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AKARSZ-E ARANNYÁ VÁLNI?
Gondolatok a reformációra készülve

Nem úgy köszöntött be az ősz, 
ahogyan elképzeltem. Csak 
félig váltotta be a hozzá fű-

zött reményeket. Az októberi égbol-
tot hetek óta csodálom. Éppen úgy, 
mint valamikor gyermekkoromban. 
A távoli csillagok fénye mindig el-
kápráztat. A lelkem mélyén mindig 
is hittem rajtunk kívüli, más vilá-
gok létezésében.  Nekem a csillagok 
soha nem azt üzenték, hogy milyen 
porszemnyi vagyok a végtelenhez 
képest, hanem, hogy milyen tágas a 
világ. A szabadságvágy sóhajtott fel 
bennem, amikor hátulgombolós ko-
romban felnéztem az égre. Ma a sza-
badság érzése tölt el, amikor ugyan-
ezt teszem. Valami azonban mégsem 
az igazi. Néhány napja hiányérzetem 
van. Jött a váratlan hideg és elvette 
tőlünk a sárguló lombokat. Udvarun-
kon van egy gyönyörű páfrányfenyő 
(ginkgo biloba), amelyik 24 évesen 
ereje teljében van, szerintem a város-
ban és a környéken a legszebb pél-
dány. Azt mondják, él vagy pár ezer 
évig. Mikor ezt megtudtam, akkor 
megnyugodtam, hogy minket már 
kiszolgál valahogy... 

Nos, ez a különleges fa minden 
évben olyan szépen besárgul, ami-
lyenre egy festő sem tud festeni. Ez 
a másfél hónapig tartó sárgulás fog 
nagyon hiányozni. A korábbi őszö-
kön minden nap láttam, amint a zöld 
természet arannyá változik a nagy el-
alvás előtt, és arra gondoltam, hogy 
ilyenné lett az ember is teremtve. 
Füle Lajos azt írja az egyik versében, 
hogy: „Színesedő lombok alatt járva 
fel-feltör szívemben a vágy: Ami-
korra el kell menni, de jó volna meg-
szépülni. Színesedni, nem szürkülni, 
szelek szárnyán tovatűnni.” Most 
azonban a zölden megfagyott leve-
lek két nap alatt élettelenül hullottak 
alá, mielőtt még arannyá változtak 
volna. A reformációra, az egyház 
megújulásának ünnepére készülve 
arra gondoltam, hogy tudunk-e ma 
arannyá válni? Vagy az történik ve-
lünk, mint a levelekkel? Éretlenül és 
megfagyottan alászállunk úgy, hogy 

nem adtunk magunkból semmit a vi-
lágnak? 

Tudunk-e, vagy egyáltalán aka-
runk-e arannyá válni? Én ismerek 
valakit, aki az életében színtiszta 
arannyá változott. Pedig nem volt rá 
70-80 éve, hanem csak 33. Az élete 
mégis fénylő, értékes és másokat is 
gazdagító életté változott. Nem fél-
tette az életét, hanem szétosztotta 
azt. Nem épített háza köré átláthatat-
lan kerítést. Zárak, lakatok, biztonsá-
gi beléptető rendszerek nem őrizték. 
Földi hajlékát csak átmeneti szállás-
nak tekintette, mert a világ volt az 
otthona, amelyben mindig úton volt, 
szertejárt és szüntelenül jót tett. A 
lélekfagyasztó zord hideg őt is elérte. 
A körülötte élők értetlenségből, moz-
dulni nem akarásból, álvallásosság-
ból keresztet ácsoltak neki. Az arany-
nyá változott élet elérhetetlensége, s 
az örök ember örök tehetetlensége 
„Feszítsd meg!”-et kiáltott. Nem sza-
bad neki élni, mert az Ő világossága: 
tükre az én tehetetlenségemnek! Ke-
resztre vele! A szenvedések között 
azonban az arany-élet még tisztább 
arannyá változott. 

A re-formáció azt jelenti, hogy 
visszaalakulás, újraformálódás, visz-
szatérés. De jó volna visszatérni Jé-
zusig akkor, amikor a világ lassan 
megfagy körülöttünk. Hónapok óta 
először kapcsoltam be a televíziót, és 
íme, az első hír, amelyet szívesen ki-
hagytam volna: a magyar kriminoló-
gia történetében eddig példátlan bru-
talitással megöltek valakit Battonyán. 
Úgy éreztem, hogy ezek után ismét 
pihenni fog nálam a nagyhatalmú 
média. Megfagyott a világ körülöt-
tünk. Újra a fentebbi költőt idézem: 
„Végtelen nagy szoba a világ, s hi-
deg van benne sokszor, vad hideg…” 
A hideg pedig azért veszélyes, mert 
nem akar az ember arannyá válni. 
Nem akar az ember értelmes és ér-
tékes életet élni. Bár leginkább a fe-
jekben van a baj, mert azt gondoljuk, 
hogy attól értelmes és attól értékes 
az élet, ha megtartjuk magunknak, 
ha gyarapítjuk a magunk örömére, s 

ha minél többet veszünk el abból a 
kínálatból, amit a világ ma nekünk 
adhat. Pillanat-lényekké, szánalmas 
perc-emberekké váltunk, akik egész 
életükben csupán berendezkedni 
akarnak, és nem marad idejük élni. 
Pedig a hideg egyre csak jön, és éret-
len életünk dermedten hullik alá, ha 
nem kezdünk el arannyá változni, 
vagyis a jézusi példákat szemünk 
elé helyezve másképpen élni, mint 
eddig. Jön a reformáció, az egyház 
megújulásának ünnepe, és az idén is 
kipipáljuk, hogy ezt is megünnepel-
tük (letudtuk), és mégsem változott 
semmi. S közben a hideg, a lassú 
megfagyás egyre elviselhetetlenebb. 
Lelkileg éretlen életek dermedten 
hullnak alá. 

Azért, hogy ne így legyen, ne-
kem van egy nagyvonalú ajánlatom: 
keressük együtt a világosságot! Ke-
ressük a fényességet! Vágyakozzuk 
a felüdítő isteni igét! Templomunk 
belseje minden vasárnap ezt kínálja a 
lélekhez szóló prédikációk tüzében, 
közösségi alkalmaink ezt nyújtják a 
hétköznapok gondját nemcsak felej-
tő, hanem oldó légkörében. Ebben én 
biztató jeleket látok, és ezért tudom, 
hogy a reformáció közel van. Van-
nak, akik bátrak, s mivel nem akar-
nak megfagyni egészen, eljönnek 
hozzánk lelkészekhez és egy-egy 
őszinte beszélgetés során segítséget, 
megerősítést kérnek életvezetési kér-
déseikben. Vannak, akiket a gyökér-
telenség, vagy az egyedüllét kínoz, 
és a közösség-élményért keresik meg 
gyülekezetünket. Mindenki felé nyi-
tottak vagyunk, aki szeretne jobban, 
tartalmasabban élni, sárból, ólomból 
arannyá változni.  A reformáció, a 
visszatérés (a Biblia megtérésnek 
hívja), nem az intézményekben, ha-
nem bennünk, s ezen belül is a fe-
jünkben kezdődik. Olyan egyszerű 
lenne végre belátni: az aranynak nem 
árt a fagy! Akarsz-e arannyá válni? 

Becsei Miklós 
lelkész 

KÖSZÖNTŐ
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JÁTSZÓTÉRAVATÁS AZ ÉLETADÓ KÖR 3. SZÜLETÉSNAPJÁN

GYÜLEKEZETI ÉLET

Immár három éve minden szer-
dán délelőtt 10-től 13 óráig 
Életadó Kört tartunk várandós 

és kisgyermekes édesanyák számá-
ra, rossz idő esetén a gyülekezeti 
terem játszóházában, jó időben a 
parókiaudvaron. Az idei nyár cso-
dás újabb lehetőséggel lepett meg 
minket, már nemcsak a szépen par-
kosított udvaron, tóparton, vagy 
filagóriában lehetünk együtt, mi 
anyukák és gyerekek; hanem immár 

egy uniós 
játszótér is 
elkészült 
számunk-
ra, meg-
becsülve a 
jövő nem-
z e d é k é t 
és az őket 
n e v e l ő 
szülői ge-
nerációt . 
Június 22-

én, Életadó körünk 3. születésnapján került sor a játszó-
tér ünnepélyes átadására és felavatására. Az örömteli 
esemény kezdetén Becsei Miklós lelkész megáldotta a 

játszóteret 
és min-
den leendő 
haszná ló -
ját, majd a 
szalag át-
vágása után 
t o r t á k k a l 
és kölyök-
pezsgővel 
ü n n e p e l -

tünk. A játékok kipróbálása nem-
csak a gyermekeknek, de még szü-
leiknek is önfeledt örömöt hozott. 
Gyülekezetünk egész közössége 
boldogan üdvözölte az új „fejlesz-
tést”, amely nem csupán a negyed-
évente tartandó családi napoknak, 
hanem minden egyéb közösségi 
alkalom, rendezvény szép szám-
mal érkező gyermek-résztvevőjé-
nek kellemes szórakozást nyújthat. 
Hálás a szívünk azokért a nagylel-

kű vállalko-
zói támo-
gatásokért, 
a m e l y e k 
a játszó-
tér anyag-
k ö l t s é g é t 
k o m o l y 
r é s z b e n 
f e d e z t é k , 
valamint a 
Human-Net 
Alapítvány 
számunkra kiközvetített, unió által finanszírozott kerti 
munkásaiért, akik a játszótér telepítésének előkészítő- és 
utómunká-
latait vé-
gezték.

