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„TÉGED AZ ISTEN JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE ÖSZTÖNÖZ?”  
Róma 2, 4

Gondolatok a Reformáció ünnepe, és a halottainkra való emlékezés jegyében

Kedves Testvéreim!  A Re-
formáció vasárnapján, ok-
tóber 31-én, ezzel a kér-

déssel fordul Isten világszerte az 
Ő református népéhez: „Téged az 
Isten jósága megtérésre ösztönöz?”  

A 16. század elején hasonló volt 
az Ágoston-rendi szerzetes, Luther 
Márton kérdése is a középkor fe-
nyegető árnyai között: Hogyan ta-
lálok egy kegyelmes Istent? Luther 
megtalálta a kegyelmes Istent, és 
ebből a megtalálásból, az Istennel 
való találkozás élményéből nőtt ki 
a reformáció. Megnyílt ismét az út 
az ember előtt, az Isten felé. Nem 
kellenek többé közbenjárók, nem 
kell érdemeket szerezni, mert Jézus 
Krisztus közbenjár értünk az Atyá-
nál, és kereszthalálával örök érdemet 
szerzett arra nézve, hogy minden 
körülmények között Isten gyerme-
keinek érezzük, és tudjuk magunkat 
– üzeni nekünk ma is a reformáció.  

A ma emberéhez újra könyör-
telen lett a világ, s ezért ismét föl-
teszi a kérdést, nem maradi mó-
don, hanem református – vagyis 
megújulni szándékozó – lelkület-
tel. Hogyan találok egy kegyel-
mes Istent, aki életem valóságos 
kérdéseire elfogadható választ ad? 

Az egyházaknak Isten azt a kül-
detést szánta, hogy közvetítsék 
Isten jóságát a világ felé. Miben 
nyilvánul meg Isten jósága a 21. 
századi egyházban? Abban, hogy 
Isten munkatársaiként, Isten áldott 
eszközeiként odaszegődünk a se-
gítségre szoruló emberek mellé. A 
beköszöntő új évezred sajnos a ter-
mészeti katasztrófák egymásutánját, 
a világméretű, és országunkat sem 
kímélő gazdasági, és erkölcsi válsá-
got hozta magával. A „hol van ilyen-
kor az Isten,” kérdését az egyházak 
feladata átfogalmazni a „hol, és mi-
ben segíthetek?” kérdésévé.  Ettől 
lesz hiteles a hitünk és hitvallásunk. 

Gyülekezetünknek nincs ugyan 
helyi szeretetszolgálati intézménye, 

de van iskolája, amelyben ifjúságot 
nevel a jövőnek, és ebben is megnyil-
vánul az Isten jósága. Hiszen a leg-
több családból elveszett a keresztyén 
értékrend, és hiánypótlásként az ez-
redfordulón megjelenik egy egyházi 
iskola, hogy az Istent újra élet-közel-
be hozza, és a gyermekek által a szü-
lők szívét is Istenhez fordítsa. Ez egy 
hosszú, és nehéz folyamat, de van-
nak biztató jelei annak, hogy megéri. 

Az idős, beteg, magányos emberek 
felé pedig abban nyilvánul meg sze-
retetszolgálatunk, hogy felajánljuk a 
beteglátogatás, a házi úrvacsora, a sze-
mélyes lelkigondozás lehetőségét, és 
a magányosok, vagy társas magány-
ban élők számára pedig közösségél-
ményt, és a lelki gyógyulást kínáljuk. 
De jó is lenne, ha a gyászban egyedül 
maradottak, vagy éppen a gyermekü-
ket megkeresztelők életében lenne 
folytatása a templomba járásnak, 
vagy egyéb közösségi alkalmainkon 
való részvételnek. Eljönnek egyszer, 
egy vasárnapon, amikor elveszített 
kedvesükre emlékezünk, vagy ki-
csiny gyermeküket kereszteljük, de 
eljöhetnének minden vasárnap, mert 
a folytonosságban tapasztalhatnák 
meg Isten jóságát. Az orvosok piru-
láit egy életen át szedjük; jó volna 
elhinni, hogy a lelkünk gyógyulásá-
nak is a rendszeresség a gyógyszere. 

Isten jósága ott van azokban az 
idősebb gyülekezeti tagjainkban, 
akik rendszeresen betegeket látogat-
nak. Ők is bezárkózhatnának a ma-
guk bajába, de ehelyett úgy gondol-
kodnak, hogy van, aki még nálam is 
elesettebb, akin én segíthetek. Isten 
jósága ez, amely megtérésre, Isten-
hez való közeledésre indít bennün-
ket. Mert egyszer elvétetik a földről 
azok élete is, akikben még lakozik 
a szeretetnek egy kis szikrája. Mi 
lesz akkor ezzel a világgal? Ha egy-
szer elvétetnek az életedből azok, 
akik ma még a szeretet áldott esz-
közei, akkor nincs más hátra, mint 
az, hogy TE legyél a szeretet áldott 

eszköze, az Isten megtalált gyerme-
ke. Isten jóságos szeretetének célja 
az, hogy egyszer elengedett kézzel 
is megtanulj járni, és ne várd, hogy 
kiszolgáljanak, hanem te cselekedj. 

Azokra is emlékezünk ezekben a 
napokban, akik már elengedték a ke-
zedet, mert értük nyúlt egy örökké-
való isteni kéz. Te itt maradtál, és si-
rathatod az egyedül hagyott életedet, 
de helyette azt is megteheted, hogy 
elengedett kézzel, mintegy felnőtt, 
nemcsak, mint Isten gyermeke, ha-
nem mint Isten munkatársa fölkelsz, 
és jársz. Elkezdesz hitben járni, és 
templomba járni, és észrevenni azo-
kat, akik még nálad is nagyobb nyo-
morúságban vannak. Ha elköltözött 
szeretteid a lélekvilágból visszanéz-
hetnek, akkor nagyobb nyugalma 
lesz a lelküknek, amikor téged meg-
vigasztalódni, és boldogulni látnak. 
Nagyobb örömük lesz abban, ha a 
holtak világából az élők világába he-
lyezed át minden lelki erődet, mert az 
élőknek nagyobb szüksége van rád, 
mint a holtaknak. Isten jósága az, 
hogy még nincsen véged, mert va-
lamit bízott rád a te Mennyei Atyád. 
Megvigasztal, és azonnal elküld, hogy 
menj, és vigasztald meg a többieket. 
Te vagy Isten jósága, aki e sorokat 
olvasod, és közben a szíved fölme-
legszik, és a belőled túláradó szeretet 
egyszer csak elkezdi keresni a med-
rét önmagán kívül, mások életében. 

Ezt üzeni nekünk Isten a Refor-
máció, az egyház megújulásának 
ünnepén, miközben emlékezünk az 
úton előrement szeretteinkre. Az 
Isten jósága TÉGED megtérésre 
ösztönöz? Boldog ember vagy, ha 
e kérdésre IGEN-nel válaszolhatsz.  

Lapunk minden olvasójának áldott 
visszaemlékezést kívánok Isten jósá-
gára! 
Testvéri szeretettel: 

Becsei Miklós lelkipásztor

KÖSZÖNTŐ
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FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ 2010 TAVASZÁN

Pünkösdvasárnap, a délelőtti is-
tentisztelet keretében 12-en tet-
tek felnőtt konfi rmációi foga-

dalmat gyülekezetünkben. Az egyik 
résztvevő személyes bizonyságtétel-
ét olvashatjuk a következő sorokban: 

Konfi rmációm alkalmára egy 
kedves kis idézetet kaptam az egyik 
barátomtól. Így szól: „Egy éjjel egy 
ember azt álmodta, hogy Istennel 
sétál a tengerparton. Az égen képek 
villantak át életéből. Minden egyes 
képnél megjelent két pár lábnyom a 
homokban. Azután észrevette, éle-
te nehéz szakaszában csak egy pár 
lábnyom jelenik meg a homokban. 
- Istenem, azt mondtad, ha kö-
vetlek, akkor mellettem leszel 
az úton. De a nehéz időkben 
csak egy pár lábnyom látható.

Isten így válaszolt:
- Fiam, szeretlek, és sosem hagylak 
el. Hányattatott napjaid során, ami-
kor csak egy pár lábnyomot láttál 
a homokban, karjaimban vittelek.” 

Csak most értettem meg. Isten 
mindig ott volt velem. Akkor is, mi-
kor nem ismertem, mikor kételked-
tem, mikor nem kerestem. Velem volt 
mindig, láthatatlanul. S most, hogy 
hivatalosan is fogadalmat tettem hi-
temről, vállalom, hogy az egyház-
község felelősségteljes tagjává válok. 
Már én is betérhetek Isten házába, s 
én is vele lehetek. Megköszönhetem, 
hogy megajándékozott szeretetével, 
hogy hitet adott, s támaszt nyújtott. 

Mátészalka, 2010. május 23. Pün-
kösdvasárnap

Varga Ágnes 

GENERÁCIÓKÖZI TALÁLKOZÓ – 2010. OKTÓBER 22.

GYÜLEKEZETI ÉLET

A nőszövetség, a presbitérium 
és a konfi rmandus gyermekek 
találkozójára gyűltünk össze 

csaknem százan a hűvös, őszi péntek 
délutánon. Közös éneklés után képes 
bemutató segítségével ismerkedhet-
tek meg a gyerekek a gyülekezetünk 
nyújtotta sokszínű lehetőségekkel, a 
közösségünkön belül működő kisebb 
csoportokkal, a rendszeres és egyéb 
alkalmak széles repertoárjával. Majd 
gondnoki tájékoztatás hangzott el 
a presbiterek munkájáról, ezt kö-
vetően átfogó beszámoló követke-
zett a nőszövetség tevékenységéről 
– miközben bárki fogyaszthatott a 
gazdagon terített asztalokról. Hogy 
az ismerkedés egészen személyesé 

válhasson, ezek után minden felnőtt 
pártfogásába vett 2-3 gyermeket, 
s a parókiaudvaron tett hangulatos 
szabadtéri séta közben 15 perces 
beszélgetés során megismerkedtek, 
abban a reményben, hogy a kialakí-
tott kapcsolat a jövőben is folytató-
dik, s ki fog terjedni a családokra is. 
Majd ismét a gyülekezeti teremben 
összegyűlve, játékos csoportfelada-
tok következtek, melyek éppúgy 
szolgálták a bibliaismeret elmélyí-
tését, aktualizálását, mint az önis-
meret és egymás megismerésének 
fejlesztését, továbbá a legfontosabb 
életkérdések közös feldolgozását. 
Az építő vitafórumtól a színjátszás 
örömein át egészen a megindító, 

mélyenszántó érzelmek áradásáig 
mindenben részünk lehetett ezekben 
az órákban. Kéz a kézben imádkoz-
va, áldással ért véget együttlétünk. 
A rendezvény tökéletesen betöltötte 
célját: jobban megismertük egymást, 
szeretetteljes, kölcsönös elfogadás 
és bizalom alakult ki a gyülekezet 
különböző korosztályaihoz tartozó 
csoportok között, sikerült felfedez-
nünk az értékeket egymásban, és a 
generációközi együttműködésben. 
                                                                  

