A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
KARÁCSONY
„…megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek.”

Titusz 2, 11

BEHARANGOZÓ ֠

Felnıtt konfirmáció és keresztelés a Kossuth téri
Nagytemplomban 2009. december 6-án

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.

Karácsonyi ajándék
Páratlan kör
Nyilas Misi karácsonya
Konfirmandusok találkozója
Károli Gáspár
Felnıtt konfirmáció
Ifjúsági csoport
Ünnepi alkalmaink
Megújult a nıszövetség
Kárpát-medencei imanap
Családi Mikulás
İrizzük egészségünket
In memoriam Gaál Miklós
Megemlékezés a reformációról
Versenyeredményeink
İszanyó meséi és a Mikulás hete
Ünnepi készülıdés
Ref-írka
A jövıre tekintve
Anyakönyvi híreink

2
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
16
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

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
született gyermekhez oda kell hajolni, hogy igazán
lássuk, érzékelhessük. Ez az odahajlás – a karácsony
igazi, emberséges mozdulata – a legszebb, amit
Isten és ember egymásnak adhat, s amit mi emberek
is egymásnak adhatunk.
Abban a pillanatban, amikor a karácsonyfa
alá került meglepetések kibontásra kerülnek,
betöltik küldetésüket: örömet szereznek. És máris
elkezdődik az átváltozásuk. A karácsonyi ajándékok
átváltoznak használati tárgyakká, az emlékezet
darabjaivá, jelképekké. De hogy van ez Istennek
azzal az egyetlen ajándékával, amit Jézus
születésében kapunk? Mária, Jézus anyja volt az
első, aki erről tapasztalatokat gyűjtött. Szegődjünk
most mellé, s jelenjen meg szemeink előtt az egykori
istálló évezredeken át megőrzött története, ahogyan
Mária láthatta:
„A négy durva fal között, az emberek
rabszolgáinak, az állatoknak szennyes, sötét
börtönében egyszerre sírt, s örült a lelkem. Az ócska
tető résein be-besüvített a hideg szél, s beragyogtak
a csillagok. Síró gyermekem apró, vézna teste oly
nehézzé vált erőtlen karomban, s oly nehéz volt a
szívem – fejemben zsongott, kavargott a sok
elutasítás: „nincs számotokra hely!” Könnyek között,
kétségbeesve néztem körül, hová tehetném le Őt,
akinek semmije nincs, csak az ártatlansága. Az
egyetlen tiszta hely a jászol volt…
Aztán legnagyobb csodálkozásomra váratlan
látogatók érkeztek, s ajándékokkal halmoztak el
minket. Örültem ezeknek az ajándékoknak, mert
gyermekem számára mindegyik hasznos volt.
Ugyanakkor örömmel töltött el maga az ajándékozás
is. Minden adomány mögött meghúzódott egy
különös sors, egy-egy különös érzés. Senkitől sem
kérdeztem meg, miért adott ajándékot – tiszta
örömből,
vagy
gyámoltalanságból,
esetleg
számításból. Egyszerűen elfogadtam, amit kaptunk.
Aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy túl sok
lett a jóból. Aggódni kezdtem, hogy a gyermek szinte
belefullad az ajándékokba, és ezzel meg is
feledkeznek róla… Az örömünk hamar elillant,
hiszen menekülnünk kellett. Emiatt néhány
ajándékot el is veszítettünk. Ami megmaradt, azt a
túlélésre használtuk fel. Semmit sem tudtam
megtartani, csak a kezekre emlékszem, melyek
átadták az ajándékot, az arcokra, melyek ragyogtak
az örömtől. Az ajándéközön, mely egykor szinte
beborította gyermekemet, rég elapadt. S Ő az élet
durvaságai között védtelen maradt. Csak ember volt,
Isten teremtménye, úgy, ahogyan megteremtette Őt.
Bizony, arra gondoltam, inkább menjen veszendőbe
minden ajándék, csak a gyermekemnek ne legyen
semmi baja. Ameddig enyém ez a gyermek, addig az

Máté evangéliuma 2, 1–11, Lukács 2, 19:
„Amikor
Jézus
megszületett
a
júdeai
Betlehemben
Heródes
király
idejében,
íme,
bölcsek
érkeztek
napkeletről
Jeruzsálembe, és
ezt kérdezték: "Hol
van
a
zsidók
királya, aki most
született?
Mert
láttuk
az
ő
csillagát, amikor
feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." Amikor ezt
Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el,
és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a
nép valamennyi főpapját és írástudóját, és
megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a
Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai
Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig
Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a
legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között,
mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni
fogja népemet, Izráelt." Ekkor Heródes titokban
hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a
csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket
Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el,
szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről;
mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" Miután
meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a
csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment,
amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a
hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták
a csillagot, igen nagy volt az örömük.” (A bölcsek)
bementek a házba, meglátták a gyermeket
anyjával, Máriával, és leborulva imádták Őt.
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak
neki: aranyat, tömjént és mirhát… Mária pedig
mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta
szívében.”
Kedves Ünneplő Gyülekezet, Felnőttek és
Gyermekek!
Jézus születésnapján ünnepi díszben
pompázik a keresztyén világ, varázslatos fények és
hangulatok lelkesítenek mindenkit. Édes izgalomtól
remegve várják kicsik és nagyok a szeretet
kifejeződését, az együttlét örömét, az ajándékozás
pillanatait. A legfontosabb emberi mozdulat:
odahajolni
a
másikhoz,
figyelmünkkel
megajándékozni, örömet szerezni. Ez alapvetően
karácsonyi mozdulat. Mert a betlehemi jászolba
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Isten jót gondolt rólam. És most ez a jel egyszerre
más utakon kezd járni! Az ajándék önállósította
magát!
Nem telt sok időbe, és Jézus egyre inkább
kilépett a szokások világából. Nem ott osztotta meg
Istenről szerzett tapasztalatait, ahol elvárták tőle – a
megfontoltaknál, fogékonyaknál és becsületeseknél.
Azokhoz ment, akiknek nem volt idejük Istenre,
érdektelenek és látszólag lelkiismeret nélküliek
voltak. Azokhoz fordult, akik szörnyű munkát
végeztek: a pénzvilág embereihez, az utcalányokhoz
és a hivatalnokokhoz. Majd később ezek is, és mások
is cserbenhagyták. És még akkor is megpróbálta
Isten felé fordítani őket. Jézus nem rekesztett ki
senkit, nem húzott határokat az emberek közé.
Előtte nem volt olyan hely, ahol Isten ne lett volna
jelen. Mindenkinek odaajándékozta szeretetét és
megértését. Nem kérdezősködött, hogyan éltek
korábban. Sokszor éreztem úgy, hogy értékes
ajándékokat ad méltatlan embereknek. Ez lett a
végzete. Az emberek ugyanis szeretnek mindig
kategóriákban gondolkodni: méltó és méltatlan,
barát és ellenség, jó és rossz, hivő és pogány…
Ajándékot, elismerést pedig csak annak adnak, aki e
szerint a besorolás szerint megérdemli. Ez a
megkülönböztetés Jézus fiamat mérhetetlenül
nyomasztotta, és mindent meg akart tenni ellene.
Emiatt megvetés és gyűlölet lett az osztályrésze.
És a lelkemet éles tőr járta át… Először
anyaként éreztem meg ezt a fájdalmat, és aztán
sokkal többet is veszítettem. Hiszen Isten Őt
nemcsak nekem ajándékozta, hanem minden
embernek! És minden odalett! A születésével
összefüggő minden remény, és várakozás összetört a
keresztre feszítésekor! Semmit sem tudtam Belőle
megtartani. Még a hitemet sem… Bizony, még az is,
amit hitünknek tartunk és szilárdan meg akarunk
őrizni, kieshet a kezünkből, a szívünkből. Anyagi
javak elvesztése ehhez képest semmiség. És ez nem
csak egy hitetlen kor tapasztalata csupán.
Mindenféle hit – nemcsak a gyermeki, a felnőtt hit
is – átmegy egyszer ezen a halálon…
Milyen szívesen visszafordítottam volna az
időt, s lettem volna kicsiny gyermekem bizakodó
édesanyja! De ez nem lehetséges. A hitnek ilyen
vesztesége
kellett
ahhoz,
hogy
Istent
megtapasztaljam. Ezért még a gyermekemtől is
búcsút kellett vennem. Akkor lett egészen az enyém
Jézus, amikor egészen el tudtam engedni. Ez
alkalommal nem én szültem meg Őt, hanem Ő jött
el hozzám, Isten titkaként. Kezeim nem foghatták
meg Őt, és nem tudták fogva tartani. Így soha többé
el sem veszíthettem, mert ami nem a tulajdonom,
azt soha nem veszíthetem el! Ő nagyobb a hitemnél,
és mélyebb a félelmemnél, hogy elveszíthetem.
Feltámadása óta sejtem, hogy nem szakad el
tőlünk ez az ajándék, velünk marad Jézus akkor is,

