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A pünkösdi lélek rezdülései egy nıi lélek húrjain 

 
Ige: Apostolok Cselekedetei 2, 1-12: „Amikor pedig 
eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbıl, 
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg elıttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek 
adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi 
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik 
a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás 
támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar 
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta 
ıket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva 
mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien 
Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja ıket 
mindegyikünk a maga anyanyelvén?... Halljuk, 
amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges 
dolgairól." Álmélkodtak mindnyájan, és nagy 
zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez 
lenni?"  

Kedves Testvéreim! 
 
A bibliai történetek nem mítoszok, és nem 
tanmesék. Szereplıik sem kitalált hısök, 
hanem valódi emberek.  
Épp olyanok, mint mi, még ha évezredek 
választanak is el tılük. Engedjük most 
szabadjára képzeletünket! Hogyan emlékezne 
felejthetetlen élményeire a felolvasott történet 
egyik szereplıje?  Egy 2000 évvel ezelıtt élt, 

zsidó asszony, aki mindvégig ott volt Jézussal, 
a bıvebb tanítványi körben kitartóan kísérte 
İt. Majd a Jézus mennybemenetele után 
együtt maradt a tanítványokkal, és várta a 
Szentlelket. 

Így emlékezne: „Azt hiszem, olyan 
dolgokat élhettem át, amit nagyon kevesen. Ki 
vagyok én, kiszolgáltatott, lenézett zsidó nı, 
hogy az Úr Isten minderre méltatott? A 
Jézussal együtt töltött idı olyan 
kimondhatatlanul csodálatos volt az életemben, 
amit még most sem tudok felfogni igazán. Néha 
fölébredek éjjel, s könnyeim fátyolán át látom 
İt… Félve kérdezem: ugye nemcsak álom 
volt?… Anyám korán meghalt. Nem tudtam, 
milyen, ha szeretik az embert. A férjemnek a 
tulajdona vagyok, a kiszolgálója, mindig 
engedelmeskednem kell... A szeretettel akkor 
találkoztam, amikor az elsı gyermekemet 
elıször magamhoz szorítottam. Ahogy 
kapaszkodott belém, ahogy bújt hozzám, 
éreztem: szüksége van rám, a szívemre is, a 
lelkemre is… és a testvéreinek is. İk felnıttek. 
El kellett engednem ıket. Nagyon fájt. De 
megértettem: már más karok ölelik ıket… És 
akkor jött İ, Jézus. És zsidó férfi létére annyira 
más volt, mint a többi… Nem volt különleges 
férfiszépség, aki az asszonyi szívet 
megdobogtatná… Még talán kicsit gyengébbnek 
is látszott külsıre a többieknél.  De ahogy rám 
nézett, abban volt valami 
megmagyarázhatatlanul gyönyörőséges. A 
tekintete azt mondta: értékes vagyok, fontos, 
amit érzek, gondolok és teszek. Szavaira 
mindig megremegtem, kimondhatatlanul sodort 
magával az İ lendülete, a szárnyaló 
gondolatai, a derője, minden mozdulata. Olyan 
magasságokba röpített, amirıl álmodni se 
mertem, olyan vizekre vitt, melyekre sose 
merészkedtem volna gondolatban sem, de 
amirıl rögtön tudtam: jó nekem, a legjobb 
nekem. Repültem a boldogságtól, mindvégig, 
amíg a közelében lehettem. Hogy ezért otthon 
mit kaptam, azt nem kívánom senkinek.  
De igyekeztem otthon is úgy helytállni, mindent 
megtenni fele annyi idı alatt, hogy mehessek  
Jézushoz. Hiába voltam mindennel kész, 
mindig kaptam azért, hogy el merek szökni 
Hozzá. Nem bántam. Azt sem, hogy 
házasságtörınek bélyegeztek miatta. Megérte. 
İ a lelkemet érintette meg, a lelkemben járt, a 
szívemben röpködött, mint egy gyönyörő  
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pillangó, s annyi boldogsággal öntött el, hogy 
mindent kibírtam, mikor hazamentem. İ sosem 
bántott. Olyan finom volt, olyan szelíd, és 
sosem gondolt rólam rosszat. Úgy vigyázott a 
lelkemre, a tisztaságomra, a becsületemre, 
ahogyan egyetlen férfi sem. Pedig senki sem 
jött még „ilyen közel hozzám”. Sosem akart 
elvenni tılem semmit, csak adott. Emberi 
méltóságot, önbizalmat, értéket, fontosságot…, 
és bocsánatot, tisztaságot…örömöt, vigaszt és 
erıt… Fel sem tudom sorolni. İ sokkal több 
volt, mint férfi, ezt mindig éreztem. Nem is a 
férfi vonzott Benne, hanem az a gyönyörőség, 
amibe beleborzongtam, valahányszor a 
közelébe kerültem… Megölték… Azon a három 
hosszú napon csak ezt kiabáltam: „Gyilkosok! 
Hatalomféltı és bosszúszomjas zsidó férfiak! 
Mit tudjátok ti, mi az élet! Nektek semmi se 
szent? Nem értettétek İt, nem ismertétek İt! Ó 
mennyire ökölbe szorul a kezem…” De hát İ 
nem erre tanított! Úgy szégyellem magam… 

És aztán megint egy csodának lehettem 
a tanúja. Bár sokan mondták: bolond vagyok, 
megırültem, valami szellemképet kergetek. De 
İ volt! Jézus! Talán magam sem hittem volna, 
hogy feltámadt, ha nem lettünk volna oly 
sokan, akik találkoztunk Vele, miután 
visszajött a halálból. Ennyien csak nem 
ırülhettünk meg! Együtt maradtunk, mert már 
nem tartottak minket normálisnak, és mert İ 
ezt kérte tılünk, mikor felemeltetett az  
Atyához… Ott ültünk abban az emeleti 
szobában, Jeruzsálemben, már 10 napja… 
Minden fájdalmam elıvett. Bár már több mint 
egy hete nem voltam otthon, még mindig fájtak 
az uram öklének a nyomai, amiket azért 
kaptam, mert bolondokat beszélek az Isten 
Fiáról… Már nem bánt a lelkiismeret, hogy 
eljöttem, és itt vagyok. Ha Jézusra gondolok,  

 
arra a sok gyönyörő pillanatra, sok csodás 
felismerésre, amit tıle kaptam – vagy csak arra  
a meleg, elfogadó, szeretı tekintetére – mindjárt 
jobban leszek. Behunyom a szemem, s csak Rá 
gondolok. Szédülök. Repülök újra hozzá, aki 
most valahol fönt van… S aki utoljára ígért 
valamit, amit alig értettem… Édes ez a 
szárnyalás, ez a szabadság, még ha csak 
gondolatban is… Már semmi se fáj… Alszom,  
vagy ébren vagyok? – már nem is tudom, de 
minden zúg, körülöttem és bennem, nagyra 
nyitom a szemem – ırült szél támadt, forog 
velem minden. Látom a többieket is, félnek, 
remegnek, mint én. Kapaszkodnék, de nem 
tudok, elsodor a szél! Uram, segíts! Ó, 
Jézusom, ha itt lennél!!! Egy pillanatra 
behunyom a szemem, de a csodálkozó 
jajkiáltásra kinyitom. Lángokat látok, félek, 
tényleg elborult az elmém, hát én is kiáltozok. 
Valaki meghallja, s válaszol, ı is ugyanazt 
látja… kicsit megnyugszom, bár semmit sem 
értek – és a lángok szétoszlanak, közelednek 
felénk – lepereg az életem, biztosan tudom, 
most fogok meghalni. De boldog vagyok, érzem, 
mindent megadott az Isten, ami boldogságot 
ember megélhet, hát boldogan halok meg! Be 
kellene csukni a szemem, de nem tudom, 
lebilincsel, amit látok: leszállnak egészen a 
fejünkre a lángok, mégsem égünk el. Valami 
elönt: valami forróság, mintha a szél az elıbb 
kifújt volna belılünk valamit, s most a hideg őrt 
betölti valami édes melegség… valami isteni… 
ez İ! Jézus! Érzem İt! Itt van! Ez ugyanaz a 
gyönyörő egybeolvadás, mint amit mellette 
mindig éreztem. Mi akar ez lenni? Ez lenne a 
Lélek? Egyik ámulatból a másikba esem. 
Valami iszonyatos nagy erı felállni, menni 
kényszerít, s mint a föld mélyérıl kitörı forrás, 
tör ki és ömlik belılem a szó. Tudom, hogy mit  
mondok, de úgy beszélek, mint még soha. 
Emberek győlnek körém, és megértenek, 
megértenek engem! Azt mondják, az ı 
nyelvükön beszélek. Másodpercek alatt közel 
kerülünk egymáshoz, érzem a lelküket, s ık is 
az enyémet. Eltőnik minden különbség: hirtelen 
egyformák vagyunk, egyenrangúak, 
egyenértékőek! És mindannyian érzik és 
szomjazzák azt a boldogságot, amit én! Jézus 
Lelke tette ezt.  Eggyé tett minket, odaadott 
egymásnak. Most már nem fáj, hogy nı 
vagyok, mert tudom: értékes az életem, van 
célja és értelme.” – talán így mondhatta volna 
el emlékeit az asszony, aki egy volt Jézus 
kortársai, nıi tanítványai közül. 
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Kedves Testvéreim! Ha a Lelke által 

