú szabályok között mőködı iskolájának legfıbb célja a vallásos
érzület, a bölcsesség, a jámborság kibontakoztatása. Nevelésének alappillére a kegyességre való nevelés volt, s ennek
akarta alárendelni a klasszikus nyelvi kultúrát és a humán tudományokat is.
A vallásos nevelés és vallástanítás tantervét az egyház - és iskolaszervezési szabályzatok adták.
A legelsı ezek közül Luther és Melanchton által készített ”Unt errich der Visit at oren an die Pf arrherren”címő 1528-ban
keletkezett irat, amely elrendeli a vallás rendes tanítását az iskolában, a zsoltárok és a Biblia egyes részeinek
olvasását és magyarázatát. A wüttembergi Schulordng /1559/ elıírja a latin iskolában az iskolai áhítatokat,
naponkénti kátéismétlést, a heti evangéliumlectio olvasását és magyarázatát. Kötelezıvé teszi az istentiszteleteken
való megjelenést, erkölcsös életre kötelezi a tanulókat és bevezeti a napi áhítatokat.
Magyarországon a református egyház hitvallásos irataiban és kánonaiban szabja meg a keresztyén nevelés elveit és
iskolákat állít a nép számára.
A Debreceni zsinat/1567/ Art iculi majores c. kánonjai a vallásos gyakorlatok megtartását követelik a tanítóktól és a
lelkipásztoroktól.
A Hercegszıllısi kánonok/1576/elıírják az egyházi szolgák kötelességének a tanítását, hogy így a gyermekek a
keresztyén vallás alapjait megismerjék.
A Felsımagyarországi cikke k /1595/ a tanítókat a kötelezı anyag elvégzésére szorítják, a lelkész kötelességévé teszik
az ifjúság erkölcsi magaviseletének felügyeletét.
A Komját i kánonok/1626/ már részletesen leírják a gyermekek vallásra való tanításához az iskolák, és tanítók
feladatait, az istentiszteletek látogatásának ellenırzésére, és az életükkel való példaadásra vonatkozóan.
A Geleji-kánonok /1646/ utalnak arra,hogy a tanítón ak példamutató életével, a gyermekekkel való bánásmódjával,
törekednie kell a gyermekeket úgy nevelni, hogy az egyház és az állam Isten szerint való szolgálatába álljanak.
Megszabja a keresztyén nevelés elveit,és elrendeli,hogy leányiskolákról kell gondoskodni, ahol a tanulás legfıbb
anyaga: a káté, bibliai igék, énekek. A lelkészek kötelességévé teszi a gyermekek vallásos oktatását.
A reformáció egyházai által létesített falusi iskolákban a vallástanítás volt a tanítás alapeleme. Meg kellett tanítani a
kátét, bibliai igéket, az Úri imádságot, a Tízparancsolatot, és ezeken kívül még az elemi világi ismereteket.
Ebben az idıben a tanítás anyaga elsısorban a káté volt. A hitvallás és az egyház hittételeinek tanítása indokolttá
vált, hiszen az Ige tiszta magyarázatát meg kellett védeni a téves tanításoktól. Ezért követeli Luther a Tízparancsolat, a
Credo, az Úr imádsága, és a sákramentumokról szóló tan tanítását.
A reformáció azon törekvése miatt, hogy a Bibliát közelebb juttassa a néphez, a Káté mellett a Biblia egyes részeinek
tanítása is szerepelt az iskolában. Ezt elısegítette Luther bibliafordítása, majd a késıbb szinte minden országban
létrejött
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bibliafordítások. A káté, a bibliai részek, történetek tanítása mellett sokszor szerepelt az ágenda is, hogy a gyermekek
az igaz hit elemeit megismerhessék.
A tanítási módszer addig, amíg a J.A. Comenius reformja terjedni nem kezdett, az emlékeztetı eljárás volt. Arra
törekedtek, hogy a gyermekek kívülrıl szóról-szóra tanulják meg az anyagot. A gyermekek kátéprédikációkat is
hallgattak, de csak a káté szövegének a tudása volt a fontos. A tanítás célja a vallásvizsga volt.
