
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  
ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

HÍRMONDÓJA III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 
2010. NAGYPÉNTEK - HÚSVÉT 

 

 

„BÉKESSÉG NÉKTEK”  János evangéliuma 20, 26 
     

BEHARANGOZÓ   ֠֠֠֠ 

  

 Tavasz suhan 

 
Köröttem csend egészen. 
Szívem is csendbe öltözött, 
A csillagokat nézem. 
Ezernyi égi láng, mind-mind 
Az EGY hírt hozza: 
Nem vakon fut a világ, 
Biztos kéz kormányozza. 
És látnom kell, hisz ott ragyog 
A fényes csillagokban: 

  Milyen parányi por vagyok, 
S milyen nagy Istenem van! 

 

                          Molnár György 
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BOLDOGÍTÓ EMLÉKEZET – REMÉNYTELJES JÖVENDİ 

1Eszetekbe juttatom, testvéreim, az 
evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, 
amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is 
maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha 
megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is 
nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek 
hívıkké. 3Mert én elsısorban azt adtam át 
nektek, amit én magam is kaptam; hogy 
tudniillik Krisztus meghalt a mi bőneinkért az 
Írások szerint.  4Eltemették, és - ugyancsak az 
Írások szerint - feltámadt a harmadik napon.” I. 
Korinthusi levél 15, 1-4.  

Kedves Testvéreim! Húsvét reggelén a 
nagypéntek szomorúsága, és a nagyszombat 
csendje után minden mozgásba lendül. Mert a 
húsvét nem más, mint ennek a megbénult 
világnak az egyedüli mozgatója. Földünk 
keletkezésének egyik elmélete szerint egy 
nagy ısrobbanás következtében jött létre 
lakóhelyünk. A bolygók közötti por és 
gázanyag a szupernóva robbanásból 
felszabaduló hatalmas energia hatására szilárd 
halmazállapotúvá alakult, és elkezdıdött az 
élet.  

A húsvéti üzenetre készülve tanított 
engem a végtelen univerzum izgalmas 
története. Azt mondják a csillagászok, hogy a 
Napnál is nagyobb tömegő csillagok, amikor 
elérik fejlıdési szakaszuk végét, akkor 
egyszerően felrobbannak. Ledobják magukról 
a külsı burkot, amelyik gömb alakban tágul, és 
az útjába kerülı kozmikus anyagokat 
megváltozatja. Ez a táguló kozmikus burok egy 
hatalmas energia, amely megváltoztatja a 
világot. A nyomában új csillagok születnek.  

Csillagászati nyelven a húsvét ennek a 
világnak egy hatalmas mérető szupernóvája 
volt. A mi Urunk Jézus Krisztus elıbb a 
Golgotán, majd még inkább húsvét reggelén 
egy kozmikus mérető robbanás, egy isteni 
cselekedet következtében szétosztotta az 
életét. Neki köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Ezt 
jelenti a húsvét a csillagászok szemével.  

Az elıbb a felolvasott bibliai részbıl 
megtudtuk, hogy mit jelent a húsvét Pál apostol 
szemével. Valamit észrevettem ebben az 
igeszakaszban. A Szentlélek Isten olyan dolgot 
világosított meg elıttem, amit eddig még soha 
nem láttam.  Fölfedeztem, hogy ebben a bibliai 
részben mennyi nyelvtani értelemben vett ige 
van. Igék vannak az örök, isteni igében. Ha 
nyelvtan órán lennénk, és piros ceruzával alá 
kellene húzgálni ezeket az igéket, akkor igen 
sok dolgunk lenne. Hiszen a 4 bibliai versben 
12 ige van. 12 darab cselekvést, történést, 
létezést kifejezı szó. Vagyis az, amit Pál a 
húsvét vonatkozásában leírt a korinthusiaknak, 
az egy erıteljes, dinamikus beszéd. Energiától 
duzzadó beszéd a húsvéti üzenet. Bárcsak 
Isten Lelke számunkra is azzá tenné.  

1Eszetekbe juttatom, testvéreim, az 
evangéliumot… - írja Pál a gyülekezetnek. 
Kiderül ebbıl a mondatból, hogy az ember 
nemcsak tanulásra képes, hanem felejtésre is 
hajlamos lény. Ezért kell a dolgokat eszébe 
juttatni. A felejtés azonban ma már nem 
mentsége az embernek, mert a tudomány 
bebizonyította, hogy igazából a felejtés nem 
létezik. Legalább is tartósan nem.  Olyan nincs, 
hogy valami nyomtalanul eltőnjön. Egy 
kimondott szó, vagy egy elvégzett cselekedet, 
és minden kimondott szó és minden elvégzett 
cselekedet ott marad a végtelen 
univerzumban, és a lelkünkben. Olyan ez, mint 
amikor a nagy tengerek elnyelik a hajók 
kincseit. Az anyag nem vész el soha, és a 
fizikának ez a rendíthetetlen törvénye a lelki 
dolgokra is igaz. Amivel egyszer találkoztunk, 
az mindörökre az életünk részévé válik. Igaz, 
hogy van egy rangsor az élményeink között.  A 
könyv, amit gyakran olvasunk karnyújtásnyira 
van tılünk. A ritkábban használt darabokért 
néha létrára kell mászni, vagy le kell menni a 
pincébe.  
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Legfeljebb csak ennyi a felejtés. Ott van, 
bennünk van, de nincs kéznél. Aztán 
megtörténik, hogy az életünk egy eseménye, 
vagy egy hívó szó elıhozza a régmúlt 
dolgokat.  

Ilyen hívó szó a húsvét, amelyikrıl 
remélem, hogy nemcsak húsvéti sonka 
fogyasztására szólít fel minket, hanem valami 
régi, szép emléket hoz elı belılünk. Ezért írta 
Pál a korinthusiaknak: „Eszetekbe juttatom, 
testvéreim, az evangéliumot.”  

