A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
REFORMÁCIÓ – İSZI HÁLAADÁS
„Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá…”
I. Péter 2, 5
BEHARANGOZÓ ֠

A felvétel a P áros Kör szeptemberi találkozóján készült. Az alkalomról
szóló részletes beszámoló a 8. oldalon olvasható.

Gyülekezeti alkalmainkról honlapunkon
tájékozódhat!
A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
Lelkészi Hivatalának elérhetıségei:
Levélcím: 4701 - Mátészalka, Pf.:121
vagy: 4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.
tel/fax: 06 (44) 311 – 022,
mobil: 06 (30) 683 – 7867
és: 06 (30) 683 – 9972
E-mail: becseim@t-online.hu
Web: www.refkossuthteri.fw.hu
Pénztári órák: kedden, csütörtökön és pénteken de. 9-12-ig.

A tervezés reformációja
Nyárköszöntı családi nap
Reformáció – Szoboravatás
Nyári táborozás
Barangoló Vasárnapok
Barkácsoló Szombatok
Páratlan Kör / Páros Kör
Lélekharang-avatás
Fenntartói járulék
Kötetajánló
Gyülekezeti alkalmaink
Becsengettek
Új pedagógusaink
Iskolánk címere, zászlója
Diákjaink Angliában
Éneklı nap
Ref-írka
Anyakönyvi híreink

2
3
4
5
5
6
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Impresszum:
Kiadja a Mátészalka Kossuth téri Református
Egyházközség
Felelıs szerkesztı: Becsei Miklós lelkész
Szerkesztették:
Bodó József
Kertes Lászlóné
Losonczi Léna
Pócsiné Mózes Noémi pedagógusok
Megjelenik öt alkalommal: Húsvét- PünkösdÚj kenyér- Reformáció- Karácsony
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn.

T E M P L O M

É S

I S K O L A

A TERVEZÉS REFORMÁCIÓJA
Körülnézek
és
látom,
hogy
körülöttem emberek ırülnek meg a
horoszkópért, elıttem pedig kinyílik a való
világ, amikor kinyitom a Könyvek Könyvét,
és nem a csillagok állásából tudakozom a
sorsomat, hanem attól az Istentıl, aki a
csillagokat is pályára állította. Most úgy
vettem elı a Bibliámat, hogy nem
egyszemélyes,
hanem
közös
sorsot
keressek
benne.
Családomét,
gyülekezetemét, városomét, hazámét, a
világ sorsát. Mit mond az Isten reformáció
ünnepén azoknak, akik odafordulnak
Hozzá? A címben is megjelöltem azt a
rövid üzenetet, amit a sorok olvasójának
szívesen átadok.
A
tervezés
reformációjára
van
szükség. Alig fogom kibontani ezt az
üzenetet. A folytatást pedig az Isten
Lelkére bízom, és a te lelkedre, kedves
olvasóm. Jakab apostol az idézett bibliai
részben fölvet egy gondolatot: a tervezés
gondolatát. „Ma vagy holnap elmegyünk
abba a városba, és ott töltünk egy
esztendıt, kereskedünk és nyereséget
szerzünk.” Ha kívülrıl megvizsgáljuk ezt a
mondatot, akkor azt látjuk, hogy ez nem
egy reményvesztett ember gondolata. Van
benne tervszerőség. Elmegyünk, ott
leszünk, kereskedünk, és nyerünk. Van
benne elhatározás, motiváció és egy jókora
adag optimizmus. Ez egy sikerorientált
tervezés. Úgy látszik, hogy ezzel minden
rendben van, de Jakab apostolnak valami
mégsem tetszik. Azt mondja rá, hogy ti
tervezık valamit, – a legfontosabbat –
kihagytátok a számításból. Az élet
kiszámíthatatlanságával nem számoltatok.
Az élet olyan, mint a pára. Ma még látszik,
holnapra eltőnik. Mennyi ilyen „páraéletet” láttunk tovatőnni csak az elmúló
évben is!
Aztán Jakab továbbfőzi a
gondolatot, mint aki érzi, hogy az élet
kiszámíthatatlanságával nem lehet hosszú
távon jól érvelni. Más baj van – mondja
Jakab. Kihagytátok a tervezésbıl az Istent!
Mondjátok ezt: „Ha az Úr akarja és élünk,
és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” Aztán a
prófétalelkő Jakab apostolnak még mindig

A fotón, a nyár fol yamán felajánlásból elkészült
filagória látható. A parókia udvarán található, és
közösségi célokat fog szolgálni.

„13Tehát akik azt mondjá tok: Ma
vagy holnap elmegyünk abba a városba, és
ott töltünk egy esztendıt, kereskedünk és
nyereséget szerzünk; 14azt sem tudjá tok,
mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan,
mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik,
aztán
eltőnik. 15Inkább
ezt
kellene
mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és
ezt vagy azt fogjuk cselekedni. 16Ti
azonban
most
kérkedtek
elbizakodottságotokban:
minden
ilyen
kérkedés gonosz. 17Aki tehát tudna jót
tenni, de nem teszi: bőne az annak.” Jakab
levele 4. rész
Kedves Testvéreim és Barátaim!
Bármennyire különösen hangzik is, de én
a természetembıl fakadóan nem szeretek
tervezni, hanem a pillanat bővöletében
élek, és a mának vagyok a szerelmese.
Azonban egyre inkább tanulom a tervezés
szükségességét. Tervezés nélkül nincs
elırehaladás,
nincs
fejlıdés,
nincs
növekedés. Tervezés nélkül az élet
eltékozolt idı. Ezért hát tervszerően a
kezembe vettem a Bibliámat, és elolvastam
belıle azt az igét, amelyet október 31-re
javasol a református bibliaolvasó kalauz.
Ismét
megerısödtem
abban,
hogy
csodálatos könyv a Biblia, és valóban az
Isten szíve dobog benne! Aki nem hiszi,
járjon utána.
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többes
számra
van
szükségünk.
Embernek az emberrel, testvérnek a
testvérrel, sıt még azt is megkockáztatom,
hogy hívınek a mást, és másképpen
hívıvel, egyházon belülieknek az egyházon
kívüliekkel együtt kell elindulni, és ott
lenni, és kereskedni és nyerni. Mit lehet
nyerni? Egy boldog felismerést, hogy
együtt könnyebb. Ha egy ideig kisebb lesz
a kenyér, hidegebb a lakás, és talán csak
egy gyertya fénye jut, akkor tervezzük
csak el együtt, hogy mi lehet ennek az
eredménye: erre a nehéz idıszakra egy
kicsit közelebb ülünk majd egymáshoz, és
talán nem is lesz kedvünk többé
egymástól eltávolodni. Isten adja, és mi
tegyünk érte, hogy így legyen! Becsei Miklós

nincs lelki nyugalma, mert érzi, hogy nem
mondott el mindent. Már beszélt az élet
múlandóságáról, beszélt arról, hogy jó
elkérni az Isten tanácsát, de még nem
mondta ki a legnehezebbet. A tervezés még
mindig hiányos, mert EGYMÁST kihagytuk
belıle. „17Aki tehát tudna jót tenni, de nem
teszi: bőne az annak.”
Hát ez a legnehezebb lecke! Az
életünk
töredékes
voltát
lassan
megérezzük,
még
imádkozni
is
megtanulunk,
ha
így
zuhan
az
életszínvonal. De egymással tervezni csak
legutoljára fogunk megtanulni. S ha mégis
sikerül,
akkor
a
helyzetünk
nem
reménytelen. A tervezés reformációjára
tanít minket Isten ebben a hármas
ünnepkörben:
reformációban,
ıszi
hálaadásban, és a halottak napjának
küszöbén. Tervezzünk végre egymással is,
amíg élünk, és itt vagyunk egymásnak.
Ami ebben a bibliai részben az
élettel kérkedık gondolataként megjelenik,
az nem igazi többes szám. Elmegyünk, ott
leszünk, kereskedünk és nyerünk? Ez
nem más, mint fejedelmi többes szám.
Régen a nagyarcú uralkodók használták a
fejedelmi többest, a pluralis majestatis-t.
İk egyedül is képesek voltak arra, hogy
egyszerre többen legyenek. Nekünk igazi

