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VETÉS ÉS ARATÁS
!"#$%#&'()$*+,'-.+/'0&*'123&)4'5)6,'123&)4'*1'0706,'81'0&*'9:5)4'5)6,'9:5)4'*1'0706;<'
=>.7'?,'@

K

;/#;$+ R"--"D9+ R"6.)"07Q+
!</K.)4&=;S+O4D@+"&0+$%F&;(+
#;)S+"%+$%F&;(+0$+"6")S+?$+"&0+
N*#;(+#;)S+N*#;(+0$+"6")T+!</K.)4&=;S+
hogy ez nemcsak a szántóföldi munkában, hanem az élet minden terüle)?(+ UD@+ 7F&'/0&T+ >+ O4D@+ ;66;+ "+ )<dásra milyen nagy szükségünk van,
azt ti most még nem is gondoljátok.
Én a helyetekben azt kérném most az
?-*+P$);()*-+;D@+8$'(/;$+07./$.DN"(S+
hogy csak ezt a legfontosabb igazságot el ne felejtsem, ezt a legmélyebb
tudást magammal vihessem a Kálvin
0$&4-.N9-S+O4D@+"&0+$%F&;(+#;)S+$%F&;(+0$+"6")S+?$+"&0+N*#;(+#;)S+N*#;(+0$+
arat. Semmi mást, csak ezt az egyet.
S nemcsak azért, mert ez különböztet meg titeket mindenki mástól, aki
nem egyházi iskolába járt, s az emlékezetében bibliai igéket ilyen mélyen
nem hordoz, hanem azért mert ez a
mondat megoldókulcs az élet felme6E-*+264N-?7.0O4%V+1;7+74(/).&+;-+
és nem kötötték a lelkére mindenkinek, aki az életbe indul, de ti különlegesek vagytok, az Isten megajándékozott gyermekei, mert tudhatjátok
az igazságot, ami a világot összefogK"S+$+"%+?-;);)+;-*NN6;+#0$%0W+X0&46+
&0$0$&4-.$&?()+$%F&;(+#;);))?-S+#"D@is nem készültél el tisztességgel egy
feleletre, vagy egy dolgozatra, akkor
$%F&;(+ "6")).-V+ Y@;(D;+ #4-)+ "+ );6-

7?$+"%+;--;(*6%*N;(V+Y@;(D;+#4-)+"+
termés félévkor, vagy év végén. Ha
N*#;(+ #;);))?-+ N*#;(+ "6")).-V+A%).(S+
hogy ne csak a tanulásról beszéljek:
ha az osztályközösségnek tevékeny
)"DK"+ "&"6).-+ -;((0S+ O"+ 4/"5D@;-)?-+
7.$4&6"S+ "&&46+ 6./+ 0$+ 4/"5D@;-);&V+
Ha sikerült túltenni magad a szellemi
szegénylegények csúfolódásain, és
te nem azt a rosszat, vagy bántót ad)"/+#0$$%"S+"70)+&"2).-S+"&&46+;-*NN=
utóbb eljött az aratás ideje: kezdted
jól érezni magad az osztályban. Lehet, hogy vannak közöttetek, akiknek nagyon hosszú út vezetett idáig,
de ma azt mondják, hogy megérte.
Ha sikerült leküzdeni magadban a
&0$;NN6;(/F$?D+?6%?$?)S+7;6)+);+(;7+
jártál olyan márkás cuccokban, mint
mások, akkor utólag azt mondod: ez
is megérte, mert ma már tudod, és a
végére mindenki megtanulta, hogy
nem a márka adja az ember értékét.
Nem az, ami kívül van, hanem ami
a lelkében lakik. Ha azonban igyekeztél megúszni ezt a 8 évet, ha az
0$&4-.N"+ K.6.$)+ #"-9N"(+ -;)'-);(/*+
szabadságvesztésnek
tekintetted,
"&&46+);+&;/#;$+N"6.)47+$%F&;(+#;);))?-S+ ?$+ 74$)+ $%F&;(+ "6")$%V+A&&46+
nem fogod érteni azokat az osztálytársaidat, akiknek a szemét ezekben
az órákban könnyesnek látod. Nem
egyformán vetettetek és nem egyformán arattok, és mindenki úgy arat,
ahogy vetett, és azt szeretném a szívetekbe írni, ha megengeditek, hogy
ez az életben mindig így lesz.
Most pedig lélekben szárnyaljunk
egy kicsit. Képzeljük el, álmodjuk
7;D+ "+ K'#*)V+ ZK+ &'%'$$?D;&;)S+ [K+
életformát, s benne ódivatú, fránya
számonkéréseket, és sok új kihívást
álmodunk, amiket az élet hoz magával. Észre sem veszitek, s pár év múlva ismét ballagni fogtok, és egyszer
csak nincs több becsengetés. Minden
megváltozik majd, és a diákévek
egyre halványuló emlékké válnak.
Minden megváltozik, de az Ige igaz-

