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Karácsony nem a szeretet ünnepe! 

Lelkészként vállalom ezt a botrá-
nyos címet abban a reménység-
ben, hátha felkelti a figyelmét 

azoknak, akik csalódtak már a karácso-
nyi szeretetben, és az életükben valami 
többre, jobbra vágynak. Karácsonykor 
képzeljük, álmodjuk, próbáljuk odava-
rázsolni, de legrosszabb esetben csak 
hazudjuk a szeretetet magunknak és 
másoknak is. Szeretetéhség van ben-
nünk, és ezt próbáljuk csillapítani aján-
dék-morzsákkal évente egyszer.
Karácsony az inkarnáció, a testet öltés, 
a megvalósulás ünnepe. A gondolat 
megvalósulássá, a lélek testté, az Isten 
emberré lett. A csoda felülről érkezik, 
de mi, földhöz ragadtak, alulról kiin-
dulva jobban értünk. Induljunk ki te-
hát a mi világunkból, hogy megértsük 
a karácsony titkát.  Minden gyermek-
születés egy kis karácsony. S ez azért 
lehet így, mert volt egyszer egy nagy 
karácsony, amikor a népek Megváltója 
megszületett… 
Minden kicsiny gyermek fény a vég-
hetetlen fényből. Így kellene őket vár-
ni, fogadni és felnevelni, hogy soha el 
ne veszítsék a fényüket. Ne legyenek 
soha megszürkült életű, megkeseredett 
felnőttek, törött szárnyú madarak. Ne 
kelljen soha az „egynapos” szeretetben 
reménykedniük és attól szenvedniük. 
Ne legyenek a szeretethiánytól ide-
jekorán függők, szenvedélyek rabjai, 
gátlásosak, vagy elvadultak. Ne legyen 
az életük „füstbe ment terv”.
Az ünnepre készülve különös „igék” 
jutottak eszembe. Jézus Krisztus a 
gyermekeken keresztül szólított meg, 
és kijelentette nekem az Ő modern igé-
it. Ezek az „igék” teljesen összhangban 
vannak azokkal, amiket a Bibliában 
találunk („Engedjétek hozzám jönni e 
gyermekeket, mert ilyeneké az Isten 
Országa… Ha meg nem tértek, és olya-
nok nem lesztek, mint a kicsinyek, nem 
mentek be a mennyek országába…”) 
Néhány évvel ezelőtt Karácsony táján 
kaptam egy képes üzenetet, amelyben 
4-8 éves gyerekek mondták el gondola-
taikat a szeretetről. Ezek közül szemez-
gettem néhányat:
A négyéves Laura ezt gondolja a sze-
retetről: „Tudom, hogy a nővérem sze-
ret engem, mert nekem adja az összes 

régi ruháját, és emiatt neki majd el kell 
mennie újakat venni.”
A négyéves Zsolti szerint: „Amikor 
szeret valaki, akkor máshogy mondja 
ki a neved. Érzed, hogy az ő szájában 
biztonságban van a neved.” A hatéves 
Kriszti mondja: „A szeretet az, amikor 
az étteremben odaadod másnak a sült 
krumplidat anélkül, hogy te kérnél az 
övéből.” Nóri hétévesen úgy vélekedik, 
hogy: „A szeretet az, amikor elmondod 
egy fiúnak, hogy tetszik neked az inge, 
és ő ezután minden nap csak azt fogja 
hordani.”
S végül Robi hétévesen így gondolko-
dik: „A szeretet az, ami Karácsonykor 
a szobában van. Ha egy pillanatra ab-
bahagyod az ajándékok kicsomagolá-
sát, akkor lehet meghallani.”
Mennyi gyermeki naivság, s mennyi 
ártatlan tisztaság sugárzik ezekből a 
szavakból. Sokkal több bennük a ka-
rácsonyi üzenet, mint ebben a mon-
datban: Karácsony a szeretet ünnepe. 
Ami testet ölt, valósággá válik, amiből 
mindennapos életgyakorlat lesz, amitől 
a családtagok jobban érzik magukat, 
az mind szeretet. Aminek a hatása nem 
múlik el néhány meghitt pillanat után, 
amitől sebek gyógyulnak, amitől em-
berek újra embernek érzik magukat, az 
mind szeretet. Amitől az előbb idézett, 
szabadon és derűsen gondolkodó gyer-
mekekből egészséges ifjak serdülnek 
– akik lázadnak majd, de lesz vissza-
térésük, mert kaptak valamit – az mind 
szeretet. Hisz az ember mindig vissza-
tér oda, ahol kapott valamit. Visszaté-
rünk a Karácsonyhoz és dadogva mon-
dunk valamit, ami halvány sejtelem 
csupán: a Karácsony a szeretet ünnepe. 
Visszatérünk, mert ha nem mi, akkor 
őseink kaptak ott valamit, amiből éltek, 
és minket fel tudtak nevelni a mainál 
„sötétebb” körülmények között is.  
Ünnepünkön, de mindenkor máskor 
is nyitott templomajtók várják mind-
azokat, akik szeretnének felébredni a 
szeretetlenség és a közöny százéves 
csipkerózsika-álmából. Az igazán fel-
ébredteket valami nagy meglepetés 
várja: a csoda nem kívülről jön, ha-
nem bennünk van, amikor felébred 
bennünk az igazi szeretet. Akkor nem 
a Karácsonytól várjuk, hogy megtöltse 

lelkünket a legszentebb érzéssel, ha-
nem kérjük a Megváltót, hogy szüles-
sen meg bennünk, vagyis öltsön végre 
testet hőn áhított szeretet-vágyunk, és 
ne csak mondjuk, hogy szeretünk, ha-
nem adjunk a sült krumplinkból, és bo-
csássunk meg; látogassuk meg azokat, 
akikre már rég nyitottunk ajtót. Ekkor 
jön el a Karácsony. Találtam egy cso-
dálatos verset egy kortárs költő tollá-
ból, ezzel kívánok mindenkinek bol-
dog ünnepet. 

Becsei Miklós református lelkész

J. Simon Aranka:

SZÜLESS MEG BENNEM

Forrong a város, égig ér láza,
Kelleti tűnő kincsét a pláza.

Villogó díszben pózol az utca,
Pénztárca nyílik: vajon még futja?

Illan a sok pénz, csörög a kassza,
Véget nem ér a szeretet-hajsza.

Mohó az ember, új bálványt ácsol,
Már elfeledte, mi a karácsony.

Nem Érted égnek fákon a fények,
Nem Neked szól az ünnepi ének,

Nem Téged köszönt száz színes va-
rázs,

Hamuvá porladt tűz, izzó parázs.

Várom, hogy érkezz, szentséges éjjel, 
Üzenj titkokat szikrázó éggel.

Szívemet meghitt csönded uralja,
Angyalok dalát lelkem hadd hallja!

Már békés minden, szelíd fény ragyog.
Nem kérek semmit, bölcsőd én va-

gyok.
Szüless meg bennem, szüless meg 

nekem!
Hadd legyen ez most az én ünnepem!

KÖSZÖNTŐ
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Az Szentháromság Istenbe vetett hitem nélkül semmi az életem…
Szabó Ilona Mária bizonyságtétele

GYÜLEKEZETI ÉLET

Kisgyermekkorom óta az életem részévé vált az Istenbe 
vetett hit gyakorlása, amely számomra a mindennapos 
imádságból állt, és abból, hogy az Ő tanácsát megtartva 
igyekeztem élni az életem. Azt gondoltam, ennyi elég is 
az istentisztelethez. Majd rádöbbentem egy, a gyerme-
kemmel való beszélgetésem után, hogy ez önmagában 
kevés. Ő volt az, aki egy mondatával rávilágított arra, 
hogy mást is kell tennem. A mondat így hangzott: „Anya, 
időnként meg kell látogatni az Isten házát!” Ezután érez-
tem késztetést arra, hogy vasárnaponként a gyülekezettel 
együtt fohászkodjak az Úrhoz, és keressem akaratát. Ettől 
kezdve, amikor csak tehetem, részt veszek az istentiszte-
leteken, a Páratlan Körön, a gyülekezet által szervezett 
kirándulásokon, előadásokon, egyéb rendezvényeken; s 
a Nőszövetség tagjaként segítem a közösségi munkát. 
Leéltem már közel fél emberöltőnyi időt az életemből, és 
igazán rögös volt az út idáig. Számomra mindig a hitem 
volt az, ami átlendített a nehézségeken. Időről-időre a sa-
ját bőrömön tapasztalom meg az isteni kegyelmet. Az az 
ember, aki kishitű, el sem tudja képzelni, hogy mekkora 
becses ajándék az, ami rendelkezésünkre áll az Istenbe 
vetett hit által. Talán, ha egyszer megtapasztalja ezt az 
áldást, valószínűleg nem lesz felőle többé kétsége. Nem-
csak kérni kell tudni Tőle, hanem minden apró dolog mi-
att a hálánkat is ki kell nyilvánítanunk felé: az életünk 
minden pillanatát meg kell tudnunk köszönni! Leírha-
tom, hogy ebben az évben igazán sok, fájdalommal teli 

időszakot kellett átélnem; hi-
szen számomra nagyon ked-
ves emberek távoztak el a 
földi létből.  Ennek ellenére 
óriási a hála a szívemben, 
mert egy kicsi gyermeket 
kaptunk kárpótlásul az Úrtól, 
hogy benne találjuk meg a 
vigasztalást. 
A karácsony közeledtével 
azt hiszem, három nagyon 
fontos dologra kell odafi-
gyelnünk: „Hit, remény és szeretet. Ezek közül pedig 
legnagyobb a szeretet!” (I Korinthus 13,13.) Ha egész hi-
tünk van is, de szeretet nincs bennünk, semmik vagyunk 
– csak reménykedhetünk abban, hogy imánkat meghall-
gatja a magasság Istene. „A szeretet türelmes, jóságos; a 
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik… Nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra… Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A 
szeretet soha el nem múlik.” (I Korinthus 13,4-8.) A mi 
dolgunk ezen a szent ünnepen imádni az Istent, egymást 
szeretni, igaz hittel ünnepelni, szeretetben üdvözülni! Ál-
dás, Békesség!

Szabó Ilona Mária
nőszövetségi tag

Bakk Flórián vagyok, 1968-ban 
születtem Csengerben. Vegyes val-
lású, református-katolikus családban 
nevelkedtem Gacsályban. Itt jártam 
iskolába, majd a fehérgyarmati Zal-
ka Máté Gimnáziumban érettségiz-
tem. Nyíregyházán szereztem meg 

az elektronikai műszerész szakmámat, majd Nyírtelken 
dolgoztam egy katonai javító bázison. Eközben ismer-
kedtem meg feleségemmel, Kecskés Ágnessel. 20 éve 
költöztünk Mátészalkára. Most a Wesselényi utcában 
egy családi házban lakunk. Itt neveljük szeretetben há-
rom gyermekünket: Leventét, Dánielt és Mátét. Koráb-
ban a Képes Géza Általános Iskolában dolgoztam, mint 
oktatás-technikus, majd a helyi kábel TV-hez kerültem. 
14 éve dolgozom az Elektronet Zrt.-nél vezető műsze-
részként, ahol egy kis csapat munkáját irányítom és koor-
dinálom. Szabadidőmben szívesen barkácsolok, kertész-
kedek ezért a gyülekezetben is szívesen vállalok ilyen 
jellegű tevékenységeket. 
Nagy megtiszteltetés számomra a presbiteri szolgálat, 
minden erőmmel, tudásommal és Isten segítségével 

igyekszem eleget tenni ennek a felkérésnek. „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 
4:13)

Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, 
húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori 
éveimet egy kis erdőháti faluban, Ga-
csályban töltöttem. Fehérgyarmaton 
a Közgazdasági Szakközépiskolában 
érettségiztem. A középiskolás évek 
alatt ismerkedtem meg férjemmel, 
Bakk Flóriánnal. Három fiúgyermeket nevelünk sze-
retetben, békességben. Levente 19 éves, a Nyíregyházi 
Főiskola 1. éves hallgatója programtervező informatikus 
szakon. Dániel 14 éves, Máté 10 éves, mindketten a Szé-
chenyi Iskolában tanulnak. 
Korábban gazdasági ügyintézőként dolgoztam, aztán leg-
kisebb gyermekünk születése után főállású anya lettem. 
Csodálatos 8 évet töltöttem így el. Jelenleg a Coloplast 
Kft. nyírbátori gyárában dolgozom, ahol nagyon jól ér-
zem magam.
Hitemről röviden: Titokban kereszteltek meg, mert a 

Bemutatkoznak a 2012. január 1-jén szolgálatba lépő presbitereink
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pártállam idején nem volt divat a keresztelkedés még fa-
luhelyen sem. Legidősebb gyermekem, Levente konfir-
mációs ünnepségén itt, a Kossuth téri Nagytemplomban 
érintett meg engem az Isten. Megéreztem, hogy nekem 
ide kell tartoznom, itt a helyem. Már tudtam, hogy nekem 
is fogadalmat kell tennem a hitemről, és 2007 júliusában, 
gondos felkészülés után konfirmáltam a gyülekezet előtt. 
Azóta minden vasárnap részt veszek az istentisztelete-
ken és más gyülekezeti alkalmakon. Isten utat mutatott 
nekem és folyamatosan munkálkodik az életemben. Így 
mára már egész családom aktív tagja a gyülekezetnek. 
Az én példámmal szeretném bizonyítani, hogy soha nem 
késő keresni és megtalálni Istent, meghallani az Ő sza-
vát, beengedni Jézus Krisztust az életünkbe. Minden 
erőmmel és tudásommal igyekezni fogok meghálálni azt 
a bizalmat, amellyel a gyülekezet presbiterré választott 
engem. „A szeretet soha el nem fogy.” (I.Kor.13.8) 

Bakti Zsolt vagyok. 1972. február 18-
án születtem Mátészalkán. Szüleim 
Nagyecseden neveltek két bátyámmal 
együtt. Általános iskolába Nagyecse-
den jártam. Középiskolai tanulmányai-
mat a nyírbátori Báthory István Gimná-
zium és Cipőipari Szakközépiskolában 

folytattam. Érettségi után elektronikai műszerésznek 
tanultam. Határőrségtől leszerelésem után Mátészalkán 
kezdtem dolgozni egy műszaki boltban, eladóként. Éle-
tem párját 1997-ben ismertem meg, akivel 2000 augusz-
tusában házasodtunk össze. Feleségemmel, Baktiné Illés 
Évával, aki a Kálvin János Református Általános Iskola 
vezetője, két kislányunkat neveljük. 2006-ban szereztem 
diplomát műszaki informatika szakon. 2008 decemberé-
ben két társammal céget alapítottunk, amelyben jelenleg 
is dolgozom boltvezető műszerészként.
A mátészalkai református gyülekezet ifjúsági bibliaköré-
ben rendszeresen részt vettem, itt ismertem meg az Urat 
és fogadtam el megváltómul. 2000 szeptembere óta tag-
ja vagyok a Mátészalkai Református Énekkarnak. 2005 
óta a missziói, később missziói-gazdasági bizottságban 
végzem a presbiteri szolgálatot. Az elkövetkezendő pres-
biteri ciklusban gyülekezet-építést szolgáló rendezvé-
nyek, valamint építkezések, egyéb fejlesztések anyag- és 
eszköz-beszerzésére kívánom felajánlani szolgálataimat. 
Vállalom saját lakókörnyezetemben az egyházfenntartói 
járulék beszedését. Segítségére kívánok lenni a vezetés-
nek a Kálvin János Református Általános Iskolával való 
kapcsolattartásban is.
Ezúton köszönöm meg a kedves testvérek szavazatait, és 
munkámmal igyekszem rászolgálni bizalmukra.