Mi is valamennyien a birtokában 
vagyunk egy tudásnak, amit a Jézus 
feltámadásáról szóló híradás legfeljebb csak 
felébreszthet, és kifényesíthet bennünk. Ez 
pedig nem más, mint az élet megújulásának és 
örökkévalóságának tudata. Erre emlékeztet 
minket minden évben a tavaszi napsugár, a 
virágok illata, és a madarak éneke.  Erre 
emlékeztet a gyermekeink, és késıbb az 
unokáink születése. Csak nézıpont kérdése, 
hogy az évek, és az évszakok váltakozása 
kinek mit üzen. Húsvéti fényben minden arról  
beszél, hogy körülöttünk a változás soha nem 
az elmúlás, hanem mindig az élet jele. Amíg 
észlelem a változást addig élek, és minél  
 
 

 
érettebben észlelem a változást, annál inkább 
élek. Ezen a húsvéton én is eszetekbe juttatom 
testvéreim az evangéliumot, az Isten 
szeretetének jó hírét. Azt a jó hírt mondom el, 

amirıl tudunk, de 
rárakódott az élet. Jézus 
él, és mi is élünk, sıt élni is 
fogunk. Mindig lesz holnap, 
és van tovább.  Elhangzott 
ez a jó hír keresztelésünk 
alkalmával, szólt a 
hittanórákon és a 
konfirmációban, vagy 
éppen a házasságkötés 
boldog pillanatában. Sıt 
még az élet legszomorúbb 

percében, családtagunk koporsója mellett is a 
„van tovább” jó híre szólt, csak akkor volt a 
legnehezebb meghallani.  

A megüresedett, reményvesztett emberi 
szívek ajtaján ma is Jézus kopogtat. 
Megjelenik az élı Krisztus, és rajtunk keresztül 
szeretné hírül adni a világnak, amelyik már 
annyi mindent látott, hogy lássuk meg végre 
İt! Áldott legyen az Isten, aki eszünkbe juttatta 
ezt a jó hírt.  

Becsei Miklós lelkipásztor

 

 
Ökumenikus világ-imanap  

Kamerunért és Magyarországért 
 

2010. március 7-én, vasárnap délután gyülekezetünk szervezésében 
a Kossuth téri gyülekezeti teremben a kertvárosi református, és a 
baptista gyülekezettel, valamint evangélikus testvéreinkkel együtt 

imádkoztunk a távoli országért és magyar hazánkért. A diasorozattal, érdekes 
beszámolókkal, igeszolgálattal és bizonyságtételekkel színesített programot közös 
éneklés, és imádság zárta.  

A testvéri együttlét szeretetvendégséggel és beszélgetéssel 
ért véget.  
 
(A kép bal felső sarkában az afrikai ország zászlója 
látható.) 
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AZ IDİ NEM AZ ELLENSÉGÜNK 
Ezzel a címmel a boldog öregedésrıl tartott elıadást Dr. 
Imre Sándor, a Zsinat Elnökségének tagja, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület fıgondnoka, geriáter 
szakorvos, február 22-én a Mátészalka–Kossuth téri 
Református Egyházközségben. Jó volt látni, hogy a téma 
és az elıadás iránt érdeklıdık a helyi gyülekezetekbıl 
teljesen megtöltötték a Kossuth téri gyülekezeti termet. 
Imre Sándor a helyi lelkipásztor rövid igei köszöntése után 
tartotta meg elıadását, amelyben szólt arról, hogy 
miképpen készüljünk az idıs korra elıször testi, azután 
pedig lelki vonatkozásban. Elhangzott, hogy a 
természettudományok az idıs kor megértéséhez nagyon 
sok segítséget nyújtanak. Ilyen segítség az a felismerés is, 

hogy az idısödéssel együtt az ember alkalmazkodóképessége és a szív 
teljesítıképessége csökken. Ennek ellenére az idıs kort is lehet 
értelmesen és hasznosan eltölteni, figyelembe véve ezeket a 
változásokat. Az idısödı embernek is kell valami hasznos elfoglaltságot 
adni, hogy továbbra is értékesnek tartsa magát. Amikor az ember eléri a 
nyugdíjas kort, akkor tudnia kell, hogy számára nem a hanyatlás, hanem 
egy új életszakasz következik. Istennek mindig vannak új céljai az 
életünkkel, és ezek a célok nem egy munkahelyhez vannak kötve. „Akik 
az Isten szeretik, azoknak minden javukra van”  – idézte Imre Sándor az 
ismert bibliai gondolatot, és személyes életpéldájával is alátámasztotta 
ennek igazságát. Elmondta továbbá, hogy készült egy felmérés 90 év 
fölötti emberek között, akik elmondták, hogy szerintük a hosszú élet titka 
az, hogy ık mindig dolgoztak, mindenben mértéket tartottak és soha nem 
estek kétségbe. Ezen kívül a családjaikkal szoros kapcsolatot tartottak, 
és autonóm természető emberek voltak. Ezeket a szempontokat nekünk 
is érdemes figyelembe vennünk. Pál apostol igéjével ért véget a 
fıgondnok üzenete: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sıt ha külsı 
emberünk megromlik is, a belsı emberünk mégis megújul napról-napra.” 
II. Kor 4, 16. Ezzel az el nem csüggedéssel tartozunk a környezetünknek, 
egymásnak és az Istennek is, aki olyannak teremtett minket, hogy az életünk szüntelen megújulásra képes. Az 
elıadást több hozzászólás, és élénk beszélgetés követte, majd elköszönéskor az egyik résztvevı így 
fogalmazta meg az elıadáson szerzett tapasztalatait: „Köszönjük szépen az elıadást, ebben az órában 
legalább nem öregedtünk.” (Megjelent a Reformátusok Lapja márciusi számában) 

 

"Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékrıl nemzedékre." 
90. születésnapján, a Mátészalka Kossuth 
téri gyülekezetben, a vasárnap délelıtti 
istentisztelet keretében köszöntötte  a 90. 

Zsoltár szavaival Koncz János örökös 
tiszteletbeli presbitert, a ma is aktív életet 
élı, hőséges, templomba 

járó férfitestvérünket  a gyülekezet 
lelkipásztora. Emléklapot kapott a 
gyülekezetnek egy másik hőséges tagja, 

Kovács Józsefné is, aki szintén a 
napokban töltötte be 90. életévét. Az ı 

emléklapját lánya vette át, és vitte el 
édesanyjának. (Az írás megjelent a 
Reformátusok Lapja márciusi számában) 
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„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért,  
    az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, 

hanem azt, aki engem elküldött.„ (Márk 9, 37) 
 

Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat –  
Nevelıszülıi Hálózat  

Szeretetközösségben a gyermekekért!  
Kedves Testvérek! 

