
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

HÍRMONDÓJA III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
2010. PÜNKÖSD 

 

 

„AZ UTOLSÓ NAPOKBAN – ÍGY SZÓL AZ ISTEN – KITÖLTÖK 
LELKEMBİL MINDEN HALANDÓRA” Apostolok cselekedetei 2, 17 

     

BEHARANGOZÓ   ֠֠֠֠ 
Reviczky Gyula: Pünkösd 
 
Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 
Hogy elıször tőnt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a gyızedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkódó szívének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívbıl szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 
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Gyülekezeti alkalmainkról hírlevelünk 9. oldalán és 
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.refmateszalka.hu 
Pénztári órák: kedden, csütörtökön és pénteken de. 9-12-ig. 

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- Pünkösd- 
Új kenyér- Reformáció- Karácsony 
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn. 

Kántoraink köszöntése az egyházi ének- és 

zene vasárnapján – bıvebben a 6. oldalon 
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A Szent az emberben: a Lélek  
 

„Bármelyik úton 
mész, nem 
találhatod meg 
a lélek határait, 
oly mélységei 

vannak.” 
(Hérakleitosz) 

Amit léleknek 
nevezünk, 

azzal sohasem 
az ember 

tudatos mőködéseit próbáltuk leírni vagy 
megmagyarázni, mint amilyen pl. a gondolkodás, érzés, 
vagy érzékelés. Mindig is azt a rendkívüli, földöntúli, 
megmagyarázhatatlan „dolgot” neveztük léleknek, 
amelynek segítségével megsejtettük a bennünk lévı 
Szentségest. A Természetfelettit, amely élıvé teszi a 
nem élıt.  

Történetének kezdetén az emberiség a lelket 
nem az ember egyik részeként értelmezte, hanem az 
egész embert értette alatta, a maga szent voltában. 

Nyelvünkben még ma is felbukkan ez, amikor emberek 
létszámáról azt mondjuk: „ennyi vagy annyi lélek”. A lélek: 
egy titokzatos és különös, konkrét egységként érzékelt 
valóság, anyaghoz kapcsolódó hatalom – elsısorban 
hatásosság, hatékonyság értelemben. A lélek teljes 
egészében az ember, amilyen. Jézus számára az ember 
lelke az ember lényege! Az élet pedig nem más, mint a 
lélek boldogsága és fejlıdése. A lélek meghatározott 
anyaggal kapcsolódik össze: az önmagában létezni 
képtelen testtel, amely a lélek hordozója. Egy korai 
elképzelés szerint, ahogyan a virág illata kiárad, a vér 
áramlik az erekben, s ahogyan a hı eltávozik a testbıl – 
úgy lakozik a lélekanyag is az emberben, kisugárzik 
belıle és mindenre átmegy, ami a testtel kapcsolatba 
kerül. A zsidók – nem véletlenül – óvakodnak a tisztátalan 
dolgok érintésétıl. Az ereklyék szintén ezért kaphattak 
mindig is akkora szerepet a vallási és a civil életben 
egyaránt. A nagyra értékelt személytıl ırzött kincs 
túlmutat önmagán, s magát a lelket „teszi jelenlévıvé”. Jól 
ismert bibliai példánk erre Illés palástja, vagy a Jézus 
ruhája… A lélekanyagot gyarapítani s elveszíteni is lehet. 
Utalnak erre mesékben, mítoszokban feltőnı ısi 
motívumok is. Az „ellenség szívét megenni”: a saját lélek 
növelését, erı és hatalom bekebelezését jelenti. Az „úgy 
szeretlek, majd megeszlek” felkiáltás különös módon 
sugall a másik fölötti hatalomra való vágyakozáson túl egy 
másik heves lélek-vágyat is: a másikkal összeolvadva 
kiteljesedni, egymást erı- és hatalom-egyesítés útján 
gyarapítani. 

A lélekanyag-gondolat mellett az emberiségre 
a legnagyobb hatással a test egészét átható 

leheletlélek-elképzelés volt, a világ nyelveiben a legtöbb 

lélekkel kapcsolatos szó (spiritus, anima, lélek, pneuma, 
atman) erre vezethetı vissza. A pulzus lüktetését, a 
mellkas emelkedését és süllyedését mindig kiemelkedı 
titokzatosság és szentség lengte körül. A csók rituális 
jelentısége a legtöbb kultúrában a leheletlélek 
kölcsönös átvitele, amely a vértestvérség pontos 
megfelelıje, egyben a teljes összetartozás kifejezıje. De 
ott is, ahol a világ életérıl van szó, a lélegzet ad 
hatalmat és hatékonyságot: „Isten életleheletet fúj az 
ember orrába” (1Mózes 2,7).  

A lélegzet mellett egy másik fontos 
lélekhordozó a vér. Indonéziában a ház ajtófélfáit és 
pilléreit vérrel bekenik a halál eltávolítására. Ugyanezt 
cselekszi Mózes népe az Egyiptomból való kivonuláskor. 
Az ószövetségi áldozati rítusokban a vér a hústest lelke 
(3Mózes 17,11). Emiatt tartózkodnak a vér 
fogyasztásától is, mellyel együtt esetleg „nemkívánatos 
lelket is ennének”. Egy tiszta lélek feláldozása viszont, 
melyet hordoz az ártatlan vér – tisztító erejővé tud válni 
egy egész nép számára. A Krisztus vérének üdvözítı 
erejérıl szóló evangélium tisztán megırizte ezt a konkrét 
lélek-felfogást: a vér nem csupán valami különleges 
nedv, hanem maga az üdvözítı hatalom – ahogyan 
Aquinoi Szent Tamás írja: „Tisztíts meg engem, a 
tisztátalant, a Te véreddel, melynek egy cseppje képes 
az egész világot minden bőntıl érintetlenné tenni.”  Hogy 
a vér lélekhatalom-minıséget hordoz, nemcsak 
„megtanuljuk”. A vér láttán már a kicsi gyermekként is 
érzékelünk valami „rendkívülit”, amely egyszerre kelti a 
bennünk a „rettenetes” és a „tiszteletreméltó” érzését. A 
„lélekhordozó testrészek” vallásonként, népenként 
különbözıek, de a szív általában kiemelt szerepő 
mindegyikben. 