Balogh Ferenc vagyok. 1957-ben 
születtem Kántorjánosi községben, re-
formátus családban. Édesapám a helyi 
gyülekezet gondnoka volt, így szinte 
beleszülettem a gyülekezeti életbe. 
1978-ban édesapám meghalt, és édes-

anyámmal Mátészalkára költöztünk. Az istentiszteletek-
re itt is rendszeresen jártunk, és az akkori lelkész, Mónus 
Béla nagytiszteletű úr bátorítására presbiteri tisztséget 
vállaltam, mely tisztet azóta is folyamatosan betöltök. 
1983-ban kötöttem házasságot feleségemmel, Violával, 
aki a Kálvin János Református Általános Iskola matema-
tika–ének-zene szakos tanára a felső tagozat megindu-
lása óta, sokan pedig a Zenebarátok Kamarakórusának 
vezetőjeként ismerik. Két fiúgyermekünk van, akik már 
nagykorúak. 
A kezdetektől fogva segítek iskolánk és egyházi épüle-
teink felújítási munkálataiban, melyet erőmhöz mérten a 
jövőben is szívesen fogok tenni. A gyülekezet által szer-
vezett barkácsoló szombatokon, kert- és tereprendezések 
alkalmával is igyekszem hozzájárulni környezetünk és 
közösségünk építéséhez. Feleségemmel a családi napok-
nak, zenés irodalmi délutánoknak, s egyéb gyülekezeti 
rendezvényeknek is aktív résztvevői vagyunk.
A megfiatalodott új presbitériummal karöltve szeretnék 
a továbbiakban is a gyülekezetnek és lelkészeinek segítő 
társa lenni.
Megköszönve a gyülekezetnek a belém vetett bizalmát, 
Urunk áldásában bízva, az Ő segítségét kérve, a gyüleke-
zet épülésére, testvéri szeretetben szeretnék szolgálni az 
elkövetkező időszakban is.

Balogh Lehel Károly a nevem, Szat-
márnémetiben születtem 1966. augusz-
tus 15.-én. Az általános és középiskolai 
tanulmányaimat a szatmári tanintézmé-
nyekben végeztem, ott érettségiztem, 
majd fémforgácsoló szakképesítést 
szereztem a szintén romániai Braila 
városban. A szakmában rövid ideig dolgoztam, majd a 
sorkatonai szolgálat letöltését követően házasság révén 
Magyarországra, pontosabban Mátészalkára települtem. 
Azóta is itt élek a négytagú családommal. Miskolcon 
két éves rendőr szakközépiskolát végeztem, majd 2006 
év decemberéig, nyugdíjba vonulásomig Mátészalkán 
szolgáltam rendőrként. Jelenleg biztonsági őrként tevé-
kenykedem.Román nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkezem, valamint hivatásos vezetői engedélyem is 
van. Hobbim az olvasás, a kirándulás és a kerékpározás, 
de nagyon szeretek sütni-főzni is. A gyermekeim és én is 
református vallásúak vagyunk, a feleségem görög kato-
likus. Amikor csak tehetem, részt veszek a Kossuth téri 
gyülekezet istentiszteleti és egyéb alkalmain.
Istenhívő emberként, a presbitérium tagjaként legjobb 
tudásom és lehetőségeim szerint igyekszem segíteni az 
egyházunkat érintő gondok, problémák megoldásában.

Balogh Róbert vagyok. Mátészal-
kán születtem 1977. november 25-én. 
Nőtlen vagyok, roma származású, a 
szüleimmel élek. A Városfejlesztésnél 
dolgozom már régóta. Felnőttként kon-
firmáltam évekkel ezelőtt. 



TEMPLOM ÉS ISKOLA6 GYÜLEKEZETI ÉLET

Templomba járok, sokat imádkozom, hiszek Istenben. 
Az egyházon, amiben csak tudok, segítek. Aktívan részt 
veszek sok programon, minden vasárnap elmegyek az 
istentiszteletre. A barkácsoló szombatok, barangoló 
délutánok, páratlan körös alkalmak, családi napok, kéz-
műves foglalkozások és táncházak állandó résztvevője 
vagyok, érdekel minden előadás, legyen az presbiter-
képzési, lelkigondozói, művészeti vagy más témájú. Az 
egyház-közi összejövetelek és gyülekezeti kirándulások, 
jótékonysági estek és bálok is nagy élményt jelentenek 
számomra. 
A templom környékét rendszeresen gondozom. A gyü-
lekezetben sok ismerőst és barátot szereztem, akikkel a 
mai napig jó kapcsolatban vagyok. Örülök neki, hogy 
tagja lettem a gyülekezetnek és templomba járhatok, és 
hogy a közösség ismét presbiterének választott.

Dr. Bereczky Kálmán vagyok. 1947. 
március 25-én születtem Fehérgyar-
maton. Két és fél éves koromban el 
kellett hagynunk szülőfalumat apám 
– akkori diktatúrának nem tetsző – 
politikai nézetei miatt. Ezt követően 
22 évig Budapesten éltem, iskoláimat 
is itt végeztem. Édesapám és bátyám 

halálukig presbiterként szolgáltak budapesti egyházköz-
ségünkben. 
40 éve gyakorlom a hivatásom, a szakképesítések meg-
szerzését követően belgyógyász és kardiológusként. Az 
orvosi diploma átvétele után visszatértem szülőfalumba. 
Az egészségügy rögös útját járva, a mindennapok tapasz-
talata során jöttem rá, hogy a hitnek, a léleknek mekkora 
szerepe van a gyógyulásban, a gyógyításban; és annak 
idején mennyire helytelen képzésben részesültünk, ami-
kor az emberben csak az anyagot, a matériát láttatták. A 
test és lélek harmóniája jelenti az egészséget. Akár a test 
szenved hibát, akár a lélek, az egészség megbomlik, és 
ekkor beszélhetünk betegségről. Az ember és ember, a 
beteg és orvos közötti bizalmi kapcsolat, mindkettőjük 
hite a gyógyulásban és gyógyításban – hozhat csak ered-
ményt: az egészség visszanyerését.
Több évtizedes tevékenységem során a Biblia napi olva-
sása ad erőt, segítséget, bölcsességet, eligazítást a gon-
dok, problémák, kétségek megoldásában. A Könyvek 
Könyve tette világossá, hogy az ember életében, életvi-
telében legfontosabb a cselekvő szeretet, „nincsen más, 
ezeknél nagyobb parancsolat” (Márk 12,28-31.) A bol-
dog élet titka is csak a hívő embernek adatik meg, pe-
dig nagyon egyszerű, és mégis kevésbé gondolnak rá. A 
hála érzése az az egyetlen alapérzés, mellyel boldogan 
lehet leélni az életet. Végtelen és felsorolhatatlan, mi 
mindenért lehet és kell hálát adnunk az Úrnak elmúlt és 
jelen életünkben. Hálát kell adnunk szeretteinkért, a sok 
szeretetért, amit kaptunk és amit adni tudtunk; a meg-
próbáltatások tanulságaiért, a Napért, a szép földünkért, 
a magyarságunkért, a keresztyénségünkért, református-
ságunkért; a lelkünkért, a hitünkért, egész világunkért. 

„Adjatok hálát Neki, áldjátok az Ő nevét! Mert jó az Úr, 
örökkévaló az Ő kegyelme.” (Zsoltárok 100,4-5)

Dr. Bereczky Kálmánné Dr. Adorján 
Zsuzsa vagyok. Lelkészcsaládból szár-
mazom, édesapám 25 évig volt egy kis 
szatmári falu: Kérsemjén református 
lelkésze, minden téren gyámolítója. 
Édesanyám itt volt tanító néni sok-sok 
évtizeden át. Életem zsinórmértékének 
két fő vezérfonala a szeretetteljes csa-
ládi együttlét, az „üvegfalu” a nyitott ajtajú parókiában 
– a gyülekezet, a falu szeretetével körülvéve; másrészt 
alma materem az ősi Debreceni Református Kollégium 
szigorú, puritán, keresztyén szellemisége. „Orando et 
laborando” – „Imádkozva és dolgozva” – ez van írva az 
épület homlokzatára. Eszerint éltünk, és élek azóta is. A 
munka sohasem állt távol tőlem, sem a szellemi, sem a 
fizikai; Isten kegyelmét naponta kérve tudtam megoldani 
sokszor igen nehéz és felelősségteljes feladatokat, átvé-
szelni tragédiákat (Édesapám korai elvesztését), elhor-
dozni fájdalmakat, betegségeket, hálát adni sikerekért, 
örömökért. Az Ő segítségével dolgozom 1975-től mind 
a mai napig gyermekorvosként. 
1973-ban Isten társat rendelt mellém, majd két gyönyörű, 
sikeres gyermekkel ajándékozott meg bennünket – akik 
ma már családanyák. A munka – sokszor ünnepeken és 
éjszaka is – és a család ellátása időnként erőn felülinek 
tűnt a szervezést, időbeosztást illetően. Ilyenkor kedves 
Igém adott erőt: „Ne aggodalmaskodjatok! Elég minden 
napnak a maga baja!” (Máté 6,34.) Ma is rengeteg a fel-
adat, hiszen öt fiúunokánk igényli jelenlétemet orvosként 
és nagymamaként is. Életem nagy boldogságai ők, vala-
mint az, hogy Édesanyám – akinek a segítségére mindig 
számíthattam – bölcs tanácsaival a mai napig mellettem 
áll. Nagy az Úr kegyelme! 
„Orando et laborando!” Férjem több éve szolgál külön-
böző tisztségekben a Szatmári Református Egyházme-
gyében és gyülekezetünkben. Paplányként ez különösen 
áldott dolog nekem. Nagylányunk kiemelkedő tudomá-
nyos pályafutása nagy örömünk. Családunkban többen 
felelős, magas szakmai szintű előmenetellel bírnak. Leá-
nyaink szép családi élete, unokáink kedvessége, szeretete 
szintén hálára kötelez, és egyben imádságra, további erőt 
és egészséget kérve. Bízom abban, hogy a fenti jelmon-
datnak megfelelően teljesíteni tudom – amennyire csak 
lehetséges – újabb megbízatásomat is, Isten segítségével!

Budai Károly vagyok. 1966. augusz-
tus 11-én születtem Mátészalkán, 
nagyecsedi református szülők máso-
dik gyermekeként. Az általános iskolát 
Nagyecseden végeztem, ezután egy 
nyíregyházi szakmunkásképzőben vé-
geztem víz-gázszerelőként. Az iskola 
elvégzése után, 1983-ban kezdtem dolgozni a mátészal-
kai TÖVÁL nevű építőipari cégnél, majd bevonultam 
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katonának 1985-től 87-ig. Ezt követően a nagyecsedi Rá-
kóczi MGTSZ építőipari részlegénél folytattam a munkát 
néhány éven át. A nagy leépítések idején munkanélkülivé 
váltam, de ez idő alatt boltvezetői végzettséget szerez-
tem. Külföldi munkalehetőségeket kihasználva ezután 
Németországban helyezkedtem el saját szakmámban, 
az építőiparban. 1998-ban hazajöttem szülővárosomba, 
s ma már 11. éve, hogy Mátészalkán a Kristályvíz Kft. 
dolgozója vagyok. 
1988-ban házasságot kötöttem Veress Erzsébettel, három 
lánygyermekünk született, akik most 23, 22 és 15 évesek. 
A nagylányaim kirepültek, már dolgoznak. Legkisebb lá-
nyom végzős a Képes Géza Általános Iskolában. 
A református egyházzal mindig is volt kapcsolatom, 
Nagyecseden konfirmáltam, nagyon megszerettem a 
református énekeket, a Dalárda tagja is voltam. Máté-
szalkára költözésünk után, 2005-ben kapcsolódtam be 
családommal együtt a Kossuth téri gyülekezetbe, ahová 
nagyon szívesen járok, amikor csak tehetem. A keresz-
tyén értékrendet édesanyám révén ismertem meg, és min-
dig is nagyon fontosnak tartottam ebben a szellemben 
élni, és így neveltem a gyermekeimet is. 
Presbiterként képességeimhez és lehetőségeimhez mér-
ten szeretném segíteni az egyház munkáját, épülését.