Magyarországon most is közel 1000 gyermek vár otthonra, 
családra, szeretetre! 

Szolgálatunkban szerte az országban számos család 

munkálkodik, de továbbra is várjuk azokat, akik erre a 

szolgálatra elhívást éreznek. Azokat, akikrıl lelkipásztoraik jó 

bizonyságot tesznek, akik a szakszerő felkészítést követıen szakmai és egyházi 

felhatalmazást kapnak arra, hogy a szomorú sorsú, sok 

tragédiát átélt gyermekeket saját családjaikba befogadják, és 

Krisztus nevében neveljék. 

A református nevelıszülıi szolgálattal kapcsolatban 
érdeklıdni, felvilágosítást és református egyháztagság esetén 

ajánlást kérni Becsei Miklós lelkipásztornál lehet az alábbi 
elérhetıségeken:  

Tel: +36-30-683-7867 Email: becseim@t-online.hu 

 

Kisgyermekes anyukák figyelmébe! 

Gyülekezeti termünkben egy JÁTSZÓSZOBAJÁTSZÓSZOBAJÁTSZÓSZOBAJÁTSZÓSZOBA 

került kialakításra abból a célból, hogy gyülekezeti családi 
programjainkon, valamint a szerda délelıttönkénti Életadó Körön (10 
órától), vagy a vasárnapi istentiszteletek idején a gyermekmegırzıben 
lévı kisgyermekek önfeledten játszhassanak, és szüleikkel együtt 
gyülekezetünk élı közösségébe bekapcsolódhassanak.  

 
 

Egyházközségünk Presbitériuma 2010. február 12-én megtartott győlésén az alábbi 
határozatokat hozta: 

120./2010. sz. határozat: A Presbitérium elfogadja a Kálvin János Református Általános Iskola 2009. évi 
zárszámadását. 
121./2010. sz. határozat: A Presbitérium elfogadja a Kálvin János Református Általános Iskola 2010. évi 
költségvetését. 
122./2010. sz. határozat: A Presbitérium elfogadja a gyülekezet 2010. évi munkatervét, amely az irattárban 
mindenki számára megtekinthetı, és a közeljövıben megjelenı honlapon is olvasható lesz. 
123./2010. sz. határozat: A Presbitérium elfogadja a gyülekezet 2009. évi zárszámadását. 
124./2010. sz. határozat: A Presbitérium elfogadja a gyülekezet 2010. évi költségvetését azzal a 
kiegészítéssel, hogy a fenntartói járulék összege 3 ezer Ft. marad, az alkalmazottak javadalmának emelése 
5%-kal történik, valamint a gyülekezet 500 ezer Ft-ot épít be a költségvetésbe, a templomfelújítás tervezési 
költségeire, amelyet céladakozásból kíván biztosítani. 
125./2010. sz. határozat: A Presbitérium határozatot hoz arról, hogy a presbiterek folyó év február 14-tıl, 
vasárnaponként újra a presbiteri padcsoportban foglalnak helyet. 
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EGY ÉV PAKISZTÁNBAN 

Kerekes Péter Pakisztánban járt misszionárius, 
okleveles gépészmérnök, a sárospataki teológiai 
akadémia lelkészi munkatársképzıs hallgatója február 
28-án tartott képes beszámolót a gyülekezeti 
teremben.  Amikor megérkezett ebbe a távoli országba, 
az elsı levelében így számolt be barátainak az ott 
szerzett tapasztalatairól:  
„Dél-Ázsia, 2008. nyara: Sziasztok! Szeretettel 
köszöntelek benneteket Pakisztánból. Egy hete 
érkeztem meg ebbe a kalandos, szép és nagyon 
vendégszeretı országba. Isztambuli és dohai (Katar 
fıvárosa) átszállás után szerda hajnali fél 4-kor 
érkeztem meg Lahore-ba a katari légitársaság gépével. 
A repülıtéren már vártak vendéglátóim, és egy rövid 
hajnali városnézés után a buszpályaudvarra mentünk. 
Innen kb. 5 órai buszút után érkeztem meg Multanba.  

Itt a helyi ker. kórházban végzek önkéntes munkát, vagyis a 
gépészeti rendszer felújításában veszek részt. A kórház 
igazgatója, orvosai, munkatársai nagy szeretettel fogadtak. 
Az intézményt skót keresztyének kb. 120 évvel ezelıtt 
alapították nık részére, amelyben jelenleg 75 betegágy van. 
A fekvıbetegeken kívül az orvosok és munkatársak napi 
200-250 járó beteget látnak el. A helyi  orvosok mellett, 
jelenleg négy külföldi hölgy (két japán, és két skót orvos) is 
segíti önkéntes munkájával a kórházat, akik szintén örömmel 
fogadtak. Mi négyen külföldiek különlegesen jó ellátásban 
részesülünk, szakácsunk finomabbnál-finomabb pakisztáni 
különlegességekkel ismertet meg bennünket. Az asztalról a 
pitán (itt csápáti-nak hívják) kívül a gyümölcsök sem 
hiányozhatnak: banán, fehér dinnye, ringló mellett a 
mézédes mangó, amely még itt a kórház területén is 
megterem. Szombat este egy különleges pakisztáni kerti partin is részt vehettem. Helyi szokás szerint eleinte 
a nık és férfiak külön beszélgettek (nık a kertben, férfiak a házban), majd késıbb a társalgás egy csoportban, 
a kertben folytatódott. 

Pakisztán, még India részeként 1947-ig angol gyarmat volt, melynek hatása ma is érzékelhetı. A 
néhány angol alapítású kórházon kívül, több angol nyelvő iskola is létezik, de gondolhatunk a baloldali 
közlekedésre, vagy a krikettre is. Így számos ember beszéli az angolt, és így nekem is lehetıségem nyílik az 
angol gyakorlására, de elkezdtem az urdu (helyi nyelv) tanulását is.    