örömöm, reményem, és a hitem nem vész el. Így
gondoltam...
Valójában csak harminc évvel később jöttem
rá, hogy a fiammal, Jézussal ugyanúgy jártam, mint
ezekkel az ajándékokkal: Ő is kicsúszott a kezemből.
Én voltam az első, akinek dolga akadt vele.
Felejthetetlen élmény volt, amikor létezéséről
tudomást szereztem. Jézust tiszta örömmel
hordoztam a szívem alatt, és szültem meg.
Születését sok remény, ígéret, mennyei élmény és
földi kívánság vette körül – néha már túlzásnak is
tartottam. Hogyan övezhet ennyi várakozás egyetlen
embert? Vajon Isten nem terheli meg Őt túlságosan,
hogy egyedül Általa akar mindent rendbe hozni, ami
nincs rendjén e világon? Isten egyetlen ajándéka
miként tudja a világ terhét ellensúlyozni?
Legszívesebben bájos csecsemőként őriztem
volna meg Őt – ahogyan a legtöbb édesanya ezen a
világon – s így a vadul tomboló élettel szemben
megvédhettem volna… Ám szerencsére nem
teljesülnek ezek az anyai kívánságok. Jöttek utána a
többi gyermekeim, s így át kellett adnom Jézust az
életnek. Igazán örültem, hogy felnőtt. Férjem, József
halála után – családunk legidősebb tagjaként – neki
kellett gondoskodnia rólunk. És ez nem ment
könnyen. Sokan azt gondolják, hogy Isten mindent
ajándékba adott Neki. De hát már nem volt többé a
jászolbölcső kisdede! Keménynek kellett lennie!
Nem mezei liliomok, vagy égi madarak voltunk
számára – a váradalmakból és ígéretekből nem
lehetett megélni! Ez később sokszor eszembe jutott,
amikor láttam, hogy az emberek azt gondolják Róla,
hogy körülötte minden oly csodálatos és isteni, s
minden csak úgy magától sikerül Neki. Isten talán
sokkal inkább az élet kemény dolgai mögött
rejtőzik, mint a szépséges csodák mögött…
És abban az időszakban, amikor sorsunk
kezdett jobbra fordulni, és Jézus fiam hasznos
polgárként egyre eredményesebben töltötte napjait
– fogta magát és elhagyott minket. Szétszakított
minden
köteléket,
ami
családunkhoz,
rokonságunkhoz, s a faluhoz fűzte – és másoknak
adta át az idejét, a szánalmát, barátságát és
szolidaritását. Azoknak, akiknek viszont mások
semmit sem adtak. Mindezt úgy tette, mintha
kifogyhatatlan erővel rendelkezne. Vissza akartuk
szerezni Őt, mert szükségünk volt Rá, s kímélni
szerettük volna, de nem tudtuk visszatartani.
Elvesztettük. Felfedezte magának a családon túli
világot, s egészen másokat tekintett rokonainak.
Akkortájt éreztem életemben először, hogy
milyen nehézségeink adódhatnak Istennel. Ő
ajándékozta nekem Jézust, és ugyanakkor kivette a
kezemből. Rám bízta, de semmiféle rendelkezési
jogom nem volt fölötte. Nem az önző anya beszél
belőlem, aki nem hajlandó elengedni a fiát. Ő több
volt számomra, mint a fiam – Ő jel volt arról, hogy
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ha a küzdelmek és keresések idején nem sokat
fogunk fel Belőle… Megváltoznak a szerepek, nem
én hordozom többé a gyermek Jézust anyai
ölemben, hanem Ő hordoz engem az isteni oltalom
ős-ölében! Nem kell többé aggódva mérlegelnem,
mennyire érzem Őt, vagy sem, mennyire hiszek
benne, vagy sem, és mennyire tudom magam az Ő
kezében. Mert abból élek, hogy Ő érez engem, bízik
bennem, s tenyerében tart engem. Ezért meg tudom
tisztítani emberi kapcsolataimat mindenfajta hamis

I S K O L A

elvárástól, önzéstől, és aggódó ragaszkodásról.
Szabad vagyok arra, hogy átérezzem szeretteim, és
embertársaim helyzetét, bizalommal, szívélyesen
forduljak feléjük, meglátva és támogatva bennük
az értékeket, s az elveszíthetetlen emberi
méltóságot.”
Ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal
köszönt Titeket Mária, a Krisztus anyja, azon az
úton, amely Jézus születésétől – kereszthalálán át –
feltámadása felé vezet. Ámen.
Becseiné Kató Anikó lelkész

Októberben születetett új gyülekezeti közösségünk a Páratlan Kör, ahová elváltakat, vagy
más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen beszélgetnének hasonló helyzető társaik
baráti közösségében. Az alábbiakban egy résztvevı beszámolóját közöljük:

Páratlan kör a páratlanoknak
November utolsó vasárnapján véletlenek sorozatának köszönhettem,
hogy megismerkedhettem a páratlan körrel. Ezen a napon véletlenül
toppantam be a Kossuth utcai templomba, ahol advent 1. vasárnapján a
szeretetrıl prédikált a Tiszteletes Nı, Anikó, aki a prédikáció végén
kihirdette a páratlan kört, hogy ugyanazon a vasárnapon, 3 órakor tartják.
Hatalmas őrt éreztem a szívemben, mert egy pár szeretetét senki és semmi
nem pótolhatja. Félve mentem el az ismeretlenbe, hiszen az ajtó mindenki
elıtt nyitva van, a lehetıség mindenki számára adott. Nagy örömömre a Tiszteletes Nı, Anikó
vezetésével, családias hangulatban beszélgettünk arról, kinek miért nem sikerül, hogyan
sikerül párt találnia. Oldottunk meg a saját problémáinkat, lelki mőködéseinket feltáró
teszteket, feladatokat, amelyekkel közelebb kerülhetünk a vágyaink megvalósításához,
magányunk megszüntetéséhez. Nagy meglepetésemre nem csak lányok voltunk, volt fiú is.
Sok hasznos információval, biztatással, tanáccsal gazdagon tértem haza. Nagyon jól
éreztem magam. Azt tapasztaltam, hogy mindenkinek megkönnyebbülés volt beszélni a régi
kapcsolat, vagy kapcsolatok lezárásáról, és – akinek már van – az új párral eltöltött idı
varázslatos pillanatairól, akinek pedig nincsen: az új szerelemre várakozásról.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy minden kedves olvasónak békés, boldog,
szeretetben, egészségben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánjak!
Tar Beáta

December elején a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttmőködve, és
iskolánkkal közösen ismét meghirdettük a

NYILAS MISI KARÁCSONYA
nevet viselı karácsonyi ajándékgyőjtı programot. Az akcióban mintegy 100
cipıs doboz győlt össze, amelyeket már el is juttattunk a határon túli
gyermekeknek. Ajándékozóknak és megajándékozottaknak legyen egyformán
boldog Karácsonyuk!
34"Akkor így szól a király a jobb keze felıl állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem,
és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen
voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.„
Máté ev. 25. rész

