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Add nekem a szívedet…

Kedves Testvéreim és 
Barátaim! Karácsony 
az ajándékozás ün-

nepe. Az áldott emlékű Joó 
Sándor lelkipásztor, (a sokak 
által jól ismert Cseri Kálmán 
elődje), a Budapest-Pasaréti 
gyülekezet alapítója mondta 
az egyik karácsonyi prédiká-
ciójában, hogy ilyenkor az 
egész földön végigsöpör vala-
mi különös szeretet-hullám, amely 
kisebb-nagyobb ajándékozásokban 
éli ki magát. Dolgozószobám gyer-
tyafényes adventi csöndjében arra 
a hatéves kisfi úra gondoltam, aki 
hosszú várakozás után, néhány nap-
ja új szívet kapott. Ez a legnagyobb 
dolog, amit Isten ajándékaként egy 
másik embertől kaphatott. Kapott 
egy egészséges szívet, őt pedig visz-
szakapták a szülei, és lehet olyan ka-
rácsonyuk, amilyenről még csak nem 
is álmodtak. A boldogságuk minden 
bizonnyal felhőtlen és határtalan. De 
valahol a lelkük mélyén ott lehet egy 
furcsa – talán szívszorongató – érzés, 
hogy valakinek, egy másik gyermek-
nek az élete árán jutott a saját gyer-
mekük új szívhez. Valaki meghalt, és 
az ő gyermekük ezért élhet. Hiszen 
élő szívet csak élő szív pótolhat. Éle-
tet csak egy másik élet adhat. 

Az első karácsonyon történt, hogy 
a betlehemi jászolbölcsőbe odahe-
lyezte Isten a szívét. Odaadta értünk 
Egyszülött Fiát. Önmagából adott az 
Isten, vagy még az sem túlzás, hogy 
Önmagát adta az Isten. S ha ez így 
van, akkor mi már nem jézuskázunk, 
és nem is szeretnénk egybemosni a 
Mikulás és a kisjézuska történetét – 
ahogy sokszor a felnőttek fejében is 
összekuszálódnak ezek a történetek. 
A keresztyén hit komolyságával vall-
juk, hogy a karácsonyi csoda egysze-
ri és megismételhetetlen – legalábbis 
Jézus vonatkozásában. Ő csak egy-
szer volt betlehemi gyermek, még ha 
évente újragondoljuk is a történetet. 
Mi a karácsonyt már a keresztre fe-
szítés és a feltámadás felől nézzük, 
mert így van igazi értelme. Isten 
szíve a betlehemi jászolban dobog, 
aztán Isten szíve megszakad értünk 

a Golgotán. A kereszt „baleseté-
ben” megszakad értünk az Isten 
szíve, és lássatok csodát, hogy 
az isteni szív MINDEN EM-
BERBE „transzplantálható”. 
Az isteni szív minden ember 
számára befogadható. Az isteni 
szív az utolsó pillanatban érke-
zik, mert a mi szívünk nagyon 
beteg. Tönkretette a szeretet-
lenség, a sok emberi indulat, 

a kétségek és az aggodalmaskodás. 
Tönkretette a szívünket az, hogy mi 
sem bocsátottunk meg és nekünk 
sem bocsátottak meg. Karácsony kö-
zeledtével még betegebb lesz a szív, 
mert még erőteljesebben érzi a sze-
retethiányt.
A Példabeszédek könyvében van egy 
csodálatos ige: ”Add nekem a szíve-
det, fi am…” (Péld. 23, 26) Ebben az 
igében Isten kéri a beteg szívünket, 
hogy helyette nekünk ajándékozza a 
Jézusét. Ez az igazi karácsonyi csoda, 
amikor valaki befogadja Isten szívét, 
megváltó és megbocsátó szeretetét, 
hogy egészen új életet kezdhessen, 
mint az a hatéves kisfi ú… 
Lapunk minden olvasójának áldott 
karácsonyi ünnepeket, és boldog új 
esztendőt kívánok! 

Becsei Miklós lelkipásztor

KÖSZÖNTŐ

A novemberi hidegben minket a Lé-
lek tüze melengetett, amikor egy 
vasárnap délután azért gyűltünk ösz-
sze az imaházban, hogy énekekkel, 
versekkel magasztaljuk az Úr nevét. 
Losonczi Léna és Balogh Ferencné 
Viola pedagógusok szépen összehan-
golt vezetésével voltunk együtt. Egy 
rövid igei üzenet után Losonczi Léna 
költő-tanár a saját verseiből adott elő, 
és a versek közben Viola tanárnő új 
énekeket tanított. Mindketten gazdag 
ismeretanyaggal, sok izgalmas háttér 
információval bővítették tudásunkat 
a versek és énekek vonatkozásában. 

A programfüzetet, amely az összes 
elhangzott verset és tanult éneket 
magába foglalta, a tőle megszokott 
gondossággal Becseiné Kató Anikó 
lelkésznő szerkesztette egybe. A kis 
füzetet a jelenlévők ajándékba kap-
ták. De nemcsak ezt, hanem az él-
ményt is, amit szereztünk, és az erőt, 
amely a lelkünkbe áradt, amikor Is-
tent dicsőítettük. Köszönet érte!

Becsei Miklós lelkipásztor

Dalos irodalmi délután
„Zengjünk dalt az Úrnak…”
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Ha a Biblia lenne a mobilom…
Egy kedvező mobilajánlat mindenki számára! Ingyen telefonálhatsz a nap 24 órájában!

GYÜLEKEZETI ÉLET

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint 
ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon fe-
lejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélkü-
le élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Ösz-
szeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kom-
munikálni, aki ezen keresztül is válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell 
a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a ke-
reszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az 
egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, 
mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingye-
nesen hívható... 

Sürgős hívószámok:
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-
et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 
1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-
öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen hívd!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerőseiddel ezeket a fontos, életmentő szá-
mokat!

„Egy lelkipásztor miről álmodik? Arról, hogy gyüleke-
zetének tagjai otthonukban is olvassák a Bibliát. Egy 
lelkipásztor arról álmodik, hogy gyülekezetének tagjai a 
Biblia olvasása közben arról is gondolkodnak, hogyan 
lehetnék én Isten áldott eszköze a családomban, és a gyü-
lekeztemben? Egy lelkipásztor arról álmodik, hogy gyü-
lekezetének tagjai otthon is imádkoznak. Rendszeresen, 
naponként olvassák a Bibliát, kérdeznek és imádkoznak. 
Kezdjétek el a Bibliát olvasni úgy, mint mindennapi ke-
nyeret, és kérdezzetek és imádkozzatok, és meg fog vál-
tozni minden körülöttünk… 
Testvéreim! Ti horoszkópot olvastok, ha a jövőt kutatjá-
tok? Begyógyszerezitek magatokat, ha a lét bizonytalan-
ná válik? Nincs kedvetek visszatérni ahhoz a régi, kál-
vinista, sőt még régebbi: jézusi, évezredek óta kipróbált 
módszerhez, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, ami Isten szájából származik? Nincs ked-
vetek együtt olvasni az igét magyar ajkú, és magyar szívű 
református testvéreinkkel mindenütt a világon?  Álmo-
dom egy gyülekezetről, ahol felébred bennünk a vágy ol-
vasni az igét, keresni az Isten üzenetét, csodálatos tervét, 
áldását. Higgyétek el, hogy nincs modernebb módszer 
felébreszteni a lelket, mint az, hogy átengedjük a lelkün-
kön az örök érvényű isteni igéket.” (részlet a november 
14-én elhangzott igehirdetésből, amely teljes terjedel-
mében honlapunkon olvasható az „Igehirdetések” link 
alatt.)

Becsei Miklós
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Bizonyságtétel   
„Mert gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az 

üdvösségre a Jézus Krisztusba vetett hit által.” 2 Tim 3,15

Adventista szülők gyermeke-
ként születtem Nyírmeggye-
sen 1951-ben.