 Becseiné Kató Anikó
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„SZERETET” NAPKÖZIS TÁBOR

A m á t é s z a l k a i 
Lorántffy Zsu-
zsanna Reformá-

tus Nőszövetség ingyenes 
napközis tábort rendezett 
2010. július 12-17. között 
óvodás és általános iskolás 
korú gyermekek számára 
a Kálvin János Reformá-
tus Általános Iskolában. 
A naponta résztvevő 130 
gyermek foglalkoztatását 
és teljes ellátását 20 felnőtt 
munkatárs biztosította.
Tapasztalt pedagógusok, 
valamint művészetekben, 
pszichológiában járatos szakemberek 
vezetésével, és gyakorló szülők köz-
reműködésével zajlottak a gyermekek 
fejlődési szintjének megfelelő színes 
programok 7.00 órától 17.00 óráig. 
Minden reggel interaktív istentisz-
telet és gitárkíséretes közös éneklés 
várta a gyerekeket, majd négy kor-
csoportra osztva kezdődtek a foglal-
kozások. A bibliaismeret az általános 
műveltség bővítése mellett az erköl-
csi értékrendet tudatosította. A szem-
léletformáló, kapcsolatépítést segítő 
lélekápoló beszélgetések probléma-
megoldó csoportként is működtek. 
A játékos önismeret- és személyiség-
fejlesztés elsősorban az önértékelés 
erősítését célozta. A drámajáték so-

rán a gyermekek új viselkedésmin-
tákat próbálhattak ki; a szituációs 

játékok, helyzetgyakorlatok fejlesz-
tették önki-
fejezésüket, 
kommuni-
kációjukat, 
empátiáju-
kat. Több 
mint tízféle 
k é z m ű v e s 
foglalkozás, 
gazdag esz-
köz- és kel-
léktár várta 
az alkotni 
vágyóka t . 
S z ü l e t t e k 
p a p í r s á r -
k á n y o k , 
gyöngyből 

fűzött ékszerek, 
kézzel varrt bá-
bok, kispárnák, 
c s u h é b a b á k , 
papírpillangók, 
szebbnél szebb 
üvegmatr icák, 
fonott indián 
karkötők, bőr-
tarisznyák, la-
kásdíszek, hím-
zések, stb. A 
változatosságot, 
továbbá a test és 
lélek harmóniá-
ját hagyomány-

őrző népi játék, 
néptánc és modern tánc is igyekezett 
elősegíteni. Az aerobic, a labdajáték-

ok, ügyességi sportok és 
sorversenyek szintén élve-
zetes testmozgást tettek le-
hetővé. A városnéző honis-
mereti séták és vetélkedők 
történelmi ismereteket, a 
délutáni fi lmvetítések pe-
dig európai keresztyén ér-
tékrendet közvetítettek. A 
legkisebbeket a legkülön-
bözőbb játékokkal beren-
dezett, pihenésre is alkal-
mas játszószoba, és kedves, 
kreatív óvó nénik várták. 
Szombaton családi nappal 
zárult a hét, melyre meg-

hívást kaptak a résztvevő gyerme-
kek családtagjai is. A jó hangulatú 
közös bográcsozás, éneklés, sport, 
tánc, meghitt beszélgetések során 
új barátságok szövődtek, minden-
ki kellemes élménnyel tért haza. 
Köszönetet mondunk minden mun-
katársnak egész heti áldozatos 
munkájáért, és minden támoga-
tónak, akik felajánlásaikkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ez a tábor 
ingyenesen megvalósulhasson!

Becseiné Kató Anikó lelkész



TEMPLOM ÉS ISKOLA 5TÁBOROK, KIRÁNDULÁSOK, KERTI PARTIK

VÁGÁSHUTAI 
HITTANTÁBOR – 2010
2010. július 26-31 között 30 fővel 
indultunk útnak nyári hittantábo-
runkba a zempléni hegyekben lévő 
Vágáshutára. A hét első felében esős 
időnk volt, a további napokon szép 
idő köszöntött ránk, azonban az idő-
járás nem befolyásolta sem program-
jainkat, sem jókedvünket. Lelkünket 
minden nap életszemlélet-formáló 
interaktív áhítatokkal ápoltuk, és gi-
tárkíséretes énekléssel dicsőítettük 
Istent – szálláshelyünk szobáiban, a 
természet lágy ölén, vagy egy közeli 
templomban. Kirándulásaink, hegyi 
túráink során meglátogattuk a felújí-
tott füzéri várat, a sok új történelmi, 
természeti és művészi értéket bemu-
tató boldogkői várat, és a sárospataki 
várat. A vizsolyi Biblia Fesztiválon 

rendkívüli színdarabban kaptunk 
szerepet, így keltettük életre a 420 
évvel ezelőtti történelmi eseménye-
ket, merítettünk papírt, nyomtattunk 
biblia-lapokat. A sárospataki kerá-
miagyárban megismerhettük közelről 
a munkafolyamatokat, s mi magunk 
is agyagozhattunk. A Vágáshuta kör-
nyéki erdőkben nemcsak gyönyör-
ködtünk, hanem számháborúk alkal-
mával is birtokba vettük. Bejártuk a 
telkibányai történelmi tanösvényt, 
megnéztük a bányamúzeumot, va-
dászkiállítást és porcelán-bemutatót. 
A sátoraljai kalandpark bobpályáján is 

kellemes élményeket szereztünk. 
Szellemi és alkotótevékenységünk 
fontos eleme volt az ismeretterjesztő 
és identitásfejlesztő „Sólyomszárny” 
projekt, amely humoros, kreatív – 
fantáziát és érzelmeket megmozga-

tó, minden 
s z e l l e m i 
és fi zikai 
képességet 
k i b o n t a -
koztató – 
csoportos 
feladatokat 
és játékokat 
t a r t a lma-
zott; benne 
kézműves 
tevékeny-
s é g g e l , 
z e n é v e l , 
t á n c c a l , 
s z í n j á t -

s z á s s a l , 
és vetélkedőkkel. 
Ennek keretében 
könnyed felfedez-
tető tanulás során 
élményszerűen is-
merkedtünk meg 
4 ország kultúrá-
jával, vallásaival. 
Lelkigondozói be-
szélgetéseket folya-
matosan, igény sze-
rint biztosítottunk 
a gyermekeknek, 
ifjaknak. Estéinket 
tánctanulás, általunk 

kialakított mozi, grillezés, a nagyob-
baknak csillagnéző séták, beszélge-
tések és tábortűz töltötte ki. Búcsúes-
ténken mindenki beszámolt arról, mit 
is jelentett neki ez a hét. Csodás volt 
olyan szeretetközösségben élni, ahol 
mindenki egyenrangúnak érzi magát, 
s egyformán törődik mindenkivel – 
kicsik és nagyok egy nagy, szerető 
családdá váltunk, Jézusban össze-
forrva, tele örömmel és lelkesedéssel. 
Köszönetet mondunk munkatársa-
inknak: Mónus Béláné Zsuzsának és 
Szabó Ildikónak értékes és fáradha-
tatlan munkájáért, kifogyhatatlan tü-
relmükért és szeretetükért, és Fekete 
Béla buszsofőrnek a biztonságos szál-
lításunk mellett azért is, hogy mun-
katársként, barátként is mellénk állt. 
Hálát adunk továbbá támogatóinkért, 
akik anyagi és természetbeni fel-
ajánlásaikkal segítették táborunkat! 

A táborvezető Becsei házaspár
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MOGYORÓSKAI GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
2010. AUGUSZTUS 14.

Augusztus közepén a zempléni hegyekben lévő 
Mogyoróskára szerveztünk egynapos buszki-
rándulást. A forró nyári szombaton, 44 fős ter-

mészetjáró csoportunkban a bölcsődés korosztálytól a 
70 fölöttiekig minden korosztály képviseltette magát. 
Érkezéskor falunéző sétára indultunk, az itteniek ven-
dégszeretetét élveztük, majd kétfelé vált utunk: a cso-
port fele hegymászó túrára ment a regéci várba Becseiné 
Anikó lelkésznő vezetésével, másik fele pedig a telepü-
lés történelmét, kultúráját őrző kultuszhelyeit, és ter-
mészeti értékeit bemutató tanösvényét járt be Losonczi 
Léna tanár-költőnőnk vezetésével – aki verseivel is lel-
kesített minket. A két csapat ebédnél találkozott, me-
lyet a helyi vendégház készített el hegyi hagyományok 
szerint. Ifjaink külön utakra is merészkedtek, majd az 
ifjúsági játszótéren töltötték játékkal, beszélgetéssel a 
délutánt. A gyermekek a kicsik játszóterén és a közeli 
állatfarmon szereztek érdekes, kellemes élményeket. A 

vendégház kápolnájában is fölhangzott református dicső-
ítő énekünk. A szép, madárdalos környezetben közösen 
gyönyörködve, kapcsolataink mélyültek, új barátok-

ra találhattunk, maradandó élményben részesültünk.

Becseiné Kató Anikó

ŐSZKÖSZÖNTŐ BARANGOLÁS
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok” – s bár már hű-
vösödik, a barangolók természetjáró és sütögető kedve nem 
lankad. Nyírmeggyesen szívtuk magunkba az erdők illa-
tát, lestük a falevelek táncát, a természet tökéletes gyönyö-
rűségét, és Teremtőnk szavát. A mindenséggel egybeolva-
dást vihartépte fagyökereken ülve, a Világ Alkotóját dicsérő 
zsoltár-Igét hallgatva éltük át. Majd áhítatunk folytatásaként 
szokás szerint hosszasan énekeltünk, s kézen fogva imád-
koztunk. Áldás alatt kellemes szellő simogatott, s a bágyad-
tan visszanéző nap sugarai átragyogtak a sűrű lombokon. 
Lélekápoló óránk lángra gyújtotta lelkünket, mi pedig tü-
zet raktunk egy kis tisztás közepén, s míg a gyerekek fut-
kostak, játszottak, vizsgálgatták a természet apró csodáit, 
mi megsütöttük kis vacsoránkat. A harmónia csodás élmé-
nye volt ez a nyugalom napjának délutánján: Isten bennünk – s mi Őbenne, együtt.

BA
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PRESBITER TALÁLKOZÓ – 2010. SZEPTEMBER 26.