Comenius pedagógiájának középpontjában a keresztyén hit állt. Véleménye szerint az ember
olyan mértékben nevelhetı gyermekkorban, mint késıbb már soha. Gyermekközpontú
nevelésének módszertani kidolgozásában messze meghaladta a korát, hiszen a szemléletesség,
tudatosság, rendszeresség, következetesség, a tananyag koncentrikus bıvítése ma is
alkalmazott pedagógiai alapelvek.

Kálvin a Hitvallás megértésére nagy súlyt helyezett. Hiszen az Isten Igéjén álló hit nem függ
emberi magyarázattól, ezt a gyermekeknek el kell sajátítani, hogy késıbb, amikor a tanultak
felett gondolkodni tudnak, megismerhessék annak igaz értelmét. A sok téves tanítással szemben
a gyermekeknek egy minden kétséget kizáró anyagot akartak adni, amellyel más felfogásokkal
szemben védekezhessenek.
Az ebben a korban használt tankönyvek elsısorban káték voltak. A „kátéirodalom” a
reformáció alkotása. A reformáció egyházainak kátéi közül idırend szerint az elsı Luther Kis és Nagy Kátéja /1529/.
Mellette Brenz'/1527/ Judae Leo /1534/ káté, valamint Melanchton Máté evangéliuma magyarázata /1528/ jelent
meg. A reformátusok Kálvin Genfi Kátéját /1545/, majd a Heidelbergi Kátét /1563/ használták. Melynek rövidített
változatát Szenczi Molnár Albert készítette a Kis Catechizmust /1607.
A gyermek és ifjúság otthoni vall ásos nevelésére nagy gondot fordítottak a reformáció
idején. A családfınek kötelessége volt a háznéppel együtt istentiszteletet tartani, és
hitvallás-ismeretet tanítani.
- A genfi egyházban a presbiterek ügyeltek a családon belüli tanításra.
- A skót egyházban minden családfınek kötelessége volt, hogy családját tanítsa a
keresztyén vallás alapelveire. Ezért minden évben nyilvános vizsgálatot tarto ttak a
lelkészek és a vének mindenkinek a tudásáról.
A reformáció egyházai a keresztyén nevelés hangsúlyozásával, a családnak, mint
kultuszközösségnek a gyermekek iránt érzett felelısségével próbálta a vallásos nevelés ügyét elımozdítani.
A magyar kátéirodalom kiváló alakja Samarjai János református püspök /1585-1647/, aki ágendájában /1636/ és
kátéjában /1635/ a vallástanítás gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A vallástanítást az igehirdetés gyermekekkel
foglalkozó részének tekintette. A tanítás anyaga a katechizmus, amely a Credóból, a Tízparancsolatból, az Úr
imádságából és a sákramentumokból áll. A tanítás bibliai alapon történik, istentiszteleti formák között. A
vallástanítást meg kell hogy elızze a családi nevelés. A vallástanításra való felügyelet az egyház dolga.
Nyilván sok minden kimarad egy ilyen újságcikkbı l, de t alán érezzük a t öbb évszázados t apaszt alat súlyát. Ha be
t udnánk t artani kereszt elési f ogadalomt ét elünket, mely szerint „úgy nevelem és nevelt et em”, akkor t öbb f iat alt lát nánk a
t emplomaink padjaiban, és ha az apák (szülık) Ist en iránt i „f elelısséggel”nevelnék gyermekeiket , akkor talán nem
lennének várólisták az öregot thonokban, nem hallhat nánk napi rendszerességgel a hírekben tanárverésekrıl,
erıszakról. Hiszen a ref ormáció idején sem árt ott senkinek a Tízparancsolat megtanulása, és az ist ent iszt elet eken való
részvét el.