A Barkácsoló Szombatok egyikének lelkes
munkacsoportja a parókiakertben, a kerti tó körül.

Július 5-én nyárköszöntı gyülekezeti családi
nap volt a parókia udvarán, ahol vidám testvéri
közösségben voltak együtt a családok.

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is
úgy szeressétek egymást!” János ev.13,34
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NAGYKÁROLYTÓL MÁTÉSZALKÁIG
Ha valaki gépkocsival indul el,
annak nem kell hosszú utat megtenni
ahhoz, hogy Nagykárolyból városunkba
érkezzen. Ennél sokkal hosszabb utat tett
meg Károli Gáspár, az áldott emlékezető,
néhai gönci református lelkipásztor és
esperes, akikre méltán lehetünk büszkék
mi reformátusok. Károli Gáspárt, és az ı
emlékét, életmővét, a Vizsolyi Bibliát az
évszázadok útján viszi tovább a Szentlélek
áldott fuvallata. Akik szeretik a Bibliát,
azok szeretik Károli Gáspárt is. Hála
Istennek,
hogy
városunkban
sokan
vannak ilyenek. A Kossuth téri Gyülekezet
Presbitériuma 2008 ıszén elhatározta,
hogy a bibliafordítónak emléket állít. Íme,
a megvalósulás rövid története: Júniusban
támogatási kérelmet nyújtottunk be a
Képzımővészeti
Lektorátus
köztéri
szoborpályázatára. A kért támogatásnak
csak a töredékét tudták biztosítani, ezért
további támogatókat kerestünk.
A szobor elkészítésével Bíró Lajos
mátészalkai szobrászmővészt bíztuk meg.
A szobor 1:1-es modellje elkészült,
júliusban a Lektorátus által összehívott
szakértıi bizottság megtekintette, és

támogathatónak minısítette. Mivel a
pályázati
kiírás
szerint
elınyben
részesülnek
a
közterek
megújítását
szolgáló kortárs mőalkotások, ezért úgy
döntöttünk,
hogy
a
felállítandó
mellszobrot a templomkertnek egy olyan
részében helyezzük el, hogy az a közterület
számára megnyitható legyen, és így
nemcsak gyülekezetünk, hanem városunk,
és a szatmári térség közkincsévé is válhat
nemzeti kulturális örökségünk e jeles
képviselıjének emlékmőve. A szobor
határidıre, szépen elkészült, és nagy öröm
számunkra, hogy a Kálvin Emlékévek
országos
rendezvénysorozat
részeként
avathatjuk fel 2009 városi reformációi
ünnepségén.
A
szobor
méltó
környezetének kialakításához példaértékő
segítséget
kaptunk
városunk
polgármesterétıl,
illetve
a
képviselıtestület tagjaitól.
Károli Gáspár így Mátészalkára
érkezett. Kitártuk elıtte, és még inkább
életmőve, a Biblia elıtt a templom
kapuját, és reménység szerint a szívünket
is megnyitjuk.

MEGHÍVÓ
A Mátészalkai Református Gyülekezetek és Mátészalka Város Önkormányzata szeretettel meghívják
Önt, és Kedves Családját
a
REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA A KÁLVIN EMLÉKÉVEKBEN
címő ünnepségsorozatra október 29-én, csütörtökön.
Az ünnepség 16 órakor a Színházteremben kezdıdik, majd 17.30-tól a Kossuth téri templomkertben
kerül sor a bibliafordító Károli Gáspár mellszobrának a felavatására.
18 órától a Kossuth téri templomban lesz ünnepzáró, hálaadó istentisztelet.
Ünnepségünk vendége és szónoka lesz Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke, és a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az igehirdetés
szolgálatát Bartha gyula, a Szatmári Református Egyházmegye esperese végzi.
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Július
20-25-ig
a
zempléni
Vágáshután táboroztunk 30 iskolás
gyermekkel

Barangoló Vasárnapjainkon havi rendszerességgel a baktalórántházi erdıkbe
kirándultunk. Közülük kettırıl élménybeszámoló is készült:
Csodás augusztusi barangolás
Ismét kirándultunk a „Barangoló Vasárnap” program keretében, amely immár hagyománnyá vált
gyülekezetünkben. Délután 2 órakor, 5 autóval indultunk a ragyogó napsütésben a baktalórántházi erdı felé.
Sokan már többször jártak itt velünk, néhányan elıször vettek részt. Vidáman sétáltunk a gyönyörő erdıben, s
próbáltuk ki a felnıtt sportolásra is alkalmas fa-játékokat. Túra közben elérkeztünk a képen is látható kidılt
fához, melyen kényelmesen elfértünk.
megkínáltuk egymást az otthonról
hozott finomságokkal, üdítıkkel. Ezután
meleg szeretettel köszöntöttük a
közelmúltban névnapjukat ünneplı,
velünk lévı Klárákat. Majd erdei áhítatot
tartottunk.
Becsei
tiszteletes
úr
zsoltárprédikációja
után
közösen
imádkoztunk,
majd
felesége
vezetésével
lelkesen
énekeltünk.
Mindenki választhatott a fiatalok
énekeskönyvébıl – melyet elıre
kiosztottunk – egy-egy neki tetszı
éneket, s boldogan dicsértük Istent így,
egymás után teljesítve az újabb és
újabb kívánságokat. A meseszép
környezet, az erdı csöndje különleges
módon erısítette az egymáshoz tartozás érzését. Az élvezetes közös éneklést alig tudtuk abbahagyni, hogy
újból felkerekedve, folytassuk utunkat a kötélpálya irányába. Itt a gyerekek féktelen örömmel vették birtokba
az ügyességi játékokat, a bonyolultabb feladatokhoz a nagyok segítségét kérték. Mi felnıttek beszélgetéssel,
tollasozással, focizással, egyéb labdajátékokkal, és korábbi kirándulások fotóinak nézegetésével, emlékeinek
felidézésével töltöttük a kora estét. Új barátságok, és kellemes ismeretségek szövıdtek. Napnyugta után
elérkezett a hazaindulás ideje. A csodálatos délutánért, lelki feltöltıdésért köszönet Istennek, a Becsei
házaspárnak, és minden testvérünknek, akik ezen a vasárnap délutánon minket választottak!
Dobó Edit
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Szeptemberi barangoló
Felkeltette
az
érdeklıdésemet
és
csodálattal töltött el, amikor elıször hallottam a
barangoló vasárnap délutánokról. Családommal
szeptember 27-én sikerült elıször részt venni
ezen. Nagyon jól éreztük magunkat. A közös
élmény a családdal, együtt új barátokkal –
megújulást, erıforrást jelentett. A természetben
tett séta, a gyermekek és felnıttek kedves
társasága, a komolyság és a humor, a
szalonnasütés vidám hangulata maradandó
élmény számunkra. A tőz mellett tartott erdei
istentisztelet
különleges
érzéseket
keltett
bennünk. A beszélgetések és a közös mozgás,
sportolás mindannyiunknak jót tett. Szívesen
eljövünk máskor is!
Kánya István és családja
MINDENKIT NAGY SZERETETTEL HÍVUNK BARANGOLÓ VASÁRNAP DÉLUTÁNJAINKRA.
HAVONTA EGYSZER TÖLTSÜK EL EGYÜTT A VASÁRNAP DÉLUTÁNT ISTEN SZABAD EGE
ALATT VIDÁM, TESTVÉRI KÖZÖSSÉGBEN!