Szeptember végén egy vasárnap délután rendhagyó pres-
biteri alkalmat tartottunk a parókiaudvaron, melynek 
célja a baráti találkozáson, kapcsolatok erősítésén túl 
a számadás és a jövő tervezés is fontos része volt. Az 
együtt töltött idő első részében vidám hangulatú kötet-
len beszélgetés, szeretetvendégség zajlott, többen az idő-
járással dacolva, esernyő alatt sütöttek szalonnát. Majd 
szabadtéri áhítatunkat a fi lagória alatt tartottuk meg. A 
napi ige a presbiteri szolgálat felelősségét helyezte szí-
vünkre, különös tekintettel az aktív gyülekezetépítés-
re. Mindenkit arra buzdított, gondolja át megfontoltan, 
milyen képességei és lehetőségei vannak, amelyek által 
konkrét tetteivel a közös boldogulást elősegítheti, hoz-
zájárulhat a közösség fejlődéséhez. Lelki énekekkel ma-
gasztaltuk Istenünket, erősítettük magunkat, majd közös 
imádság után fogadtuk az áldást. Ezt követően egészen 
sötétedésig beszélgettünk, örömeinket és nehézsége-
inket megosztottuk, együtt gondoltuk tovább és kibon-
tottuk azokat a témákat, melyek az igemagyarázat által 
felmerültek, s igyekeztünk megoldásokat találni aktuális 

problémáinkra. Tartalmas és hasznos volt ez a találko-
zó mindenki számára, aki aktív részvételével megtisztelt 
minket, és nem utolsó sorban jó hangulatú, kellemes.

Becseiné Kató Anikó

PÁROS KÖRÖS NYÁRBÚCSÚZTATÓ – 2010. OKTÓBER 2.

Beköszöntött az októ-
ber, s mi a Páros Körrel 
önfeledt vidámságban 
búcsúztattuk a nyarat. 
Csaknem hat órásra 
sikeredett találkozá-
sunk során éppúgy 
magukkal ragadtak 
minket a humor ma-
gaslatai, mint életünk 
komoly mélységei. 
Együtt örültünk Isten 
csodálatos ajándéka-
inak – mindannyiunk 
életében volt miért 
hálát adni. Közösen 
kerestük a megoldást 

nehéz helyzetekre, gyá-
szoltuk el a veszteségeket, 
jó és rossz dolgok elmúlá-
sát. Megosztottuk érzése-
inket, fájdalmainkat és jó-
kedvünket, tanácsainkat és 
tanácstalanságainkat – és 
a hozott, s itt készített sok 
fi nomságot. Ismét átéltük, 
hogy egymás támaszai, 
örömforrásai, felemelő 
és védelmező társai lehe-
tünk, s közösen egy szebb 
jövőnek nemcsak álmo-
dói, hanem megvalósítói!

Becseiné Kató Anikó
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60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

Május 30-án, vasárnap délelőtt, a mátészalkai 
Kossuth téri Református Nagytemplomban 
60. házassági évfordulójukon, Isten meg-

tartó kegyelméért adtak hálát Kovács László és Mező 
Ida testvéreink. Az idős házaspár népes, és szerető 
családja körében vett részt a délelőtti istentiszteleten. 
60 évvel ezelőtt az esketés szolgálatát, – amely 1950. 

május 29-én éppen pünkösdszombatra esett, – áldott 
emlékű, néhai Dr. Kincses Endre lelkipásztor végez-
te. Esketési igéjükkel kért áldást további életükre az 
egész gyülekezet nevében Becsei Miklós lelkipásztor: 
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fi ai.” 

Róma 8, 14

A HOSSZÚ ÉLET TITKA

2010. június 20-án, egy gyönyörű, verőfényes nyári dél-
utánon, a Becsei lelkészházaspár, és Papp György gond-
nok, otthonában köszöntötték Kovács Sándornét, aki az 
előző napon töltötte be 90. születésnapját. A délelőtti isten-
tiszteleten családja vett részt, az ünnepelt a születésnapi 
emléklapot otthonában vette át, és elmondta látogatóinak 
a hosszú élet titkát. A titok abban áll, hogy Kovács néni 
egész életében nagyon sokat dolgozott, és közben soha 
nem felejtett el imádkozni. Amíg tehette Isten házába 

is szorgalmasan eljárt, de az utóbbi időben mindig ott-
honában él az úrvacsorával. Egy gyermekét már elveszí-
tette, de 3 élő gyermeke, 7 dédunokája és 11 dédunokája 
szeretettel veszik körül. A 12. dédunokája születését vár-
ja. A gyülekezet nevében kérjük számára Isten megtartó 
kegyelmét, amely eddig is hordozta élete erő feletti útjain.

Így szól az Úr: ,,Megelégítem 
hosszú élettel, gyönyörködhet 
szabadításomban.”

Zsoltárok 91, 16
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IN MEMORIAM: 
Dr. Pénzes András presbiter (1925-2010)

2010. szeptember 14-én, 84 éves 
korában elhunyt Dr. Pénzes And-
rás, a Mátészalka Kossuth téri 
Református Egyházközség pres-
bitere. A szerető férj, és boldog 
családapa, unokái szívében pél-
daértékű nagyapa otthonából, 
szerető hitvestársa karjaiból ment 
el az örökkévalóságba. Város-
unk köztiszteletben álló polgára 
volt. A társadalmi ranglétrán a 
Magyar Nemzeti Bank elnök-
helyettesi posztjáig emelkedett, 
mégis mindig alázatos, ám soha 
meg nem alkuvó, öntudatos, ma-
gyar kálvinista jellem maradt. Az 
egyházjog kiváló ismerőjeként 
különböző közegyházi megbí-
zatásai voltak. A Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának 
tagja, egyházkerületi tanácstag, 
és egyházmegyei jogtanácsos, a 
mátészalkai gyülekezetnek több 
cikluson keresztül presbitere volt. 
Szeptember 17-én, egy esős őszi 
délutánon, a gyászoló és köny-
nyező természettel együtt bú-
csúztattuk a megfáradt vándort. A 
temetési igehirdetés szolgálatát, – 
amelyből egy rövid részletet köz-
readunk – az emlékezés írója, a 
Kossuth téri Református Egyház-
község lelkipásztora végezte a re-
formátus vezérfonal aznapi igéje 
alapján: „20Ti azonban, szerette-
im, épüljetek szentséges hitetek-
ben, imádkozzatok a Szentlélek 
által, 21tartsátok meg magatokat 
Isten szeretetében, várván a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak irgal-
mát az örök életre.” Júdás levele
„Kedves Gyászoló Testvéreim! 
…Sem magunkat, sem egymást 
megtartani ebben az életben nem 
vagyunk képesek, de megtarthat-
juk magunkat az Élő Isten szere-
tetében. Csak magunkat tarthatjuk 
meg Isten szeretetében azzal a ra-
gaszkodással, amelyet keresztyén 

hitnek nevezünk. Ahogy énekelni 
szoktuk minden reformátusok ősi, 
imádságos énekében: Csak azt el 
ne veszítsem, mi benned, ó Úr 
Isten remélni megtanít…(276. di-
cséret). A dolgok felülről szabott 
rendje ez, hogy Istenkereséssel, 
imádsággal, hitvalló élettel, em-
berszeretettel megtartom maga-
mat Isten közelében, és az Isten 
megtart engemet. Tartsátok meg 
magatokat – nem az önmegváltás 
csalóka délibábja ez, hanem az a 
sokszor nyakas, de leginkább ön-
tudatos kálvinizmus, amely tudja, 
hogy mindent megtett értem az Is-
ten – mert ezt hirdeti a Golgotha, 
- és ezért, cserébe, és hálából 
nekem, az embernek, mindazt a 
jót meg kell tennem, amit csak 
módomban áll, hogy megtegyek. 
Ez a dolgok ősi rendje, a krisz-
tusi ember, a „homo christianus” 
életének örök törvénye. 
Gyászoló Gyülekezet! Öntuda-
tos, magyar, kálvinista ember-
től veszünk ma búcsút, aki két 
lábbal állt a földön, és akit re-
formátus hitében nem ingatott 
meg soha semmilyen áramlat. 
Mozdíthatatlansága néha mara-
diságnak tűnt, de az idő mindig 

őt igazolta. Józan, és bölcs meg-
fontolásaira érdemes volt min-
dig odafi gyelni családtagjainak, 
munkatársainak és barátainak.   
Tartsátok meg magatokat Isten 
szeretetében – Dr. Pénzes And-
rás testvérünk önmagára, és má-
sokra is odafi gyelő ember volt. A 
tiszteletet mindenkinek megadta, 
és ugyanezt ajándékba százszor 
visszakapta. Úriember volt a szó 
legnemesebb értelmében. Nem-
régiben még városunk utcáin ke-
rékpározott fekete bőrkabátjában, 
aktatáskáját a biciklikormányra 
akasztva, és minden ismerőséhez 
volt egy kedves szava. Élete ko-
molyságának a derű, a jó humor 
ikertestvére volt. A jó ízlés hatá-
rain belül a tréfa tudományának a 
kiváló művelőjét is megismertük 
benne. Elmenetelében mintha ő 
is mondaná, hogy: tartsátok meg 
mindazt, amit tőle tanultatok. 
Tartsátok meg az élet tisztele-
tét, a munka szeretetét, az egy-
más megbecsülését, a szellem 
tudásvágyát, és a lélek örömét. 
Tartsátok meg magatokat Isten 
szeretetében, mert olyan világ kö-
szöntött be, amelyik Istent nem 
tisztel, és embert nem becsül. 
…várván a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak irgalmát az örök életre 
– Neki már irgalom volt az örök 
élet, nekünk még feladat ez a 
földi. Feladat elfogadni a meg-
változhatatlant, megköszönni a 
megköszönhetetlent, és cseleked-
ni a lehetetlent, ami az Isten által: 
mégis lehetséges. Erről szólt egy 
földi élet, egy 8 és fél évtizedes 
földi vándorút, amelynek záróak-
kordjaként szeretnénk megvallani 
a hitünket fájdalmasan és őszin-
tén: az Úr adta, az Úr vette el. Ál-
dott legyen az Úr neve! Ámen.”

Becsei Miklós

EMLÉKEZÉS
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A REFORMÁCIÓ JEGYÉBEN
Kedves Olvasóm!