A város, az utcák élete valóban izgalmas, változatos egy európai 
számára. Mindig történik valami: ezt néhány fényképpel szemléltetem 
is. Riksák, motorok, biciklik, autók, szamárfogatú kocsik egymás után, 
egymás mellett közlekednek. Ritka a turista errefelé (legalábbis egy 
hét alatt még eggyel sem találkoztam), így a férfiak, gyerekek lépten-
nyomon integetnek, üdvözölnek, megállítanak, beszélgetnek velem 
az utcán. 
Az elmúlt héten az idıjárás is kellemes volt, nem volt túl nagy hıség. 
Annak ellenére, hogy itt a július-augusztusi monszunidıszakban 40-
45 C-fok szokott lenni az átlaghımérséklet, sıt már 54 C-fokot is 
mértek, amióta itt vagyok csak 35-40 C-fok körüli a meleg. Azért a 
verejtékezés miatti vízveszteség utánpótlására mindig figyelni kell, 

ami nyáron naponta 4-5 liter vizet és 2-3 csésze teát jelent. Ásványvizes palack nélkül sehova sem szabad 
elindulni. Itt Multanban elıreláthatólag szeptemberig leszek. Örülök, hogy megoszthattam veletek utazásom 
elsı napjait. Ha megoldható lesz, mindig a hónap vége felé küldöm önkéntes évem beszámolóit. Két urdu 
köszönéssel búcsúzok: Aszalaam alikum (utcán)  Szalaam dzsi (kórházban)Szeretettel: Péter” 
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„Amíg csak föld lesz, nem szőnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél,  

a nappal és az éjszaka.” (1 Mózes 8, 22) 
  

 

 

 
Isten ígérete szerint a hosszú tél után újból ébred a természet, kivirul a világ, vágyunk mi is a fényre és melegre. Ilyen 
testi-lelki megújulást jelentett minden résztvevı számára a Nıszövetség által szervezett március 27-i Tavaszköszöntı 
Családi Nap is. 55-en voltunk együtt, 27 felnıtt és 28 gyermek. Délelıtt kézmőves foglalkozáson alkothatott mindenki 
kedve és kreativitása szerint. A legkisebbektıl a legidısebbekig szinte mindenki belefeledkezett a hímes tojás festésbe, 
és szebbnél szebb húsvéti díszek készültek a legkülönbözıbb technikákkal. Ez alatt kiselıadások során megismerkedtünk 
a húsvét egyházi üzenetével és a népszokásokkal. A kicsik önfeledten hancúroztak és barátkoztak az új játszósarokban. 
Szeretetvendégség biztosította az ellátásunkat a bográcsgulyás elkészüléséig, melyet a filagóriában fıztek vidám, 
szorgos kezek. A közös ebéd meleg, családias hangulata mindenki számára örömtelivé varázsolta a napot a szomorkás 
idıjárás ellenére is. A délutáni táncházban a kis családok szeretetteljes légkörben feloldódva, egy nagy családba 
összeolvadva fogták egymás kezét a körtáncban, melyet a Szatmár együttes néptáncos házaspárja vezetett. 
Felejthetetlen élményt nyújtott ez a kora tavaszi nap. Ezúton megköszönjük a szervezık munkáját és a nagylelkő 
felajánlásokat, s kívánunk Mindenkinek boldog idıt hozó húsvétot, új tavaszt!   Machlinecz Erika  
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VEZESS JÉZUSUNK, S VÉLED INDULUNK… 

 
fotó: Meszlényiné Varga Ágnes 

 
Virágvasárnapon 39-en konfirmáltak 
gyülekezetünkben: Barabás Ferenc, Beck 
Martina Kinga, Belluska Ádám, Bodó Máté 
Ádám, Daruka Dóra, Dienes Tamás, Dobos 
László, Erdei Dóra, Fehér Kinga, Fekete Béla, 
Gajdos Péter, Gila Attila, Hernáczki Dóra, Illyés 
Krisztina, Jármos Bernadett, Jeleskov Patrick 
Márk, Juhos István, Kállai Benjámin, Kálnási 
László, Katona Dorothy, Kópis Bence, Kovács 
Balázs Sámuel, Nagy Evelin Éva, Nákó 
Krisztián, Nyíregyházi Tamás, Palcsák Zsófi, 
Palicz Fanni, Rózenthál Krisztián, Simon 
Annamária, Sipos Dorottya, Szabó Erika 
Alexandra, Szántó Nikolett, Szilágyi Ádám, 
Szklenár Dávid, Szőcs Eszter, Tóth Ádám, 
Török Krisztián, Varga László, Veress Dávid 

 
„19Nyissátok ki elıttem az igazság kapuit! 

Bemegyek, és hálát adok az Úrnak!  20Ez az Úr 
kapuja: igazak mehetnek be rajta. 21Hálát adok 
neked, hogy meghallgattál, és 
megszabadítottál. 22Az a kı, amelyet az építık 
megvetettek, az lett a sarokkı.  23Az Úrtól lett ez, 
csodálatos a mi szemünkben. 24Ez az a nap, 
amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk 
ezen! 25Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj 
szerencsét!  26Áldott, aki az Úr nevében jön!” 

 

 
Jézus mondja:” 33De keressétek elıször 

Isten országát és igazságát, és ezek is mind 
ráadásul megadatnak nektek.” Máté evangéliuma 
6, 33 

Kedves Barátaim! Azt kívánom, és azért 
imádkozom, hogy bárhol, amerre jártok, és 
bármiben, amit cselekedtek, mindig ez vezessen 
titeket: 19Nyissátok ki elıttem az igazság kapuit! 
Akarjátok tudni mindig az igazságot. Keressétek 
mindig az igazságot, és cselekedjétek mindig az 
igazságot! S ha semmi más nem maradna meg a 
szívetekben, csak ez az egy, amire most a 
szószéken kértelek titeket, akkor már megérte, 
hogy találkoztunk.  

Keressétek az igazságot, de: elıbb mindig 
az Isten igazságát, és a többit majd ajándékba 
kapjátok. A magatok igaza gyakran megcsalhat 
titeket, hiszen abban benne lesz sok-sok 
érzésetek, talán a lelki sebeitek is. Sıt az 
elfogultságotok, a lázadásotok is ott lesz a magatok 
igazában. Lehet, hogy az életben sok elhibázott 
döntést hoztok, ha csak a magatok igazára 
hallgattok. Ezért keressétek elıbb az Isten 
Országát! A hozzá vezetı utat megtanultátok, ezen 
az úton mindig hazavárunk majd titeket. Nyitott 
templom kapukkal, és a szívünk szeretetével 
várunk majd vissza benneteket. Isten adjon nektek 
az ige szerinti, szerencsés életet!” 