4

T E M P L O M

É S

I S K O L A

Konfirmandusok-Nőszövetség-Presbitérium Találkozója, 2009. 11. 20.
A képen látható konfirmandus gyerekek, nıszövetségi tagok és presbiterek a következı, Becseiné Kató
Anikó lelkésznı által készített feladatokat oldották meg közösen:
Egy-egy igét kapott minden csoport (Máté 7: 3,
5; Máté 20: 25-27; Máté 6: 27, 31-33; Máté 6: 19-21; 1
Mózes 50: 20), amelyhez ki kellett találnia egy mai
történetet. Ezt a maivá, aktuálissá tett igei üzenetet elő
kellett adnia, el kellett játszania a csoportnak úgy, hogy
a többiek és a közönség minél biztosabban felismerje
az igét. Az ige szavai nem hangozhattak el, az
„előadásnak” 3 percnek kellett lennie, s lehetőleg
mindenkinek kapnia kellett valamilyen szerepet a
játékban. Ezzel bibliaismeretük mélyült, erre
vonatkozó tudásukat hasznosíthatták a gyerekek saját
aktuális élethelyzetükben, keresztyén értékrendjük
erősödött, gyakorolták a keresztyén magatartást.
A második feladat során 1-1 kérdést kapott minden csoport (Milyen a legjobb család? Milyen a legjobb
barátság? Milyen az igazi szerelem? Milyen a legjobb munka? Milyen az igazán boldog ember?), amelyre minél
alaposabban ki kellett dolgozni a csoport közös válaszát. Az egyéni meggyőződések, igények, értékrend
különbözősége miatt minél inkább belementek a gyerekek a részletekbe, annál nagyobb viták alakultak ki.
Minden csoporttagnak egyenrangúan kellett részt vennie a téma kidolgozásában. Mindenkinek meg kellett
védenie a saját álláspontját, annak helyességéről érvekkel meggyőzni a többieket, így alakítani ki közös
megegyezést. Nem mondhatott senki negatív, rossz véleményt a másikról, csak pozitívan reagálhattak a
másikra. Ezzel a feladattal a gyermekek tudatosíthatták az életükben jelenlévő értékeket, összevethették a
vágyakat és a valóságot, formálódhatott identitásuk a saját meggyőződés kialakításával. Ezen kívül
kommunikációjuk fejlődhetett, és erősödött krisztusi: értékorientált, pozitív szemléletük, hozzáállásuk.
Sajtos Lászlóné nőszövetségi elnök
Ezen a délutánon gyülekezetünk egyik presbitere az alábbi gondolatokkal köszöntötte a konfirmandus
ifjúságot:
Kedves Fiatal Barátaim, Kedves Konfirmandusok!
Szeretettel köszöntelek benneteket, immáron személyesen is a Mátészalka Kossuth téri Református
Egyházközségben. Nagy örömömre szolgál, hogy hétrıl hétre ott látlak benneteket ısi templomunk padjaiban.
Örülök, mert látom, hogy évszázados gyülekezetünk fája új hajtásokat hozott, s e hajtások ti vagytok. Amikor
Nıszövetségünk meghirdette a mai konfirmandus – presbiter találkozót, elhatároztam, hogy néhány
gondolatomat megosztom veletek.
Jómagam, Istennek hála, olyan családban nıttem fel, ahol természetes dolog volt, hogy a gyermekek
istentiszteletre járnak. Tudom, hogy ma ez nem mindenki esetében van így, ezért is örülök, hogy nektek
lehetıségetek van megismerni hitünk alapjait és hallgatni Isten igéjét.
Arra kérlek és bátorítalak benneteket, hogy konfirmációi felkészítés során utazzatok el együtt Debrecenbe, vagy
Sárospatakra, hogy együtt meglássátok elıttünk járó, hitvalló ıseink hagyatékát. Megismerjétek a Magyar
Református Egyház történetének legalább egy szeletét, és büszkék legyetek arra, hogy konfirmációtok révén
ennek az egyháznak lehettek teljes jogú tagjai.
Örvendek annak is, hogy ez évben ilyen szép számú fiatal konfirmál, s kerül közelebb Istenhez, és a
Szentíráshoz. Miért fontos ez? Amikor még egészen kicsik voltatok, semmirıl nem kellett döntenetek. Mindenrıl
szüleitek döntöttek. Az évek múlásával – ezt biztosan észrevettétek – egyre több dologban magatoknak kell
dönteni. Orvosként és alpolgármesterként egyaránt, naponta sok-sok döntést hozok meg. Döntéseink során
támaszkodhatunk saját és mások tapasztalataira, de támaszkodhatunk arra az alapra, arra a kısziklára, amit
Isten Igéje jelent nekünk, keresztyéneknek. Emiatt kérlek benneteket, olvassátok rendszeresen a Bibliát.
Meglátjátok, hogy nemcsak úgy általában lesz segítségetekre, hanem a legtöbb konkrét problémátokra,
kérdésetekre ad egyenes választ, használható támpontot.
Fogadjátok meg, hogy minden konfirmációi felkészítésrıl, minden istentiszteleti igehirdetésrıl hazavisztek egy
gondolatot, megjegyeztek egy intést, útmutatást. Ha ez így lesz, akkor az együtt töltött idı lelki épülésetekre
szolgál majd.
Ehhez kérem Isten gazdag áldását. Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Dr. Szászi István presbiter
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NAGYKÁROLYTÓL MÁTÉSZALKÁIG
Amikor Károli Gáspár szobra a templom elıtti téren elhelyezésre
került, akkor én napokig csodáltam az alkotást. A színesedı ıszi lombok
alatt járva volt egy olyan érzésem, mintha a bibliafordító mindig itt élt
volna közöttünk, csak most vettük észre. Hiszen évszázadok óta
kezünkbe adja a Bibliát az, akinek köszönhetıen az örök Isten beszél
magyarul. (Reményik Sándor). A szobor annyira a helyén van, és olyan
szép, hogy remélem nemcsak nekünk, hanem a felnövı nemzedéknek is
lelke gyönyörőségére lesz mindenkor.
2009. október 29-én, csütörtökön délután került megrendezésre a
21. városi reformációi ünnepség. 16 órától a színházteremben Fülöp
István presbiter-országgyőlési képviselı köszöntötte a vendégeket, Dr.
Bölcskei Gusztáv püspök mondott ünnepi beszédet, az Ádám Jenı
Pedagóguskórus énekkel szolgált, majd a Talán Teátrum adott
színvonalas mősort. 17 órától megkoszorúztuk a 10 évvel ezelıtt állított
Kálvin-szobrot, a reformátor születésének 500. évfordulóján. Ezt követte a
templomkertben felállított bibliafordító Károli Gáspár mellszobrának a
felavatása. Szabó István polgármester ünnepi köszöntıjét a Kálvin János Református Általános
Iskola gyermekmősora, majd a püspök úr avatóbeszéde követte. A szobor Bíró Lajos, mátészalkai
szobrászmővész alkotása. Az ünnepségsorozat záró-istentisztelettel, majd a meghívott vendégek
számára szeretetvendégséggel ért véget. A zsúfolásig megtelt Kossuth téri Református
Nagytemplomban Bartha Gyula esperes hirdette az igét, a Református Énekkar pedig énekkel
szolgált. SOLI DEO GLORIA!!!
Becsei Miklós lelkipásztor

2009. december 6-án FELNİTT KONFIRMÁCIÓ volt gyülekezetünkben.
Az alábbiakban egy résztvevı házaspár
bizonyságtételét közöljük:
Amikor ez év szeptember elején lányunk
általános iskolájának hirdetıfalán olvastam a
felhívást, feleségemmel eldöntöttük itt az ideje
közelebb kerülni a református keresztyén
valláshoz. Számomra nem volt új kelető a
gondolat, hogy tagja legyek a Mátészalka
Kossuth
téri
Református
Egyházközség
gyülekezetének. Az elsı találkozás után
mindenkiben feloldódott az a szorongás, mely
mindannyiunkban ott bujkált. Köszönhetı volt
ez Becsei Miklós tiszteletes úrnak, aki
közvetlenségével, szívélyes jókedvével oldott,
baráti
beszélgetésekké
varázsolta
az
összejöveteleket. Minden hét szerda estéjére
legalább egy órára elfelejthettük a napi
problémákat, gondokat és szinte gyermeki
áhítattal és lelkesedéssel hallgattuk tiszteletes
úr szavait. Megismertette velünk a református
keresztyén vallás alapjait, útnak indított
bennünket a keresztyénség csodálatos útján.
Hamar elszállt ez a szők három hónap. Sokat
tanultunk,
és
sok
lelki
útravalóval
gazdagodtunk. Elérkezett 2009. december 6-a,
s 11 felnıtt konfirmandus Isten áldásával

konfirmációi hitvallást és fogadalmat tett a
gyülekezet elıtt. Közülünk öten meg is
keresztelkedtek.
Már tudom helyesen döntöttünk, mikor
felnıtt fejjel vágtunk bele a konfirmációba,
hiszen megtanultunk imádkozni, hinni az Úr
Jézusban, a Szentlélekben, a Keresztyén
Anyaszentegyházban, és megtanult a lelkünk
levegıt venni! Gondolatainkat azzal zárjuk,
amit Becsei Miklós tiszteletes úr tanított
nekünk: „az imádság lelkünk lélegzetvétele”.
Fazekas Attila és Ági
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Ifjúsági csoportunk életéből:

