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Keressétek előbb Isten Országát
Az idén sokadik alkalommal került megrendezésre Mátészalka
történelmi egyházainak
közös szervezésében az
egyetemes imahét. Estéről estére megtöltöttük egymás templomait,
sőt volt olyan alkalom
is, amelyen legalább
30-an végigállták az istentiszteletet ülőhelyek
hiányában. Ezek közül
a lelkesen végigállók
közül valaki a végén azt
mondta az egyik lelkipásztornak, hogy akár még egyszer
végigálltuk volna. Olyanok is megfordultak az esti istentiszteleteken, akik az év folyamán máskor nem járnak,
vagy nem rendszeresen járnak templomba. De akkor,
amikor az egyházak együtt imádkoztak, akkor bennük is
felébredt a vágy az egység, a közösségélmény után. Jó
volt együtt lenni, mert mindegyik estén a Jézushoz hívó,
tiszta evangélium szólt a vágyakozó szívekhez. Egyre inkább ráébredünk, hogy az ökumené személyfüggő jelenség is, hiszen nagymértékben függ a gyülekezeti vezetők

István római katolikus,
pénteken a Kossuth téri
reformátusok templomában Nagy György
református, és szombaton a római katolikusok
templomában Papp Zoltán görög katolikus lelkészek szolgáltak.
Az alábbiakban az egyik
igehirdetés részletét, e
cikk írójának gondolatait adjuk közre: „Keressétek előbb Isten Országát
– milyen jó is lenne. Előbb keresni Őt, mielőtt bármit
elrontanánk, mielőtt magunkat és másokat lehetetlen
helyzetekbe sodornánk. Ha hitvalló őseink először Isten
Országát keresték volna,
akkor nem lenne ma részekre szakított egyház,
és nem hívnának bennünket sem reformátusnak, sem katolikusnak,
sem baptistának, hanem
egyszerűen csak keresztyénnek, Krisztus egyházának. De erről már vészesen lekéstünk. Milyen
jó, hogy utóbb is lehet
keresni Isten Országát,
és nemcsak előbb, mert
ilyen nagy az Isten szeretete. Amikor a különböző egyházak találkoznak, akkor sincsen Istennek más
gondolata velünk, hanem csak az, hogy előbb, mindennél
előbb Őt keressük.”
Becsei Miklós lelkész

nyitottságától, bátorságától, amelyik soha nem tolakodó
bátorság, és nem gátlástalan nyitottság, hanem olyan, ami
tiszteletben tartja a sok helyen közös, és számos ponton eltérő történelmi örökséget. Mátészalka egyházainak pedig
ilyen vezetői vannak! Az évek során megtanultuk, hogy
ha a megfeszített Krisztust prédikáljuk, akkor Ő összeköt
bennünket. Legyen érte Istené a dicsőség! Hétfőn este
a kertvárosi reformátusok északi templomában Takács
Zoltán baptista, kedden a görög katolikusoknál Becseiné
Kató Anikó református, szerdán ugyancsak a kertvárosi
reformátusok újtelepi imaházában Becsei Miklós református, csütörtökön a baptista imaházban Heidelsperger
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Önkéntességi konferencia Berekfürdőn

A

gyülekezetből hárman vettünk részt a Református Szeretetszolgálat által szervezett
berekfürdői konferencián. Mindkét
testvéremet felkértem egy élménybeszámoló írására. Szinte egy időben
hozták be a parókiára a kész beszámolókat, néhány órával a felkérés
után. Nem volt nehéz dolguk, nem
kellett rajta sokat gondolkodniuk,
mert az élményük friss volt, és maradandó. A parókia meghitt, papcsaládi
légkörében, és testvéri közösségében
még felidéztük az ott tapasztaltakat,
és a berekfürdői üzenet újraéledt
bennünk.
Visszagondolva
megköszönöm a szervezők sok munkáját, az értékes előadásokat, és
azt a személyes tapasztalatot,
hogy a Református Egyházban
csupa nagybetűs ÉLET van.
Az önkénteseinknek látása van
arra nézve, hogy Isten hol, mikor és miben szeretné használni őket áldott eszközül Országa
építésében. Nekem is nagyon
tanulságos volt a konferencia.
Évek óta tanulom a nem könynyű leckét, és boldogan teszem
közzé a személyes meggyőződésemet, hogy az egyházi élet,
és a közösségépítés nem egy- és nem
kétszemélyes vállalkozás. A 90-es
évek elején kezdtem a szolgálatot,
amikor a templomfalak közé zárt
egyház még csak félve kezdte nyitogatni kapuit. Akkor még úgy volt,
mint a gyermek Sámuel történetében, akit egy éjjel a silói szentélyben
nevén szólított az Úr, de az öreg Éli
pap lecsendesítette, és aludni küldte:
„Nem hívtalak ﬁam, menj vissza, feküdj le!” (1Sám 3, 5) Úgy volt, ahogy
valaki megfogalmazta, hogy akit
az Isten felébreszt, azt a pap aludni
küldi. Ilyen időket éltünk, és áldom
Istent, hogy ennek én csak a végébe
csöppentem bele. Ma egyre többeket ébreszt fel Isten a közös cselekvésre, és mi lelkipásztorok álljunk
melléjük, és becsüljük meg őket,
mert velük az egyház lesz hitelesebb,
a gyülekezetek ébrednek, a közösségek épülnek az Úr dicsőségére és
az emberiség javára. Csodálatos bizonysága ennek a Magyar Református Szeretetetszolgálat tevékeny léte,
a gyülekezetekben évek óta cselekvő

diakónia, és a mögöttünk lévő konferencia. E gondolatok után örömmel
ajánlom az olvasók szíves ﬁgyelmébe lelki testvéreim beszámolóit.
Becsei Miklós lelkipásztor
A Krisztus által újjászületett, az önzéstől felszabadult ember természetéből adódik a másokért végzendő
szeretetszolgálat. Hiszem azt, hogy
a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetében Isten számos egyháztagot megajándékozott
a cselekvés, a másokon való segítés vágyával. A felbecsülhetetlenül

sok lehetőség és munkaerő-többlet
ott van minden gyülekezetünkben.
Különböző akadályok miatt ezek
megtermékenyítése, megvalósítása
nagy részben elmarad. Mint sok más
testvéremet, Isten engem is megáldott a szolgálat, a segítés vágyával.
A konferenciára felfokozott vágygyal, nagy lelki örömmel érkeztem.
Megtapasztalhattam, hogy mégis
csak vannak Istentől áldott, nagyon
szép eredmények, nyertes pályázatok, hosszú távú elképzelések az
ébredésre, közös akarat a megújulásra. Különösen meghatott az ifjúság
részvételének sikere a közösségépítésben, a Bethesda kórházban zajló
önkéntes munka, mivel korábban én
is, évekig végeztem szeretetmunkát
szociális otthonban. Átéltem, hogy
mit vált ki mindkét félben az igazi,
krisztusi szeretettel végzett ápolás,
vagy annak az elfogadása. Ez csak
akkor vált ki az emberből belülről
fakadó nemes érzelmeket, ha cselekszi és megtapasztalja. Sokat mondó
volt még számomra a kerekasztal

beszélgetés témája, felforrósodott, jó
hangulata. Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva indultam haza.
Tudom, hogy Isten pedig a segítségünkre siet, mennyei erejét egyesíti,
összhangba hozza az emberi törekvésekkel, ha Krisztusért cselekszünk.
Szügyi Béla gyülekezeti tag
Mit jelentett számomra az „Önkéntesek szerepe a közösségépítésben”című
konferencia?
Reformátusnak lenni, büszke gyönyörűség. A háromnapos konferencia
az előző mondat tartalmát, váltotta ki
belőlem. Jó érzés volt tapasztalni, milyen sok ember gondolja
komolyan, hogy a Jézustól ránk
maradt, önkéntességi örökséget
tovább kell adni, és minden hívő
keresztyénben fel kell ébreszteni.
Úgy gondolom, hogy az önkéntesség mindenkiben benne van,
mindenki gyakorolta már az élete folyamán valamilyen formában, csak nem tudatosan.
A konferencia fő célja az is volt,
hogy tudatosan alkalmazzuk a
magánéletünkben, gyülekezetünkben, és társadalmilag az intézményeinkben az önkéntességet.
A célok között megtalálható volt a
következő fogalmak tisztázása is: az
érdek és az érték közti különbség,
vagy e két fogalom tudatos összekapcsolásához szükséges paradoxonok, a karizmatikusság, egyetemes
papság és az igazi teológia fogalmának tisztázása.
A fent említett fogalmak tisztán látása, és szem előtt tartása nélkül, lehetetlen a krisztusi örökség alkalmazása
úgy a lelkészek, mint a gyülekezetek
és az intézmények részéről.
Rájöttem arra, hogy az önkéntesség
abba az emocionális érába tartozik,
mint a feltétel nélküli szeretet: azaz
minél többet adunk, annál többet
kapunk. A konferenciát záró jelmondattal szeretném megkoronázni beszámolómat: Isten adja, hogy:
„Olyan hálózat jöjjön létre, amelyben Krisztusért tudjuk együtt szolgálni a közösséget, HITELESEN és
boldogan.”
Józsa Csaba gyülekezeti tag
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Barangoló vasárnap – 2011. március 27.
„Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked.”
Jób 12,7-8