Visszatekintve gyerekkori emléke-
imre, a gyülekezeti terem már laká-
sunkban volt, és ott is maradt 1962-
ig. Szerettem mindenen részt venni, 
különösképpen az ifjúsági órákon. 
Ezek hangulata a sok vetítéssel, mint 
gyereknek sokat segített annak meg-
értésében, hogy mit jelent számomra 
Jézus. Ahogyan növekedtem, isten-
tiszteleteken már tudtam követni, ha 
a pátriárkák, próféták történetéről, 
Jákób (Izrael) történetéről, a Hegyi 
beszédről, a mesébe illő József törté-
netéről szólt a prédikáció. 
Serdülőkoromra a Mózesi törvények, 
s velük szemben Pál levelei nem kis 
zavart keltettek bennem. A sok elv, 
törvények, zsidó szokások megtar-
tása szorongást, kényszert, félelmet 
ébresztettek lelkemben. Nem is let-
tem megkeresztelve. 
Szüleim reagálása ez volt: „Majd 
eljön az ideje mindennek” - idézték 
a Prédikátor könyvéből. (3, 1) Szá-
momra Jézus valami mást jelentett. 
Így hagytam el a szülői házat tele 
szorongással, valami megfoghatatlan 
reménnyel. Ez a nevelés életem ré-
szévé vált, hogy hogyan kell élnem 
a világban: milyen „magaviseletben, 
szeretetben, tisztaságban.” Az I Tim 
4,12 igéje mélyen a lelkemben ma-
radt.
  Isten szerető gondoskodása 
végigkísérte életemet. 
A szakmunkásképzőt autó-motor-
szerelésből ezüstéremmel végeztem. 
Első munkahelyem egy fővárosi 
üzem volt. Nem sodort magával kö-
zel 3 évig a nagy ifjúsági élet. Hogy 
elkerüljem a fekete vonatot, megvet-
tem saját keresetemből életem első 
személygépkocsiját, egy újszerű ál-
lapotú 1 éves lépcsőshátú Warszawát 
1970-ben.
Úgy a vezetés, mint a dolgozó társa-
im, ahol tudtak segítettek. A műve-
zető javaslatára mindenből hivatásos 

jogosítványt kellett szereznem, szin-
te forint beruházása nélkül. Mindvé-
gig tisztában voltam azzal, hogy ez 
nem az én érdemem. Elég volt csak 
a belém sulykolt szent szombatra 
gondolnom, máris az örök kárhozat 
érzése szorongatott. Kedves Testvé-
rem! Nem fogom az egész életemet, 
annak sikereit, bukásait részletesen 
leírni. Ez nagyon sok oldalt venne 
igénybe. Az első munkahelyi rövid 
példával csak érzékeltetni akartam, 
hogy milyen az isteni gondoskodás, 
mit jelent, hogy szeretettel, jó segítő 
szándékkal, Istent félő magatartással 
hívod fel magadra a fi gyelmet, bár-
hol is vagy a világban. Hinned kell, 
hogy jutalmad lesz Istentől, és kör-
nyezetedtől. 
Miután megnősültem Isten megaján-
dékozott két gyermekkel. Mindvégig 
embereket bízott rám a gondviselés 
úgy a magyar néphadseregben, mint 
új mátészalkai munkahelyemen. 
Ezek az emberek, és a család tették 
értelmessé életemet. A sok évtized 
tele volt próbatételekkel, amelyek-
re minden esetben Istentől kaptam 
megerősítést. Család mellett volt ki-
lenc év tanulás, politikai végzettség 
megszerzése egy teljesen más szelle-
miséggel. Az örökös helytállás, meg-
felelés a felsőbb szervek, törvények 
előírásainak, de közben maradj meg 
embernek, ne veszítsd el a lelkedet. 
Ezek mind erősen igénybe vették 
szervezetemet. 
  A gyermeki remény 
még mindig ott volt a szí-
vemben, lelkemben. Egyre 
nagyobb kényszert érez-
tem arra, hogy megtaláljam 
azt, amire szükségem van. 
A lelkem megnyugvását, a 
kegyelmet. Lelkem nyugta-
lanságát nagyban gerjesztet-
te az a szomorú és végzetes 
mélypont, mikor utasításo-
kat betartva munkatársaim, 
felebarátaim sorsáról kellett 
döntenem, s őket az utcára 

tennem. Ezt nem bírtam elviselni, 
bénulttá tett úgy testileg, mint lelki-
leg. A nagyfokú stressz szüleménye 
infarktus lett, és számos velejáró 
betegség. De Isten nem engedte el a 
kezemet, felemelt, és lehetővé tette 
számomra, hogy több felekezet szá-
mos istentiszteletén vegyek részt. 
Negyven évnyi akarat és futás után 
egyszerre részesültem kegyelemben 
és könyörületben. „Mert a kegye-
lem nem azé, aki akarja és nem azé, 
aki fut, hanem a könyörülő Istené” 
(Róma 9,16) Megtaláltam Isten ve-
zetésével a Szentháromsággal való 
közösséget. 
A remény, mely szinte még gyer-
mekkoromban fogant meg bennem, 
valósággá lett. 2005. december 23-
án megkeresztelkedtem, újjászület-
tem. A kényszertől megszabadulva 
a szabadság törvénye alatt élhetek 
veled, kedves testvérem, és azzal a 
közösséggel, mely boldoggá tette 
életemet. Pál apostolt idézve: „Mert, 
aki a Krisztusban van, új teremtés az, 
a régiek elmúltak; újjá lett minden”. 
(2 Korinthus 5,17)
Megköszönöm lelkipásztorainknak 
egész évi áldott munkájukat, Istentől 
jövő üzenetüket.
Áldott karácsonyi ünnepeket és bé-
kés boldog új évet kívánok a gyüle-
kezet minden tagjának.
Áldást, békességet kíván testvéri 
szeretettel:   

Szügyi Béla

GYÜLEKEZETI ÉLET
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TE HOGYAN KÉSZÜLSZ AZ ÚRASZTALÁHOZ?
(Egy őszi nagytakarítás margójára)

GYÜLEKEZETI ÉLET

Október 30-át írtunk, és ra-
gyogó napsütésben, vidám 
testvéri közösségben telt az 

a szombat délelőtt, amikor egy lelkes 
kis csapat elhatározta, hogy össze-
gyűjti az őszi lombot a templom- és 
parókiakertben, és így készülünk a 
reformáció ünnepére, a másnapi úr-
vacsorai alkalomra. Legalább így ké-
szülünk…
Régen sokkal komolyabban vették 
a reformátusok a nagyhetet. Vagyis, 
hogy az úrvacsora előtti héten lélek-
ben is készültek az Úrasztala elé áll-
ni, és a bűnbocsánat, a feloldozás, a 
mindig megújuló erő, és az örök élet 
ételét és italát venni, és ezért részt 
vettek az esti, bűnbánati istentiszte-
leteken. Mára valahogy leszoktunk 
erről. Olyan jó lenne visszaszeret-
getni az embereket a nagyheti isten-
tiszteletekre. Azt hittük, hogy maga 
a bűnbánat gondolata tartja vissza az 
embereket a templomtól, és az, hogy 
minderről rossz beidegződésük van, 
és nem akarnak a folyton ítélő Isten 
„szeme elé kerülni”. Ezért hát el is 
neveztük az ünnep előtti hetet ün-
nepváró nagyhétnek, az alkalmakat 
pedig ünnepváró istentiszteleteknek 
hívjuk. Mégis kicsi az érdeklődés. 
A hét közepétől jövünk többen az 
istentiszteletre, de ez még mindig 
csak töredéke azok számának, akik 
vasárnap úrvacsorát vesznek. Mivel 
lehetne vonzóbbá tenni istentiszte-
leteinket? Megpróbáltuk, hogy az 

ünnepváró alkalmakon 
igazi értékrendet közvetítő 
fi lmet néztünk meg több 
részletben. A jelenlévők 
szívesen fogadták, de töb-
ben nem lettünk tőle. Ne-
héz fölvenni a versenyt a 
televízió bűvöletével. Pe-
dig ugyanebben az időben, 
délután fél 5 és fél 7 között 
nem a legértékesebb mű-
sorok szoktak menni, ha-

nem a szubkultúra népbutító 
őrültségei. Ezekkel, és a közönnyel, a 
kényelemmel és az igénytelenséggel 
szinte lehetetlen fölvenni a versenyt. 
Én mégis bizakodó vagyok, mert az 
Isten Országa mindig a kicsi kez-
detekben rejlik. Látok a környeze-
temben ébredéseket. A fi atalabbak 
között is egyre többen vannak, akik 
fölcserélik a vasárnap délelőtti pi-
zsamás relaxációt a közösségi élmé-
nyért, és az istenélményért. Hiszen 
ha ez a kettő, mármint a közösség- 
és az istenélmény az ember életéből 
tartósan hiányzik, akkor az ember 
pótszereket keres magának, és a 
pótszerektől(étel, ital, gyógyszer) 
előbb-utóbb megbetegszik. De aki 
fölébred, és nem hagyja többé, hogy 
orránál fogva vezesse kor(kór)szel-
lem, az elkezdi meghallani a harang-
szót, és abban az Isten hívását: Ott a 
messze földön, árván, hontalan, halld 
meg a kiáltást, fi am, fi am!  Nagyon 
messze járunk a boldogságtól, ami-
kor önzésbe burkolózva csak úgy, 
„el vagyunk magunknak”. Nincsen 
egyszemélyes boldogság, csak MI 
lehetünk boldogok.
S a végén azokról is hadd szóljak egy 
pár mondatot, akik ezeket a gondo-
latokat eszembe juttatták. Szóval ők 
15-en (a lelkészgyerekeket is bele-
számítva, és a nagytiszteletű asszony 
fi nom pogácsáját sem kihagyva), 
azon az októberi szombaton eljöttek, 
hogy rendet tegyünk magunk körül. 