Talán a mi gyermekeinknek sem árt anának…

Baktiné Illés Éva i gazgató

KÖSZÖNETET MONDUNK…
Szeretettel köszönjük meg Losonczi Léna költı – tanárnak legújabb könyvét, melynek
címe: Parainesis, Hit – intelmek gyermekeknek. Keresztyén szemlélettel a több éves
pedagógiai tapasztalatából és gyakorlatából merítve ad útmutatást kis olvasóinak lelki
épülésükhöz, gyarapodásukhoz az írásai által. Fejezeteiben valódi tartalommal tölti meg
keresztyén életünk mindennapos érzéseit (bölcsesség, békesség, hit, hálaadás stb.),
miközben engedi, hogy olvasói is felfedezzék azokat magukban. A gondolatok elıhívására
nyújtatnak segítséget a könyv illusztrációi. Köszönjük megtisztelı felkérését és a bizalmat, hogy
mindehhez iskolánk diákjai nyújthattak segítséget rajzaik által az olvasóknak.
A könyv a Kálvin János Református Iskola Jótékonysági estjére jelent meg. Megvásárolható az iskolában
és a gyülekezet iratterjesztıinél (ára: 750 forint). Megvásárlásával az iskolát támogatják.
Az iskola minden dolgozója és diákja nevében a szerzı életére és munkájára Istenünk gazdag áldását
kívánjuk az Ige szavaival: „ A rád bízott drága kincset ırizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” 2Tim.
1, 14
Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes
Megjegyzés: Az oldalakon látható rajzok részletek a Losonczi Léna: Hit – intelmek gyermekeknek címő
könyvbıl. Sorrendben: Mándi Annamária 6. osztályos, Katona Gréta 4. osztályos, Bokor Kinga 6. osztályos
tanulók munkái.
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Jókedvően – Jótékonyan
Az egyre növekvı gyereklétszám kívánta meg Tılünk, hogy
iskolánk immár hagyományos ünnepi
rendezvényét, a
Jótékonysági estünket két részben tartsuk meg. Má rcius 20 –
án a felsı tagozat 111 diákja, március 21 – én 120 alsó tagozatos
tanulónk mutatkozott be változatos, lelket gazdagító és felüdítı
mősorszámokon keresztül.
A Tiszántúli Református Egyházkerület március 18 - án nyitotta
meg ünnepélyesen a Kálvin
Évet. A Kálvin János nevét
viselı egyetlen iskolaként mi
is
igyekszünk
méltón
csatlakozni ehhez az ünnepi sorozathoz jótékonysági estjeinkkel. Az
est hangulatát idézik fel az alábbi szülıi írások, melyet szeretettel
köszönünk meg iskolánk diákjai és dolgozói nevében.
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr !
Boldog az az ember, aki hozzá m enekül.”( Zsoltárok 34:9)
Amikor felkérést kaptam, hogy szülıi szemmel és szívvel a
Jótékonysági est második részérıl beszámolót írjak, ezt az igét hozta elém az Úr. Úgy érzem, hogy az est
lelkiségét, lelkületét nagyon jól összefoglalja, meghatározza Dávid király idézett kijelentése. Több hasonló
estén vagyok már túl, de mindig nehéz volt az élmény után a hétköznapok teendıi közé visszatérni. Az
öröm, a hála, a csodálkozás mellett a legnagyobb élményem most is az volt, hogy nagyobbnak láthatom a
mi Urunkat!
Szeretném most a mősorszámok sorrendiségében felidézni azt a szép estét, hogy újra vagy elıször részese
legyen a kedves olvasó a különös élménynek.
Igazgatónı - a Kálvin Év kapcsán - személyes bizonyságtételében hangsúlyozta, hogy az Úr útjai nem a mi
útjaink, de milyen jó, hogy ezek az utak találkozhatnak. „Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai”jutott eszembe a Római levél egy gondolata. (Róm. 8:14)
Miért szeretek ebbe az iskolába járni? Mit jelent nekem a szeretet? Miért vagyok hálás Istennek? Ezeket a
kérdéseket tették fel a gyerekek és válaszolták meg gyermeki ıszinteséggel, nyíltsággal.
A nyitókép: 120 szempár csillogása, együtt mozdulása, öröme, harmóniája…
Móra Ferenc írásai a magyar gyermekirodalom gyöngyszemei. Tiszta magyar nyelvünk még nagyobb
kincsnek tőnt, ilyen pici gyermekszájból hallva a prózát.