2011. március 27-én került sor a tavaszi „barangoló vasárnap délután”-ra a baktalórántházi erdőben. Családunk
vegyes érzelmekkel készült a napra. Egyrészt az időjósok
esőt jósoltak, másrészt ismeretlen emberekkel ismeretlen
terepen – a bizonytalanság érzését keltette bennünk. De
már reggel látható volt, hogy gyönyörű időnk lesz, kár
lenne kihagyni ezt a kirándulást. Utólag az is kiderült,
hogy az ismeretlenek közt akadt bőven ismerős. Elindultunk hát gyermekeinkkel, új és régi ismerőseinkkel,
no és a Becsei családdal. A baktalórántházi erdőbe érve
– elhagyva a városi miliőt – élveztük a természet adta
kincseket, a tavasz semmihez sem hasonlítható illatát, a
madárcsicsergést, az éledező erdő hangulatát. Kortól és
nemtől függetlenül mindenki arcára béke, nyugalom ült.
Utunkat az ott található tanösvény felfedezésével kezdtük. A gyerekek és a felnőttek egyaránt kipróbálták az
ösvény mentén található sportszereket, mindenki talált
kedvére valót. A focipálya mellett letáboroztunk, tüzet
gyújtottunk, majd Becsei tiszteletes úr vezetésével erdei
áhítat következett, amelynek hangulata feledhetetlen volt
számunkra. Közös imádkozás és éneklés után néhányan
szalonnát sütöttek, és elfogyasztottuk az otthonról ho-

zott elemózsiát. A gyermekek önfeledt játékát örömmel
ﬁgyeltük a pálya széléről. Fociztak, kergetőztek, ugróköteleztek, barátkoztak, segítettek a tűzifagyűjtésben, a tűz
táplálásában és a tűzoltásban is.
Szinte észrevétlenül eltelt a délután, mégis mély nyomot
hagyott lelkünkben, emlékeinkben. Kellemesen elfáradva indultunk haza, bízva abban, hogy legközelebb is részt
vehetünk hasonló élményt nyújtó rendezvényeken.
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga
idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább
pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”
Gal 6,9-10
Köszönjük a lelkészházaspárnak, hogy részünk lehetett
ebben az élményben!
Szabó István és családja
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TAVASZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP
2011. április
9-én,
szombaton a Mátészalka Kossuth
téri református gyülekezet
családi programot szervezett,
amelyen mi is
részt vettünk a
családunkkal.
Érkezésünkkor már készült a ﬁnom
ebéd. Kedves
fogadtatásban
volt részünk.
Az esős, szeles
időjárás miatt
a gyülekezeti
teremben gyűltünk
össze,
ahol családias
volt a légkör. A gyerekeknek kézműves foglalkozás volt,
amelyen lehetett tojást festeni és színezni. Ebbe a felnőt-

tek is szívesen bekapcsolódtak. A kicsiknek kialakított játéksarokban a gyerekek kedvük szerint játszhattak. Ebéd
előtt rövid előadásokat hallottunk a húsvéti népszokásokról, és az ünnep keresztyén tartalmáról. Közös imádság
után elfogyasztottuk az üstben készült paprikás krumplit.
A délutáni táncház keretében népi táncokat tanultunk. Mi
nagyon jól éreztük magunkat a családommal, és ezúton
szeretnénk megköszönni a Becsei lelkészházaspárnak és
a gyülekezetnek ezt a vidám napot.
Kósa István és családja

Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Gyülekezetünk presbiteri döntés alapján létrehozta az Agapé
Házi Segítségnyújtó Szolgálatot, amelynek keretében idős,
beteg, rászoruló testvéreinkről
gondoskodunk házi gondozás
formájában. A szolgálat munkatársainak a fogadalomtételére április 3-án került sor a Kossuth téri Nagytemplomban,
ünnepi istentisztelet keretében. Az igehirdetés szolgálatát
Becseiné Kató Anikó lelkésznő
végezte, majd a szolgálat munkatársai fogadalmat tettek:
- Én ………………., az Agapé
Házi Segítségnyújtó Szolgálat
munkatársa, a Szentháromság
Isten színe előtt fogadom, hogy
megbízatásomnak legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel
igyekszem eleget tenni.
Munkavégzésemben a Magyar-

országi Református Egyház és a Magyar Köztársaság törvényes rendjét elfogadom és megtartom.
Arra törekszem, hogy munkatársaimnak és a rám bízottaknak Isten és az egyház iránti hűségben példát mutassak.
Rendszeresen részt veszek a lakóhelyem gyülekezetének
istentiszteleti és közösségi alkalmain. Munkavégzésemben és magánéletemben a keresztyén értékrendet: a feltétel nélküli elfogadást, az önzetlen szeretetet, a türelmes
gondoskodást, és mindenek felett az emberi méltóság tiszteletben tartását igyekszem megvalósítani.
Isten segítsen ebben! Ámen
Becsei Miklós
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Konﬁrmáció
2011. április 17én, Virágvasárnap
52-en konﬁrmáltak
gyülekezetünkben:
Bakos
Alexandra, Balogh Patrik,
Barta-Balogh Bettina, Bartha Márk,
Bíró Sándor, Bíró
Tamás, Bíró Zsolt,
Bodó
Letícia,
Bulyáki
Ádám,
Cservenyák Ivett,
Dóczi
Viktória,
File Márk, Homoki Evelin, Hornyák
Péter, Imre Éva, Imre Réka, Józsa Bettina, Kondor Dániel, Kondor Dávid, Kormos Viktor, Kosztya Máté, Kovács
Ádám, Kovács Patrik, Lakatos Bianka, Lengyel Evelin,
Mogyorós Szabolcs, Molnár Eszter, Mónus Anikó, Nagy
Döníz, Nagy Patrik, Nagy Vivien, Olajos Valéria, Ötvös
Evelin, Paládi Nóra, Papp Bence, Páskuly Zsuzsanna,
Póti Bence, Puskás Zoltán, Rezes Raffaella, Rubi Dóra,
Sebők Fanni, Séra Márk, Simon László, Siska Zita, Szabó Alexandra, Szalai Dóra, Szíjártó Alex, Szolnok Norbert, Takács Mercédesz, Tar Andrea, Tóth Szabolcs, Varga Zsóﬁa.
„1 Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. 2Isten ezt mondta:
Fogd a ﬁadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és
menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az
egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! 3Ábrahám reggel fölkelt, fölnyergelte a szamarát, maga mellé
vette két szolgáját meg Izsákot, a ﬁát. Fát is hasogatott az
áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. 4A harmadik napon fölemelte tekintetét
Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. 5Ekkor így
szólt a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig
a ﬁammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. 6Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz
való fát, rátette a ﬁára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet
meg a kést vitte; így mentek ketten együtt. 7De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, ﬁam. A ﬁú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de
hol van az áldozatra való bárány? 8Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról,
ﬁam. Így mentek tovább ketten együtt. 9Amikor eljutottak
arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített
ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a ﬁát,
Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. 10De
amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést,
hogy levágja a ﬁát, 11kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok 12Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a ﬁúra, és ne bántsd

őt, mert most már
tudom, hogy istenfélő vagy, és nem
tagadtad meg tőlem
a ﬁadat, a te egyet13
Akkor
lenedet.
fölemelte Ábrahám
a tekintetét, és meglátta, hogy ott van
egy kos, szarvánál
fogva fönnakadva a
bozótban. Odament
Ábrahám, fogta a
kost, és azt áldozta
föl égőáldozatul a
ﬁa helyett.”
Mózes I. könyve 22. 1-13.