(részlet a konfirmációi igehirdetésbıl)
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SULIVÁRÓ óvodások és felnıttek 
Hálás szívvel és örömmel tapasztaljuk, hogy Mátészalkán és környékén az 
elmúlt 8 év során egyre ismertebbé vált intézményünk, s mind több szülı 
választja gyermeke számára a keresztyén nevelés lehetıségét. Jelenleg 266 diák 
tanul intézményünk falai között, 8 évfolyamon, 10 osztályban.  
Hamarosan az iskolaköteles gyermekek szülei választás elé kerülnek. 
Mérlegelniük kell, hogy gyermekük számára melyik a legmegfelelıbb iskola. 
Ebben a felelısségteljes döntésükben nyújtott segítséget iskolánk is.  

Február végétıl három szombaton keresztül óvodásokkal teltek meg és lettek hangosak az iskola 
tantermei, folyosói. Kíváncsi szemek fürkészték a számukra még ismeretlen környezetet: az 
iskolapadokkal berendezett tantermeket, a nagy zöld táblát, a krétát és a még ismeretlen tanító 
néniket. 
SULIVÁRÓ gyerekek érkeztek SULIVÁRÓ foglalkozásokra. 
A gyerekek a tanító nénik vezetésével énekekkel, versekkel, mesékkel 
csalogatták elı a tavaszt, és ismerhették meg az ébredı növény- és 
állatvilágot. Az „alkalmi” iskolásokká vált óvodások lelkesen vettek részt a 
közös játékokban, feladatmegoldásokban. A „tanulást” követı kézmőves 
foglalkozások során készített alkotásokat büszkén mutatták szüleiknek, s 
vitték haza, emlékezve a foglalkozásokra.   
A szülık mindeközben elıadások formájában megismerkedhettek iskolánk 
keresztyén szellemiségő nevelési – oktatási elveivel, tanítási módszereinkkel, 
és hasznos információkat kaphattak az iskolaérettségrıl is. 
Reméljük, hogy a jövı tanévben sok suliváró kislánnyal és kisfiúval találkozunk már igazi 
iskolásként intézményünk falai között. Addig is megırizzük emlékezetünkben az együtt töltött órák 
vidám hangulatát, és a csillogó tekinteteket. 
A szüleiknek döntésükben az Ige szavait helyezzük szívükre: „Neveld a gyermeket a neki 
megfelelı módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22, 6) 

Iskolánkat azoknak a mátészalkai és környékbeli szülıknek ajánljuk, akik azonosulni tudnak 
intézményünk szellemiségével, nevelési és oktatási célkitőzéseinkkel. 

 Nyitottak vagyunk bármely felekezető családok számára. 
                                                                                           Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes 

Bemutatkoznak a leendı 1. osztály tanítói 
 

Kertes Lászlóné (Badar Zsuzsanna) 
vagyok. Több éves gyakorlat után 
2002 – ben talált rám a lehetıség és a 
megtisztelı feladat, hogy a Kálvin 
János Református Általános Iskolában 
folytathattam pedagógiai munkámat. 
A keresztyén szellemiséggel végzett 
nevelı – oktató tevékenységem 
megerısített abban, hogy a számomra 

a legszebbet, a nekem szántat választottam. A szeretet- 
és felelısségteljesen végzett nevelıi munkám 
középpontjában a gyermek áll. Célom a keresztyén 
értékrend átadása, kimővelése és annak tiszteletére 
nevelés. Oktatómunkámban törekszem az alkotói légkör 
kialakítására, melyben igyekszem mindenkit eljuttatni 
képessége szerint a legtöbb tudáshoz. 
A mai napig örömmel tölt el, ha diákjaim szemét 
rányithatom az új ismeretekre, hogy része és segítıje 
lehetek mindennapi örömeiknek, sikereiknek, és hogy 
hozzájárulhatok lelki növekedésükhöz is.  

Bekéné Kiss Évának hívnak. Tanító - 
hitoktatóként immár 8 éve tanítok a 
Kálvin János Református Általános 
Iskolában. A keresztyén pedagógia híve 
vagyok. Fontos számomra a gyermek 
egyéniségének tisztelete, egyéni 
adottságainak megismerése, 
kibontakoztatása. Tanítványaimat 

szeretettel, türelemmel igyekszem nevelni, tanítani. Elsı 
osztályos tanítóként arra fogok törekedni, hogy a 
szeretetteljes, bizalmas légkör kialakításával megkönnyítsem 
a gyermekeknek az óvodából az iskolába való átmenet 
nehézségeit, dicsérı, bátorító szóval segítsem 
elırehaladásukat, lelki formálódásukat, megırizzem 
kíváncsiságukat, tanulási kedvüket. 

 
BEIRATKOZÁS IDİPONTJA: 
2010. ÁPRILIS 19 – 20. 

8. 00 – 17. 00 
Helyszín: Mátészalka, Nagykárolyi út 5. I. emelet
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„Van egy Szikla, ami mindig áll, gyere, építsd rá a házad…” 
                                                                                                                   /Pintér Béla/ 

Sokan feltették már a kérdést, milyen óra az iskolában az a Biztos 
Szikla? Nos, nem sziklamászást tanítunk, bár az sem hangzana 
rosszul. A jelenlegi oktatási stratégia szerint a nem szakrendszerő 
oktatási formákon belül lehetıség van projekt jellegő foglalkozások 
tartására is 5. és 6. évfolyamon, így úgy gondoltuk, miért ne 
használhatnánk ki a lehetıséget a gyerekek személyiségének 
fejlesztésére. Így jutottunk el a Biztos Szikla Klub programig.  