Becseiné 
Kató Anikó

Két konfirmandusunkat ebben az évben is azzal 
jutalmaztuk, hogy kedvezményesen vehettek 
részt a Szatmári Református Egyházmegye által 

szervezett ifjúsági konferencián. Az ő beszámolójukat 
adjuk közre:

Nagy izgalommal vártuk a berekfürdői táborozás 
kezdetét. Hétfő reggel elindultunk Berekfürdő felé és 
dél körül értünk oda, majd elfoglaltuk a szállást. 4, 7 
és 9 ágyas szobákban helyeztek el minket. A szobánk 
szép, tiszta és rendezett volt, amelyhez egy fürdőszoba 
is tartozott. A Megbékélés Házában volt egy társalgó, 
egy kápolna és játékterem. A társalgóban tartottuk a 

játékos foglalkozásokat, míg a kápolnában a reggeli és 
az esti áhítatot. Az áhítatokat gitáros énekléssel kezdtük, 
majd egy bibliai történetet hallgattunk meg, amit meg is 
beszéltünk. A játékteremben a szabadidőnk egy részét 
tölthettük. Itt volt a csocsó, a biliárd és a ping-pong 
asztal. Szabadidőnk másik részét a szabadban tölthettük, 
ahol hinta, csúszda, nagy sakktábla és egy „Tarzanozó” 
várt minket. Öt felnőtt vigyázott ránk a hét folyamán. 
Ők állították össze a programokat, és tették szórakozta-
tóvá a tábort. Olyan feladatokat állítottak össze, ame-
lyekben megismerhettük önmagunkat és társainkat is. A 
tábor folyamán szoros barátságok kötődtek, amelyek a 

KONFIRMANDUSAINK BEREKFÜRDŐN
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Idei lélek-építő táborunkat július 11–16 között tartot-
tuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mogyoróskán, 
a Zempléni Tájvédelmi Körzet szívében lévő vadre-

gényes, gyönyörű hegyvidéken. Étkezésünket és szállá-
sunkat a helyi Napkelte Vendégház biztosította. 42-en 
indultunk útnak a forró nyári reggelen, az előző években 
már csaknem munkatárssá vált buszsofőrünkkel, Fekete 
Bélával. A felnőtt kísérők között ott találtuk a Becsei há-
zaspáron kívül Bogya Kis Noémi segédlelkésznőt – aki 
szeptembertől gyülekezetünkben tölti gyakorlati évét – s 
kedves vőlegényét, Márkus Csabát, aki jelenleg a kolozs-
vári egyetem hallgatója. 
Délelőttönként a frissítő reggeli és a zenés áhítat után 

kirándulni mentünk – a környék természeti, történelmi, 
kulturális értékeit fedeztük fel. Hétfőn a Mogyoróskai 
Tájház érintésével hegyi túráztunk a Regéci várba. Ked-
den a Boldogkőváraljai Tájház és a Boldogkői Vár gyö-
nyörködtetett minket különleges hangulatával, emlékei-
vel, kiállításaival. Szerdán Göncre utaztunk, ahol a Károli 
Múzeumot és világhírű Biblia-kiállítását, majd a Huszita 
Tájházat tekintettük meg. Csütörtökön Szerencs volt az 
úticélunk, itt a középkori kolostorból átalakított Rákóczi 
Várat látogattuk meg, melynek sokszínű történelmi, tár-
sadalmi, néprajzi tárlata mellett leginkább a település cso-
koládégyárának termékeit bemutató különleges kiállító 
terem, valamint a több mint száz év anyagát összegyűjtő 

képes lap-
m ú z e u m 
nyűgözött 
le minket. 
Ezt követő-
en Szerencs 
t öbbsz in -
tes, érdekes 
Cukormú-
zeumát jár-
tuk végig. 
P é n t e k e n 
nem busz-

kirándulás várt ránk, hanem gyalogtúránk célját a Kék-
túra útvonalon elérve, a Bonyi kút festői szépségű kör-

nyezetében 
t ö l t ö t t ü k 
el csodás 
ó r á k a t . 
Szombaton 
Sátoralja-
ú j h e l y r e 
kalandoz-
tunk, ahol 
az Él-
ménypark 
bobpályája 
szerzett ne-
künk feledhetetlen izgalmakat. 
Minden délután, a jellegzetes hegyvidéki fűszerezésű 

ebéd után, rövid szabadidőt tartottunk, melyet csendes 
pihenővel, az ifjúsági játszótéren, vagy a szálláshelyünk 
melletti állatfarmon tölthettünk. Ezt követően szabadtéri, 
komplex, kreatív foglalkozások tették tartalmassá együtt-
létünket; melyek között a szórakoztató szellemi, kézmű-
ves- és sporttevékenységek, könnyedebb és komolyabb 
önismeret- és személyiségfejlesztő, testet-lelket egyaránt 
megmozgató feladatok, gyakorlatok, játékok egyformán 
helyet kaptak.
A délutánok második felében rövidebb, környékbe-

li „Kincskereső túrákon” szívtuk magunkba a ragyogó, 
p á r a t l a n 
frissessé-
get. Hegyi 
s é t á i n k 
során ba-
rangoltunk 
a Tanös-
v é n y e n , 
a Kőbá-
nyában, a 
Szénégető 
b o k s á k 
k ö r n y é -
kén, a csipkebokros Regéci hegyháton, és a Nagybekecs 
sűrűjében. Több helyen erdei csapatépítő játékokat is ját-

LÉLEKÉPÍTŐ TÁBOR 2011 - MOGYORÓSKA

tábor után is folytatódnak. A rossz idő miatt csak négy 
alkalommal mehettünk ki a helyi strandra. Több meden-
ce is volt, ahol jól szórakoztunk. Az esti fennmaradási 
idő az aznapi viselkedésünktől függött. Esténként a fenti 
társalgóban beszélgettünk és zenét hallgattunk. 
Az itt töltött napok alatt nagyon jól éreztük magunkat, 
és sok új barátot szereztünk, akiknek az angyalkázás so-
rán meglepetést okozhattunk. Táborvezetőinket nagyon 
megszerettük, akik szeretnék ezt a csapatot jövőre is 
látni! Köszönjük gyülekezetünknek a lehetőséget, hogy 
elmehettünk!

Varga Zsófia és Rezes Rafaella
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szottunk, melyek közül a számháború akkora népszerű-
ségnek örvendett, hogy többször meg kellett ismételnünk. 
Egyik délután grill-partyt rendeztünk a Kraszna Vigadó 
immár hagyománnyá vált „kiszállásával”, szatmári ízes, 
szíves vendéglátásával.
Vacsora után lélek-ápoló „Naplemente” beszélgetések 

segítettek feldolgozni nem csupán a mozgalmas nap tör-
ténéseit, de a gyermekeket érintő, érdeklő aktuális élet-
kérdéseket, témákat, problémákat is. Ezek a beszélgeté-
sek korosztályonkénti csoportbeosztásban, felnőtt vezető 
közreműködésével zajlottak; és az egyéni lélek-ápolás, 
továbbá a szeretetteljes, kiegyensúlyozott csoportlégkör 
elősegítése mellett elsődleges céljuk volt a Jézusi hoz-
záállás, élet- és emberszemlélet kialakítása – vagyis a 
letisztult keresztyén értékrend, életbölcsesség gyakorlati 
átadása.
Esténként szabadon választható programként hitmé-

lyítő, lelki énekeket tanulhattunk gitárkísérettel, vagy 
csillagnéző sétákra mehettünk. Az utolsó este a tábortűz 
mellett lélek mélyéről fakadó tábor-értékelő beszámoló-
kat hallhattunk. Az ekkor szokásos egyéni vagy csopor-
tos, valódi tehetséget bizonyító művészeti produkció-so-
rozat, és a zenés-táncos búcsúest sem maradhatott el. 
A hegyek öleléséből – ha kissé fáradtan is – de feltöl-
tődve, kivirulva, ragyogó szemekkel érkezett haza min-

den táborozó.
Köszönetet mondunk minden szervező és „kivitelező” 

munkatársnak, a Kraszna Vigadónak, és minden kedves 
támogatónknak, akik természetbeni és anyagi felajánlá-
saikkal táborunk sikeréhez hozzájárultak. És köszönetet 
mondunk mindazoknak a szülőknek, akik gyermekeik 
lelki fejlődését, boldogságát, közösségi tevékenykedését, 
és az „életrevaló” keresztyénség elsajátítását fontosnak 
tartják, és gyermekeiket őszinte bizalommal ránk bízták.

Becseiné Kató Anikó táborvezető 

ISTEN SZOLGÁLATÁBAN

A nevem Bogya-Kis Noémi, VI. éves teológus-lelkész szakos hallgató vagyok a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetemen, és most itt 

Mátészalkán, a Kossuth téri gyülekezetben töltöm segéd-
lelkészi évemet. Szatmárnémetiből, a Szamos-negyedi 
Református Egyházközségből érkeztem, ahol szüleim 
Bogya-Kis Ferenc és Bogya- Kis Mária lelkipásztorok. 
Bátyám, Áron pedig beosztott lelkész Kisvárdán. Így az 
egész családom az Úr szolgálatában áll.

Nagy szeretettel és odaadással végzem feladataimat, 
hiszen úgy érzem valóban megtaláltam azt az utat, ame-
lyet Isten rendelt számomra. S bár pontosan még nem 
tudom, hogy hogyan, és hol fog folytatódni ez az életút, 
szívemben ott él a biztos tudat, hogy mindennek oka van 
ebben az életben, akkor is, ha sokszor nem értünk meg 
minden miértet. Talán azért is vált kedvenc mottómmá 
az, hogy: „Minden MIÉRT-nek meg van az AZÉRT-ja”. 
És ez így is van. Bármennyire is úgy tűnhet most sokak 
számára, hogy egy ilyen vallásos családban felnövekvő 
gyermekből természetes, hogy egyszer lelkész lesz, ez 
nem törvényszerű. Be kell vallanom, hogy én magam sem 
gondoltam mindig azt, hogy egyszer ilyen szolgálatot fo-
gok végezni. Habár egészen kisgyermekkoromban úgy 

éreztem, én mindenképpen az leszek, ami édesanyám, a 
későbbiekben megtapasztalva ennek a hivatásnak a ne-
héz oldalát, elkezdett bennem kialakulni ennek a gondo-
latnak épp az ellenkezője. Ez abban az időszakban volt, 
amikor láttam, hogy szüleim mennyi nehézséggel talál-
ták szembe magukat, amikor Szatmárnémetibe kerültek 
egy olyan területre, ahol nem volt sem gyülekezet, sem 
templom, csak egy kő, amely azt jelezte, hogy egyszer 
itt templom fog épülni. Emlékszem is rá, hogy ebben az 
időszakban minden akartam lenni (orvostól- pilótáig) 
csak lelkész nem. Aztán megtapasztaltam azt, hogy Isten 