Ifjúsági csoportunk több mint fele idén konfirmált fiatal. Tagjaink között helyi gimnazisták,
szakközépiskolások és Nyíregyházán, Debrecenben tanuló diákok is vannak, a legidősebbek 20 évesek.
Péntek esti találkozásaink mindenestől rólunk szólnak. Sokat foglalkozunk saját problémáink
keresztyén szellemben történő, hatékony megoldásával, a minket érdeklő témákkal – hol játékos egyéni- és
csoportfeladatok, hol komoly beszélgetések, tesztek, drámajátékok segítségével. Jókedvű csoportunk senkit
sem hagy szomorodni, szenvedni, igyekszünk minél többet segíteni egymásnak Anikó néni vezetésével. Fontos
számunkra, hogy itt mindenről lehet beszélni, s mivel lányok-fiúk egyenlő arányban vagyunk, így férfi és női
szemmel is megvilágítjuk, megvitatjuk a kérdéseket. Sosem marad el a közös éneklés, zenélés (dobosunk,
szintetizátorosunk és három gitárosunk is van). A komoly rész előtt és után szívesen csocsózunk, jó időben
pedig kint is sportolhatunk, a tollast, és a ping-pong asztalt is igénybe vehetjük.
Nagyszerű lehetőség ez a hetenkénti alkalom baráti kapcsolataink ápolására, építésére, kikapcsolódásra
és feltöltődésre, és ami a legfontosabb: lelki fejlődésünk, boldog életünk elősegítésére. Minden új fiatalt nagynagy szeretettel és nyitottsággal várunk!
ifj. Becsei Miklós és ifj. Molnár János

Ünnepi alkalmaink a Kossuth téri Református Egyházközségben:
Ünnep-előkészítő nagyhetünk alkalmai minden este (hétfőtől-csütörtökig) 5 órakor kezdődnek a
templomban.
Szentesti istentisztelet: december 24-én 17 órakor a templomban, a Tiszta Forrás Gyermekkórus és
gyülekezetünk ifjúságának szolgálatával.
Karácsony első napján délelőtt: fél 9-kor és 10-kor úrvacsorás hálaadó istentisztelet. A fél 9-es
istentiszteleten a Mátészalkai Református Énekkar is szolgál.
Első nap délután: 3 órakor, Második nap: délelőtt 10-kor és délután 3-kor lesz istentisztelet.
Óév este: 5 órakor, ezt követően gyülekezeti szilveszter.
Mindenkit szeretettel várunk!
Újév napján délelőtt: 10-kor lesz istentisztelet.
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Megújult a Nőszövetség
hatékonyan szervezzük meg szövetségünk életét és
munkáját. Örülünk, hogy a régebbi tagok is
vágynak a változtatásra, megújulásra.
Mi, fiatalabbak az utóbbi összejövetelen
beszélgettünk arról, hogy mivel lehetne a mai nők
számára még vonzóbbá tenni a Nőszövetséget.
Abból indultunk ki, hogy a mostani városi nők
fiatal- és középkorosztálya a munkahelyén
ledolgozza a munkaidőt, otthon pedig folytatja a
második és harmadik műszakkal a háztartásban és
a gyereknevelésben. Mire elérkezik nőszövetségi
alkalomra, már szinte teljesen kimerült. Ha itt is
mindig csak aktív munkát kell végeznie, csak ad,
erején felül, akkor nem biztos, hogy ezt szívesen
vállalja. Ha viszont itt van lehetősége végre kicsit
megpihenni, feltöltődni, kibeszélni magából
gondjait-örömeit, esetleg még segítséget is kap saját
problémáinak megoldásához – egy olyan baráti
légkörben, ahol nem kell elvárásoknak megfelelni,
ahol lehet önmaga –, akkor már érdemes
csatlakoznia. Ha időnként itt helyet kapna játék,
vidámság, akár társasjátékkal, színjátékkal, zenével
– a felszabadult élményen túl –, a közös
produkciókkal más helyeken is felléphetnénk.
Sokunk problémája, hogy a gyűlések idejére nem
tudjuk kire hagyni gyermekeinket. Ezért jó volna,
ha hozhatnánk a gyerekeket, akik a gyülekezeti
terem másik részében játszanának addig, míg mi
együtt vagyunk. Így a gyerekeink is közösségélményhez jutnának. Szívesen szerveznénk és
megvalósítanánk együtt nyári, bejárós napközis
táborokat is. Ez csupán egy kis ízelítő volt azokból
az ötletekből, melyek figyelembe vételével majd a
jövő év elején megfogalmazzuk, kialakítjuk közös
terveinket.
Addig
is
minden
hölgyet
várunk
szövetségünkbe – korra, családi állapotra,
végzettségre való tekintet nélkül!
Vasasné Lázár Erika,

Örömmel tájékoztatunk minden kedves
olvasót, hogy gyülekezetünk Lorántffy Zsuzsanna
nevét viselő Nőszövetsége a megújulás útjára lépett,
számban és tevékenységi körökben is gyarapodott.
Az utóbbi hónapokban csatlakozott hölgyek
többsége 30-40 év közötti, lendületes, energikus
dolgozó nő és családanya, akik gyülekezetünkhöz az
elmúlt 2 év folyamán csatlakoztak – s miután
oszlopos tagjaivá váltak az Életadó Körnek, Páros,
vagy Páratlan körnek, rendszeres résztvevői a
családi-közösségi rendezvényeinknek –, most
elfogadták a Nőszövetség szívélyes meghívását is.
Ebben a kibővült csoportban össze kell
egyeztetnünk az idősek és a fiatalok igényeit,
elképzeléseit a jövőt illetően. Szeretnénk a régi
hagyományokból az időt állókat megtartani, a még
ma is aktuális és hasznos tevékenységeket tovább
folytatni, ezen kívül pedig olyan új feladatokat
vállalni, programokat készíteni, amelyek a fiatalabb
generáció szükségleteit is kielégítik, ötleteit
felhasználják. A más rétegalkalmakon, gyülekezeti
összejöveteleken megszokott partneri kapcsolat,
nyílt, őszinte kommunikáció és szolgálatkész, közös
munka itt is elengedhetetlen. Ez teszi lehetővé,
hogy megismerjük egymás vágyait, képességeit, és

Életadó Körös, Templomovit tartó nőszövetségi tag

Ünnep elıtti nagytakarítás
Az Advent 3. vasárnapját megelızı szombaton 17
testvérünk a Presbitériumból, a Nıszövetségbıl és a
gyülekezetbıl egész napi munkával gondosan és szépen
kitakarította templomunkat. Isten áldása legyen rajtuk és
szeretteiken!
6Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
és az Úr házában lakom egész életemben.”
Zsoltárok könyve 23. rész
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Kárpát-medencei imanap a horvátországi magyarokért.
2009. december 6-án a Kossuth téri Református Egyházközség
gyülekezeti termében lelkipásztornınk, lelkipásztorunk és a
nıszövetségi tagok közremőködésével imanapot tartottunk, a
Horvátországban élı magyar református közösségért.
Örömmel töltött el, hogy nıszövetségünk több fiatal taggal is
bıvült, akik már tevékenyen részt vettek imanapunk szervezésében.
A gyülekezeti tagokat Becseiné Kató Anikó lelkipásztornınk
köszöntötte. Ezt követte a Horvátországi Református Keresztyén
Kálvini Egyház bemutatása. Szó volt történelmi elızményekrıl,
újrakezdésrıl, gondjaikról, reményeikrıl.
A horvátországi reformátusok többsége a Dráva, a Duna
mellékén és a horvát-magyar határ közötti területen, és KeletSzlovénia falvaiban él. Ezen a vidéken hirdették elıször Isten igéjét nyugati egyetemekrıl
hazatért reformátoraink.1920-ig a Dunamelléki Egyházkerülethez tartoztak. Trianon után a
délszláv háború alatt tovább darabolódott a délvidéki reformátusság.1993-ban jogilag
megalakult a Horvátországi Református Keresztyén Egyház, amelyet 1999. június 12. óta
Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyháznak neveznek.
Könyörögtünk az Úr Jézus Krisztushoz, ne engedje, hogy egyházukat mely igen sok
nehézséget élt át, eltiporják, és a feledés homályába vesszen.
Zenei aláfestéssel, diavetítés formájában horvátországi életképekkel ismerkedtünk. Az
Apostoli köszöntés és Kálvin imádsága, amit két asszonytestvérünk olvasott fel, Becsei
Miklós lelkipásztorunk igehirdetése elıtt zajlott. Közös imádságunk után imádkoztunk
családokért, a sok megpróbáltatást megélt magyarokért, az egyházért, lelkipásztorainkért,
gondnokokért, presbitériumokért, egyházunk minden egyes tagjáért.
Megköszöntük Istennek, akinek nyugtató jelenlétét most is éreztük, hogy meghallgatja
könyörgésünket.
Befejezésül a megjelent gyülekezeti tagokat megvendégeltük házi készítéső
süteménnyel és gyümölccsel. Majd egy szép énekkel köszöntöttük Becsei Miklós
lelkipásztorunkat névnapja alkalmából.
Így ezen a vasárnap délutánon is lelkiekben feltöltıdve indulhattunk haza.
„Minden utadon gondolj rá, és İ egyengetni fogja ösvényeidet.”
Példabeszédek 3,6
Záha Tiborné nıszövetségi tag
December 6-án délelıtt az istentiszteletet
követıen
a gyülekezeti házban