A programot eredetileg Új-Zélandon fejlesztették ki felsı tagozatos (10-14 éves) gyerekek 
számára. A foglalkozások nagy része játékokból áll, de az eredetileg másfél órás 
találkozókon csoportbeszélgetések és kézmőves foglalkozások is vannak. A klubok témái 
illeszkednek a mai tinik igényeihez és kultúrájához, és mindig egy-egy ıket érintı témáról 
szólnak, mint pl.: megbocsátás, önbecsülés, pénz szeretete, káros szenvedélyek, barátság, 
család, szerelem, stb.  
Jómagam már évekkel ezelıtt használtam a klubot eredeti formájában fiatalok elérésére és 
ifjúsági közösségek létrehozására, de iskolai alkalmazásához át kellett dolgozni, hogy 
beleférjen egy tanítási óra kereteibe. A gyerekek visszajelzése alapján nagy népszerőségnek 
örvend.  
Néhány pozitív érv álljon itt, amiért ajánlhatnánk más iskolákban és gyülekezetekben is. 
  Amiért szeretjük, használjuk és ajánljuk: 

• mert Jézus Krisztus evangéliumát, és a bibliai 
értékeket hirdeti a tinédzserek nyelvén;  

• mert teljes egészében igazodik a mai tinik 
kultúrájához és igényeihez; 

• mert nagyon dinamikus, a program a játékokra 
és a mozgásra épül, a csapatszellemet erısíti;  

• mert felkészít az élet fontos döntéseire;  
• mert gyakorlatias: az életbıl vett témákat 

dolgozza fel, és az életbıl vett példákkal 
illusztrál; 

• mert kapcsolatokat épít és mélyít el;  
• mert vidám, jó hangulatú közösségépítı alkalom; 
• mert 6 féléves, folyamatosan frissített anyagával hosszú távra tudja a tinimunka 

forrásanyagát biztosítani.  
Hadd idézzünk a tananyag célmeghatározásából: 
1. Megismertetni a keresztyén hit lényegét és értékeit, az evangéliumot a programon és a 

vezetık bizonyságtételén és életén keresztül.  
2. Az Isten melletti döntéshozás lehetıségét megadni.  
3. Segíteni a fiatalokat az Isten szerinti becsületes, tartalmas és gazdag élet megélésére.  
Jézus a Hegyi Beszéd zárásaként így fogalmaz: „Aki tehát hallja tılem ezeket a beszédeket, 
és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kısziklára építette a házát.” Ez az 
ige a klub névadó gondolata. Úgy gondolom, a református iskola egyik legnagyobb küldetése 
az, hogy a diák a tudás mellé hitet is „ragaszthasson”, még pedig olyat, amely Jézus biztos 
sziklájára építi fel az életét, hogy majdan „ne legyen játéka mindenféle szélnek”.   
 Nos, ha valaki pénteken utolsó két órában az 5. és a 6. osztály környékén jár, ne 
lepıdjön meg a kiszőrıdı csatazajtól, nem rendbontás, csak Biztos Szikla foglalkozás zajlik. 

                                                                      
                                                                      Vadász Sándor hitoktató - tanító 
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HIPP, HOPP FARSANG… 
2010. február 12-én jó hangulattal elbúcsúztattuk a telet. 
Az alsó osztályokban ki-ki kedve szerint bújhatott királynı, boszorkány, 

bohóc vagy katona, testır, szuperman vagy ısember 
ruhába. A kicsik számára éppen az volt a jó, hogy 
mindenki megvalósíthatta álmát, és kedvére 
mulathatott a választott öltözékében. A mulatságban 
részt vettek a tanító nénik is. A tornateremben 
minden osztály bemutathatta tánctudását, amit 
aztán a Szatmár Kamara táncosával, a számunkra is 
kedves táncoktató, Filep László segítségével 
csiszolhattunk tovább. 

A nap fénypontja a kicsik számára egy igazi bohóc elıadása volt, akik ittlétüket emlékezetessé 
tették hajtogatott lufi - figurák ajándékozásával. 
A nevetésbıl nem volt hiány, amikor az iskola dolgozói elıadták a „Hófehérke és a kilenc törpe” 
címő, amolyan „református iskolai farsangos” rögtönzött 
elıadást. 
A felsı tagozatos osztályok, már hagyományos módon 
különbözı tánctípusok bemutatásával kápráztattak el 
bennünket. Nekik és nekünk is már az újonnan tanult 
lépések, a szép ruhák, a tánchoz illı viselkedés 
elsajátítása és bemutatása jelentette az emelkedett 
hangulatot.  
Jó volt látni a country, rock and roll, a keringı és a 
palotás zenéjére táncoló fiatalok arcát, ahogy a zene 
ritmusára olyan könnyedén és természetesen sajátítják el a társas viselkedés alapvetı szabályait. 
Az este kötetlen oldott hangulatához a Pátria együttes szolgáltatott élı zenét, amelynek ritmusára 
aztán kipróbálhatták, és egyedi elemekkel főszerezhették a tanult tánclépéseket. 
A jókedv és a hangoskodás nem hiányzott az idei farsangunkról sem, de jövıre még 
határozottabban kell ezt tennünk, mivel február 12-e után az idén még sokáig itt maradt a tél. 
                                                                       Dolmánné Gere Katalin gyermek - és  ifjúságvédelmi felelıs 

 

VersenyeredményeinkVersenyeredményeinkVersenyeredményeinkVersenyeredményeink    
Örömmel osztjuk meg olvasóinkkal diákjaink tanulmányi versenyeken elért eredményeit. 
Palcsák Bence 6. osztályos tanuló a „Szép magyar beszéd” megyei hangos olvasási 
versenyen I. helyezést ért el. Szalai Dóra 7. osztályos tanuló a Karcagon rendezett 

Országos Arany János Balladamondó Versenyen  I. helyezést ért el. Tardi Alexandra 8. osztályos 
diákunk az Esze Napok rendezvénysorozat keretén belül szervezett versmondó-versenyen 
különdíjban részesült. Mindhárom tanuló felkészítı tanára: Murgulyné Kovács Edit tanárnı. 
A Csengerben megrendezésre kerülı Petıfi-hét tanulmányi versenyein tanulóink az alábbi 
helyezéseket érték el: Kondor Boglárka 2. osztályos tanuló a „Szépen olvasó” versenyen 2. 
helyezést, Rhédi Petra 2. osztályos tanuló a helyesírási versenyen 3. helyezést ért el.  
Felkészítı pedagógus: Nagy Istvánné tanító. 
A Honfoglaló mőveltségi versenyen Bodó Máté, Földi Kristóf, Szárók András 8. osztályos tanulók 
2. helyezést értek el. Felkészítı tanár: Bodó József 
Az Esze Napok angol nyelvi versenyén Bodó Máté 2. helyezést, Barabás Ferenc 3. helyezést értek 

el. Felkészítı pedagógus: Bodó Józsefné tanárnı. 
A Farsangi Úszóversenyen több tanulónk is vállalta a versenyzést a város általános 
iskolás diákjaival. Eredményeink: Majoros Laura Lilla 6. osztályos tanuló gyors-és 

mellúszásban I. helyezést, Takács Mercédesz 7. osztályos tanuló gyorsúszásban 2. helyezést 
ért el.Baksa Boglárka (5.o.), Mándi Annamária(7.o), Takács Mercédesz(7.o), Majoros Laura Lilla 
(6.o) lány gyors váltóban 2. helyezést értek el. Felkészítı: Mándiné Szabó Ágnes tanárnı 