A természet-közeli népek gondolatvilágában 
az ember nem áll szemben környezetével, hanem ahhoz 
tartozik. Ez alapján nemcsak az egyes embernek van 
lelke. A határtalan lélek áthatja a növény és állatvilágot, 
de még a szervetlen természetet is. A lélek egy 
természetfölötti élmény, mely nem csupán az emberrıl 
szól…  
Másrészt a nemzetségnek, amelybe békében 
egybeforrva 
mindenki 
beletartozik: 
kollektív lelke 
van – bár ez a 
közös lélek-
hatékonyság, 
ha eltérı 
mértékben is, 
de minden  
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tagjában megnyilatkozik. Mi is kifejezünk hasonlót, 
amikor azt mondjuk két barátról, házastársakról, vagy 
egy közösségrıl, hogy: „egy szív és egy lélek”. 
A lelkeknek egy-személyen-belüli többes száma több 
kultúrában megjelenik. A nehezen érthetı egyiptomi 
nézet számos lelket meg tud különböztetni, minıségileg 
és mennyiségileg bonyolult rendszerben – egy 
emberben. Afrikában 4-7 lelket tartanak számon: 
megkülönböztetik az agyban található teremtı lelket, a 
tudatos szívet, az egyén nevét, az egyén erejét és 
ismertetıjegyét, a lélek hatást kifejtı elvét (mint valami 
hozzáállást), az árnyékot, és a már anyagát vesztett 
lelket... Az ember, önmagát egyre összetettebben és 
mélyebben vizsgálva, az ókorban már feltételezi, hogy 
egy személyen belül bizonyos lélek-alkotórészek 
önállóságra tehetnek szert, s átvehetik az irányítást. Így 
születik meg a „gonosz lelkek” Bibliában is szereplı 

gondolata. Az egy „emberen belül többféle lélek” 
eszméje azonban az emberi gondolkodás fejlıdésének 
útján átmenetinek tekinthetı, éppúgy, mint a hatalmat- 
és a munkát az istenek között felosztó, sokistenhitő 
vallások. Az önmagát „lélek-részekre bontó” ember – 
csakúgy, mint a testet, lelket, szellemet szétválasztó 
ember – évszázadok hosszú kísérletezése során rájön 
arra, hogy „amit Isten egybeszerkesztett, ember azt szét 
ne válassza!” (Talán ez a jézusi kijelentés többre 

vonatkozott, mint csupán a házasság intézményére…) 
Mikor kap számunkra a lélek valóságos 

alakot? Az idık kezdetének emberénél ez akkor volt, 
amikor önmagát meglátta a víztükörben. Ezt 
természetfeletti élményként élte meg: rá vonatkozó, de 
tıle mégis furcsán idegen és nagyobb hatalom 
megnyilatkozásának a tükörképét látta maga elıtt. 
Ébredı, kissé megborzadó öntudata megsejtette a 
természetfölötti és mégis saját, nem túl fölényes, s nem 
túl uralkodó, titokzatos hatalmat magában. A lelket a 
saját képe mögé képzelte, s közben próbálta felfedezni 
saját, számára rejtett, ıt irányító lényét... Amikor az 
ember felfedez magában egy fölötte álló hatalmat, 
megnyílik az út a modern elképzelések felé: valaminek a 
fölényét könnyebben elképzeli önmagán kívül, mint 
magában. Tudja, hogy létezésének „egy lényeges része” 
kívül található – még nem választja el a környezetet és 
az énjét, s innen már csak egy lépés a rajta kívül álló 
Isten, s a „ki-bejáró lélek” eszméjének megalkotása. 
„Csak hálni jár belé a lélek” – mondták öregjeink azokra, 
akik életerejüket csaknem teljesen elveszítették. A külsı 
lélek olyan valami az emberben, ami hatalmasabb nála. 

Egy számára fontos hatalom, erı, amely szabadon  
 

 
mozoghat, olyan magaslatokon s mélységekben járhat, s 
olyan biztonságra tehet szert, melyre az ember magától 

nem képes. 
Még él az a 20.  
századi népi 

elképzelés, 
hogy a lélek a 
testben lakik, s 
a lélek csak a 
halál után 
szabadul ki a 
testbıl, s akkor 

szabadon lebeg. Nehezen fogadjuk el azt az 
elgondolást, hogy szorosabb a kapcsolat a külsı világ és 
a lélek között. Számunkra a lélek elsısorban tudat, 
magunkat hajlamosak vagyunk uralkodó Énnek 
tekinteni, szembeállítva a világgal. Ám a „külsı lélek” 
feltételezése az emberi világot és a környezetet is 
bekapcsolja az egyén saját életébe, s ezúton fordítva 
helyezi egy nagyobb összefüggésbe. A lélek itt nem 
tudat, nem az Én (ego), hanem az Énnél erısebb, bár az 
Énnel összekapcsolt hatalom…  

A külsı lélek egyik legfontosabb formája a 
lélekmadár, rendkívül sok nép gondolatvilágában. A 
lélek és a madár – tulajdonságaik alapján történı – 
összekapcsolása régi korba nyúlik vissza. Egyiptomi, 
sémita, görög gondolat, hogy a lélek madáralakban 
hagyja el a testet. A keresztyénségben ugyanez a 
szárnyas angyalok ábrázolásában jelentkezik, a 
legnagyszerőbb megjelenése pedig az, amikor a 
Szentlélek galamb formájában leszáll Jézus vállára. Sok 
lélekállat közül a zajtalanul megjelenı, titokzatos halat 

említem még meg, mint amely szimbólumként oly 
jelentıs helyet foglalt el a keresztyénségben. Külsı 
lélekként értelmezhetı az ırangyal képe is. A külsı 

lelket nem érinti a halál, azt több vallásban Isten azért 
adja az embernek, hogy általa mindig vele legyen, 
személyes életküldetésében vezesse és óvja. A Lélek a 
mögötte álló isteni hatalom teljes képmása is. A 
lélekközösség védelmi viszonyt is jelent. A világ és a test 
– vagyis a hordozó – sok változásnak van kitéve, de a 
Lélek, a hordozott: „az égi szikra, az isteni hajtás” mindig 
ugyanaz marad. Ezt a felfogást teljesen beépíti a 
keresztyénség, a külsı lelket pedig a Szentlélekkel 
azonosítja. Az emberi lélek mélye nem írható le, mert 
nem kevesebbet tartalmaz, mint mindent: az Istent! 
Amint az orfikusok megfogalmazzák: „A föld fiaként 
vándorlunk együtt a csillagokkal, mint Istenhez tartozó, 
égi lények…”  

Becseiné Kató Anikó lelkész 
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Szavaló- és prózamondó verseny 
 

 
 

A Lorántffy Zsuzsanna Református 
Nıszövetség 2010. május 8-án szavaló- és 
prózamondó versenyt rendezett a Kossuth téri 
Református Egyház gyülekezeti termében. A 
meghirdetett versenyre 40 gyermek jelentkezett, 
akiket független pedagógusokból álló, 6 tagú zsőri 
bírált el: Fodor Lászlóné nyugdíjas tanítónı, 
Katonáné Tóth Anita és Kondorné Menyhárt Éva 
Edina tanítónık, Pusztai Dénesné és Kissné 
Erdélyi Emese tanárnık, valamint Becseiné Kató 
Anikó – tanári minıségében. A versenyzık négy, 
korcsoport szerinti kategóriában indultak, nagyon 
ügyesek voltak; a szebbnél szebb verseket és 
prózákat kifejezıen, meghatóan és magas 
színvonalon adták elı. Odafigyeltek a megfelelı 
hangsúlyra és a szép, tiszta kiejtésre. A zsőrinek 
így nem volt könnyő dolga, mivel a sok jó közül 
kellett a legjobbat kiválasztania. Amíg a zsőri 
visszavonult, addig a Nıszövetség a gyermekeket 
és kísérıiket saját készítéső, édes és sós 
süteményekkel, gyümölccsel, teával vendégelte 
meg.  