Családi Mikulás
ünnepségünkön közel 40-en voltunk együtt,
szülık és gyermekek vidám, szeretetteljes
légkörben.
„32Aki

tulajdon Fiát nem kímélte, hanem
mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?” Róma 8,32
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İrizzük egészségünket
Manapság, mikor
világszerte
a
politikai
hatalmak az egészségügyet
is iparágként kezelik, és a
gyógyításban
is
a
profitszerzés
különbözı
lehetıségeit próbálgatják,
egyre nagyobb feladat és
teher hárul az egyénre,
egészsége megırzése, a
betegségek megelızése szempontjából. Jól ismert, hogy
már bolygónk létét is fenyegetı környezeti ártalmak,
levegı, víz, föld nukleáris, elektromos, vegyi
szennyezıdései súlyos egészségkárosodást okozhatnak.
De nem hagyhatók figyelmen kívül az idegrendszert és
szellemet romboló ráhatások sem. Természetesen a
globális károsító hatásokkal szemben csak nagyobb
közösségek tudnak tenni érdemben. De az egyénnek is
megvan a lehetısége sok egészséget károsító tényezı
kiküszöbölésére, betegsége megelızése érdekében. Az
1948-ban indult Framingham tanulmány óta ismert közel
300 u. n. „rizikó faktor”, melyek bizonyos betegségek
kialakulásával egyértelmően összefüggésbe hozhatók.
Fıként a legsúlyosabb, és legtöbb halált okozó
kórképek, a daganatos, a szív- és érrendszeri, és magas
vérnyomás
betegségek
kockázati
tényezıit
tanulmányozták az utóbbi évtizedekben. A rizikó
faktorok egy része módosítható, illetve megszüntethetı,
másik része nem befolyásolható (férfi vagy nıi nem,
életkor, öröklıdési tényezık). Az egyén által is
befolyásolható kockázati tényezıknek igen nagy a
gyakorlati jelentısége.
Közismert, hogy a dohányzás az egyik
legsúlyosabb rizikó faktor a gége-, a tüdırák, a szívérrendszeri betegségek kialakulása szempontjából. A
szív koszorúér, agyér, és végtagi érszőkület
összefüggése a dohányzással egyértelmően bizonyított, a
legtöbb rokkantságot, és halálhoz vezetı kórképet
okozhatja. Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, mennyire
fontos a dohányzás abbahagyása, saját, és környezetünk
egészség-megóvása érdekében (miután a passzív
dohányzás is káros).
Saját több évtizedes tapasztalatomból mondhatom, hogy
szívinfarktust – ezt az életet súlyosan veszélyeztetı
betegséget - a változás kora elıtt csak dohányos nık
szenvedték el.
Ésszerő táplálkozással szintén sok betegség
kialakulását lassíthatjuk, ill. elızhetjük meg.
Étkezési
szokásaink
hajlamosítanak
szívés
érbetegségek kialakulására. Gyakrabban fogyasztunk
telített, mint telítetlen zsírsavakat. A teljes kalória
bevitel 45 %-át teszi ki a zsír, az ajánlatos maximum 30
% helyett. Ezzel összefüggésben emelkedik koleszterin
szintünk, ami közismerten érelmeszesedéshez vezethet,
annak súlyos szervi szövıdményeivel. A túlzott kalória

és zsír bevitel elhízáshoz vezet, amihez gyakran magas
vérnyomás és cukorbetegség is társul. A zsírszövet
növekedése nem csupán testsúly-gyarapodást jelent. Az
utóbbi években kiderült, hogy a zsírszövet káros
hormonális és immunmechanizmusokkal befolyásolja
egész szervezetünket.
Táplálkozásunk helyes befolyásolásával a kóros testsúlynövekedést és magas vérzsír szintet is normalizálni
tudjuk. Ezt csökkent kalória – és zsír bevitellel, és több
mozgással lehet elérni.
Étrendünkbıl iktassuk ki, ill. mérsékeljük a
luxus kalóriákat. Pl. édes szörpök, üdítık, sör,
csokoládé, édesség, maradék étel elfogyasztása,
kenyérbevitel csökkentése. Fogyasszunk sovány
húsokat, sok halat, friss zöldséget, gyümölcsöt, salátát,
alacsony zsírtartalmú tejterméket. Zsír helyett
napraforgó és kukorica olajat, margarint, oliva- és repce
olajat. Kerüljük a konzerveket és a tartósított készárukat,
azok vegyszer és magas sótartalma miatt. Lehetıség
szerint teljes kiırléső lisztbıl készült pékárukat
fogyasszunk. A sok folyadék is egészséges, persze nem
kávé és tea, hanem alacsony nátrium tartalmú ásványvíz,
különösen a tervezett étkezés elıtt 15-20 perccel, mert
csökkenti az étvágyat. Alkoholt mértékkel fogyasszunk,
annak ismert máj és idegrendszeri károsító, és
vérnyomást emelı hatása miatt. Naponta 2 gr. (kb. fél
teáskanál) konyhasó bevitele az ideális. A fölöslegesen
elfogyasztott nátrium vizet szív maga köré, növeli a
keringı vér térfogatát, emeli a vérnyomást.
Sok bajt megelızhetünk, ha kihasználjuk a
különbözı szőrési lehetıségeket. Vegyük igénybe a rák
– és tüdıszőréseket, vércukor – és vérnyomás
ellenırzési alkalmakat.
Végül, de nem utolsó sorban említeném a hit
szerepét az egészség megırzésében. Tanulmányok és
statisztikai adatok bizonyítják, hogy a hívı ember
kevésbé esendı sok betegség vonatkozásában.
Könnyebben elfogadja a helyes életmódra vonatkozó
tanácsokat, könnyebben dönt a jó és a rossz között, jobb
bizalmi kapcsolatot tud teremteni kezelı orvosával.
Mai zaklatott, kaotikus világunk fokozott
stressz-hatásokkal „bombázza” idegrendszerünket. Az
egyén idegi és lelki állapotától, belsı harmóniájától
függ, hogy ezek az erıs ingerek kiben milyen reakciókat
váltanak ki. A hívı embert kevésbé fenyegeti a
társadalmi értékvesztés, a céltalan életvezetés, köztük
kevesebb az alkoholista, a drogos, depressziós,
öngyilkos, kevésbé folytat önpusztító magatartást. A
hívı ember stressz-tőrı. Az egészségnek, mint a test és
a lélek egészének épségben történı megırzése
mindnyájunk közös felelıssége.
İrizzük az Úrtól kapott ajándékot, hogy még
nagyon sok „Boldog Karácsonyt” tölthessünk szeretteink
körében.
Dr. Bereczky Kálmán presbiter
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IN MEMORIAM:
Gaál Miklós református esperes-lelkipásztor
(1913 – 1989)
Öröklétbe
költözésének,
huszadik
évfordulóján
emlék-haranggal
emlékeztünk
néhai
Gaál
Miklós espereslelkipásztorra,
akinek temetése
1989.
szeptember 8-án
volt Arató Ferenc
egyházkerületi
fıjegyzı, Balogh
Tihamér esperes,
és Bartha Béla mátészalkai lelkipásztor
szolgálatával.
A
mátészalkai
Köztemetı
ravatalánál a helyi római katolikus egyház
nevében dr. Miklós Dezsı esperes-plébános, a
szatmári egyházmegye közössége nevében dr.
Pétery Lajos egyházmegyei gondnok, a város
és intézményei nevében dr. Vékony Ferenc
búcsúzott.
Gaál Miklós 1913. október 8-án
született Barabásban. Szülei parasztemberek
voltak: Gaál Miklós és Szegedi Erzsébet.
Édesapját nem ismerte, mert sok
honfitársával együtt az Egyesült Államokba
ment, hogy megélhetést biztosítson a maga és
családja számára. Úgy tervezte, hogy 5 évig
dolgozik ott, aztán visszatér hazájába. Erre
azonban nem kerülhetett sor, mert 1918-ban
Franklinban meghalt. Két kis árvája maradt
itthon: a 6 éves Dezsı, és az 5 éves Miklós.
İket édesanyjuk nevelte fel, aki özvegyen élte
le életét.
Gaál
Miklós
édesanyja,
Szegedi
Erzsébet igényes parasztasszony volt, aki
minden nap olvasott. Fiait a kisvárdai
Reálgimnáziumba járatta, ahol mindketten
jelesen végeztek.
Miklós a lelkipásztori
hivatást választotta, és beiratkozott 1932-ben
a Debreceni Teológiai Fakultásra. Az egyetemi
évek alatt mindvégig jeles tanuló volt, így híres
professzora,
Csikesz
Sándor
kiküldte
ösztöndíjjal 2 évre a hollandiai Kampenbe.
Amikor hazajött, segédlelkészként szolgált
Hajdúhadházon és Nagykállóban. Ez utóbbi