Kálvin örökségeként a mai világból sem hiányozhat a szív és az értelem páratlan egyensúlya, az élet
értelmét keresı szenvedélyes, de mindig józan reformátori törekvés. Jó volt látni, ahogy a gyerekek tanórai
kereteket imitálva (otthonosan mozogva) közvetítették Kálvin letisztult pedagógiai gondolatait.
A gyermekek megmutatták tehetségüket hangszer – játékban is. Számomra a vonós hangszerek,
különösen a gordonka baritonja mindig mély gondolatokat közvetít – még akkor is, ha egy egyszerő
gyermekdalt szólaltat meg.
A szeretetrıl, a barátságról szóló mese hallgatása közben arra gondoltam, hogy sokunk életében váljon
valósággá a mese. Ismét a mesék világába vezették el a kedves közönséget iskolánk bábszakkörös tanulói,
akiknek elıadásában egy izgalmas történetet láthattunk. Nem hiszünk Isten szavának, hanem inkább az
emberi okoskodásoknak. De olyan jó, hogy tudhatjuk azt, ha segítségül hívjuk Jézust, İ megszabadít.
Mélyen érintett ez a történet is, és újra egy ige jutott eszembe: „…nem hagy titeket erıtökön felül
kísérteni…” (1 Kor.10:13)
A vidám jelenetben jó volt látni a gyerekek felszabadultságát, hogy
milyen nagy élmény volt számukra az együtt-játszás, az együttes
élmény megélése és közvetítése.
Az ezután következı zongora-játékokban a gondolatok - amiket száj ki
nem mondhat - érthetıvé váltak…
Amikor szóval és zenével már nem lehet tovább kifejezni érzéseinket,
akkor következhet a tánc. Így volt ez most is.
Az est befejezı számaként következett a fergeteges néptáncbemutató,
melyben sziporkáztak a gyerekek.
A zsoltáros szavaival kezdtem, hadd fejezzem be ismét az ı (Dávid király) gondolataival:
„Áldom az Urat mindenk or,/Állandóan İt dicséri szám./Az Úrral dicsekszik lelkem./Hallják ezt az
alázatosak, és örülnek” (Zsoltár 34:2-3) Úgy gondolom így tettük ezt azon az estén. Tegyük a
hétköznapokban is!
Lengyel Zoltán szülı
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Volt egy este, amire nagyon készült pedagógus és diák egyaránt.
Volt egy este, amikor megint büszkék lehettünk gyermekeinkre.
Volt egy este, amikor együtt örülhettünk.
Volt egy este, amikor együtt cselekedhettünk iskolánkért.
Jó volt látni a megtelt nézıteret.
Jó volt találkozni rég látott ismerısökkel.
Jó volt hallani a verset, zenét, éneket.
Jó volt érezni az összetartozást…
Volt egy este, ami jó érzéssel tölt el bennünket.
Volt egy este, amirıl szívesen beszélünk.
Volt egy este, amire sokat gondolunk.
Istennek ezért az estéért is hálát adunk.
Majorosné Éles T ímea szülı

Óvodásból iskolás lesz
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”/1 Kor. 16,14/
Az idén ismét SULIVÁRÓ foglalkozássorozaton vehettek részt az
iskolánk iránt érdeklıdı családok.
2009. febr. 28-án, márc. 7-én és márc. 14-én nagy érdeklıdés
mellett zajlottak a foglalkozások.
Ezeken az alkalmakon lehetıség nyílt a szülık és a gyermekek
számára az iskolai környezettel és a tanító nénikkel való
megismerkedésre. A játékos foglalkozások a tél és a tavasz
jegyében teltek, ahol a gyermekek a beszélgetéseket, a mondókák, énekek tanulását, és
az azt követı kézmőves foglalkozást nagy lelkesedéssel végezték. A vidám órák után a
kislányok és a kisfiúk elkészített „alkotásaikkal” büszkélkedtek családtagjaiknak.
A szülık a foglalkozások ideje alatt tájékoztatást kaptak iskolánk életérıl, a keresztyén
szellemiségő nevelı–oktató munkájáról, házirendünkrıl és elıadást hallhattak az
iskolaérettségrıl is.