Nevem: Csizmadia József. Mátészal-
kán születtem 1942. július 9-én. Anyai 
és apai ágon ősi református családból 
származom, akik több alkalommal töl-
töttek be egyházi tisztségeket, a közös-
ségi munkákban intenzíven részt vállal-
tak.

Végzettségem agrármérnök. Házasságban 46 éve élek, 
feleségem nyugalmazott pedagógus. Két gyermekünk 
született. Leányom férjezett, két fiúgyermek édesanyja. 
Fiam nőtlen, az egyházközség odaadó támogatója. Gyer-
mekkorunkban tudatos egyházi nevelésben részesültünk, 
gyermekeinket is hasonló szellemben neveltük.
Presbiterként harmadik ciklusban dolgozom. Igyekszem 
tudásom és tapasztalataim felhasználásával egyházi kö-
zösségünk épülését szolgálni.

Nevem: Erdős Jenő. 1944. november 
10-én, Vaján születtem. Nős vagyok, 
két felnőtt fiú apja, és két szép unoka 
nagyapja. Az általános iskolát  a Hő-
sök terei iskolában végeztem. 1957-
ben konfirmáltam. 1963-ban az Esze 
Tamás Gimnáziumban érettségiztem. 

Még ebben a tanévben felvételt nyertem a Nyíregyházi 
Tanárképző Főiskola biológia szakára nappali képzésre. 
1965-ben rész-államvizsgát tettem, és mint szaktanító, 
a Nyírmeggyesi Általános Iskolában kezdtem tanári pá-
lyámat. Közben Egerben levelező tagozaton végeztem 
a testnevelés szakot. 1967-ben sikeres államvizsga után 
biológia-testnevelés szakos tanár lettem. Még ebben az 
évben megnősültem, és feleségemmel azóta is boldog 

házasságban élünk. 1967. augusztus 16-tól a mátészalkai 
138. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe kerültem, ahol 
testnevelést tanítottam, majd a képzés átalakítása után bi-
ológiát is taníthattam. 1974-ben a Budapesti Testnevelési 
Főiskola edzőképző szakán kézilabda edzői minősítést 
szereztem. Még ebben az évben  a város felnőtt férfi ké-
zilabda csapat edzői feladatára kértek fel, melyet két évig 
végeztem.
Munkahelyemen az iskolában az oktató-nevelő munka 
mellett vezettem a fiú kézilabda csapatot, valamint sport-
köri elnöki, honvédelmi felelősi, ifjúságvédelmi felelősi, 
munkaközösség vezetői és osztályfőnöki feladatokat is 
elláttam. Pályafutásom során munkámat két miniszteri, 
és egy városi kitüntetéssel ismerték el.
2007 nyarán 42 évi munkaviszony után (ebből 40 év a 
138. sz. Szakmunkásképzőben telt) mentem nyugdíjba. 
A Kossuth téri Református Egyházközségnek jó ideje 
tagja vagyok. Ezúton köszönöm meg a gyülekezet fel-
kérését, hogy a jövőben presbiterként is tevékenykedjek.

Fodor Lászlóné Klárika vagyok. 1938. 
szeptember 1-jén születtem Tiszaviden. 
Néhai szüleim földműveléssel foglalkoz-
tak. Hívő reformátusok, apai ágon mind 
egyházi gondnokok voltak. Boldog va-
gyok, hogy a nyomdokaikba léphettem. 
Az általános iskolát Tiszaviden és Tisza-
szalkán végeztem, a tanítóképzőt Kisvárdán. 1957. július 
16-án, Tarpán kezdtem a tanítást, itt ismerkedtem meg 
néhai férjemmel, aki szintén pedagógus volt. Két fiunk 
született: Ferenc és László. 
40 éven át mindig első és második osztályosokat tanítot-
tam. 17 évig a cégénydányádi gyermekotthonban nevelő-
tanár voltam. Közben Budapesten elvégeztem a nevelő-
otthoni tanári szakot (pszicho-pedagógiát). Mátészalkára 
1976-ban jöttem, a Zalka Máté (mai Széchenyi), majd a 
Képes Géza Általános Iskolában tanítottam. A tanítás 40 
éve alatt eltávolodtam Istentől. 1994-ben nyugdíjas let-
tem, jöttek a megpróbáltatások. 38 évi boldog házasság 
után elvesztettem a férjemet, amit nehezen tudtam feldol-
gozni; majd 5 évvel később a 37 éves fiamat is, amit Isten 
segítségével már könnyebben dolgoztam fel. Rendszeres 
templomba járó, Biblia-olvasó, hitben élő ember lettem. 
Jelenleg elvált fiammal lakom. Két unokám van: Ferenc 
30 éves, Andrea 22. 
2002-ben beiratkoztam a Biblia-iskolába, amit sikeresen 
elvégeztem – ezt fel is használom presbiteri munkámban. 
Az egyházban igyekeztem a rám bízott feladatokat elvé-
gezni. Az újraválasztásom után kérem Istent, adjon segít-
séget, erőt, egészséget a további munkámhoz.

Dr. Gaál Gedeon vagyok, 1954. 02. 
25-én születtem Nagydoboson. Édes-
apám református lelkész volt, majd 
1960-1988 között a Szatmári Reformá-
tus Egyházmegye espereseként szol-
gált Mátészalkán, 1989-ben halt meg. 
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Édesanyám tanítónő volt, 1968-ban meghalt. Testvéreim 
közül Dr. Gaál Miklós háziorvos Nagyecseden. Dr. Gaál 
Botond a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
professzora. Csongor testvérünk 1995-ben meghalt. 
A Debreceni Református Kollégiumban érettségiztem 
testvéreimmel együtt. Az orvostudományi egyetem el-
végzése után sebészként dolgoztam, majd 22 évvel ez-
előtt háziorvos lettem Nagyecseden, ahová jelenleg is 
kijárok, ugyanis családommal Mátészalkán lakom. Fe-
leségem Dr. Kukuts Anna, sebész a Mátészalkai Terü-
leti Kórházban. Gyermekeink közül Gedeon másodéves 
informatikus a Debreceni Egyetemen, Anna elsőéves a 
Debreceni Egyetem germanisztika szakán.
Másodszor választottak meg presbiternek Mátészalkán, 
de ezt megelőzően is presbiter voltam Nagyecseden. 

Galgóczy Zsuzsanna vagyok. Hit-
ben élő református szülők első gyer-
mekeként, 1946-ban születtem Nyír-
madán. Gyermekéveimet Hodászon 
töltöttem. Szívesen emlékszem vissza 
általános iskolai tanulmányaimra és 
nagytiszteletű Bartha Zoltán tisztele-

tes hittanóráira, aki elindított az Isten felé vezető úton. 
Középiskolás tanulmányaimat Mátészalkán, egyetemi 
tanulmányaimat a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem fizika–kémia szakán végeztem.
1969-től 40 évig tanítottam a mátészalkai Esze Tamás 
gimnáziumban, s közben megyei kémia szakfelügyelő 
voltam 12 évig, melyet, mint szolgálatot, legjobb tudá-
sommal, toleranciával és szeretettel végeztem. 2001-ben 
megkaptam a „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” 
kitüntető címet.
Gyermekkoromban rendszeresen jártam istentiszteletre, 
hiszen presbiter családban nőttem fel. Sajnos hivatásom 
miatt hosszú ideig vallásomat szabadon nem gyakorol-
hattam, de otthonomban mindig Isten közelségében ma-
radtam és sokszor megtapasztaltam az Ő jóságát és gond-
viselését; és a belé vetett hitem töretlen maradt.
A presbiteri szolgálatra való felkérés meglepetésként ért, 
de örömmel állok a gyülekezet őrállóinak sorába. Min-
den igyekezetemmel a gyülekezet építésére, gondjainak 
megoldására törekszem, azzal az Atyába vetett hittel, 
hogy minden az Ő dicsőségét szolgálja – a következő Ige 
szellemében: „Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, 
a békességet azokkal egyetemben, kik segítségül hívják 
az Urat tiszta szívből.” (2 Pál Tim. 2.22) .

Hornyákné Varga Judit vagyok. Régi 
református családból származom – fel-
menőim között több presbiter és lelkész 
is volt. Az Esze Tamás Gimnáziumban 
érettségiztem, majd a debreceni Köl-
csey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskolán szereztem diplomát. 

Férjemmel közel 20 éve élünk együtt, házasságunkból 3 
gyermek született. Nagyobbik lányom harmadikos gim-

nazista, fiam pedig elsős az Esze Tamás Gimnáziumban. 
Kisebbik lányom a Széchenyi István Általános Iskola 
6. osztályos tanulója. Főállású anyaként jelenleg otthon 
munkálkodom. Nagy szeretetben és békességben nevel-
getjük őket, mert hitvallásom szerint: „Megmarad a hit, a 
remény, és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb 
a SZERETET. (Pál I. levele a korintusbeliekhez 13,13.)
 
Horváth Ilona vagyok. 1959. március 
12-én születtem Kocsordon, roma csa-
ládban. Az általános iskola elvégzése 
után, 1975-ben a Mátészalkai Területi 
Kórház konyháján kezdtem dolgozni, 
mint konyhalány. Mindmáig ez a mun-
kahelyem. Emellett gyakran vállaltam 
és vállalok takarítást, gyermekfelügyeletet. 
Egész életemben fontos volt számomra Isten jósága, sze-
retete, gondoskodása, és igyekeztem így fordulni én is az 
emberek felé. Kezdettől fogva erős volt bennem a mások 
segítése, a gyámoltalanok, elesettek felkarolása, a róluk 
való gondoskodás; a vágy, hogy értelmes és hasznos, pre-
cíz munkával javára lehessek az embereknek és dicsősé-
gére Istennek. 
Egyedül élek, de mindig emberek között. Testvéreimet és 
rokonaimat készséggel támogatom, és minden erőmmel 
küzdök azért, hogy nekik is átadhassam azt az értékren-
det, ami szerint én élek. 
Régóta a református gyülekezet tagja vagyok, a hitem 
és az egyházi közösséghez tartozás nélkül el sem tudom 
képzelni az életemet. Minden istentiszteleten és alkalmon 
örömmel, lelkesen veszek részt, amikor csak el tudok 
jönni. Nagyon szeretek énekelni. A rendezvények asztal 
körüli szolgálataiban, a kert- és udvarrendezéseknél, ta-
karítási munkálatokban, gyermekfelügyeletben mindig 
szívesen segítek; és amivel csak tudom, támogatom a 
közösséget; mert megtiszteltetés számomra mindenféle 
szolgálat, amivel a gyülekezet életét segíthetem. Köszö-
nöm a megbecsülést, amellyel a Testvérek ismét presbi-
terré választottak engem!

Illés Istvánné Ibolya vagyok. 1962-
ben Mérken, református családban 
születtem. Szeretettel gondolok vissza 
a hitét megélő, bibliaolvasó nagyma-
mámra. Tágabb családunk egyik lelkész 
tagjától, akivel sokszor beszélgettünk, 
hetedikes konfirmandus koromban hal-
lottam, hogy „a hit az ajándék”. Gyerekként ragadt meg 
bennem ez a mondat. A mátészalkai gimnáziumi évek 
után a Debreceni Tanítóképző Főiskolára kerültem. Ezt 
követően 10 évig tanítottam a gyerekeket a betű-vetés-
re, és majdnem 20 éve igyekszem a menyasszonyoknak 
szebbé tenni az esküvőjük napját vállalkozóként a meny-
asszonyi ruháimmal. 
Férjemmel 27 éve vagyunk házasok. Ő görög-katoli-
kusként rendszeresen elkísér bennünket a református 
templomba, jó példával jár előttünk. Számunkra fontos 
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az ökumenizmus, hiszen ragaszkodva hitvallásainkhoz, 
mindannyian a magunk színével veszünk részt a csalá-
di és a közösségi élet formálásában, egymás hite által 
épülve. Így igyekeztünk nevelni gyermekeinket is. Ist-
ván fiam már dolgozik a Pest-megyei kormányhivatal-
ban. Boglárka lányom az ELTE joghallgatója. Mindig 
magunk mellett érezhettük az isteni gondviselést, Jézus 
Krisztus megtartó erejét.
Köszönöm a megszavazott bizalmat, igyekszem azt meg-
szolgálni. Kívánok minden kedves testvéremnek áldott 
karácsonyt ezzel az igével: „Taníts minket úgy számlál-
ni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 
Könyve 90,12.) 