velünk lévı Jézus szeretı szemével nézünk  
magunkra, társainkra, és a világra – mennyire 
mássá lehet a szemléletünk, az egész 
életvitelünk! Mert ahhoz, hogy változás legyen, 
nem biztos, hogy ki kell lépni abból, amiben 
vagyunk. Azok között a viszonyok között is, 
melyekben most élünk, s oly kilátástalannak  
látszik is minden, lehetséges a változás. Mi 
magunk megváltozhatunk, átértelmezhetjük a 
helyzetet, megváltoztathatjuk a 
hozzáállásunkat – odakapcsolódva a 
lelkünkkel, mint bennünk lévı „iránytővel” 
Isten Lelkéhez, aki vezet: új kilátásokat, új 
felismeréseket és erıt ad. 

De hogyan mőködik bennünk, mirıl 
ismerhetı fel a Szentlélek? A Lélek ott van 
minden mosolyban, minden ıszinte 
pillantásban, amikor két szempár szavak 
nélkül egymás lelkének a mélyére hatol, és 
ugyanazt érzi… A Lélek ott van minden 
elismerı tekintetben, kézszorításban, ahol 
emberek egymást értékesnek és fontosnak 
tartják. Isten Lelke indít minden vágyat és 
lendületet a gondoskodásra, a törıdésre… 
Amikor fölfogod a csodát, hogy egy kicsi ember 
él és mozog benned, s ezzel megérzed a 
végtelen világmindenségben a testet öltés 
gyönyörőségét, a teremtés nagyszerő titkát: a 
Lélek húrjai pendülnek meg benned. Amikor 
belédkapaszkodik, hozzád menekül síró 
gyermeked, unokád, s nálad megnyugvást 
talál, talán szavak nélküli együttérzést: te vagy 
számára az Isten ölelı karja, simogató 
vigasztalása. Ha bántanak téged, éppen azok, 
akik a legközelebb állnak hozzád, és te keserő 
fájdalmaid között meglátod, hogy az a másik 
valójában nem bántani akart, csak nem volt 
jobb megoldása, s hogy mennyi sebet, 
fájdalmat hordoz ı is, és alig van ereje – meg  
tudsz bocsátani, tudod ugyanúgy szeretni, 
mint azelıtt – akkor ez a Szentlélek 
tisztánlátást adó ereje benned. Csakúgy, mint 
amikor meghallod a támadó szavak mögött 
rejtızı segélykiáltást, és meglátod a félelmet. A 
zsörtölıdés, kötekedés mögött pedig 
észreveszed a magányt… Talán vannak olyan 
napjaid, hónapjaid vagy éveid, amikor úgy 
érzed, elfut melletted az életed, mert minden, 
amit teszel, megszokott rutin már. Ha így  
hétköznapi rohanásodban egy percre megállsz, 
s bevárod a lelkedet, hogy Isten szemszögébıl 
mindent átgondolj és átérezz – és mersz 
változtatni – akkor az a Lélek munkája 
benned. Amikor kétségbeesett barátaid mellé  

 
állsz, s kihúzod ıket a mélyvízbıl, utat 
mutatva nekik, cipeled a terheiket, hiszel 
bennük és hiszel helyettük, amíg ık képesek 
nem lesznek újra hinni és erejüket 
visszanyerni – akkor ez Isten segítı keze 
általad.  S ha rácsodálkozol a zizegı 
falevelekre, a gyémánt-csillogású patakra, 
szikrázó napsütésre, egy fenséges hegyoromra, 
hogy szinte beleremegsz – és mindezt 
megköszönöd Istennek – a Lélek fuvallatát 
engeded át magadon.    

Érteni és érezni, és engedni, hogy 
megérintsen a mindenség – ez a nyelveken 
értés. Megérteni a másik embert és vele érezni,  
közel engedve magadhoz ıt: ez a nyelveken 
értés. Istennel összefüggésben megérteni 
önmagadat, tudatosan élni a mindenségbe 
ágyazott életedet: ez az igazi nyelveken értés… 
Nyelveken szólni pedig azt jelenti: képes 
vagyok kommunikálni. Tisztában vagyok 
önmagammal, bármi történjen is, van 
reményem: a végtelenül szeretı Isten. Egy 
nyelvet tudok beszélni másokkal, még ha 
bizonyos értelemben minden embernek más is 
a nyelve. Harmóniában tudok lenni a 
természettel, a mindenséggel. És Istennel is 
képes vagyok kapcsolatot tartani. Gondolatok, 
beszéd, imádság formájában, Bibliát olvasva, 
és úgy is, hogy hallgatok a megérzéseimre, 
engedelmeskedem a belsı indításnak. 
A Lélek nyelve – melyen mindannyian képesek 
vagyunk beszélni, csak rá kell találni – 
nemcsak a szó. Lehet egy mosoly, egy 
simogatás, egy pohár víz, egy szál virág, 
szótlan együttérzés… Nyelveken szólni annyit 
tesz, mint szeretettel odafordulni valakihez és 
megtalálni vele a megfelelı hangot: beszélni az 
ı nyelvét – gondolatainak és érzéseinek 
hullámain vele evezni. Átélni, hogy 
összetartozunk, hogy lelkünk összeforr, egyek 
vagyunk Isten csodálatos harmóniájában… 
                        Ámen.            

   
  
 

 Becseiné Kató Anikó lelkész 
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A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata és Hálaadó Ünnepe 
Debrecen, 2009. május 22. 