Egyházkerületünk püspöke 2011. augusztus 1-jei hatállyal segédlelkészi szolgálatra rendelte ki gyülekezetünkbe 
Bogya-Kis Noémi hatodéves egyetemi hallgatót, aki augusztus 7-én, vasárnap, a délelőtti istentiszteleten végzett 

bemutatkozó szolgálatot. A segédlelkészt Becsei Miklós lelkipásztor köszöntötte a gyülekezet nevében. 
Az alábbiakban segédlelkészünk önvallomását olvashatjuk:
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GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS 2011- SZILVÁSVÁRAD
2011-es gyü-
lekezeti ki-
rándulásunk 
helyszínéül a 
szervező és 
programter-
vező Nőszö-
vetség a Bükk 
h e g y s é g e t 
v á l a s z t o t t a , 
amely már 
önmagában a 

látnivalók kimeríthetetlen sokaságát kínálja a pihenni, 
túrázni vágyóknak. 
Idén is közel 50-en jelentkeztek erre a közösségi alka-
lomra, a jelentkezők közel egyharmada először kirándult 
velünk. A kora reggeli indulás ellenére, a sok útépítésnek 
és a veszélyesen lenyűgöző szerpentineknek köszönhető-
en kissé késve érkeztünk meg első úti célunkhoz. A 781 
m magas Bél-kő lábánál, egy erdős-ligetes emelkedésen 
fakadó forrás mellett található, Bélapátfalvi Ciszterci 
Apátsági templom azonban feledtetett velünk mindent. 
Az 1232-ben elkészült szent hajlék késő román stílusban 
épült, majd a 14-15. században gótikus stílusban átépí-
tették. A nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós, torony 
nélküli templomban ámulattal szemléltük a gigantikus 
méretű építészeti és művészeti alkotásokat, és legendáit 
hallgatva egy röpke órára átadtuk magunkat a misztikus 
harmóniát sugárzó, archaikus élményeket ébresztő és 
szent elmélyülésre késztető hangulatnak. 
Majd Szilvásvárad felé folytattuk utunkat, mely telepü-

lés kis méreté-
vel ellentétben 
oly sok aján-
dékát őrzi a 
természetnek 
és az emberi 
szel lemnek; 
itt szabadon 
é lvezhe t tük 
a csodás kör-
nyezetet, a 
friss, tiszta 
levegőt, a nyugalmat. Ebédünket a kirándulók paradi-
csomában, a sétálóutca egyik éttermében fogyasztottuk 
el. Az erdei kisvasúttal történő utazás során a Szalajka-
völgyben elénk táruló patakok, vízesések, pisztrángos 
tavak csodás látványt nyújtottak. Az Ősember-barlangra 
ugyan már nem maradt időnk, de az élményekben gazdag 
erdei séta üdítő, és egyben közösségformáló ereje kárpó-
tolt ezért. A nemrég megnyílt, magyar történelmet bemu-
tató panoptikum pedig hihetetlen módon keltette életre 
és hozta közel hozzánk őseink életét, meggyőződéseit és 
érzéseit. Kulturális és természeti értékeink pozitív hatása 
mellett ezen a napon ismét élvezhettük a kötetlen baráti 
együttlét, a valódi embertársi kapcsolatok áldásait.
Köszönetet mondunk Tóth Zoltánné Bettinek, aki an-
nak ellenére, hogy csak néhány hónapja kapcsolódott be 
gyülekezetünk életébe és Nőszövetségünk munkájába, a 
programszervezést és az idegenvezetést oly lelkesen és 
precízen végezte. 

Becseiné Kató Anikó

folyamatosan terelget. Először is események által, ami-
kor bezáródtak előttem ajtók, és kinyíltak olyanok, me-
lyekre nem gondoltam. Másodszor pedig állandóan ott 
volt a lelki útmutatás is az Ige által. Csak egy példát hadd 
említsek! Amikor úgy éreztem, hogy képtelen lennék egy 
ilyen hivatást valaha is betölteni, újra és újra azt a vá-
laszt kaptam: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, 
ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” 
(Jer. 1, 7) 

Az évek alatt megtanultam nyitott szemmel és füllel 
járni, hogy megértsem mi az Úr akarata. Közben pedig 

csodáknak lehettem tanúja, hiszen azon a helyen, ahol 
egykor csak egy kő jelezte, hogy itt templom fog épülni, 
ma már valóban áll egy templom, szerveződött egy körül-
belül 3700 fős gyülekezet, a közelben épült egy parókia, 
megalakult egy református óvoda, és most épp egy szere-
tetotthon kialakítása a cél. Ezeknek az eseményeknek én 
mind szem és fültanúja lehettem, és közben megértettem, 
hogy olyan hatalmas Istenünk van, aki számára semmi 
sem lehetetlen. Boldog vagyok, hogy Őt szolgálhatom!

Bogya- Kis Noémi
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KŐ VAGY KENYÉR?

„Kedves Ünneplő Közösség! Testvéreim a Jézus Krisz-
tusban! A kövekből lehet történelmet csinálni, de kenye-
ret soha. Köveket raktunk egymásra, majd leromboltuk 
azt. Ismét megépítettük és újra leromboltuk. Ez a törté-
nelem. Sőt: néha a rombolásra azt mondtuk, hogy építés, 
az építésre meg azt, hogy rombolás. Ez is történelem. De 
a kövekből nem lehet kenyeret csinálni. 

Változtasd a köveket kenyérré – olvassuk a Szentírás-
ban, amikor Jézus a sátánnal küzd. Jézus nem hitte el, 
mi pedig elhisszük, hogy a kőből valaha is kenyér lehet. 
Ezért hát: rendületlenül törjük a követ. Már a Tízparan-
csolat mindkét kőtábláját apró darabokra zúztuk, annyit 
vétkeztünk Isten és a felebarátunk ellen, mégsem lett be-
lőle kenyér.  Lettünk bálványimádók, megszegtük a hete-
dik nap nyugalmát, széttörtük az élet, a haza és a házas-
ság szentségét, loptunk is, hazudtunk is, öltünk is érte, és 
nem lett belőle kenyér. Pedig azt reméltük, hogy kenyér 
lesz, a boldogság finom, puha kenyere. S amikor a szánk-
hoz vettük az ilyen úton szerzett kenyeret, az a csalódás-
nak, a kiábrándultságnak a keserű morzsaléka lett. 

Sok mindent meg lehet hamisítani, a történelmet is, de 
a kenyér születésének történetét nem lehet meghamisí-
tani. Csak az elvetett búzamagból lesz kenyér. Jézus azt 
mondja: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal 
meg, akkor csak egymaga marad, de ha meghal, akkor 
százszoros termést hoz. Csak a teljes önátadásból lesz 
kenyér. Csak ha búzamagként a földbe veted hazug és 
önző énedet, csak ha nem akarsz a másik boldogságából 
kiszakítva boldog lenni, csak akkor lesz kenyér, és élet és 
boldogság körülötted. Különben mindenütt csak kövek-
be ütközöl, és sivár pusztaság lesz melletted az élet. Jól 
mondja Jézus: még egyszer kell születned ahhoz, hogy 
kenyér lehess. Legyen bár minden évben új a kenyér, 
semmit nem használ neked, ha az életed a régi marad. 
Indulj el végre a kenyér útján, Krisztus útján: vettess el 
búzaként és szüless meg kenyérnek. Ne kívülről várd a 
csodát, mert a csoda benned lakik éppen úgy, ahogy a bú-
zában az élet. Amikor vállaljuk végre egyen-egyenként a 
kenyérsorsot, csak akkor jön el az, amire várunk. 
Áldás: „Mindezeknek utána: Istennek Mátészalkai Népe! 
Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket!  25Ra-
gyogtassa rátok szent arcát az Úr, és könyörüljön rajta-
tok!  26Fordítsa felétek szent arcát az Úr, és adjon nektek 
békességet! Áldja meg a mindenható Isten az új kenye-
rünket, mint a fáradságos munka gyümölcsét, és az Ő 
kegyelmének jelét; a Megváltó megtöretett testének drá-
ga jelképét, hogy amikor magunkhoz vesszük, a mennyei 
Atya újjáteremtő szeretete járja át testünket és lelkünket, 
közeli és távoli szeretteinket, városunkat és magyar nem-
zetünket. Ámen.”

Becsei Miklós
(Elhangzott 2011. augusztus 20-án, a városi újkenyér szentelő 

ünnepen.)

NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI NAP

Kicsik és nagyok: Élet-
adó, Páros, Páratlan 
Körösök, presbitereink, 

házi gondozóink, régi-új gyüle-
kezeti tagok: 91-en búcsúztat-
tuk a nyarat szeptember 24-én, 
szombaton. Egész napos prog-
ramunk délelőtt kézműves fog-
lalkozással kezdődött, amely-
nek keretében őszi termésekből 
készítettünk díszeket, apró játé-
kokat az alkotni vágyó gyerme-
kekkel és felnőttekkel. Az alap-
anyag utánpótlására szorgos ovis és 
kisiskolás résztvevőink időről időre 
ellepték a templomkertet, és nagy ko-
sarakba gesztenyét gyűjtöttek, majd 
ügyes felnőtt segítőkkel folytatták az 

alkotást. A legötletesebb gesztenye-
bábuk és egyéb termés-díszek máig 
gyülekezeti termünk polcait díszítik. 
A kézműveskedés közben elkészült a 
finom bográcsgulyás és az eperlek-
város fánk, főgondnokunk felesége, 