Józsa Csaba vagyok, Baróton, Szé-
kelyföld szívében születtem. Humán 
filológia szakon érettségiztem. Ta-
nulmányaimat Budapesten folytat-
tam. Előbb 3 éves nappali egészség-
ügyi képzésben részesültem, majd 
természetgyógyász-reflexológusnak 

tanultam, és párhuzamosan a jogász-asszisztens képesí-
tést is megszereztem. Budapesten több mint 10 évig a 
Vargha Metodika Tudományos Intézetben dolgoztam 
természetgyógyász-reflexológusként. 
 Másfél éve költöztünk feleségemmel, dr. Józsa Ilonával 
és elsőszülött fiammal, Csabikával Mátészalkára, ek-
kor kapcsolódtunk be a Kossuth téri gyülekezet életébe, 
melynek azóta aktív tagjai vagyunk. Az istentiszteleteket 
és a gyülekezeti rendezvényeket – Életadó Kört, Páros 
Kört, Évszakköszöntő Családi Napokat, kulturális-mű-
vészeti alkalmakat stb. – rendszeresen látogatjuk és részt 
vállalunk az ezekkel kapcsolatos szeretetvendégség, 
szervezés-, tájékoztatás és lebonyolítás feladataiban. 
Jelenleg a Kossuth utcán található Józsa Gyógypont nevű 
rendelőben dolgozom. Beteg embereknek segítek meg-
gyógyulni, Isten segítségét és a szerzett tudásomat ösz-
szeolvasztva. Világhírű zeneszerzőnket, Liszt Ferencet 
idézve: „Jézus Krisztus a legjobb orvos, és az örök élet a 
legjobb gyógyszer”.
Isten-adta képességeimet felhasználva, az Ő bölcsességét 
és erejét kérve kívánom presbiterként szolgálni gyüleke-
zeti közösségünket.

dr. Józsa Ilona vagyok, lánykori ne-
vem Baksa Ilona, Mátészalkán szü-
lettem. Gimnáziumi éveim után Bu-
dapestre kerültem jogot tanulni. Itt 
ismertem meg férjemet, Józsa Csabát, 
és az iskola elvégzése után Pesten dol-
goztam másfél évig. Bicskén éltünk, és 

ekkor született meg a nagyobbik fiunk. Úgy döntöttünk, 
hogy Mátészalkára költözünk, a nagyszülői segítség és a 
kistestvér tervezése miatt. Mindez tavaly történt, azóta 2 
gyönyörű kisfiú anyukája vagyok. 
Férjemmel mindketten hitben nőttünk fel, az Istennel 
való kapcsolat és a hit közösségi megélése, az emberek 

segítése nagyon fontos volt mindig is számunkra, így ha-
zaérkezésünk után azonnal csatlakoztunk a Kossuth téri 
gyülekezet közösségéhez. Örömmel lettünk törzstagjává 
a templomi gyülekezetnek, a páros körnek, s kezdtünk 
járni minden hitmélyítő és közösség-építő rendezvényre, 
melyeken lehetőségünk szerint szívesen segítettünk is. A 
baba-mama körnek szintén állandó tagja lettem, játszóté-
ri missziót is folytatok lakóhelyünk, a Hajdú utca vonzás-
körzetében, a Keleti lakótelepen. A Nőszövetség napkö-
zis táborában az óvodás szekció pedagógus-csoportjában 
végeztem szolgálatot. A rétegalkalmak és rendezvények 
résztvevőinek mindig szeretettel álltam és állok rendel-
kezésére, amennyiben jogi kérdésekben, problémákban 
segítségre szorulnak. Gyülekezeti és nőszövetségi ren-
dezvények, alkalmak, lehetőségek hírverésében, szerve-
zésében, vendéglátásában, valamint háziasszonyi szol-
gálataiban továbbra is szerepet kívánok vállalni; nyitott 
vagyok minden feladatra, amely által hasznos tagjává 
válhatok a presbitériumnak. 

Kokasné Czakó Anikó vagyok, 
1962. május 21-én születtem Má-
tészalkán. Édesapám, Czakó Béla 
a FETIVIZIG-nél dolgozott, mint 
technikus, édesanyám: Vajda Anna 
a vendéglátóiparban dolgozott el-
adóként. Egyedüli gyerekként, édes-
anyám vallása után református hitben neveltek a szüle-
im. Általános iskolai tanulmányaimat befejezve, az Esze 
Tamás Gimnázium és Szakközépiskola Óvónői szakán 
végeztem. 
1980-ban nyitottam meg kapuit itt Mátészalkán az Alkot-
mány úti óvoda. Akkor kerültem a jelenlegi munkahe-
lyemre. A három évtized során építettük, szépítettük kör-
nyezetünket, hogy minél barátságosabb, esztétikusabb 
hangulatban élhessék mindennapjaikat az ovisok. 
Hajdúböszörményben szereztem diplomát 1984-ben, s 
ismereteimet igyekeztem frissíteni különböző tovább-
képzéseken. 2003-ban a Debreceni Egyetem hajdúbö-
szörményi Pedagógiai Főiskola Karán végeztem, s szak-
vizsgázott pedagógus szakirányon.
Ugyancsak 1984-ben kötöttem házasságot férjemmel, 
amely házasságból két lányunk született: Nóra: 1985-
ben, aki gyógyszertári szakasszisztensnek tanul; Henri-
etta pedig 1990-ben született, aki jelenleg a DE bölcsész-
karán tanul: kommunikációs szakon.
Lakóhelyem a Kossuth utcán a Templomkert lakópark, 
így módomban áll nap mint nap megcsodálni az ősi re-
formátus templomunk nyújtotta páratlan esztétikai él-
ményt. Hihetetlen varázslatot jelentenek azok a több száz 
éves tölgyfák, gesztenyefák, melyek minden évszakban 
más-más módon köszöntenek reggelenként. Nem csak 
földrajzilag van közel hozzám a templom, hanem lelki-
leg is magaménak érzem a Kossuth téri Református Egy-
házközség szellemiségét és közösségét. Igyekszem a jö-
vőben teljes bizonyossággal szolgálni az Egyházközség 
munkáját. „Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja 
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látni azt, ami szép és jó az életben.” (Móricz Zsigmond)

Koltai Tamásné vagyok, 1973-ban 
születtem Kárpátalján egy kis fa-
luban, református családban. 4-en 
vagyunk testvérek, szüleink a legna-
gyobb szeretettel neveltek bennünket. 
Isten kegyelméből, 18 éves koromban 
eljutottam egy hittantáborba, ahol 
megtapasztaltam Isten gondviselő ke-

gyelmét, és egyben határtalan szeretetét. Fiatalon kerestem 
az élet értelmét, és itt, ebben a táborban sokat hallottam 
az Úr Jézusról, az Ő szeretetéről, bűnbocsánatáról. Érez-
tem, hogy megtaláltam azt, amit kerestem. Ettől a naptól 
kezdve kezdtem az Urat szívből szolgálni. Megtérésemet 
követően kaptam egy igét, ami azóta is kedves a számom-
ra. A Zsoltárok 4:4-ben van megírva:” Tudjátok meg hát, 
hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallgatja az Úr, ha 
hozzá kiáltok.”
Isten kiválasztott. 1994-ben befejeztem a hitoktatókép-
zőt. Szülőfalumban kezdtem dolgozni gyermekek, fiata-
lok között, később fiatal házasok bibliakörét is vezettem. 
1997-től a Nagydobronyi Református Líceumban nevelő-
tanárként dolgoztam 10 évig. Nem volt könnyű feladat a fi-
atalok nevelése, de szerettem azt, amit csináltam: Isten felé 
mutatni egy olyan világban, ami tele van istentelenséggel.
Aztán az Úr más irányba terelte az életemet, 2007-ben 
házasságot kötöttem a párommal, Tamással. Megszüle-
tett a kislányunk: Annamária, akit szeretnénk szeretet-
ben, békésségben, hitben felnevelni az Isten dicsőségére. 
Mátészalkán élünk, több éve már, hogy bekapcsolódtunk 
a gyülekezet életébe, 2011 szeptemberétől a Kossuth téri 
Református Egyházközség óvodai és általános iskolai hit-
oktatójaként dolgozom. 
Az Úr Jézus által kapott kegyelemért vallom magam bol-
dog embernek, és az Ő szeretetét tartom legdrágább kitün-
tetésemnek, melyért érdemes volt élni. Minden más ebben 
az életben „csak” ráadás. Örömmel vallom, hogy életem 
legdrágább kincse lett a hit, melyet nem szeretnék eltéko-
zolni soha.

Kovács Andrea vagyok. Mátészal-
kán élek párommal és hétéves kis-
fiammal. Általános Iskola után Vá-
sárosnaményban tanultam tovább, 
cukrászként végeztem. Az iskola el-
végzése után rögtön dolgozni kezd-
tem – bár nem a szakmámban, de 
maradtam a vendéglátás és a keres-

kedelem mellett. Időközben gimnáziumi érettségit tettem, 
és a boltvezetői végzettséget is megszereztem. Jelenleg az 
egyik pénzügyi intézetnél dolgozom értékesítőként.
Szüleim már nem élnek. Mátészalkán lakó testvérem az 
Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat házi gondozó mun-
katársa. Édesanyám halála után kezdtem rendszeresen 
templomba járni és egyre közelebb kerülni Istenhez. Úgy 
érzem a prédikációkat hallgatva, hogy szinte magamra is-

merek bennük, hozzám szólnak, és lelkileg megnyugszom 
minden istentisztelet után – mintha feltöltődnék általuk. 
Azt hiszem, itt találtam meg a lelki békémet. Jól érzem 
magam a rétegalkalmakon, szívesen látogatom a családi 
napokat, barangoló vasárnapokat, zenés-irodalmi délutá-
nokat; a gyülekezet által szervezett előadásokat, jótékony-
sági rendezvényeket, és kirándulásokat. 
Nagyon örülök, hogy ehhez a gyülekezethez tartozom és 
most már a presbitérium tagjaként is segíthetem az egyház 
munkáját. 

Kucsma József vagyok. 1953. március 
27-én születtem Mátészalkán, ahol je-
lenleg is lakom. Iskolai végzettségem 
sütőipari, és gépjárművezetői elmé-
leti és gyakorlati szakoktató. Jelenleg 
nyugdíjas vagyok, emellett a helyi Vá-
rosi Bíróság ülnöki feladatával bízott 
meg az Önkormányzat.
1975-ben kötöttem házasságot. Isten három fiúgyermekkel 
áldott meg bennünket. Őket feleségemmel együtt igaz hit-
re és szeretetre neveltük, a Szentírás törvényei szerint az 
Úr akaratára; Istent és embertársaikat szerető emberekké 
igyekeztünk formálni őket. Feleségemet 2006-ban, hir-
telen jött agyvérzéssel magához szólította az Isten, azóta 
özvegyen élek. Nagy örömömre 7 unokával ajándékozott 
meg az Isten. Boldogsággal tölt el, hogy az Úr akarata 
munkálkodik bennem és családomban. 
Isten szereti a céltudatos és fáradozni nem rest embere-
ket, ezért szívesen teszek eleget az egyház által rám bízott 
feladatoknak a legjobb tudásom és képességeim szerint. A 
mátészalkai Református Énekkarnak évek óta elkötelezett 
tagja vagyok. Isten áldását kérem a Mátészalka Kossuth 
téri Református Egyházközség lelkipásztoraira és a gyüle-
kezet tagjaira, családjaikkal együtt.

Nevem Lengyel Sándor, egy tízgyer-
mekes családba kilencedikként ér-
keztem 1950. január 02-án. Általános 
iskolai tanulmányaimat Mátészalkán 
végeztem, majd 1964-ben Budapest-
re mentem tanulónak a 45-ös sz. Ál-
lami Építőipari majd Középület-épí-
tő Vállalatnál, ahol a szakma kiváló 
tanulójaként szereztem bizonyítványt kőműves szakon. A 
vizsga után hazatértem Mátészalkára, és itt kamatoztattam 
szakmai ismereteimet a Mátészalkai Kisipari Szövetkezet-
nél. 1969-ben bevonultam katonának, katonai szolgálati 
időmet Nógrád megyében, Rétságon teljesítettem. Lesze-
relésem után folytattam a szakmai gyakorlatomat a Máté-
szalkai Kisipari Szövetkezetnél, majd a volt Szamos-menti 
Állami Tangazdaságnál dolgoztam, mint gépkocsivezető. 
1973-ben ismerkedtem meg feleségemmel, Kovács Erzsé-
bettel, aki szintén mátészalkai lakos. Esküvőnk után bele-
kezdtünk egy családi lakóház építésébe a Lajos u. 27. szám 
alatt. Házasságkötésünkből két gyermek született. Melinda 
kül-közgazdász, Sándor informatikus végzettségű.



TEMPLOM ÉS ISKOLA 11GYÜLEKEZETI ÉLET

Jelenleg boldog nyugdíjas éveimet töltöm. Legfőbb el-
foglaltságomat a hétvégi telkünk adja, ahol konyhakerti 
növényeket és korai gyümölcsöket termesztek; és lassan, 
de biztosan szépítgetem a rajta lévő kis hétvégi házunkat, 
ahol egyre több hétvégét töltünk együtt a családdal, ro-
konokkal és jó ismerősökkel egy finom kemencés menü 
elfogyasztása után. 
Az istentiszteletek rendszeres látogatói vagyunk, és a 
gyülekezeti rendezvényeken is szívesen részt veszünk. 
A barkácsoló szombatok, kertrendezések, építési-, felújí-
tási munkálatok során is számíthatnak rám a testvérek. 
Egyházhoz való kötődésünket bizonyítandó, kis nyomdai 
vállalkozásunkkal megszereztük a jogot és lehetőséget az 
„Édesanyám imakönyve” című, lelki gyakorlatokat tartal-
mazó kiadvány megjelentetéséhez, mellyel nagyon sok 
keresztény érzelmű embert sikerült megörvendeztetnünk. 
Hitvallásom: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” (Máté 7:1).

Nevem Lengyel Sándorné, Erzsike. 
1953. 06. 27-én születtem Mátészal-
kán néhai Kovács József és Szilágyi 
Ida ötödik gyermekeként. A Zalka 
Máté Általános Iskolába jártam, majd 
a Nyomdaipari Szakközépiskolában, 
mint könyvkötő végeztem. 1974. 08. 

17-én házasságot kötöttem Lengyel Sándorral. Két gyer-
mekünk született. Melinda lányom kül-közgazdász, a 
fiam, Sándor matematika-informatika szakos középisko-
lai tanár, de a családi vállalkozást vezeti. 
A Nyírségi Nyomdában dolgoztam 20 éven át, ekkor elka-
pott a változás szele és munkahelyet váltottam, ami nem 
volt szerencsés. Görbe utak jöttek, a célt a Jó Isten segítsé-
gével sikerült megtalálni. 2001-ben sikeresen tudtuk elin-
dítani a családi vállalkozást, melyet a mai napig is működ-
tetünk. Nem szégyellem bevallani, hogy akkoriban nem 
voltam templomba járó, de minden nap imádkoztam a Jó 
Istenhez. 2002-ben az Úr próbatétel elé állított, a férjem 
súlyos beteg lett, azonban ezt a mindennapos imádság és 
az Úr szeretete jóra fordította. Nem voltam egyedül ebben 
a próbatételben, mert volt egy fiatal lelkipásztor, aki időn-
ként megjelent és beszélgettünk, aki csak annyit mondott: 
„erre volt utam”. Hálával gondolok rá. Van egy erről szóló 
ige, amit a minap is olvastam, és kedves nekem: ,,De eljön 
az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, és engem 
egyedül hagytok, én mégsem vagyok egyedül, mert az 
Atya velem van.” (János 16,32)
Néhány éve rendszeresen járunk a Kossuth téri reformá-
tus közösségbe; nyomdaipari, könyvkötészeti munkánk 
felajánlásával támogatjuk a gyülekezetet. Presbiterként a 
jövőben is törekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni 
az egyházi életet.