$.D"+70(/'6'&6;+7;D7"6"/V+A&0+$%F&;(+#;)S+$%F&;(+0$+"6")S+?$+"&0+N*#;(+
#;)S+N*#;(+0$+"6")V+A&0+(;7+);$%+7;D+
mindent álmai megvalósulásáért, az
nem azt fogja csinálni az életben,
"70)+ $%;6;)S+ #"D@+ "706*-+ .-74/4))V+
\$+ 74$)+ &'#;)&;%0&+ "+ L;-(*))=O0))"(]+
aki nem fogja egészen beletenni önmagát, szívét-lelkét, minden erejét,
idejét abba, amit az életben vállal, az
boldogtalan ember lesz és marad. Legyen ez munka, vagy éppen párkapcsolat, házasság és családi élet. Ha
csak félvállról veszem az életet, ha
L;-$%U(;$+;7N;6+-;$%;&S+O"+8$"&+?-*$ködni fogok, másokból élni és máso&")+&0O"$%(.-(0S+"&&46+$%F&;(+L4D4&+
aratni. Nem lesz elmélyült és boldog
párkapcsolatom, nem lesz kiegyensúlyozott családi életem, örömöt adó
7<(&.7S+7;6)+$%F&;(+#;);));7V++C%+
"%?6)+L;-(*))=O0))"(S+7;6)+"+$%E-*&O'%+
is szól. Különösen azokhoz, akik 8
?##;-+;%;-*))+"+D@;67;&E&;)+;D@O.%0+
iskolába íratták, s lehet, hogy a lelkük mélyén mindig ezt az igazságot
keresték és végre megtalálták. Aki
$%F&;(+#;)S+$%F&;(+0$+"6")S+?$+"&0+N*#;(+#;)S+N*#;(+0$+"6")V+
3;/#;$+ >%E-*&Q+ J0D@?);&+ )0+ 0$+ 7"gatokkal ezt az igét. Oda lehet írni
"+ LE6/*$%4N"+ )E&'66;S+ O4D@+ 6;DD;-S+
amikor belenézünk, akkor ne csak
azt lássuk, hogy hova jutottunk az
életben, hanem azt is, hogy miért.
Nekem nem volna más kérésem, ha
most ballagnék, csak az, hogy ezt
az igét soha el ne felejtsem. Vagy
O"+ ;-L;-;K);(?7+ 0$+ ;D@+ 0/*6;S+ ?$+ [D@+
döntenék, hogy megnézem milyen
"+)?&4%-9+5"&+[)K"S+O4D@+70-@;(+<)")+
kínál az istentelen világ, akkor hadd
K<$$4(+;$%;7N;+70;-*))+7?D+;7N;6torzó lennék, vagy idejekorán szen#;/?-@N;);DS+#"D@+5")"-&46[+/;26;$%sziós; hadd jusson eszembe, hogy
$4O"+(;7+&?$*+#.-)4%)")(0V+C((;&+"%+
igének az a csodálatos isteni természete van, hogy ha elkezdem gyakorolni, akkor a hatása nagyon hamar
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látszik. Kezdjétek el nagyon hamar
megvalósítani ezt az igét. Újra, s
utoljára mondom: nekem nem vol("+7.$+&?6?$;7+;-7;(*N;(S+O"+74$)+
ballagnék, csakhogy ezt az igét soha
el ne felejtsem. Titeket az Isten naD@4(+$%;6;)Q+>%;6;)+"%?6)S+7;6)+^+?#0D+
a szívén melengetett, és szeret azért,
mert nem üres kézzel enged el.
Utoljára még egy rövid emlékképemet hadd osszam meg veletek: huszonkilenc éve egy kis falusi iskoláN"(+ 4))+ .--)"7+ "%+ 0$&4-"?2E-;)+ ;-*))S+
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)0&&"$%)9+(@.60+O*$?DN;(+;D@+&4$.62"-.(&+ "-"))W+ >%0();+ -.)47S+ "O4D@+
egy százötven cm-es, harminckilenc
kilógrammos, ágrólszakadt nyolcadikos elkezdi szavalni egy jókora
gombóccal a torkában az Ady verset: „Június volt, s ujjongtunk: nincs
)4#.NNW_`a%;(;)+ ;D@&460+ 0$&4-.7ba) Nekem a nyolcadikos ballagásomról ennyi emlékem van, hogy
#"-"70+ (0(8$+ )4#.NNV+ A%+ P$);(6*-S+ $+
;66*-+"%+0D?6*-S+"70N;(+"+N4-/4D+?-;)+
garanciája van, nekem nem beszélt