Tóth Zoltánné Katika vezetésével; 
amelynek közös elfogyasztásához 
a gyülekezeti terem kicsinek bizo-
nyult, így többen a filagória alatt 
ebédeltek, ez azonban korántsem 
szegte kedvüket. A kora délutá-
ni órák táncba hívták a néptán-
cot kedvelőket, akik a szabadtéri 
tánctanulás alatt áhítattal követték 
a Szatmár Táncegyüttes táncosai-
nak, a Pusztai házaspárnak moz-
dulatait, utasításait. A legkisebbek 
eközben is, mint boldogan csivitelő 

verébraj, megszállták a gyülekezeti 
terem játszóházát és a parókiaudvar 
játszóterét. A nagyobb gyermekek és 
a kapcsolatokat ápolni, építeni vágyó 
felnőttek közül többen komoly be-
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szélgetéseket folytattak egymással a filagória és a diófa 
hűvösében. Majd uzsonna következett, egy egész cuk-
rászdára való, házi készítésű, édes-sós sütemény-kínálat 
várta az időközben megéhezett örökmozgókat. A délután 
második felében tavi horgászversenyen kápráztatták el te-
hetségükkel a többieket a kisfiúk és az örökifjú nagyfiúk. 
A játék, sport, tánc, a beszélgetések, a közösen végzett 
tevékenységek ismét feledhetetlen élménnyel ajándékoz-
tak meg minden résztvevőt. A feltétel nélküli elfogadás, 
az isteni szeretet, az egymással való figyelmes törődés 
„hús-vér” megtapasztalása az összetartozás kimondha-
tatlan érzésével, és energiával töltött el mindenkit. A leg-
kitartóbbak este 8-ig velünk maradtak. 
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásaikkal, két ke-
zük munkájával, bölcsességükkel, krisztusi szeretettel 
és odafordulással hozzájárultak ahhoz, hogy gyülekeze-

tünk közösségében ismét sokan megérezzék: jó ennek az 
élő közösségnek az életébe bekapcsolódni és idetartozni 
hosszútávon; gyökereket eresztve, újra és újra isteni erőt, 
támaszt és iránymutatást merítve – ebben a fájdalmak-
kal és hiányokkal küszködő, értékrendeket felforgató vi-
lágkorszakban. Hisszük, hogy bár elbúcsúztattuk, mégis 
„újra visszatér a nyár” – sőt el sem múlik, ha mi képesek 
vagyunk elég isteni fényt és meleget varázsolni azok éle-
tébe, akiknek ránk van szükségük: akik örömmel fogad-
ják el szeretetünket, barátságunkat és segítségünket, és 
szívesen indulnak velünk tovább a közös fejlődés Jézus-
követő útján!

Becseiné Kató Anikó

GYÜLEKEZETI ÉLET

Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat és a gyülekezet találkozója

2011. október 15-én délután 3 órára Agapé-gyülekezet 
találkozót hirdettünk, melynek céljául azt tűztük ki, hogy 
a két közösség tagjai ezután ne különálló csoportok tag-
jainak, hanem egyre inkább szorosan összetartozónak 
érezzék magukat, egymáshoz közelebb kerüljenek. Az 
alkalom, melyre nagyjából félszázan gyűltünk össze, 
Becseiné Kató Anikó lelkésznő képes, gyülekezeti életet 

részletesen bemutató előadásával kezdődött. Ezt követő-
en Varga Anett, az egyházközségünk fenntartásában mű-
ködő Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezető gon-
dozónője mutatta be a kedves egybegyűlteknek a házi 
gondozók munkáját, és a szolgálat nyújtotta rendkívül 
kedvező lehetőségeket. Majd a hűvös időt kevésbé ked-
velők számára a kellemesen meleg gyülekezeti teremben 
gazdagon terített asztallal szeretetvendégség következett. 
A bátrabbak a parókiaudvar még mindig zöldellő, tóparti 
környezetében szalonnát sütöttek. Közben lehetőség volt 
ismerkedésre, beszélgetésre, játékra, sportra, barátságok 
születésére és ápolására. Amint sötétedni kezdett, a kinti 
csapat tagjai közül azok, akik még maradni kívántak, is-
mét csatlakoztak a gyülekezeti teremben lévő testvérek-
hez. Körben ülve még egy jó órás, tartalmas, egymás felé 
őszinte örömmel forduló egyéni bemutatkozás és eszme-
cserét folytató beszélgetés következett. A gyümölcsöző 
találkozásnak – melyen a gyülekezet részéről többen is 
részt vehettek volna – az ifjainkból alakult Solid State 
Band zenekar szombat esti próbája vetett véget.

Becseiné Kató Anikó
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám óta):

A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Tóth Fruzsina – Nyírcsaholy
2. Andrási Dóra – Szokolay u.
3. Varga Richárd – Mátyás k. u.
4. Bíró Viktória Vivien – Kalmár u. 
5. Jónás Laura Jolán – Viola u.
6. Tóth Botond Ákos – Szalkay L. u.
7. Tóth Laura – Hunyadi u.
8. Szügyi Vivien – Szokolay u.
9. Kovács Emma Kamilla – Budapest
10. Turi Richard – Viola u.
11.Bódi Bence – Alkotmány u.
12. Nagy Szilárd - Alkotmány u.
13. Nagy Regina – Alkotmány u.
14. Orbán Olívia – Rákóczi u.
15. Miskolczi Hunor – Mezőtúr
16. Mező Erzsébet Barbara – Nagy szőlő u.
17. Horváth Milán – Dankó u.
18. Halász Anna Dóra – Budapest
19. Zelenák Kinga – Debrecen
20. Rezes Viktória – Dózsa Gy. u.
21. Losonczi Gergő – Szokolay u. 
22. Végh Zoltán Tamás – Jármi
23. Pető Balázs Máté – Ópályi

Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Szerencsi Sándor mátészalkai és Bíró Anita 
nagyecsedi,
2. Kun Ádám debreceni és Kiss Jusztina tyukodi,
3. Gajdics István és Bodnár Judit mátészalkai,
4. Tóth István nyíregyházi és Kiss Anita Júlia kisvárdai,
5. Zsoldos Tibor tiborszállási és Ligeti Angéla mátészal-
kai,
6. Losonczi László és Kemecsei Tünde szamosszegi 
lakosok.

Végső búcsút vettünk tőlük: 
1. Kun Béla 62 é. – Széchenyi u.
2. Budai Károly 75 é. – Nyírcsaholy
3. Kalydy Györgyné 82 é. – Széchenyi u.
4. Simai Béla 56 é. – Szokolay u.
5. Szombati Lászlóné 65 é. – Bajcsy u.
6. Schachinger Lajos 69 é. – Mátyás k. u.
7. Szémán László Istvánné 66 é. - Nyírcsaholy
8. Papp Mihályné 75 é. – Széchenyi u.
9. K. Nagy Ferencné 83 é. – Széchenyi u.
10. Andrási Gáborné 68 é. – Vágóhíd köz
11. Izsoó Józsefné 87 é. – Kazinczy u.
12. Dobos Istvánné 83 é. – Ifjúság tér
13. Sebestyén Márton Józsefné 89 é. – Somogyi B. u.
14. Baráth Miklós 51 é. – Szokolay u.
15. Katona Ferencné 85 é. – Hajdú u.
16. Jónás Istvánné 39 é. - Szamosszeg
17. Somlyai Ferenc 83 é. – Munkácsy köz
18. Lőke János 58 é. – Szokolay u.
19. Tóth István 82 é. – Mátyás k. u.
20. Kádár Gusztávné 82 é. - Mátyás k. u.
21. Platt Gyuláné 96 é. - Váci M. u.
22. Jakab László 66 é. - Alkotmány 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!

●Vasárnaponként a 10 órás istentisztelettel egy időben 
az iskolás gyermekeket várja a gyermek-istentisztelet, a 
kisebbeket pedig a Templomovi.
● Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a 
hétközi bibliaóra, a konfirmációi felkészülés, az ifjúsági 
alkalom, továbbá a kismamákat és kisgyermekes anyuká-
kat baráti-testvéri közösségbe hívó Életadó Kör, valamint 
a nőknek felfrissülést kínáló Női Torna.
● Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és csalá-
dokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
● Szintén havonta tartjuk a Páratlan Kört, ahová elválta-
kat, vagy más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen 
beszélgetnének hasonló helyzetű társaik baráti közössé-
gében.
● Havonta Barangoló vasárnap délutánon a 
baktalórántházi erdőbe kirándulunk természet- és társa-

ságkedvelő testvéreinkkel.
● Havonként pedagógus bibliaórát tartunk a Kálvin 
iskolában, amelyre szeretettel várjuk iskolánk minden 
dolgozóját. Az alkalmak a hónap első hétfőjén, fél 5-től 
kezdődnek.
● Június 22-én, szerdán 10 órától avattuk fel uniós 
szabványnak megfelelő játszóterünket a parókiaudvaron, 
Életadó Körünk 3. születésnapján.
● Június 30-án, csütörtökön délelőtt 10-től az Agapé Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak havi rendes 
szupervíziós csoportfoglalkozására került sor a gyüleke-
zeti teremben, melynek célja a házi gondozó munkatársak 
lelki egészségének ápolása, krisztusi értékrendjének, hoz-
záállásának kialakítása és megszilárdítása, a problémáik 
megoldásában nyújtott segítség, valamint a munkatársak 
közötti és gyülekezettel való együttműködés formálása.