Barkácsoló szombatok keretében augusztusban és szeptemberben tereprendezési
munkákat végeztünk a templom- és parókiakertben:
Gyülekezetünk fıgondnokának, Tóth Zoltánnak az
adományaként, és több hetes munkájának áldott
gyümölcseként felépült az a közösségi célt szolgáló
filagória, amely ezentúl környezetünket ékesíti.

A munka befejezı szakaszában, a tetıfedésbe
presbiterek és mások is besegítettek.

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak
jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink munkáját tedd
maradandóvá!” Zsoltárok 90,17

6

T E M P L O M

É S

I S K O L A

„9Azután

ezt mondta Isten: Győljenek össze az
ég alatt levı vizek egy helyre, hogy láthatóvá
váljék a száraz.”
I. Móz 1, 9
Miközben épült a filagória, a parókiakertben egy
kerti tó ásása történt meg, amelynek a
rendeltetése, hogy a szomszédos templomkertlakópark meg nem oldott csapadékvíz-elvezetése
következtében kertünkben felgyülemlett vizet
összegyőjtse, és ezen túl természetesen a
környezetünket is szépítse.

A tó környezetében több szombaton keresztül is
tereprendezési munkákat végeztünk. A füvesítés,
parkosítás egy része a rossz idı beállta miatt
tavaszra maradt, de az összkép már így is
szépnek mondható.

Köszönjük férfitestvéreink sok-sok segítségét,
amivel hozzájárultak környezetünk
barátságosabbá tételéhez.

Hálaadásra indít minket, hogy mindaz a
környezetszépítés, ami a nyár folyamán
megvalósult munkában és tárgyi eszközökben,
felajánlásokból, jószívő adományokból született.
Isten áldja meg a jó szándékú segítıket!

SOLI DEO GLORIA!
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barátokra, új kapcsolatokra. Legyen akár szakítás,
válás, özvegység vagy félénkség, zárkózottság
miatt egyedül valaki, nem szabad feladni a
reményt, hogy társra találjon! Isten gondot visel
rólunk, és azt akarja, hogy boldogok legyünk – de
nekünk is tenni kell ezért! „Aki mer, az nyer!” –
tartja a mondás. Én sokat nyertem, örülök, hogy
volt bátorságom elmenni ebbe a közösségbe. Jó
tudni, hogy nem vagyunk egyedül bajainkkal, s
hogy ha nem is tudunk mindent rögtön megoldani,
ez a közösség akkor is mellettünk áll, és sok erıt
ad a múltunk feldolgozásához, és terheink
viseléséhez. Én sem szenvedtem volna annyit, ha
hamarabb eljövök ebbe a Körbe, ahol meg lehet
beszélni életünk problémáit, tabuk nélkül!
Nagyon jól sikerült ez az alkalom, örülök,
hogy ott lehettem. Kellemes volt a társaság,
hasznosak voltak a megosztott tapasztalatok,
hozzászólások és tanácsok. Lelkileg feltöltıdve,
vidáman, megerısödve tértem haza. Nem szabad
szégyenlısnek és kényelmesnek lenni, el kell
menni a nekünk szóló közösségi alkalmakra, mert
nagyon megéri! Mindenkit bátorítok, jöjjön el a
legközelebbi Páratlan Körre!
Hudák Hajnalka

Gyülekezeti alkalmaink október hónapban
egy új lehetıséggel bıvültek. Megszületett
a Páratlan Kör, ahová elváltakat, vagy
más okból egyedülállókat várnak, akik
szívesen beszélgetnének hasonló helyzető
társaik
baráti
közösségében.
A
továbbiakban
az
egyik
résztvevı
gondolatait közöljük:
Véleményem a Páratlan Körrıl
A vasárnapi istentisztelet elıtt láttuk meg a
hirdetést a barátnımmel, hogy délután Páratlan
Kör lesz elváltak, és más okból egyedülállók
részére. A kíváncsiság vezérelt minket és
elmentünk. Jól tettük!
Bemutatkozás után mindenki elmondta,
milyen gond nyomja a lelkét. Az alkalmat vezetı
Becseiné Kató Anikó lelkésznı, és a többiek
együttérzéssel fogadták és segítı véleményeket
mondtak. Én nem számítottam hosszú és komoly
beszélgetésre, barátságos, megértı emberekre és
ilyen segítségre. Olyan jól esett mindez, hogy észre
se vettem, mennyire elrohant az idı, s még mindig
van mirıl beszélni! A többiek is láthatóan nagyon
jól érezték magukat, senki sem sietett hazafelé. Jó
érzés olyan emberek társaságában lenni, akiknek
hasonló a problémája, mint nekem: magányos. Az
ember társas lény, természetes, hogy vágyik párra,

Páros Körös élmények
A Páros Kör már több mint egy
éves múltra tekint vissza. Célja a
párkapcsolatok
fejlesztése,
s
ha
szükséges:
gyógyítása,
azzal
a
meggyızıdéssel, hogy „ami jó, lehet
még jobb”, s tudva azt, hogy a
boldogságért minden párnak minden
életkorszakban meg kell küzdenie. Az
eddigi alkalmak során a csoport sokat
fejlıdött, változott. Az önismeretben,
egymás mélyebb megismerésében nagy
lépéseket tettünk meg. Mindannyiunk
személyisége elırehaladt a kiteljesedés
útján,
párkapcsolatunkban
egyre
tudatosabbak lettünk, jobban értjük az
összefüggéseket, ki miért vált ilyenné,
vagy
viselkedik
így
bizonyos helyzetekben; egyre
inkább felfedezzük magunk és egymás
értékeit, s azt, hogy mi a legjobb
nekünk. Közösen keressük, hogyan lehet még jobb
a kapcsolatunk. Ez a Kör bölcsebbé válásunkat,
hatékony
kommunikációnkat,
problémamegoldásunkat egyaránt segítette.