  Akik ott voltunk még sokáig 
fülünkbe cseng, és a lelkünk legmélyebb 
húrjait pengeti meg az ısi zsoltár, a 
református himnusz, amelyet egyszerre 
sok ezer kárpát-medencei magyar 
református testvérünk énekelt a debreceni 
Nagytemplom elıtt, a Kossuth téren: 
„Tebenned bíztunk eleitıl fogva…” Ezzel a 
zsoltárénekkel indult az egyesítı menet, 
amely jelképesen a Kárpát-medence 
egyházkerületeit csatolta össze. A Hálaadó 
Ünnep egész napos programjára délelıtt fél 
10-tıl várták a gyülekezeteket a Kárpát-
medence minden magyar református 
egyházából. Gyülekezetünk és a 
fenntartásunkban mőködı iskola igen 
szép számmal képviseltette magát ezen a 
lélekemelı rendezvényen. Az ünnepre 

érkezık az érkezés sorrendjében egy maréknyi 
otthonról hozott anyaföldet helyeztek el a 
felállított Kárpát-medence installáción, ezzel is 
kifejezve az együvé tartozást. A Nagytemplom 
elıtti Kossuth téren és a templom körül 
mindenütt bemutatkozó sátrak álltak, 
amelyekben határon inneni, és túli református 
gyülekezetek és missziói ágak, intézmények 
mutatkoztak be. Miközben gyülekezetünk 
tagjaival sorra megtekintettük a kiállított 
sátrakat, és az egyes intézmények 
képviselıivel néhány kedves szót váltottunk, 
végig az volt az érzésünk, hogy lélekben, és 
szellemi kincsekben milyen gazdag és milyen 
sokoldalú a mi Magyar Református 
Egyházunk. Mélységes hálaadás töltötte el a 
szívünket, hogy ennek az egyháznak lehetünk 

élı tagjai. Sok más intézménnyel együtt 
iskolánk is bemutatkozott. Pedagógusaink 
egész nap ott voltak az iskola sátrában, és 
szívesen válaszoltak az érdeklıdık 
kérdéseire. Az egyesítı menet fél 2-kor 
kezdıdött és mintegy két órán keresztül 
vonult Istennek magyar ajkú református 
népe a kálvinista Róma, az ısi cívisváros 
utcáin, fáradhatatlan lelkesedéssel, hogy 
kifejezze és megélje az egységet. Minden 
ékes és szép rendben történt, ahogy ez Isten 
népéhez méltó. Még árnyéka sem volt semmi 
rendbontásnak, pedig 15-20 ezren lehettünk 
a zarándokmenetben. Délután 4 órakor a 
Nagytemplom elıtt olvasták fel a kárpát-
medencei reformátusok, most már a Magyar 
Református Egyház közös Alkotmányát.  
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Köztársasági elnökünk, Sólyom László 

levelében így üdvözölte az eseményt (részlet): 
„Osztom a magyar reformátusok örömét, akik 
számára a mai nap az egység és a hálaadás 
ünnepe. Osztom az Alkotmányozó Zsinat 
elıkészítıinek álláspontját, amely szerint az 
egység nem öncél, hanem az egyházra bízottak 
hatékonyabb szolgálatának és 
érdekképviseletének lehetısége. Az egység, 
amelyért ma a magyar reformátusság hálát ad, 
azonban egyszersmind a magyar nemzet 
egységét erısíti. Ezért nemcsak a protestánsok 
ügye, nem is csak a vallásos embereké, hanem 
mindnyájunkat, minden magyart érint, és 
megerısítésünkre szolgál. Fogadják ezért 
nagyrabecsülésemet és köszönetemet.”   

Fél 5-tıl közös úrvacsorás szabadtéri 
istentisztelet vette kezdetét. Aki ott voltunk 
elmondhatjuk, hogy soha nem volt még részünk 
ehhez hasonlítható lelki élményben.  

Az istentiszteletet követıen került sor 
iskolásaink bemutatkozására. A Nagytemplom 
mögötti színpadon mutathatták be ragyogó 
tehetségüket az érdeklıdık számára.  

Isten iránti hálaadással és a sok lelki 
élménnyel a szívünkben tértünk haza. 
Mindezekért Istené legyen a dicsıség.  
SOLI DEO GLORIA! 

             Becsei Miklós lelkipásztor 

 
 

 

Nyári táborozás Vágáshután 
2009. július 20-25  

 

Kedves Lányok és Fiúk! 
 
Ismét a festıi 

szépségő zempléni tájra 
látogatunk a nyáron. 
Július 20-25 között a 
Szatmári Református 
Egyházmegye üdülıjében 
(a jobb oldali fotón 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:  

06-30-683-9972 és 06-30-683-7867  A nyári találkozásig szeretettel köszöntünk Titeket: 
Anikó néni és Miklós bácsi



T E M P L O M  É S  I S K O L A     

7 

 
Megjelent 

az 

Édesanyám Imakönyve 
a Master Print 2001 Bt. gondozásában. Nagyszerő 

ajándék lehet szeretteinknek az év bármely 

részében. Kapható a Kossuth téri Lelkészi 
Hivatalban, valamint a gyülekezeti 

iratterjesztésben a vasárnapi istentiszteletek elıtt és 
után. 

 
 

 
A hímzett terítı Filep Istvánné testvérünk munkája 

„
6666Semmiért se aggódjatok, haneSemmiért se aggódjatok, haneSemmiért se aggódjatok, haneSemmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással m imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással m imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással m imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten eltárjátok fel kéréseiteket Isten eltárjátok fel kéréseiteket Isten eltárjátok fel kéréseiteket Isten elıtt;tt;tt;tt;    7777és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja meg fogja meg fogja meg fogja ırizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”rizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”rizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”rizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”  
    Pál levele a Filippibeliekhez 4. rész      

     

Konfirmáció gyülekezetünkben
Virágvasárnap 44-en tettek 
gyülekezetünkben 
konfirmációi fogadalmat:  
Adorján Tamás, Antal Dávid, 
Antal Norbert, Bagonyi 
László, Bálint Soma, Becsei 
Miklós, Bojti Barbara, Csige 
Patrícia, Egri Álmos, Eölyüs 
Evelin, Fányi János, Farkas 
Gábor, Fazekas Brigitta, Filep 
Kinga, Filep Roland, Garda 
Richárd, Gáti Richárd, Gyıri 
Ádám, Hornyák Judit, Huszti 
Gábor, Imre Zsanett, Kepecz 
Sándor, Király Beatrix, Kokas 
Mátyás, Koncz Gergely, 
Kovács Bence, Kovács 
Erzsébet, Kovács Péter, Kun 
Tamás, Lengyel Roland, 
Magos Bettina, Magyar 
Gergı, Molnár Patrícia, Nagy 

Dávid, Pásztor Tímea, Polgár Péter, Sarka Szabina, Sarkadi Krisztián, Szabó Kristóf, Szalai Eszter, 
Szolnok Annabella, Szőcs Szabolcs, Tóth Hajnalka, Tóth József 
 

Konfirmandusaink közül ketten – Molnár Patrícia és Sarka Szabina – részt vesznek a  
Szatmári Református Egyházmegye egyhetes berekfürdıi konfirmandus konferenciáján.
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Felnıtt konfirmáció 
Április 24-én nyolcan tettek felnıtt 
konfirmációi fogadalmat (a képen jobbról 
balra haladva):  
Gelsi Mária, Fekete Anita Gabriella, 
Kutasi Gabriella, Kópis Annamária, 
Nagy Magdolna, Lieb Sándorné, 
Polgárné Ujlaky Csilla,  
Técsi András Levente  