Gratulálunk tanítványainknak és felkészítı pedagógusainknak! 
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Jótékonysági est: ünnep tanítónak, diáknak, 
szülınek és gyülekezetnek 

 
Baktiné Illés Éva igazgató asszonytól tudom, hogy a 
tizedik jótékonysági estet vezettem, konferáltam 
március 20-án. Egy nappal korábban pedig a 
kilencediket. No, elég a számolásból mert az (sem) az 
erısségem. Az viszont biztos, hogy már az elmúlt 
esztendıben is két este telt meg a színházterem – 

külön az alsós, külön a felsıs gyermekeink produkciót figyelve, ünnepelve. 
Eszembe jutott az a téli este, amikor Dr. Bereczky Kálmán fıorvos úr kezdeményezésére 
összeültünk Évike szobájába hárman, és összeállítottuk az elsı jótékonysági est 
programját. Akkor még csak két osztályunk volt. Még néhányszor megismétlıdött a 
találkozónk, de már egyre inkább a növekvı tantestület vette át a munkát. Pár éve már 
csak a forgatókönyvet kapom meg, s magam is élesben, elıször látom a produkciókat. 
 

Nagy áldozat ezeknek az esteknek a megrendezése a pedagógustól, aki éjt nappallá téve 
dolgozik, szervez, alkot, a gyerektıl, akinek a tanulás mellett még hihetetlen mennyiségő 
szöveget, verset, dalt kell megtanulnia, és nagy áldozat a szülıktıl is, akik maguk is 
készülnek jelmezzel, kellékekkel, szeretetvendégséggel, és még a belépıket is megváltják, 
hogy az iskola épüljön, szépüljön, fejlıdjön. De egyben ez egy nagy ünnep is! Ünnepe 
annak, hogy van keresztyén értéken alapuló oktatás, nevelés városunkban.  
 

Korábban sokan kérdezték meg tılem, hogy nem érzem ellentmondásnak azt, hogy egy 
önkormányzati iskolában dolgozva, egy konkurens intézményben is tanítok, sıt, 
népszerősítem is az ott folyó oktatást, szellemiséget? Van egy rossz (vagy talán jó) hírem: Az 
önkormányzati iskolában is ebben a szellemben tanítok, 
nevelek. Mert nincs más, csak a feltétlen szereteten és az igaz 
megbocsátáson alapuló értékrend. A többi az emberi 
okoskodás abból a célból, hogy hogyan lehetne Istent 
letaszítani égi trónjáról, s nekünk magunknak beleülni abba. 
Van aki ezt már tudja, van aki még nem, és sajnos van olyan 
is, aki ezt sohasem fogja megtudni. Bár nem tagadom, magam 
másképpen kezdtem volna a református iskola beindításához, 
az örömöm mégis végtelen, hogy Mátészalka 
reformátusságában volt és van annyi elszántság, erı, kitartás, 
hogy hitét meggyızıdéssel vallva, a gyermekekbe is képes 
elültetni és ápolni a szeretet csíráját. 
A felsısök maratoni gáláján örömmel konstatáltam, hogy mind a 111 gyermeket névrıl 
ismerem. Most is lenyőgözött a Tiszta Forrás énekkar, akiket Balogh Ferencné Mátészalka 
Pro Urbe díjas karnagya készít értı szeretettel fellépéseikre. A sok hangszeren játszó diák 

egy-egy esély arra, hogy a zene egyetemes nyelvét elsajátítva 
egyre közelebb és közelebb kerüljenek gyermekeink az Istenhez. 
Wass Albert történeteibıl most is láthattunk egyet – tanulságát 
mi felnıttek is magunkkal vihettük. 
Másnap, az alsósok estjén már csak egy-két gyermek volt ismerıs 
a 155-bıl, de csillogó szemük, elbővölı tehetségük most is levett 
a lábamról. Két különleges produkciót hadd emlegessek fel: 
Pappné Szabó Angéla tanítónı olyan történetet állított színpadra, 
amelyben a család biztos támasza, az apa került a középpontba.  
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(Mert, majd elfelejtem, az idei jótékonysági programok középpontjában a család állt, mint 
az a legkisebb szeretetközösség, ahonnan megújulhat 
egész nemzetünk.) Nem tagadom, annyira 
meghatódtam, hogy elfelejtettem bekonferálni a 
következı produkciót, ami pedig nem akármi volt: 

Maga a Mézga 
család! Mégpedig 
olyan kitőnı 
felfogásban, színpadi 

eszközökkel, 
amelyhez csak 
gratulálni lehet Mónus Béláné tanítónınek! És a tánc, a 
tánc, ami mindig örömöt hoz, és élményt ad. 
Becsei nagytisztelető úr ünnepi beszédében a katarzis 
megtisztító erejérıl beszélt. Ha nyitott szívvel, befogadó 

lélekkel ültünk a nézıtéren, megkaphattunk mindent, 
ami lelki megújulásunkhoz szükséges volt. Ráadásul 
azzal az érzelmi többlettel, hogy akik közvetítették ezt 
nekünk, azok a gyermekeink voltak.  
                                                               Pénzes Ottó tanár  

REF - IRKA    

 Ti írtátok….  
                          A CSALÁDRÓLA CSALÁDRÓLA CSALÁDRÓLA CSALÁDRÓL    
A jótékonysági estünk központi témájáról a gyerekeknek is volt véleményük, gondolatuk.  
Vékonyné Virágh Tünde tanító tervezımunkájának köszönhetıen mindezt a gyerekek 
szemléletes módon adták közre a szüleiknek, hozzátartozóiknak, a jótékonysági estünket 
megtisztelı kedves vendégeinknek. A Mővelıdési Központ aulájában elhelyezett 
paravánokon az osztályok „családfáján”, a gyerekek kézlenyomatában voltak olvashatóak a 
személyes megnyilvánulásaik, érzéseik, gondolataik. Ebbıl adunk most közre néhányat:  