Aki viszont leveszi az álarcait, bátran
szembenéz önmagával és párjával, és nem söpri
szınyeg alá az igazságot, az nemcsak értékeivel,
képességeivel, igényeivel szembesül, hanem
hibáival, korlátaival és tévedéseivel is.
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Elıfordul, hogy ez ráébreszt egy párt arra, hogy ık
tulajdonképpen nem tudják közösen folytatni
útjukat, mert „szétfejlıdtek” – a közösen megtett út
során, legnagyobb erıfeszítéseik ellenére sem
tudtak igazi boldog párrá, lelki társsá válni egymás
számára. S hogy akkor tisztelik egymás emberi
méltóságát, ha szabadon engedik egymást, hogy
mindegyikük megtalálhassa a maga boldogságát
egy másik, hozzá sokkal jobban „illı” társ mellett –
mert egymásnak már több fájdalmat okoznak, mint
örömöt. A teremtéstörténetben azt mondja az Isten:
„alkotok hozzáillı segítıtársat”. (I. Mózes 2,18) Ezt
a társat viszont nem mindenki találja meg elsıre, s
a nagyon különbözı emberek néha a legtisztább
akarattal sem tudnak egymáshoz csiszolódni, és
egymást boldoggá tenni. Páros Körünk egy éve
alatt az egyik idejáró pár ezeket élte át, elváltak.
Azonban visszakapott szabadságukkal élve,
mindketten új párra találtak, s jelenleg harmonikus
kapcsolatban
élnek.
Tiszteletben
tartottuk
döntésüket, kísértük ıket

I S K O L A

nehéz útjukon, s szeretettel, elfogadással
üdvözöltük ıket a Körben az új pár oldalán.
Hiszen tudjuk: a legcsodálatosabb dolog a
világon egy olyan emberrel megosztani életünket,
aki testi-lelki társunkká tud válni, akivel lényünk
teljessége képes összefonódni. Akivel lelkünk
összeér, sıt „lélekcsere” is történik folyamatosan
közöttünk: gondolatok, érzelmek cseréjén túl úgy
érzékeljük és érezzük a társunkat, mint a lelkünk
részét; s átéljük, hogy az élet ugyanazon
„dimenzióiban” élünk, ugyanúgy látjuk, értjük a
világot, mint a másik. Ez volt a szeptemberi Páros
Körünk témája – többek kérésére: „Párkapcsolat és
lélek”. Fantasztikus élmény volt errıl beszélgetni a
jelenlévı 8 párral – megfogalmazni olyan
valóságot, amirıl eddig még sosem gondolkodtunk
ilyen megközelítésben, s megerısítéseket nyerni a
jövıbeni teendıket illetıen…
Köszönjük a Becsei házaspárnak!
A Katona házaspár

Lélekharang-avató Hálaadó Ünnepség Mátészalkán
Minden mátészalkai, valamint rokonai, ismerısei sírjához hazalátogató polgárt szeretettel hív
2009. november 1-jén, délután 3 órakor
a közakaratból és közadakozásból felépült haranglábhoz
Szabó István
Mátészalka Város Polgármestere
Becsei Miklós
a Kossuth téri Református Egyházközség lelkésze
Nagy György
a Kertvárosi Református Egyházközség lelkésze
Heidelsperger István
a Római Katolikus Egyház esperes-kanonokja
Papp Zoltán
a Görög Katolikus Egyház esperes-parochusa
Takács Zoltán
a Baptista Egyház lelkésze
„Közös sorstudatunk jegyében, mi itthoni és távol élı mátészalkaiak, még válság idején is
adtunk a magunkéból. Bebizonyítottuk, hogy sokkal több, nemesebb és magasztosabb
dolog az, ami összeköt minket, mint az, ami elválaszt.”
„Ebben az emberi méltóságunkról szóló, a szeretet erejét bizonyító összefogásban
Mind részesek vagyunk. Legyen ez iránytő mindnyájunknak életünk hátralévı
részében, és hagyjuk ezt a példát örökül gyermekeinknek.”
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Néhány fontos tudnivaló az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban:
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 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
Bajcsy u. 30. I./3. – Máté Irén Dr.
Baross L. u. 18. – Gaál Gedeon Dr.
Báthory tér 15. fszt. 2 – Bakti Zsolt
Bercsényi u. 12. – Horváth Ilona
Bercsényi u. 14. – Szőcs Miklós

Kézi L. u. 13. – Fülöp István
Kézi L. u. 25. – Csizmadia József
Korona tér 5. II./6. – Vida Miklós ifj.
Kossuth 29/a. – Bodó József
Kossuth u. 27./a. – Papp György
Kölcsey u. 17. – Pótor József
Kraszna u. 27. – Szilágyi Sándor
Krúdy Gy. u. 6. – Tárkányi József
Rákóczi u. 63. – Jenei Béla
Szalkay L. u. 9. – Losonczi Léna
Széchenyi u. 17. – Csizmadia István
Szokolay u. 11. – Szathmári Lajos
Váci M. u. 10. I./1. – Fodor Lászlóné
Zöldfa u. 141. – Balogh Ferenc

Buda N. Antal u. 17. – Dr. Szászi István

Dózsa Gy. u. 135. – Kucsma József
Dózsa Gy. u. 14. – Molnár Gáborné
Hajdú u. 4. – Dr. Pénzes András
Hild park 4. – Csizmadia Mihály
Ifjúság tér 22. – Dr. Bereczki Kálmán