Gyülekezeti híreink:
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● Egyházmegyei ifjúsági konferencia volt Berekfürdőn 
a Megbékélés Házában 2011. június 27-től július 1-ig, 
amelyen gyülekezetünket két konfirmandus képviselte.
● Július 5-i nyilvános nőszövetségi alkalmunk keretében 
jótékonysági bálunk teljes filmfelvételét tekinthették meg 
az érdeklődők a gyülekezeti teremben, délután 5 órai 
kezdettel. 
● 42 fő részvételével zajlott hittantáborunk július 11-16 
között a zempléni Mogyoróskán. A tábori beszámolót és 
a résztvevő gyermekek énekes szolgálatát július 17-én, a 
vasárnap délelőtti istentisztelet második felében hallgat-
hattuk meg, közben diasorozattal elevenítettük fel a hét 
eseményeit.
● Július 24-én szeretetvendégséggel egybekötött Páratlan 
Kört tartottunk a parókiaudvaron, mely alkalmon több, 
újonnan csatlakozó, fiatal testvérünk is részt vett.
● Augusztus 1-jén, hétfőn délelőtt 10-től az Agapé Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak havi rendes 
szupervíziós csoportfoglalkozására került sor a gyüleke-
zeti teremben.
● Augusztus 6-án, szombaton délután szabadtéri presbi-
ter-találkozót tartottunk kötetlen baráti beszélgetésekkel 
és rövid szakmai megbeszéléssel, valamint közös étke-
zéssel.
● Egyházkerületünk püspöke augusztus 1-jei hatállyal 
segédlelkészi szolgálatra rendelte ki gyülekezetünkbe 
Bogya Kis Noémit, a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem hatodéves hallgatóját. Segédlelkészünk, aki 
10 hónapot tölt a gyülekezetben, augusztus 7-én vasár-
nap, a délelőtti istentiszteleten mutatkozott be. 
● 48-an vettünk részt szilvásváradi gyülekezeti kirán-
dulásunkon augusztus 13-án, szombaton, melyen a 
kellemes társaság éppúgy feledhetetlen élményt nyújtott 
számunkra, mint a természeti és kulturális értékekben 
gazdag Bükk hegység.
● Az új kenyér ünnepére készülve augusztus 17-18-19-
én délután 6 órakor tartottuk új kenyéri ünnep-előkészítő 
istentiszteleteinket. 
● A Mátészalka Város Önkormányzata által augusztus 
20-án, szombaton délelőtt 10 órától, a Városi Művelődési 
Központ színháztermében, István király és az új kenyér 
tiszteletére rendezett díszünnepségen Becsei Miklós 
lelkész áldotta meg az új kenyeret. 
● Augusztus 21-én, a vasárnap délelőtt 10 órától kezdődő 
istentiszteleten az új kenyéri hálaadás jegyében, úrvacso-
rai közösségben voltunk együtt. 
● Augusztus 28-án, a vasárnap délelőtt 10 órás gyüle-
kezeti istentisztelet után 11 órától a Kálvin János Refor-
mátus Általános Iskola ünnepi istentisztelet keretében 
megnyitotta 11. tanévét; majd délután 3-tól, szintén 
istentisztelet keretében tettek fogadalmat a Református 
Nevelőszülői Hálózat legutóbb vizsgázott nevelőszülői. 
Ezen az alkalmon nagytiszteletű Bartha Gyula, egyház-
megyénk esperese szolgált.  
● Augusztus utolsó hetében, Tahitótfaluban került meg-
rendezésre a Magyar Református Presbiteri Szövetség 
országos konferenciája, amelyen gyülekezetünket 4 fő 

képviselte.
● Szeptember 2-án, pénteken 7 fővel részt vettünk egy-
házmegyénk évi rendes közgyűlésén Csengerben. A köz-
gyűlés a nyírcsaholyi református közösséget gyülekezetté 
nyilvánította, amely társult egyházközségként továbbra is 
a Mátészalka Kossuth téri Egyházközségből kap lelkészi 
szolgálatot. Nyírcsahollyal együtt egyházmegyénknek 74 
gyülekezete van. 
● A szlovákiai Rimaszombaton szeptember 3-án, szom-
baton került sor a Kárpát-medencei református iskolák 
tanévnyitójára, melyen iskolánk igazgatója és gyülekeze-
tünk főgondnoka vett részt. 
● Szeptember 4-én, vasárnap délután 3-kor kezdő-
dő; természetjárással, erdei áhítattal, sporttal és sza-
lonnasütéssel egybekötött barangoló délutánunkon a 
baktalórántházi erdőben töltöttünk együtt varázslatos 
órákat a Páros és Páratlan Körösök családjaival, valamint 
régi és új gyülekezeti tagokkal.
● Szeptember 5-én, hétfőn délelőtt 10-től az Agapé Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak havi rendes 
szupervíziós csoportfoglalkozására került sor a gyüleke-
zeti teremben.
● Szeptember 9-én elkezdődött a konfirmációi felkészü-
lés a nyolcadik osztályos gyermekek számára, melyre 
48 gyermek iratkozott be a gyülekezetünk területéhez 
tartozó általános iskolák tanulói közül. A konfirmációi 
órák pénteken fél 3-kor kezdődnek.
● Szeptember 10-én, szombaton Tivadaron, az egyház-
megyei missziói munkások találkozóján gyülekezetünket 
5 fő képviselte.
● A Reformátusok Szatmárért Egyesület szeptember 17-
én, 11 órától Fábiánházán, az Ecsed Ménes Lovardában, 
hazai és határon túli reformátusok számára találkozót 
szervezett „Szatmár határok nélkül” címmel, melyen 
gyülekezetünk is képviseltette magát.
● Szeptember 21-én, szerdán ülésezett az Igazgatótanács, 
amelynek határozatait a Presbitérium tárgyalja és hagyja 
jóvá következő gyűlésén. 
● Szeptember 23-ától újraindult a nyári szünidőben 
szünetelő Ifjúsági alkalom a gyülekezeti teremben. Az 
utóbbi években konfirmált fiatalokat meghívóval is érte-
sítettük. Az alkalmak a megszokott időben, péntek este 
6 órától kezdődnek, Bogya Kis Noémi segédlelkésznő 
vezetésével.
● Kézműves foglalkozással, sok játékkal, beszélgetéssel, 
majd közös ebéddel, továbbá néptáncházzal és horgász-
versennyel egybekötött, egész napos nyárbúcsúztató 
családi napot rendeztünk szeptember 24-én, szombaton 
10-től a parókiaudvaron és a gyülekezeti teremben, ame-
lyen 91 fő vett részt.
● Felnőtt-konfirmációi képzés indult szeptember 26-án 
ismét a gyülekezet közösségében azok számára, akik 
valamilyen okból iskoláskorban nem konfirmáltak és sze-
retnének bekapcsolódni a felnőtt gyülekezet úrvacsorázó, 
hitvalló közösségébe; valamint református hitünkről 
mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, életbölcsességet 
meríteni. Az alkalmak hétfő esténként 6 órakor kezdőd-
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nek a gyülekezeti teremben. 
● Szeptember 27-én, kedden este 6-kor presbiteri gyűlést 
tartottunk. 
● Szeptember 29-én, csütörtökön délelőtt 10-től az Agapé 
Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak havi ren-
des szupervíziós csoportfoglalkozására került sor.
● Október elsejére Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgá-
latunk munkatársi köre 35 főre bővült, a gondozottak 
létszáma: 260. A szolgálatvezető Becsei Miklós lelkész, 
a munkatársak és a gondozottak pasztorál-pszichológiai 
gondozását, fejlesztését Becseiné Kató Anikó lelkész-
nő végzi; vezető-gondozónő: Varga Anett, a Szolgálat 
könyvelője Vargáné Szilágyi Ildikó, adminisztrátora pedig 
Varga Zoltánné. A gondozó munkatársak körét tovább már 
nincs módunkban bővíteni, azonban idősek és betegek 
újabb gondozásba vételére van lehetőségünk, az erre vo-
natkozó igényt kérjük jelezni a Lelkészi Hivatalban, vagy 
az Agapé irodában.  
● Október 1-jén érkezett haza 10 napos angliai tanul-
mányútjáról iskolánk 34-en fős diák és pedagógus cso-
portja.
● Elkezdődött a presbiterválasztás időszaka. A Presbiteri 
Jelölőbizottság tagjai október 2-án, a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten tettek hivatali esküt. 
● Október 8-án, a Kálvin János Református Általános 
Iskola Családi Napján, missziói munkatervünknek meg-
felelően szülőtanácsoló, keresztyén gyermeknevelésről 
szóló előadást tartottunk, amelynek folytatása november 
hónapban egy előadássorozat lesz ugyanebben a témában.
● Október 4-én, kedden délután 5 órától a missziói bizott-
ság ülésén a lelkészek és a jelenlévő bizottsági tagok a 
nőszövetség ajánlását is figyelembe véve megfogalmazták 
a leendő presbiterek felé támasztandó elvárásokat, illetve 
meghatározták az általuk végezhető feladatokat, melyek-
kel aktívan segítő munkatársaivá válhatnak a lelkészek-
nek. Presbiterválasztási Hírlevelünket, amely az előbbi 
információkat tartalmazza, a következő vasárnapi isten-
tisztelet végén a templom kijáratainál mindenki kézhez 
kapta.
● Október 12-én, szerdán este 7-től gyülekezeti házunk 
egy székely színházi estnek adott helyet. A Talán Teátrum 
budapesti színészeinek lenyűgöző előadásában a „Fenyő-
ige” címet viselő darabban kiváló székely írók műveiből 
láthattunk részleteket.

● Október 15-én, szombaton délután 3-tól kölcsönös be-
mutatkozással, szeretetvendégséggel és szalonnasütéssel 
egybekötött Agapé-Gyülekezet Találkozót tartottunk – a 
gyülekezetünkben működő Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
munkatársainak, valamint presbitereinknek és gyülekezeti 
tagjainknak 50 fős részvételével.
● Október 16-án és 23-án 11 órától a Presbiteri Jelölőbi-
zottság a gyülekezeti teremben ülésezett, összeállította a 
presbiter- és főgondnok-jelölt listát, majd átadta a jelenle-
gi presbitériumnak véglegesítésre.
● Október 25-én, kedden este 6-kor presbiteri gyűlést 
tartottunk, amelyen véglegesítettük a presbiter- és főgond-
nok-jelölt listát. 
● Reformációra, őszi hálaadásra készülve október 26-29-
ig, esténként 6 órai kezdettel tartottuk ünnep-előkészítő, 
nagyheti istentiszteleteinket a templomban, majd 30-án 
vasárnap délelőtt, a 10 órás ünnepi istentiszteleten úrva-
csorai közösségben voltunk együtt, amelynek második 
felében tettek fogadalmat az Agapé Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat később csatlakozott munkatársai. Az istentiszte-
let utolsó részében bemutattuk főgondnok- és presbiterje-
löltjeinket a gyülekezetnek.
● Idén 23. alkalommal kerül megrendezésre a Városi 
Reformációi Ünnepség, amely november 4-én pénteken, 
4 órakor  a Kálvin szobornál történő megemlékezéssel 
kezdődik, majd 5 órakor  a Kossuth téri Nagytemplomban 
ünnepi istentisztelettel folytatódik, amelyen az igehirde-
tés szolgálatát dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr végzi. Az 
ünnepség a meghívott vendégek számára szeretetvendég-
séggel zárul.
● November 6-án, a délelőtt 10 órás istentiszteleten ismét 
bemutatjuk főgondnok- és presbiterjelöltjeinket a gyüle-
kezetnek.
● November 13-án, a délelőtt 10 órakor kezdődő isten-
tiszteletet választói közgyűlés követi, amelyen minden vá-
lasztói névjegyzékben szereplő, teljes jogú egyháztagunk 
szavazhat a kiadott szavazólapokon szereplő főgondnok- 
és presbiterjelöltekre, megválasztva a tevékenykedését 
2012. január 1-jétől megkezdő, új presbitérium tagjait.
● A templomfelújításra eddig 1.700 ezer Ft. céladomány 
gyűlt össze. A tervezés készen van. Kedvező pályázati 
kiírás hiányában a munkát még nem tudtuk elkezdeni, de 
a gyűjtés folyamatos. Kérünk mindenkit, hogy lehetősége 
szerint támogassa a templomfelújítást.