Hálásak vagyunk az együtt eltöltött órákért és a csillogó tekintetekért.
Várakozással és bizakodva tekintünk az új tanévre, és szeretettel várjuk a leendı elsı
osztályos gyermekeket iskolánk falai közé.
Bartháné Petı Mónika tanítónı

Beiratkozásunk idıpontja április 20-21-én reggel 8 órától 17 óráig.
Örömmel adunk hírt arról, hogy a nagy érdeklıdésre val ó tekintettel a következı tanévben
két el sı osztál yt indítunk. Újévi számunkban két elsıs ped agógus
már bemutatkozott, a továbbiakban a másik elsı osztály tanítóinak
bemutatkozás át közöljük.
Czomba Zoltánné vagyok. Nagydoboson élek férjemmel, 14 éves
fiúnkkal és 8 éves kislányunkkal.
1993-ban szereztem óvodapedagógiai diplomát a Hajdúböszörményi
Óvóképzı Fıiskolán, majd 1995-ben tanítóit a Bajai Eötvös József
Tanítóképzı Fıiskolán. 2007-ig a Nagydobosi Általános Iskolában
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tanítottam, ekkor kaptam lehetıséget munkám folytatására a Kálvin János Református
Általános Iskolában. Jelenleg 2. osztályban tanítok környezetismeretet, rajzot, technikát,
és felsı tagozaton technika tantárgyat. Munkám során olyan értékek közvetítésére
törekszem, melyek a gyerekek mindennapi életében, egymáshoz és a világhoz való
viszonyukban pozitív gondolkodásra, a szeretet fontosságára serkentik ıket. Bízom
benne, hogy a Biblia örökérvényő igazságai életük részévé válnak. Fontosnak tartom,
hogy szeretetteljes, családias légkörben mindenki saját képességeinek legmegfelelıbben
fejlıdhessen. Leendı elsı osztályos tanítóként a következı bibliai Ige vezérel: „… csak
ami ig az, csak ami tisztességes, ami ig azs ágos, ami tiszta, ami szer etetr eméltó, ami jó
hírő, csak ami erény és dicséretre méltó, azokról gondolkodjatok. ” Fil. 4,8.
Patakiné Nagy Marianna vagyok. 1978-ban születtem. Mátészalkán élek férjemmel és
kisfiammal nagy boldogságban. Tanítói diplomámat a Debreceni Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskolán szereztem meg. 2003
szeptemberétıl tudhatom magaménak azt a megtisztelı címet, hogy a
Kálvin János Református Általános Iskola pedagógusa vagyok. Akkor
délutános nevelıként végeztem a munkámat. A gyerekeknek a rajzot, a
technikát, a testnevelést és a környezetismeretet tanítottam.
2006-ban született meg a kisfiam, Koppány Torontál. Ezt követıen
otthon neveltem ıt három évig.
Idén a 2009/2010-es tanév kezdetétıl Isten segítségével újra munkába állhatok, és a
leendı elsı osztályosoknak fogom tanítani a készségtárgyakat, csakúgy, mint pályám
kezdetén. Igyekszem a gyerekek felé minden nap szeretettel fordulni, türelemmel lenni
irántuk, tiszteletben tartani önálló személyiségüket, „nevelés közben nevelıdni, ha kell a
gyerekek által”, alázattal lenni munkám iránt.

Versenyeredményeink
„ Mert İ tıle, İ általa, és İ reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsıség
mindörökké.”
(Róma 11,36)
Örömmel számolunk be tanulóink újabb tanulmányi versenyeken elért
kimagasló eredményeirıl.