Minden időszaknak megvan a maga sajátos-

sága. Októberhez elengedhetetlenül hozzá 
tartozik az emlékezés. Emlékezünk a refor-

mációra és azokra az emberekre, akikre Isten különösen 
is nagy feladatot bízott azokban az időszakokban. De az 
emlékezésen túl személyes önvizsgálatra is késztessen 
bennünket minden évben a reformáció emlékünnepe! 
Kezdetben Isten megteremtette a világmindenséget és 
benne az embert. Ezután jött a bűneset, amikor az ember 
elrontotta mindazt, amit Istentől kapott. Isten azonban az 
Ő tökéletes terve alapján nem hagyta az embert ebben 
az állapotban, hanem az Ő egyszülött Fia váltsághalála 
által megmentette az elbukott ember életét. Időszerű vé-
giggondolni, hogy életedben milyen területeken tapasz-
talható a bűn? Ha ezt Isten segítségével, az Ő Igéjének 
fényében felismered, akkor könyörögj azért, hogy Meny-
nyei Atyánk reformálja meg életed elrontott területeit. 
Kívánom, akarj megvizsgálni néhány területet életedben, 
ahol fontos, hogy folyamatos reformáció legyen: igeol-
vasás, imaélet, közösségi élet, bizonyságtétel. Bárcsak 
ma is átélnéd a reformáció valóságát úgy, hogy életed 
megreformálva haladna tovább!

Pócsiné Mózes Noémi

REFORM
Divat sokat beszélni róla, 
S hogy ezt tehetjük, lám, ez is reform. 
Ám hirtelen mégis gégémre forr, 
Mivel csupán divat e szócska. 
  
Mi régen ezt csak egyszerűen 
Így mondtuk: megtérés, megújulás. 
Ki az Igében elég mélyre ás, 
Újjá lesz Isten kegyelmében. 
  
A szép szavaktól meg ne szédülj! 
S ha ellenállnod nincs már semmi mód, 
Akarj és élj át reformációt, 
S az életed boldoggá szépül. 
  
Alternatív megoldás nincsen. 
Az tudja csak, a reform mit jelent, 
Akit a kegyelem újjá teremt. 
Az egyetlen segítség: Isten! 
                                   Gerzsenyi Sándor
 

NÉHÁNY FONTOS TUDNIVALÓ AZ EGYHÁZFENNTARTÓI 
JÁRULÉKKAL KAPCSOLATBAN:

Továbbra is érvényes az a presbiteri határozat, hogy 
ha valaki ebben az évben szeretné megkezdeni a 
járulékfi zetést, akkor megteheti. A korábbi évek 

tartozását ilyenkor elengedjük, és örömmel üdvözöljük 
testvérünket az egyházfenntartók között. Ez érvényes a 
több éve vidékről beköltözöttekre is.  Az a korábbi pres-
biteri döntés is érvényben marad, hogy ha valakinek 5 
évnél több elmaradása van, és a családban haláleset tör-
ténik, akkor pótlólag a mindenkori járulék ötszörösét kell 
befi zetni, tehát ettől az évtől 15 ezer forintot. Kérjük a 
testvérek megértését, és szeretettel bátorítunk mindenkit, 

hogy lehetősége szerint vegyen részt annak az egyháznak 
a fenntartásában, és még inkább a közösségi életében, 
amelyben megkeresztelték. A fenntartói járulék befi zet-
hető a Kossuth téri Lelkészi Hivatalban. A Presbitérium 
döntése alapján ez év januárjától a presbitereknél is be 
lehet fi zetni az egyházfenntartói járulékot. Ezért ha vala-
kihez nem jut el járulékszedőnk (Izsoó Klárika), akkor a 
lakóhelyéhez legközelebb eső presbiternél is befi zetheti. 
A kapcsolat felvételének megkönnyítése érdekében köz-
readjuk a presbiterek nevét és címét: 

Almáskert u. 2. – Kovács Lajos 
Bajcsy u. 30. I./3. – Máté Irén Dr. 
Baross L. u. 18. – Gaál Gedeon Dr. 
Báthory tér 15. fszt. 2 – Bakti Zsolt 
Bercsényi u. 12. – Horváth Ilona 
Bercsényi u. 14. – Szűcs Miklós 
Buda N. Antal u. 17. – Dr. Szászi István 
Dózsa Gy. u. 135. – Kucsma József 
Dózsa Gy. u. 14. – Molnár Gáborné  
Hild park 4. – Csizmadia Mihály 
Ifjúság tér 22. – Dr. Bereczki Kálmán 
Ipari u. 10. – Tóth Zoltán 
Iskola köz 12. – Mónus Péter 
Kézi L. u. 13. – Fülöp István 

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

SZERVEZETI ÉLET
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140./2010. sz. határozat: 
A Kálvin János Református Általános 
Iskolát fenntartó Mátészalka Kossuth 
téri Református Egyházközség Pres-
bitériuma Baktiné Illés Éva igazgatói 
megbízatását újabb 5 tanévre, 2015. 
július 31-ig teljes egyhangúsággal 
megerősíti, megköszönve eddigi lelki-
ismeretes munkáját, példamutató kö-
zösségépítő, és vezetői tevékenységét.  

a/141./ 2010. sz. határozat:
A Kálvin János Református Általá-
nos Iskolát fenntartó Mátészalka Kos-
suth téri Református Egyházközség 
Presbitériuma hozzájárul a Kálvin 
János Református Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosítá-
sához. A módosítás az intézmény ér-
tékelési rendszerének változtatására 
vonatkozik, amelynek értelmében az 
intézmény a 2010/2011. tanévtől, a 
2. évfolyam második félévétől a szö-
veges értékelés helyett az osztály-
zattal történő értékelést alkalmazza. 

b/141./ 2010. sz. határozat:
A Kálvin János Református Általános 
Iskolát fenntartó Mátészalka Kossuth 
téri Református Egyházközség Pres-
bitériuma hozzájárul a Kálvin János 
Református Általános Iskola pedagó-
giai programjának módosításához. A 
módosítás a nem szakrendszerű ok-
tatás 5.- 6. évfolyamon történő alkal-
mazására vonatkozik, amelynek ér-
telmében az intézmény a 2010/2011. 
tanévtől felmenő rendszerben az 5. 
évfolyamán teljes egészében szak-
rendszerű oktatást alkalmazzon.

142./2010. sz. határozat: 
A Presbitérium az első féléves misz-
sziói jelentést teljes egyhangúság-
gal elfogadja, és köszönetet mond 
Becseiné Kató Anikó lelkésznőnek a 
minden részletre kiterjedő beszámo-
lóért, a pontos, precíz munkáért, va-
lamint megköszöni a lelkipásztorok 
első félévi hűséges munkavégzését.

143./2010. sz. határozat:
A Presbitérium Istennek is há-
lát adva mond köszönetet Becseiné 

Kató Anikó lelkésznőnek, és a Nő-
szövetségnek a nyári napközis tá-
borban végzett áldásos munkáért. 

144./2010. sz. határozat:
A Presbitérium köszönetet mond 
Balogh Róbert presbiternek a va-
sárnap reggelenként hűségesen vég-
zett templomkert takarításért, és 
példamutató presbiteri szolgálatért.  

148./2010. sz. határozat: 
A Presbitérium a pótpresbiterek kö-
zül, a megüresedett presbiteri tisztség-
re behívott Sajtos Lászlóné életére, és 
presbiteri tisztségére Isten áldását kéri. 

151./2010. sz. határozat: 
A Presbitérium teljes egyhangúság-
gal jóváhagyja az Igazgatótanács is-
mertetett határozatait, amelyekben 
elfogadta az intézmény elmúlt tanév-
ről szóló beszámolóját, az első félévi 
tantárgyfelosztást és a munkatervet. 
A Presbitérium az Igazgatótanáccsal 
egyetértésben, dicséretben részesíti 
az iskola vezetését a hatósági ellenőr-
zések során is megállapított precíz, és 
lelkiismeretes pedagógiai munkáért, 
valamint a pontos adminisztrációért.

152./2010. sz. határozat: 
A presbitérium felhatalmazást ad 
az iskola vezetésének, hogy az 
ART VITAL KFT.–vel tárgyaláso-
kat folytasson a teljes körű iskola-
felújítás tervezésére vonatkozóan. 

154./2010. sz. határozat:
A Presbitérium tudomásul vette a 
Kálvin János Református Általános 
Iskola munka- és tűzvédelmi megbí-
zottja (Varga Béla) által jegyzőkönyv-
ben leírt hiányosságokat, s mivel az 
intézmény igazgatójának, és gazda-
sági vezetőjének nyilatkozata alap-
ján közvetlen életveszélyről nincs 
tudomása, úgy határoz, hogy anya-
gi eszköz hiányában a teljes felújítás 
során igyekszik a hibákat elhárítani. 

155./2010. sz. határozat:
A Presbitérium teljes egyhan-

gúsággal elfogadja a Számvizs-
gáló Bizottság elnökének 3. ne-
gyedéves beszámolóját, és kéri a 
presbitereket, hogy továbbra is végez-
zék a fenntartói járulékok begyűjtését.  

156./2010. sz. határozat:
Kedves Szülők! A Presbitérium öröm-
mel fogadja, hogy igényelték gyer-
mekük számára a református hitokta-
tást, és kéri, hogy lehetőségük szerint 
vegyenek részt a lakóhelyük szerinti 
egyházközség életében, és fenntar-
tásában, amely a gyülekezet közös-
ségi alkalmain való részvételt, és az 
egyházfenntartói járulék befi zetését 
jelenti. A Presbitérium egész család-
juk életére Isten gazdag áldását kéri.

160./2010. sz. határozat:
A Mátészalka Kossuth téri Református 
Egyházközség Presbitériuma kinyil-
vánítja templom felújítási szándékát. 
Havonkénti szószéki meghirdetéssel 
gyűjtést hirdet, anyagi és szellemi erőit 
a 2011-évben fokozottan is erre a célra 
igyekszik koncentrálni, ezért a 2011-es 
esztendőt a „TEMPLOM ÉVÉNEK” 
nevezi el. A Presbitérium a templom-
felújítással együtt a lelki megújulást, 
és növekedést is szükségesnek tartja.

A XII. (VII.25.) ÉS XIII. (X.19.) SZ. PRESBITERI GYŰLÉSEK 
HATÁROZATAI:

SZERVEZETI ÉLET

,,Az Úr törvénye tö-
kéletes, felűdíti a lel-
ket.”