Életadó Kör
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A 2011/2012. tanév választott Igéjével köszöntöm a 
kedves olvasókat:
„ A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a 

véka alá, hanem hogy a vékatartóba tegyék, és akkor 
világít mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti vilá-

gosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekede-

teiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 
5, 15 -16)
Szeretnénk, ha nevelő–oktató munkánkat, a gyerekek kö-
zötti szolgálatainkat ennek az Igének a fényében tudnánk 
végezni ebben a tanévben. Az iskola programjait, munka-
tervét is ennek megfelelően alakítottuk ki.
Ebben a tanévben igazgatói munkámat közvetlenül Ker-

tes Lászlóné igazgatóhelyettes, és a munkaközösség ve-
zetői segítik. Az alsós munkaközösséget Pappné Szabó 
Angéla tanító, a felsős munkaközösséget Balogh Ferencné 
tanár, a hittan munkaközösséget Nagy Istvánné tanító–
hitoktató vezeti. A diákpresbitérium munkáját Vékonyné 
Virágh Tünde tanító segíti. Az iskola gazdasági ügyeit 
Baumgartner Ildikó vezeti.
Tanulóink létszáma jelentősen megnövekedett. Nyolc 

évfolyamon 12 osztályban 315 tanuló kezdte meg tanul-
mányait a 2011/2012. tanévben. Új diákjaink között kö-
szöntjük a 47 kis elsős tanulónkat és a 6 új diákunkat is, 
akik más iskolából érkeztek. Kívánom, hogy az iskola kö-
zösségébe beilleszkedve érezzék jól magukat, találjanak 
barátokra, és szorgalmas tanulással járuljanak hozzá az 
iskola jó hírnevéhez.
Ebben a tanévben a diákok tanulmányi munkáját és min-

dennapjait 32 pedagógus és 11 technikai dolgozó segíti. 
Örömmel köszöntjük a főállású pedagógusaink között Se-
bestyénné Szabad Melindát, matematika-kémia szakos ta-
nárt, valamint Kovács Attila tanítót. Istenünk gazdag áldá-
sát kívánjuk iskolánkban végzett munkájukra, életükre és 
családjukra!
Nagy öröm számunkra, hogy ettől a tanévtől egy kor-

szerű informatika terem segíti a diákok informatikai isme-
retszerzését, így még felkészültebben vághatnak neki az 
ECDL bizonyítvány megszerzésének. Ettől a tanévtől, a 6. 
évfolyamtól megkezdtük a nemzetközi ECL nyelvvizsga 
előkészítőnket, mellyel segíteni szeretnénk tehetséges ta-
nulóinkat.
A következő tanévhez kívánok mindannyiunknak erőt, 

örökké ragyogó fényt!
„Hiszen ez a hús–vér templom Istennek épült/És ég a tűz-
ben oltárainál./Hiszen, ha te Krisztus testének tagja vagy 
már,/Tőled az Isten már többet vár./Várja, hogy szolgáld, 
amíg lehet…”- ahogyan azt énekeltük a tanévnyitó ünnepi 
istentiszteleten.
Legyen ez a tanév is szolgálat a mi Mennyei Atyánk di-
csőségére!

Baktiné Illés Éva igazgató

ISKOLAI HÍREK:

A szeptemberi becsengetés után az osztálytermek megtel-
tek gyerekzsivajjal, tudásvággyal, szorgalommal. A peda-
gógusok újult erővel kezdték meg munkájukat a diákok kö-
zött és vágtak neki az újabb kihívásoknak, feladatoknak.
Iskolánk képviseltette magát a felvidéki Rimaszombaton 

a Kárpát–medencei református tanévnyitó ünnepségen. Az 
áldásokban gazdag ünnepség lendületet adott a tanév kez-
déséhez.
Október 7-én vendégül láttuk a hajdúböszörményi Bal-

tazár Dezső Református Általános Iskola tantestületét. Be-
mutattuk nekik iskolánkat, pedagógiai programunk alapja-
it. Örültünk, hogy személyes találkozással élővé tehettük a 
két intézmény közötti kapcsolatot.
Október 22-én, szombaton a miskolci Lévay József Re-

formátus Gimnázium biztosított helyszínt annak az egy-
napos konferenciának, amit az ACSI Keresztyén Iskolák 
Nemzetközi Szövetsége szervezett. A konferencia témája: 
„Amit a nagyszerű pedagógusok másképp csinálnak”. A 
rendezvényen az iskola 16 pedagógusa vett részt. A mun-
kánk elvégzéséhez megerősítést, biztatást és lelki feltöltő-
dést kaptunk. 
1956. október 23-ra emlékeztünk ünnepi műsor kereté-

ben. A dráma szakkör tanulói Pótorné Jäger Krisztina ta-
nárnő felkészítésével, versek és prózai művek előadásával, 
és fényképek segítségével elevenítették fel ennek a törté-
nelmi napnak az eseményeit.
A reformáció ünnepéről a hittan munkaközösség szerve-

zésével emlékezik meg az iskola tanulóközössége október 
29-én. Már hetekkel ezelőtt meghirdették az iskolai leve-
lezős versenyt, melynek eredményhirdetésére az ünnepsé-
gen kerül majd sor.

KEZDŐDIK AZ ISKOLA
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Sebestyénné Szabad Melindának hívnak férjemmel és három 
gyermekünkkel együtt Nagydoboson élünk. Matematika – ké-
mia szakon végeztem 1993-ban. 
A főiskola elvégzése után Nagydoboson kezdtem tanítani egé-
szen ez év augusztusáig.
A Kálvin János Református Általános Iskolában óraadóként 
2007 óta tanítottam a kémia tantárgyat, 2008-tól pedig mate-
matikát is. Ettől a tanévtől kezdődően főállású pedagógusként 
az 5. a osztály osztályfőnöke vagyok, kémiát, matematikát taní-
tok, valamint az egyik tanulószobai csoportot felügyelem.
Munkám mellett jelenleg a kémia mestertanári szakot is vég-
zem.
Pedagógiai munkám során fontosnak tartom a gyermek sze-
mélységének megismerését, szeretettel és türelemmel történő 
formálását. A természettudományos tárgyak tanítása során a kí-
váncsiság felébresztését, egészség- és környezettudatos szem-

léletmód kialakítását.
A gyermekek érezzék bizton-
ságban magukat az iskolában, 
szeressenek tanulni, szerető 
szigorral az ismereteiket jól 
megalapozni, hogy lelki és 
szellemi téren egyaránt erős 
gyökereket eresztve önálló 
szárnyakra kelhessenek.

ÚJ PEDAGÓGUSAINK BEMUTATKOZÁSA

Kovács Attila vagyok, Má-
tészalkán élek a feleségem-
mel. Általános iskolai tanul-
mányaimat a ma már Képes 
Géza Általános Iskolában, 
gimnáziumi éveimet pedig a 
nagykállói Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagoza-
tán végeztem. A debreceni 
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskolán sze-
reztem diplomámat 2007 
tavaszán. Műveltségi terüle-
tem: magyar nyelv és iroda-
lom. Ezzel párhuzamosan a 
nagykállói Oberon Színiiskola 

színész II. szakán 2006-ban szereztem bizonyítványt.

5 évig a kántorjánosi Móra Ferenc ÁMK Általános Iskolában 
tanítottam.
Ebben a tanévben viszont lehetőségem nyílt arra, hogy én is a 
Kálvin János Általános Iskolában folytassam pedagógus pályá-
mat, amiért nagyon hálás vagyok.
Elsős tanítóként arra törekszem, hogy a gyerekek játékosan, 
könnyedén sajátítsák el az új ismereteket. Igyekszem a szülők-
kel együttműködve, a gyermekekkel közös élményeket megél-
ve, a hit és szeretet, a következetesség jegyében haladva mun-
kámat végezni. Mindezek mellett a Talán Teátrum színészeként 
élem mindennapjaimat. Az itt szerzett tudást jól tudom kama-
toztatni a tanítási óráimon.
A megfelelő igét keresgetve magamnak, nagymamám nyújtott 
segítséget, aki hitéletével is példaként jár előttem és olyan út-
ravalót kaptam tőle, ami szerint próbálom a mindennapjaimat 
élni:
„A szeretet soha el nem fogy…” (1Kor 13,8)

Örömmel tölt el, hogy ezt a folyamatot 1. osztályos ta-
nítóként figyelhetem és segíthetem. Minden iskolaérett 
kisgyerek vágyik a kihívásokra. Az eredmények új cé-

lok elérése sarkallják őket. A dicséret, az elismerés szárnyakat 
ad nekik.
K i s d i á k -
jaink a 
s u l i v á r ó 
f o g l a l k o -
zások és az 
isizsúr után 
hamar beil-
leszkedtek, 
önállósod-
tak, az isko-
lai élethez 
a lka lmaz-
k o d t a k . 