Dr. Máté Irén vagyok, születtem Panyolán, 1956. február 
17. napján Máté György és Máté Irén harmadik gyerme-
keként. Ősi református családból származom, apai nagy-
apám és édesapám hosszú évtizedeken keresztül volt a 
panyolai gyülekezet gondnoka, most pedig a bátyám – ő 

Debrecenben a Kossuth téri gyüleke-
zetben - és én képviseljük családjain-
kat az egyházunkban presbiterként. 
Mátészalkán, a Hajdú u. 59. sz. alatt 
lakom két fiammal, akik azonban már 
csak látogatóban tartózkodnak itthon, 
tanulmányaik a Debreceni Egyetem-
hez kötik őket. 
Polgári foglalkozásom ügyvéd, egyházi munkám pedig 
egyházmegyei bíró. 
Presbiteri munkámban szeretném őseim elhivatottságát 
követni, azt kiegészítve az én szakmai tudásommal. Leg-
inkább jogi segítséget tudok egyházközségünknek és a 
tágabb egyházi közösségeknek nyújtani, de lehetőségeim 
szerint szívesen veszek részt karitatív munkában is. 
Életemben vezérelvem volt és maradt: „A szeretet soha el 
nem fogy” (I. Korinthus 13,8.)
 
Molnár János vagyok. 1961. 05. 22-én 
születtem Csengerben. Gyermekkoro-
mat Nagyhódoson töltöttem, római ka-
tolikus családban nevelkedtem vallásos 
szellemben. 1978-ban Fehérgyarmaton 
szereztem meg a géplakatos szakmát. 
Első munkahelyem Nyíregyházán, a 
gumigyárban volt. 1981-ben kerültem Mátészalkára, a 
Mezőgép, majd az egykori ISG volt a következő munka-
helyem.
1985-ben megnősültem, két fiúgyermekünk született, 19 
és 25 évesek. 1993-ban kerültem jelenlegi munkahelyem-
re, a Mátészalkai Területi Kórházba, ahol steril-asszisz-
tensként dolgozom a sterilizálóban. 
Felnőtt fejjel, 2005-ben konfirmáltam, és azóta aktívan 
részt veszek a gyülekezet életében. Tagja vagyok a má-
tészalkai Református Énekkarnak is. Az istentiszteletek 
mellett a havonkénti rétegalkalmak, negyedéves rendez-
vények és az alkalmanként tartott lélek-építő, kulturális, 
közösség-fejlesztő, valamint kétkezi munkát igénylő ösz-
szejövetelek rendszeres látogatója és segítője vagyok. 
Feleségemmel együtt boldogan vállaljuk a megtisztelő 
presbiteri szolgálat kihívásait és igyekszünk méltó módon 
helyt állni. „Ha Isten békéje lakja szívemet, dúlhat vihar 
ellenem.”

Molnár Jánosné Valika vagyok. 
1963. 09. 20-án születtem Kocsor-
don, keresztyén szülők gyermekeként. 
Édesapám közel 40 évig volt presbiter 
a kocsordi gyülekezetben. 1981-ben 
érettségiztem az Esze Tamás Gimnázi-
um és Szakközépiskola egészségügyi 
szakán. Ezután Mátészalkán a bölcsődében helyezkedtem 
el, csecsemő- és gyermek-gondozónőként. Jelenleg is itt 
dolgozom.
1985-ben házasságot kötöttem férjemmel, majd két fiú-
gyermekünk született, János 19, Gábor 25 éves. Szeretet-
ben és harmóniában neveltük gyerekeinket, mindig fontos 
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volt számomra a családom, gyermekeim biztonságérzete, 
az értékrendek, és a szülői minta átadása. 
A Mátészalkai Református Énekkarban énekelek, és igyek-
szem aktívan részt venni a gyülekezet életében. A Páros 
Körnek kezdetektől fogva tagjai vagyunk, szívesen ve-
szünk részt a Barangoló Vasárnap Délutánokon, Családi 
Napokon, kézműves foglalkozásokon, a gyülekezet egyéb 
rendezvényein, amelyek lebonyolításában, s a vendéglátás 
szolgálatában aktívan segítünk. Emellett készséggel vál-
lalunk szerepet a kapcsolatépítés, tájékoztatás, és a prédi-
káció-terjesztés szolgálatában. Szeretnénk az elkövetkező 
években férjemmel egységben presbiterként is a gyüleke-
zet javára lenni. „Ha Isten elhív, akkor Ő fel is készít meg 
is erősít és felhasznál az Ő dicsőségére.”

Pénzes Ottó vagyok. Rendkívüli meg-
tiszteltetés, hogy édesapámat követve, 
gyülekezetünk presbitere lehetek. Ma 
sem tudom biztosan, hogy méltó va-
gyok-e arra, hogy az ő, néhai Dr. Pén-
zes András helyébe lépjek. Azonban a 
bizalmat, amit kaptam, igyekezni fo-
gok megszolgálni.  

Ötvenegy éves tanító, történelemtanár vagyok, a Képes 
Géza Általános Iskola pedagógusa, de nagy örömömre re-
formátus iskolánkban is óraadó lehetek. Feleségem, Papp 
Erika iskolai védőnő, akivel szeretetben és megértésben 
neveltük három gyermekünket. Ők már felnőttek, most 
a fővárosban élnek. Valamennyien Krisztus követői, s ez 
nagy boldogság számunkra. 
Városunk kulturális közéletében szívesen veszek részt, a 
Mátészalkai Művészetbarát Egyesületnek alapító tagja, je-
lenleg elnöke, a Mécsvilág című lapnak szerkesztője va-
gyok. 

Dr. Puskásné Dr. Filep Erzsébet va-
gyok. Szamosszegen születtem 1958. 
május 1-jén, istenfélő református csa-
ládba. Idős édesapám 54 éven át volt 
a gyülekezet hűséges presbitere. Már 
kisgyermekkoromtól kezdve jártam 
gyermek-istentiszteltre, majd temp-
lomba akkor is, amikor ez megbélyeg-

zésnek számított.
Családommal együtt Mátészalkán élek, immár harminca-
dik éve. Férjem Dr. Puskás Béla sebész főorvos, aki har-
mincnyolc éve dolgozik a mátészalkai kórházban. Két 
nagykorú gyermekünk van, fiunk agrármérnök, leányunk 
negyedéves gyógyszerész-hallgató.
Jelenleg  gyógyszertárat működtetek szakgyógyszerész-
ként Nyírkátán. Isten szerető gondoskodása segít életem 
minden pillanatában, ez ad erőt a próbatételekben,  meg-
mérettetésekben, a betegekkel való kapcsolattartásban, bá-
násmódban, megértésben. 
Életem vezérfonala egyik keresztyén lelki énekünk kedves 
sora: „Mindig velem Uram, mindig velem, Még ha nem 
láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem: Velem van Iste-
nem, Velem van Istenem, mindig velem.”

Sajtos Lászlóné Erzsike vagyok. 
1967-ben születtem Mátészalkán, re-
formátus családban. Általános- és 
középiskoláimat is itt végeztem. Haj-
dúböszörményben óvodapedagógusi 
végzettséget szereztem. Nyírmeggye-
sen dolgoztam 16 évig, majd 2003-tól 
Mátészalkán dolgozom a Négy Évszak 
Óvodában, 2008 óta az Egyesített Óvodai Intézmények ve-
zetője vagyok. 
1989-ban férjhez mentem, házasságunkat Isten egy fiú-
gyermekkel áldotta meg, aki harmadéves egyetemista a 
Debreceni Egyetem molekuláris biológus szakán.
Gyermekkoromtól fogva hitben nevelkedtem, Géberjénben 
konfirmáltam, családi kapcsolatok révén. Isten szeretete, 
védelmező gondviselése, útmutatása és bátorítása megtartó 
erőt és bölcsességet jelent számomra a mindennapok kihí-
vásai között.   
Az elmúlt négy évben a Mátészalkai Kossuth téri Refor-
mátus Egyházközség pótpresbitere voltam. A Lorántffy 
Zsuzsanna Nőszövetség elnökeként több éve igyekszek te-
vékenykedni az egyház közösségében. Isten segítségével, 
presbiterként továbbra is szeretném szolgálni református 
gyülekezetünket.

Szathmári Lajos vagyok. 1955. 05. 
12.-én születtem. Édesapám reformá-
tus lelkész volt, így négyéves korom-
tól sok időt töltöttem a templomban, 
amit akkor nagyon untam. Tizenévesen 
ezért el is távolodtam az Úrtól. Az is-
kola elvégzése után az ISG-be álltam 
munkába, ma is ott dolgozok, mint 
gyártmányfejlesztő, csak a cég neve közben MSG-re vál-
tozott. Közben megnősültem. Született két gyermekem, és 
két unokám. Feleségemet tavaly szólította magához Te-
remtője, így özvegy vagyok.
Az Úr többször szólított meg, betegségek és az élet nehéz-
ségein keresztül, így tértem vissza hozzá. Sokáig szégyell-
tem az Ő evangéliumát, pedig tudtam, ismertem a Máté 
10,32-33-at: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, 
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki 
pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is 
megtagadom mennyei Atyám előtt.”  
Aztán egy konferencián – amit a Presbiteri Szövetség szer-
vezett – az 1Korinthus 1,18 igéjét kaptam: „Mert a kereszt-
ről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, 
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” Ez erősített 
meg hitemben. Így istentiszteletre, bibliaórákra nem meg-
szokásból járok, hanem azért, mert vágyom az Ő közelsé-
gére, szeretném Őt és magamat minél jobban megismerni, 
Igéje és Szent Lelke által. Szeretném, ha Ő irányítaná éle-
temet. Ezért olvasom a Bibliát is, többnyire napi rendsze-
rességgel.
1992 óta vagyok presbiter, néhány évig a gyülekezet gond-
noka is voltam. Fontosnak tartom a presbiterek Biblia- és 
hitvallás ismeretét, mert a Presbiternek Isten akarata sze-
rint kell döntenie, (nem saját akarata szerint,) ezt pedig 
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csak a rendszeres igeolvasással, és igehallgatással lehet 
elsajátítani. Tagja vagyok a Presbiteri Szövetségnek és a 
Mátészalkai Református Énekkarnak, ahol próbák előtti 
áhítatot is szoktam tartani. Általában részt veszek a Biblia 
Szövetség péntek esti bibliakörén, ahol szintén igei szol-
gálatot is vállalok.
Az elkövetkező időszakban is szeretném szolgálni Uramat, 
az éppen aktuális rám szabott feladatok végzésével.

Szügyi Béla vagyok. Nyírmeggyesen 
születtem 1951-ben. Hárman vagyunk 
testvérek, férfiak. Adventista szülők 
gyermekeként nemcsak szeretetben, ha-
nem a Szentírás megismertetésében is 
részesültem. A szakmunkásképző után, 
mint autó-motorszerelő, léptem ki az 

életbe. További tanulmányaim során gépészeti érettségit 
szereztem, gépipari technikumot és számos más tanfo-
lyamot végeztem, amely munka és család mellett valósult 
meg. 
Munkahelyem volt 1968-tól 1971-ig a budapesti ÉPFU, 
ahol autó-motor szerelőként dolgoztam. 1971 és 1973 kö-
zött sorkatonai szolgálatot teljesítettem; 1973-tól 1997-ig 
a Debreceni Postaigazgatóság Mátészalkai üzemegységé-
ben tevékenykedtem. Munkaköreim változatosan alakul-
tak: szakmunkásként kezdtem, majd voltam művezető, 
üzemegység vezető, és KFT ügyvezető.
1973-ban nősültem. Isten megáldott bennünket egy lány- 
és egy fiúgyermekkel, majd az ő házasságuk révén egy kis-
fiú és egy kislány unokával.
Életem történetét örömök, sikerek övezték; és sok-sok 
megpróbáltatás, mely súlyos egészségkárosodáshoz veze-
tett. 1997-ben rokkantnyugdíjas lettem. Azonban a remény 
és Isten gondviselő szeretete végigkísérte az életemet. Az a 
remény, melynek a szeretet az alapja. Erről szól az apostol 
is: „Mert csak akkor tudunk igazán reménykedni, ha sze-
retni tudunk. Szeretni pedig akkor tudunk, ha Isten szere-
tete tölti ki szívünket szent lelke által.” 
Ebben az igaz reménységben, szeretetben megmaradva hív 
Isten engem is, téged is, Kedves Testvérem, és mindnyá-
junkat az Ő szolgálatába: „A reménység pedig nem szé-
gyenít meg...” (Róm 5,5)

Tárkányi József  vagyok. 1955. 02. 
12-én születtem Mátészalkán, a Dózsa 
György köz 3. sz. alatt, mindkét ágról 
református szülők gyermekeként. Az 
általános iskolát az akkor még Zalka 
Máté Általános Iskolában végeztem. 
1967-ben Gál Miklós esperes úr előtt 
konfirmáltam a Kossuth téri Nagy-

templomban. 
Autószerelőként szereztem az első szakmámat 1972-ben. 
Az 5-ös sz. Volánnál voltam tanuló, és egy évet segédként 
dolgoztam. A Postagarázs volt a munkahelyem a követke-
ző 10 évben. Később elvégeztem a Nyíregyházi Vízügyi 
Szakközépiskolát, és nyolc évet dolgoztam a SZAVICSAV-
nál. Majd autószerelő mestervizsgát szereztem 1986-ban. 

Ugyanebben az évben egyéni vállalkozóként kezdtem má-
sodállásban tevékenykedni. 1990-óta dolgozom főállásban 
egyéni vállalkozóként. Fiatalabb éveimben profi módon 
kézilabdáztam, táncoltam, lovagoltam, munkahely mellett. 
Boldog családi körben élek. Feleségem, Katalin is refor-
mátus. Három fiúgyermekünk van: Jocóka, Gergő és Ben-
ce. Mindhárman konfirmáltak. A mindennapjaimat imával 
kezdem és fejezem be. A nap többi részében is sokszor 
imádkozom és keresem az Istennel való együttlétet. Az 
egyházi alkalmakon folyamatosan részt veszek, 1997 óta 
a Presbitérium tagja vagyok.