Zsoltárok 19, 8
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GYÜLEKEZETI HÍREINK:

• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben 
a kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri 
közösségbe hívó Életadó Kör, valamint a nőknek felfris-
sülést kínáló Női Torna. 
• Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és 
családokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
• Tavaly októberben születetett új gyülekezeti kö-
zösségünk a Páratlan Kör, ahová elváltakat, vagy más 
okból egyedülállókat várunk, akik szívesen beszélgetné-
nek hasonló helyzetű társaik baráti közösségében.
• Pünkösd első napján ünnepelte 80. születésnap-
ját Tóth Bertalanné Pákh Aranka asszonytestvérünk a 
Kisfaludy közből. Ez alkalomból otthonában élt az úrva-
csorával. Isten áldását kérjük további életére.
• Május 30-án Páros Körös szalonnasütés volt a 
parókiaudvaron.
• Az igazságtalan trianoni békediktátum 90. év-
fordulóján, június 4-én délután fél ötkor Kárpát-meden-
ce szerte megszólaltak a református, és az evangélikus 
templomok harangjai.
• 60. házassági évfordulójukon Isten megtartó ke-
gyelméért adtak hálát gyülekezetünkben Kovács László 
és Mező Ida testvéreink, Dózsa Gy. utcai lakosok. 
• Június 11-én egyházmegyei presbiteri konfe-
rencia volt a csengeri református templomban, amelyen 
gyülekezetünket 4 fő képviselte. 
• Június 19-én ünnepelte 90. születésnapját Ko-
vács Sándorné Kun Margit asszonytestvérünk a Táncsics 
utcából.
• Az árvízkárosultak megsegítésére gyülekeze-
tünk 199 ezer forintot gyűjtött össze június hónapban.
• Naponta 130 gyermek részvételével zajlott a Nő-
szövetség által szervezett nyári napközis tábor július 12-
17-ig.
• Vágáshutai hittantáborunkban egy felejthetetlen 
hetet töltöttünk együtt 25 gyermek és fi atal, valamint 5 
felnőtt munkatárs részvételével.
• A  Nőszövetség  által szervezett családi gyüleke-
zeti kiránduláson 44 fő vett részt. A zempléni Mogyorós-
kán egy feledhetetlen napot töltött együtt gyülekezetünk 
kiránduló csoportja Becseiné Kató Anikó lelkésznő ve-
zetésével. 
• Augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében 
Losonczi Léna nyugalmazott pedagógus, aktív hitoktató 
és presbiter, városunk köztiszteletben álló polgára, or-
szágosan ismert, és elismert költő, munkássága elismeré-
seként Pro Urbe kitüntetésben részesült. Kitüntetéséhez 
gyülekezetünk közössége is szeretettel gratulál.
• Augusztus 29-én köszöntöttük gyülekezetünk 
közösségben Deme Ildikót, aki városunk szülötte, de 
jelenleg Németországban él családjával együtt, és gyü-

lekezetünk internetes honlapját készítette, s azt folyama-
tosan frissíti önzetlenül, szeretetből. Isten áldja meg Őt, 
és kedves szeretteit.
• Augusztus végén templom- és templomkert ta-
karítással készült az új tanévre gyülekezetünk 17 fős ön-
kéntes csoportja.
• Szeptember 4-én a tivadari konferenciaközpont-
ban a gyülekezeti missziói munkások egyházmegyei 
konferenciájára került sor, amelyen gyülekezetünket 11 
fő képviselte.
• Szeptember 12-én a barangoló vasárnapi progra-
munkon a baktalórántházi erdőbe kirándultunk.
• A szeptember 18-án Penyigén rendezett egy-
házmegyei nőszövetségi konferencián gyülekezetünket 
Becseiné Kató Anikó lelkésznő vezetésével 7 fő képvi-
selte.
• Szeptember 26-án rendhagyó presbiteri óra ke-
retében szalonnasütéssel egybekötött presbiteri találkozó 
volt a parókiakertben.
• Október 2-án a a Páros Körösök családi szalon-
nasütése volt a parókiaudvaron.
• Október 15-én a Debreceni Ref. Kollégium Gim-
náziuma mutatkozott be a gyülekezeti teremben.
• Október 16-án gyülekezetünk is részt vett a tör-
ténelmi egyházak által szervezett Imanap a városért al-
kalmon az északi templomban.
• Október 16-án gyülekezetünk elnöksége a 
kispaládi templom 100 éves évfordulójának megünnep-
lésén vett részt.
• Mintegy 100 fő részvételével zajlott október 22-
én a presbitérium, nőszövetség és konfi rmandusok gene-
rációközi találkozója, amelyen vidám testvéri légkörben 
igyekezetünk jobban megismerni és elfogadni egymást. 
• Október 28-án, csütörtökön délután került meg-
rendezésre városi reformációi ünnepség az Önkormány-
zat, és a református gyülekezetek közös szervezésében.
• Gyülekezetünk Presbitériuma július 25-én, és 
október 19-én ülésezett. A gyűlések határozatai hírleve-
lünkben olvashatók.
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JUBILEUMI TANÉVNYITÓ A MÁTÉSZALKAI KÁLVIN JÁNOS 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” Titus 2, 11.

A Mátészalka Kossuth 
téri Református Egy-
házközség fenntartá-

sában működő Kálvin János 
Református Általános Iskola 
szeptember 1-jén, Isten kegyel-
méből a 10. tanévét nyitotta 
meg. Az ünnepi istentiszteletre 
zsúfolásig megtelt a Kossuth 
téri Református Nagytemp-
lom, hiszen 300 „kisrefi s” diák 
pedagógusaikkal, valamint 
szüleik, és családtagjaik ültek 
be az ősi templompadokba. Amikor 
végignéztünk a zöld tógába öltözött 
seregen, akkor örömmel telt meg a 

szívünk, mert úgy éreztük, hogy egy-
szerre éled meg a múlt, és kopogtat 
be hozzánk reménységgel a jövendő. 
Régen is így volt ez, évszázadokon 
keresztül, egészen a 20. század dere-
káig, az államosításig, amikor még a 
templom melletti egyházi iskolából 
özönlettek át a diákok reggeli isten-
tiszteletre. Templompadokon kicsiny 
réztáblák őrzik a tanulók helyét, és 
íme, újra tanulók ültek a régiek he-
lyére. A hálaadásnak az örömteli 
hangja szólalt meg egyházmegyénk 
vezetőjének, nagytiszteletű Bartha 
Gyula esperes úrnak a köszöntésé-
ből és imádságából az úrasztala előtt. 

Az igehirdetés szolgálatát dr. 
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke, a 
Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke végez-

te a Titus 2, 11-15. versei alapján. 
(„Megjelent az Isten üdvözítő ke-
gyelme minden embernek…”) Az 
igehirdető így emlékezett a 10 évvel 

ezelőtti évnyitóra, ame-
lyen ugyancsak ő hir-
dette Isten üzenetét: „Jó 
dolog a szószéken állni. 
Jó innen körülnézni, és 
azt látni, hogy 10 eszten-
dővel ezelőtthöz képest 
mennyire megváltozott a 
gyerekek, és a felnőttek 
aránya. Hiszen akik itt 
lehettünk az első tanév-
nyitó istentiszteleten az 
„első fecskékkel”, láttuk, 

hogy akkor bizony ők voltak kisebb-
ségben, és mi felnőttek 
voltunk többen. Mára 
fordult az arány, most 
ők vannak többen. Ők 
vannak többen, akik 
egy új tanév kezdetén 
együtt vannak velünk 
ebben a templomban 
azért, hogy erőt kér-
jünk, hogy elmond-
juk egymásnak az 
örömünket, és kérjük 
az Isten áldását arra 
a közös szolgálatra, 
amit gyülekezet, iskola és egy város 
közössége együtt tud végezni itt, Má-
tészalkán. Bizony, ki gondolta volna 
még 10 évvel ezelőtt, hogy amikor ez 
év őszén a magyar református iskolák 
összegyűlnek Miskolcon, és megtart-
ják a Kárpát-medencei magyar re-

formátus iskolák tanévnyitóját, 
és erről később tudósítanak a 
Reformátusok Lapja címolda-
lán, akkor éppen egy mátészal-
kai református iskolás képe 
jelenik meg a zászlóval; hir-
detve, hogy mi is odatartozunk 
ehhez az egyre inkább kibon-
takozó, növekvő családhoz… 

….Azt kívánom nektek, hogy 
mindenkor, amikor mondjátok 
az imádságot jusson eszetekbe 
ez a legfontosabb üzenet, hogy 

megjelent az Isten üdvözítő kegyel-
me, szeretete megformált, átölelt, 
elindított, terve van velem, velünk, 
és ezért érdemes így tanulni, munkál-
kodni és járni. Áldja és szentelje meg 
Isten mindazok életét, aki fontos-
nak tartják, hogy hangosan szóljon 
az Isten szeretetének evangéliuma, 
és jusson el minden emberhez. Le-
gyetek ennek hírvivői, közvetítői és 
megélői, és akkor az Isten békessége 
meg fogja őrizni szíveteket és gon-
dolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Az igehirdetés után a házigazda, 
Becsei Miklós lelkész köszöntötte 
az egybegyűlteket és fejezte ki kö-
szönetét azért, hogy a Kálvin János 

Református Általános Iskola a 10. 
tanévét egy felbecsülhetetlenül nagy 
ajándékkal nyithatja meg: „Ün-
neplő gyülekezet! Erről a helyről 
is szeretnék az egyházközség, és az 
iskola nevében köszönetet mondani 
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legfőképpen Szabó István polgár-
mester úrnak, de a Képviselőtes-
tület támogató tagjainak is azért a 
korszakalkotó, egyházközségünket a 
város felemelkedéséért végzett közös 
munkában partnerként kezelő,  ne-
mes gesztusért, amellyel a teljes
Nagykárolyi úti ingatlan tulajdonjo-
gát 2010. augusztus 1-jei hatállyal 
az egyházközségre átruházta neve-
lési, oktatási, ifjúsági és közösségi 
célokra. 
A szentíróval együtt vallom, hogy 
mindeddig megsegített minket az Úr, 

és legyen áldott azokért az embere-
kért, akik ebben az örökkévalónak 
áldott eszközei, munkatársai voltak. 
Isten áldja meg őket a hivatásukban 
továbbra is méltó tisztelettel és meg-
becsüléssel.” 