helyen kötött házasságot Margittay Margit
tanítónıvel. Majd 1942-tıl hitoktató volt a
beregi
Mezıkaszonyban,
és
1944-tıl
vámosatyai
lelkipásztor.
1952-ben
Nagydobosra,
1956-ban
Nagyecsedre
választották meg lelkésznek. Ezt követıen
1960 elejétıl Szatmár, illetve Mátészalka vált
igazi otthonává és szolgálati területévé. 1988.
március végével, mint mátészalkai lelkipásztor
és a szatmári egyházmegye esperese nyugdíjba
vonult. Szolgálatának végén, mint rangidıs
esperes
a
Tiszántúli
Egyházkerület
püspökhelyettesi tisztét töltötte be.
A
Magyarországi Református Egyház Zsinatának
24 éven át volt rendes tagja.
De nemcsak az egyházunk életében
hordozott többféle tisztséget, hanem az ıt
körülvevı társadalomban is. 15 éven át volt a
Mátészalka Városi – és Szabolcs-Szatmár
Megyei Tanács tagja.
Fáradozásaiért az Országos Béketanács két
ízben is kitüntette, s a megye és a város is
elismerésben részesítette.
A
mátészalkai
és
a
szatmári
gyülekezetek jól tudják, hogy 1968-ban
hitvestársát,
akivel
nagyon
boldog
házasságban
éltek,
elveszítette.
Öt
fiúgyermekük volt, akik közül az elsı
Beregszászban
meghalt.
Mindig
nagyon
büszke volt fiaira. Miklós körzeti fıorvos,
Botond a Hittudományi Egyetem tanára,
Csongor termelıszövetkezeti fıágazatvezetı
volt (már elhunyt), Gedeon körzeti fıorvos.
Tizenegy unokája van.
Nagyon szerette Szatmárt és Bereget, s
ezeknek a tájaknak ismerte embereit és
történetét.
Élete
valóban
szolgálat
és
bizonyságtétel volt.
Nagyecseden, Mátészalkán és Mándon
templomot építtetett, s az ı lelkészsége idején
építette a mátészalkai gyülekezet a szép
gyülekezeti házát.
Tagja volt hosszú idın keresztül a Zsinati
Lelkészképzı Bizottságnak, és a Debreceni
Református Kollégium Igazgatótanácsának.
Dr. Gaál Botond írása alapján:
Becsei Miklós lelkipásztor
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MEGEMLÉKEZÉS A R EFORMÁCIÓR ÓL

„Az igaz ember hitbıl él.”
Zsidók 4, 38
Október 31-én a reformációra emlékezik a világ.
Iskolánkban mi is felidéztük e neves nap eseményeit,
amikor Luther Márton 1517-ben ezen a napon tőzte ki
95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ünnepi
megemlékezésünkön kiemeltük iskolánk névadójának, Kálvin János
munkásságát is, hiszen ebben az évben emlékezünk a nagy
reformátor születésének 500. évfordulójára.
Az alsó tagozatos diákok az iskolában, felsıs tanulóink pedig a
városban található Kálvin szobornál tartották a megemlékezésüket.
Ünnepségeinken rövid beszámolót hallhattak a gyerekek e nap
eseményeirıl, a reformáció elindulásáról, majd egy-egy vers hangzott
el, végül iskolánk énekkara zárta ünnepi mősorunkat.
Nagy Istvánné tanító - hitoktató

A NYELV BŐNE
Kedves Testvéreim! Engedjétek meg, hogy megosszam veletek gondolataimat a
magyar nyelv éve kapcsán a nyelv szépségeiről, és arról, amit a nyelv jelent
számomra. Gondolataim vezérfonala a Biblia, és a személyes tapasztalat.
A bűn sokféle formában jelenik meg életünkben, de azt hiszem a legmélyebb sebeket szavakkal
lehet ejteni egymás ellen. „Mindnyájan sokképpen vétkezünk; Ha valaki beszédben nem
vétkezik, az majdnem tökéletes ember; meg tudja zabolázni egész testét.” Jak. 3,2 Hogy
lehet, hogy egy ilyen kicsiny szervünk, mint a nyelv, amely tud simogatni, vigasztalni, áldani, költők
által szerelmes szavakat alkotni, milyen hatalmas pusztításokat is tud végezni embereken és
kapcsolatokon egyaránt? Az erdőtüzeket is leggyakrabban csak egy pici szikra kelti életre, és a
végeredmény hatalmas veszteség. „A nyelv is tűz. A nyelv a gonoszság egész világa tagjaink
között, megszeplősíti az egész testet. Maga lángba borul a gyehenna tüzétől, és lángba
borítja egész életünket.” Pedagógusként, és egyszerű halandóként, nap mint nap tapasztalom,
hogy már a gyerekek is milyen sebeket képesek ejteni egymáson pusztán a szavak erejével. Legyen szó
akár tanóráról, szünetről, vagy akár szabadidőről. Az iskolában, házasságban, barátságban,
szerelemben egy elhamarkodott, talán félreértett szó gyógyíthatatlan sebeket ejt, gyakran olyan
embereken, akik a legközelebb állnak hozzánk.
A természetben – tudjuk – minden megszelídíthető, vadállatok, madarak, csúszómászók, de a
nyelvet megszelídíteni nem lehet. „A nyelvet emberfia megszelídíteni nem tudja;
fékezhetetlen gonosz az, telve halálos méreggel.” Nagy felelőssége van tehát annak, aki a
szavakkal bánik, mert sorsokat, emberéleteket változtathat meg. A forrás, melyből mondatok
áramlanak, azt hiszem, ez határozza meg cselekedeteinket és mondanivalónkat. „Ugyanabból a
szájból jön ki az áldás és az átok. Atyámfiai nem jól van ez így. Vajon a forrás
ugyanazon a szájon át áraszt-e édest és keserűt? Avagy teremhet-e atyámfiai, a fügefa
olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Épp oly kevéssé adhat sós forrás édes vizet.” Ezt a
forrást igyekezzünk kitisztítani, és mindig tisztán tartani. Akkor talán bölcsebbek, és igazabbak
lesznek gondolataink, és cselekedeteink.
Vida Miklós tanár
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Ve rs e nye re d mé ny eink
Az ısz a tanulmányi versenyek idıpontja. A tanévkezdés izgalma után
tanulóink szorgalmasan készültek az országszerte megrendezésre kerülı
versenyekre. Örömmel és hálatelt szívvel számolunk be diákjaink
eredményeirıl.
Református Iskolások Országos Tanulmányi Versenye – Debrecen:
- Hit- és erkölcstan tantárgy 2. helyezés:Kiss Nóra 4.,Lengyel Ádám 3.a osztályos tanulók.
Felkészítı pedagógus: Baktiné Illés Éva igazgató-tanító
- Angol nyelv 4.helyezés: Földi Péter és Palcsák Bence 6.osztály 11.helyezés: Barabás
Ferenc és Simon Annamária 8. osztály. Felkészítı: Bodó Józsefné tanárnı
- Informatika 4.helyezés: Bodó Máté, 7.helyezés: Szárók András 8.osztályos tanulók.
Felkészítı: Bodó József tanár
- Rajz 8.helyezés: Gorzó Máté 5.osztály, 10.helyezés: Bíró Gergı 7.
osztályos tanuló. Felkészítı: Balázs Mihályné tanárnı
A Vásárosnaményban megrendezésre kerülı Bolyai
Matematika Csapatversenyen iskolánkból 9 csapat 36
gyerekkel vett részt. Gratulálunk tanulóinknak, akik
ügyesen helytálltak az igen gondolkodtató, matematikai
logikára épülı feladatokban. A képen a 4. helyezést elért, díjazott
csapatot láthatjuk, név szerint: Barabás Ferenc, Bodó Máté, Földi
Kristóf, és Szárók András 8. osztályos tanulók. Felkészítı tanárnı:
Balogh Ferencné.
A Mátészalkai Vörösmarty Kör Szavalóversenyén 3. helyezést ért el: Molnár Eszter 7.
osztályos tanuló. Felkészítı: Murgulyné Kovács Edit tanárnı
Elıször vettek részt diákjaink az Országos Szavaló- és Dicséreténeklı Versenyen,
Kunhegyesen:
- Szavalóversenyen 3. helyezés: Becsei Anikó 6. osztályos tanuló. Felkészítı: Murgulyné
Kovács Edit tanárnı
- Dicséreténeklı verseny 1. helyezés: Kiss Eszter 6. osztályos, Különdíj: Beck
Martina 8. osztályos tanulók. Felkészítı: Balogh Ferencné tanárnı
Nyolcadik osztályosoknak szervezett , a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
által hirdetett Regionális Tehetségkutató Nyelvi Versenyen 7 tanulónk vett részt angol
nyelvbıl. Barabás Ferenc, Bodó Máté, Simon Annamária a szóbeli fordulón is sikeresen
szerepeltek, mentesülve a Református Gimnázium angol nyelvi felvételije alól.
A Városi Mikulás napi úszóversenyen tanulóink méltón képviselték
iskolánkat. Majoros Laura Lilla 6. osztályos tanuló saját, és a 8. osztályos
korcsoportban is, mellúszásban 1. helyezést ért el. Gyorsúszásban Farkas
Zsolt 5. osztályos és Takács Mercédesz 7. osztályos tanulóink 2. helyezést, mellúszásban
Földi Kristóf 3. helyezést ért el. A váltóversenyben lányaink Takács Mercédesz, Mándi
Annamária 7., Takács Eszter 8., és Majoros Laura Lilla 6. osztályos diákok ezüstérmet
szereztek. A Megyei Diákolimpia III. korcsoportjában 50 méteres mellúszásban Majoros
Laura Lilla 3. helyezést ért el. Úszóink felkészítı pedagógusai: Mándiné Szabó Ágnes és
Vida Miklós.
Gratulálunk minden tanulónknak, akik vállalták a megmérettetést, akik öregbítették iskolánk hírnevét!
Köszönjük a felkészítı pedagógusaik odaadó, lelkiismeretes munkáját!
További életükre és munkájukra Isten áldását kérjük!
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ŐSZANYÓ MESÉI
Novemberben ıszbúcsúztató foglalkozásra hívták
a negyedik osztályosok és tanító nénijeik, az iskolába készülı,
nagycsoportos óvodásokat.
Három héten keresztül duruzsolta İszanyó a meséit
Ködöcskével és Szélúrfival a gyerekeknek. A csokorba szedett
versekkel, énekekkel, zenével, tánccal színesített elıadásukból
a kicsik megismerhették, milyen az idıjárás késı ısszel, és
azt, hogy az állatok hogyan készülıdnek a hideg télre.
Az önzetlen szeretetrıl, barátságról szóló Szerafinó, a
kis sündisznócska címő bábjelenetet az óvodások nagy
tapssal jutalmazták. Örömmel látogattak el az elsı
osztályokba,
ahol
találkozhattak
korábbi
óvodástársaikkal, és betekinthettek
az iskolai
életükbe. A vendégség kézmőves foglalkozással zárult.
A gyerekek elkészíthették a kedves kis mesehıs alakját
téli kuckójában.
Köszönjük a negyedik osztályosok lelkes felkészülését és szívbıl jövı elıadásukat.
İszanyó elbúcsúzott a gyerekektıl, most már jöhet a hideg TÉL, a várva várt ünnepeivel!
Kertes Lászlóné tanító – ig.- helyettes