Ipari u. 10. – Tóth Zoltán
Iskola köz 12. – Mónus Péter

Megjelent
Losonczi Léna költını, nyugalmazott pedagógus, presbiter testvérünk 14.
verseskötete CSEND-SÚLY ALATT címmel. Kapható a gyülekezeti
iratterjesztésben
Kedves ajándék lehet szeretteinknek.
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensım az ı
szent nevét!” Zsoltárok 130,1
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A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség rendszeres alkalmai:
Vasárnapi istentiszteletek:
Délelőtt 10 órakor a templomban
Délután 17 órakor a gyülekezeti teremben
Nyírcsaholyban kéthetente 9 órakor
Gyermek- istentisztelet:
Vasárnaponként 10 órától a gyülekezeti teremben
Templomovi: (gyermekmegőrző kicsiknek)
Vasárnaponként 10 órától a Lelkészi Hivatalban
Gyülekezeti bibliaóra:
Szerdánként 17 órakor a Lelkészi Hivatalban
„Életadó”Kör: babáknak és mamáknak
minden szerdán délelőtt 10-12-ig a gyülekezeti teremben
Felnőtt konfirmációi alkalom:
szerdánként 18 órától a gyülekezeti teremben
Női torna: csütörtökönként
18 órától a gyülekezeti teremben
Ifjúsági óra: szombatonként 18 órától
a gyülekezeti ház ifjúsági termében
Havonkénti rendszeres alkalmaink:
Első hétfőn 16 30 pedagógus bibliaóra a Kálvin János
Református Általános Iskolában
Első kedden 18 órakor nőszövetségi alkalom
a gyülekezeti teremben
Harmadik hétfőn 17 órakor házi istentisztelet (Dobó u. 40.)
Negyedik hétfőn 18 órakor presbiteri bibliaóra,
presbiterképzés a gyülekezeti teremben
Havonta vasárnap 15 órakor Páros Kör
pároknak a gyülekezeti teremben
Havonta vasárnap 15 órakor Páratlan Kör elváltak
és más okból egyedülállók számára a gyülekezeti teremben
Havonta barangoló vasárnap délután
természet- és társaságkedvelő
kicsiknek és nagyoknak
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BECSENGETTEK
a Kálvin János Református Általános Iskolába
„… megáldja Istened az Úr, kezed minden munkáját,
amit csak végzel.”(5 Mózes 143, 29)
- Ismét újult az iskola: A nyár ismét felújítási munkával telt az iskolában, így tanulóink a
2009/2010.
tanévet
ismét
megújult
környezetben kezdhették meg.
Tavasszal sikeresen pályáztunk a Tiszántúli
Református
Egyházkerület
Oktatási
Alapjához
a
vizesblokk
felújításának
támogatására. Az Oktatási Alapból, a
jótékonysági estek bevételeibıl és alapítványi
anyagi támogatásból sikerült kulturált,
esztétikus vizesblokkot kialakítani tanulóink, dolgozóink számára, kibıvítve egy
mozgáskorlátozottaknak megfelelı mellékhelyiséggel.
- Tanítók és tanárok az iskolapadban:
Pedagógusaink a tanév megkezdése elıtt egy 30 órás
akkreditált tanfolyamon vettek részt iskolánkban. Az
elıadásokat Demeter László, az ACSI /Keresztyén Iskolák
Nemzetközi
Szövetsége/
társigazgatója
valamint
munkatársai tartották, amelyek a keresztyén iskola alapvetı
értékeirıl szóltak, és arról, hogyan valósítható meg a
mindennapi életben a keresztyén nevelés. Nevelıink
megismerkedtek a napjainkban oly sokat emlegetett
kooperatív tanítási- tanulási módszerekkel és gyakorlati
alkalmazásának lehetıségeivel. Az ismeretekben gazdag, jó
hangulatban eltöltött négy nap után a pedagógusok számot
adtak tudásukról, majd az új tanévet lelkileg feltöltıdve,
ismeretekkel
felvértezve
kezdték meg.

- Az új tanév:
-A Kálvin János Református Általános Iskola a 9. tanévnyitó
ünnepi istentiszteletét augusztus 30-án tartotta.

-A 2009/2010. tanévet

szeptember 1-jén 269 tanuló kezdte
meg 8 évfolyamon 10 osztályban. Megkülönböztetett szeretettel fogadtuk iskolánkban az 55
elsı osztályos tanulónkat.
Az iskola gazdasági vezetését szeptember 1-tıl Baumgartner Ildikó végzi. Életére és
munkájára Isten áldását kívánjuk.
A diákok tanítását, nevelését 26 pedagógus végzi, a mindennapi technikai munkánkat
pedig 8 dolgozó áldozatos munkája segíti.

Ezúton is szeretném megköszönni tanulóink, pedagógusaink nevében
nevében mindenkinek felénk irányuló szeretetét,
segítségét,
segítségét, értünk elmondott imádságát.
imádságát.
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Bemutatkoznak új pedagógusaink
Vékonyné Virágh Tünde vagyok. Mátészalkán élek férjemmel és 10
éves lányommal. Általános és középiskolai tanulmányaimat is ebben a
városban végeztem. Diplomámat a Zsámbéki Tanítóképzı Fıiskolán
szereztem 1991-ben tanító és vizuális kultúra szakterületen.
Pedagógusi pályámat a mátészalkai Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztı
és Általános Iskolában kezdtem. Itt az intézmény kulturális és szellemi
életében, mint a diákönkormányzatot vezetı pedagógus vettem részt.
1997-tıl a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként szaktanácsadói
feladatot láttam el alsós évfolyamon matematika és vizuális kultúra
szakterületeken.
Munkám
során
pedagógiai,
módszertani
továbbképzéseket szerveztem és tartottam a megye pedagógusainak.
Szabadidımben a mővészetek iránti érdeklıdésemet a tőzzománcozásban bontakoztattam
ki. Mőveimmel számos kiállításon vettem részt. Megszerzett tudásomat a helyi mővelıdési
központban adhattam tovább, mint szakkörvezetı.
Ebben a tanévben adódott a lehetıség, hogy a Kálvin János Református Általános
Iskolában taníthassak. Döntésemben - mint oly sokszor máskor is - a Biblia nyújtott
segítséget és adott választ. Aznap amikor döntenem kellett a bibliaolvasó kalauz köve tkezı
igéje szólt hozzám: „… elıttetek megyek Galileába”( Mk. 14, 26-42). „Akit Jézus
szolgálatba küld, az nem ismeretlen terepen botorkál. A jó pásztor megy elıl, ı készíti az
uta t. Mennyire egyszerővé válik így a tájékozódás, az úton járás. Tudjuk, ki küld, hová küld,
miért küld.”
Hiszem, hogy Isten vezérelt és erıt ad minden nap nekem ahhoz, hogy szeretetem és
tudásom legjavát át tudjam adni a rám bízott tanítványaimnak. Ahhoz, hogy e kicsiny
gyermekeket a tudás szárnyán fel tudjuk emelni, le kell hajolnunk hozzájuk.
Megtapasztaltam, hogy tanítani azt lehet igazán, aki szeret engem. E cél elérése
munkálkodik bennem nap mint nap. Ezzel a hittel és alázattal kezdtem el munkámat
ebben a tanévben. ,, Meg vagyok gyızıdve arról, hogy aki a jó dolgokat elkezdte
bennetek, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig! ” ( Fil. 1, 6)