Nevem: Tóth Zoltán. Lelkipásztor csa-
ládba születtem 1942-ben Mátészalkán. 
Az általános iskolát Olcsván, a középis-
kolát a Debreceni Református Kollégi-
umban végeztem, a diplomát a soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetemen szerez-
tem. Érettségi után kerültem „vissza” 
Mátészalkára az Erdért Vállalathoz gyakornokként. Azóta 
a soproni tanulmányok 5 évének (1962-67) kivételével itt 
élek. Munkahelyem nyugdíjazásomig az Erdért Vállalat 
volt, ahol a „ranglétra” minden fokát végig jártam.
1968-ban kötöttem házasságot a szintén lelkész-gyermek 
feleségemmel. Voltak, akik így együtt a két lelkész-gyer-
meknek még nehezebb jövőt jósoltak. Mi nem így gondol-
tuk, persze elsősorban nem a politikában bíztunk… Házas-
ságunkat Isten két gyermekkel áldotta meg. Felnőtt fiunk 
Nyírmeggyesen, lányunk Debrecenben él. Politikai párt-
nak sohasem voltam tagja. A pártpolitizálás ezután sem áll 
szándékomban. 
Istennel és egyházával nevelésemből eredően gyermekko-
rom óta vagyok kapcsolatban, amit csak erősített a házas-
ságom. A mátészalkai egyházközség anyagi fenntartásában 
mindig részt vettem, de az istentiszteleti alkalmakon való 
részvételt a munkahelyi politikai tiltásnak megfelelően so-
káig a szüleinkhez kapcsolódóan oldottuk meg. 
1992 óta vagyok folyamatosan a gyülekezet presbitere. 
Közben a még egységes mátészalkai egyházközség két-
szer, a Kossuth-téri egyházközség pedig most másodszor 
választott meg főgondnokának. Ezen túl jelenleg a Szat-
mári Református Egyházmegye gondnokaként, az Egyház-
kerületi Tanács, a Zsinat és a Zsinati Tanács tagjaként is 
igyekszem Isten ügyét a Tőle kapott kegyelmi ajándékok 
szerint szolgálni. Hálát adok Istennek azért, hogy szolgá-
lataim során a gondok és problémák mellett sok-sok öröm-
mel is megajándékozott, mint az egyházi iskolánk újra in-
dulása, stb. 
Az új presbiteri ciklusra készülve még gyakrabban jut 
eszembe az az Ige, ami már gyermekkoromban nagyon 
megfogott: a nagy parancsolat: „Jézus így válaszolt: „Sze-
resd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A má-
sodik hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” 
(Máté 22,37-40.) Isten szeretetének e nagy parancsában 
minden benne foglaltatik!
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám óta):

A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Móré Anna – Alkotmány u. 
2. Tóth Vanda – Mátyás K. u.
3. Varga Rubina – Ecsedi köz
4. Szabó István – Kálvin tér
5. Kiss Mirella Amina – Szegfű u.
6. Borsodi Johanna – Bajcsy u.
7. Borsodi András – Bajcsy u.
8. Tóth Tamás – Balassi B. u.
9. Borsodiné Nagy Anita – Bajcsy u.
10. Suba Balázs – Balassi B. u.
11. Filep Tímea – Balassi B. u.

Felnőtt konfirmandusok:
1. Borsodiné Nagy Anita – Bajcsy u. 
2. Filep Tímea – Balassi B. u.
3. Koncz László – Széchenyi sor
4. Suba Balázs – Balassi B. u.
5. Tóth Zoltánné Szántó Erzsébet – Mátyás K. u.
6. Vasasné Lázár Erika – Kézi L. u.

Házasságukra Isten áldását kérték:
Nagy Zoltán és Kósa Mária mátészalkai lakosok.

Végső búcsút vettünk tőlük:
1. Csombók Sándorné 80 é. – Fellegvár u.
2. Losonczi Miklós 46 é. – Alkotmány u.
3. Szűcs Árpádné 86 é. – Vágóhíd u.
4. Bodó Árpádné 67 é. – Szokolay u.
5. Bartha Béla 55 é. – Kisfaludy u.
6. Nyeste Ferencné 72 é. – Szokolay u.
7. Patály Endre 64 é. – Északi krt.
8. Kiss Bálint 71 é. – Kisfaludy u.
9. Nagy István 49 é. – Hajdú u.
10. Komár Attila Lehel 56 é. – Hajdú u.
11. Szabó Gáborné 70 é. – Kézy L. u.
12. Bökényi Elemér 58 é. – Szokolay u.

Gyülekezeti híreink:
• Vasárnaponként a 10 órás istentisztelettel egy időben az 
iskolás gyermekeket várja a Gyermek-istentisztelet, a ki-
sebbeket pedig a Templomovi.
• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a hét-
közi Bibliaóra, a gyermekek és a felnőttek Konfirmáci-
ói felkészülése, a megváltozott időpontban: pénteken 19 
órakor kezdődő Ifjúsági alkalom, továbbá a kismamákat 
és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri közösségbe 
hívó Életadó Kör, valamint a nőknek felfrissülést kíná-
ló, gyógytornász által vezetett, szintén az eddigitől eltérő 
időpontban: csütörtökönként 19 órákor kezdődő alakfor-
máló 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 társaságkedvelő testvé-
reinkkel.
• Havonként Pedagógus bibliaórát tartunk a Kálvin isko-
lában, amelyre szeretettel várjuk iskolánk minden dolgo-
zóját. Az alkalmak a hónap első hétfőjén, fél 5-től kez-
dődnek.
• Idén 23. alkalommal került megrendezésre a Városi Re-
formációi Ünnepség, amely november 4-én, pénteken 16 
órakor a Kálvin szobornál történő megemlékezéssel kez-
dődött, majd 17 órakor a Kossuth téri Nagytemplomban 
ünnepi istentisztelettel folytatódott, amelyen az igehirde-
tés szolgálatát dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr végezte. A 
szobornál az Ádám Jenő Pedagóguskórus, a templomban 
a Kálvin iskola pedagógusai és diákjai, valamint a Refor-
mátus Énekkar is szolgáltak, a résztvevők nagy örömére. 
Az ünnepség a meghívott vendégek számára szeretetven-
dégséggel zárult. A jövő évtől kezdődően a közel negyed-
évszázados múltra visszatekintő ünnepség szervezését a 
Reformátusok Szatmárért Egyesület vállalja át, kiterjeszt-
ve ezzel a közös ünneplést határainkon túlra is.
• A Presbitérium által teljes egyhangúsággal jóváhagyott 
presbiterjelölteket november 6-án második alkalommal 
mutattuk be a nevük felolvasásával a gyülekezetnek.
• November 8-án, a 17 órától kezdődő nőszövetségi gyű-
lésen a gyülekezeti mikulás, az adventi kézműves délután 
és a karácsonykor szereplő gyermekek megajándékozásá-
nak tervezésén és előkészítésén túl a jövő évi munkater-
vet, valamint a szükséges fejlesztő átszervezéseket, a még 
gyümölcsözőbb működési módokat is megbeszéltük.
• November 12-én este az Agapé Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat jótékonysági bált rendezett a munkatársak ré-
szére a Hubertusz étteremben.
• November 13-án délelőtt, a 10 órás istentiszteletet kö-
vetően a templomban egyházközségi közgyűlés kereté-
ben került sor a presbiterválasztásra, mely alábbi ered-
ményekkel zárult: presbiterek lettek a kapott szavazatok 
szerint: dr. Bereczki Kálmán 144, dr. Adorján Zsuzsanna 
140, Tárkányi József 140, dr. Gaál Gedeon 139, Szath-
mári Lajos 139, Tóth Zoltán 137, Pénzes Ottó 136, Bakti 
Zsolt 131, Csizmadia József 131, dr. Máté Irén 131, Ba-
logh Ferenc 126, dr. Filep Erzsébet 124, Molnár János 
116, Horváth Ilona 115, dr. Józsa Ilona 114, Balogh Ró-
bert 111, Józsa Csaba 110, Szügyi Béla 109, Kucsma Jó-
zsef 108, Lengyel Sándor 105, Illés Istvánné 104, Sajtos 
Lászlóné 104, Fodor Lászlóné 103, Kokas Lászlóné 103, 
Erdős Jenő 99, Molnár Jánosné 99, Lengyel Sándorné 94, 
Bakkné Kecskés Ágnes 91 szavazattal. Pótpresbiterek 
lettek a kapott szavazatok szerint: Bakk Flórián 88, Gal-
góczi Zsuzsanna, 88, Hornyákné Varga Judit 71, Budai 
Károly 64, Kovács Andrea 63, Balogh Lehel 60, Koltai 
Tamásné 57 szavazattal. Főgondnok: Tóth Zoltán 139 
szavazattal. Az eredményekhez gratulálunk és szolgála-
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tukra Isten áldását kérjük!
• November 19-én, szombaton délelőtt 10 órától bográ-
csozással egybekötött ismerkedést tartottunk az új pres-
bitérium tagjainak. A vidám testvéri találkozón 38-an 
voltunk együtt. Köszönetet mondunk Herdon Bélának és 
családjának a felajánlott ebédért, és leendő presbiter test-
véreinknek a bőséges szeretetvendégségért.
• November 27-én, advent első vasárnapjának délutánján 
15 órától éneklő délutánt tartottunk, 18 fő részvételével 
a gyülekezeti teremben melyen kevésbé ismert énekes-
könyvi és hitmélyítő énekeket gyakoroltunk és tanultunk 
a gyülekezeti teremben – felüdítő, mély lelki-érzelmi él-
ményeket nyerve.
• December 1-jén, csütörtökön délelőtt az Agapé Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak havonkénti 
csoportos mentálhigiénés gondozására és pszichológiai 
képzésére került sor a gyülekezeti teremben. A munka-
társak egyéni lelkigondozása és fejlesztése folyamatosan 
zajlik.
• December 2-án, pénteken 10 órától Életadó Körünk 
tagjai a Kálvin János Református Általános Iskola meg-
hívásának eleget téve, színvonalas Mikulás ünnepségen 
vettek részt iskolánk tornatermében.
• Szintén december 2-án, pénteken délután gyülekeze-
ti termünk adott otthont a roma-missziós együttműkö-
dés jegyében a Human-Net Alapítvány által szervezett, 
rendkívül nagy érdeklődésnek örvendő Roma Családi 
Mikulás ünnepségnek, amelyen az énekes-zenés műsort 
szolgáltató óvónők között Nőszövetségünk és új Presbi-
tériumunk is képviseltette magát.
• Advent 2. vasárnapján, december 4-én a Tiszta Forrás 
Gyermekkórus szolgált közöttünk, majd az istentisztelet 
után Gyülekezeti Mikulás ünnepséget tartottunk a gyü-
lekezeti teremben. Mikulásunk – Az Agapé Házi Segít-
ségnyújtó Szolgálatunk egyik házi gondozó munkatársa 
– minden eddiginél nagyobb létszámú, izgatott gyermek-
seregnek nyújthatta át a szüleik által zsákjába csempé-
szett, névvel ellátott Mikulás-csomagot az énekes-verses 
műsort követően.
• A Habitat Jóléti Közalapítvány december 8-án tartott 
kuratóriumi ülésének eredményeként a gyülekezetünkbe 
aktívan járó, elsősorban árva vagy félárva gyermeküket 
nevelő, rászoruló családok számára karácsonyi segélyt 
tudott biztosítani. Köszönetet mondunk az alapítvány ku-
ratóriumának és a pénzadományt küldő hollandiai ZOM 
Alapítványnak.
• December 10-én, szombaton este 6 órától a Szatmár 
Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében a szatmárné-
meti „Immánuel” keresztyén ifjúsági zenekar – amely-
nek segédlelkészünk is tagja – jótékonysági koncertet 
adott a toronyért. A belépés díjtalan volt, a toronyfelújí-
tás támogatására szánt adományokat a bejárathoz kihe-
lyezett perselybe helyezhettük el. A gyülekezet nevében 
megköszönjük a zenekar tagjainak szolgálatát és a 35 fő-
nyi közönségnek a részvételt. 
• Advent 3. vasárnapján, december 11-én az istentisztelet 
második felében fogadalmat tettek az új presbiterek. 