Nem szeretném néven nevezni őket, 
mert a szerénységüket sértené. De 
egyvalakit mégis kiemelnék a sor-
ból, aki szinte minden alkalom tevé-
keny résztvevője. Balogh Róbertnek 
hívják. Ő gyülekezetünk egyik pres-
bitere. Nincs olyan vasárnap reggel, 
amelyiken a Czine-végi kakasszó őt 
ne a templom előtt találná, a kezé-
ben seprűvel és lapáttal. Neki fon-
tos, hogy Isten háza környezete szép 
legyen. Mindezt önzetlenül, szere-
tetből teszi, és én tudom, hogy még 
sokáig nem fogja mondani: söpörtem 
eleget…
Az a reményem, hogy inkább követői 
fognak akadni. S ahogy ő megtalál-
ta, mások is megtalálják a helyüket 
a szeretetszolgálatban. A református 
ember önkéntességének a belső mo-
tivációja ez lehet: mit tett értem az 
Isten, s mit tehetnék ezért cserébe 
én? Mit tett értem a közösség, ami-
kor létem sötét korlátai közül kimoz-
dított, életre segített, bánatomban 
megvigasztalt, magányomban nem 
hagyott egyedül, és betegségemben 
meglátogatott? Mit tehetnék érte én? 
S visszatérve a címben föltett kér-
déshez: hogyan készülsz az Úrasz-
talához? Úrvacsorázni ne csak azok 
jöjjenek el, akiknek valami bánniva-
lójuk van, hanem azok is, akiknek 
van mit megköszönni. Egyforma 
szeretettel várjuk őket.

Becsei Miklós

„Levélkének de jó lenni! / Őszi szélben lengni, lengni, / s őszi fényben, őszi délben / szelek szárnyán szállni szépen...
 Embernek is de jó lenni! / Őszi kertben menni, menni, levél-sorson elmerengni, aranyából venni, venni...
 Levélkének de jó lenni! / Egyéniség valamennyi. / Sorsos útja, bárha véges, / úgy kel útra mind, hogy ékes.
 Amikorra el kell menni, / de jó lenne megszépülni, / színesedni, nem szürkülni, / szelek szárnyán tovatűnni!” 

(Füle Lajos)
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Városi reformációi ünnepség
Jézus mondja: „Szükség néktek újonnan születnetek.”Jn 3, 7

Október 28-án került megrendezésre a városi re-
formációi ünnepség városunk református gyü-
lekezetei, és az Önkormányzat közös szervezé-

sében. Az ünnepségsorozat szép hagyományra tekinthet 
vissza. Ebben az évben a 22. alkalommal ünnepeltünk. 
Kálvin János szobránál városunk polgármestere mon-
dott tartalmas ünnepi beszédet, majd a Kálvin János Re-
formátus Általános Iskola Tiszta Forrás Gyermekkórusa 
gyönyörködtetett bennünket. A színházteremben Fülöp 
István országgyűlési képviselő köszöntését követően 
ismét Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr osztotta meg ve-
lünk mélyreható gondolatait. A püspök úr arról beszélt, 
hogy a reformáció lényege a Jézushoz való visszatalá-
lás. A Talán Teátrum és az Ádám Jenő Pedagóguskórus 
rendkívül színvonalas ünnepi műsorát követően Nagy 
György, a Kertvárosi Gyülekezet lelkipásztora mon-
dott imát. Az ünnepzáró istentiszteleten Bartha Gyula, 
a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdette 
Isten igéjét, felmutatva reformátusságunk gazdag lelki 
értékeit. A Mátészalkai Református Énekkar lélekemelő 
szolgálatát követően Dávid Ferenc, nyugalmazott tör-
ténelemtanár tartott nagy ívű előadást. Az ünnepség a 
meghívottak számára szeretetvendégséggel zárult.

B.M.

GYÜLEKEZETI ÉLET

Családi Mikulás

Idén sem felejtette el a Mikulás a legapróbbakat, a 
vasárnapi istentisztelet után érkezett hozzájuk. Va-
lószínűleg velük kezdte, hogy estig mindenkihez 

szépen sorban odaérjen, és a gyermekek megkapják ér-
demük szerint a nagy piros zsákból előbukkanó, nekik 
szánt csomagocskákat. A picik a szüleikkel érkeztek a 
gyülekezeti házba és énekszóval várták a Mikulást, és 
az őt örökké csínyekkel bosszantó segédjét: Krampusz 
Kornélt. Ez utóbbi szeleburdi kis fi ckó késett, nem is jött, 
így az „öreg” Mikulás kénytelen volt azt a sok kis csoma-
got egyes-egyedül kiosztani a népes gyereksereg között. 
Ezen a kis ünnepségen apukástól és anyukástól összesen 
51 fő vett részt, majdnem mindannyian fényképezőgép-
pel felvértezve. A Mikulás nagyon felkészült volt és nem 
is látszott rajta, hogy már több mint 1700 éves. Humoros 
és egyben tanulságos történeteket mesélt, találós kérdé-
seket mondott és minden gyerkőchöz volt egy pár kedves 
szava. A végén a sok kis boldog csillogó szemű gyermek 
édes énekével búcsúztatta a piros ruhást. Az őket kísérő 
felnőttek meghatódva énekeltek velük, s újraéledtek ben-

nük gyermekkori szép emlékeik. Ismét meleg szeretettel 
telt meg a gyülekezeti terem.

Dr. Józsa Ilona, Életadó Körös anyuka

FOTÓ: Czine Árpád
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Zsuzsika néni majdnem 90 éves

JUBILEUMOK

89. születésnapján otthonában köszöntöttük Kelemen 
Bertalanné Zsuzsika nénit. A szép kort megért testvé-
rünk a gyülekezetnek – otthonában imádkozó – hűséges 
tagja, egyházi iskolánk lelkes támogatója, aki évekkel 
ezelőtt még személyesen adta át az iskolásoknak készí-
tett ajándékait. Szeretetéért cserébe gyülekezetünk és 
iskolánk munkatársi közössége úgy gondolt rá, hogy a 
Kálvin iskola nevében két refi s diákunk (Baksa Boglárka 
és Becsei Anikó) énekkel és verssel köszöntötték, a gyü-
lekezet nevében Molnár Gáborné presbiter egy tortával 
kedveskedett, Becsei Miklós lelkipásztor pedig hálaadó 
imát mondott az ünnepelt nagy lelki örömére. Azt kérjük 

a Mennyei Atyától, hogy őrizze meg soká Zsuzsika néni 
arcán a derűt, és családja minden tagjának adjon növekvő 
hitet, megújuló reményt, és soha el nem múló szeretetet. 

Az őszi hírlevélben már beszámoltunk arról, hogy Pün-
kösd első napján volt 80 éves Tóth Bertalanné Pákh 
Aranka asszonytestvérünk, aki szintén már csak otthoná-

ban magasztalhatja az Urat, de szerető gondolatai 
mindig Isten népén járnak, és ő is rendszeresen imádko-
zik gyülekezetünkért. Most egy elmaradt fotóval szeret-
nénk kedveskedni Neki, és családtagjainak. Isten adjon 
nekik is áldott, szép ünnepet!

Becsei Miklós

Ünnepi istentiszteleteink rendje

December 20-23. (hétfőtől-csütörtökig) esténként 17 órától ünnep előkészítő nagyhét 
December 24-én, pénteken 17 órától  Szentesti istentisztelet a gyermekek műsorával
December 25-én, Karácsony 1. napján fél 9-től úrvacsorás ünnepi istentisztelet,
10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet felnőtt konfi rmációval és a Mátészalkai Reformá-
tus Énekkar szolgálatával,
15 órától ünnepi istentisztelet a legátus szolgálatával 
December 26-án, Karácsony 2. napján 9 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet 
Nyírcsaholyban,
10 órától ünnepzáró istentisztelet a legátus szolgálatával
Minden istentiszteletünk a templomban lesz megtartva!