„…Én úgy hiszem, hogy a legszebb konﬁrmációi ajándék, ha az élő Isten ezen az ünnepen megmutatja nekünk
Jézust. Ha ad olyan felébredést, amikor Jézust látjuk, és
nem a rettenetet. A legszebb konﬁrmációi ajándék, ha
időben fölébredünk. Abban a pillanatban, amikor Ábrahám még nem emel kezet Izsákra. Isten ajándéka ma
Jézus, ﬁataloknak és szüleiknek, és e gyülekezet minden
tagjának. Ha meglátod végre Jézust, nem áldozod föl
többé a ﬁadat és a lányodat saját elrontott életed oltárán.
Ha meglátod Jézust, akkor megérted, hogy a szenvedés
talajából egyszer kinőhet és kinyílhat az értelem virága,
mert a hosszú és fájdalmas életút elvezetett az igazi megoldáshoz, az új életre ébredéshez.
Kedves konﬁrmandus barátom! A konﬁrmáció hadd jelentse számodra azt, hogy felnőttél, és nem akarsz többé
áldozat lenni. Ha eddig szétszórt voltál, és közönyös, és
a lelkedben megsebzett gyermek, akkor erről nemcsak te
tehetsz. Kinőttél valahonnan, mint fatörzsből gyönge ág.
Isten téged most a kezébe vesz és elültet az ő családja,
a gyülekezet közösségébe. Önállóbb életet élhetsz, mint
eddig. A saját kezedbe veheted a sorsodat. Tekinthetsz
úgy a szüleidre, mint akik soha nem akartak neked szándékosan rosszat. Ha mégis keltettek benned félelmet, akkor az azért történt, mert nekik sem volt biztos talaj a
lábuk alatt. Ezért kapaszkodtak a gyermekeikbe, vagy a
saját szüleikbe, vagy egymásba. Legyen konﬁrmációtok
napja az elengedés napja. Jelentse valóban azt, hogy mától önállóbbá lettetek és jelentse azt is, hogy megbocsáttok egymásnak. Akkor lesz igazán jó íze annak a konﬁrmációi ebédnek, ha a megterített asztal mellett szülő és
gyermek tud egymástól bocsánatot kérni, valamit lezárni
és egymással új viszonyt kialakítani.” (részlet a konﬁrmációi igehirdetésből)
Becsei Miklós
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Felnőtt konﬁrmáció

J

únius 5-én heten tettek felnőtt konﬁrmációi fogadalmat gyülekezetünkben: Farkas Nikoletta, Farkasné
Nagy Borbála, Fórizs Viktória, Kovács Lajos, Molnár Pál, Szováti Katalin, Vígh Szabolcs.
A felnőtt konﬁrmáció tavaszi és őszi turnusa lehetőség
mindazok számára, akik iskolás korukban valamilyen
okból nem konﬁrmáltak, és szeretnének református hitünkről mélyebb ismereteket szerezni, valamint gyülekezetünk közösségébe bekapcsolódni.

Éneklő verseny

A

Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség éneklő versenyt rendezett 2011. május 7-én, szombaton 10.00
órától, a gyülekezeti hitoktatásban részt vevő, általános iskoláskorú gyermekek részére a Kossuth téri gyülekezeti teremben. Bármilyen hittel és élettel kapcsolatos keresztyén énekkel – zsoltárral, dicsérettel, népdallal vagy egyéb modern lelki énekkel lehetett nevezni. A
versenyre 56 gyermek jelentkezett, 1-6. osztályos korig.
A rövid megnyitó után a bátor, csengő hangú, felkészült
kis énekesek egyénileg, vagy párban, 5 korcsoport szerinti kategóriában mérték össze tehetségüket. Amíg a 7
tagú zenei szakértő zsűri visszavonult, hogy az értékelést
elkészítse, a nőszövetség lelkes tagjai édes-sós süteményekkel, teával, üdítővel látták vendégül a mintegy 100
főnyi zenerajongó gyermeket és felnőttet. 35 versenyzőt
díjaztunk. Az értékes könyvjutalmak és oklevél mellett
egy kis csokoládé is várta a résztvevőket. Feledhetetlen,
lélek mélyéig ható, felemelő művészeti élmény volt ez a
délelőtt mindenki számára.
Becseiné Kató Anikó lelkész, zsűri elnök

Á

prilis 21-én Dr. Gaál Botond, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora tartott diaképes vetítéssel egybekötött
előadást Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról.
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Páros Körös szalonnasütés
Május 1-jén Páros Körös szalonnasütést rendeztünk a parókiaudvaron. A vidám hangulatú, őszinte baráti
beszélgetések közelebb hozták egymáshoz a régi és új tagokat. Az esküvő előtt álló párok és a hosszú évtizedek óta házasságban élők egyaránt megosztották érzéseiket, gondolataikat, valamint tapasztalataikat.

Játszótér építése barkácsoló szombaton
Örvendetes tapasztalat, hogy
gyülekezetünk életébe egyre több kisgyermekes család
kapcsolódik be tartósan. A
hetenkénti Életadó Kör, és
a gyarapodó, nagy létszámú
családi rendezvényeink szükségessé tették környezetünk
szépítésén túl a gyermekek
számára biztonságos kerti
játékok telepítését. Május
21-én, a barkácsoló szombat
keretében a játszótér tereprendezési munkálatai történtek a parókiaudvaron, 7 férﬁtestvérünk segítsé-

gével. Az utómunkálatokat a
Humán-Net Alapítvány pályázati programja által ﬁzetett, nálunk dolgozó 8 kertész
végezte. Az uniós előírásnak megfelelő, öt játékból
álló játszótér június 22-én
10 órakor kerül felavatásra
a három éves jubileumát ünneplő Életadó Kör szokásos
szerda délelőtti alkalmán. A
játszótér létrehozását Novák
Tibor (Nobilis Rt.) és Pető Károly (Limaker Kft.)
jelentős összegű adományai is segítették.
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Első Toronybál
2011. június 4-én, 19.00 órakor –
többhetes, intenzív szervező és rendkívül alapos előkészítő munka után
– kezdetét vette gyülekezetünk első
jótékonysági bálja, mely a templom
több lépcsőben történő felújításához
szükséges pályázati önerőt volt hivatott gyarapítani. A bál helyszínéül
a városközpontban lévő Gépészeti
Szakközépiskola tornatermét választottuk és öltöztettük ünnepi díszbe,
amely kényelmes teret biztosított a
230 vendégnek, a színvonalas műsorszámoknak és a táncnak is.
A gazdag program senkit sem hagyott unatkozni egyetlen percre sem.
A gyülekező vendégeket pezsgős
fogadás, pogácsa és csokis mignon
várta, majd a köszöntések után Becsei Miklós lelkész megnyitó beszéde következett, melyben ismertette
a jótékonysági bál nemes célját, és
utalt Jézus példájára, aki a lélek szabadságával igyekezett kibontakoztatni az ember minden rejtett képességét és rámutatott az
állandó megújulás szükségességére.
Első műsorszámként a Négy Évszak Óvoda nagycsoportosainak romantikus hangulatú táncát láthattuk (felkészítő
óvó nénik: Csordás
Istvánné és Kokas
Lászlóné). A Pomádé
című, jól ismert musical után a Kálvin
János
Református
Általános Iskola Cseperedő Táncegyüttese
következett, akik dunántúli ugrós táncokat
adtak elő, „Fújd fel, juhász!” – címmel (felkészítő tanár: Tóthné
Szomju Anita). A
második osztályosokból álló néptánccsoport a Nyíregyházán
rendezett „Pulyabál”
elnevezésű
megyei
versenyen ezzel a produkcióval május hónapban ezüstérmet
szerzett.
Majd Becseiné Kató Anikó lelkésznő – az est műsorvezetője – trianoni megemlékezésében elmondta, hogy: „91 évvel ezelőtt, a Párizs melletti Trianon kastélyban aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette területének több