$;(&0V+ b;+ )0+ &0#.-)$.D4$4&+ #"D@)4&Q+
Az Isten által és általunk nagyon sze6;);))+-.(@4&+?$+5[&V+C%+"%+0D;+4-)"-mazzon és vezessen Titeket. Áldott
legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért Jézusért, és áldott legyen értetek, akiket 8 évre kölcsönkaptunk,
és most átadunk annak a bizonyos
("D@N;)F$+\BC!1C3Q+c7;(V
AB812C)6'0'90CC0+D1*'*+)-*7$)6819:CE
F)G1)*'H*&CI1

A KÁLVIN ISKOLÁBAN ÜLÉSEZETT
AZ ÚJ PRESBITÉRIUM

A

z újonnan választott Presbitérium megalakuló
D@F-?$;+K"(<.6+Id=.(+#4-)+"+3.-#0(+e.(4$+f;L46mátus Általános Iskolában, amelyen új presbitereink bepillantást nyertek az iskola életébe. Az intézmény életével való ismerkedés, az épület bejárása után a
2;/"D9D<$4&+.-)"-+&?$%U);))+5(47+$E);7?(@;&;)+L4D@"$%tottuk el, miközben kezdetét vette a komoly gyülekezetkormányzati munka. Megválasztottuk a gyülekezet új
D4(/(4&.)S+,$0%7"/0"+e9%$;L;)S+[K"NN+O")+?#6;+7;DNU%)<&+ "%+ PD"%D")9)"(.8$4)S+ 7"K/+ -?)6;O4%)<&+ "+ &E-'(N'%*+
26;$N0);60+$%"&N0%4))$.D4&")V+C%)+&'#;)*;(+/'()'))+"%+[K+
Presbitérium tiszteletbeli presbiteri címek adományozásáról. Az elismerés legfontosabb kritériuma az volt, hogy
"%+0--;)*+$%;7?-@+.-/4%")4$+$%4-D.-")4)+#?D%;))+"+&'%'$ségben, valamint, hogy legalább 6 évig presbitere volt a
gyülekezetnek. Az alábbi személyek kaptak tiszteletbeli
26;$N0);60+8U7;)]+R4/9+e9%$;LS+,$0%7"/0"+P$)#.(S+,$0%7"- A Presbitérium néhai Dr. Pénzes Andrásnak és néhai
dia Mihály, Fülöp István, Kovács Lajos, Losonczi Léna, Jeney Bélának posztumusz tiszteletbeli presbiteri címet
Molnár Gáborné, Mónus Péter, Papp György, Pótor Jó- adományozott.
%$;LS+b6V+>%.$%0+P$)#.(S+>%0-.D@0+>.(/46S+>%F8$+X0&-9$+?$+
Szabó Béla.
F;'H;