• Szintén december 11-én, délután 3 órakor a jövőbe-
ni szoros együttműködésről való beszélgetés jegyében, 
jó hangulatban ismerkedve és hasznosan – tervezési és 
egyeztetési munkával – töltötték együtt a délutánt a Nő-
szövetség és az új Presbitérium megjelent tagjai, mintegy 
50-en. A találkozót bőséges szeretetvendégség zárta – a 
részvevők jóvoltából. 
• December 12-én, hétfőn este 6 órától sikeresen vizs-
gáztak a felnőtt konfirmandusok. Az őszi turnus 12 hetes 
képzésében részt vevő lelkes, érdeklődő, fiatal gyüleke-
zeti tagjaink karácsony első napján vesznek először úrva-
csorát, közösségünk teljes jogú tagjaként. 
• Alapos előkészítő tartalmi munkákat követően, dec-
ember 15-én, csütörtökön délelőtt 9 órától ült össze az 
újságszerkesztő bizottság hírlevelünk karácsonyi számá-
nak formába öntésére iskolánk informatika tantermében.
• A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meg-
szervezte karácsonyi adománygyűjtő „Nyilas Misi” 
programját, amelynek keretében gyermekjátékot, kifes-
tőt, színes ceruzát, meleg holmit, édességet tehettünk 
cipős dobozokba. A szintén egyházunk által szervezett 
Kék Vödör adománygyűjtő programban pedig tartós 
élelmiszereket gyűjtöttünk, hogy ezzel segítsünk bajba-
jutott nemzettársainkon. Az elkészített ajándékokat és az 
élelmiszereket december 15-ig gyűjtöttük az iskolában 
és a Lelkészi Hivatalban. Az iskola és az egyházközség 
adományaként összegyűlt 173 cipős dobozban elhelye-
zett ajándékot és a 130 kg tartós élelmiszert szervezett 
formában juttattuk el kárpátaljai, valamint erdélyi csalá-
doknak. A debreceni gyűjtőhelyre az adományokat Tóth 
Zoltán főgondnok és Balogh Lehel presbiter szállították 
el.
• December 17-én, szombaton délután 3 órától szere-
tetvendégséggel egybekötött családi adventi kézműves 
foglalkozást rendeztünk a gyülekezeti házban; amelyen 
a várakozás izgalmával és az együttlét kimondhatatlan 
örömével karácsonyi ajándékokat, karácsonyfadíszeket 
készítettünk, majd közösen díszítettük fel a gyülekezet 
fenyőfáját. A szebbnél szebb alkotások zsenge korú és 
örökifjú létrehozóit a résztvevők felajánlásából össze-
gyűlt házi sütemények gazdag asztala várta.
• Advent 4. vasárnapján került sor a felnőtt konfirmandusok 
ünnepélyes fogadalomtételére, majd ünnepi műsorral 
szolgált a Kálvin János Református Általános Iskola 2. 
b. osztálya.
• Közösen mélyedtünk el, tisztítottuk meg és öltöztettük 
ünnepi díszbe lelkünket a karácsonyi ünnep-előkészítő 
estéken december 19-23. között, esténként 6 órai kezdet-
tel a templomban.
• Szentesti ünnepi istentiszteletünket december 24-én, 
szombaton este 6 órakor tartottuk a templomban a gyer-
mek-istentiszteletre járó gyermekek műsorával, valamint 
a Solid State Band zenekar és énekes ifjaink közreműkö-
désével.
• Karácsony első napján, december 25-én délelőtt 8.30-
tól, majd 10 órától ünnepi, úrvacsorás istentiszteletre 
hívjuk kedves testvéreinket.
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• Karácsony első napján, december 25-én 15 órától dél-
utáni istentisztelet várja közös ünneplésre gyülekezetünk 
tagjait.
• Az immár önálló Nyírcsaholyi Református Egyházköz-
ség ünnepi úrvacsorás istentiszteletét karácsony másod-
napján, december 26-án délelőtt 9-től tartjuk az ottani 
imaházban.
• A karácsony második nap délelőtti, egyben ünnepzá-
ró istentiszteletünk szokás szerint 10 órakor kezdődik a 
templomban.
• Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat évbúcsúztató-

jára december 30-án, délután 3 órától kerül sor a gyüle-
kezeti ház nagytermében, mely a munkatársak számára a 
számvetés és a csapatépítés alkalma lesz.
• Az év utolsó estéjén, december 31-én este 6 órától óév 
esti ünnepi istentiszteletünk második felében szilveszteri 
számadást tartunk képes, éves beszámolóval a templom-
ban.
• Az újévet 2012. január 1-jén 10 órakor köszöntjük 
együtt a gyülekezet közösségében, ünnepi istentisztelet 
keretében a templomban.

A Kálvin szobornál az Ádám Jenő Pedagógus Kórus énekelt a városi 
reformációi ünnepségen 2011. november 4-én

Koszorúzás Kálvin szobornál a reformáció ünnepén

A reformációi ünnepség résztvevőit a házigazda Becsei Miklós lelkész 
köszöntötte

A városi reformációi ünnepség november 4-i istentiszteletén dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök, a zsinat elnöke hirdette az Igét

A Tiszta Forrás Gyermekkórus szolgálata a városi reformációi ünnepségen

A Mátészalkai Református Énekkar szolgálata a városi reformációi ün-
nepségen

Gyülekezeti életünk képekben november és december hónapban
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A reformációi ünnepély záró fogadásán Fülöp István országgyűlési 
képviselő mondott pohárköszöntőt

Roma Mikulás rendezvény a gyülekezeti teremben a Human-Net Ala-
pítvánnyal való roma missziós együttműködés keretében 
2011. december 2.

Az Agapé munkatársainak bálja

Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat jótékonysági bálja 
2011. november 12.

A gyülekezet Mikulása csomagot oszt 2011. december 4.

Megérkezett a Mikulás a gyülekezetbe

A szatmárnémeti Immánuel zenekar jótékonysági koncertet tartott a 
toronyfelújítás támogatására 2011. december 10-én

Az új presbiterek fogadalomtétele 2011. december 11-én

Főgondnoki köszöntő az új presbiterek fogadalomtétele után 

A felnőtt konfirmandusok őszi turnusa sikeresen levizsgázott 
2011. december 12-én
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Advent van. November végén, december elején mindenki 
elkezdett készülődni a karácsonyra. Van, aki takarítás-
sal kezdte, mások díszítéssel, mézeskalácssütéssel, és 

még sorolhatnám azt a sok dolgot, ami ebben az időszakban 
elénk tárul. Nagyon sokan az ajándékokon törik a fejüket, mivel 
is lephetnék meg szeretteiket.
A Bibliában Keresztelő János a júdeai sivatagban hirdette, hogy 
Isten országa elérkezett. Arra szólította fel az embereket, ké-
szüljenek erre a királyságra azzal, hogy bűneiket megvallják és 
megkeresztelkednek. Sokan válaszoltak a meghívásra. Miért? 
Hiszem, hogy ez annak az eredménye volt, hogy maga János is 
egy életen át készült. Megnyerte az emberek tiszteletét, hallgat-
tak rá, az életformája, meghozott döntései és hűsége miatt.
Az advent időt kínál, hogy készüljünk.
A Kálvin János Református Általános Iskola tanulói, pedagógu-
sai és dolgozói is készülnek az Úr Jézus születésének ünneplé-
sére. Az idén is sok szép vers, ének jutott el a helyi és környező 
települések gyülekezeteihez a gyerekek tolmácsolásában.
Advent első vasárnapján a 4. osztály Nyírparasznyára és Nagy-
dobosra kapott meghívást. 
December 4-én a „Tiszta Forrás”Gyermekkórus hangja csendül-
hetett fel a Kossuth téri gyülekezetben. Advent harmadik vasár-
napján a 2. a osztály tanulói az Újtelepi templomban szolgáltak, 
míg a 4. osztályosok Kocsordra kapott meghívásnak tettek ele-
get. Negyedik vasárnap a 2. b osztály a Kossuth téren, a 3. a 
osztály pedig az Északi templomban hirdette versek, jelenetek 
által a Megváltó érkezését. 
De nemcsak vittük az örömhírt, hanem az iskola falain belül 
magunkat is megpróbáltuk felkészíteni a karácsonyra, leginkább 
lelkileg.
A tavalyi évhez hasonlóan megint arra törekedtünk, hogy min-
den osztály ugyanazokkal a gondolatokkal kezdhesse a reggelt.
Az alsó tagozatban egy adventi kalendárium mintájára borí-
tékokba rejtettünk el egy-egy gondolatot és képeket, melyek 
kihúzásával a karácsonyi történet egy adott részéről beszélget-
hettünk. A gyerekek napról napra kíváncsian várták mit rejt a 
következő nap borítékja, bizonyítva, hogy nem csak édességgel 
lehet várni a karácsonyt. 
A felső tagozat egy-egy élethelyzetet megbeszélve gondolkod-
hattak el, hogyan tudnak ilyenkor fokozott figyelmet adni olyan 
embereknek, akiket a hétköznapokban talán észre sem veszünk.
Az iskolai évnek ezt a részét lezárva egy kétnapos csendes napot 
tartottunk iskolánkban, ahol már nem a tudás kapta a főszerepet, 
hanem az együttlét boldog, gondtalan eltöltése. 
Az első napon került megrendezésre egy bibliai történetmondó 
verseny, amelyet diákjainknak hirdettünk meg évfolyamonként, 
ahol a karácsonyi történet egy-egy részletét mondhatták el a 
zsűrinek.
További programok keretében testvérosztályok találkoztak 
egymással több és tartalmasabb időt eltöltve játékkal, beszél-

getéssel. Az alkotó-
házakban mindenki 
kipróbálhatta kéz-
ügyességét, a felső 
tagozat filmklu-
bon vehetett részt 
keresztyén filmek 
megnézésével.
De élő előadáson is 
részt vettünk, isko-
lánk drámaszakkö-
röseinek karácsonyi 
műsorát megtekintve.
A csendes napokat a Kossuth téri Református Templomban 
kezdtük hétfő reggel közös áhítattal Koós Lóránt nagydobosi 
lelkipásztor szolgálatával. Ott is fejeztük be kedd délután ki-
bocsátó istentisztelet keretében Becsei Miklós lelkipásztorunk 
igehirdetésével. Itt nézhettük meg a 3. b osztály adventi műsorát 
is. Erre az alkalomra a gyerekeink szüleit is meghívtuk családi-
asabbá, meghittebbé téve alkalmunkat.
Bízom benne, hogy nemcsak Megváltónk születésének ünneplé-
sére készültünk ezekkel a napokkal, hanem arra az egyedülálló 
szerepre is, melyet Isten gondolt ki számunkra. Figyelni fogunk, 
hogy készen legyünk, és ha Isten hív, igennel válaszolhatunk. 
Ez a Krisztus fogadására való készenlét lehet az alapja egész 
életünknek.

„A legértékesebb karácsonyi „dísz” a krisztusi élet.”   
Susan M. Engle (Kentucky, USA)                         

Nagy Istvánné, 4. osztályos tanító, 
a hittan munkaközösség vezetője

FELDÍSZÍTENI  A VILÁGOT
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

Boros Márk 6. osztályos tanuló rajza

EarlyAct vetélkedő

Idén a Kálvin János Református Általános Iskola biztosította 
a vetélkedő helyszínét. A Nyírmeggyesi Arany János Általá-
nos Iskola tanulóival együtt 60 gyerek mérte össze tudását. 

A téma: Ausztria volt.
Gyermekeink előzetes felkészülésük alapján bizonyíthattak. A 
témakörök jóvoltából felkészültek Ausztria történelméből, föld-

rajzából, szellemi- és kulturális életéből, építészetéből, sőt még 
gasztronómiájából is. A feladatokat, Pénzes Ilona, az országos 
EarlyAct klub elnöke állította össze. A zsűri tagjai között neves 
Rotarys személyek, többek között – az esemény színvonalát nö-
velve – a Rotary Klub ausztriai nagykövete is jelen volt. 
Képkirakó, étlapkészítés, idegenvezetői ismertetés, zenefel-
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ismerés tette élményszerűvé a megszerzett tudás átadását. Az 
érdekes feladatoknak és a két iskola tanulóiból összeállított ve-
gyes csapatoknak köszönhetően izgalmas, jó hangulatú délután 
részesei lehettünk. A kooperatív munka megfelelő lehetőséget 
biztosított az ismerkedésre, a két iskola közötti jó kapcsolat ápo-
lására.
A nyertes csapatok az átélt élményeiken túl értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodtak. A rendezvény végén mindenki megkós-

tolhatta az osztrákok nemzeti süteményét a Sacher-tortát, és 
megízlelhettük a Mozart csokit is.
Köszönjük az élményt, és reméljük, hogy jövőre ismét vetél-
kedhetünk.
  

Vékonyné Virágh Tünde, 
a diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus

Az ötödik évfolyam EarlyActosai a kisvárdai Rotary 
Klub tagjaitól a vetélkedőn kaptak meghívást egy 
Mikulás-napi rendezvényre Kisvárdára. A szervező-

munkát követően december 7-én délután nagy várakozással 
indultak ötödikeseink a találkozásra. A Vári Emil Általános 
Iskola igazgatója és egyik ötödik osztálya már nagy szeretettel 
vártak bennünket. A gyerekek egy rövid produkcióval kedves-
kedtek egymásnak. A felnőttek vetélkedőt állítottak össze, me-
lyen a gyerekek próbára tehették fantáziájukat, ügyességüket, 
megfigyelőképességüket. A szíves vendéglátáson természete-
sen részt vett a Mikulás is. Bár a délután hamar eltelt, azért egy 
rövidke discora jutott még idő. A gyerekek újabb ismeretsége-
ket kötöttek, és élményekkel gazdagodva tértek haza. Köszönet 
érte a kisvárdai Rotary Klub szervezőinek.

Sebestyénné Szabad Melinda, az 5. a osztály osztályfőnöke

Vendégségben

Megalakult a Kálvinos Könyvtárosok Köre

Egyik nap az iskolában értesültünk arról, hogy a könyv-
tár iránt érdeklődő gyerekek számára egy egész tanéven 
át tartó foglalkozás-sorozatra lehet jelentkezni, mely a 

Könyvek között szabadidőben című pályázat keretein belül va-
lósul meg.
 Az iskolákból 20 felső tagozatos tanuló vállalta a 
könyvtári órákon való részvételt. Az érdekes előadásokat fel-
készült könyvtáros tartja (Emike néni), aki mindig meglep ben-
nünket egy-egy új, hasznos információval az írástörténetről, 
könyvekről, könyvtárakról. Az előadásokat egy „meglepetés” 
kézműves foglalkozás követ. Ezt mindenki nagyon kedveli, 
mert olyan dolgokat próbálunk ki, amire egyébként nincs lehe-
tőségünk. Így mindenki őrizhet már otthon rovásírásos agyag-
táblát, saját tervezésű iniciálét, stb. 

A foglalkozások közben az iskolatársainkhoz is közelebb kerü-
lünk, jobban megismerhetjük egymást. 
 Az első félévben a munkánkat egy tartalmas és lenyű-
göző kirándulás is segítette. A Pannonhalmi Apátság könyvtára, 
és a zirci könyvtár látványa még jobban felkeltette az érdeklő-
désünket a könyvek iránt.
Köszönjük a Képes Géza Városi Könyvtárnak, hogy tudásban 
gazdagodhatunk, és hasznos ismeretekre tehetünk szert, mint a 
Kálvinos Könyvtárosok Körének tagjai.
(A www.kepeskonyvtar.hu honlapon még több kép, és még több 
beszámoló olvasható a könyvtáros szakkörökről. A szerk.)
               