Az 1. osztályosok között 1. helyezést ért el 
Muskovszky Zsófia, a 2-3. osztályos 
korcsoportban 1. helyezett lett Simon Éva 
Fruzsina, a negyedikesek közül Kanyó Bálint 

kapta az 1. díjat. A felsı tagozatosok 
kategóriájában megosztott 1. díjat nyert Bakos 
Diána 5. osztályos, és Kovács Patrik  
7. osztályos tanuló, 
akinek szavalatában a 
másnapi, vasárnap 
délelıtti 
istentiszteleten, 
gyülekezeti 
közösségben is 
gyönyörködhettünk. 
Nemcsak a 2. és 3. helyezést elért gyermekeket, 
valamint a különdíjat nyert óvodásokat jutalmaztuk, 
hanem megajándékoztunk minden résztvevıt. A 
szép oklevél vagy emléklap mellett értékes és 
hasznos könyveket, és kisebb ajándékokat is 
kaptak. Minden kedves szavalónak és 
felkészítıjének szeretném megköszönni a 
lelkiismeretes munkáját! A zsőri tagjainak 
megtiszteltetés volt ezen a versenyen részt venni.  
Szeretném megköszönni Becseiné Kató Anikó 
református lelkipásztor színvonalas munkáját, a 
nıszövetségi tagok felajánlásait és aktív 
részvételét, valamint mindazok támogatását, akik a 
rendezvényhez hozzájárultak!  

Kondorné Menyhárt Éva Edina, zsőritag 
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RAJZKIÁLLÍTÁS 
 

készült a Lorántffy Zsuzsanna Református Nıszövetség 
„Szeretet” rajzpályázatára érkezett 120 csodálatos 
gyermekrajzból a gyülekezeti teremben, amely mindenki számára 
megtekinthetı. 

 

a kiállított rajzok a 
gyülekezeti teremben  

 
Katona Zoltán Pál 4. o. (Kálvin isk.)    Beck Martina Kinga 8. o. (Kálvin isk.) 

 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”  Zsoltárok 103, 2 

 
Húsvét másodnapján Becsei Miklós lelkipásztor otthonában köszöntötte Volvár Miklósné Juliska 

nénit, gyülekezetünk hőséges tagját, a 90. születésnapján. Asszonytestvérünk népes családja körében (5 élı 
gyermek, 16 unoka, 18 dédunoka, és 3 ükunoka) adott hálát Isten megtartó kegyelméért és hőségéért. Külön 
öröm volt számára, hogy születésnapján kereszteltük a Kossuth téri Nagytemplomban 18 dédunokája közül a 
17-et: Nagy Eszter Sárát, akit a bal felsı fotón a lelkipásztor a kezében tart.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A születésnapi emléklap átadása 
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Az egyházi ének és zene vasárnapján 

a gyülekezet lelkipásztorai az istentiszteleti közösség nevében köszöntötték Katona Gézáné 
gyülekezeti, és Szőcs Miklós temetési kántort. Megköszönték sokéves eddigi szolgálatukat, és 
további életükre, szeretteikre és munkájukra Isten áldását kérték.   
 

 
 „A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, 
és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben 
az Istennek.” Kolosséi levél 3, 16 

 

VVVááágggááássshhhuuutttaaa   TTTééégggeeeddd   iiisss   vvvááárrr!!!   
Hittantábor 2010. 07. 26 - 07. 31. 

 

Szeretettel várunk református 

hittantáborunkba 

minden kedves 8 és 20 év közötti  

gyermeket és fiatalt 

a festıi szépségő hegyvidéki tájra, 

a Zemplénben lévı Vágáshutára! 
Programjaink: 

• sok-sok vidám lélekápoló beszélgetés és játék 

• történelmi hírességek, környező várak megtekintése 

• hegyi túrák, sport-lehetőségek 

• ismerkedés ősi mesterségekkel, helyi szokásokkal 

• kirándulás kisvasúttal, reggeli és esti áhítat, tábortűz 

• éneklés a Pro Tone zenekar hangszeres kíséretével  

• részvételi díj: 15.000 Ft. + útiköltség: 3.000 Ft. 

• jelentkezés: a Kossuth téri Ref. Lelkészi Hivatalban, az összeg felének befizetésével! 

(Tel: 06-30-683-9972 és 06-30-683-7867) 
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ÁTADÁSRA KERÜL A NAGYKÁROLYI ÚTI TELJES ISKOLAÉPÜLET 

 
Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy 2010. 

augusztus 1-jétıl az iskolafenntartó Kossuth téri Református 
Egyházközség tulajdonába kerül a Nagykárolyi u. 5. sz. 
alatti ingatlan, amelyben 9 éve mőködik az egyházi iskola. A 
nagyobbik tulajdonostárs, a Mátészalkai Önkormányzat 
Képviselıtestülete 66/2010. (IV.29.)Kt. számú határozatával 
ingyenes átruházás címén adta az ingatlant az 
egyházközségnek kizárólag oktatási célra. Gyülekezetünk 
tagjai, iskolánk pedagógusai, valamint tanulói szüleikkel 
együtt, és minden keresztyén/keresztény értékrendet valló 
ember, akik nagyra becsülik az ezen értékrend szerinti 
oktatást, köszönetünket fejezzük ki Szabó István 
polgármester úrnak, és a Mátészalkai Képviselıtestületnek 
e nemes cselekedetükért, amellyel nemcsak városunk, 
hanem az egész szatmári térség református 

közoktatásának ügyét támogatták. Presbitériumunk az alábbi határozatot hozta az ajándékozás elfogadására 
vonatkozóan:  

„A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériumának 
131/2010. (V. 11.) számú 

HATÁROZATA 
ingatlan ajándékozás elfogadása tárgyában  

 
A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség a fenntartásában mőködı Kálvin János 

Református Általános Iskolával továbbra is városunk, és a szatmári térség, valamint az egész 
magyar nemzet fejlıdését kívánja szolgálni úgy, hogy – a Magyarországi Református Egyház 
közoktatási törvényének szellemében – „tanulóit mővelt, jellemes keresztyén emberekké, az  
egyetemes emberi értékek tisztelıivé, a magyar haza és nemzet hőséges és áldozatkész polgáraivá 
formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 
gyarapítani, közvetíteni és továbbadni.”  
Ezért 
a./ Isten iránti hálával, és köszönettel elfogadja Mátészalka Város Önkormányzata által  a 
Képviselıtestületének 66/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozatával, a Mátészalka Kossuth téri 
Református Egyházközség javára ingyenesen átruházott, Mátészalka 2797/2 hrsz.-ú, (természetben 
Nagykárolyi u. 5. sz. alatt található) ingatlanban lévı 8141/9065 tulajdoni hányadát; 
b./ egyetért az ingyenes átruházásról az Önkormányzat és az Egyházközség között létrejött 
„Megállapodás”-sal, betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodik; 
c./ felhatalmazza az Egyházközség elnökségét a 
„Megállapodás” aláírására; 
d./ köszönetet mond azoknak az állami és egyházi 
tisztségviselıknek, akik a mátészalkai református 
oktatás ügyét eddig is felelısséggel hordozták, 
valamint a döntések elıkészítésében, és 
meghozatalában közremőködtek.” 