A házigazda lelkész szavai után 
Baktiné Illés Éva igazgató asszony 
meghatódva emlékezett a mögöttünk 
lévő évtizedre, és szólt a közelmúlt-
ban elvégzett feladatokról, szép ered-

ményekről, vala-
mint az előttünk 
álló tennivalókról. 
Köszönetét fejezte 
ki munkatársai, a 
pedagógusok, és 
iskolai dolgozók 
felé. Bemutatta az 
új pedagóguso-
kat, és köszöntötte 
az elsősöket. Az 
igazgatói beszéd, 
és a gyermekmű-
sor után az új pe-

dagógusok (Kissné 
Tóth Natália, Koós 
Andrea, Lőrinczné 
Baráth Bernadett, 
Sebestyénné Szabad 
Melinda, Vékonyné 
Virágh Tünde )fo-
gadalomtétele kö-
vetkezett a püspök 
úr vezetésével. A 
fogadalomté te l t 
követően a püspök 
úr megemlékezett 
azokról, akiknek 
része volt az isko-

la létrejöttében, és része van annak 
szép előrehaladásában. Rendkívül 
elismerésre méltónak tartotta, hogy 
10 esztendővel ezelőtt, a 21. száza-
dot azzal köszöntötte a mátészalkai 
reformátusság, hogy legyen a vá-
rosban református iskola.   Ebből az 
alkalomból jubileumi Kálvin ezüst-
érmét kaptak: Bartha Béla, és Mónus 
Béla nyugalmazott lelkipásztorok, 
Tóth Zoltán főgondnok, Baktiné Il-

lés Éva igazgató, Becsei Miklós lel-
kipásztor és Fülöp István országgyű-
lési képviselő. A köszönetmondások 
végén, de nem utolsósorban a püs-
pök úr ismertette a Magyarországi 
Református Egyház Zsinata Elnök-
ségi Tanácsának döntését, amelynek 
értelmében Szabó István polgármes-
ter úr az ingatlan átadásáért, érdeme 
elismeréseként, az országban harma-
dikként Kálvin-emlékérmet kapott. 
Az elismerések átadása után Szabó 
István polgármester átadta a város 
köszöntését, és megköszönte a felé 
irányuló szép megbecsülést. Ezt kö-
vetően Fülöp István országgyűlési 
képviselő szólt az egybegyűltekhez.  
Az ünnepség a szózat éneklésével 
ért véget, és a vendégek számára 
készített szeretetvendégséggel foly-
tatódott. Egyházmegyénk esperese 
ilyenkor azt szokta mondani: ezért 
a napért is érdemes volt élni! Én is 
így gondolom. Legyen érte Istené a 
dicsőség! Soli Deo Gloria!

Becsei Miklós lelkipásztor

BECSENGETTEK
A 2010/2011. TANÉVRE

Ismét elkezdődik egy új tanév... Öröm, izgatottság, 
lelkesedés, aggodalom… és ki tudja mennyi érzés 
lengte körül az iskolakezdést. Már október végét 

írunk, javában beindult a „gépezet”, lassan elhalványul-
nak a nyári szünet emlékei, élményei. A diákok már túl 
vannak az első dolgozatokon, számonkérésen és lendüle-
tet vett ismét a tanulás. Pedagógusnak, diáknak egyaránt 
kívánjuk, hogy Istenünk megsegítő kegyelmében bízva a 
2010/2011. tanév sok sikert és jó eredményeket gyümöl-
csözzön! 

Mielőtt azonban valamennyien az új tanév feladataira 
összpontosítanánk, tekintsünk vissza a beszámolókon, 

írásokon keresztül az elmúlt néhány hónap eseményeire!
Örömmel és Istennek való hálaadással számolunk be a 
tanév végi és nyári eseményekről:
• A tanév végén a nevelőtestület és a presbitérium 
teljes támogatásával, szavazatával a fenntartó Kossuth 
téri Református Egyházközség Baktiné Illés Éva igazga-
tó asszonyt választotta meg a következő 5 évre az intéz-
mény vezetőjének. Megbízatásához szívből gratulálunk 
és kívánunk további munkája végzéséhez is sok erőt, 
türelmet, kitartást, életére és családjára Istenünk gazdag 
áldását!
• A június 14–i tomboló vihar iskolánk udvarát 
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sem kímélte. Az orkán erejű szél az udvarunkon árnyat 
adó fák közül hatot csavart ki tövestől, megrongálva a 
kerítést, hirdetőtáblát, előtetőt, villanyvezetéket. A segí-
tő, szorgos kezek azonban másnap rendezetté tették az 
iskola környékét. Köszönjük mindazoknak a segítségét, 
akik fáradtságos munkával, munkaeszközök biztosításá-
val részt vettek a munkálatokban!
• Június 20-án volt iskolánk tanévzáró istentiszte-
lete, amelyen egyházmegyénk esperese hirdette az igét 
268 diáknak és szüleiknek, valamint az iskola pedagógu-

sainak, és dolgozói-
nak.
• Magunk mögött 
hagyva az elmúlt tan-
évet, az iskola neve-
lőközössége június 
21–én tantestületi ki-
ránduláson vett részt 
a Partiumban. Utunk 
során ellátogattunk 
Ady Endre és Köl-
csey Ferenc szülőfa-
lujába, számos iro-
dalmi és történelmi 
emlékhelyre, amely 
m i n d a n n y i u n k a t 
gazdagított ismeret-

ben és lelkiekben. A jó hangulatú, vidám együttlétet szív-
ből köszönjük a szervezőknek, valamint Papp Jánosnak 
és Muzsnai Árpádnak, aki idegenvezetőnk volt ezen a 
felejthetetlen kiránduláson. 
• A tulajdonunkba került épületben a nyáron kar-
bantartási munkálatokat végeztek, mely során megszé-
pült a konyha és az ebédlő, valamint más helyiségbe he-
lyeztük át az informatika tantermet. Hosszas tárgyalások 
kezdődtek építészekkel, mérnökökkel, belső építészekkel 
egy távlati, nagyobb beruházást igénylő terv megvalósí-
tása érdekében.

Az új tanév:
• A 2010/2011. tanévet szeptember 1–jén 299 ta-
nuló kezdi meg 8 évfolyamon 11 osztályban. Megkülön-
böztetett szeretettel fogadjuk az 58 első osztályos tanu-
lónkat.
• Szeretettel köszöntjük nevelőtestületünkben az 
új pedagógusokat: Lőrinczné Baráth Bernadett és Kissné 
Tóth Natália tanítót, mindketten az első osztályok, és 
Koós Andrea tanítót, aki a 3. osztály nevelésében, oktatá-
sában vesz részt.
Munkájukra, életükre, családjukra Istenünk gazdag áldá-
sát kívánjuk!

Kertes Lászlóné
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AZ ÚJ PEDAGÓGUS BEMUTATKOZÁSA

Koós Andreának hívnak. Szárma-
zásom Erdélyhez kötődik, Szatmár-
németiben születtem 1970–ben. Itt 
végeztem főiskolai tanulmányaimat 
is a forradalom után megalapított 
első magyar nyelvű főiskolán, ahol 
kettős képesítést szereztem 1993–
ban óvónő-tanító szakon. 1993–ban 
házasságot kötöttem Koós Lóránt 
Zsolt református lelkipásztorral. 

Még abban az évben megkezdtük szolgálatunkat Nagy-
doboson, ahol azóta is nap mint nap megtapasztaljuk a 
gyülekezet szeretetét.
1998-tól a nagydobosi általános iskolában dolgoz-
tam. A tanítás mellett a kántori szolgálatot is ellátom a 
nagydobosi és nyírparasznyai gyülekezetekben.

Életemben sokszor megtapasztalhattam Isten szeretetét, 
kegyelmét, hiszen két aranyos gyermekkel is megaján-
dékozott bennünket. Különleges ajándéka Istennek az is, 
gyermekeket taníthatok és ettől a tanévtől kezdve a Kál-
vin János Református Általános Iskolában folytathatom 
a munkámat.
Fontosnak tartom, hogy munkám során a gyerekek is 
naponta megerősödjenek Isten szeretetében, lelkileg gaz-
dag, kiegyensúlyozott, vidám gyermekkort élhessek meg. 
Erdélyi lévén, lényeges dolog számomra a nevelésben a 
gyermekek magyarság– és nemzettudatának erősítése. 
Mindezekhez kellő alázatért és Isten megújító erejéért 
imádkozom és kívánom, hogy Reményik verse alapján 
mindannyian átélhessük, hogy „Életem ott van Isten te-
nyerén, azért nem félek én.”

LEGYEN ÁLDÁS AZ ÚTON, AMIT MA KEZDESZ EL…

Baktiné Illés Éva igazgatónő a jól ismert dal soraival bú-
csúzott 2010. június 12–én 25 nyolcadikos diákunktól. 
Az iskolaudvar fáinak hűs árnya alatt megtartott ünnepé-
lyes ballagási ünnepség keretén belül vehették át a Kál-
vin–díjat 
azok a tanulók, akik a nyolc év során minden tanévet 
kitűnő eredménnyel végeztek, magatartásukat a példa-
mutatás jellemezte, közösségi munkájukkal kiemelkedő 
eredményeket értek el, s mellyel iskolánk hírnevét öreg-
bítették. Az ezüst-plakettet iskolánk címerével 6 tanuló 
vehette át. 

A 2010/2011. tanévben Kálvin –díjban részesültek:
Barabás Ferenc, Beck Martina, Bodó Máté Ádám, Földi 
Kristóf, Simon Annamária, Szárók András
ballagó 8. osztályos tanulók

Nyolcadikos tanulóink a tavasszal tett sikeres felvételi 
vizsgák után az alábbi típusú középiskolákban folytatják 
tanulmányaikat: 
Gimnázium: 12fő – ebből 3 fő a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában 
Szakközépiskola: 12 fő – ebből 1 fő Művészeti Szakkö-
zépiskola
Szakiskola: 1 fő.
Reméljük, hogy az útravalóul választott versrészlet 
mindannyiuknak irányt mutat majd az életben való el-
igazodáshoz, s mindig emlékeztetni fogja őket az általá-
nos iskolai évekre: „Belőle nőttem én, mint a fatörzsből 
gyönge ága….”

További tanulmányaikhoz kitartást, szorgalmat,
sok sikert,szép eredményeket, életükre Istenünk gazdag 

áldását kívánjuk!
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FÜZÉRRADVÁNY 1-2. OSZTÁLY

Egy derűs május végi napon a két első osz-

tály és a második osztály hosszas előkészület 

után, nagy lelkesedéssel indult el a Zemp-

lén szépségének felfedezésére. Úticélunk a 

füzérradványi ifjúsági tábor volt. Ekkor még 

az idő is kegyes volt hozzánk, és ezt kihasz-

nálva délután kellemes sétát tehettünk a 

községben található Károlyi-kastély parkjá-

ban. Ízletes vacsorá-

val és vidám pizsa-

ma-partival zártuk a 

napot. Másnap reggel 

szomorúan tapasztaltuk, hogy a viharos szél 

és a szakadó eső miatt programjaink meg-

valósíthatatlanná váltak. Sajnos egy nappal 

hamarabb kénytelenek voltunk hazajönni. 

Az ázó-fázó gyerekeknek így is nagy élmény 

volt Vizsolyban a biblia-nyomtatás történetét 

meghallgatni, majd kipróbálni. Kárpótlásul, 

pár nappal később egy csodálatos napot töl-

töttünk el az európai hírű  nyíregyházi állat-

parkban és a sóstói 

múzeumfaluban.