A MIKULÁS HETE
December elsı hetében gyermekzsivaj töltötte meg iskolánk tornatermét. Ezekben a
napokban több mint 200 óvodás látogatott el intézményünkbe, ahol az 1. osztályosaink
vidám kis mősorral örvendeztették meg ıket. Az erdı állatai is megjelentek az 1.a osztály
elıadásában, akik A Télapó kesztyője címő mesejátékot adták elı. Az ovisok és az
Életadókör csemetéi ıszinte átéléssel kísérték végig Füles kalandjait, végül tapssal
jutalmazták az elsısök elıadását. Látogatás a
Mikulásnál címő jelenetükkel az 1.b osztályosok egy
szempillantás alatt a Télapó otthonába varázsolták kis
nézıinket, akik bepillantást nyerhettek abba, hogyan
készülıdik a Mikulás a nagy napra. Az elıadásba az
ovisokat is bevonták iskolásaink, akik gyermeki
lelkesedéssel és ıszinte örömmel játszották el a kedves
téli történeteket, majd nagy szeretettel osztották ki
ajándékaikat. A jó hangulathoz a téli dalokat éneklı felsı
tagozatos lányok is hozzájárultak, akikkel szívesen énekeltek együtt a kis apróságok.
Meglepetésként a két elsı osztály harminc hófehér ruhába öltözött kislányának Hótündér
tánca idézte fel a régen várt havazás élményét, elbővölve a kis nézıket.
A sok izgalommal teli nap után nem volt hiábavaló a készülıdés, a fáradozás, hisz
ajándékokkal teli puttonnyal érkezett hozzánk a Mikulás. Elsıseink szüleik, testvéreik,
nagyszüleik társaságában vehették át ajándékaikat a Nagyszakállútól, míg alsó
tagozatosaink az osztálytermekben kaphatták meg csomagjaikat, bearanyozva ezzel
iskolásaink napját.
14

T E M P L O M

É S

I S K O L A
Bartháné Petı Mónika tanító

ÜNNEPI KÉSZÜLİDÉS
Rád is várnak
A karácsony elıtti hetekben mindenki természetesnek tartja, hogy több
szó esik a várakozásról. Az ígéret beteljesedésének emlékünnepére való
nagy várás számtalan kisebb várakozásra bomlik szét. Várunk az ajándékra, a
„meglepetésre”, és arra, hogy sikerüljön örömöt szereznünk. De ne feledjük el azt, hogy
amíg mi valamit, Valakit várunk, ránk is várnak! Azok, akiktıl a segítséget, a kellemes
meglepetést várjuk. Ez így természetes. Nem a „valamit valamiért” elven, hanem az „amint
akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal”
alapján.
De kik várnak ránk? Azok, akiktıl mi is a legtöbbet reméljük: szüleink, testvéreink,
rokonaink, embertársaink.
Ha valaki elıtt mégsem lenne világos, hogy kik várnak tıle valamit, kérdezze meg
önmagától: - kitıl, kiktıl is várok én valamit?
A rokonok, a barátok mellett mindig sokat várunk a gyülekezettıl, a lelki testvérektıl.
Ne felejtsük el, ık is várnak ránk. Jogosan várják, hogy jó testvérek, hogy tevékeny
gyülekezeti tagok legyünk. Az ünnepek alatt is várjuk, hogy színvonalas igehirdetések,
szavalatok, énekek és bizonyságtételek hangozzanak el.
Gondoltál-e már arra, hogy te mivel tehetnéd tartalmasabbá, meghittebbé az ünnepet
gyülekezetedben?
Mi, a Kálvin János Református Általános Iskola tanulói és pedagógusai már évek óta
visszük azt az adventi szolgálatot gyülekezeteinkbe, amely minden gondolatában arról szól,
ma advent van. Ez a mondat azt jelenti számunkra, hogy mindennap várnunk kell az Úr
jövetelét. Tudjuk, İ az egyetlen, aki bőneink, tagadásaink, és elfordulásaink ellenére még
mindig szeret, és még mindig vár ıszinte bőnbánatunkra. Utána pedig nem hánytorgatja fel
elızı cselekedeteinket. İ az, aki biztosan eljön, és bizalmával ajándékoz meg minket. Ez az,
ami erıt ad számunkra, hogy tisztán éljünk mindennap, hogy ne fáradjunk bele a
várakozásba, hiszen rá érdemes várni, mert most is velünk van.
Hisszük, hogy Isten szeretete és bizalma az, ami megváltoztatja ezt a világot. Ez a
legnagyobb erı, ami mozgathat családokat, embereket, gyülekezeteket. Éppen ezért
örülünk annak, hogy rá várhatunk és köszönjük neki azt, hogy mindennap advent van. Ma
is.
Békét akarsz? Tégy meg mindent környezeted, a családod, a gyülekezeted, országod
békéjéért. Ne mástól várd a kezdeményezést! Merj kezdeni! Közel s távol sokan várnak rád
most az adventi idıben. Ne várjanak rád hiába!
Pócsiné Mózes Noémi
pedagógus

Kifestı kicsinyeknek
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REF - IRKA
Ti írtátok

Kövesd a szeretetet!