Nevem M atyi Tamásné (Demendi Bernadett). 1977-ben születtem
Mátészalkán. Iskolai tanulmányaimat Kocsordon kezdtem, majd
Mátészalkán a gimnáziumban folytattam, ahol már korán tudatosult
bennem,
hogy
gyerekekkel
szeretnék
foglalkozni.
Felsıfokú
tanulmányaimat a Nyíregyházi Fıiskola földrajz - francia nyelv és irodalom
szakán kezdtem, majd a Debreceni Egyetem HPF karán szereztem
pedagógus szakvizsgát. 1997 óta élek boldog házasságban Matyi
Tamással, amelybıl két lányunk született: Tamara és Barbara, akik a
Kálvin János Református Általános Iskola tanulói. Családi- és
magánéletemben is a Bibliát tartom a zsinórmértéknek, igyekszem
megtartani a keresztyén értékrendet és gyermekeimet is ebben a szellemben nevelem.
2007-tıl dolgozom tanárként az iskolában, ahol földrajzot és francia nyelvet tanítok,
valamint tanulószobai foglalkozásokat tartok. Az elmúlt tanévek során már megismertem és
azonosultam az iskola sajátos keresztyén nevelési- és oktatási módszereivel.
Az Úrtól kijelölt utamnak tekintem, hogy a jövıben is a tudásom legjavát nyújtva,
szeretettel, odafigyeléssel oktassam és neveljem a rám bízott gyermekeket, az Ige szavaival:
,, Fedezd fel és tedd, amit az Úr vár tıled.” ( Efézeus 5,17)
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Elkészült az iskola címere és zászlója
„Egy közösség jelképeinek kialakításakor mindig a jellegzetes
egyedi adottságokat, és hagyományırzı motívumokat szokás
megjeleníteni. Mivel azonban Mátészalka nem bıvelkedik
mőemlékekben, így esett választásunk a Mátészalkához közeli
Nagyszekeresi Református Templom motívumaira, amelyet már
1215-ben oklevelek említenek. A tatárjáráskor felégették, 1717ben építették újjá. Az újjáépített templomot, a reformáció idején
ornamentális népi díszítéssel látták el. Ennek jellegzetes motívum
világából választott elem a lángoló szív szimbóluma, mely többször
is megjelenik a belsı díszítményeken. Ezért ezt a zászlónkon is
szerepeltetni kívántuk, mint vallási jelképet. A címer leírása: Az
osztatlan zöld mezıben középen lebegı természetes címerképek
fentrıl lefelé a következık: lángoló szív motívuma vörössel, a lángok arany színnel. A szívet két kéz
öleli körül, természetes testszínnel, alatta pedig kettényitott ezüstszínő könyv arany gerinccel. A
könyv alatt látható ívesen a 2000-es évszám arany színnel, ez az iskolaalapítás éve. A pajzs élén
belül vékony ezüst díszszegély fut körbe. A szív magának a Megváltónak a jelképe, a lángoló szívet
tartó kéz pedig a vallásos lelkesedés és odaadás, valamint a szentlélek eljövetelének a kifejezıje. A
könyv a tanulást, a tudást, illetve magát a Bibliát szimbolizálja. A lelkészek nemesi címerében lévı
nyitott könyvek szintén a Bibliát, a Könyvek Könyvét, a Szentírást jelképezik.
A zászló fekvı téglalap alakú (140 x 90 cm) vajszínő selyem, két hosszanti oldalán váltakozó
zöld-sárga színő farkasfogazás szegélyezéssel. A lengı végén 14 cm széles fogazott zöld sáv, nyolc
darab aranyszín csillaggal díszítve; melyek az iskola nyolc évfolyamát jelenítik meg. A rúd felıli
oldalán, egy árnyalattal sötétebb vajszínnel fél csillag motívum látható. A zászló egyik oldalán a
mértani középtengelyében az iskola új címere, a hátlapon a református címer helyezkedik el.”

A terveket, a leírást Benke Zsolt grafikus készítette.

Elbúcsúztunk nyolcadikosainktól
2009. június 13-án, kiengedtük szárnyaink alól az elsı
nyolcadik osztályunk 26 diákját. Ma már csak az iskola falát
díszítı tablójukról mosolyognak ránk nap mint nap.
Reméljük, hogy az útravalóul választott Ige mindannyiuknak
irányt mutat majd az életben való eligazodásukhoz:
„Menjetek be a szoros kapun! Mert szoros az a kapu, és
keskeny az az út, amely az élethez visz, és kevesen
vannak, akik ezt megtalálják.” (Máté 7, 13-14)

A
nevelıtestület azokat a
tanulókat, akik a nyolc év
során minden tanévet kitőnı eredménnyel végeztek, magatartásukat a
példamutatás
jellemezte,
közösségi
munkájukkal
kiemelkedı
eredményeket értek el, s mellyel iskolánk hírnevét öregbítették KÁLVINDÍJ-ban részesítette. A ballagási ünnepségen elsıként 4 tanuló vehette
át a Kálvin-díjat, mely egy ezüstplakett iskolánk címerével.
A 2008/2009. tanévben Kálvin-díjban részesültek:

Murguly Dóra, Szalai Eszter, Tárkányi Nóra, Zágonyi Bettina ballagó 8.osztályos tanulók.
Nyolcadikos tanulóink a tavasszal tett sikeres felvételi vizsgák után az alábbi típusú
középiskolákban folytatják tanulmányaikat:
Gimnáziumban: 14 fı - ebbıl 6 tanuló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
Szakközépiskolában: 10 fı - ebbıl 2 tanuló Mővészeti Szakközépiskolában
Szakiskolában: 2 fı

Mindannyiuk további tanulmányaihoz kitartást, szorgalmat, sok sikert, szép
eredményeket, életükre Istenünk gazdag áldását kívánjuk!
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Diákjaink Angliában jártak
Beszámoló
egy csodálatos utazásról
Elérkezett az indulás ideje. Augusztus 3-án,
egy szokatlan éjjeli idıpontban elindultunk az
angliai Doverbe. Egész nyáron errıl az útról
álmodoztunk! Vonzott minket a szigetország
hangulata, természeti adottságai, kultúrája, a
filmekbıl ismert látvány és lázba hozott minket az angolokkal
való kommunikáció lehetısége. Vajon meg merünk-e szólalni?
Megértenek-e bennünket? Pesten 13 diák csatlakozott hozzánk,
akikkel rövid idın belül megtaláltuk a közös hangot. Az elsı éjszaka
Stuttgartban pihentük ki a buszozás fáradalmait, de fáradtságunk
szertefoszlott, mikor másnap kora este a kompról megláttuk a doveri
fehér sziklákat.
A tábor helyszíne a helyi baptista templom volt, ahol nagy szeretettel
és terített asztallal fogadtak minket a gyülekezet tagjai. Napjaink itt kezdıdtek és itt
fejezıdtek be. Esténként kedves, vendégszeretı angolok otthonaiba térhettünk nyugovóra,
ahol bepillantást nyerhettünk az emberek mindennapi életébe és szokásaikba.
Soha nem felejtjük el a délelıtti közös bibliaórák lelki igazságait, katartikus élményeit,
melyet Garry Borrow, egy amerikai misszionárius orvos nyújtott nekünk. Szívesen
gondolunk az angol nyelvi órák vidám hangulatára, a közösségi és csapatépítı játékokra.
Délutánjaink emlékei közé tartoznak a séták Dover utcáin, a doveri vár és a területén
található katakombák, amelyet már Napóleon korában is, és a II. világháborúban is katonai
támaszpontként, illetve kórházként használtak. Megrendítı volt egy idıutazáson részt
venni, s egy másik történelmi korba csöppenni.
Megcsodáltuk
Canterbury
világhírő
katedrálisát és
jellegzetesen angol épületeit.
Számunkra London is felejthetetlen emlék marad!
Bár jártunk már néhány nagyvárosban, de ilyen zsúfolt,
turistáktól hemzsegı utcákon még nem. Megdöbbenve
hallottuk, hogy Magyarország teljes lakossága elférne
Londonban. Így aztán nagy sikerként könyvelhettük el, hogy
a nap végén hiánytalanul megvolt a csapat, s nem veszett el
senki, pedig kisebb csoportokban, s egy napi jeggyel magunk
fedezhettük fel London nevezettességeit: a Parlamentet, a Big
Ben-t, a London Eye-t, a Miniszterelnöki rezidenciát, a
Lovastestırség
laktanyáját,
a
Saint
James
parkot,
Buckingham Palotát, a Trafalgár teret, a Tower-t és a Tower
hidat. Fürödtünk Folkstone homokos tengerpartján és egy
amerikai sport, a baseball számunkra ismeretlen szabályait és
technikáját sajátíthattuk el, túráztunk a Fehér sziklákon és
különleges fotós feladatokat oldottunk meg, bevonva az angol
járókelıket is.
Olyan gyorsan elröpült ez a két hét, hogy az indulás elıtti este döbbentünk rá, hogy
másnap mindettıl búcsúzni kell. Ez idı alatt a tábor lakói összekovácsolódtak, barátságok,
szerelmek szövıdtek. Nehéz volt az elválás nemcsak Angliától, hanem egymástól is.
Beszédkészségben és hitben, lélekben megerısödve, gyönyörő élményekkel tértünk haza.
A beszámolót a 12 tanuló, valamint pedagógusaik Bodó Józsefné, Mónus Béláné készítették
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Éneklı nap az iskolában