A BIBLIA BÖLCSŐJÉBEN A 3.A OSZTÁLY

Június 2-án  örömmel indult a 3.a osztály a termé-

szeti és történelmi emlékekben gazdag területre az 

alig 900 fős  településre Vizsolyba. A Református 

templomban meghallgattuk az épület történetét, s 

megnéztük az első teljes magyar nyelvű, közel 6 kg-

os Bibliát. Szerető vendéglátónk, Misi bácsi a világ 

első számú működőképes XVI. századi nyomdájá-

ban megismertette velünk egy élvezetes előadás ke-

retében (ahol a gyerekek voltak a szereplők) a Bib-

lia oldalainak több száz éves történetét a fordítástól 

a nyomtatásig. Mi magunk is merítettünk papírt, sőt 

egyenként kinyomtattuk a Biblia első oldalát korhű 

nyomdagépen. Kirándulásunk során még 

megnéztük a boldogkői vár élvezetes kiállításait, 

gyönyörködtünk a táj lenyűgöző szépségében. A 

néha szemerkélő eső, s a medréből kilépő Hernád 

sem szegte kedvünket, minden pillanatért hálásak 

vagyunk, amit együtt tölthettünk. 

„Megőriz az Úr jártodban keltedben, most és min-

denkor.”
                      

                      
(Zsolt 121,8)

KIRÁNDULÁSOK:
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A 3. B ÉS AZ 5. OSZTÁLY:

Az idén közösen töltöttük el az iskolánkban már hagyománnyá vált év végi kirán-
dulás 3 napját. Úticélunk Bogács, egy Egertől 17 km-re, festői környezetben elte-
rülő kis üdülőfalu volt. Az esős, hűvös időjárás nem szegte kedvünket és örömmel 
barangoltuk be a környéket. A falut egy ügyességi feladatokkal tarkított fél napos 
túra keretén belül ismerhettük meg. Megtekintettük a helyi katolikus templomot, a 
mellette található baba-múzeumot, melynek különlegessége az, hogy a babákat egy 
idős néni gyűjtötte és öltöztette fel a környéken jellemző népviseletbe. Egy csodás 
napot töltöttünk Eger történelmi belvárosában és a Gárdonyi Géza regényéből jól 
ismert egri várat. A sok szép látnivalón túl a gyerekek önmagukat és társaikat is 
jobban megismerhették, s igazi közösséggé kovácsolódva, boldogan tértünk haza.

„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.” (1János 4: 16)

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS BOGÁCSRA – 4. OSZTÁLY

Vegyes érzelmekkel és nagy-nagy várakozással tekintettek a 4. osztályosok az alsó tagoza-
tos tanulóévek utolsó osztálykirándulása felé. Ebben az évben az Eger melletti Bogács volt 
az úti célunk.
Utunk során érintettük Vaján a múzeumot, ahol a kuruc korról és a Rákóczi családról 
eleveníthettük fel ismereteinket. Bogács nevezetességeit egy hosszú túra során ismertük 
meg, miközben élvezhettük a helyiek vendégszeretetét is. Másnap Egerbe látogattunk el, 
s bár zord volt az idő, a kedvünk felhőtlen volt. Mindannyiunkat lenyűgözött a bazilika 
monumentális épülete, freskói, szobrai s még egy rögtönzött hittanórán is részt vehettünk. 
Nem hagyhattuk ki a sokat hallott és olvasott vár megtekintését sem! Leginkább az ágyúk, 
a fegyverek, a titkos járatok, a panoptikum varázsolt el mindenkit. A hazafelé vezető utunk 
is tartalmas programokkal telt meg. Debrecenben a Nagytemplomban egy rövid ismertetőt 
hallgattunk meg, aztán vakmerő bátorsággal nekivágtunk a torony megmászásának. Megérte 
a fáradtságot, mert gyönyörű látvány tárult elénk. A bibliai korokba visszarepítő makett-ki-
állítás során sok ismerettel gazdagíthattuk tudásunkat. A Debreceni Református Kollégium 
falai között szintén egy időutazásban vehettünk részt. Az Oratórium történelmi emlékei, a 
könyvtár hatalmas könyvállománya, az iskolatörténeti kiállítás emlék- és használati tárgyai, 
a tiszántúli református templomok kiállított berendezései tárgyai felejthetetlen emlékeink 
lesznek, amelyek megerősítettek minket református magyarságunk tudatában.

          Ezen a kiránduláson is sok új élményt gyűjtöttünk, amiért legyen Istennek hála!                                                             
Bekéné Kiss Éva és Kertes Lászlóné
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6. OSZTÁLYOSOK:
Az elmúlt tanévben egy történelmi emlékhelyen, Kossuth Lajos szülőfa-
lujában, Monokon töltöttük a három napos erdei iskolát. Lázas készülődés 
után elindultunk úti célunk felé. Útközben meglátogattuk a hatalmas turbi-
nákkal felszerelt Tiszalöki Vízierőművet. Már mindannyian nagyon vártuk, 
hogy birtokba vegyük a Lurkó-tanyát, ahol számos érdekes szabadidős 
játék közül választhattunk, mi azonban egymás társaságát élveztük a leg-
jobban. Ági néni és Sanyi bácsi szórakoztató játékokat találtak ki nekünk, 
amin jókat nevettünk. Az időjárás sajnos rosszra fordult, de a jókedvünk 
nem hagyott alább! Megtekintettük a közeli és távolabbi nevezetességeket: 
Kossuth Lajos szülőházát, a boldogkői várat, Vizsolyban az első magyar 
fordítású Bibliát. Itt részt vettünk egy interaktív előadáson, mely során 
betekintést nyertünk a papírkészítés és a nyomtatás rejtelmeibe. A szűnni 
nem akaró eső miatt az estét ismét a szobában töltöttük. Előkerült a Sanyi 
bácsi gitárja, mely mindenki énekhangját előcsalogatta. A meghitt, áhíta-
tos, beszélgetős estére még mindig szívesen gondolunk, pótolva a megígért 
éjszakai túrát. Otthonról aggasztó híreket kaptunk a közelünkben pusztító 
árvízről, amit a saját szemünkkel is láthattunk hazafelé menet. Jó volt 
együtt lenni, egymást jobban megismerni. Köszönjük az élményekkel teli 
napokat Ági néninek és Sanyi bácsinak!

                                            ERDEI ISKOLA 7. OSZTÁLY:
        
Kirándulásunk első napján Széphalomra látogattunk el, ahol megtekintettük a Kazinczy-
emlékhelyet, illetve a Magyar Nyelv Múzeumában rácsodálkoztunk anyanyelvünk sok-
színűségére. A játékkiállítás mindenkiben  más-más emlékeket idézett. A művelődés után 
következett egy kis szórakozás: mivel a sátoraljaújhelyi bobpálya éppen nem üzemelt, 
ezért libegőbe szálltunk és abból csodáltuk meg a tájat. Kedvünket az sem szegte, hogy 
lefelé már csendes zápor kísért minket. Szálláshelyünk a vágáshutai református üdülőben 
volt. A táborhely elfoglalása után, mivel az idő is kividult, kisétáltunk a közeli tisztásra 
és kellemes délutánt töltöttünk ott. Második napunkon Hollóházára látogattunk el, ahol a  
porcelán-múzeumban gyönyörködtünk a szebbnél szebb tárgyakban és megismerkedtünk 
a porcelánkészítés múltjával. Ezután a gyerekek kipróbálták a porcelánfestést. Tanulmá-
nyi kirándulásunk harmadik napján  Boldogkő várát kerestük fel, mely festői szépséggel 
emelkedik ki környezetéből. A kiállítások megtekintése és a bazár kifosztása után jól esett 
a fi nom ebéd, melyet Boldogkőváralján fogyasztottunk el. Ezután már csak egy program 
volt hátra, a tiszalöki vízi erőmű megtekintése. Sok érdekes és hasznos információhoz 
jutottunk, és a nap végén megállapítottuk, hogy a víz milyen hasznos is tud lenni, holott 
kirándulásunk három napján saját szemünkkel láthattuk annak pusztító erejét. Élmények-
kel és tapasztalatokkal megrakottan tértünk haza.

Kertes Fruzsina 7. osztályos tanuló
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REFI-MUSTRA

Szeptember 3. hetében iskolánk 
egy kellemes refi s háztűzné-
zőbe hívta a nagycsoportos 

óvodásokat. Ebből az alkalomból a vá-
rosnak minden óvodája meghívót kapott. 
A kicsik sétálhattak, játszhattak iskolánk 
területén és megismerhették a leendő el-
sős tanító néniket. Pócsiné Mózes Noémi, 
Pappné Szabó Angéla, Mónus Béláné és 
Vékonyné Virág Tünde fogja várni jövő 
szeptemberben az iskolakezdőket. A 4. b 
osztályosok hangulatos vásári jelenettel 
fogadták a kicsiket. A kofák, az árusok, a 
mutatványosok huncutságokkal, sok-sok 
vidám perccel ajándékozták meg a vásárba 
jövőket.

A jelenet végén közös körjáték követke-
zett és valóban kezdődhetett a vásár! Itt 
kapható volt: alma, körte, szilva, szőlő, 
perec és még mézeskalács is. Minden-
nek csak egy makk volt az ára! Igazi vá-
sári forgatag alakult ki: aki vett, annak 
lett és lakmározhatott a fi nom falatok-
ból. Ezután a 4.a osztályosok kézmű-
ves foglalkozásra hívták a piciket. Sün 
Balázs mesés történetének megisme-
rése után mindenki elkészíthette saját 
sünijét. Reméljük, hogy a kis vendé-
gek kellemes élményeket, szép emlé-
keket raktároztak el iskolánkról, és így 

szeptemberben talán újra találkozhatunk.

Mónus Béláné tanító-osztályfőnök

Immár hagyományos program-
ként hirdettük meg iskolánkban 
október 1-jére –  a Zenei Világ-

naphoz kapcsolódva  - az Éneklő 
Nap-ot, melyre olyan nagy volt az 
érdeklődés, hogy ezúttal három-
naposra sikeredett. Az első nap 
(szept.30.) délelőttjén a hangszeren 
tanulók mutatkoztak be társaiknak. 
Szünetekben hallhattuk a trombita, 
a vadászkürt, a furulya, a hegedű, a 
zongora hangját. Az előadók elkáp-

ráztatták társaikat az előadásukkal.
Október 1-jén délután került sor az osztályok bemutatkozásá-
ra. Felcsendültek a szép zsoltárok, dicséretek, ifjúsági énekek. 
Igazi öröméneklés volt jellemző ezen az alkalmon. Az elhú-
zódó program miatt a felső tagozatosok számára meghirdetett 

zenei vetélkedő hétfőre (okt.4.) „csúszott át”. A 6 fős csapa-
tok magas felkészültségről tettek bizonyságot. Sok mindent 
megtanultak Erkel Ferencről, aki 200 éve született, valamint 
Bartók Béláról, aki 65 éve hunyt el. A győztes csapat (6. osz-
tályosok) tagjai értékes jutalomban részesültek, de senki sem 
távozott valamilyen emlék nélkül. A 
szervezők: Kertes Lászlóné és Ba-
logh Ferencné elégedettek voltak a 
tanulók aktivitásával, hozzáállásá-
val, tudásával. Jövőre is lesz Éneklő 
Nap, hisz valljuk: a zene nemesíti és 
Istenhez emeli a lelket!