Év végi istentiszteletek:
December 31-én, pénteken 17 órától Óévbúcsúztató istentisztelet képes beszámolóval  
2011. Január 1-jén, szombaton 10 órától Újévköszöntő istentisztelet  
2011. Január 2-án, vasárnap 10 órától Első vasárnapi istentisztelet
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IN MEMORIAM: 
Dr. Fogarassy Györgyné Szepessy Anna Mária (1916-2010)

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2 Kor 12, 9

Az éle-
te zene 
volt, de 

olyan muzsika, 
amit nem lehet 
igazán hangsze-
relni se, mert a 
szeretet dallamát 
játszotta rajta föl-
di életének több 
mint 94 évében 
a legnagyobb 
művész, az élet 
és halál Ura, Jé-
zus Krisztus.
1916. július 
1-jén született 
vá rosunkban . 
Értelmiségi, polgá-
ri családban nőtt fel. 
Hamar kitűnt tehetsége a zene, és 
érdeklődése a humán tárgyak iránt. 
5 évesen már az elemi iskolába járt 
Mátészalkán. Debrecenben, a Dóczy 
Gedeon leánygimnáziumban érett-
ségizett, majd Budapesten tanult 
tovább, történelem és latin szakon. 
Már tanulmányai alatt is fontos sze-
repet játszott életében a zene, külö-
nösképpen a zongora, amelyből fo-
lyamatosan képezte magát, és ennek 
nagy hasznát vette ő is, és családja 
is. Fiatal egyetemistaként ment férj-
hez Dr. Fogarassy Györgyhöz 1936-
ban. Jogi végzettséggel rendelke-
ző férje a város közigazgatásában 
dolgozott. Férjével együtt városunk 
köztiszteletben álló polgárai vol-
tak. Boldog házasságukat Isten két 
lánygyermekkel áldotta meg. Anna 
1937-ben, Ilona 1943-ban született. 
A 2. világháború megpróbáltatásait 
Budapesten vészelte át a család. A 
budai ostromot túlélve számukra is 
kínálkozott a lehetőség, hogy elhagy-
ják az országot, de ők, lakóhelyük 
iránti szeretetből visszatértek Máté-
szalkára, és a nehezebb, de szebb, és 
igazabb magyar sorsot választották. 
Az elkövetkező nehéz időszakban fér-
je jogászi végzettségének megfelelő 

munkát nem vállalhatott, és osztály-
idegenként gyakran kellett munkahe-
lyet változtatnia. Ezekben az években 
„Annuska néni” – hiszen így ismer-
ték szerte a városban – számított csa-
ládfenntartónak, aki akkoriban még 
magántanárként, sokszor késő esté-
kig tanította a gyerekeket zongoráz-
ni, és egyben a zene szeretetét vetette 
el kibontakozó lelkükben. Alapítója, 
sőt néhány évig vezetője volt a má-
tészalkai Zeneiskolának, s hosszú 
évtizedekig munkájában elismert, 
megbecsült zongoratanára. Hatásá-
ra sok tehetséges diák – köztük Anna 
lánya is – a zenei pályát választotta 
hivatásául. Nemzedékek sokaságá-
val szerettette meg a zenét, s közülük 
sokan zenetanárok, és zeneművészek 
lettek. Sok diák köszönheti neki a né-
met nyelvtudást is, amelyet szintén 
magas színvonalon oktatott. Ebben 
is akadtak családi követői, akiknek 
tudását Annuska néni németórái ala-
pozták meg. Műveltsége, tájékozott-
sága, pedagógiai érzéke, és türelme 
rendkívüli volt, több idegen nyelven is 
beszélt. Még nyugdíjasként is vállalt 
órákat kollegái felkérésére. Zeneta-
nári tevékenységét 70 éves kora után 
fejezte be. Hivatásában gazdagon 
kiteljesedő életút mellett, a sors na-

gyon súlyos terhe-
ket rakott törékeny 
vállára, amelyeket 
ő nagy szívfájda-
lommal, de mindig 
csöndes alázattal, 
és felülről kapott 
mennyei erővel 
hordozott. 50 éves 
korában elveszí-
tette szerető férjét, 
és 44 évig élt öz-
vegyen. Lányai és 
családjaik körében 
nagy szeretetben 
élt, sokat foglalko-
zott az unokákkal 
és a rokon gyer-

mekekkel. Anyai szí-
vének kimondhatatlan 

fájdalma volt, hogy mindkét lányát 
elveszítette. Anna 8 hónapi nehéz 
küzdelem után, gyógyíthatatlan be-
tegség következtében 1997-ben, Ilo-
na lánya 2002-ben hunyt el. Közben 
ő is súlyos beteg lett, de betegségéből 
rendkívüli önfegyelemmel és Istenbe 
vetett töretlen hittel felgyógyult. Is-
tenbe vetett hite, és emberszeretete 
haláláig megmaradt. Otthonában 
rendszeresen élt az úrvacsorával. 
Még a legnagyobb szívfájdalomban, 
gyermekei halálakor, azok koszorú-
jára is ezt az igét íratta: „A szeretet 
soha el nem múlik, a szeretet soha el 
nem fogy.” Utolsó szívdobbanásáig 
a szeretet szabálya szerint élt. Emlé-
ke legyen áldott! 

Becsei Miklós lelkipásztor

EMLÉKEZÉS

Annuska néni a lányaival
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám óta):

SZERVEZETI ÉLET

A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Fogarassy Sándor – Lajos u.
2. Bucsi Zétény Arion – Sajószentpéter
3. Varga Petra – Rákóczi u.
4. Gáspár Ákos – Táncsics u.
5. Ruba Bence – Nyírcsaholy, Hunyadi u.
6. Csécsi Rikárdó – Ecsedi u.
7. Szalai Ramóna – Viola u.
8. Aszódi Dominik Csaba – Szokolay u.

Felnőtt konfi rmációi fogadalmat tettek:
Nagy Istvánné
Vargáné Molnár Éva
Balogh Józsefné
Kovács Andrea
Nagy Beáta
Puskás Attila
Puskás József

Végső búcsút vettünk tőlük: 
1. Tomori Lajosné Kóródi Margit 86 é. – Alkotmány u.
2. Dr. Fogarassy Györgyné Szepessy Anna 94 é. – 
Alkotmány u.
3. Csatáry Iván Gyula 60 é. – Alkotmány u.
4. Valóczki Sándorné Szűcs Zsuzsanna 72 é. - Csokonai u.
5. Hegyes Jánosné Pecséri Julianna 64 é. – Báthory tér
6. Nagy Gézáné Győrfi  Julianna 54 é. – Kalmár u.
7. Friss István 65 é. – Ifjúság tér
8. Dr. Tóthné Dr. Pénzes Judit 62 é. – Almáskert u.

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

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 csalá-
dokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
• Tavaly októberben születetett új gyülekezeti közössé-
günk a Páratlan Kör, ahová elváltakat, vagy más okból 
egyedülállókat várunk, akik szívesen beszélgetnének 
hasonló helyzetű társaik baráti közösségében.
• Október 28-án, csütörtökön délután került megrende-
zésre városi reformációi ünnepség az Önkormányzat, és a 
református gyülekezetek közös szervezésében.
• A Reformáció vasárnapi istentiszteletünk perselypénzé-
vel a Budapesttől 6 km-re található nagykovácsi refor-
mátus templom építését támogattuk a Zsinat határozata 
alapján.
• A vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére 
gyülekezetünk 136 ezer Forintot gyűjtött össze. Köszön-
jük a testvérek adományait!
• Novemberben felnőtt konfi rmációi képzés indult ismét 
a gyülekezetben azok számára, akik szorosabbra fűznék 
kapcsolatukat a gyülekezetünkkel, illetve szeretnének re-
formátus hitükről mélyebb ismereteket szerezni, hitvallást 
tenni.
• 84. születésnapján otthonában emléklappal köszöntöttük 
Szabó Béla presbiterünket.
• A november 21-én megrendezett dalos irodalmi délutá-
non mintegy 30-an voltunk együtt és nagyon sok felemelő 
élményben lehetett részünk. 
• A Magyar Református Szeretetszolgálat által meghir-
detett „Nyilas Misi Karácsonya” program keretében 30 

cipősdoboznyi ajándék gyűlt össze, amelyeket már el is 
juttattunk a gyermekeknek. 
• December 5-én gyülekezeti mikulás ünnepséget tartot-
tunk a gyülekezeti teremben.
• December 12-én tartottuk a Kárpát-medencei imanapot 
a Nőszövetség szervezésében. 
• A Debreceni Református Hittudományi Egyetem ezen 
a karácsonyon is elküldi hozzánk ünnepi követét Lucski 
Márta III. évfolyamos hallgató személyében. Az ünnepi 
legátusunk életére és szolgálataira Isten áldását kérjük. 
• December 18-án néptáncházzal egybekötött karácsonyi 
kézműves foglalkozás volt a gyülekezeti teremben
• December 19-én, Advent 4. vasárnapján a Kálvin János 
Református Általános Iskola 3. osztályos tanulói adtak 
ünnepi műsort templomunkban. 
• Karácsony első napján tettek fogadalmat felnőtt 
konfi rmandusaink Isten és a gyülekezet iránti hűségre. 
Ugyanezen az istentiszteleten a Mátészalkai Református 
Énekkar szolgált közöttünk.  