„13Jézus elküldött tanítványai 
közül kettıt, és ezt mondta nekik: 
"Menjetek a városba, és ott szembejön 
veletek egy ember, aki egy korsó vizet 
visz; kövessétek ıt…” Márk ev. 14, 13 
„…Kedves Konfirmandus Testvéreim és 
Barátaim! Az élet úgy hozta, hogy néhány 
hete, vagy hónapja ti is bekopogtattatok 
ennek a gyülekezetnek az ajtaján. Néhányan már korábban is. Nézzetek itt körül, és lássátok meg, 
hogy mi mindannyian korsóvivı emberek vagyunk. Vegyétek észre azt is, – bár a cégtáblánkra az van 
írva – hogy Isten népe közössége vagyunk, de a mi életünk edénye is tele van azzal, amivel a tiétek. 
Amiért az ember inkább elfordulna, és továbbmenne. De valami mást is vegyetek észre: mi református 
keresztyének ismerünk egy házat, ahol a Gazda lakik. Tudjuk az odavezetı utat. Most is oda hívtunk 
titeket. A gazda házába, az Isten házába. Ebben a házban pedig mindenkinek megvan a lehetısége, 
hogy úgy menjen tovább innen, mint aki a gazda eledelével, az Isten drága szavának, szent igéjének 
a gyógyító üzenetével lett tele. Ebben a házban, az egyházban mindenkinek megvan a lehetısége, 
hogy az élete edényét kiöntse Jézus elıtt, és elkeserítı, és beteg, és fájdalmas tartalmak helyére az 
élet derője kerüljön. Ebben a házban mindenkinek lehetıséget ad az Isten, hogy az életét a saját 
kezébe vegye, és azon az Isten segítségével, de mégis a saját döntése szerint v á l t o z t a s s o n.   
Egy ilyen áldott cserét ajánl az Isten. Nemcsak nektek, hanem az egész gyülekezetnek. Amikor ti 
mondjátok az Istenhez való hőség fogadalmát, akkor szeretnénk mi is megújítani az Atyával való 
szövetségünket. Azt a jó hírt mondom el, hogy mi magunk is olyan korsóvivıkké válhatunk, akik az 
élet derőjét, a lélek erejét hordozzák.” (Részlet az ünnepi igehirdetésbıl) Becsei Miklós lelkipásztor 

 
Szülık és nagyszülık figyelmébe! 

 
 
Vasárnaponként 10 órától, a felnıtt 

istentisztelettel egy idıben a gyülekezeti 
házban az iskoláskorú gyerekeknek 
gyermek-istentiszteletet tartunk, a 
Lelkészi Hivatalban pedig a kicsiknek 
gyermekmegırzı szolgálat – „Templomovi” 
– mőködik.  
 Amíg a szülık és nagyszülık a templomi 
istentiszteleten vesznek részt, addig 
gyermekeikkel és unokáikkal keresztyén 
szellemben, szeretetettel és vidámsággal 
foglalkozunk.  
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A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség 
 

Szeretettel várja 

a felfrissülésre vágyó hölgyeket 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

• NNŐŐII  TTOORRNNÁÁRRAA minden csütörtökön 

18.00-19.00 óráig 

• a Kossuth téri Gyülekezeti Terembe, 

• ahol szeretetteljes, vidám légkörben, 

• aktívan tehetnek egészségük megőrzéséért 

• Katonáné Tóth Anita pedagógusnő vezetésével 

 

SSzzeerreetteett tteell   vváárr  mmiinnddeenn  ppáárrtt   

  

PPáárrooss  KKöörr--rree 
  

mmiinnddeenn  hhóónnaappbbaann  aa  hhóónnaapp  kköözzeeppééhheezz  

lleeggkköözzeelleebbbb  eessıı  vvaassáárrnnaapp  ddéélluuttáánnjjáánn  

1155..0000--1177..0000  óórr ááiigg  

                aa  KKoossssuutthh  ttéérrii  GGyyüülleekkeezzeettii  TTeerreemmbbee,,    

  

  

  

  

  

aahhooll  vviiddáámm,,  kköötteettlleenn  bbeesszzééllggeettééss  

aallkkaallmmáávvaall  
 

• barátokra, megértő közösségre 

találhatnak 

• megoszthatják örömeiket és nehézségeiket 

• közösen kereshetnek válaszokat élet-

kérdéseikre 

• a Becsei lelkész-házaspár vezetésével  

 

Gyülekezetünk szeretettel várja az édesanyákat  
gyermekeikkel együtt 

      
 

„„ÉÉlleettaaddóó  KKöörr””-- rree  
 
 
 
 

• minden szerdán 10.00-12.00 óráig 

• a Kossuth téri Gyülekezeti Terembe,  

• ahol kötetlen együttlét alkalmával 

beszélgethetnek  

• életkérdéseikről,  

• személyes, családi  

és gyermeknevelési problémáikról  

• keresztyén szemléletben 

• Becseiné Kató Anikó pasztorálpszichológus-lelkész vezetésével  

 
Ígéretünkhöz híven folytatjuk a vallásos nevelés témakörében elkezdett, a Kálvin évhez kapcsolódó 
gondolatainkat. Most Kálvin János életével ismerkedhetnek meg az olvasók. 
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Kálvin János élete 
 

A francia reformátor Noyonban született 1509. július 10-én. Édesapja Gerard 
Cauvin városi jegyzı és káptalani ügyvéd volt. Édesanyja Le France Johanna 
egy noyoni polgár lánya volt.  
Édesapja fiát egyházi pályára szánta, ezért tanulmányait Párizsban kezdte el. 
Késıbb apja úgy gondolta, hogy fia a jogi pályán elıkelı álláshoz juthat, így 
1529-ben Orleansban, aztán Bourgesba folytatta tanulmányait. Apja halála 
után/1531/Párizsba ment, hogy humanisztikus tanulmányokat folytasson, 

ahol theológiai kérdésekkel is foglalkozott. Itt ismerkedett meg a reformáció tanaival. İ 
készítette el 1533-ban Cop Miklós, a párizsi egyetem rektora részére azt a beszédet, melyet 
Mindenszentek napján tartott Ferenc király elıtt, s melyben hangoztatott evangéliumi 
tanok miatt menekülnie kellett Párizsból. Kálvin is gyanúba került, így elhagyta Párizst, és 
egy ideig Du Tillet angouleme-i kanonoknál tartózkodott, majd Navarrai Margit királyi 
hercegnınél Neragban volt. 1534-ben visszatért szülıvárosába, majd ismét Párizsba ment, 
ahonnan rövid idı múlva menekülnie kellett, mert I.Ferenc szigorú üldözést rendelt el a 
reformáció hívei ellen. Bázelbe menekült, ahol 1535. augusztus 20-án befejezte az 
Institutio Christianae Religionis címő mővét. Ez a református theológia legismertebb 
dogmatikai mőve, mely a keresztyén vallás teljes rendszerét tartalmazza arra a protestáns 
elvre építve, hogy a keresztyén ember hitének és vallásos életének egyedüli mértéke a 
Szentírás. 
Baselbıl1536-ban Renata ferrarai hercegnı udvarába ment, ahonnan hamar visszatért 
szülıvárosába. Genfben vallástanítói, majd lelkészi állást kapott. Itt írta meg kátéját 1537-
ben. Kálvin mőködésében a Genfbe beköltözött francia menekült protestánsokra 
támaszkodott, akikkel szemben a tısgyökeres genfiek ellenpárttá tömörültek, hogy V. Farel 
és Kálvin uralmát megbuktassák. Az ı oldalukon állt a városi tanács is, mely elrendelte az 
úrvacsorának a berni egyház szokása szerinti, azaz ostyával való kiszolgáltatását. Kálvin a 
városi tanács egyes tagjainak - akiknek botrányos élete ellentmond az úrvacsora vételéhez 
szükséges keresztyéni bőnbánatnak -, megtagadta az úrvacsora kiszolgáltatását. Ezért a 
tanács számőzte Farelt és Kálvint. 
Kálvin Strassburgba  ment, majd1539-ben feleségül vette De Bure Idelettet, aki 1549-ben 
meghalt, egyetlen fia még anyja halálát megelızıen elhunyt. Itt ismerkedett meg Sturm 
Jánossal, aki a strassburgi iskola rektora volt. 
1541-ben Genfben Kálvin hívei jutottak többségre a tanácsban és megkérték, hogy térjen 
vissza Genfbe. Visszatérése után azonnal benyújtotta az általa készített egyházi 
rendszabályzatot, melyben megfogalmazta az egyház alkotmányát, (felállította a 
konzisztóriumot, amely az egyházi fegyelmet, igazgatást gyakorolta).1559-ben, Genfben 
teológiai akadémiát állított fel, ahová különbözı országokból jöhettek. Így Kálvin tanításai 
külföldre is egyre inkább eljutottak. Egyre fokozódó gyomorbaja miatt a gyenge testő ember 
egészsége igen megromlott, és 1564. május 27-én meghalt. 