mint 2/3-át, lakosságának közel 2/3át. Mint a háború vesztesei, kényszerültünk a feltételek elfogadására. A trianoni tragédiára emlékezve
június 4-ét a Magyar Országgyűlés
az elmúlt évben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Sírtunk
eleget. Túl kell végre lépnünk a gyászon, nem a veszteségeken keseregni még mindig, hanem észrevenni,
hogy mennyi érték van birtokunkban, és összefogni reménnyel és derűvel azért, hogy ez a nép újra talpra
álljon!” Ezt követően Trianon emlékére elhangzott a székely himnusz,
melyet a lelkésznő, a székelyföldről
városunkba települt Józsa Csaba,
gyülekezetünk és páros körünk aktív tagja, és Cservenyák Olivér, az
Esze Tamás Gimnázium érettségiző diákja énekelt, és a Solid State
Band zenekar kísért. A székely himnusz utolsó szakaszánál a vendégek
meghatódottan kapcsolódtak be az
éneklésbe. A megemlékezést nemzeti imánk, a magyar himnusz közös eléneklése zárta. Ezek a percek mély érzelmeket
keltettek, a lélek és nemzet egységének élményét nyújtották. Az örömre és továbblépésre indító szavak ezután a jövő
reményteljes nemzedéke, az ifjúság felé
fordították ﬁgyelmünket. Önálló műsorával állt „színpadra”
a Solid State Band
zenekar, városunk és
gyülekezetünk egyre
szélesebb körben ismert, ﬁatal büszkeségei, akik a „régi idők
rockzenéjének” műfajába tartozó, magyar
és külföldi zeneszámokkal szórakoztatták
a lelkes báli közönséget. Aztán a Négy Évszak Óvoda pedagógusainak a 70-es évek
retro-hangulatát idéző műsora következett. A Hungária-mix
énekes előadói: Bodó Miklósné, Jakabné Fábián Katalin,
Fülöpné Szilágyi Andrea, Szegedi Lászlóné voltak, szólót
énekelt: Pankotainé Kőhalmi Judit, és Kokas Lászlóné.
A vérpezsdítő műsorszám után, este fél 9 táján a Kraszna Vigadó munkatársai felszolgálták a
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pompás vacsorát: az urasági sertésbordát, aszalt szilvával
töltött pulykamellet – rizs, burgonyapüré, és párolt zöldség körettel, vitaminsalátával (vegetáriánusoknak hús
helyett rántott sajttal és karﬁollal). Az est további részében folyamatosan lehetett kávét fogyasztani és egészen
éjfélig tombolát vásárolni, 200 ft-os áron.
A desszert után érkezett meglepetés-műsorával a Mátészalkára néhány évvel ezelőtt berobbanó, csodás színt
hozó Talán Teátrum. A musical-összeállítás lenyűgöző
félórájában Kiss Ágnes és Baksa András énekes-táncos
produkciójában gyönyörködhettünk. A kiművelt tehetségekkel és vitalitással teli társulat rendezője: Buzogány
Béla színművész igazgató. A műsorvezető megköszönte a fantasztikus előadást, majd kérte a vendégeket, vegyék birtokba a táncparkettet és engedjék,
hogy szárnyaira kapja őket Nani zenéje. Percek
alatt megtelt a tánctér. Közel egyórányi önfeledt
tánc után, 11 óra körül a 40 fős Junior Szatmár
Néptáncegyüttes vette át a főszerepet. A már nemzetközi hírű Szatmár Néptáncegyüttes ifjúsági
csoportja – győrteleki és gömöri táncjátékával –
fergeteges élményt nyújtott.
Alighogy elhagyták a színpadot a táncosok, Dr.
Szászi István alpolgármester, presbiterünk vette át
a szót, és sikeresen elárverezte az összes, el nem
árusított tombolajegyet. Az új nap hajnalát – újabb
tánc és tombolasorsolás után – szatmári és kukoricás töltött káposztával köszönthettük, melyet a
Négy Évszak Óvoda gondos szakácsai készítettek nekünk. Hajnal 4-kor végződött a rendkívül
jó hangulatú táncmulatság, amelyben a karaoke is helyet
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kapott, Nani jóvoltából.
A bál emlékeit értékes tombolanyeremények, derűs
fényképek, ﬁlmfelvételek őrzik, és persze szívünk örömteli emlékezése. Igen, van létjogosultsága egy jótékonysági bálnak egy harmadik évezredben élő, református
keresztyén gyülekezet életében, melynek célja az örök
megújulás, küldetése a társadalom szolgálata, az ember
fejlődésének, testi-lelki jólétének elősegítése – a mai kornak megfelelő módon!
Köszönetet mondunk elsősorban Sajtos Lászlónénak,
az Egyesített Óvodai Intézmények vezetőjének, a
Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség elnökének, és Kokas
Lászlónénak, Nőszövetségünk tagjának, akik a bál szervezésében legfőbb támogatóink és segítőink voltak, valamint a Négy Évszak Óvoda munkatársainak, akiknek
áldozatos munkája nélkül ez a bál nem jöhetett volna
létre! Köszönetet mondunk továbbá a belépő- és tombolajegy-árusításáért, tombolatárgy felajánlásokért és
azok összegyűjtéséért a Kálvin János Református Általános Iskola munkatársainak és gyülekezetünk gazdasági
hivatal-vezetőjének: Vargáné Szilágyi Ildikónak; aktív
presbitereinknek és nőszövetségi tagjainknak. Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bálunkat
önzetlen, bőkezű felajánlásaikkal támogatták: támogató
jegyek vásárlásával, természetbeni adományokkal, és
tombola-tárgyakkal, valamint fáradtságot nem kímélő
munkájukkal.
Varázslatos éjszaka volt – és nemcsak a 700 ezer Ft-ot
hozó tiszta bevétel miatt!
Becseiné Kató Anikó
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám óta):
A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Puskás Attila – Kalmár u.
2. Puskás József – Kraszna u.
3. Bakó Ádám Dénes – Jármi u.
4. Zelenák Péter – Debrecen
5. Halóka Viktória – Nyírcsaholy
6. Szíjártó Alex – Szokolay u.
7. Molnár Tamás – Szokolay u.
8. Márton Réka – Alkotmány u.
9. Elek Marcell – Bercsényi u.
10. Csernáti Vanda – Budapest
11. Kovács Dávid – Móricz Zs. u.
12. Helmeczi Nándor – Móricz Zs. u
13. Gorzó Balázs – Hősök tere
14. Matolcsi Gréta – Hajdú u.
15. Horváth Csaba Mihály – Széchenyi u.
16. Fórizs Viktória – Kossuth u.
17. Kovács Lajos – Dózsa Gy. u.
18. Vígh Szabolcs – Svájc
Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Illés Szabolcs apagyi és Újvári Csilla nyírkátai,
2. Molnár Szilárd és dr. Szentmihályi Gréta mátészalkai
lakosok
Végső búcsút vettünk tőlük:
1. Káplár János 61 é. – Mérk
2. Varga Jenő Ferenc 48 é. – Kossuth u.
3. Csóka Imre 81 é. – Széchenyi u
4. Ujj Tibor 84 é. – Ifjúság tér
5. Nagy Pál 64 é. – Seregély u.
6. Dr. Vékony Miklósné 79 é. – Kraszna u.
7. Daróczi Józsefné 76 é. – Bacsó Béla u.
8. Boros Lenke 86 é. – Váci M. u.