Kora tavasszal a Kazinczy szépen olvasó versenyen
P alcsák Bence 5. osztályos tanuló
I. hel yezést, T ardi Alexandra 7. osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Elıször vettek részt diákjaink Nyíregyházán, a „Csodát virágzik a jelen” elnevezéső Református
Iskolások Országos T anulmányi Versenyén. A kétnapos szervezés sajátossága volt, hogy a
gyerekek családoknál hajtották álomra a fejüket. Sok izgalmas élménnyel gazdagodva, lelkileg
feltöltıdve tértek haza tanulóink az alábbi eredményekkel:
Versmondó verseny:
I. hel yezés: Szalai Eszter 8. osztályos,
Molnár Eszter 6. osztályos,
Prózamondó verseny:
II. hel yezés: Mándi Annamária 6. osztályos
III. hel yezés: Szabó Kristóf 8. osztályos,
Anyanyel vi verseny:
IV. hel yezés: P alcsák Bence 5. osztályos
V. hel yezés: Simon Annamária 7. osztályos
A tanulókat felkészítette:
Murgulyné Kovács Edit tanárnı
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Szól ó néptánc kül öndíj:
Kiss Eszter és P alcsák Bence 5. osztályos
Felkészítı tanár: T óthné Szomju Anita
Népdal énekl és:
III. hel yezés: Kiss Eszter 5. osztályos
Felkészítı tanár: Balogh Ferencné
T anulóink immár hagyományosan vesznek részt Csengerben a P etıfi – hét
változatos tanulmányi versenyein. Korcsoportonként az alábbi eredményekhez
gratulálunk:
M atematika:
III. hel yezés: Szalay Csenge 2. a osztályos (Felkészítı tanító: Mónus Béláné),
Murguly Máté Endre 3. osztályos (Felkészítı tanító:Kiss Éva)
Szépen ol vasó:
III. hel yezés: P app Eszter Ágota 4. osztályos (Felkészítı tanító: Légrádi Gézáné)
Kispályás l abdarúgó torna:
IV. hel yezés: 5. – 6. osztály. A tanulókat felkészítette: Vida Miklós
Gratulálunk minden tanulónknak, akik vállalták a megmérettetést, akik öregbítették iskolánk
hírnevét! Köszönjük a felkészítı pedagógusok odaadó, lelkes felkészítı munkáját!
T ovábbi életükre és munkájukra Isten áldását kérjük!

REF - IRKA
Ti írtátok
Néhány gyermeki gondolat, melyek a jótékonysági estünkön is elhangoztak:
Azért szeretek ebbe az iskol ába járni…
Mert itt okosodunk. Kedvesek a tanító nénik és a gyerekek is. Sokat
tudunk egymástól tanulni. A tanító nénik mindig a kedvünkben járnak.
Az iskola olyan mintha a második otthonom lenne. Jézusról és Istenrıl
hallhatok, és mert a barátaimra bízhatom magam. Sokat imádkozunk,
sok barátnım van. Itt Istenrıl is tanulunk. Mert itt ápoljuk a hitet és
fontos Isten. Az életünkben elengedhetetlen a hit és itt arra nevelnek,
hogy fontos legyen Isten, mert ha a keresztséget elhanyagolnánk, akkor
nem jutnánk el az örök élethez.
Hál ás vagyok Istennek, mert megteremtette ezt a szép világot, ahol élünk. Megalkotott engem.
Van családom, házunk, tudok mit enni. Megteremtette a földet, a vizet, az eget, az embereket és
az állatokat. Életet, szívet, és lelket kaptam tıle. Mindennap járhatok iskolába, és itt
imádkozhatom Hozzá. Hálás vagyok azért, mert egy beteget sem hagyott cserben. Mert szeretem
az Igéjét.
A rossz tulajdonságú embereknek megtisztítja a szívét. Elveszi a bőneinket. Felvidít, ha bánatos
vagyok. Hálás vagyok azért, mert megformált és erıt ad ahhoz is, hogy mindennap jöjjek
iskolába.
Nekem a szeretet azt jel enti, hogy…
Együtt lehetek a családommal. Anyukám gondoskodik rólam, és biztonságban érzem magam.
A tanító néni minden reggel olvas nekünk egy Igét, és azt leírjuk a füzetbe. Barátok vagyun k,
figyelünk egymásra, és ha összeveszünk, mindig kibékülünk. Szívbıl adakozunk, szeretjük az
embereket. Van egy egészséges családom, hogy járhatok iskolába és vannak barátaim.