Munkássága hihetetlen messze kiterjedt. Hetente 3 theológiai elıadást tartott. A 
konzisztórium ülésein mindig jelen volt, vezette a lelkészek testületének tárgyalásait, ı 
vezette a legfontosabb politikai tárgyalásokat, elkészítette az egyes bibliai könyvekhez 
kommentárjait. Nyomtatott mővein kívül a genfi és zürichi könyvtárban kb.3000 
prédikációja és értekezése van kéziratban. 
Bibliamagyarázatával kiérdemelte „az igemagyarázók fejedelme” címet. Kiterjedt levelezést 
folytatott számos kortársával, kiadásban megjelent 307 személyhez vagy közösséghez írt 
4271 levele. 

Baktiné Illés Éva igazgató 
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Volt egyszer rég…Volt egyszer rég…Volt egyszer rég…Volt egyszer rég…    
    

A jól ismert dallam szövege jutott eszembe Losonczi Léna 2001. szeptemberében írt újságcikke olvasása 
közben, melyben beszámolt az elsı tanévét indító Kálvin János Református Általános Iskola hálaadó 
istentiszteletérıl. 
Azóta már eltelt nyolc tanév. Az akkori kis elsısök, immár nyolcadik osztályosok lettek. Nemsokára 
elérkezik a búcsú ideje, hiszen tarisznyájukat mára már megtöltötték a további tanulmányaikhoz szükséges 
ismeretekkel, tudással és emlékekkel, amit mindenki ıriz az iskolai életébıl. Bizonyára sokáig elevenen él 
majd emlékezetükben egy-egy tanítási óra hangulata, a közös játékok, kirándulások vidámsága, a 
beszélgetések, imádságok meghittsége; a pedagógusok dicsérı, bátorító vagy é ppen feddı szavai… és a 
felsorolást még sokáig folytathatnánk.  
Losonczi Léna költı-tanár írását felhasználva szeretném most felidézni az elsı hálaadó istentisztelet emlékét, 
mintegy ajándékul átnyújtva ballagó diákjainknak, hogy ezt a legtávolabbi, talán már elhalványult emléket is 
magukkal vigyék az elıttük álló útra.  
 
MÁTÉSZALKA, 2001. SZEPTEMBER 16. 
 

 „ A Kálvin János Református Általános Iskola a Tiszántúli 
Református Egyházkerületben 25.-ként kezdte meg 
mőködését. A Mátészalkai Református Egyházközség 2001. 
SZEPTEMBER 16-án tartott istentiszteletet az iskola 
beindításáért a városi nagytemplomban. Szívet-lelket 
melengetı érzés volt, amikor a kis elsı osztályosok 
tanítóik vezetésével, vállukon a kis aranyozott tógával 
megjelentek a templomban. Bartha Béla mátészalkai lelkész 
– elnök meleg szeretettel üdvözölte a megjelent magas rangú 
vendégeket, Dr. Bölcskei Gusztáv református püspököt, a 
Zsinat lelkészi elnökét, Bartha Gyula lelkipásztort, a Szatmári 

Egyházmegye esperesét, és az ünnepi istentisztelet minden résztvevıjét. 
A lekciót és az elıimát Bartha Gyula esperes végezte, majd az elsıs gyermekek ajkáról 
csendült fel csodálatosan a már megtanult Itt van Isten köztünk… és Vezess 
Jézusunk… kettıs imádsága. A hálaadó istentiszteleten Püspök Úr hirdette az Igét. 
Szolgálatában kedves szavakkal szólt a gyerekekhez, kérdést intézve hozzájuk Kálvin 
Jánosról (…) Beszélt a megilletıdött kicsikhez, a Mátészalkáról elindult Szalkai Lászlóról is 
(…) De mindenekelıtt a felnıttekhez szólt, akik évek óta imádságban hordozták az iskola 
ügyét, és akik Istenben bízva fáradoztak a beindítás feltételeinek megteremtéséért. 
Az I. Kor. 14: 20-25-ig terjedı Igék alapján emelte ki Püspök Úr az apostol szavait, mintegy 
válaszként a kicsik énekére: „Isten valóban közöttetek van!”- ezzel bátorítva, bíztatva, 
vigasztalva mindannyiunkat. (…) Ezekben a napokban a református keresztyén iskolát 
elindítani bizakodva, hálát adva hatalmas kegyelem. Fontosnak tartjuk - emelte ki 
Püspök Úr -, hogy ezek a gyermekek az értelemben legyenek érettek, és a rosszban 
minél kisebbek. A legértelmesebb beszéd pedig az Isten beszéde. Isten hatalma arra 
bíztat, hogy az İ akarata szerinti értelemben növekedjünk egymás kezét fogva, gyermek és 
felnıtt, szülı és tanító, mindaz, aki hisz és tudja, hogy az Isten bölcsessége mindennél 
hatalmasabb. Így munkálva az emberi közösséget megtapasztaljuk, hogy „Isten valóban 
közöttetek van!” és ott élet támad, élet marad. Bizonyítja ezt ez az iskola is, ami 53 évi 
kényszerpihenı után újra kizöldült, mint a megnyesett fa. Végezetül figyelmeztetett az 
igehirdetı bennünket, hogy imádkozva és a dolgokat pontosan végezve éljünk, az egykori 
debreceni kisdiák szavait szívünkbe vésve: Légy jó mindhalálig! Kívánta, hogy az értelem 
és a jó akarat közösségében növekedjen ez az iskola, Isten oltalmazó szeretetében.” 
A nevelıtestület és a tanulóközösség nevében megköszönjük a nyolcadik osztály minden tagjának az 
elmúlt évek szép eredményeit, az iskoláért és a közösségért vállalt szolgálatokat, és kívánjuk, hogy 
további életeteket és munkátokat Istenünk vezérelje, és gazdag áldás kísérje! 

                                    Losonczi Léna költı-tanár, Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes 
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Búcsúzunk… 
A hetedik osztályosok nevében búcsúzunk a nyolcadik osztálytól, egy olyan osztálytól, akikre 
mindig felnéztünk, és akiknek a segítségére mindig számíthattunk. 
Furcsa és szomorú lesz az egész iskolai közösségnek, hogy a következı tanév megnyitóján már 
nem lesztek ott - hiszen az iskola történetében még nem volt olyan, hogy nélkületek kezdtük 
volna el az évet. 
Szomorúan gondolunk arra, hogy már többet nem fogunk együtt kirándulni és nem készülünk 
együtt a jótékonysági estre sem. Nem lesz több civakodás, hogy ki focizzon a pályán, nem 

fogtok már ijesztgetni a következı év nehézségeivel, nem lesz több izgulás az év végi vizsgák miatt. A sok 
közös csínytevést és élményt ne felejtsétek el! 
Sok kedves emléket ırzünk Rólatok. Szeretett, kedves vendégként mindig szívesen látunk az iskolánk falai 
között - ami a Ti iskolátok is!Felelısségteljes gondolat, hogy jövıre már mi leszünk a legnagyobbak és mi 
leszünk a példaképei a kisebbeknek. 
Fogadjuk a tanulóközösség nevében, hogy iskolánk hírnevét tovább öregbítjük és haladunk azon az ösvényen, 
amit Ti már elkészítettetek Nekünk! 
Isten gazdag áldását kérjük az elkövetkezı tanulmányaitokra és életutatokra! 