 
 Ké p 
 

A képen a szerzıdés aláírásának pillanatai 
láthatók. Jobbról balra haladva: Szabó István 
polgármester, Becsei Miklós lelkipásztor és Tóth 
Zoltán fıgondnok 

 
 

Fotó: Czine Árpád 
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Tavaszi barangoló vasárnap délutánok – 2010. április 11. és május 9. 

 
A barangoló vasárnap délutánok 

nagyon vonzóak és izgalmasak egész 
családunk számára. Panellakásban lakunk, 
környékünkön elérhetı közelségben nincs 
biztonságos játszótér, emiatt sokszor 
bezárva érezzük magunkat. Gyermekeink 
éppen abban a korban vannak, amikor a 
lehetı legnagyobb a mozgásigényük. Mi, 
szülık pedig a munka miatt igen kevés idıt 
tudunk szánni baráti, közösségi 
kapcsolatok építésére, ápolására és igazi, 
feltöltı kikapcsolódásra. Ezért mindannyian 

nagyon örülünk annak, hogy havonta lehetıség nyílik arra, hogy kiszabadulva a városi, rohanó 
lendületbıl, a csodálatos természet végtelenségében gyönyörködhessünk, s élvezhessük a 
szabadságot, és a vidám együttlétet a 
barátainkká vált családokkal. A baktalórántházi 
erdı sportpályája tökéletes helyszín a foci, tollas, 
tenisz, s más labdajátékokra. A mellette lévı 
esıház, amelyben 20-nál többen is elférünk, 
védelmet nyújt akkor is, ha beborul az ég – így 
még az sem riaszthat vissza minket. Ugyanitt 
kényelmes fapadok és asztal is található. 
Különleges élmény a fák között, a 
madárcsicsergéssel, bogárzümmögéssel 
aláfestett erdei áhítat, amikor az ige, a szép 
versek hallgatása és a kedves énekek dalolása 
közben érezhetjük Isten érintését. A tanösvényen tett sétán a gyermekek az erdei játékoknak, 
sportolásnak, a felnıttek egymás társaságának örülhetnek. Az is elıfordul, hogy ızeket, vagy más 
állatokat is látunk. Feledhetetlen és felszabadító élmény a sok beszélgetés, humor, amelyben itt 

részünk lehet; akárcsak a közös piknik – 
pirítóssütés, bográcsban teafızés, vagy a 
szalonnasütés. Saját sütéső süteményekkel is 
meglepjük egymást, s mindenki megtalálja a 
számára legideálisabb mozgást is. Jó érzés, hogy 
általában 3-4 generáció is képviselteti magát, s 
mindenki boldogan találja meg a helyét ebben 
békés, közvetlen, szeretı közösségben.  

Farkas-Orosz Adrienn, életadó és páros 
körös barangoló 
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A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség rendszeres alkalmai: 

Vasárnapi istentiszteletek: 
Délelőtt 10 órakor a templomban 
Délután 15 órakor a gyülekezeti teremben  
Nyírcsaholyban kéthetente 9 órakor 

 
Gyermek- istentisztelet: 
Vasárnaponként 10 órától a gyülekezeti teremben 
Templomovi: (gyermekmegőrző kicsiknek)  
Vasárnaponként 10 órától a Lelkészi Hivatalban 

Gyülekezeti bibliaóra: 
Szerdánként 17 órakor a Lelkészi Hivatalban 

„Életadó”Kör: babáknak és mamáknak  
minden szerdán délelőtt 10-12-ig a gyülekezeti teremben 
 

Felnőtt konfirmációi alkalom:  
szerdánként 18 órától a gyülekezeti teremben 

 

Női torna: csütörtökönként  
18 órától a gyülekezeti teremben 
 

       Ifjúsági óra: péntekenként 18 órától  
a gyülekezeti ház ifjúsági termében 

 

                                    Havonkénti rendszeres alkalmaink: 
Első hétfőn 16 30 pedagógus bibliaóra a Kálvin János  
Református Általános Iskolában 
Első kedden 18 órakor nőszövetségi alkalom  
a gyülekezeti teremben 
Harmadik hétfőn 17 órakor házi istentisztelet (Dobó u. 40.) 
Negyedik hétfőn 18 órakor presbiteri bibliaóra,  

                                    presbiterképzés a gyülekezeti teremben 
Havonta vasárnap 15 órakor Páros Kör  
pároknak a gyülekezeti teremben 

 

Havonta vasárnap 15 órakor Páratlan Kör 
elváltak  
és más okból egyedülállók számára a gyülekezeti teremben 

 

Havonta barangoló vasárnap délután természet- és társaságkedvelő  
kicsiknek és nagyoknak 
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A tanév végéhez közeledve… 
 

Már csak három hét van a vakációig? – kérdezi döbbent csodálkozással a tanév végéhez 
közeledve pedagógus és diák egyaránt. Pedig az idı nem röppent gyorsabban az iskola falain 
belül…Mi mégis így érezzük. Kedves olvasóink is megtapasztalhatták az újság hasábjain 
keresztül, hogy a szorgalmas, eredményes tanítás - tanulás mellett mozgalmas napokat, 

programokban gazdag hónapokat tudhatunk magunk mögött. Visszagondolva rájuk sokféle emlékkép, élmény 
villan a szemünk elé, melyeket magunk mögött hagytunk. 
A legnagyobb lépést az 1. osztályosok tették meg, nekik volt a legtartalmasabb és a legizgalmasabb ez a tanév. 
Az elmúlt kilenc hónapban tanítóik segítségével bebarangolták Bető – és Számországot és felfedezték a rájuk 
váró ismeretlent. Vidámságukkal, játékosságukkal mára már az iskola közösségének kedves tagjaivá váltak.  
Legnagyobb diákjaink életük egyik mérföldkövéhez értek és felelısségteljes döntés hárult rájuk a 
továbbtanulást illetıen. Bízunk abban, hogy mindnyájan megtalálják a számukra kijelölt útjaikat és az 
Úristentıl jövı bölcsességgel tudnak azon végigmenni. 
Bizonyára a pedagógusok és az iskola vezetése is ıriz kedves és kevésbé szép emlékeket errıl a tanévrıl. A 
krisztusi lelkülettel és örömmel végzett munka mellett próbatételek is vártak reánk. Eddigi írásainkból 
kimaradt a „panaszkodás”, hogy ebben a tanévben iskolánkban négy ellenırzés is zajlott. Az Oktatási 
Minisztérium, az Oktatási Hivatal, és a Magyar Államkincstár szakértıi vizsgálódtak az iskolai 
dokumentációkban és az iskola életében. A szakmai munkánk ellenırzése során hiányosságot nem 
tapasztaltak, és ez megerısített minket tevékenységünk folytatásában. 
Isten iránti hálaadással megállapíthatjuk, hogy alapvetı céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet 
zárhatunk. Tudjuk és valljuk a zsoltárossal: „Ha az Úr nem építi a várost, hiába fáradoznak az 
építık…” 

Kertes Lászlóné tanító – igazgatóhelyettes 
 

Bemutatkoznak a leendı 1. osztályok tanítói 
 

A 2010. április 19 – 20 – án megtartott iskolai beiratkozáson 59 tanuló és szülei választották 
iskolánkat, így a 2010/2011. tanévben két elsı osztály indítására lesz lehetıségünk. Az 
alábbiakban bemutatkoznak új pedagógusaink. Szeretettel várjuk közösségünkbe és kívánjuk, hogy 
a keresztyén pedagógiai tevékenységüket a Krisztustól nyert szeretet hassa át és táplálja folyamatosan! 
 