9. Pető Sándor 64 é. – Csokonai u.
10. Szlávik József 56 é. – Csokonai köz
11. Horváth Ádámné 51 é. – Ecsedi köz
12. Bálint Ferencné 82 é. – Széchenyi u.
13. Murguly Bálint 68 é. – József A. u.
14. Filep Gáborné 90 é. – Széchenyi u.
15. Fábián Györgyné 84 é. – Alkotmány u.
16. Futóné Balás Gyöngyvér 53 é. – Széchenyi u.
17. Szabó Zoltán 23 é. – Városház köz
18. Oláh Sándorné 91 é. – Móricz Zs. u.
19. Győrﬁ Sándor 75 é. – Szokolay u.
20. Szabó Mihály 76 é. – Zöldfa u.
21. Bojti Istváné 78 é. – Dózsa Gy. köz
22. Nagy Mircea 83 é. – Balassi u.
23. Szamosszegi Gyuláné 70 é. – Alkotmány u.
24. Erdélyi Barnabásné 72 é. – József A. u.
25. Nagy Istvánné 62 é. – Széchenyi u.
26. Gaál Zoltán 56 é. – Munkácsy u.
27. Kovács Lajosné 85 é. – Vasvári P. u.
28. Kurencs Bertalanné 84 é. – Kölcsey u.
29. Katona Gábor 31 é. – Dózsa Gy. u.
30. Rostás Andorné 51 é. – Attila u.
31. Szilágyi Pál 84 é. – Móricz Zs. köz
32. Szilágyi Gusztávné 76 é. – Széchenyi u.
33. Tóth Zoltán 44 é. – Mátyás k. u.
34. Luterán Kálmán 58 é. – Puskin u.
35. Kovács Lajosné 53 é. – Dózsa Gy. u.
36. Reszegey Istvánné 84 é. – Nagyecsed
Isten adjon a gyászoló családtagoknak Szentlelke által
vigasztalást gyülekezetünkben, ahová szeretettel hívunk
minden gyászolót. Életük veszteségével, és a megvigasztalódás reményével jöjjenek, és kapcsolódjanak be gyülekezetünk elő közösségébe!

Gyülekezeti hírek:
• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri közösségbe hívó Életadó Kör, valamint a nőknek felfrissülést kínáló Női Torna.
• Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és családokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
• Szintén havonta tartjuk a Páratlan Kört, ahova elváltakat, vagy más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen beszélgetnének hasonló helyzetű társaik baráti közösségében.
• Január 17-22-ig tartottuk egyetemes imahetünket a város történelmi egyházaival közösen.
• A Január végén Berekfürdőn rendezett „Önkéntesség a
közösségépítésben” című konferencián gyülekezetünket
3 fő képviselte.

• Február 1-jén a nőszövetségi óra keretében Dr. Bagoly
Ibolya tartott egészségmegőrző előadást.
• Presbitériumunk február 11-i ülésén 3500 Ft-ra emelte
az egyházfenntartói járulék összegét, valamint a templomfelújítás pályázati önerejének növeléséhez jótékonysági bál, és jótékonysági est szervezéséről, valamint téglajegyek kibocsátásáról döntött.
• Februárban elkészült gyülekezeti kitűzőnk, amelyet az
iratterjesztésben lehet megvásárolni.
• Március 6-án, a Nők Világ-imanapján a baptista gyülekezetben imádkoztunk együtt.
• A március 7-11. között szervezett böjti evangelizációs
héten városunkból elszármazott lelkészek szolgáltak közöttünk. Hétfőn Szerencsi Imre nyírbogáti, kedden Tőkés Zoltán csengeri, szerdán Papp Tibor debreceni lel-
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kész hirdette Isten igéjét. Csütörtökön Lovász Adrienn
teológiai hallgató, és pénteken Kósa Tünde nyíregyházi,
intézményi lelkész prédikált.
• Március 27-i barangoló vasárnapi programunk keretében a baktalórántházi erdőbe kirándultunk.
• Gyülekezetünk presbiteri döntés alapján létrehozta az
Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatot, amelynek keretében idős, beteg, rászoruló testvéreinkről gondoskodunk
házi gondozás formájában, valamint a rászorulóknak
nyugdíjellátásuk összege függvényében szociális étkezést biztosítunk.
• Április 3-án került sor az Agapé Házi Segítségnyújtó
Szolgálat munkatársainak fogadalomtételére a Kossuth
téri Nagytemplomban.
• Április 4-én egy vállalkozói fórumnak adtunk helyet a
gyülekezeti házban.
• Április 5-én a nőszövetségi óra keretében Becseiné
Kató Anikó lelkésznő tartott előadást „Az idős- és beteggondozás határkérdései” címmel.
• Április 9-én húsvéti kézműves foglalkozással, bográcsozással és táncházzal egybekötött tavaszköszöntő családi napot tartottunk a parókiaudvaron 70 fő részvételével.
• Áprilisban indult a felnőtt konﬁrmációi képzés tavaszi
turnusa 7 fő részvételével.
• Virágvasárnapon 52-en konﬁrmáltak gyülekezetünkben.
• Április közepén meghirdettük jótékonysági rendezvényünket, a Toronybált, amelyet a templomfelújításért tartottunk.
• Április 21-én Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem tanára tartott diaképes vetítéssel
egybekötött előadást Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról.
• Húsvéti legátusunk Csatári Bíborka másodéves egyetemi hallgató volt.
• Április 28-án Becseiné Kató Anikó lelkésznő tartott
a gyülekezeti teremben, az Agapé Házi Segítségnyújtó
Szolgálat munkatársai számára a házi beteggondozás témájában.
• Május 1-jén Páros Körös szalonnasütés volt a parókiaudvaron.
• Május 2-án, nyitott nőszövetségi gyűlés keretében a
Wellstar alga alapú egészségmegőrző előadását hallgattuk meg.
• Május 7-én a Nőszövetség által szervezett éneklő versenyen mintegy 100-an voltunk együtt. A színvonalas, izgalmas verseny végén 35 gyermek kapott értékes
könyvjutalmat. Az együttlétet szeretetvendégség zárta,
családias légkörben.
• Május 10-én az Ifjúsági Kamaraszínpad Az ezredik éjszaka című egyfelvonásos színdarabot adta elő.
• Presbitériumunk májusi gyűlésén játszótér építéséről
döntött, amelyeket főként támogatásokból igyekeztünk
megvalósítani.
• Május 21-én a barkácsoló szombat keretében a tervezett

TEMPLOM ÉS ISKOLA
játszótér tereprendezési munkálatait végeztük a parókiaudvaron.
• Május 22-én, a Magyar Református Egység Napján
gyülekezetünkben igét hirdetett Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora.
• Május 28-án, a parókiaudvaron szalonnasütéssel egybekötött kerti partin vettek részt az Agapé Házi Segítségnyújtó szolgálat munkatársai.
• Június 4-én tartottuk jótékonysági Toronybálunkat a
Gépészeti Szakközépiskola tornatermében 230 fő részvételével.
•Június 5-én tettek fogadalmat felnőtt konﬁrmandusaink.
• A nőszövetség júniusi alkalmán az aktuális teendők
megbeszélése után egy szépségápolási termékbemutatóra került sor.
• Június 12-én pünkösdi irodalmi délutánt tartottunk a
templomban, amelyen Losonczi Léna presbiter-költő
verses bizonyságtételét hallgattuk és Balogh Ferencné
Viola énekeket tanított a gyülekezetnek.
• Június 17-én az egyházmegyei presbiteri konferencián
gyülekezetünkből négyen vettek részt.
• A június végi berekfürdői egyházmegyei ifjúsági konferencián gyülekezetünket két konﬁrmandus képviseli.
• Gyermek- és ifjúsági tábort rendezünk 2011. július 1116. között a zempléni Mogyoróskán, melynek részvételi
díja 20000 Ft. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban az
összeg felének beﬁzetésével.
• Augusztus 6-ra egyik presbiterünknél presbiteri bográcsozást, kötetlen, baráti összejövetelt szervezünk.
• Augusztus 13-án gyülekezeti buszkirándulás lesz Mogyoróskára, amelyre jelentkezni a Lelkészi Hivatalban
lehet.
• Gyülekezetünk harmadik negyedévi részletes programja megtekinthető honlapunkon, a www.refmateszalka.hu
címen.
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10 év – 10 érv
,,Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el mennyi jót tett veled!” ( Zsoltárok 103,2)