A tanító néniket is szeretem, és nekem ezt jelenti a szeretet. Adakozunk, és kedvesek vagyunk a
többiekhez. Segítek a másiknak, és ı ugyanúgy segít nekem. Segítek a magányosoknak. Azt
mondja, ne közösítsek ki senkit! Nekem segíteni kell a rászorulóknak. Anyukám minden reggel
készít nekem reggelit, és lemond egy ruháról, hogy meg tudjon nekem venni egy nadrágot vagy
bármit. Ha valami gondom–bajom van, a szeretetbıl erıt nyerek, hogy újra vidám legyek.
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Gyülekezeti híreink:


























Heti rendszerességgel mőködik a gyülekezetben a
kismamámat és kisgyermekes anyukákat barátitestvéri közösségbe hívó Életadó Kör, valamint a
nıknek felfrissülést kínáló Nıi Torna.
Kéthetente tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és
családokat várjuk bar áti-testvéri közösségbe.
Megjelent az Édesanyám Imakönyve, amely kapható
a Lelkészi Hivatalban, valamint a gyülekezeti
iratterjesztésben.
Gyülekezetünk Presbitériuma a február 1-jén
megtartott győlésén elfogadta az egyházközség és az
iskola
2008.
évi zárszámadását, 2009.
évi
költségvetését, valamint a gyülekezet 2009. évi
missziói munkatervét.
Egyetemes imahetünket január 19-26. között
tartottuk a város történelmi egyházaival közösen.
Január
21-én
a
Mátészalkai
Mővészetbarát
Egyesülettel együttmőködési megállapodást írt alá
gyülekezetünk.
A Nıszövetség február i összejövetelén Becseiné Kató
Anikó lelkész-pasztorálpszichológus tartott elıadást
„Rejtett értékek és energiák a nıkben” címmel.
„Barangoló Vasárnap” délutánjainkon februárban a
nyírmeggyesi, márciusban pedig a baktalórántházi
erdıbe kirándultunk.
A
Presbiterképzés
keretében
elıadás-sorozat
kezdıdött gyülekezetünkben. Januárban „A hit
fejlıdése az egyéni élettörténetben”, februárban és
márciusban
a
„Kapcsolatépítı
kommunikáció”
címmel
tartott diaképes elıadást Becseiné Kató
Anikó lelkésznı.
Februártól felnıtt konfirmációi képzés indult ismét
a gyülekezetben. Az alkalmak szerda esténként 6
órától vannak a gyülekezeti házban, ahová azokat is
várjuk, akik érdeklıdıként hitbeli kérdésekrıl
szeretnének beszélgetni.
A Nık Ökumenikus Világimanapjának r endezvényét
a baptistákkal közösen, a baptista imaházban
tartottuk február 29-én.
A Nıszövetség márciusi találkozóján Becseiné Kató
Anikó lelkésznı tar tott elıadást „A gyermek
ezerarcú fejlıdése” címmel.
Tavaszköszöntı Táncház prog ramunkon 36-an
voltunk együtt a parókiaudvaron vidám, testvéri
légkörben március 14-én, amelyrıl részletes
beszámoló olvasható hír levelünkben.
Április
5-én,
vagyis
virágvasárnap
volt
gyülekezetünkben a konfirmáció. Ebben az évben
eredményes vizsga után 44 gyermek tett fogadalmat.
Konfirmációi istentiszteletünket a
Református
Énekkar
szolgálata
is
gazdagította.











I S K O L A
Konfirmandusaink
húsvétkor
vesznek
elıször
Úrvacsorát.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem ezen
az ünnepen is elküldi hozzánk ünnepi követét
Kozma Krisztina 2. évfolyamos teológiai hallgató
személyében.
A gyülekezeti iratterjesztés februártól kibıvült
könyvkínálattal
áll
gyülekezeti
tagjaink
rendelkezésére.
A világhírő Shirchadasj holland kórus április 28-án,
kedden este 7 órakor koncertezik a Mővelıdési
Központ Színháztermében. Egyhetes magyarországi
turnéjuk
bevételével
a
kárpátaljai
árvákat
támogatják.