Lırinczné Baráth Bernadett vagyok.  
Mátészalkán születtem régi református családban. Jelenleg is itt élek férjemmel 
és két gyermekemmel. Mivel kisgyermek korom óta erre a pályára készültem, 
óvónıképzı középiskolába jártam, majd a nyíregyházi Fıiskolában végeztem 
2001-ben tanító-ének szakon. Elızı munkahelyem a vajai általános iskola volt. 
Régi vágyam teljesült azzal, hogy a Kálvin János Református Általános 
Iskolában szeptembertıl elsıs gyerekeket taníthatok. Mivel magam is vallásos 
nevelést kaptam, gyermekeimet is e szerint nevelem, ezt a keresztény 
szellemiséget szeretném tanítványaimnak is átadni. Mint leendı elsı osztályos 
tanítónı legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a gyerekekkel 

megszerettessem a tanulást, megkönnyítsem számukra az új közösségbe, környezetbe való 
beilleszkedést. Oktatómunkámban a játékos légkör kialakítása mellett arra törekszem, hogy sok 
türelemmel és szeretettel forduljak a gyerekek felé, tudatosítsam bennük az egymás és a felnıttek 
iránti tiszteletet. Munkámban pedig a következı ige vezérel:  

„ Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.”  
                                                                                                     Jn. 7,16

Kissné Tóth Natália vagyok. Tanító és magyartanár. 
11 éve dolgozom a pedagógus pályán, és talán a következı tanév lesz az, amikor a 
legnagyobb örömmel megyek dolgozni, hiszen keresztyén iskolában taníthatok. 
Ebben a pedagógiai szellemben és hitben fogom nevelni és tanítani a jövendıbeli 
elsıs kisdiákokat. Fontosnak tartom, hogy a gyermekekben megfelelıen 
kialakuljon az erkölcsi szellem, melyet szeretetben és összetartozásban érhetünk 
el. Nevelı-oktató munkám középpontjában a gyermek áll, így elsı osztályos 
tanítóként a legfontosabbnak a zökkenımentes beilleszkedést, a tanulási kedv 
kialakítását és az egymás iránti kölcsönös bizalmat tartom. Tanítványaimat, 
egyéni sajátosságaikat figyelembe véve, a legnagyobb odaadással, türelemmel és 

szeretettel fogom nevelni, tanítani.   
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Márai szellemét idézték meg a Nagyatádiak városunkban 

 
Bár már április 19-ét írtunk, még a Költészet Napjának prolongálásaként találkozhattunk egy olyan 
elıadással Mátészalkán, amely sok szempontból is figyelemre méltó: 

A nagyatádi Czindery Szépmíves Céh 3 tagja, Fejér Zoltán, Hosszú Kata és 
Harkály Gyula látogatott el a Kálvin János Református Általános Iskolába. 
Szolgálat volt ez, ajándékokat hoztak gyermekeinknek. Gyönyörő ajándékokat: 
Márai Sándor szövegeit, verseit, és ami csak keveseknek sikerül, a szellemiségét. 
A világért, emberért aggódó, mégis bölcs reményt sugárzó, lelkeket simogató, 
értelmet próbáló gondolatok öltöttek testet a „Mi lesz ezzel a nyomorult 
csillaggal” címő irodalmi mősorukban. Most sajnálkozhatnék, hogy egy délelıtti 
órán „csak” az iskola diákjai lehettek tanúi, és talán egy életre szóló élmény 
cipelıi, de inkább örülök: legalább ık hallhatták. Úgy érzem, Márai tudott 
hozzájuk szólni, gondolatainak lesz folytatása – bennük.  
De, hát kik is azok, akik ezekben az idıkben ajándékokat hoznak, ráadásul 
ilyen messzirıl, és önzetlenül? Ma az internet adhat választ sok kérdésünkre, 
így erre is: 

„ A névválasztás jelentése a szétszórattatást szenvedett 19-20. századi erdélyi, felvidéki, 
délvidéki, alföldi és dunántúli, városi és vidéki, valamint amerikai emigráns magyar 
nemzeti kulturális értékırzés folytatása, továbbá a nagyatádi templomalapító Czindery 
család és az általuk itt letelepített ferences szerzetesek mővelıdési  értékteremtı 
személyiségének és szemléletének népszerősítése. Az egyesület a "céhjelleggel" értelmiségi-
mővészeti érdek-védelemre utal a társadalmat uraló, ám tılük idegen szempontok 
érvényesülésének következményeivel szemben. A "céhjelleg" persze csak hasonlat, 
analógia, hiszen egy egészen más jellegő társadalomban mőködik ez az értelmiségi "céh", 
mint a középkor valódi céhei; s a mesterség szerinti szervezıdés, ami az analógiát indokolttá teszi, egészen 
más jellegő mesterséget jelent kézmővesek és "szellemi termelık" esetében. 
A 2006. augusztus 18-i alapításkor négy mővészeti ág nagyatádi mővelıi szövetkeztek a CÉH-ben: vers- és 
prózamondók, néptáncosok, énekesek, zenészek.” 
Ha már a középkori fogalomhasználat került szóba, nekem még eszembe jut egy másik kifejezés is: 
lovagiasság. Persze, már ez sem szorosan az eredeti értelemben, abból inkább kiemelve és aktualizálva a 
nagyvonalúság, a törıdés és a hit tartalmakat. Nem hiszem, hogy véletlen lenne az, hogy ezek a kiváló 
emberek, mővészek Mátészalkán is megtalálták a hozzájuk hasonlókat, a magukfajtákat: Balogh Ferencné 
tanárnı, a Zenebarátok Kórusának karnagya, mostani vendéglátójuk ugyanezt az utat járja. Ha pedig ezek az 
emberek találkoznak egymással, akkor biztos, hogy valakik, valamit kapnak majd tılük. Így történt ez most 
is, hiszen még ennek a napnak estéjén a két társulat, valamint a fehérgyarmati Erkel Ferenc Városi Vegyeskar 
közösen mutatták be a vámosoroszi református templomban az I.N.R.I. címő mősort, emlékezve Jézus 
megtisztító, megváltó halálára, feltámadására.  

Pénzes Ottó 
 

           Búcsúzunk a nyolcadik osztálytól 
                    Kedves Ballagó Nyolcadikosok! 