A

Kálvin János Református Általános Iskola a
2010/2011-es tanévben ünnepli fennállásának 10
éves évfordulóját. Az iskola 10 évét egy gyermek
életéhez tudnám hasonlítani. Gondoljuk végig mennyi
minden történt, amíg gyermekünk születésétől kezdve
eltelt 10 év! Előttünk van a születése pillanata, az első
bizonytalan megtett lépései, szinte halljuk, ahogyan tétován kimondja az első szavakat. Ő, aki kisgyermekként
a gondoskodásunkra szorult mára már önálló iskolásként
éli mindennapjait.
Ha visszatekintünk erre az útra, elmondhatjuk, hogy sok
mindent élhettünk át együtt: a kezdeti nehézségeket, az
első lépéseket, a botladozásokat….
De mindig is tudtuk és Ady Endrével együtt vallottuk:
„ Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem,

türelem

s
kitartá

örö
m

csendesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Sokak számára már biztosan ismertek azok az értékek,
amelyekkel iskolánk rendelkezik.
„ Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg…”- valljuk Pál apostol ﬁgyelmeztetésével iskolánk feladatát tekintve. Új közegben, megújult módszerekkel adjuk azt a
többletet, amit egy református iskola jelent az oktatáson
felül.
A tanulóink segítségével összegyűjtöttük azt a 10 érvet,
amelyet a 10 év során az iskolánk alapköveként raktunk
le, megalapozva ezzel az intézményünk jövőképét. Kívánjuk, hogy ezek az értékek mindnyájunk számára maradandóak legyenek és tudjunk ezzel a lelkiséggel tovább
munkálkodni a ránk bízott gyermekek között!
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Igazságosság Sokoldalúság Kreativitás Otthonosság Léleképítés Alkotás
Baktiné Illés Éva
igazgató

FOTÓ: Czine Árpád
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT REFI!

Kálvin János Református Általános Iskola
– immár hagyományaihoz híven - az idén is
márciusban rendezte meg jótékonysági estjét. A két estét is betöltő jótékonysági gála műsorszámai a 10 éves Kálvin János Református Általános Iskolát köszöntötték.
Mindkét ünnepi műsor az első tanévnyitó képeinek
felidézésével kezdődött. A már kissé megkopott felvételeken egyházi és világi méltóságok olyan lelki
útravalót adtak az induló iskola pedagógusai, tanulói
és a fenntartó gyülekezet számára, amelyekből még
ma is meríthetünk, s amelyek még 10 év múlva is
irányt mutatnak munkánk elvégzéséhez. Köszönetünket fejezzük ki Baktiné Illés Éva igazgatónőnek,
aki kezdetektől fogva, gondos, szerető édesanyaként
igazgatja, alázatos munkavégzéssel irányítja a felnövekvő református iskola életét.
Köszönet mindazoknak, akik imádságos szívvel
segítették, támogatták az iskolát az elmúlt évek során. Mindazoknak a pedagógusoknak, dolgozóknak,
akik nevelő –oktató munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezeken az estéken 182 alsós és 113 felsős
diák csalt könnyet a közönség szemébe a nyitóképet
látva.
Kicsik és nagyok egyaránt számos színes műsorszámban mutatták meg tehetségüket. Az iskola a
tanulók érdeklődésének megfelelően több tanórán
kívüli foglalkozást is szervez. Ezek az esték kiváló
alkalmak arra, hogy a különböző művészeti csoportjaink bemutatkozzanak, s képet adjanak az iskolában folyó munkáról.
Az iskola „Tiszta Forrás” énekkara angyali hangzásával ismét elvarázsolt mindannyiunkat. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a létszámuk egyre növekszik, s
ﬁúk is szívesen bekapcsolódnak az énekkar munkájába.
Az éneklés, a zene iskolánkban központi helyet foglal el. Sok diákunk tanul hangszerjátékot, gitáron
többen autodidakta módon, kedvtelésből tanulnak
meg játszani. Szívesen hallgatnak és énekelnek keresztyén ifjúsági énekeket, dallamokat magyar és
angol nyelven egyaránt. A műsorban a felsős osztályközösségek be is mutattak egy csokorra valót az
angol nyelvű Istent dicsőítő keresztyén énekekből.
Az elhangzó versek, prózák és a dráma szakkör
tagjainak megindító előadása is mutatta, hogy iskolánkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk az
anyanyelvünk, a magyar nyelv művelésére, magyar
kultúrkincsünk ápolására.
Új színfoltként jelent meg a felsős műsorszámok

között a REpülő Fiúk izgalmas produkciója. A levegőben különféle ugrásokat bemutató legények
ügyessége mindannyiunkat lenyűgözött: a színfalak
mögött és a közönség soraiban is izgultunk az ugrások sikerességéért.
Nagy tetszést aratott a 7. osztályosok különleges
pantomim előadása. Mozdulatokkal, arcjátékkal
üzenetként jelenítették meg a terheinktől megszabadító Jézust, a megtérés gondolatát.

Ezen az estén énekekkel és a – már a legnagyobbaknak kijáró – méltóságteljes palotás tánccal búcsúztak el az iskola 8. osztályos tanulói a jótékonysági
estek hangulatától és a szülőkből, hozzátartozókból
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álló közönségtől. Köszönjük nekik azt a sok örömöt,
vidám percet, amellyel a 8 év során előadásaikkal
megajándékoztak mindnyájunkat.
A szombat esti alsós gálaműsor megtöltötte a színháztermet. A kicsik nagy izgalommal és készülődéssel várták a színpadra lépést.
Hangszerjátékokban – zongora, citera – megmutatva tehetségüket, láttuk, hogy nincs miért aggódnunk
a zenei utánpótlás terén!
A kisebbek is otthonosan mozogtak a színpadon.

Az est végéhez közeledve a hangulat is egyre inkább fokozódott. Következtek a 2 ., a 3., a 4. évfolyamosok néptáncbemutatói. A néptánc a magyar
kultúrkincsünk öröksége, melynek ápolására, megőrzésére biztatjuk diákjainkat.
Humorban sem volt hiány. Sokszor mosolyt csaltak
arcunkra a kicsik egy-egy váratlan helyzetben való
megnyilvánulásaikkal. A rekeszizmainkat azonban a
4. osztályosok Nagy ho-ho-horgász című születésnapi előadása tornáztatta meg. A kiváló szereposztás,
a színpadi megformálás, rendezés, a fordulatokban,
sziporkázó poénokban gazdag előadás garantálta a
nevetést, a jókedvet az est végén is.
Volt ezen a két estés születésnapon ének, zene, tánc,
móka, kacagás….!
S a legvégén a torta sem hiányozott!
A 10 éves születésnapját ünneplő Kálvin János Református Általános Iskola tortáját népes gyereksereg vette körül és boldogan énekelték a jól ismert
születésnapi dalt.
Szülők és gyerekek együtt örültek annak, hogy ez az
iskola Isten kegyelméből létrejött s megtartatott.
Kívánjuk, hogy még sok boldog évet, tanévet éljen
meg sok áldással és békességben!
A 2. és 3. osztályosok Wass Albert: Mese az erdőről
SOLI DEO GLORIA!
című előadásával ﬁgyelmeztetettek mindannyiunkat
Kertes Lászlóné
arra, hogy nyitott szemmel és szívvel járjunk Isten
igazgató-helyettes
erdejében, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő
szépséget, megtaláljuk embertársainkban az értékeket.
Az első osztályosok sem kaptak felmentést a színpadi szereplés alól! Talán ők voltak a legizgatottabbak
az este folyamán! Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga
című meséjét elevenítették meg a színpadon.

S bár az osztályok a valóságban nagyon is békésen
élnek egymás mellett, a színpadon nagyszerűen játszották el az egymás elleni ellenszenvüket. A két
festékpöttynek megfelelő színű öltözékben táncolva, mozogva, keveredve váltak eggyé - zölddé.