Egyszerő jó tett

Karácsony közeledett, de
Misi mókus szomorúan ült
egy fán.
Ekkor Gólya Gábor repült
oda hozzá és így szólt:
–
A
messzi
távolban
találkoztam Miki mókussal,
régi barátoddal és megkért,
hogy adjam át szeretetteljes üdvözletét!
– Jaj, de jó! – örvendezett ugrándozva Misi
mókus... – Akkor hát add ide! – mondta.
– De mit? – kérdezi Gólya Gábor csodálkozva.
– Hát a szeretetteljes üdvözletet!
– De már átadtam...!
– Nem, nem adtál ide semmit! Biztosan
elveszítetted az úton. Kérlek, menj vissza és
hozz egy másikat! – mondta kétségbeesetten a
mókus.
Gólya Gábor fejét csóválva válaszolt:
– Kedves Misi, úgy látom, nem tudod, hogy a
szeretetteljes üdvözlet azt jelenti, hogy a
barátod szeret téged és gondol rád, még
akkor is, ha nem küldött kézzelfogható
ajándékot!
Misi mókus szíve megtelt örömmel, és szemei
könnyekkel,
mert
megértette,
hogy
a
SZERETET sokszor megfoghatatlan, mégis
továbbadható és a szívbe zárható. Szívét a
szeretet meleg érzése vette körül, és boldogan
ünnepelt.
Milyen csodálatos a Szeretet! Isten szeretetbıl
egy kimondhatatlan nagy ajándékot adott
nekünk Karácsony éjjelén. Elküldte az ı Fiát,
Jézus Krisztust, hogy örök életet adjon. Bár
nem
láthatjuk
İt
szemeinkkel,
és
kezünkkel nem foghatjuk
meg,
de
szívünkbe
zárhatjuk örökre! Tedd
ezt most karácsonykor,
és az év minden napján!
Törekedj a szeretetre!

Mire
jó
egy
jelentéktelennek
tőnı
kupak? Kidobhatjuk, de
felhasználhatjuk
olyan
célokra
is,
melyekkel
másokon segíthetünk.
Erre
jöttünk
rá
osztályfınöki
órán,
amikor
elgondolkoztunk
azon,
hogy
egy
kupakgyőjtı akcióval egy nemes cél
érdekében
mennyi
kupakot
tudna
összegyőjteni iskolánk. Ezután elkezdtük
a verseny szervezését. Olyan gyermeken
akartunk segíteni, aki a közelünkben
él. Így találtunk rá Herdon Balázsra,
akinek
otthoni
steril
környezet
kialakítására
volt
szüksége.
Ehhez
tudtunk mi hozzájárulni. Teltek a napok,
és azt vettük észre, hogy ezrével hozzák a
kupakokat a lelkes gyerekek.
Nagy izgatottsággal győjtötték az
„adományokat”, de ezeket a kupakokat
meg is kellett számolni!
A győjtés
szervezıi néhány ügyes
gyerek
segítségével
gyorsan haladtak a
megszámlálással.
Összesen
54.954
darab kupak győlt
össze 1 hónap alatt!
Ezeket bedobozoltuk és
átadtuk Balázs
apukájának.
A sok munka után jó érzés volt látni a
boldog tekintetet, és érezni a hálát, amit
kaptunk. Isten segítségével hozzá tudtunk
járulni egy beteg gyerek gyógyulásához.
Reméljük,
hogy
lesz
még
ilyen
lehetıségünk, és így segíthetünk még más
emberen is. Nos, így lehet jót tenni sok
jelentéktelennek tőnı kupakkal.

Noémi néni

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendıt kívánunk
minden kedves olvasónknak :
a Kálvin János Református Általános Iskola
nevelıközössége és diákjai.

Palcsák Zsófi és Tardi Alexandra
8. osztályos tanulók
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A jövıre tekintve…

Ha
van
kedvetek
bepillantani
iskolánk életébe,
• ha szeretnétek beülni már az
iskolapadba,
• ha szívesen eltöltenétek a tanító
nénikkel egy vidám, játékos órát,
•

SZERETETTEL
HÍV ÉS VÁR
MINDEN KEDVES
ÉRDEKLİ
T
ÉRDEKLİDİT

akkor

A KÁLVIN JÁNOS
REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2010. MÁRCIUS 19-én
17. 00 ÓRÁTÓL és
2010. MÁRCIUS 20-án
17. 00 ÓRÁTÓL

A foglalkozások ideje:
2010. február 27.
március 6.
március 13.

Helye:
Kálvin János Református Általános Iskola
Mátészalka, Nagykárolyi út 5. I. emelet
Szüleiteket ez idı alatt beszélgetésekre,
elıadásokra hívjuk.
Nyílt napjaink: 2010. március 24-25.
Beiratkozás: az önkormányzati iskolákkal
azonos
idıpontban

A MÁTÉSZALKAI
MŐVEL
VELİDÉSI
VEL DÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZTERMÉBE.
SZÍNHÁZTERMÉBE.
A rendezvény bevételével az iskolai tantermek
berendezési eszközeinek felújítását támogatják a
kedves vendégek.

Belépıjegy: 1000 Ft
A belépı- és támogatójegyek megvásárolhatók
iskolánkban.

a nevelık és a refis diákok.
Érdeklıdni lehet hétköznapokon:
44-502-789, 502-790
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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.
Októberben születetett új gyülekezeti
közösségünk a Páratlan Kör, ahová
elváltakat, vagy más okból egyedülállókat
várunk, akik szívesen beszélgetnének
hasonló
helyzető
társaik
baráti
közösségében.
Október 29-én, csütörtökön a 21. városi
reformációi ünnepség keretében avattuk fel
Károli
Gáspár
mellszobrát
a
templomkertben, és megkoszorúztuk Kálvin
János szobrát, a reformátor születésének
500. évfordulóján.
A gyászolók vasárnapján Isten színe elıtt
elcsendesedve
gondoltunk
azokra
a
szeretteinkre, akik az örökkévalóság útján
már elırementek.
November 1-jén, vasárnap délután a
temetıkertben lélekharang-avató, hálaadó
ünnepség és ökumenikus istentisztelet
volt.
Páros Kört tartottunk november 15-én a
gyülekezeti
teremben.
Beszélgetésünk
témája
volt:
"Mit
kezdjünk
a
különbségekkel?"
November
20-án
a
Nıszövetség
szervezésében
konfirmandus-presbiter
találkozó volt.
Advent elsı vasárnapján a Kálvin János
Református Általános Iskola 3. a osztálya
ünnepi mősort adott templomunkban.
December elején meghirdettük a NYILAS
MISI
KARÁCSONYA
nevet
viselı
karácsonyi ajándékgyőjtı programot.
Advent második vasárnapján felnıtt
konfirmáció volt gyülekezetünkben.
December
6-án
Családi
Mikulást
tartottunk a kisgyermekes családoknak.
A
Kárpát-medencei
imanapi
rendezvényünkön horvátországi református
testvéreink életével ismerkedtünk, és az
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imádságos együttlétet szeretetvendégség
követte.
December 12-én, szombaton egész napos
templomtakarítás volt 17 testvérünk
részvételével.

Anyakönyvi híreink:
A keresztség sákramentumában részesültek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illés Barbara – Hunyadi u.
Tóth Dávid – Alkotmány u.
Magyar Anna – Vágóháza
Szabó Kristóf – Szatmár u.
Bálint Krisztián – Artézi kút u.
Helmeczi Dominik – Kossuth u.
Jónás Szilvia – Táncsics u.
Lakatos Csilla – Papos
Kovács Gergı – Nyírcsaholy
Fazekas Attila – Alkotmány u.
Fazekasné Szőcs Ágnes – Alkotmány u.
Juhász Eszter – Széchenyi u.
Nagyné Bakai Tünde – Alkotmány u.
Tóthné Láng Tímea – Alkotmány u.

Házasságukra Isten áldását kérték:

•

Dr. Kárpáti Gábor ügyész budapesti, és
Dr.
Szondi
Judit
gyógyszerész,
nyírmeggyesi lakosok. Isten áldja meg
közös életüket!

Elhunytak:
1. Kiss Józsefné Szabó Borbála 89 é. (Dózsa Gy.
u.)
2. Tıkés János Szilárd 55 é. (Nyírmeggyes,
Ságvári u.)
3. Polyák István 61 é. (Nyírcsaholy, Szabadság
u.)
4. Veress József 72 é. (József A. köz)
5. Váradi Ferencné Huszti Ida 80 é. (Alkotmány
u.)
6. Balogh József 87 é. (Vasvári P. u.)
7. Lengyel Margit 88 é. (Dózsa Gy. u.)
8. Dr. Bereczki Ferencné Nagy Janka 86 é.
(Budapest, Árvíz u.)
9. Lakatos Károly 81 é. (Kodály Z. u.)
10. Szuscsák Ferenc 80 é. (Vásártér)
11. Kovács Beáta 37 é. (Alkotmány u.)
12. Fóri Tamásné Kósa Jolán 75 é. (Nádor tér)
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!