  A hetedik osztály nevében: Palcsák Zsófi és Tardi Alexandra 
Kedves Iskolatársak, Barátok! 
Elıször is: jó Nektek… mert még legalább egy évet itt tölthettek. Itt, ahol elkezdtétek, és 
belecsöppentetek egy új világba. Kisgyermekként könnyő volt beszélni. Sok megjegyzésünkre 
emlékszem, például: majd ha nyolcadikos leszek… de jó lesz… megyek a gimibe, nagy leszek… 
Elérkezett az idı. Mi most itt tartunk. Nehezebb, mint gondoltuk.  Bárcsak visszafordíthatnánk az 
idıt, bár újra kezdhetnénk. Ahogy közeledik a ballagás napja, egyre jobban örülünk egy-egy jó 
beszélgetésnek, mosolynak társainktól, tanárainktól, de bármilyen lehetetlen, még egy rosszabb 
jegynek is - mert még az is ehhez az iskolához köt. 
Ezek az utolsó napok, és ahelyett, hogy mint kisgyermek várnánk a tanév utolsó napját, és 
izgatottak lennénk, fájdalmat érzünk az elválás miatt. Minden emlék úgy hat ránk - hogy bárcsak 
még ezerszer átélhetnénk! Ez az iskola a családunk lett 
és nehéz kiszakadni belıle. Madarak vagyunk egy nagy 
családi fészekben; fiókák voltunk, akiket gondosan, 
oltalmazó szeretettel nevelgettek, tanítottak, és most eljött 
a szárnyaink kipróbálásának az ideje. Elhagyjuk a 
fészket, és egy másikba készülünk, mely most még 
idegen és rejtelmes. Mindannyian félünk, de éltet minket 
a kíváncsiság, a kalandvágy, és tudjuk, hogy bárhová is 
sodor az élet, hitünk megtart és a mi Urunk velünk 
marad. Ha visszapillantunk - boldogok vagyunk, mert 
eddigi életünk legszebb nyolc évét hagyjuk magunk 
mögött. Még ma is meghatódunk, ha az elsı napokra 
gondolunk, mikor Inci néni és Éva néni kézen fogva vezetett be 18 fantasztikus gyerek közé, akikkel 
azóta rendíthetetlen közösséget alkotunk. Összetart minket a barátság, az emlékek és a szeretet. 
Felejthetetlen emlékeink közé tartoznak az osztálykirándulások, a szünetek jókedve, a tanítási órák 
légköre, a közös éneklések, jótékonysági estek, a tanítók és a tanárok dicsérı és elmarasztaló 
szavai. 
Kedves Iskolatársaink! Mindnyájatoknak azt tanácsoljuk, hogy használjátok ki az itt és együtt 
töltött idıt, mert nagyon hamar eltelnek az évek! Nyolcadikosok bölcsességével tanácsoljuk, hogy 
csak tanuljatok szorgalmasan, ne hátráljatok meg a mindennapok nehézségeitıl! Öregbítsétek 
továbbra is iskolánk hírnevét! Segítsetek a társaitoknak, a kisebbeknek, minden dolgotokat a 
SZERETET vezérelje! 
Kedves Tanáraink! Szeretettel köszönjük meg, hogy hozzásegítettek az ismeretek elsajátításához, 
tudásuk legjavát nyújtva, szívvel-lélekkel munkálkodtak velünk és értünk. Szívbıl köszönjük 
osztályfınökünknek, a mi Sanyi bá’-nknak az irántunk való türelmét és jóságát, a tanácsait, 
melyek sokszor átsegítettek minket a nehézségeken, a mély beszélgetéseket, a közös zenélést és 
énekléseket, melyek hitünk gyarapodását és növekedését eredményezték.  

Kedves Diákok, Tanárok! Búcsúzunk. Ezt a csodálatos 8 évet KÖSZÖNJÜK! 
VISZONTLÁTÁSRA! ÁLDÁS, BÉKESSÉG! 

A nyolcadik osztályosok nevében: Szalai Eszter és Hamvas Izabella 
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                                  A nyolcadik osztály 
                       
                          Osztályfınök: Vadász Sándor 
 

Bagonyi Aliz Anna 
Balogh Tünde Mária 

Becsei Miklós 
Beke Attila József 
Cserés Dorottya 
Czomba Péter 
Endrédi Péter 

Fazekas Brigitta Éva 
Gere Richárd 
Gergely Bence 
Guti Gábor 

Hamvas Izabella Eszter 
Jakab Kitti 

Joó Jenifer 
Kelemen Antal 
Makrai Gábor 
Murguly Dóra 

Nagy Márk István 
Szabó Emese 
Szabó Kristóf 
Szalai Eszter 
Szárók Ilona 
Szécsi Attila 
Takács Dániel 
Tárkányi Nóra 
Zágonyi Bettina 

 
2008/2009. tanév ballagó diákjai 

Mi mondtuk… 
Történelem órán: 

- Mivel zárult március 15 –e? 
- Tőzijátékkal. (Meg persze ünnepséggel…) 

Fizika feladatmegoldás: 
- Miért sorosan kapcsoljuk az ampermérıt az 

áramkörbe? 
- Mert Miki bácsi azt mondta. (Fı a logikus 

gondolkodás) 
Szünetben: 
- Na, de Jumurdzsák miatt tört ki az egri csillagok! 
(Hmmm…ez érdekes.) 

Felelés közben: 
- A németek aluljárók segítségével támadtak. (Nem 
is tengeralattjáróval!) 
Érvelés: 

- Én értem a kémiát, mert elızı életemben 
fizikus voltam. (Érvelni tudni kell…) 

 
(Az „aranymondásokat” összegyőjtötte és 
lejegyezte: Joó Jenifer és Hamvas Izabella 8. 
osztályos tanulók. ) 

 
Ifj. Becsei Miklós: Lesz-e még reményem?

  
Itt van a családom és itt ez a város.  
Most el kell hagynom, nehéz. 
Csak sírok, csak várok. 
Nincs sok idım, indulnom kell, már látom. 
Nem segít nekem senki többé ezen a 
világon. 
Visszatérek - e még hozzátok? Nem tudom. 
Visszatérek - e még hozzád, ó, édes hon! 
Az életben lesz - e még reményem? 
Néha nem értem, hogy miért kell 
elmennem. 
Az életben lesz - e még reményem? 

Néha nem értem, miért kell elmennem. 
A búcsúzás pillanata elıtt állok,  
szívemben fel-fellobbannak 
a gyermekkori álmok. 
Egy utolsó csók kedvesemtıl, 
s örökre elválok az itthoni életemtıl. 
Visszatérek - e még hozzátok? Nem tudom. 
Visszatérek - e még hozzád, ó, édes hon! 
Az életben lesz - e még reményem? 
Néha nem értem, miért kell elmennem. 
Az életben lesz - e még reményem? 
Néha nem értem, miért kell elmennem.  

 
 

(Megzenésítve elhangzott a 2009. évi Jótékonysági esten. Zenéjét szerezte: Kaptur Bálint.  
Szerzı és elıadó: ifj. Becsei Miklós) 

 
 

Köszönetet mondunk mindazon szülıknek, gyülekezeti tagoknak, pedagógusoknak, 
akik 2009. május 15 - én (pénteken) és 16 - án (szombaton) 

 részt vettek és segítettek iskolánk udvarának szépítésében, kerítésének festésében. 
Megköszönjük az áldozatos munkavégzést,  

az anyagi és szellemi felajánlásokat, hozzájárulásokat! 
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Versenyeredményeink 
Az elmúlt két hónap tanulmányi versenyei ismét tartogatott iskolánk tanulói 
számára szép eredményeket, melyekrıl örömmel és büszkén számolunk be 
kedves Olvasóinknak. 
2.a osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Simon Éva Fruzsina I. 
helyezés, Mindák Fabiána II. helyezés; Mazsi Matek matematikai csapatverseny: 
Jakab László és Czomba Eszter II. helyezés 
2.b osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Veres Fanni III. helyezés, 