A két est bevétele, melynek összege 1.218.251 forint,
annak a pályázatnak az önerejét gazdagítja, amely
segítségével az iskola teljes felújítását kívánjuk megvalósítani.
A jövőbeli terveink megvalósításához nyújtott anyagi és erkölcsi segítséget
szívből és hálásan köszönjük!
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A DIÁKPRESBITÉRIUM HÍREI
„… én választottalak ki, hogy… gyümölcsöt teremjetek,
és gyümölcsötök megmaradjon…”

A

(János 15:16)

diákpresbitérium életében a második félév is
mozgalmasan indult.
A félévi bizonyítványosztás most még izgalmasabbá vált, hiszen a tanulmányi versenyen megszerezhető bónuszkártyák kiosztása többek között
ehhez kötődött. Az osztályok tanulmányi eredményén kívül értékeltük az évszakokhoz kapcsolódó
dekorációs versenyeket, a kupakgyűjtés eredményét, az iskolában elvégzett önkéntes munkálatokat
(udvarrendezés, tornaterem berendezése műsorok
előtt stb.). Így ebben az évben a hatodikosok érdemelték meg a bónuszkártyát, ami nem más, mint egy
egyszer felhasználható érdemjegy mentesítő kártya.
Tanulóink ügyesen élnek a kártya adta lehetőségekkel. A jövő évi kártyáért már most lehet gyűjteni a
bónusz pontokat, érdemes jól tanulni! (Hajrá! Sok
sikert!)
Az „egyhangú” hétköznapokból februárban a far-

Az alsósok délután aszfaltrajzversenyen és a leg-,
leg-, leg… ügyességi vetélkedőkön mutathatták
meg tehetségüket.
Reményeim szerint maradandó élményekkel gazdagodtak diákjaink.
Az év végi hajrá időszakában természetes, hogy a
tanulásé a főszerep, de tanulóink dicséretévé váljék,
hogy szakítottak időt tanterem dekorálásra, s az ötödikesek még az iskolánk közelében lévő kegyeleti
park szeméttől való megtisztítását is vállalták.
Reményeim szerint a tanévben megvalósított programokkal sikerült a diákéletet színesebbé, az együttléteket élményekben gazdaggá tenni. Köszönet érte
a diákpresbitérium munkáját segítő lelkes osztályképviselő tagoknak és segítőiknek, kollégáimnak és
az iskola vezetőinek.
A nyári vakációra kívánok mindenkinek sok pihenést,
kellemes és tartalmas kikapcsolódást, feltöltődést!
Vékonyné Virágh Tünde
a diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus

sang zökkentett ki bennünket.
Az alsósok idén is szabadon választott jelmezeikkel
kápráztattak el minket. A jó hangulathoz a táncházban elsajátított lépések adták az alapot.
Felsős tanulóinknak idén az évszakokat kellett megjeleníteni jelmezeik segítségével. Délután jó hangulatú vetélkedő, diszkó és az SZMK jóvoltából, büfé
várta a ﬁatalokat.
Áprilisban – iskolánkban először- a diákok kérésére fordított napot tartottunk. Tanulóink a 15 perces
órákon megtapasztalhatták, milyen a katedrán állni, a pedagógusok pedig ismét „gyerekek” lehettek.
A felcserélt szerepekben mindenki helyt állt, és jól
érezhette magát.
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Versenyeredmények
Örömmel és hálatelt szívvel számolunk be ismét a karácsonyi beszámolónk óta eltelt tanulmányi időszak versenyeredményeiről. Mint a táblázatból is látható, tanulóink szinte minden területen megmutatták tehetségüket, és kiváló eredményeket értek
el. Köszönjük, hogy a mindennapos tanulás mellett vállalták a felkészülést, a plusz feladatokat, és eredményeikkel öregbítették
iskolánk hírnevét. Köszönjük felkészítő pedagógusaiknak az áldozatos munkát!

Katolikus hittanoktatás iskolánkban

I

mmár negyedik tanéve, hogy a katolikus vallású tanulók
is felekezetüknek megfelelő két hittanórán vehetnek
részt. Erről a Püspökkari Konferencia döntött, biztosítva
minden egyházi iskolában, minden tanuló számára a vallása
szerinti hitoktatást.
A Kálvin János Református Általános Iskolában jelenleg 37
tanuló görög katolikus, 18 tanuló római katolikus diák tanul.
Országos hittan-versenyeken szép sikereket érnek el. A most
ballagó Hamvas Virág Anna a négy év során 7 hittanversenyen szerepelt eredményesen.
Ez év május 13 – án Hajdúdorogon a Család évében ren-

dezett Görög katolikus Hittanverseny országos döntőjében
– ahol az ország egyházi iskoláiban tanuló katolikus diákok
vettek részt – ismét eredményesen szerepeltünk. Az 5. -6.
osztályos korcsoportban Heszler Boglárka, Gorzó Máté és
Szabó Máté VI. helyezést értek el. Hamvas Virág Anna, Rádi
Bence Márk, Zakár Krisztián a
7 - 8. osztályos korcsoportban II. helyen végeztek.
Nagyon büszke vagyok tanítványaimra,
remélem még sok versenyen vehetek részt az itt tanuló
diákokkal!
Szabóné Cseppentő Ildikó görög katolikus hittantanár
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REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁLON JÁRTUNK

2011. június 3-5-ig került megrendezésre Budapesten a VIII. Református Zenei Fesztivál, amelyen
Iskolánk első alkalommal vett részt. Böszörményi
Gergely Fesztivál-igazgató szíves invitálásának nehezen tudtunk ellen állni, így két csoporttal, a „Tiszta Forrás” Gyermekkórussal és a Kisharang Táncegyüttessel (5. osztályosok) utaztunk Budapestre,
összesen 36 gyerek és 7 felnőtt.
Úgy szerveztük a programunkat, hogy jusson idő
az Országház megtekintésére is, hiszen sokan nem
jártak még ott. Mindannyiunknak nagy élmény volt,
köszönet Fülöp István országgyűlési képviselőnknek
a közbenjárásért!
A Fesztivál ünnepélyes megnyitása a Bakáts téren
volt, ahol folyamatosan színvonalas szabadtéri koncertek nyújtottak élményt az érdeklődőknek. Csoportunk - ahol csak megjelent- az élénksárga színű
egyen pólóban nagy feltűnést keltett, sokan olvashatták Mátészalka nevét, s mi büszkék voltunk tanítványainkra, akik példamutatóan viselkedtek mind
az utcán, mind a kollégiumban, mind a templomban
a késő esti zenés áhitaton, s valamennyi helyszínen,
ahol megjelentünk. Felkészülten mentünk a Fesztiválra, s így be tudtunk kapcsolódni a több száz fős
kórus énekébe, mely a Kálvin téri református templomban egyesítette erejét, s hangját. Felejthetetlen
élmény volt, ahogyan szólt ez a nagykórus! S a fáklyásmenet! Ilyen élményben csak annak lehet része,
aki erre a Fesztiválra ellátogat!

a Duna - melléki Egyházkerület református püspöke
hirdetett igét -, gyalogosan mentünk vissza a szálláshelyünkre, a Lónyay utcai Református Kollégiumba.
A kisebbek pihenőre tértek, a nagyobbakat pedig
táncház várta. Itt nagyon jól éreztük magunkat, s éjfél után tértünk nyugovóra.
Másnap, szombaton délelőtt 11 órától kezdődött a
református iskolák diákjainak bemutatkozása, ahol
mindkét csoportunk kiválóan szerepelt, öregbítve

iskolánk, s városunk jó hírnevét. Kórusunk nyitotta meg a bemutatkozók sorát, majd harmadikként a
néptáncosok léptek fel. Közben a Kollégium udvarán kifőtt a gulyásleves, melynek elfogyasztása után
lassan-lassan készülődnünk kellett, hiszen a felnőtt
kísérőkből többen részt kívántak venni a mátészalkai Kossuth téri református templom felújítására
szervezett Toronybálban is, ezért időben haza kellett
indulnunk.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, eső nem zavarta
meg a programokat, bár a felhők igencsak gyülekeztek! Összességében elmondható, hogy minden
fáradságot megért ez a program, mely iskolánk támogatásával, s a résztvevők személyes anyagi hozzájárulásával együtt valósulhatott meg. Köszönet
érte mindenkinek!
Balogh Ferencné karnagy

Péntek délután a Református Teológia Dísztermében
kórushangversenyen vettünk részt, ahol a kecskeméti kórusok adtak koncertet. Jó, hogy tanítványaink
élőben látták, s hallották a színvonalas, s változatos
előadásokat. (gyermekkar, egyneműkar, vegyes kar)
A késő esti istentisztelet után - ahol Steinbach József
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A 2010/2011. tanév ballagó 8. osztálya: (fotó a címoldalon)
Osztályfőnök: Murgulyné Kovács Edit
Baksa Ákos
Barkaszi Fanni Nerina
Bartha Márk
Biró Gergő
Bokor Kinga
Farkas Dorina
Győrﬁ Péter
Hamvas Virág Anna
Helmeczi Dominika
Izsó Gábor