A Templom és Iskola hírlevél megjelenését támogatták: 

Illés István
Dienes Béla
Dr. Szászi István
Dr. Gaál Gedeon
Dr. Bereczki Kálmán
Tárkányi József
Szabó Attila

Csizmadia István
Dr. Telkes László
Szűcs Lászlóné
Szabó Péter
Kovács Józsefné
Máté Károlyné
Jeszenszky Ferenc
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Adventi csendes napok

Karácsonyra készülve decem-
ber 13-18-ig, a Kossuth téri 
Református Nagytemplom-

ban tartotta a Kálvin János Refor-
mátus Általános Iskola teljes mun-
katársi közössége az adventi csendes 
napjait. Az alábbiakban a kedd reg-
geli üzenetet, Becseiné Kató Anikó 
lelkésznő igehirdetését adjuk közre:  
Ige: János 1. levele 4. r. (váloga-
tott versek): „Szeretteim, szeressük 
egymást; mert a szeretet Istentől 
van.  Abban nyilvánul meg Isten hoz-
zánk való szeretete, hogy egyszülött 
Fiát küldte el a világba, hogy éljünk 
őáltala. Ha valaki azt mondja: „Sze-
retem Istent”, a testvérét viszont gyű-
löli, az hazug, mert aki nem szereti a 
testvérét, akit lát; nem szeretheti Is-
tent, akit nem lát. Azt a parancsolatot 
is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, 
szeresse a testvérét is.” (4,7.9.20-21)
Kedves Felnőttek és Gyerekek! Élt 
régen egy kisfi ú egy olyan ország-
ban, ahol nem volt divat ünnepelni 
sem a névnapokat, sem a születésna-
pokat, főleg a szegényeknél. Érdekes 
vallásuk volt, teljesen másképp gon-
dolkodtak Istenről, mint mi. Egyszer 
egy öreg vándorkereskedő érkezett a 
kisfi ú falujába, s valami jó szívű Jé-
zusról beszélt, akinek rengeteg ember 
ünnepli minden évben a születésnap-
ját, pedig már régen meghalt. A kisfi ú 
nagyon irigy lett erre a Jézusra, s fur-
dalta a kíváncsiság, vajon mivel ér-
demelte ki ezt a különleges törődést. 
Amíg a kereskedő a faluban időzött, 
a kisfi ú minden nap felkereste őt, s 
kérdezgetett erről a híres szülinapos 
Jézusról. A vándorkereskedő mesélni 
kezdett neki: 
„Tudod, kicsim, valaha éppoly kí-
váncsi gyermek voltam, mint te, és 
pontosan ilyen dühös tudtam lenni, 
ha igazságtalanságot éreztem. A csa-
ládunk szegény volt, s bár nálunk 
szokás volt ünnepelni a nevezetes na-
pokat, ne gondold, hogy ládányi föl-
di jóval halmoztak el minket. Inkább 
olyan ajándékokat kaptunk, amiből 
mindenkinek jutott, amin senki nem 
veszhetett össze, s ami nem romlott 
el soha. Még most is őrzöm ezeket – 
itt a szívemben, s a torkomban! Mert 

ezek leginkább gyönyörű énekek 
s történetek voltak, amiket szerető 
szüleim tanítottak meg ajándékként 
nekünk. A legdrágább ilyen ajándék 
az a történet volt, amit dédnagyapám 
hagyott rám az ő ükapjának az ükap-
járól. Gondolhatod, több száz éves a 
történet, tán még ezer is. 
Hát ez az én ősöm, Rafael, képzeld, 
pont abban a Betlehem nevű város-
kában lakott, ahol az a Jézus megszü-
letett. Rafael még csak 10 éves volt 
akkor, gyakran bóklászott egyedül 
a városka szélén, leste a birkanyá-
jakat legeltető pásztorokat, s mindig 
ő volt az első, aki megtudta, s hírül 
vitte, ha valami idegen érkezett láto-
gatóba, vagy ha nevezetes esemény 
történt. Azokban a napokban rendkí-
vül mozgalmassá vált az egyébként 
nyugodt és kissé unalmas betlehemi 
élet. Rengetegen özönlöttek oda a 
császár parancsára, aki mindenkit 
a származási helyére küldött, hogy 
megszámoltassa, hányan vannak 
hatalmas birodalmának lakói. A kis 
Rafael nagyon belelkesült, mint va-
lami kis idegenvezető, mutatott utat, 
s vezette el a legkülönbözőbb szál-
láshelyekre a vendégeket. Így talál-
kozott a Jézus szüleivel, Józseffel és 
az akkor még várandós Máriával is. 
Rettenetesen szégyellte magát, hogy 
nem tudott nekik már szállást találni, 
csak egy durva, piszkos, omladozó 
istállót. Azon az éjszakán nem tu-
dott aludni – talán érezte, hogy nagy 
dolgok vannak készülőben. Több-
ször visszatért a hideg éjszakában 
az istálló közelébe, s egyszer csak 
csecsemősírás ütötte meg a fülét.  Az 
ócska tető résein bekukucskált. Egy 
csillag, mint égi lámpás, épp a hely 
fölött ragyogott, így tisztán látta, 
hogy odabent az anya kétségbees-
ve járkál vézna testű, síró kisbabá-
jával és ő maga is zokog, hisz még 
le sem tudja tenni gyermekét. Végül 
egyetlen tiszta helynek a jászolt ta-
lálta, abba fektette bele… Rafael 
megnyugodott, lemászott a tetőről, 
s hazaindult. Aztán legnagyobb cso-
dálkozására ajándékokkal megpakolt 
pásztorok jöttek vele szembe, akik az 
istálló felé igyekeztek.  Meglepődött, 

de ment tovább. Aztán meg nevetsé-
gesen színes, csillogó ruhába öltözött 
emberekkel találkozott, egyik, mint-
ha sárral kente volna be arcát és kezét 
– olyan fekete volt. És állataik meg 
voltak rakva ládikókkal, zsákocskák-
kal. Ennél már csak az volt furcsább, 
hogy ők is a kopott istállóba igyekez-
tek. Rafael ekkor már csak visszasza-
ladt, s újra a tetőn termett, s fi gyelni 
kezdte az eseményeket. Néhány perc 
után dühös lett és irigy, s nem fért a 
fejébe: „Ki lehet ez a csecsemő, akit 
így körbeugrálnak, meg hajbókolnak 
neki, nem túl sok ez a jóból?” Aztán, 
mikor minden látogató hazament, 
s később már nem jött senki, kárör-
vendve nyugtázta, hogy már meg is 
feledkeztek a babáról… „Lám, még-
sem olyan híres az a gyerek!” 
De hamar változtak az események: 
híre kelt, hogy Heródes király min-
den kisbabát meg akar öletni, mert 
úgy hallotta, valami királypalánta 
született. Aki csak tudott, elrejtőzött 
pici gyermekével a katonák elől, 
vagy elmenekült. Rafael tudni akar-
ta, mi lesz az istállóba született fi úcs-
kával, hát megtömött egy tarisznyát 
ennivalóval, és elszökött otthonról, 
sietve nyomába eredt a fejvesztve 
menekülő családnak. Távolról kö-
vette őket; s bántotta a lelkiismeret, 
hogy irigykedett. Látta, hogy úgy 
bujdosott József és Mária, hogy a ki-
csi Jézus törékeny életét mentse, mint 
az űzött vad. Útközben sok ajándékot 
elveszítettek. Ami megmaradt nekik, 
azt a túlélésre használták fel. Rafael 
már rég nem volt irigy, sajnálta őket. 
Már számlálni sem tudták a napokat, 
a tikkasztó nappalok és a dermesz-
tő éjszakák úgy folytak össze, mint 
valami baljós, végtelen tengeráradat. 
Csak vonszolták magunkat, éhe-
sen, szomjasan. A karavánok útján 
mindenütt fosztogatók leselkedtek 
rájuk – ugyan mit is vehettek vol-
na el tőlük az életükön kívül... Hol 
egy barlang, hol egy fa odvas ürege 
adott nekik szerény szállást. Aztán a 
sivatagba értek. Csak mentek némán, 
tele titkolt fájdalommal. A gyermek 
sem sírt már – szorosan kendőbe volt 
kötve anyja szívén, Rafael néha azt 