Balogh Ferencné matematika–ének-
zene szakos tanár 

ÉNEKLŐ NAP

DIÁKPRESBITÉRIUM 
„ Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is el nem távozik attól.” (Péld. 22:6.)

Intézményünkben, a Kálvin János Református Általá-
nos Iskolában 2009 óta működik diákpresbitérium. A 
diákpresbitérium elsődleges célja, hogy ugyanolyan 

szellemben irányítsa a tanulók közösségi életét, mint a 
gyülekezetek presbitériumai a helyi egyházközösségeket. 
Feladata az évek során hagyománnyá szilárdult iskolai  
események és rendezvények megtartása, új programok 
bevezetése, természetesen szem előtt tartva az isko-
la keresztyén alapjait. A diákpresbitérium munkáját az 
osztályképviselők segítik. Ezek a tanulók a felsős osztá-
lyokból kerülnek ki, osztályonként 2-2 fő. Mindkét tagot 
az osztályközösség az osztályfőnökkel együtt választja. 

Szeptemberben megtartottuk első, alakuló ülésünket, 
melyen a képviselők közül szavazással elnököt, titkárt és 
pénztárost választottunk. Gyűlésünkön áttekintettük és 
elfogadtuk az iskola átdolgozott Etikai Kódexét, szó esett 

a házi rendről és javaslatot tettünk az éves munkaterv ösz-
szeállításához. Beindítottuk a tanulmányi- és a dekoráci-
ós versenyeket. A tavalyi lelkesedésen felbuzdulva idén is 
gyűjtik az osztályok a kupakokat azért, hogy egy rászoruló 
embertársunkon ily módon segíteni tudjunk. Bízunk abban, 
hogy ebben a tanévben is sikerül a lehetőségeinkhez mér-
ten tartalmas, élményekben gazdag diákéletet biztosítani.
A diákpresbitérium képviselői a 2010/2011. tanévben:

5.osztály:  Balogh Boglárka, Láposi Judit
6. osztály: Baksa Barbara, Heszler Boglárka-pénztáros
7. osztály: Becsei Anikó, Mónus Lilla
8. osztály: Rádi Bence-titkár, Takács Mercédesz-elnök
               
                     Vékonyné Virágh Tünde, a diákpresbitérium vezetője
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REF - IRKA
Elkezdődött az iskola

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak...”

Igen, véget 
ért a nyár, és 
ez bizonyá-

ra titeket, akik 
iskolába jártok, 
nem tölt el bol-
dogsággal.
Ugyanakkor, az 
iskolakezdéskor 
eltölti a szíve-
teket egy várakozással teli öröm is. Milyen újdonságok 
várnak? Mennyit változtak rég nem látott barátaim? Ho-
gyan tudom megállni a helyem ebben az új helyzetben, 
vagy hogyan tudom folytatni a régit?

Ismerek olyan gyermeket (hiszen én magam is peda-
gógus vagyok), aki könnyen alkalmazkodik bármilyen 
helyzethez, talpraesett. Ismerek olyan gyermeket, akinek 
az alkalmazkodás nehéz, maga az iskola is nehéz, vagy 
a tanulás, vagy az osztálytársak, vagy éppen a tanárok 
miatt. 

Titeket, elsős kisdiákok  egyetlen szóval szeretnélek 
bátorítani az új évben: 

l e h e t ő s é g .
Megmondom őszintén, ez volt az első szó, ami a cikk 
írásakor belém hasított. Isten rengeteg lehetőséggel lát 
el nap, mint nap, de nemcsak engem, hanem téged is. 
Isten súgni akar, amikor lehetőségünk van Róla beszélni. 
Ott áll mellettünk, amikor a barátainkkal lehetünk. Fog-
ja izzadt kezünket, amikor lehetőségünk van elmondani, 
leírni, amit már egyszer megtanultunk. 

Utoljára hagytam a legnagyobb lehetőséget: Istent 
magát. Önmagát adja életünk minden pillanatához. Élsz 
ezzel a lehetőséggel? Az imádságom az, hogy a válasz 
igen legyen.

Noémi néni

Kedves elsősök!

Sok sikert kívánunk nektek az első iskolaévetek alkal-
mából!

Az Úr őrizze és segítse tanulóinkat és tanárainkat az új 
tanévben!

„…ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”
                                                          Fil.2,2

Kicsinyeknek

Színezd ki a református címert a valóság-
nak megfelelően a reformáció emlékünne-

pe alkalmából!
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ANYAKÖNYVI HÍREINK:
A keresztség sákramentumában részesültek:

1. Veress Lőrinc – Zöldfa u.
2. Zahoránszky Petra – Zewenaar u.
3. Komán Lehel – Sopron, Ösvény u.
4. Andrási Lili – Szokolay u.
5. Jeney Jázmin – Báthory tér
6. Kutasi Gabriella – Kalmár u.
7. Muskovszky Zsófi a – Kalmár u.
8. Muskovszky Tamás – Kalmár u.
9. Kiss Panna – Vágóhíd u.
10. Patály Dániel – Szegfű u.
11. Farkas Renáta – Szegfű u.
12. Virágh Szevelin Rikárdó – Csokonai köz
13. Bakucz Panka Ariella – Nyíregyháza
14. Perpék Mónika – Debrecen
15. Perpák Zita – Nyírbátor
16. Kocsis Márk – Nyírcsaholy, Szabadság u.
17. Bétéri Fruzsina – Kossuth u.
18. Szécsi Gábor – Bajcsy u.
19. Shtraus Míra – Kossuth u.
20. Sovák Csenge – Kaposvár
21. Papp Eszter – Bajcsy u.
22. Török Ákos – Alkotmány u.

Felnőtt konfi rmációi fogadalmat tettek:

Bakk Flórián, 1. 
Bársonyné Séra Andrea, 2. 
Dobó Edit, 3. 
Jakab Attila, 4. 
Jakabné Ary Ágnes, 5. 
Kondor Zsoltné Csaholczi Mária, 6. 
Kovács Zoltán, 7. 
Kozma István, 8. 
Ruskó Orsolya, 9. 
Séra Enikő, 10. 
Varga Ágnes, 11. 
Dr. Zelenák Péter12. 

Házasságukra Isten áldását kérték:

1. Sipos Imre és Papp Tünde mátészalkai,
2. Bartha Tibor és Veress Anikó mátészalkai,
3. Szondi Gergő nyírmeggyesi és Tarcsa Zsuzsanna má-
tészalkai,
4. Kemenyiczki Antal nyírparasznyai és Ruskó Orsolya 
mátészalkai,
5. Kovács Attila és Tóth Szilvia mátészalkai,

6. Fülöp Arnold István mátészalkai Antal Katalin 
baktalórántházi,
7. Bányász László nyírmeggyesi és Garda Andrea máté-
szalkai,
8. Lakatos Sándor nagyszekeresi és Végh Viktória 
szamossályi, 
9. Lieb Sándor és Polgár Márta mátészalkai,
10. Dr. Zelenák Péter debreceni és Dr. Szabó Tímea Mar-
git mátészalkai lakosok. Isten áldja meg közös életüket!

Végső búcsút vettünk tőlük: 

1. Pongó Zsigmond Dániel 71 é. – Szokolay u.
2. Sebestyén Sándor 49 é. – Somogyi B. u.
3. Jónás Sándor 59. é. – Viola u. 
4. Cseh Géza 77 é. – Eötvös u.
5. Koska Jánosné Horváth Mária 83 é. – Alkormány u.
6. Szakács Sándorné Szondi Etelka 93 é.–Martinovics u. 
7. Győrfi  János 61 é. – Hajdúsámson- Martinka,
8. Muszka Sándorné Nagy Ilona 77 é.–Budai N. Antal u.
9. Vascsák Mihályné Gáti Gyöngyi Klára 73 é. 
-Nyírcsaholy, Kossuth u.
10. Kiss József 81 é. – Dobó u.
11. Botos János 80 é. – Nyírcsaholy,
12. László Gézáné Szabó Mária Éva 88 é.–Szalkay L. u.
13. Lukács Zoltán 60 é. – Irinyi u.
14. Lukács László 62 é. – Zöldfa u.
15. Szathmári Lajosné Széles Margit 58 é. – Szokolay u.
16. Lakatos Jánosné Gál Ilona 73 é. – Mátyás Király  u.
17. Izsó Jánosné Jakab Erzsébet 70 é.–Mátyás Király u. 
18. Zsigmond Sándor 61 é. – Seregély u.
19. Horváth Ilona 61 é. – Széchenyi u. 
20. Vass Lászlóné Puskás Klára 63 é. – Nagykárolyi u.
21. Horváth István László 59 é. – Dózsa Gy. u.
22. Bakó Zsigmondné Gulyás Irén 91 é. – Attila u.
23. Gyökeres József 72 é. – Alkotmány u.
24. Dr. Pénzes András presbiter 84 é. – Hajdú u.
25. Oláh Miklósné Kun Magdolna 83 é. – Balassi u.
26. Csincsák István Jánosné Telegdi Irén 54 é.–Váci M. u.
27. Éles Ferenc 78 é. – Táncsics u.
28. Pénzes Géza 75 é. – Zöldfa u.
29. Magyar Sándor 57 é. – Balassi u.
30. Szalacsi Sándor 71 é. – Mátészalka
31. Bakos Istvánné Szántó Etelka 83 é. – Mátyás K. u.
32. Szabó Sándorné Bíró Margit 54 é. – Zöldfa u.
33. Varga Lászlóné Tóth Etelka 48 é. – Attila u.. 
34. Dr. Fogarassy Györgyné Szepessy Anna 94 é. - Al-
kotmány u.

Gyülekezeti alkalmainkról honlapunkon tájékozódhat!
A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség 
Lelkészi Hivatalának elérhetőségei:
Levélcím: 4701 - Mátészalka, Pf.:121
E-mail: becseim@t-online.hu
Web: www.refmateszalka.hu
Pénztári órák: kedden, csütörtökön és pénteken de. 9-12-ig. 
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Kiadja a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
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Szerkesztette: Pénzes Bence, a nagyapa, néhai Dr. Pénzes 
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A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn.