♪♫♪

Iskolánkban immár harmadszor került megrendezésre az ÉNEKLİ NAP elnevezéső
rendezvényünk. A Zenei Világnap alkalmából október 1-jén és az azt megelızı napon
szervezett programjaink valamelyike szinte az egész iskola diákságát megszólította.
A szervezımunkából az idén már
kivették részüket a tanulók is. Az 5. és
6. osztályos diákok plakátok és az
iskola
„zenei”
dekorációjának
elkészítésével hirdették a muzsikát, az
énekszót kedvelı gyerekek körében a
programokat.
Énekes délutánunkat a „Zenemester”
Sallai Balázs 5. osztályos tanuló
nyitotta meg, aki szólt az életünket
betöltı zene fontosságáról s annak léleképítı hatásáról.
Az iskolánk „Tiszta Forrás”énekkarának felcsendülı dallamai
után csaknem 130 gyerek magasztalta az Urat énekszóval, a
legkisebbektıl a legnagyobbakig. A vidám szívvel éneklı
gyerekek szívesen osztották meg az énekszó örömét az
egybegyőltekkel. A zsoltárok és dicséretek mellett keresztyén
ifjúsági énekek, népdalok hangzottak el, amelyet a
rendezvényünkre érkezı hallgatóság nagy tapssal jutalmazott.
Valamennyien megtapasztaltuk az alkalmunkra választott Ige
szavait:
„ Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodákat tett!” (Zsoltárok 98, 1)
Zenés programunk másnap délelıtt folytatódott. A
tanórák közötti szünetekben zenehallgatásra hívtuk a
diákjainkat. Az élı zenét tanulóink elıadásában
hallhattuk trombitán, zongorán, furulyán, csellón,
gitáron,
hegedőn.
Az
aulában
rendezett
hangszerkiállításon a gyerekek megismerkedhettek
olyan hangszerekkel, és azok megszólaltatásával, amelyeket ritkábban láthatunk és
hallhatunk, pl.: különféle népi hangszerek (doromb, cserépsíp), balalajka, bendzsó, száj- és
tangóharmónika stb. Meglepetést szerzett mindenkinek a Dolmán István jóvoltából
bemutatott és megszólaltatott dobfelszerelés. Az alkalmilag alakult együttesben az énekes a
diáksereg volt, akik örömmel énekeltek zenei kíséret mellett régi és új slágereket, ifjúsági
énekeket. A Zenei TOTÓ eredményhirdetésére is ezen a napon került sor. A legjobb
megoldást benyújtókat értékes jutalomban részesítettük.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a zenés alkalom lebonyolításában részt vettek,
segítették a fellépık és a szervezık munkáját.
A zenei világnap alkalmából rendezett programjainkon úgy érezzük, hogy iskolánkban
megvalósítottuk Kodály Zoltán gondolatát:

♪♫♪

„ LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ! ”

♪♫♪

Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes
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REF - IRKA
Tiniknek

Kicsinyeknek

Ki vagyok én?

Gondold meg!

Az embert minden életkorban foglalkoztatja az
a kérdés: Ki is vagyok én valójában?
Legtöbbször az határozza meg, mit gondolunk
magunkról, hogy mi mások véleménye rólunk.
Néha mindenki mást mond.
Vajon hogyan látja a fiatalokat Isten?
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az
anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hıs
kezeiben a nyilak, olyanok a serdülı ifjak.”
127. Zsolt. 3-4.
Isten tehát értékesnek tartja nemcsak a
kisgyermekeket, hanem a serdülıket is!
„Fiaink legyenek olyanok ifjúkorban, mint a
nagyra nıtt palánták, leányaink pedig, mint a
faragott oszlopok, amilyenek a palotákban
vannak.” 144. Zsolt. 12.
A Biblia szerint a fiatal fiúk olyanok lehetnek,
mint a facsemeték, a lányok pedig, mint a
díszes oszlopok.
Szerinted ki dönti el, hogy valóban olyan
leszel-e? Miért?
Írhatsz magadról verset is!
„ ÉN-VERS ”
Én (két jellemvonás, ami illik rád) vagyok,
Csodálkozom (valami, ami felkelti az
érdeklıdésedet),
Hallom (elképzelt hang),
Látom (elképzelt látvány),
Akarom (aktuális vágy),
Én (az elsı sor megismétlése) vagyok.

Minket útjelzı táblák irányítanak. Ha egyet is
elvétünk, vagy nem veszünk figyelembe, rossz
útra tévedhetünk. A Biblia olyan emberekrıl
beszél, akik példát mutatnak, és útmutatást
adnak nekünk.

Ma miért imádkozhatsz?
Istenem, segíts nekem, hogy jobban
megismerhessem a könyvedet!

KONDI RECEPTEK
„ Legyen gondod önmagadra! ”

Úgy teszek (valami, amit most színlelsz),
Úgy érzem (egy képzetrıl alkotott érzésed),
Megérintem (egy elképzelt érintés),
Aggódom (valami olyan miatt, ami nagyon
zavar téged),
Sírok (valami olyan miatt, ami nagyon
elkeserít),
Én (a vers elsı sorának megismétlése)
vagyok.

1 Tim. 4:16

1. Sose tömd tele a hasad!
2. Sportolj minden nap!
3. Merj sírni és nevetni!
4. Örülj, hogy segíthetsz !
5. Engedj nagy álmaid hívásának!
6. Kelj föl reggel egy órával korábban és tegyél
úgy, mint aki ráér!
7. Sose hidd, hogy bármirıl is lemaradtál!
8. Merj pihenni, mikor senki se pihen!
9. Merj csendben lenni, mikor mindenki
beszél!
10. Légy ıszinte, mikor egyedül vagy, amikor
Istenhez imádkozol, amikor gyülekezetben
vagy, amikor iskolába mész. De ne csak
akkor, amikor lusta vagy!

Megértem (valami, amirıl tudod, hogy igaz),
Mondom (valami, amiben hiszel),
Álmodozom (valami, amirıl most álmodozol),
Próbálom (valami, amiért erıfeszítéseket
teszel),
Remélem (valami, amit remélsz),
Én (a vers elsı sorának megismétlése)
vagyok. ÉS MOST LÁSS NEKI!