ISKOLA
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hitte, már nem is él. A forró szél ho-
mokkal szórta tele arcukat, torkuk 
égett, tagjaikat már nem is érezték. 
Rafael is fáradt már. Vissza akart for-
dulni, de – gondolta – ha idáig eljött, 
legalább megnézni, elérik-e valaha a 
Nílus partját, az Egyiptom szívébe 
induló, életmentő vitorlást. Felelős-
nek érezte magát értük. És akkor fel-
tűntek a Nílus parti ligetek, az ezer-
nyi fehér apró ház szelíden hívogatta 
őket. Meglepve látta Rafael, hogy a 
kis család, mintha földbe gyökerezett 
volna, ott áll ugyan a cél előtt, de lép-
ni sem bír, mert el sem tudja hinni, 
hogy sikerült megmenekülni... Rafa-
el megvárta, míg végre elindulnak, s 
felszállnak a vitorlásra. Hosszan néz-
te a távolodó hajót, s mikor végleg 
eltűntek a szeme elől, megnyugodva 
hazaindult. 
Harminc év telt el. Ez az emlék már 
teljesen elhalványodott, amikor a 
felnőtt Rafael érdekes dolgokat hal-
lott egy Jézus nevű emberről, akinek 
olyan ismerősen csengett a neve. 
Ezért addig ment városról városra, 
míg meg nem találta őt. Most, hogy 
viszontlátta Jézust, érezte meg iga-
zán, milyen is a földre szállt, isteni 
szeretet. Jézus annyira kedves volt 

mindenkihez válogatás nélkül, olyan 
készségesen segített bárkinek, olyan 
okos, hasznos dolgokat mondott, és 
meg tudta gyógyítani a betegeket – 
mindenki jól érezte magát körülöt-
te, Jézus örömöt és vidámságot vitt, 
ahová csak ment. Rafael eldöntötte: 
„Ilyen akarok lenni, én is jósággal 
akarom megajándékozni az embere-
ket!” Akárhányszor Jézusra gondolt 
Rafael, s amikor csak megpróbált jó-
ságos lenni, szinte érezte, hogy Jézus 
mintha ott lenne vele, mintha fogná 
a kezét, és segítené, hogy sikerüljön 
boldoggá tennie másokat...
Hát, kedvesem – szólt végül a köny-
nyes szemű vándorkereskedő a kis-
fi únak – ezért ünneplik ennek a Jé-
zusnak a születésnapját olyan régóta 
annyian, mert Ő mutatta meg, mi a 
fontos az életben igazán, s mi a le-
geslegnagyobb ajándék a világon. 
Nem számít, hogy a föld melyik 
sarkába születtél, a világ legdrágább 
kincseit tudod ajándékozni, ha a szí-
vedben Isten szeretete van. Nincs 
nagyobb meglepetés annál egy szü-
lőnek, testvérnek, barátnak, ha tőled 
jóságot kap! Ha fi gyelmes, kedves 
vagy velük! Ha segítesz nekik, s azt 
keresed, hogyan járj a kedvükben, 

mivel okozz nekik örömöt! Tudod, 
senkit sem a nagy dolgok tesznek 
igazán boldoggá, hanem az, ami-
kor odafi gyelnek rá, megdicsérik, 
megértik őt, és nem hagyják magá-
ra a bajban. Mondd, te megdicséred 
a szüleidet és a testvéreidet, vagy a 
barátaidat, ha valamit jól csinálnak? 
Ha jót tesznek veled, igyekszel te is 
viszonozni azt? Ha valamit elrontot-
tak, meg tudsz bocsátani nekik? És 
ha te hibáztál, kedves, szoktál elné-
zést kérni, és akarod jóvátenni min-
den erőddel? Gondolkodnod kellene 
néha azon is, hogy mit tehetnél azért, 
hogy könnyebb és vidámabb legyen 
a családod élete, és az osztályod éle-
te! Jézus mindig azt nézte, hogyan le-
hetne mindenkinek jobb! Iskolában, 
otthon, s bárhol vagy, jusson eszedbe 
az a Rafael, aki Jézusra akart hason-
lítani, mert tudta, hogy ezzel adhatja 
a legnagyobb ajándékot!”
János apostol mondja: „Szeretteim, 
ha így szeretett minket Isten, akkor 
mi is tartozunk azzal, hogy szeres-
sük egymást!” (János 1. levele 4,11) 
Ámen 

Becseiné Kató Anikó lelkész

Áldott karácsonyi ünnepet
és örömökben gazdag, valódi

békével teljes új évet kívánunk
minden olvasónknak!

A Kálvin János 
Református Általános Iskola 
nevelőtestülete és dolgozói
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Jót tett velünk az Úr!

Csodálatos visszatekinteni az elmúlt évek esemé-
nyeire. Már 2010-et írunk, és szívünk telve van 
örömmel iskolánkért, a fejlődésért. Mi „refi s” di-

ákok, pedagógusok, dolgozók mindannyian tudjuk, Isten 
a leghozzáértőbb Alkotó! Az elmúlt 10 évben talán nem 
egyszer volt, hogy kétségbe estünk, feltettük a kérdést: 
hogyan tovább?! De milyen jó is volt mindig abba be-
lekapaszkodni, hogy Isten nem esett kétségbe, amikor 
észrevette, hogy a műve nem úgy sikerült, ahogy kellett 
volna.  Nem dobott félre, mint értéktelen kacatot. Ő so-
sem végez félmunkát! Karácsonykor épp erre emléke-
zünk, hogy ez a nagy Alkotó elküldte erre a Földre az Ő 
Egyetlen Fiát. Jézus kisgyermekként megszületett, itt élt 
egyszerű emberként, de bűn nélkül, tökéletesen, ahogyan 
csak Ő tudott. Tanított, irányította Isten felé a kereső 
embereket. Végül kész volt kifi zetni bűneink tartozását 
a legértékesebb dologgal: életével. Isten a megváltást Jé-

zus Krisztus által befejezte. A mentő terv elkészült. Isten 
már többet nem tehet! Most csupán rajtam, rajtad a sor. 
Ha már eleged van az állandó ellenkezésből, kérd egy-
szerűen Jézust, hogy vegye át életed irányítását, tisztít-
son meg bűneidből és adjon erőt engedelmeskedni nap 
mint nap Istennek.
Találkoztál már vele? Ha nem, akkor tudd meg, hogy ér-
demes rá várni. Amikor a Bibliát olvasod, vagy elmész 
gyermek-istentiszteletre a gyülekezetbe, akkor találkoz-
hatsz vele. 
Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek alatt találkozz vele 
személyesen, a megszületett Jézussal. Az idei ünnep le-
gyen különleges alkalom, amikor őszintén tudsz elcsen-
desedni Istennel, örülni a legnagyobb Ajándéknak!

Pócsiné Mózes Noémi
   pedagógus

ISKOLA

Akit minden gyermek vár…

December első hetében nagy izgalom töltötte be 
iskolánkat. Már minden kisgyermek a Mikulást 
leste, várta.

Az első osztályos tanulók lelkesen készültek az iskolai 
Mikulással való első találkozásra. Hetekkel korábban 
verseket, dalokat tanultak, sőt az osztályok még egy-egy 
mese dramatizálására is vállalkoztak. Színes jelmezekbe 
bújva, díszletek között jelenítették meg közönségüknek 
azt, hogy hogyan várják az erdei állatok a Mikulást, va-
lamint hogyan készülnek Tündérországban a hazatérő 
Mikulás fogadására. S bár az időjárás nem kedvezett a 
jóságos Mikulás érkezésének, a kislányok hópehely tán-
ca hófehér tájat varázsolt gondolatban a szemünk elé. 
A kis előadások bemutatására meghívtuk és szívesen lát-
tuk a város nagycsoportos óvodásait, és a gyülekezetek 
legkisebbjeit is. A vidám hangulatról két 7. osztályos 
énekes is gondoskodott (Kertes Fruzsina és Kiss Eszter), 

akik a jól ismert mikulásváró dalok előadásával együtt-
éneklésre buzdította és táncra perdítette a közönséget.
Este iskolánk felső tagozatos tanulói Vadász Sándor tanár 
bácsi, lemezlovas segítségével egy fergeteges hangulatú 
Mikulás diszkóban tombolhattak, táncolhattak.