 

Mintha csak tegnap lett volna, hogy így összegyőltünk. Akkor is búcsúztunk. 
Elköszöntünk az iskola elsı végzıs osztályától. Akkor - egy éve - a nap bátorítóan 
takarta be fényével ballagóinkat. Mintha csak tegnap lett volna... És most újra itt 
vagyunk, újra búcsúzunk. Hogyan emlékezzünk rájuk? ,,Nagyon szép kis társaság 

volt/Egyik léhább, mint a másik./Átgondolok minden órát/A keserő búcsúzásig…˝- írta Ady 
Endre.  
Amikor nyolc éve beléptetek iskolánk kapuján édesanyátok kezét fogva, talán úgy éreztétek nem 
akartok itt lenni. Mára már összekovácsolódtatok, s nem akartok elmenni. Nevelıink egyengették 
utatokat, a helyes irányba terelgettek titeket és mostanra önálló egyéniséggé váltatok. Az utat még 
járni kell, bár ez sokszor nem lesz könnyő, bízunk bennetek, hogy kitartotok. Sokan közületek 
kollégiumba fognak kerülni, ott szükségetek lesz mindarra a tapasztalatra, amit eddig 
megszereztetek. Tanáraink megtanítottak titeket arra, hogyan tiszteljétek társaitokat, szüleiteket, a 
felnıtteket, és hogy kitartó munkával, helytállással, csodálatos eredményeket érhettek el, mely 
sikerélmény tanárnak-diáknak egyaránt. De megtanultatok valami mást is. Az egyik legfontosabb  
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dolgot – az imádságot. Ez egy olyan tapasztalat, amelytıl nem lehet titeket megfosztani. A tiétek. 
İrizzétek meg! Ne hagyjátok, hogy feledésbe merüljön. Emlékezzetek: ha szükségét érzitek, 
bármikor imádkozhattok. Mint ahogy a lágy fuvallat szétviszi a pitypang magvait, hogy azok új 
életre kelljenek, úgy reppentek szét ti is kedves diáktársaink, hogy elkezdjétek jövıtöket építeni.  
Kedves nyolcadikosok! Ne felejtsétek el elsı iskolátokat, ahol tanulmányaitokat kezdtétek. Hiszen 
itt tanultátok meg mindazt, amire késıbb szükségetek lehet. Látogassatok majd vissza és 
emlékezzetek azokra, akik támogattak titeket. Minden szépet, sok szerencsét kívánunk nektek a 
további folytatáshoz. Váci Mihály gondolataival búcsúzunk tıletek: „Nem elég álmodozni!/Egy nagy-
nagy álom kell!/Nem elég megérezni, de felismerni kell,/Nem elég sejteni,/ hogy milyen kor jön 
el,/Jövınket – tudni kell!”                      A hetedik osztály nevében Mészár Éva és Sebık Fanni tanulók 
 

 MI BÚCSÚZUNK és ELMEGYÜNK… 
Búcsúzunk... szeretett iskolánktól, tantermeinktıl, 
tanítóinktól, tanárainktól, és tıletek diáktársaktól. Jó 
nektek… hiszen még legalább egy-két évet tölthettek az 
iskola falai között, itt, ahol minden tanítási óra, 
beszélgetés felejthetetlen élmény. 
Amikor hétévesen elkezdtük az iskolát Zsuzsa néni és Éva 
néni kezünket fogva vezettek be minket a tanulás 
birodalmába. Nem gondoltuk volna, hogy ez a nyolc év 
ilyen gyorsan eltelik. S most itt a pillanat, amikor el kell 
válnunk. Nem támaszkodhatunk többet tanáraink biztató 
szavára, a segítséget nyújtó beszélgetésekre, az 
osztályfınöki órák remek hangulatára. 
„Menni kéne, mozdulni végre, de visszatart valami még... Mert egyre hívogat a végtelen, 
hívogat egy új világ!..." Mindenki vágyik az ismeretlen útra, melyen elindulhat az élet felé. De 
mégsem lesz ez olyan egyszerő. Itt kell hagynunk egy megszokott közösséget, melyben mindenki 
számíthatott mindenkire. Közös emlékeink úgy élnek bennünk, mintha csak tegnap történtek 
volna. Az együtt töltött kirándulások, jótékonysági estek hangulatát, a családi napok fızéseit, és a 
közös programokat sose felejtjük el. Ez az iskola egy nagy család volt számunkra, mely megtanított 
minket az egymás iránti tiszteletre, megbocsátásra, és az önzetlen szeretetre. 
Kedves iskolatársak, barátok! Tıletek is búcsút veszünk. Azt tanácsoljuk nektek, hogy továbbra is 
szorgalmasan tanuljatok, és öregbítsétek tovább iskolánk hírnevét! 
Kedves tanítóink! Köszönjük, hogy hozzásegítettek minket az alapok elsajátításához. A rengeteg 
türelem, szeretet, és segítıkészség reméljük nem lesz hiábavaló. 
Köszönjük osztályfınökünknek, Viola néninek fáradhatatlan segítségnyújtását, osztályunk felé 
nyújtott önzetlen szeretetét. Mindez hiányozni fog, de az emlékek örökre megmaradnak! 

                       ÁLDÁS, BÉKESSÉG! VISZONTLÁTÁSRA! 
A nyolcadikos tanulók nevében Simon Annamária és Tardi Alexandra 

 

A 2009/2010. tanév ballagó diákjai 
 

Barabás Ferenc 
Beck Martina Kinga 
Bene Kitti Henrietta 

Bocz Vivien 
Bodó Máté Ádám 
Borbély Bence 
Dobos László 
Földi Kristóf 

Jóni Adrienn Tünde 
Kertész Orsolya Réka 

Kiss Kristóf 
Lırinczi István 
Palcsák Zsófi 

 
Papp Dorottya 

Rózenthál Krisztián 
Simon Annamária 
Szárók András 

Takács Eszter Zsófia 
Tardi Alexandra 
Tóth Ádám 
Tóth Szilárd 
Varga Dávid 

Varga Georgina Mónika 
Varjasi Gergı 
Veress Dávid 

Osztályfınök: Balogh Ferencné 
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Versenyeredményeink 
 

Örömünkre szolgál, hogy a Templom és Iskola ezen rovatát egész tanévben gazdag tartalommal 
tölthettük meg. Soli Deo Gloria! Gratulálunk tanítványainknak, akik a tanév során a 
versenyeken tudásuk legjavát nyújtva méltó helytállásukkal öregbítették iskolánk hírnevét. 
Felkészítésükért köszönet  illeti a pedagógusokat. 