 
• A családom megóv engem minden bajtól.(Bakos Péter 1.a) 
• Nálunk az a jó, hogy sokat játszanak velem. (Kondor 

Mónika Csilla 1.b) 
• Nekem azért fontos a családom, mert ık hisznek Istenben, 

és engem is erre tanítanak.(Jakab László 3.a) 
• A család: összefogunk és segítünk, ha valakinek baja 

esett. (Tóth Viktória 3. b) 
• A családtól nincs nagyobb ajándék.(Veress Fanni 3. b) 
• A családról az erı, megnyugvás, jóság, egyetértés és a 

jókedv jut az eszembe. (Bulyáki Roland 4. o) 
• Én, ha hazamegyek a családomhoz, mindig megnyugszok 

és feltöltıdök, s másnap újult erıvel kezdhetem a      
napot.(Szemán Réka 4.o) 

Tisztelettel és szeretettel köszönjük meg az iskola minden tanulója nevében a jótékonysági 
estjeinken való részvételüket, lelki és anyagi segítségüket, támogatásaikat. Az adományokat 

az iskola informatikai berendezésének korszerősítésére, fejlesztésére fordítjuk.  
„ Mert İ tıle, İ általa, és İ reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsıség mindörökké.”  (Róma 11,36) 
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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. 

� Tavaly októberben születetett új gyülekezeti 
közösségünk a Páratlan Kör, ahová elváltakat, vagy 
más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen 
beszélgetnének hasonló helyzető társaik baráti 
közösségében. 

� Január 10-én tartott barangoló vasárnap 
délutánunkon a nyírmeggyesi erdıbe kirándulunk. 

� Január 18-24 között tartottuk az egyetemes 
imahetet, a város történelmi egyházaival közösen. 

� Munkatársi közösségünkbe érkezett Varga Balázs 
testvérünk, aki egy uniós program keretében január 
15-tıl harangozói, karbantartói, kertészi feladatokat 
lát el gyülekezetünkben. Isten áldja meg ıt és 
szeretteit! 

� A Magyar Református Szeretetszolgálat által 
hirdetett országos győjtésben, a haiti földrengés 
túlélıinek megsegítéséhez gyülekezetünk is 
hozzájárult. 

� Február 12-én ülésezett a Presbitérium. A testület 
határozatait lapunk belsı oldalain találjuk.  

� Böjti evangélizációs nagyhetünkön vendég 
igehirdetık szolgáltak közöttünk. 

� Február 22-én Dr. Imre Sándor egyházkerületi 
fıgondnok tartott elıadást a boldog öregedésrıl. 

� Február 28-án Kerekes Péter pakisztáni 
misszionárius tartott képes beszámolót a 
gyülekezeti teremben. 

� Márciusban megújítottuk Együttmőködési 
Megállapodásunkat a Mátészalkai Mővészetbarát 
Egyesülettel. 

� Az ökumenikus világ-imanapon Kamerunért és 
Magyarországért imádkoztunk a kertvárosi, és a 
baptista gyülekezettel.  

� Március 10-én az USA-beli Knoxville-ból egy 
középiskolai kórus adott koncertet 
templomunkban, amelyen a Mátészalkai 
Zenebarátok Kamarakórusa is szerepelt. 

� Márciusban elkezdıdött a felnıtt konfirmáció 
tavaszi turnusa. 

� Március 19-én és 20-án került sor iskolánk 
jótékonysági estjeire a Színházteremben. 

� Március 21-én a Református Nevelıszülıi Hálózat 
mutatkozott be gyülekezetünkben. 

� Március 27-én került megrendezésre a 
tavaszköszöntı családi nap, amely a 
gyülekezeti házban húsvéti kézmőves 

foglalkozással kezdıdött. Közös bográcsozás 
és ebéd után a program táncházzal folytatódott. 

� Március 28-án, virágvasárnapon 39 nyolcadikos 
gyermek tett konfirmációi fogadalmat 
templomunkban. 

� A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
húsvéti ünnepi követeként Kaszaniczki 
Csongor legátus szolgál közöttünk.   

 
Anyakönyvi híreink:  
A keresztség sákramentumában részesültek: 

• Sándor Evelin – Somogyi Béla u. 
• Illyés Krisztina – Bencsi köz 
• Nagy Evelin Éva – Széchenyi u. 
• Simon Annamária – Rákóczi u. 

Házasságukra Isten áldását kérték: 
• Bodó Róbert mátészalkai, és Nagy Melinda 

kocsordi lakosok.  Isten áldja meg közös 
életüket! 

Végsı búcsút vettünk tılük:  
1. Polyák Béla 53 é. (Nyírcsaholy, Szabadság u.) 
2. Fehér Lászlóné Bulyáki Etelka 78 é. (Széchenyi 

u.) 
3. Gaál György tiszteletbeli presbiter, 89 é. (Petıfi 

köz) 
4. Mészáros Lajosné Bulyáki Róza 56 é. (Alkotmány 

u.) 
5. Novák Károly 56 é. (Nyírcsaholy, Szabadság u.) 
6. Virág Kálmánné Rostás Ilona 53 é. (Bencsi köz)  
7. Széles Sándor 72 é. (Váci M. u.) 
8. Fejér Zoltán László 52 é. (Kisfaludy u.) 
9. Buzi Róza 76 é. (Dózsa Gy. u.) 
10. Losonczi Viktor 86 é. (Városház köz) 
11. Jónás Gyuláné Nagy Elvira 70 é. (Nyírcsaholy, 

Szabadság u.) 
12. Kovács Jánosné Lengyel Erzsébet 83 é. (Balassi 

u.) 
13. Máté Sándor 59 é. (Széchenyi u.) 
14. Molnár Margit 54 é. (Dózsa Gy. u.) 
15. Kovács Mihályné Kádár Éva 74 é. (Hajdú u.)  
16. Kanalas Julianna 74 é. (Szegfő u.) 
17. Tóth Sándor 63 é. (Mosolygó u.) 
18. Szikszay Pál 71 é. (Balassi u.) 
19. Rácz József 60 é. (Széchenyi u.) 
20. Kovács István 67 é. (Budai N. A. 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!  

 

 

 
 