Ez a nap a megérdemelt ajándékok napja is volt. Minden 
gyermek kíváncsian várta, hogy mit rejt a Mikulás putto-
nya… Kicsiknek, nagyoknak is jutott bőven mindenféle 
fi nom csemege, s örültünk, hogy virgács nem került sen-
kinek sem a csizmájába.

Kertes Lászlóné  tanító - igazgatóhelyettes
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„Service above self” -  Önzetlen szolgálat

ISKOLA

2010. november 13. szombat délután. 
Maradandó élményt nyújtó nap volt a 
nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola 
és a mátészalkai Kálvin János Református 
Általános Iskola tanulói számára. A Rotary 
mátészalkai klubjának jóvoltából egy iga-
zán színvonalas, jól szervezett vetélkedőn 
vehettek részt EarlyAct-os diákjaink.
A programot megelőző héten gyermeke-
inknek lehetőségük volt a jól előkészített, 
kidolgozott, a Rotary történetét bemutató 
feladatsorból felkészülniük a versenyre, mely Nyírmegy-
gyesen a Művelődési Házban került megrendezésre. Az 
öt általános iskolásból és egy InterAct-os tanulóból álló 
kilenc csapat tett tanúbizonyságot alapos és biztos tudá-
sukról.
A feladatok összetétele a gyerekek életkori sajátossága-
ikhoz viszonyítva változatosak és szórakoztatóak vol-
tak. Nagy sikert aratott például a Rotary alapítóját (Paul 
Harris) és jelképét (fogaskerék) ábrázoló puzzle kiraká-

sa. De említhetném még az újságszerkesztői 
feladatot is, ahol nemcsak a tudás, hanem az 
esztétikum is lenyűgözte a zsűrit.  Nagyon 
megtisztelő volt számunkra a neves szemé-
lyekből álló zsűritagok közvetlensége, ön-
zetlen hozzáállása (sokan több száz kilomé-
tert tettek meg, hogy részt vehessenek). 
A versengés során csiszolódott a csapat-
szellem, az újonnan megszerzett informáci-
ók birtokában, és a neves tagok személyes 
jelenléte által tanulóink közelebb kerültek 

a Rotary szellemiségének megismeréséhez. Rengeteg 
élménnyel, információval és ajándékokkal lettek gazda-
gabbak tanulóink.
Köszönjük, hogy a részt vevő gyerekek megtapasztal-
hatták, hogy a Rotary tagjai életükkel a jelmondatukhoz 
méltóan viselkednek. Példa értékű.

Vékonyné Virágh Tünde tanító, 
a Diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus

Örömmel adunk hírt az elmúlt hónapok versenyeredményeiről, ahol ta-
nulóink méltóképpen képviselték iskolánkat és öregbítették hírnevét. 
Szívből gratulálunk tanulóinknak és felkészítő pedagógusaiknak az 

eredményes munkájukhoz! Soli Deo Glória!
A Debrecenben megrendezésre kerülő a Református Iskolák Országos Tanulmá-
nyi Versenyén több tantárgyból is képviselték tanulóink iskolánkat.
Hit- és erkölcstan tantárgyból Lengyel Ádám 4.b és Makrai Gergő 3. osztá-
lyos tanulók IV. helyezést értek el. Felkészítő pedagógusok: Baktiné Illés Éva 
és Nagy Istvánné. 
A műveltségi vetélkedőn Takács Mercédesz és Szalai Dóra 8. osztályos tanu-
lók 3. helyen végeztek. Felkészítő pedagógus: Murgulyné Kovács Edit. 
Becsei Viola, Baksa Boglárka, Szilágyi Dóra, Rádi Petra 6. osztályos, Bokor 
Kinga, Rádi Bence, Sebestyén Fruzsina, Baksa Ákos 8. osztályos tanulók 
angol nyelvből értek el szép sikereket.
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma által szervezett angol nyelvi 
versenyen ismét részt vettek tanulóink. Öt tanulónak sikerült a szóbeli fordulóra is bekerülniük, ahol Bokor Kinga, Mészár Éva, 
Rádi Bence a teljesítményük alapján felvételi mentességben részesülnek, Baksa Ákost a zsűri különdíjjal jutalmazta. Az angol 
nyelvi versenyek felkészítő pedagógusa: Bodó Józsefné.
A csengeri mesemondó-versenyen Katona Boglárka 4.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
A mátészalkai Rotary Club által meghirdetett őszi rajzversenyen Fehér Adrienn 7. osztályos tanuló 1. helyezést, Drabik 
Abigél 4.b osztályos tanuló III. helyezést értek el tetszetős pályaműveikkel.

 A Városi Uszodában megrendezésre kerülő Mikulásnapi úszóversenyen tanulóink is 
képviselték iskolánkat. Vadócz Míra 1.b osztályos tanuló gyors- és mellúszás-

ban I. és II. helyezést ért el, Baksa Anna 3. osztályos tanuló 1. helyen ért 
célba kategóriájában.. Felkészítő pedagógus: Vida Miklós. Majoros La-

ura Lilla 7. osztályos tanuló mellúszásban két I. helyezést, hátúszásban 
II. helyezést ért el.

VERSENYEREDMÉNYEINK
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Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny

A Baár-Madas Református Gimnázium által szerve-
zett országos Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny 
ebben az évben a mi térségünkre is kiterjedt. Idén 

először Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
tanulói is bekapcsolódhattak ebbe a nívós versenybe, me-
lyet a matematika versenyek mintájára 2005 óta rendez-
nek meg.  A Kölcsey-körzetként megjelölt terület egyik 
rendező helyszínévé vált iskolánk. Így került sor a Kálvin 
János Református Általános Iskolában november 12-én a 
körzeti forduló lebonyolítására.  Három iskola 17 csapata 
írta meg nálunk a teszteket, 3.-tól 8. évfolyamig.  
Körzetünkben a különféle helyszíneken (Nyíregyháza, 
Kisvárda, Debrecen, Hajdúböszörmény stb.)  minden év-
folyamon, több mint 50 csapat mérte össze tudását. Az 
anyanyelvi, irodalmi és logikai tudást igénylő versenyen 
körzetenként és évfolyamonként az első hat csapat része-
sült jutalmazásban, melyek közül a legjobbak meghívást 
kaptak az országos döntőre.
Iskolánkból hat évfolyam hét csapata vállalta a megmé-
rettetést. Közülük a 7. és 8. osztályosok 7. helyükkel ép-
pen csak lecsúsztak a díjazottak listájáról, az 5. osztály 
Napraforgolódók elnevezésű csapata viszont körzeti má-
sodikként nemcsak részt vett a Derecskén megrendezett 

körzeti díjkiosztón, hanem meghívást kapott a pesti dön-
tőre is.
A döntőt  melyre 2010. december 11-én Budapesten a 
Baár-Madas Református Gimnáziumban került sor  lá-
zas készülődés és nagy izgalom előzte meg. Az országos 
döntő két fordulóból állt. A bejutott csapatok először a 
körzeti fordulóhoz hasonló írásbeli feladatsorral birkóz-
tak meg, majd a közöttük legjobban teljesített hat csa-
pat szóbeli fordulóban mérte össze tudását.  A szóbeli 
forduló két helyben kidolgozott feladatból és egy előre 
elkészített műsor előadásából állt. A Napraforgolódók a 
14 döntős ötödikes csapat közül bejutottak a szóbeli for-
dulóba, ahol derekasan helytálltak, és végül az országos 
5. helyen végeztek.  A csapat tagjai: Balogh Boglárka, 
Murguly Máté Endre, Láposi Judit és Szemén Réka vol-
tak. Felkészítő tanáruk, Murgulyné Kovács Edit elnyerte 
a 2010/2011-es tanév Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
országos döntőjének tanári fődíját, melyet az indított di-
ákjainak száma, és  csapatainak eredményessége alapján 
ítélt oda a szervezőbizottság.