Kántorjánosiban a Móra Napok keretén belül megrendezett Szépen olvasó versenyen Alexa Vanda (3.b) tanuló 
különdíjban részesült. Felkészítı pedagógus: Mónus Béláné tanító. A Rotary farsangi rajzversenyen Drabik 
Abigél (3.b) különdíjban részesült. Felkészítı pedagógus: Vékonyné Virágh Tünde 
A Képes Napok keretein belül szervezett angol nyelvi vers és prózamondó verseny: 
Palcsák Bence (6. o) I. helyezést, Simon Annamária (8. o)  II. helyezést, Mónus Lilla (6. o) tanulók III. 
helyezést értek el saját kategóriájukban, Takács Mercédesz (7. o) tanuló különdíjban részesült. Felkészítı 
pedagógus: Bodó Józsefné tanárnı. Megyei Alapmőveleti Matematika Versenyen Heszler Boglárka 5. osztályos 
tanuló a IV. helyen végzett. Felkészítı pedagógus: Balogh Ferencné tanárnı 
Miskolc- Diósgyıri Református Általános Iskolában rendezett IX. Országos Magyar nyelvi Versenyen: 

Versmondás kategóriában: Simon Éva Fruzsina  (3. a) tanuló II. helyezést 
ért el. Felkészítı pedagógus: Pappné Szabó Angéla tanítónı. Gere Elizabet (5. 
o) III. helyezést, Lengyel Éva (6.o) I. helyezést, Szalai Dóra (7. o) I helyezést, 
Tardi Alexandra (8. o) tanulók III. helyezést értek el. Anyanyelv – Szövegértés 
komplex versenyben Simon Annamária 8. osztályos tanuló I. helyezést ért el. 
Felkészítı pedagógus: Murgulyné Kovács Edit tanárnı.  
A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó helyi 
megmérettetésérıl továbbjutva a regionális bemutatóján is sikerrel mutatták 
be az alsó tagozatos színjátszóink a A 
Mézga család címő elıadásukat. 
Rendezı: Mónus Béláné  

A szorgalmas tanulásnak, felkészülésüknek köszönhetıen ECDL Start 
bizonyítványt szerzett a 7. osztályból 20 tanuló. Felkészítı pedagógus: 
Bodó József tanár 
A „Szabolcsi Honvédek Nyomában” címmel meghirdetett nyíregyházi 
versenyen iskolánk csapata III. helyezést ért el. A csapat tagjai: Mónus 
Anikó (7. o), Beck Martina (8. o), Földi Kristóf (8.o), Szárók András (8.o) 
tanulók. Felkészítı pedagógus: Vida Miklós tanár.  

 

Bajnokcsapat 
 

Az idei évben immáron II. alkalommal rendezték meg a „ Református Iskolák Országos Labdarúgó 
Tornáját” , a tavalyi évhez hasonlóan a vésztıi református iskolában. Aki nem emlékezne rá, annak 

elmondom, hogy az elmúlt évben a negyedik helyet szerezte meg iskolánk csapata. Az akkori csapat tagjainak 
nagy része kirepült az iskolából így új csapattal és új reményekkel indultunk harcba az országos szintő 
megmérettetésre.  
A szervezés kitőnı volt és nagyon nagy testvéri szeretettel vártak bennünket. A benevezett tíz csapatot, két 
csoportra osztották és a mérkızések is két helyszínen zajlottak. Nagyon jól 
kezdtük a tornát, hiszen a csoportkör négy mérkızésén mindössze egy 
vereséget szenvedtünk, de ez a vereség nem befolyásolta, hogy a döntıben 
szerepelhessünk. Csapatunk nagyszerően helytállt, és a döntıben, amelyet 
a budapesti Lónyai Iskolával játszottunk, olyan teljesítményt nyújtottak a 
fiúk, amire méltán büszke lehet mindenki. A pályán óriási küzdelem 
zajlott, a feszültség már szinte elviselhetetlen volt, amikor csapatunk egy 
nagyon tetszetıs támadás végén megszerezte a vezetést, amit már a 
mérkızés végéig nem adott ki a kezébıl, így iskolánk megszerezte 
történelme elsı bajnoki címét. Mondanom sem kell, hogy mekkora volt a 
boldogság és az öröm, amelyet sokan talán csak a buszon hazafelé mertek elhinni, hogy mi vagyunk az 
ország legjobb református csapata a 2010 –es tanévben, IV. korcsoportban!  
Szívbıl gratulálok csapatomnak a nagyszerő teljesítményért, és mindazoknak, akik segítették a csapatot a 
felkészülésben. Külön köszönet Póti László szülınek, aki elkísérte a csapatot, és az elsı perctıl kezdve 
buzdította a fiúkat. Ne feledjük azonban: „Istené a dicsıség”. Az ige szavaival zárom soraimat, amit a tornán 
is szívünkre helyeztek: „Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad.” (Péld. 27.2) A 
csapat névsora: Nagy Kornél, Nagy Péter, Izsó Gábor, Baksa Ákos, Viski János, Borbély Bence, Póti Bence, 
Varjasi Gergı, Gere Richárd, Póti László szülı, Vida Miklós testnevelı.                                                                                                                                             

Vida Miklós testnevelı, edzı 
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2010. május 8-án, Európában elsıként, iskolánk csatlakozott a Rotary 
szervezethez. Ez a mozgalom világszerte jelentıs szellemi tıkével 

rendelkezik. A klubtagok vezetı értelmiségiek, gazdasági szakemberek, 
tudósok és mővészek, tanárok, orvosok és jogászok, a szakterületükön 

elismert kiválóságok.  
Mottójuk - „Tegyünk jót a világban!”- röviden összegzi azt a széles 

körő tevékenységet, amivel foglalkoznak.  
Ezekre a fontos dolgokra szeretnénk már a korai gyermekkorban felhívni 
a figyelmet, s ezért is jött létre nálunk is, amerikai mintára, az EarlyAct 
Club, melynek elsıdleges célja, hogy a gyerekek felismerjék a tisztelet, 
méltóság, gondoskodás fontosságát minden emberrel szemben.  

A tanév során az osztályok 3 projektet valósítottak meg. Az éves 
jócselekedetek sokasága után a gyerekek kiérdemelték, hogy hivatalosan 
is a klub tagjai legyenek. 
Az avató ünnepség helyszíne a Kossuth téri Református Templom volt, 
ahol a gyerekek arra tettek fogadalmat, hogy tetteik elıtt átgondolják, 
hogy az minden érintett javát szolgálja-e. Emlékül a Rotary Hungary 
Clubtól egy oklevelet és jelvényt kaptak. Az emelkedett hangulathoz 
nagyban hozzájárult iskolánk „Tiszta Forrás” gyermekkórusának szívhez 
szóló mősora. Ezután a Szatmár Múzeum udvarán folytattuk 
rendezvényünket, ahol tájjellegő ételek széles választéka várta a 
családokat és a közelrıl és távolról ( az Egyesült Államokból ) érkezett 
vendégeinket. Csodás délutánt töltöttünk együtt, ahol a színpadon 
változatos és értékes gyermek mősorokat láthattunk. Majd Iván, a VIVA 
Tv sztárja és a Szatmár Táncegyüttes szórakoztatta a közönséget. A nap 
végén kicsik és nagyok izgatottan várták a tombolasorsolást, melyen 
szülık és gyerekek, magánszemélyek és vállalkozók értékes 
ajándéktárgyai szereztek örömet a nyerteseknek. 
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani iskolánk dolgozói és tanulói 
nevében dr.Ungvári Zsigmond alkormányzó úrnak, a 2011/2012.év 
leendı kormányzójának, aki áldozatos munkájával folyamatosan 
segítette az Early Act Club megalapítását és az ünnepség sikeres 
megszervezését. 
Kívánjuk, hogy a felavatott gyerekek a fogadalomtételükhöz híven 

tudjanak jót cselekedni, s embertársaik javát szolgálni. 
 