Kertes Fruzsina 8. osztályos tanuló, a Kálvinos Könyvtárosok 
Körének tagja

Szakköri kirándulás

Ebben a tanévben megalakult a Kálvinos Könyvtárosok 
Köre. A Képes Géza Városi Könyvtár munkatársaival 
dolgozunk együtt a TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0156 pá-

lyázatban.
November 4-e hajnalán fázósan vártuk a buszt, melyen már a 
nagydobosi Kis Könyvtárosok Köre ült.
Néhány pihenővel tarkított hosszú út után végre megérkeztünk 
az első úticélunkhoz Pannonhalmára. Már messziről megpillant-
hattuk az apátság gyönyörű épületét.
Idegenvezető várt a helyszínen bennünket. Két csoportban jár-
tuk körbe az épületet. A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a 
települést Kazinczy Ferenc nevezte el. A kisfilm után az apát-
ság makettjét rakhattuk össze. Miután már jól megismertük az 
épületet a makett alapján, a valóságban is megismerhettük az 
épületcsoportot.

Megnéztük belülről az apátság 
templomát, amit felújítási mun-
ka miatt nem tudtunk alaposan 
megtekinteni. Majd eljutottunk 
a nagy könyvtárba. Már a terem 
látványa ámulatba ejtett ben-
nünket. Számos régi könyvet 
és kódexet láttunk, közöttük az 
egyik legrégebbi nyelvemlékün-
ket a Tihanyi Apátság alapító 
levelét. Miután búcsút vettünk 
Pannonhalmától, elindultunk 
Győrbe. Szállásunkon lepakol-
tunk és utána elfogyasztottuk a 
meleg vacsorát. Rövid séta után 
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visszamentünk a kollégiumba, és 
nyugovóra tértünk. 
Másnap reggel elfogyasztottuk 
reggelinket, majd elindultunk Zirc-
re. Ott is két csoportra osztottak 
minket, és úgy néztük meg a zirci 
könyvtárat, amibe a II. világhábo-
rú idején egy repülő csapódott. A 
könyvtárban nemcsak könyvekkel 
találkoztunk, hanem neumákkal 
is. Érdekes volt látni azokat az ős-
nyomtatványokat, amiket még Má-

tyás király is forgathatott. Majd bementünk egy templomba, 
ahol egy szerzetes tartott ismertetőt a templommal kapcsolat-
ban. Zircen megebédeltünk és utána indultunk haza. Útközben 
Pest látványosságait is megnézhettük.(Hősök tere, Andrási út, 
Budai vár, Lánchíd) A buszon filmet néztünk.
A jól sikerült kirándulás után izgatottan várjuk a tavaszra terve-
zett vizsolyi kirándulást.

Szabó Zsuzsa 8. osztályos tanuló, a
 Kálvinos Könyvtárosok Körének tagja

Jött a Mikulás!

Sokan nem is tudják már, hon-
nan ered a Mikulás. Felnőtt 
fejjel már csak arra emlék-

szünk, milyen érzés volt várni rá, 
majd örömmel meglesni, mit tett a 
nagy gonddal kifényesített csizmá-
ba.
Mikulás valójában szent Miklós 
püspök volt, egy igazi szakállas 
öregember, aki életét a jócselekede-
teknek szánta. Sok száz évvel ezelőtt 
élt. Nem fehérprémes bundában, ha-
nem vörös palástban járta csendben a várost, s adakozott a sze-
gényeknek, kinek mire volt szüksége. 
Kislány koromban nagy izgalommal vártam a Mikulást. Jó volt 
az óvodai, aztán később az iskolai, de az igazi az otthoni volt. 
Egészen odáig, míg valamelyik nagytestvérem fel nem „világo-
sított”, és jól ki nem nevetett miatta.
Egyszer hallottam egy bölcs mondást, amely szerint az élet négy 
szakasza a következő: 
1. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás.
3. Amikor te vagy a Mikulás.
4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás. (Ami engem illet a 4. 
életszakasztól még egy ideig szívesen tartózkodnék.)
Tapasztalataim szerint a gyermekek pici korukban elhiszik a 
Mikulás létezését, majd korosodnak és rádöbbennek, hogy vala-
melyik kedves ismerős bácsi öltözött be piros ruhába a kedvü-
kért. A felismerés tudatában is elfogadják azonban a csomagot, 
örülnek neki. Pedig a kétely bennük van: vajon jó voltam, vagy 
nem? Virgács, vagy ajándék lesz a jutalmam?
Még azok a gyerekek is megilletődve állnak a Mikulás bácsi 
előtt, és felelnek a kérdéseire, akik előtte a nemlétezését bizony-
gatták. De hát szerencsére azért mindenkiben van több-kevesebb 
jóság, így aztán bizalommal várhatjuk azt a varázslatos estét.
Majd eljön egy újabb életszakasz, mikor magunktól generáljuk, 
újra át akarjuk élni a gyermeki hitet. Mert kellenek a boldogító 
hazugságok. Ettől kicsit finomabb, édesebb, szebb lesz az élet. 
Kellenek a játékok, a kegyes hazugságok, a viccelődések, a sze-
repek. Mert voltaképpen, mikor felnőttként örülünk a Mikulás-
nak, akkor a gyermeki énünk ébred fel újra bennünk. 
Tudom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy - szülőként és 
tanítóként egyaránt - az évente visszatérő varázslat készítője, 
megélője és átadója lehetek. Ebben a tanévben az 1. b osztály 
készülhetett a Mikulás ünnepségre. Mint minden a közösen 
végzett munka, lázba hozta a gyerekeket. Még azok is, akik 
korábban visszafogottabbak voltak, most szívesen vállaltak 
részt, egyéni szerepet a műsorban. A munka élmény volt, hiszen 

egy-egy produkció az utolsó pillanatig kép-
lékeny, változó. A versek, énekek előadá-
sának csiszolása, finomítása, a tánc és moz-
gás, valamint a dramatikus játék komoly és 
„gyermeket próbáló” tanulása között volt 
alkalmunk nagyokat mulatni, kacagni egy-
más ballépésein, huncut ötletein, meglepő 
reakcióin. A végeredmény úgy érzem, lát-
ványos, vidám és lélekemelő volt. Minket, 
előadókat  nagyon feltöltött, és szívből re-
méljük, hogy az előadások nézőit is sikerült 
elvarázsolnunk, ráhangolnunk az ünnepre.

Műsorunkat városunk óvodáiból érkező mintegy 150 gyermek, 
gyülekezeteink Baba - Mama Körei, illetve iskolánk dolgozói-
nak csemetéi tekintették meg, akiket távozóban  egy kis aján-
dékkal is megleptünk, melyről az 1. a osztály gondoskodott.
Iskolánk tanulói is részesülhettek a jóból. A Diákpresbitérium 
kezdeményezésére a testvérosztályok kölcsönösen kis ajándé-
kokkal, figyelmességgel kedveskedtek egymásnak, mely öröm-
mel töltött el gyermeket, tanítót egyaránt.
Az alsó tagozatos osztályokhoz az ünnepi műsor után a Mikulás 
személyesen megérkezett, és szétosztotta szép szavakkal, jó ta-
nácsokkal a csomagokat.
Felsőtagozatos diákjaink Mikulás-délutánja egy jóhangulatú ve-

télkedővel kezdődött, és természetesen egy fergeteges disco lett 
az est fénypontja.
Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt a Mikulásnak!
Továbbá szeretném megköszönni a szülők felajánlásait, támo-
gatásukat, valamint alsó- és felső tagozatos kollegáimnak a se-
gítséget.

Mónus Béláné, az 1. b osztály tanítója, 
a Mikulás műsor rendezője
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Tanulóink ebben a tanévben is bekapcsolódtak abba az 
országos adománygyűjtési akcióba, mellyel hozzájárul-
hatunk a rászoruló gyerekek megajándékozásához hatá-
ron innen is túl. Tanulóink néhány nap alatt igen nagy lel-
kesedéssel hozták otthonról a gyönyörűen becsomagolt, 
tartalmas dobozokat, hogy egyetlen árva, nehéz sorsú 

gyermeknek se múljon el ajándék nélkül a karácsonya.
Isten áldja meg a szorgos kezeket és gondoskodó szíve-
ket, akik gyermekként, szülőként időt és figyelmet szán-
tak erre a szolgálatra!

Köszönettel: Koós Andrea tanító néni
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Nyilas Misi karácsonya

Örömmel és hálatelt szívvel számolunk be az őszi tanulmányi 
versenyeken való részvételeinkről és sikereinkről. Az őszi 
szünet előtt került megrendezésre Debrecenben a Refor-
mátus Iskolák Országos Tanulmányi versenye, melyen is-
kolánk már több éve képviselteti magát és a gyerekek az 
elért eredményekkel öregbítik iskolánk hírnevét.
Hit- és erkölcstan tantárgyból Makrai Gergely és Baksa 
Máté 4. osztályos tanulók 6. helyezést értek el. 
Felkészítő pedagógus: Nagy Istvánné tanító. 
Vadász Péter 6. és Lengyel Ádám 5.b osztályos tanulók a  
4. helyen végeztek. Felkészítő tanár: Vadász Sándor.
A műveltségi vetélkedőn Becsei Anikó és Lengyel Éva 8. 
osztályos tanulók 1. helyezést értek el. 
Felkészítő tanár: Murgulyné Kovács Edit.
Matematika tantárgyból Jakab László 5. a osztályos tanu-
ló mérte össze tudását kortársaival és a 6. helyet szerezte 
meg. Felkészítő tanár: Sebestyénné Szabad Melinda.
Iskolánk számos programmal emlékezett meg a reformá-
ció ünnepnapjáról. Az iskola tanulóinak levelezős biblia-
ismereti vetélkedőt hirdetett meg a hittan munkaközösség. 
A gyerekek igen aktívan kapcsolódtak be a versenybe. Az 
eredményhirdetés során emléklapot, a legjobban teljesí-
tők pedig oklevelet vehettek át egy kis ajándékkal együtt. 
A borító belső oldalán lévő fotón az oklevélben részesü-
lőket láthatjuk. Eredményükhöz gratulálunk! A Debreceni 
Református Gimnázium Kollégiuma az idén is megren-
dezte 8. osztályos tanulók számára a hagyományos an-
gol nyelvi vetélkedőt. Iskolánkat Földi Péter képviselte. 
A sikeres írásbeli verseny után a 10. helyet szerezte meg 
a szóbelin, és ezzel felvételi mentességet nyert a gimná-
zium nyelvi tagozatára. Felkészítő tanára: Bodó Józsefné.
Az idén újra iskolánk adott helyet a Bólyai Anyanyelvi 
Csapatverseny körzeti versenyének. A tanulóink igen so-
kan jelentkeztek és lelkesen készülődtek a versenyre. 

A legügyesebbek (a 6. országos helyen végzőkig) szemé-
lyesen vehették át a jutalmukat Kisvárdán. 
Becsei Anikó, 
Kertes Fruzsina, 
Majoros Laura Lilla, 
Mónus Lilla 8. osztályos tanulók 4. helyezés, 
Balogh Boglárka, 
Láposi Judit, 
Murguly Máté Endre, 
Vadász Péter 6. osztályos tanulók 2. helyezést értek el. 
Felkészítő tanáruk: Murgulyné Kovács Edit. 
Becsei Boglárka, 
Bunya Ábel, 
Fazekas Eszter, 
Győri Regina 3. a osztályosok 5. helyezést értek el. 
Felkészítő pedagógus: Légrádi Gézáné.

Iskolánk tanulói rendszeresen részesülnek úszás oktatás-
ban. Ügyességüket a Mikulás-napi úszóversenyen is meg-
mutatták. Baksa Anna 4. osztályos tanuló mellúszásban, 
Vadócz Hanna 4. osztályos tanuló gyorsúszásban a 3. he-
lyet szerezte meg.
Baksa Boglárka 7. osztályos 
Baksa Barbara 5. b osztályos tanuló váltóúszásban szintén 
3. helyezést ért el. 
Majoros Laura Lilla 8. osztályos tanuló gyors- és mell-
úszásban a 2. helyen végzett. 
Felkészítő: Vida Miklós testnevelő tanár.
Az eredményekhez szívből gratulálunk!

Soli Deo Gloria!

VERSENYEREDMÉNYEK
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Leendő első osztályosok és szüleik figyelmébe!

MEGHÍVÓ
Kedves Nagycsoportos Gyerekek!

• Ha van kedvetek bepillantani iskolánk életébe,
• ha szeretnétek beülni már az iskolapadba,
• ha szívesen eltöltenétek a tanító nénikkel egy vidám, játékos órát, akkor

szeretettel hívunk és várunk
szombatonként 9 órától

SULIVÁRÓ
foglalkozásainkra

A foglalkozások ideje:
2012. február 25.

március 3.
március 10.

Helye:
Kálvin János Református Általános Iskola
Mátészalka, Nagykárolyi út 5 sz. I. emelet

Szüleiteket ez idő alatt beszélgetésekre, előadásokra hívjuk.
Nyílt napjaink: 2012. március 12-13. Beiratkozás: az önkormányzati iskolákkal 

azonos időpontban.

 MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK:
a Kálvin János Református Általános Iskola nevelőtestülete és a refis diákok.

Érdeklődni lehet hétköznapokon: 
44-502-789, 502-790



EarlyAct verseny a nyírmeggyesi iskolával közösen Reformációi bibliaismereti vetélkedő díjazottjai

Verseny közben

Kálvinos Könyvtárosok Köre a Pannonhalmi 
Apátságban egy ismertetőn vesz részt

Munka a könyvtárban

A 4. osztályosok adventi szolgálata Nagydoboson

Nyilas Misi adománygyűjtő program

Iskolásaink az elkészített ajándékokkal 



Mikulás rendezvényünk

Hétköznapokon 9-12 óráig