Murgulyné Kovács Edit tanárnő

ISKOLA

Zenei híreink
Országos Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Verseny   - Kunhegyes

Második alkalommal vettünk részt a meghirde-
tett versenyen. Az elmúlt évben elért eredmé-
nyeket ( országos I. hely, különdíj) sikerült 

megtartani, sőt felülmúlni. 
A két kategóriában versenyző tanulóink országos I. (Ker-
tes Fruzsina 7.o), országos II. (Szalay Kont (6.o) és orszá-
gos III. (Kiss Eszter 7.o) helyezést értek el.  Az országos 
versenyen 22 Református Általános Iskola diákjai képvi-
seltették magukat. Hisszük, hogy tanulóink teljesítménye 
nem a véletlen műve, hanem a szorgalom és a tehetség 
gyümölcse.

Felkészítő tanár: Balogh Ferencné

Hamarosan megjelenik  a „Tiszta Forrás” Gyermekkórus két új lemeze

Iskolánk Gyermekkórusának „öregdiákjaival”, a 6., 7. és 
8.osztályosokkal december első napjaiban hangfelvétel 
készült a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Nagytermé-

ben. Sikerült két lemezre való hanganyagot rögzítenünk. Az 
egyiken az év jeles napjaihoz, egyházi ünnepeihez kapcsoló-
dó énekekből, valamint a Jótékonysági Esteken elhangzó if-
júsági énekekből, népdalokból lesz válogatás, a másikon pe-
dig református zsoltárok, dicséretek, lelki énekek szerepelnek 
majd. Ennek különlegessége, hogy két dicséretet Kátai Zoltán 

kísér lanton ill. koboz hangszeren. A felvételeken közreműkö-
dik még Vadász Sándor ( gitár ) és Jakab Lászlóné ( orgona ). 
Hangfelvétel, stúdiómunka: Németh Sándor. Összeállította és 
vezényelt: Balogh Ferencné. Kiadja: a Kálvin János Reformá-
tus Általános Iskola.
A lemezek kaphatók a Kálvin János Református Általános Is-
kolában, megvásárlásukkal a Gyermekkórus működését támo-
gathatják a kedves érdeklődők. 
Szeretettel ajánljuk mindenkinek!
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Karácsonyi készülődés

ISKOLA

Az esztendő egyik legszebb, legmeghittebb időszakában 
vagyunk, adventben, a várakozás idejében. Kigyúlnak az 
adventi koszorú fényei, várunk az előttünk álló ünnepre, 
és Arra, akiért ez az ünnep van, Jézus Krisztusra, hiszen 
az Ő születésnapja közeleg.
   A Kálvin János Református Általános Iskola dolgozói, 
tanulói is készültek e csodálatos ünnepre.
Hagyományainkhoz híven most is készültek az osztályok 
ünnepi műsorokkal, eleget téve gyülekezetek meghívásá-
nak, hogy elmondhassák:
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” Lukács 2, 11
A mátészalkai gyülekezeteken kívül meghívást kaptunk 
Géberjénbe, Ópályiba és Kocsordra. Köszönet a felké-
szítők és gyerekek munkájáért, akik boldogan viszik az 
örömhírt az emberekhez.
   Az iskola falain belül is szerettük volna meghittebbé 
tenni a várakozás idejét, hogy rohanó világunkban las-
sítsunk, ne veszítsük el a várakozás ünnepélyességét és 
örömét. 
December elsejétől reggelenként minden osztályban 
ugyanaz az ige, vagy gondolat hangzott el, egy-egy hoz-
záillő történettel, majd beszélgetve arról mi volna, ha ne-
kikezdenénk most adventben egy új, egészen új, egészen 
másmilyen készülődésnek? Milyen csodálatos fényes-
ség áradna szerte, ha apró-cseprő ajándékocskák helyett 
magunkat ajándékoznánk szét vidám szeretettel hálából 

azért, mert Jézus a mi békességünk nekünk adta magát.
Ennek tükrében nem feledkeztünk meg azokról sem, 
akiknek szomorúbb a készülődés az ünnepre a lemondás 
miatt. A gyerekek boldogan hozták játékaikat, apró tár-
gyaikat, hogy a nélkülöző gyerekeknek örömet szerez-
zenek.
   Kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy református isko-
lába járó diáknak mit jelent ez az ünnep? Két pályázatot 
hirdettünk az iskola tanulóinak. Az egyik egy rajz pályá-
zat volt, a karácsonyi történetből egy jelenet illusztrálása, 
illetve egy fogalmazás vagy vers írása „Mit jelent nekem 
a karácsony?” címmel. ( Mindkettőből ízelítőt kapunk az 
újság oldalain, egy- egy pályamunka bemutatásával.) 
   Most sem mentünk úgy szünetre, hogy ne tartottunk 
volna csendes napokat a Kossuth téri Református Temp-
lomban. December 13-18-ig minden reggel ott kezdtük 
a napunkat vendéglelkészek szolgálatát meghallgatva, 
illetve az adventi műsorok megtekintésével.
   Bízunk abban, hogy idén is sok szívhez eljutott Isten 
üzenete, és nemcsak így karácsonyhoz közeledve, hanem 
az év minden napján élhetünk szeretetben és békesség-
ben.

Áldott, békés, boldog karácsonyt
 kívánunk mindenkinek!

Nagy Istvánné tanító - hitoktató
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Karácsony

Újra itt van, újra itt van minden ember vágya,
az Úr Jézus e Szenteste eljött minden házba.
Vártuk már régóta, teljesült az álmunk,
karácsonykor lelkünkben békesség a társunk.

Négy vasárnap ebédjekor egy-egy gyertya égett,
az adventi-koszorúnak így adott jelképet.
Az egész évi rohanásban mindig csak azt vártuk,
Hogy a fenyőfaág illatát a szívünkbe zárjuk.

A templom ajtajában emberek állnak,
régóta azt várják, kinyissák a zárat.
Az Úr Jézus jászolánál József és Mária:
Gyerekek, igyekezzünk hát mi is oda!

Nem kell nekünk durva szó, csak szép lágy ének,
az emberek így hiszik, nem lesz soha vége.
Csüngenek a díszek a fenyőfa ágon,
így lett a legszebb szó, a karácsony.

Jakab Bettina
3. osztályos tanuló

ISKOLA

Karácsonykor Jézus született
Anyja Mária
Ringatja, altatja
Állatok őrzik
Cirógatják, vigyázzák
Siessetek pásztorok
Oda mennek a bölcsek
Nyílik az ajtó ha olvasod a kezdő hangom.
Kicsik és nagyok
Olvassák soraim
Rímek között keresik jeleim.

Jöjjetek emberek, ti is nézzétek
Ékes kis gyermeket, dicsérjétek.
Zene és dallam csendüljön
Ujjak kulcsolódjanak
S míg szíved kitárod.

Addig imádod
Sírni nincs okod
Zúgó harangok hívnak.
Emberek, emberek, jöjjetek, jöjjetek
Remény, hit, szeretet
Emberek, emberek, jöjjetek, jöjjetek,
Templomba menjetek, menjetek.
Emberek, emberek, jöjjetek, jöjjetek,
Templomba menjetek, menjetek!

Katona Mónika
3. osztályos tanuló
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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 konfi rmációi 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 1630 pedagógus bibliaóra a Kálvin János 

Református Általános Iskolában
Első kedden 17 órakor nőszövetségi alkalom 

a gyülekezeti teremben
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

Impresszum:

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

Gyülekezeti alkalmainkról honlapunkon tájékozódhat!

Kiadja a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
Felelős szerkesztő: Becsei Miklós lelkész
Szerkesztették: Kertes Lászlóné, Losonczi Léna, Pénzes 
Bence, Pócsiné Mózes Noémi

Megjelenik öt alkalommal: Húsvét- Pünkösd- Új kenyér- Re-
formáció- Karácsony
A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn.



Jézus mondja: „19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

Mt 28, 19-20

A Móra Ferenc Általános Iskola református hittanosai az adventi hittanórákon

Szeretettel várjuk 
a kismamákat és az édesanyákat 

gyermekeikkel együtt az

„ Életadó” Kör-re 
Minden szerdán 10.00-12.00 óráig, 
a Kossuth téri gyülekezeti terembe, 
ahol kötetlen együttlét alkalmával 

beszélgethetnek, 
• életkérdéseikről
• személyes, családi 
és gyermeknevelési problémáikról 
• keresztyén szemléletben 

Becseiné Kató Anikó 
pasztorálpszichológus-lelkész 

vezetésével 



FOTÓ: Kondor Zsolt