Drabik Abigél különdíj; szépen olvasó verseny - Csenger: Alexa Vanda II. helyezés 
3. osztály Petıfi-hét Csenger, matematika verseny: Murguly Máté III. helyezés; Hittan verseny 
Mátészalka: Balogh Boglárka, Láposi Judit, Katona Zoltán I. helyezés; Költészet napja - iskolai 
szavalóverseny: Papp Levente III. helyezés, Vékony Gréta különdíj 
4. osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Gere Elizabet I. helyezés, Papp Eszter Ágota II. 
helyezés 
Iskolánk Palánta színjátszó csoportja az országos Weöres Sándor színjátszó-találkozó megyei 
döntıjén II. helyezést ért el. Így a területi versenyen is részt vehettek. Gratulálunk minden tagjának!  
5. osztály Csodát virágzik a jelen - rajzverseny: Majoros Laura Lilla III. helyezés; Költészet napja - 
iskolai szavalóverseny: Mónus Lilla II. helyezés, Kiss Eszter II. helyezés, Majoros Laura Lilla III. 
helyezés, Becsei Anikó különdíj; Képes Géza Általános Iskola által hirdetett városi angol nyelvő 
vers- és prózamondó verseny: Mónus Lilla és Kertes Fruzsina IV. helyezés 
6. osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Szalai Dóra I. helyezés, Képes Géza Általános 
Iskola által hirdetett városi angol nyelvő vers- és prózamondó verseny: Takács Mercédesz I. 
helyezés; Városi vers- és prózamondó verseny: Mándi Annamária III. helyezés; Katolikus országos 
hittanverseny: Rádi Bence Márk I. helyezés 
7. osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Tardi Alexandra II. helyezés; Képes Géza 
Általános Iskola által hirdetett városi angol nyelvő vers- és prózamondó verseny: Simon Annamária 
I. helyezés, Bodó Máté IV. helyezés 
8. osztály Költészet napja - iskolai szavalóverseny: Joó Jenifer I. helyezés, Jakab Kitti III. helyezés, 
Szárók Ilona különdíj; Csodát virágzik a jelen - rajzverseny: Szárók Ilona II. helyezés; Városi vers- és 
prózamondó verseny: Szabó Kristóf II. helyezés          

 

           Újra itt van a nagy csapat… 
- Refis Kupa Vésztın - 

 

Nagy várakozást követıen került sor az elsı alkalommal 
megrendezett „Református Iskolák Országos Labdarúgó 
bajnokságára”, a vésztıi Református Iskola szervezésében. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy részt vettünk ezen a tornán, hiszen az 
iskola labdarúgócsapata éppen az indulás elıtti napon kapta meg 
ünnepélyes keretek között azt a sportmez garnitúrát, amelyben 
nemcsak tartalmilag, hanem szemre is tetszetıs képet mutatott 

iskolánk focicsapata. Ezúton szeretnék érte köszönetet mondani 
az iskola vezetıségének. Kellıen felvértezve érkeztünk a mérkızés 
helyszínére, ahol nagy szeretettel vártak bennünket. A benevezett 
kilenc csapatot két csoportra osztották, és a mérkızések is két 
helyszínen zajlottak. Nagyon jól kezdtük a tornát, hiszen a 
csoportkör négy mérkızésén két gyızelmet arattunk, egy 
döntetlent, és egy vereséget játszottunk. Csapatunk nagyszerően 
helytállt, és maximális teljesítményt nyújtva, végül a torna IV. 
helyét szerezte meg, legyızve olyan nagy múltú csapatokat, mint a 
budapesti Lónyai, és Kunmadaras csapatát. A továbbiakban 
szeretnénk még jobb teljesítményt nyújtani, és ezáltal öregbíteni iskolánk hírnevét. A csapat 
névsora: Czomba Péter, Endrédi Péter, Guti Gábor, Borbély Bence, Tóth Ádám, Póti Bence, Varjasi 
Gergı, Gere Richárd, Zágonyi Bettina, Nagy Márk, Vadász Sándor tanár, Vida Miklós testnevelı. 
„ Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerően küzd.” 2Tim.2,5 

Vida Miklós tanár 
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A PEDAGÓGUSHIVATÁS 

A pedagógusnap közeledtével és a tanév vége felé szeretném Önökkel megosztani 
másfél évtizedes tanítói gyakorlatomból a témához főzhetı rövidre szabott néhány 
gondolatatomat.  
Talán nem mindenki elıtt ismert az a tény, hogy a Kárpát-medencében több mint 
1000 éve tevékenykedik pedagógus; azóta, hogy hazánkban 996 táján Szent Márton 

hegyén megkezdte mőködését a bencés szerzetesek kolostorában az elsı iskola. El sem tudjuk 
képzelni, hogy ennyi idı alatt a pedagógusok hány generációja nevelt, oktatott itt, amíg ma sokunk 
kezébe került az oktatás – nevelés stafétabotja.  
A közvélemény megoszlik a pedagógus és munkájának megítélésében. Arany János Tanári 
Jubileumra c. versében „hálátlan pályá”-nak nevezi a pedagóguspályát. Úgy vélem, velem együtt 
sokan nem értenek egyet a költı gondolatával. Minden pedagógus, akiben él a hivatástudat, akiben 
él a tanítványai iránti szeretet, akiben él a pedagógus felelısség és kötelességtudat, aki kellı 
szakértelemmel és empátiával foglalkozik a kisebb és nagyobb tanítványaival, különféle 
megnyilvánuló szeretetet, ragaszkodást, tiszteletet kap tılük. Minden pedagógus megtapasztalta, 
megtapasztalja ezt. A tisztelet, a ragaszkodás, a szeretet sokféle formában nyilvánul meg a diák 
részérıl: másként kisebbeknél, másként nagyobbaknál, hol láthatóan, hol rejtettebben, gyakran ki 
sem fejezve, csak belül érezve, hol szavakban, hol gesztusokban, mosolygó – szomorkodó arcokban, 
csillogó szemekben… de a legtöbb gyerek hálás egy-egy pedagógusának. 
A tanítás képessége isteni adomány, ám nem mindegyik pedagógus részesül ebbıl az 
adományból. Ha valaki eljut annak felismeréséig, hogy életét Teremtıjétıl kapta, és felfedezte 
magában, hogy milyen tálentumot kapott ajándékul, arra törekszik, hogy megkeresse és megtalálja 
Istentıl kijelölt célját és helyét. Vannak pedagógusok, akik eleve úgy lépnek pályájukra, hogy 
tálentumukat felismerve Istentıl kapnak indíttatást a tanításra, s vannak mások, akikben utólag 
tudatosul pályaválasztásuk iránya, és késıbb ismerik fel benne korábbi döntésük Istentıl való 
vezérlését, s ezután már pályájukat hivatásnak tekintik. Ez a felismerés minıségi változást jelent a 
pedagógus életében, mert ekkor jegyzi el magát végleg a tanítás szolgálatával.  
A keresztyén pedagógus alapjában véve abban különbözik más pedagógustól, hogy szakmai 
tudása mellett – mivel keresztyén mivolta senkit sem ment fel a szakmai követelmények teljesítése 
alól –, egész mentalitását és pedagógiai tevékenységét a Krisztustól nyert szeretet hatja át, és 
táplálja folyamatosan. Ebben a lelkiségben fogalmazódik meg a többlet, mely a gyakorlatban a 
tanítás, a tantárgy és a tanítvány vonatkozásában kristályosodik ki. Reményik Sándor Akarom címő 
költeményébıl származó gondolatok tökéletesen harmonizálnak a keresztyén pedagógus életelvével: 
„Akarom, fontos ne legyek magamnak./A végtelen falban legyek egy tégla,/Lépcsı, min 
felhalad valaki más,/Ekevas, mely mélyen a földbe ás,/Ám a kalász nem az ı érdeme.” 
A nehézségek között (az ünnepre való tekintettel most nem említett) sok öröme van tanítónak, 
tanárnak a felelısségére bízott kisebb-nagyobb tanulókban. Öröm a gyerek hálás tekintete, 
ragaszkodása, a kamasz lány és fiú bizalma, a nehezen megoldott feladatok sikere, 
a vidám együttlétek derője, és ezernyi más – mind az öröm forrása a 
pedagógusnak. Bizonyára iskoláskorú tanítványaink jelentıs része hálás nekünk, 
de felnıtté vált egykori tanítványaink közül is számosan megıriznek bennünket 
emlékezetükben, hálát éreznek mindazért, amit nekünk köszönhetnek.  