Noémi néni
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Heti rendszerességgel mőködik a gyülekezetben a
kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri
közösségbe hívó Él etadó Kör, valamint a nıknek
felfrissülést kínáló Nıi Torna.
Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és
családokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
Októberben születetett új gyülekezetei közösségünk a
Páratl an Kör, ahová elváltakat, vagy más okból
egyedülállókat várnak, akik szívesen beszélgetnének
hasonló helyzető társaik baráti közösségében.
Megjelent az Édesanyám Imakönyve, amely kapható a
Lelkészi
Hivatalban,
valamint
a
gyülekezeti
iratterjesztésben.
A Presbiterképzés keretében Becseiné Kató Anikó lelkésznı
tartott
elıadás-sorozatot
havi
rendszerességgel
„A
lelkigondozói beszélgetés gyakorlata” címmel.
Június 6-án Tivadarban volt a Szatmári Református
Egyházmegye gyül ekezeti missziói munkatársainak
tal ál kozója, amelyen gyülekezetünket 8 fı képviselte.
Június 13-án, a Kál vin János Református Által ános
Iskol a el sı ballagási ünnepségén az igehirdetés szolgálatát
fıtisztelető Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr végezte.
A június utolsó vasárnapi istentiszteleteink perselypénzét a
nyírségi és szabolcsi jégverés károsul tjainak ajánlottuk
fel annak a mentıakciónak a keretében, amit a Magyar
Református Szeretetszolgálat szervezett. Iskolánk és
gyülekezetünk 120 ezer Ft-ot küldött a károsultaknak.
Június végén egyhetes svájci tanulmányi úton vettek részt
a szatmári egyházmegye lelkészei.
Július 5-én nyárköszöntı gyül ekezeti csal ádi nap volt a
parókia udvarán, ahol vidám testvéri közösségben voltak
együtt a családok.
Július 20-25-ig a zempléni Vágáshután táboroztunk 30
iskolás gyermekkel.
Megbocsátást,
megbékélést és
továbblépést
segítı,
házasságbúcsúztató istentisztel etet tartottunk elvált
testvéreink számára augusztus 8-án, amelyen közösen
kértük Isten vezetését és áldását az újrakezdéshez. Az
igehirdetés szolgálatát Becseiné Kató Anikó lelkészpasztorálpszichológus végezte.
Barangoló Vasárnapjainkon havi rendszerességgel a
baktalórántházi erdıkbe kirándultunk. Az alkalmakról
részletes beszámolók olvashatók hírlevelünk belsı oldalain.
Szeptember 28-tól október 2-ig Berekfürdın, a Megbékélés
Házában volt a Szatmári Református Egyházmegye
evangélizációs és pihenıhete, amelyen gyülekezetünkbıl
1 fı vett részt.
Barkácsol ó szombatok keretében augusztusban és
szeptemberben tereprendezési munkákat végeztünk a
templom- és parókiakertben.
Elkezdıdött a konfirmáció, és a felnıtt konfirmáció. 39
iskolás gyermek, és a felnıtt csoportban 12 testvérünk
kezdte meg a felkészülést.
Szeptember hónapban elkezdıdött a hitoktatás. 48
hittancsoportban 723 gyerek,(óvodás, iskolás, középiskolás)
tanul.
A tunyogi nıszövetségi konferencián gyülekezetünkbıl 5en vettek részt.
Október 29-én, csütörtökön a városi reformációi ünnepség
keretében
avatjuk fel Károli Gáspár szobrát a
templomkertben.
November 1-jén, vasárnap délután a temetıkertben
l él ekharang-avató, hál aadó ünnepség lesz.

Anyakönyvi híreink:
A keresztség sákramentumában részesültek:
1.

Nyírcsák Hanna – Nagykálló, Csokonai u.
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2. Halóka Ádám Csaba – Fót, Balassa u.
3. Szabó István – Zrínyi köz
4. Farkas Dóra – Szokolay u.
5. Farkas Liza – Szokolay u.
6. Csécsi Leila Judit – Ecsedi u.
7. Garda Amira – Zewenaar u.
8. Máté Levente – Hajdu u.
9. Kondor kamilla – Szalkai L. u.
10. Demeter Adrienn – Ecsedi köz
11. Virágh Antal – Bencsi köz
12. Kiss Attila József – Debrecen, Széchenyi u.
13. Biri Ákos Andrew – Ausztrália, P étrie
14. Gergely Miklós Benedek – Damjanich u.
15. Kiss Dávid – Dózsa Gy. u.
16. Béres Péter Dávid – Alkotmány u.
17. Béres Lili Petra – Alkotmány u.
18. Dan Lara Hanna – Városház köz
19. Dan Máté Noel – Városház köz
20. Varga Elıd – Rákóczi u.
21. Kiss Dániel Ferenc – Kraszna u.
22. Faragó Máté Richárd – P usztaszabolcs
23. Gyarmati Krisztián – Ecsedi köz
Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Fekete Gábor és Gelsi Mária mátészalkai,
2. Gyıri Krisztián nyírbátori és T óth Anikó mátészalkai,
3. Bakó Dénes és T ar Éva mátészalkai,
4. Janne Aleksi P esonen finnországi és Bálint Edina
mátészalkai,
5. Gáspár Béla szamoskéri és Jakab T ímea kocsordi,
6. Fogarasy Sándor mátészalkai és Révész Szilvia
nyírbátori,
7. Bétéri Szilárd mátészalkai és Csák Orsolya teremi,
8. Valóczki T amás János debreceni és Balogh Zsuzsanna
Erika mátészalkai,
9. Aszódi Csaba kalocsai és Bartha Julianna Judit
mátészalkai,
10. Szabó Gábor és Dienes Karolina mátészalkai,
11. Szügyi Zoltán kocsordi és Márton Edina mátészalkai,
12. Dezsı Attila Csaba budapesti és Jeney Johanna
mátészalkai,
13. Fejér Gábor és Kósa Zsuzsanna mátészalkai lakosok.
Isten áldja meg közös életüket!
El hunytak:
1. Erdei László 81 é. (Városház köz)
2. Kóródi Károly 57 é. (Szokolay u.)
3. Bíró Lajosné Nagy Anna 81 é. (Árpád u:9
4. T óth Gézáné Nagy Amália 66 é. (Alkotmány u.)
5. Székely Sándorné Kádár Mária 90 é. (Alkotmány u.)
6. Geletei Mihályné T akács Ida 77 é. (Alkotmány u.)
7. Borbás Gerzson 70 é. (Kraszna u.)
8. Veress Zoltán 55 é. (Dózsa Gy. u.)
9. T arcsa Zoltánné Varga Magdolna 45 é.(Nagykárolyi u.)
10. Horváth László István 66 é. (Bajcsy u.)
11. Kádár István 89 é. (Somogyi B. u.)
12. Molnár T ímea 40 é. (Gyár u.)
13. Koncz Béla 69 é. (Hajdú u.)
14. Szőcs Sándorné Fogarassy Zsuzsanna 70 é.(Árpád u.)
15. Almási Béla 56 é. (Kalmár u.)
16. Muszka Sándor 54 é. (Alkotmány u.)
17. Kedves Árpád – (Bajcsy u.)
18. T urgyán József 62 é. (Szokolay u.)
19. Bendzsa Lajosné Szondi Matild 74 é. (Dózsa Gy. u.)
20. Kónya János 52 é. (Alkotmány 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!