Bodó Józsefné DÖK munkáját segítı pedagógus 
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Ref-irka
Pünkösdi totó 

 

Ha jó válaszokat adsz a kérdésekre és a 
megfejtések betőjeleit összeolvasod, akkor 
megtudhatod, hogy húsvét után hány nappal 
ünnepeljük pünkösdöt.  

Ki volt Tamás? 
S Az, aki Jézus keresztjét cipelte. 
H Fıpap. 
Ö Jézus tanítványa. 

Mit jelent a Tamás név? 
J Kegyelembe fogadott. 
T Kettıs, azaz iker. 
C Kıszikla. 

Ki nem volt ott a tanítványok közül, 
amikor megjelent Jézus? 
V Tamás. 
U Péter. 
S János. 

Hol volt Jézus mennybemenetele? 
I Olajfák hegyén. 
Z Golgotán. 
E Tábor-hegyen. 

Kit választottak Júdás helyett 
apostolnak? 
M Józsefet. 
N Mátyást. 
T Istvánt. 

Minek az ünnepe Pünkösd? 
B Krisztus feltámadásának. 
O Krisztus mennybemenetelének. 
N A Szentlélek kitöltetésének. 

 

 

 

 

 

 

 

Ki mondta a híres pünkösdi beszédet, 
melynek hatására sokan 
megkeresztelkedtek? 
M Pál. 
É János apostol. 
A Péter apostol. 

Milyen csoda történt pünkösdkor? 
U Kenyérszaporítás. 
P Nyelvek csodája. 
T Betegek gyógyulása. 

Miért csodálkoztak az emberek? 
R Mert ilyet még nem láttak. 
P Mert mindenki a maga nyelvén       hallotta 
az igehirdetést. 
Á Mert nem gondolták Péterrıl, hogy ilyen 
bátran mer bizonyságot tenni. 

Milyen formában szállt alá a Szentlélek 
Pünkösdkor?  
G Galamb formájában, mert Jézus 
keresztelésekor is így volt. 
A Kettıs tüzes nyelv formájában.  
K Nem írja a Biblia, tehát nem fontos. 

Hányan hittek és keresztelkedtek meg 
Pünkösdkor, az apostol 
bizonyságtételekor? 
L 3000 lélek. 
E 4000 lélek. 
S 5000 lélek. 
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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. 

� Áprilisi és májusi barangoló vasárnap délutánjainkon 
a baktalórántházi erdıkbe kirándultunk.  

� A Lorántffy Zsuzsanna Református Nıszövetség 
rajzpályázatot hirdetett általános iskolásoknak. Az 
elkészült alkotásoknak a szeretet fogalmát kellett 
szabadon választott technikával megjeleníteni. A 
gyermekrajzokból KIÁLLÍTÁS készült a gyülekezeti 
teremben, amely néhány héten keresztül mindenki 
számára megtekinthetı.  

� Anyák napján a Kálvin János Református Általános 
Iskola felsı tagozatos tanulói adtak anyák napi 
mősort templomunkban.  

� Május 8-án került megrendezésre a Nıszövetség 
által szervezett szavaló és prózamondó verseny 
óvodások és iskolások részére. 

� Május 8-án délben, templomi ünnepség keretében 
tettek fogadalmat a Rotary Klub Európában elsıként 
megalakuló ifjúsági tagozatának diákjai, vagyis a 
Kálvin iskola felsı tagozatosai 4-8. osztályig. A 
fogadalomtétel után, a Szatmári Múzeum udvarán 
református családi napon voltak együtt a felsı 
tagozatosok és családtagjaik, valamint iskolánk 
pedagógusai és a Rotary Klub tagjai.  

� Május 11-én ülésezett gyülekezetünk 
Presbitériuma, melynek határozata hírlevelünk 7. 
oldalán olvasható 

� Gyülekezetünkben Sohajda Béla szamosszegi 
lelkipásztor, és gondnoka végezték a vizitációt. Az 
egyházlátogatás során megtekintették 
anyakönyveinket, ellenırizték gazdálkodásunkat, és 
tájékozódtak közösségi életünkrıl, melyeknek 
eredményeként mindent rendben találtak. 
Lelkésztársammal együtt ezúton is megköszönjük, 
gondnokaink, gazdasági vezetınk, és munkatársaink 
mindenben segítı támogatását.  

� Az Európa Rádió esti nyugalom címő mősorában 
vasárnap estétıl egy héten keresztül (május 16-22.), 
esténként fél 8 órai kezdettel, Becsei Miklós 

lelkipásztor igehirdetései voltak hallhatók. Az Európa 
Rádió miskolci stúdiójának adása térségünkben csak 
az interneten fogható. 

� Vágáshutai hittantáborukba, amely július 26-31-ig 
kerül megrendezésre, szeretettel várunk minden 8 és 
20 év közötti gyermeket és fiatalt. A részvétel díja 
személyenként 15 ezer Ft. és 3 ezer Ft. útiköltség. 
Jelentkezni a lelkipásztoroknál lehet. 

 
Anyakönyvi híreink:  
A keresztség sákramentumában részesültek: 

• Horváth Teodóra – İr, Víg utca, 
• Horváth Jázmin – İr, Víg utca, 
• Nagy Eszter, Sára – Kossuth u. 
• Tömöri Krisztián – Nyírcsaholy, Széchenyi u. 
• Bacskó Regina – Bajcsy u. 
• Turi László, Miklós – Szegfő u. 
• Lippé Lóránd – Kisfaludy köz 
• Papp Doroti – Bartók B. u. 

Házasságukra Isten áldását kérték: 
• Szender Szilveszter és Antal Andrea 

mátészalkai lakosok a görög katolikus 
templomban, ökumenikus liturgia szerint.  

• Dr. Tóth Katalin mátészalkai, és Leiter Imre 
debreceni lakosok a debreceni 
Nagytemplomban. Az ifjú feleségben 
gyülekezetünk fıgondnokának, Tóth 
Zoltánnak a lányát köszönthetjük. 

Végsı búcsút vettünk tılük:  
1. Szabó Lacika 6 hónapos – Nyírcsaholy, 

Széchenyi u. 
2. Horváth Pál 81 é. – Gyırtelek, Kossuth u. 
3. Mezı Gyuláné Kolosváry Erzsébet 87 é. – Hısök 

tere 
4. Dr. Szentmihályi Zoltán 82 é. – Kórház u. 
5. Gál Sándorné Óbis Piroska, Pötyike 79 é. – Hajdú 

u. 
6. Balogh József 74 é. – Széchenyi u. 
7. Telegdi Antalné Varga Erzsébet 75 é. – Toldi u.  
8. Pongó Zsigmond 71 é. – Szokolay u. 
9. Kerekes Lajosné Szőcs Irén 80 é. – Alkotmány u. 

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

 

 

 
 