Szeretettel köszöntjük pedagógusnap alkalmából iskolánk és 
gyülekezetünk minden pedagógusát, a gyerekek nevelés-oktatásában 
résztvevıket! A hála virágát adjuk át a nyugdíjas pedagógusoknak is, akik 

évtizedekig számos gyermek életútját igazgatták, és szívükben örökké pedagógusok 
maradtak.  
Biztatásul, bátorításul és emlékeztetıül idézem Mindazoknak, akik krisztusi lelkülettel végzik – és 
szeretnék a továbbiakban is végezni – pedagógiai munkájukat az iskola falain belül és kívül:  
„… szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az 
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (Kor 15, 58) 
                                                                                             Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes
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Gyülekezeti híreink: 
� Heti rendszerességgel mőködik a gyülekezetben a 

kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-
testvéri közösségbe hívó Életadó Kör, valamint a 
nıknek felfrissülést kínáló Nıi Torna.  

� Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és 
családokat várjuk baráti-testvéri közösségbe. 

� Megjelent az Édesanyám Imakönyve, amely kapható 
a Lelkészi Hivatalban, valamint a gyülekezeti 
iratterjesztésben. 

� Májusi „Barangoló Vasárnap” délutánunkon a 
baktalórántházi erdıbe kirándultunk, ahol 
szalonnasütéssel egybekötött vidám délutánt 
töltöttünk. 

� A Presbiterképzés keretében Becseiné Kató Anikó 
lelkésznı tart elıadás-sorozatot havi 
rendszerességgel „A lelkigondozói beszélgetés” 
címmel. 

� Virágvasárnap, április 5-én 44-en konfirmáltak 
gyülekezetünkben.  

� Április 11-én konfirmandus kerti parti volt a 
parókia udvarán, amelyen 40 fiatal vett részt.  

� A konfirmáció óta újraszervezıdött gyülekezetünk 
Ifjúsági Közössége. Szombatonként, délután 6 órára 
a gyülekezeti ház ifjúsági termébe hívjuk a fiatalokat 
egy szeretetteljes, vidám közösségbe, ahol 
életkérdéseikrıl beszélgethetnek. 

� Április 18-án, a Nıszövetség bibliaismereti 
versenyén 36 gyermek vett részt. 

� Április 26-án presbiteri kerti parti volt Csizmadia 
József presbiter testvérünk gyümölcsöskertjében. 

� A világhírő Shirchadasj holland kórus április 28-án, 
kedden este 7 órakor koncertezett a Mővelıdési 
Központ Színháztermében. Egyhetes magyarországi 
turnéjuk bevételével a kárpátaljai árvákat 
támogatták. Köszönjük mindazok segítségét, akik a 
szervezésben, bonyolításban, a kórustagok 
elszállásolásában részt vettek. 

� Május 20-án délután a felnıtt konfirmandusok 
szalonnasütése volt a parókia udvarán.  

� Május 22-én Debrecenben ült össze az Egyetemes 
Alkotmányozó Zsinat, hogy kimondják a Kárpát-
medence reformátusságának egységét. Ezen a napon 
délután 4 órakor a világ minden református 
templomában megkondultak a harangok. A jeles 
rendezvényen gyülekezetünk és iskolánk igen szép 
számmal volt jelen.  

� Felnıtt konfirmandusaink (8-an) május 24-én 
tettek fogadalmat a vasárnap délelıtti 
istentiszteleten.  

� Május 28-án Rákász Gergely orgonamővész adott 
koncertet a Kossuth téri Nagytemplomban. 

� Pünkösdkor a pápai Református Teológia hallgatója, 
Gál Ferenc lesz az ünnepi legátusunk.  

� Lapzártakor érkezett a hír iskolásaink gyermeknapi 
úszóversenyének eredményeirıl:  

3.o. részt vett:  Jármos Alexandra, Alexa Bence, Papp 
Levente 
5.o: Majoros Laura Lilla 1. hely  100 m mellúszás,  
2. hely 100 m mellúszás   
részt vett: Bodó Balázs, Elek Petra  
6. o: Mándi Annamária 1. hely 100 m gyorsúszás 
       Takács Mercédesz 1. hely  100 m gyorsúszás,  
részt vett: Baksa Ákos, Oláh Kristóf 
7. o: Borbély Bence 2. hely 100 m gyorsúszás,  
Takács Eszter 3. hely  100 gyors 
részt vett: Papp Dorottya,  
8.o: Guti Gábor 1. hely 100 m gyorsúszás, 2. hely 100 m  
mellúszás, Endrédi Péter  1. hely 100 mellúszás, 2. hely 
100 m gyorsúszás, Czomba Péter 3. hely 100 m gyorsúszás 
Felkészítık: Mándiné Szabó Ágnes és Vida Miklós 
testnevelı tanárok 
Anyakönyvi híreink:  
A keresztség sákramentumában részesültek: 

1. Helmeczi Gábor – Móricz Zs. u. 
2. Erdélyi Brigitta – Zöldfa u.  
3. Papp Liliána – Géberjén, Dózsa Gy. u. 
4. Szőcs Emília – Gyöngyös, Gólya u. 
5. Szőcs Zita – Gyöngyös, Gólya u. 
6. Tóth Tamara Zója – Báthory tér 
7. Tóth Tamás – Balassi u. 
8. Márton Eszter – Alkotmány u.  
9. Hatvani Tamás – Budapest, Hutyra F. u. 
10.  Gáti Gergı – Szokolay u.  

Házasságukra Isten áldását kérték: 
1. Técsi András Levente és dr. Vida Judit 

mátészalkai, 
2. Jeney István és Szabó Kinga mátészalkai, 
3. Éles Viktor és Laczkó Szilvia rohodi, 
4. dr. Apáti István és Kiss Zsuzsanna Andrea 

mátészalkai lakosok. Isten áldja meg közös 
életüket! 

Elhunytak:  
1. Veress József 90 é. (Zöldfa u.) 
2. Belényesi Andrásné Puskás Ildikó 54 é. (Szokolay 

u.) 
3. Bakó Béla 66 é. (Bencsi köz) 
4. Tóth István 77 é. (Zrínyi köz) 
5. Tar Albertné Kádár Ibolya 73 é. (Mosolygó u.) 
6. Gyetkó Istvánné Dobai Erzsébet 85 é. (Bajcsy u.) 
7. Czakó Béla 77 é. (Nagykárolyi u.) 
8. Izsó Gusztáv 71 é. (Széchenyi u.) 
9. Pongó Zsigmondné Molnár Klára 71 é. (Szokolay 

u.)  
Isten adjon a gyászoló családtagoknak Szentlelke által 
vigasztalást gyülekezetünkben, ahová szeretettel hívunk minden 
gyászolót. Életük veszteségével, és a megvigasztalódás reményével 
jöjjenek, és kapcsolódjanak be gyülekezetünk élı közösségébe.  

 

 Néhány fontos tudnivaló az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban: 
Gyülekezetünk Presbitériuma a 2009-es évre a fenntartói járulékot felnıtt és önálló jövedelemmel rendelkezı 
egyháztagonként 3 ezer Ft-ra emelte. 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 
történik, akkor pótlólag a mindenkori járulék ötszörösét kell befizetni, tehát ettıl az évtıl 15 ezer forintot. 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. A járulékot ez év januárjától a presbitereknél is be lehet fizetni.  