Kanyó Máté
Mándi Annamária
Mészár Éva
Molnár Eszter
Mónus Anikó
Nagy Anita Kleopátra
Nagy Evelin
Póti Bence
Rádi Bence Márk
Sebestyén Fruzsina Anna

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
A mai nap nagy mérföldkő az életetekben. Az a közösség,
amelyben éltetek, és az idők során összekovácsolódtatok, immár felbomlik.
Mintha csak tegnap lett volna, hogy először léptetek be iskolánk kapuin, édesanyátok kezébe kapaszkodva. Reméljük,
örömmel emlékeztek majd vissza az itt eltöltött napokra, az
elmúlt nyolc évre, és sosem felejtitek el egymást, hiszen Isten akarta, hogy ti mindnyájan egy osztályba tartozzatok. Tőle
kaptok majd elég erőt az élethez.
Mi még nem tudjuk, milyen érzés az, ha egy új helyre, új közösségbe, ismeretlen emberek közé csöppenünk. De ti ezt hamarosan megtapasztaljátok.
Ne felejtsétek el tanáraitokat se, akik megtanítottak titeket az alapokra! Építsetek rá, és
szerezzetek még több tudást!
Bizonyára izgalommal várjátok az újabb és újabb kihívásokat.
Az életben egyre több választás elé kerültök majd, és ha nem is

Kedves pedagógusok, diáktársak!
Búcsúzunk. Ez a szó összefonódik egy érzéssel, mely egyszerre édes és keserű. Valaminek a vége, és valaminek a kezdete.
Elköszönünk az iskolától. A fáktól, a padoktól, a tanteremtől...
Az apróságoktól, amikben más egy egyszerű dolgot lát, de mi
többet. Az ezernyi emlék most mind itt van, ebben a szóbanbúcsúzás.
És kaptunk itt egy olyan kincset, ami drágább mindennél. A
hitünk alapköveit. Ez mindig menedék. Arra fogunk törekedni,
hogy ne kopjon, hanem évről évre erősödjön, megingathatatlan
várrá váljon. Nem fogjuk elfelejteni az imádságot, nem térünk
le az útról. A mi utunkról...
Már akkor is vártak minket, amikor gyermeki kíváncsisággal
beléptünk a kapun. Angéla néni éveken át fogta a kezünket,
és mérhetetlen türelemmel fordult hozzánk. Óvó kezei alatt a
csíntalanságunk tudásvággyá formálódott.
A mi Edit nénink vigyázott ránk, féltve őrzött. Szeretetét állandóan megtapasztaltuk, volt hogy bizalmát nem érdemeltük,
mégis megkaptuk. Mindent köszönünk osztályfőnökeinknek.
Fájó a búcsú tanárainktól. Pedagógusaink, az iskola dolgozói
családtagokká váltak. El nem fogyó kitartással fáradoztak. Segítettek, tanácsot adtak, és nem hallhattuk őket panaszkodni.
Elköszönünk a kicsi testvérkéinktől. Köszönjük, hogy közelebbről megismerhettünk titeket. Testvérosztály kis diákjai,
tiszta szívből kívánjuk, hogy legyetek sikeresek, és élvezzétek
az iskola minden egyes percét. Még távolinak tűnhet, de hamar

Sebők Fanni
Simon László
Szabó Klaudia
Szabó László
Szabó Tamás Dávid
Szalai Dóra
Takács Mercédesz
Viski János
Zakár Krisztián
Zsoldos Bence

mindig döntöttök jól, tanuljatok saját hibáitokból!
Tegyétek azt, amit ti is, de legfőképpen Isten is jónak lát!
Ha valamit nagyon nem tudtok majd elviselni, ne csüggedjetek,
hiszen Isten csak annyi terhet ró rátok, amennyivel elbírtok.
Őrizzétek meg a régi, eddig kialakult barátságokat is, és alkossatok újakat!
Mindig legyenek szívetekben azok a csodálatos emlékek és
élmények, melyek a Kálvin János Református Általános Iskolához kötnek benneteket, hiszen eddigi életetek nagy részét
itt töltöttétek. Ennek az iskolának kapui mindig nyitva állnak
előttetek! Itt mindig segítő kezekre találhattok.
Utatokat már egyedül, önállóbban folytatjátok, nem lesztek
már iskolánk védelmező falain belül. Ezért kívánunk mindenkinek nagyon boldog, sikeres, élményekkel teli életet!
Áldás, békesség!
Becsei Anikó 7. osztályos tanuló

el fog jönni az a nap, amikor majd ti álltok itt.
És búcsúzunk Tőletek is, kedves diáktársaink. Ti még maradtok
egy kicsit. Arra szeretnénk titeket kérni, hogy őrizzétek meg az
igét, ami minket is tanított: „Az egymás iránti szeretet legyen
kitartó bennetek.” Rátok bízzuk, legyen ez az emlék rólunk.
Búcsút mondunk egymásnak is. Ez talán a legnehezebb. Anynyira összekovácsolódtunk, annyiszor csaltunk mosolyt egymás arcára… Most ott csillog a könnycsepp mindannyiunk
szemében. A mondat egyre többször hangzik el: „Emlékszel
arra, mikor…” És mi emlékezni fogunk. Lágyan simogat, ha
kimondjuk: „Igen, ez a mi osztályunk.” A boldog percek üstökösként világítják át egész lényünket. És a kevésbé boldog
percek… építettek, formáltak minket.
Mi már megírtuk a Kálvin János Református Általános Iskola történetének egy fejezetét. Most ti jöttök. Átadjuk a tollat
Nektek. Nektek, akik még maradtok. Most elmegyünk, de egy
dalszöveget itt hagyunk. Lábnyomunkként a homokban...
„Távol már a kezdet,
De távol még a vég.
Elértem a labirintus közepét.
Csalódások, gyönyörű emlékek velem vannak.
Megőrzöm őket.”
Sebők Fanni 8. osztályos tanuló
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Kálvin -díj 2010/2011
„Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én…” Baktiné Illés Éva igazgatónő ezt a
gondolatot helyezte 2011. június 15 – én 30 nyolcadikos diákunk szívére útravalóul. Az
iskolaudvar fáinak hűs árnya alatt megtartott ünnepélyes ballagási ünnepség keretén belül
vehették át a Kálvin – díjat azok a tanulók, akik a nyolc év során minden tanévet kitűnő
eredménnyel végeztek, magatartásukat a példamutatás jellemezte, közösségi munkájukkal kiemelkedő eredményeket értek el, s mellyel iskolánk hírnevét öregbítették. Az ezüstplakettet iskolánk címerével 5 tanuló vehette át. A 2010/2011. tanévben Kálvin –díjban
részesültek:
Mándi Annamária, Rádi Bence Márk, Szalai Dóra, Szabó Klaudia,
Takács Mercédesz ballagó 8. osztályos tanulók
Nyolcadikos tanulóink a tavasszal tett sikeres felvételi vizsgák után az alábbi típusú középiskolákban folytatják tanulmányaikat:
Gimnáziumban 18 fő tanul tovább, ebből 1 fő a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Szakközépiskolában: 9 fő, szakiskolában 3 tanuló tanul tovább.
Mindannyiuk további tanulmányaihoz kitartást, szorgalmat, sok sikert,szép eredményeket, életükre Istenünk gazdag
áldását kívánjuk!

Sikeres pályázat
Az Új Széchenyi Terv keretén belül sikerült a Kálvin János Református Általános Iskolában egy új, a
mai kor kihívásainak megfelelő informatikai termet
kialakítani. Az IKT infrastruktúra fejlesztése során
iskolánk tanulói 17 darab új számítógépet, 4 darab
interaktív táblát és szavazó-szettet használhatnak
a következő tanévtől. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 8 154 830 Ft.
A képen az ünnepélyes átadás pillanatát örökítettük meg. Ezt követően a pedagógusok egy 10 órás
továbbképzés során ismerkedtek meg a táblahasználattal, s azokkal az új oktatási módszerekkel,
amelyeket a következő tanévekben alkalmaznak a
tanítási órákon.
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