Naponta te-
szünk azért, hogy közösséggé formálódjanak, és érezzék, hogy 
egy nagy közösség az iskola tagjai, akik felelősek önmaguk és 

társaik cse-
lekedeteiért 
is. Az őszi 
kirándulá-
sok a szín-
házlátoga-
tás kellemes 
emléke is 
ezt az érzést 
e rő s í t h e t i 
bennük.
E rövid idő 
alatt erköl-
csi- és isme-
reti tudásukat gyarapították, melyben megtapasztalhatták, hogy 
a rendszeres szorgalmas munka ugyan sokszor emberpróbáló, 
de igazán csak az az üdvözítő.
„ Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi a tudást, 
megtalálja a jót.” (Péld. 19,8)

 Mónus Béláné
1.osztályos tanító

„ÓVODÁSOK VOLTATOK… ISKOLÁSOK LETTETEK”
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ÉNEKLŐ NAP
„Boldog, aki énekel…”

Iskolánkban a Zene Világnapjához kapcsolódva (okt.1.) 
ismét megrendeztük az Éneklő Napot. Valamennyi osz-
tályt bevontunk a programba, s szeptember 30-án fel-
csendültek a szívből jövő énekek, melyek nem csupán 
az előadóknak, hanem a hallgatóknak is örömet szerez-
tek. Bemutatkoztak egymás előtt az osztályok, vagy azok 
egy-egy csoportja. Változatos volt az előadott énekek 
előadásmódja, s választéka. A dicséretek, gyermekdal-
ok, ifjúsági énekek mellett a népdalokat is sokan válasz-
tották, melyek előtt kodályi gondolatok hangzottak el a 
gyerekektől. A felsősök egy-egy néptánc produkcióval 
is emelték az előadásuk színvonalát. Minden tanuló egy 
igés kártyával emlékezhet erre a napra. Hétfőn délután a 
felsősöknek zenei vetélkedővel folytatódott a program, 
melynek központi témája Liszt Ferenc volt. Osztályon-
ként 3 fős csapatok vetélkedtek egymással. Érdekes zenei 
rejtvények, zenefelismerés, zenei TOTÓ tette emlékeze-
tessé ezt a délutánt. A csapatok felkészültsége dicséretes 
volt, s a vetélkedőn igen szoros versenyben a nyolcadi-
kosok érték el a legjobb helyezést. Szép oklevéllel, egy-
egy tollal jutalmaztunk valamennyi csapattagot.
Köszönetet mondunk diákjainknak és felkészítő taná-
raiknak, hogy ismét emlékezetessé tették ezt a napot 
számunkra! A szervezők: Balogh Ferencné, Lőrinczné 
Baráth Bernadett, Pótorné Jäger Krisztina.

Balogh Ferencné 
tanár  

2011. október 14-én került megrendezésre Vásárosnaményban 
a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulója, ahol 
Mátészalkát egyedül a mi iskolánk képviselte. 
Öt csapatunk 20 tanulója lelkesen készült az igen színvona-
las megmérettetésre. Sok gyereknek már az is élményszámba 
ment, hogy vonattal utaztunk a verseny helyszínére.
Eredmények: Az ötödik évfolyamon 34 csapat indult, akik kö-
zül 

8. helyen végeztek Bíró Dániel, Gergely Áron, Paczári Vi-
rág, Takács Zoltán 7. osztályos tanulók.10. helyezést ért el ( 
94 pont) : Jakab László, Kovács Máté, Kun Zsolt, Sebestyén 
Gyula Bence az 5. a osztályból. Díjazás az első 6 csapatba való 
bekerülésért járt.
Köszönjük a tanulóknak a helytállást, pedagógusainknak, Ba-
logh Ferencné és Sebestyénné Szabad Melinda tanárnőknek a 
felkészítést. Soli Deo Gloria!

VERSENYEREDMÉNYEK

Ezeknek az igei gondolatoknak a jegyében ebben a tanévben is 
nagy izgalommal készültünk a nagycsoportos óvodások foga-
dására. Témaválasztásunk az őszi ünnepkörön belül, hagyomá-
nyainkat őrizve, a szüreti mulatságok felelevenítésére esett.
A 4. osztályos tanulók néptáncosai Tóthné Szomju Anita nép-
tánc-oktató által betanított látványos tánccal kápráztatták el 
a kis közönséget. A lányok üveggel a fejükön, a fiúk bottal a 
kézben ropták a táncot. Közben csengő hangon énekelték a 
népdalokat, gyermekjáték-dalokat.A szórakozáson, mulatsá-
gon kívül jutott idő a kicsik ügyességének fejlesztésére, hiszen 

kivehették részüket a barkácsolásból, gyümölcsválogatásból, 
„diótörésből”, ami nem is volt olyan szokványos.
A találkozás öröme, az együtt eltöltött szép percek, a lélek gyü-
mölcseinek közös alkotása a nagyobbakkal a játék, a vidámság 
hálára indította szívünket, és erőt adott a további munkánkhoz, 
erőt merítve a legfontosabb lelki táplálékból: a szeretetből.

Koós Andrea
4. osztályos tanító

ÓVODÁSOK ŐSZI LÁTOGATÁSA
„A Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség…” Galata 5,21
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CSALÁD VAGYUNK, VÁRUNK RÁTOK…

Október 8-án ezzel, a kicsik 
által jól ismert Walt Disney 
mese egyik dalával nyitotta 

meg Kiss Eszter és Kertes Fruzsina 
8. osztályos tanuló a Kálvin János 
Református Általános Iskolában 
megrendezésre kerülő Családi napot.
A hét eleji verőfényes őszi napsüté-
ses idő ellenére a meteorológusok a 
hétvégére nagy lehűlést, szélvihart 
jósoltak, mi mégis bíztunk az égiek 
kegyelmében. Nem kellett csalód-
nunk, az Úr kegyes volt hozzánk: bár éjszaka esett, délelőtt 11 
órára a nap kisütött, s melengette mindannyiunk szívét –lelkét. 
Ekkor vette kezdetét a vidám, jó hangulatú rendezvényünk.
A szervező pedagógusok már hetekkel a rendezvény előtt elkezd-
ték a sok színes program kitalálását, szervezését, melyek között 
kicsik és nagyok egyaránt találhattak kedvükre valót. Örülünk, 
hogy népes vendégsereg fogadta el meghívásunkat és csak-

nem 630 főt 
lá that tunk 
vendégül. 
A rendez-
vény prog-
ramja inak 
színesítésé-
ben segítsé-
günkre volt 
a Napra-
forgók Ját-
szóház. A 
Szövetség 
zenekar nyi-

tókoncertje megfelelő alaphangulatot teremtett. Ezt követően 
több helyszínen, egyszerre folytatódtak a programok, így min-
denki érdeklődésének megfelelően válogathatott azok közül.
Délelőtt a kisebbek bábelőadáson vehettek részt (melyet az 
érdeklődésre való tekintettel kétszer is meg kellett ismételni), 
majd egy ügyes kis bűvész varázsolta el őket és avatta be az 
érdeklődőket néhány bűvésztitokba. Nagy sikere volt a bolha-
piacnak is, ahol a gyerekek saját portékáikat adhatták, cserél-
hették.
A nagyobbak kipróbálhatták a monociklit és szemtanúi le-

hettünk néhány lélegzetelállító mutatványnak is. (Örülünk, 
hogy az utóbbi kipróbálására senki sem vállalkozott.) Nagy 
sikert aratott nemcsak a gyerekek, de a felnőttek körében is 
a szumózás. Hatalmas jelmezekbe öltözve mérhették össze 
erejüket a legerősebbek. A bíztató szavak mellett kacagás és 
jókedv vette körül a birkózókat.
A szülőket két érdekes témájú, keresztyén szemléletű elő-

adásra hívtuk meg. Becseiné Kató Anikó a Kossuth téri Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora a „Boldog gyermekkor”-ról 
tartott gyermeknevelési előadást, Nagy György, a Kertvárosi 
Református Egyházközség lelkipásztora pedig az ifjúságot 
érintő fontos kérdésről, „A média hatásáról” beszélt.
Az idő múlását észre sem vettük, csak azon, hogy közben na-
gyon megéheztünk. Az ebédről a felső tagozatos osztályok 
gondoskodtak. Az igényesen feldíszített sátrakból az éhes láto-
gatók számára mindegyikük más-más Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei ételt tálalt fel. Többek között készült: málékásás töltött 

káposzta, szilvás gombóc és derelye, 
sztrapacska, lapcsánka, toroskáposzta, 
gulyás- és kötött tészta leves.
Desszertként a „Nagyi sütije” elneve-
zésű programra érkezett édességekből 
lehetett kóstolni. Az unokák kedvenc 
süteményeit kínálták a lelkes nagyma-
mák az édesszájú vendégeknek. Aki 
nem igyekezett, bizony annak már 
nem is jutott a finomabbnál finomabb 
sütikből.
Ezek után akiknek még volt bátorsá-

guk az egészség sarokban koleszterinszintet, testzsírt és vér-
nyomást mérethetett. Délután a felszedett plusz kilókat az apa 
–fiú focimeccsen lehetett ledolgozni. Közben a gyerekek kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt: batikolhattak, táskát 
festhettek, ceruzatartót készíthettek, lufit hajtogathattak.
Vida Miklós tanár úr jóvoltából érdekes fizikai kísérleteket 
láthattunk. Bízunk benne, hogy a természettudományos tan-
tárgyat ezzel 
is közelebb 
tudtuk vin-
ni diákja-
inkhoz.
A családo-
kat a délutá-
ni órákban 
leginkább a 
„Mesekert” 
i n t e r a k -
tív családi 
vetélkedő 
vonzotta. A 
családoknak együttesen kellett a hét próbát „kiállniuk” (pl.: 
megküzdeni a sárkánnyal, a mocsáron átkelni, aranyhalat ki-
fogni stb.), s melynek természetesen a jutalma sem maradt el.
A napot a Szövetség zenekar koncertje zárta, melyen a csalá-
dok apraja-nagyja közösen énekelte az Istent dicsőítő ifjúsági 
keresztyén énekeket.
Jókedv, öröm, vidámság költözött be az iskolába erre a szombat 
délutánra. Istenünk gazdag áldását éreztük a találkozásokban, a 
beszélgetésekben, a közös játékokban, programokban.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik megtiszteltek 
jelenlétükkel Családi napunkat, hogy vásárlásaikkal és felaján-
lásaikkal, áldozatos munkájukkal támogatták az iskola mögött 
kialakítandó parkoló építését.
Bízunk abban, hogy minden résztvevő talált kedvére való prog-
ramot és maradandó szép emlékként őrzi meg szívében ezt a 
napot.
Simon András versével kívánjuk a családok életére Istenünk 
gazdag áldását!
„Minden család egy nagy virágkehely Isten virágoskertjében.
 Azért is szép, mert Te benne vagy.
 Légy boldog a családodban!”