Május 22-én Debrecenben ül össze az Egyetemes
Alkotmányozó Zsinat, hogy kimondják a világ
reformátusságának egységét. Ezen a napon délután 4
órakor a világ minden református templomában
megkondulnak a harangok.
Május 28-án (Pünkösd nagyhetében) Rákász Gergely
orgonamővész ad koncertet a Kossuth téri
Nagytemplomban.

Anyakönyvi híreink:
A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Bálint Soma – Rákóczi u.
2. Jakab Tamás – Váci M. u.
3. Bazola Panni – Ópályi, Rajk L. u.
Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Polgár János Kálmán és Ujlaky Csilla mátészalkai,
(15 éves jubileum)
2. Szabó István mátészalkai és Borbély Tünde
kisvárdai,
3. Fekete Zsolt és Csiki Anita Gabr iella mátészalkai,
4. Sipos Sándor és Szabó Ilona rohodi lakosok. (50
éves jubileum)
Elhunytak:
1. Benedek Lajos 89 é. (Nyír egyháza)
2. Kondor Zsigmondné Erdıdi Gizella 84 é. (Móricz
Zs. u.)
3. Nagy Imréné Haklik Margit 70 é. (Hodászi Otthon)
4. Radoszta Imre 81 é. (Lajos u.)
5. Kovács Béláné Oláh Katalin 67 é. (Széchenyi u.)
6. Lakatos Sándor 58 é. (Alkotmány u.)
7. Lakatos Béla 71 é. (Hajdu u.)
8. Veréczi Sándor 68 é. (Fellegvár u.)
9. Lırincz Istvánné Orosz Julianna 81 é. (Zrínyi u.)
10. Kovács Árpád Zoltán 80 é. (Dózsa Gy. u.)
11. Molnár Csaba 36 é. (Erkel F. u.)
12. Kolozsvári Gusztávné Lengyel Etelka 88 é.
(Budapest)
13. Mezı Károlyné Jakab Margit 82 é. (Kodály Z. u.)
14. Stamusz Béla 67 é. (Vár osház köz)
15. Kiss Jenıné Márki Éva Ilona 75 é. (Munkácsi u.)

Néhány fontos tudnivaló az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban:
Gyülekezetünk Presbitériuma a 2009-es évre, a városi történelmi egyházakkal összhangban a fenntartói járulékot
felnıtt és önálló jövedelemmel rendelkezı egyháztagonként 3 ezer Ft-ra emelte, a Szatmári Református
Egyházmegye határozata alapján. Utoljára 2005 elején tör tént emelés, az utóbbi 4 évben változatlan maradt a
befizetés. Továbbra is érvényes az a presbiteri határozat, hogy ha valaki ebben az évben szeretné megkezdeni a
járulékfizetést, akkor megteheti. A korábbi évek tartozását ilyenkor elengedjük, és örömmel üdvözöljük testvérünket
az egyházfenntartók között. Ez érvényes a több éve vidékrıl beköltözöttekre is. Az a korábbi presbiteri döntés is
érvényben marad, hogy ha valakinek 5 évnél több elmaradása van, és a családban haláleset tör ténik, akkor pótlólag
a mindenkori járulék ötszörösét kell befizetni, tehát ettıl az évtıl 15 ezer forintot. A város minden gyülekezete ezt is
összehang oltan teszi, és adott esetben hasonlóan jár el. Kérjük a testvérek megértését, és szeretettel bátorítunk
mindenkit, hogy lehetısége szerint vegyen részt annak az egyháznak a fenntartásában, és még inkább a közösségi
életében, amelyben megkeresztelték. A fenntartói járulék befizethetı a Kossuth téri Lelkészi Hivatalban kedden,
csütörtökön és pénteken délelıtt 9-12 óráig, valamint a vasárnapi istentiszteletek elıtt és után. A járulékot ez év
januárjától a presbitereknél is be lehet fizetni, akiknek név és címjegyzékét hírlevelünk 7. oldalán találjuk.
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