Az összefoglalót készítette: 
Vékonyné Virágh Tünde tanító

és Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes
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    ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…
…és az őszi kirándulások ideje

Az Úristen – talán a nyári esős hetekért kárpótolva –, szép 
hosszú (kora ősszel szinte nyárias) időjárással ajándé-
kozott meg kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezt az áldást 

elfogadva, s hogy tanulóink ne csak az iskolapadban ülve, az ab-
lakon kitekintve gyönyörködjenek az ősz adta szépségekben, a 
pedagógusok őszi kirándulást szerveztek az osztályok számára. 
Az őszi kirándulások célja a közösségi élmények által a társas 
kapcsolatok erősítése, a közösség formálása. Az osztályok igye-
keztek olyan helyekre „kiruccani” egy délutánra, ahol az élmé-
nyek mellett az ismereteiket is bővíthetik.
A legkisebbek, az 1. évfolyam tanulói Papp János tanyáján töl-

töttek el néhány jókedvű órát. Az elsősöknek ez volt a legelső kö-
zös iskolán kívüli programjuk, ezért nagy izgalommal tekintettek 
erre a napra. A gyerekek háziállatokat simogattak, sárkányt ere-
gettek, kedvükre szaladgálhattak, játszottak, s éhségüket finom 
kemencébe sütött pizzával csillapították.

Talán ezt kívánták meg a 7. osztályo-
sok is, hiszen ők is ezt a kirándulóhelyet 
választották maguknak. Nekik már nem 
sikerült napfényes időt kifogniuk, de a 
borús idő ellenére kedvük derűs volt. Be-
szélgetésekkel, közösségi játékokkal gaz-
dagították együttlétüket.

A 6. osztályosok szintén helyi kirán-
dulást szerveztek. A kerékpártúra célja a 
Főnix-park volt. A gyerekek a hűvösebb 
idő ellenére sem fáztak: kimelegedtek 
a sportolástól, a közös játéktól és a sze-
líden mosolygó naptól. A tanösvény nemcsak a növényekkel 
való megismerkedést nyújtotta, hanem kiváló helyszíne volt a 

számháborúzásnak is. 
Ebben a manapság 
csak ritkán játszott kö-
zösségi játékban a gye-
rekek nagy örömmel 
vettek részt. Jókedvű-
en, sok nevetéssel telt 
az osztály délutánja.

Várakozással teli na-
pok előzték meg a 2. 
évfolyam tanulóinak 
őszi kirándulását, hi-

szen sok gyerek még 
sohasem utazott hajón. A hajókirándulás során - mely Jándról 
indult-, a tanulók az őszi Tiszát csodálhatták meg: a színes ru-
hába öltözött part menti fákat, a vízi növényeket és állatokat, a 
folyók találkozását, összefolyását és a homokpadot, mely nyáron 
tele van napozókkal, fürdőzőkkel, s mely most sem volt üres. (A 
szikrázó őszi napsütés még néhány napfürdőzőt kicsalt a part-
ra.) Aggodalomra senkinek sem volt oka, 
mert a Tiszának olyan alacsony vízállása 
volt, hogy időnként a hajó érte a meder 
alját. Feltöltődve, élményekkel telve ér-
kezett haza a csapat.

A 3. évfolyam és a 8. osztály tanulói 
Nyírbátort választották úti célnak. A ta-
nulók és pedagógusaik kíváncsiak voltak 
a nemrég felújított műemlék református 
templomra. Nem csalódtak. Csodálatos 
templomba léphettek be tanulóink, ahol 

szívből jövő, Istent 
magasztaló énekekkel 
próbálták ki a terem 
akusztikáját. A gótikus 
stílusú, játszi köny-
nyedségű mennyeze-
te, kőcsipkés díszítése 
magával ragadta a di-
ákokat. A bátrabbak a 
fazsindelyes harang-
lábba is felmentek, 
ahonnan megtekinthették a város látképét. A panoptikumban 
találkozhattak történelmünk nagyjaival, közöttük Kinizsi Pállal, 
aki a 3. osztályosok kedvence lett. A történelmi sétányon haladva 
Nyírbátor további nevezetes épületeit is megnézhették a tanulók. 
Jókedvűen, az emlékeket a szívükbe zárva tértek haza valameny-

nyien.
A 4. osztályosok kirándulásukat családi ki-

rándulássá bővítették. Vajára látogattak el. Be-
járták a várkastély ódon termeit, gyönyörköd-
tek a falfestményekben, korabeli bútorokban 
s a várkertben lévő csodálatos növényekben, 
fákban. A gyerekek élvezték a környezetet és 
kedvükre játszhattak. A vajai horgásztóhoz is 
ellátogattak, ahol a vízpart élővilágát testkö-
zelből szemlélhették meg. A szülők közben 
beszélgetésekkel töltötték az időt, amire isko-
lai időben talán nincs lehetőségük. A diák- és 

szülői közösség együttléte lelki feltöltődés adott mindenki szá-
mára.

Az 5. évfolyam tanulói egy tartalmas napot töltöttek a Sós-
tói Múzeumfaluban. 
A szervezésnek kö-
szönhetően a tanulók 
nemcsak végigjárták 
az épületeket, hanem 
kézműves foglalko-
záson is részt vettek. 
Mindenki süthetett 
mézeskalácsot, bőrből 
készíthetett ajándék 
- és használati tárgya-
kat. Utána a botanikus 
kertbe ellátogatva gyönyörködtek a szebbnél szebb és a legkü-
lönlegesebb növényekben. Láttak mimózát és vízililiomot, de 
még banánfát is, mely roskadásig volt még éretlen banánnal. Ki-
pirult arccal, élményekkel feltöltődve tértek haza.
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy tanulóik számára megszer-
vezték ezeket a tartalmas kirándulásokat. Kívánjuk, hogy vala-

mennyi emlékét a szívünkbe zárva és ebből is 
merítve tudjuk nekiindulni az újabb feladatok-
nak, kihívásoknak.

Az összefoglalót készítette: 
Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes
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A DIÁKPRESBITÉRIUM HÍREI
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönö-

sen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.”                                                                                                              
(Zsid.10.24)

S z e p t e m b e r 
hónapban meg-
tartottuk az első 
diákpresbitériu-
mi gyűlésünket. 
Szokásos módon, 
szavazással elnö-
köt választottunk. 
Idén ezt a meg-
bízatást Heszler 
Boglárka 7. osztá-
lyos tanuló kapta meg.
A megjelent képviselőkkel megvitattuk az éves munkatervet, 

jóváhagytuk az eddig is sikeresnek vélt események megtartását, 
meghallgattuk az új programokra tett javaslatokat. 
Arról döntöttünk, hogy a kupakgyűjtést, a dekorációs versenyt 

s a bonusz pontokhoz kapcsolódó tanulmányi versenyt idén is 
folytatjuk.
Reményeink szerint ebben az évben is lesz Mikulás-vetélkedő, 
diszkó, s a közkedvelt farsang, és a tavaly bevezetésre kerülő 
nagysikerű fordított nap is meg lesz tartva. 
Terveztünk tavaszra papírgyűjtést, cserediákokkal való találko-
zást, rajzpályázatot, iskolai focibajnokságot…

Az eltelt két hónap is igen mozgalmas volt.
 Az október 8-án tartott családi napunk kiemelkedő színfoltja 
volt az Early Act avatás, ahol 40 diák tett ünnepélyes fogada-
lomtételt.
A tavalyi tanév végén „örökbe fogadtuk” az iskolánk közelé-

ben lévő Kegyeleti parkot. A diákpresbitérium tagjai felvállal-
ták a park egész évi gondozását, rendbetételét. Így az október 
6-i események tiszteletére megtartott ünnepségen már rendezett 
környezet várta a megemlékezőket.
Következő rendezvényünkre november 12-én kerül sor. Egy 

izgalmas, szórakoztató vetélkedőre várjuk a nyírmeggyesi 
Arany János Általános Iskola Early Actos diákjait.
Bízunk benne, hogy programjaink között mindenki talál majd 

kedvére valót.
E reményekkel kívánunk mindenkinek sikeres, élményekkel teli 
tanévet.

Vékonyné Virágh Tünde
diákpresbitérium munkáját segítő tanár

TÍZ NAP ANGLIÁBAN

Nemrégiben lehetőségünk volt ellátogatni Európa legnagyobb 
szigetországába, az Egyesült Királyságba.
2011. szeptember 22-én kezdődött a „nagy utazás”. Útközben 

szétnéztünk Passau 
városában, majd 
Franciaországból át-
keltünk a Csalagúton 
Angliába. Első utunk 
Canterbury-be veze-
tett, ahol láthattuk az 
óvárost és a gyönyö-
rű katedrálist. Aztán 
elfoglaltuk szállás-
helyeinket a Holiday 
Parkban. Az elkövet-

kezendő napokban rengeteg nevezetességet csodáltunk meg 
Londonban. Ilyen volt a Buckingham Palota, a St. James és a 
Hyde park, a Trafalgar tér, a Big Ben, a London Eye. A múzeu-
mokat sem hagytuk ki. A British Museumban láttuk a Roosetti-
követ, a National History Museumban pedig földrengés-imitá-
ción is részt vettünk. Hajóztunk a Temzén, aztán átsétáltunk a 
Tower hídon. Óriási élmény volt látni a világ legmisztikusabb 
helyét, Stonehenge rejtélyes kőoszlopait, és Európa legnagyobb 
mágikus körét Avebury-ben. Azon felül megszemléltük Arthur 
király kerekasztalát, és a Szent Pál Székesegyház 85 méter 
magas kupolájából csodáltuk a várost. Álltunk a Föld keleti és 
nyugati félgömbjén egyszerre Greenwichben, a nulladik hosszú-
sági foknál. Híres sztárok viaszfiguráival készítettünk fotókat a 
MadameTussaud Panoptikumában, majd lementünk a horror 
pincébe, ahol jól ránk ijesztettek. A tengerpart és a doveri fehér 
sziklák lenyűgözőek voltak. Fogyasztottunk angol nemzeti éte-
leket, vásároltunk az Oxford Streeten.
Az angliai időjárás elég kiszámíthatatlan, de a mi kint tartóz-
kodásunk alatt végig mesés idő volt. Kicsit fáradtan, de élmé-
nyekkel telve érkeztem haza. Nagyon örülök, hogy eljuthattam 
Angliába, s remélem lesz még alkalom, hogy újra éljem ezeket 
a csodás élményeket.

Paczári Virág 7. osztályos tanuló
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