A TISZTELETBELI PRESBITEREK OKLEVELÉNEK ÁTADÁSA

A

tiszteletbeli presbiteri oklevelek átadására január 29-én került sor a Kossuth téri templomban,
ünnepi istentisztelet keretében. Becsei Miklós
-;-&02.$%)46+ 0D;O06/;)?$;+ <).(+ !9)O+ g4-).(+ L*D4(/(4&+
&'$%'()'));+"%+;-0$7;6?$N;(+6?$%;$E-*&;)+?$+"%4&+8$"-./tagjait. Néhai Dr. Pénzes András posztumusz elismerését
5"+ M?(%;$+ h))9S+ (?O"0+ e;(;@+ R?-"+ 4&-;#;-?)+ "%+ ;-O<(@)+
özvegye, Jeney Béláné és lánya, Jeney Johanna vették át.
Isten áldja meg továbbra is tiszteletbeli presbitereinket
"+ D@E-;&;%;)+ $%4-D.-9+ &'%'$$?D?N;(S+ ?$+ .-/K"+ 7;D+ *&;)+
$%;6;));0&+&'6?N;(+K9+;D?$%$?DD;-S+$+"+$%U#E&N*-+$4O"+;-+
(;7+L4D@9+6;7?((@;-Q+
„Hétszeres tisztelettel tekintünk azokra, akik egy-egy
D@E-;&;%;)0+ )0$%)$?DN*-+ -;&'$%'(#?(S+ ;D@=;D@+ 7;DNU%").$)+7"D<&+7'D'))+O"D@#.(S+0))+#"(("&+7?D0$V+i&+"%4&S+
akik nem csak papíron voltak keresztyének. Maradtak
azok, akiknek fontos, hogy egy elfogadó, szeretetteljes

közösséghez tartozzanak. Maradtak azok, akiknek az
ige, s az ige hirdetése, Isten akaratának keresése, a felismert igazságok életgyakorlatba való átvitele lételemévé
#.-)V_+`6?$%-;)+"%+;D@0&+#"$.6("20+0D;O06/;)?$N*-j
F;H;
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ÖKUMENIKUS BIBLIAHÉT MÁTÉSZALKÁN

Ö

kumenikus bibliahét volt városunkban február
Ik=Gl=0DV+A%+')-;)+&;%/;7?(@;%*K;+>49$+f9N;6)+
adventista lelkipásztor volt, aki nemrég került a
7.)?$%"-&"0+D@E-;&;%;)+?-?6;V+A+&E-'(N'%*+L;-;&;%;);&+
lelkipásztorai esténként a Móra Ferenc Általános Iskola
"<-.K.N"(+)"6)4))"&+;-*"/.$)+"+>%;()U6.$69-V+A+mm+(@;-#;(+
írt utazó Biblia és a kiállítási darabok a hét folyamán
bejárták városunk oktatási intézményeit, esténként pe/0D+"%+;-*"/.$4&+0/;K?(+"+X96"+0$&4-"+"<-.K.N"(+#4-)"&+
7;D);&0()O;)*&V+J"$.6("2+;$);+>49$+f9N;6)+"/#;()0$)"+
lelkész arról beszélt, hogyan igazolják a Bibliát a betelK;$E-)+K'#;(/'-?$;&V+n?)L*(+R;8$;0+X0&-9$+6;L467.)<$+
lelkész az Ószövetség üzenetét adta át. Kedden Takács
Zoltán baptista lelkész elmondta, hogy miért bízha)<(&+"+R0N-0.N"(V+>%;6/.(+1"D@+,$"N"+697"0+&")4-0&<$+
&.2-.(+P%6";-+,6;/9K.69-+)"6)4))+;-*"/.$)V+,$E)'6)'&'(+
Melich Mihály evangélikus lelkész a Bibliáról, mint az
ígéretek tárházáról tett bizonyságot. Pénteken Papp Zoltán görög katolikus esperes a Biblia és a keresztyén élet
címmel adta át gondolatait. Szombat este Nagy György
6;L467.)<$+-;-&?$%+"+R0N-0"+&'%;2;+8U7F+N0%4(@$.D)?);--;-+%.6)"+"%+;-*"/9&+$46.)V+A+&0.--U).$)+7;D(@0)4))"+?$+"%+

utolsó estén bezárta dr. Szászi István alpolgármester. Az
;-O"(D%4))+;-*"/.$4&+70(/"((@0<(&+-;-&0+?2E-?$?)+$%4-D.-).&V+3'$%'(;)+?6);+"+$%;6#;%*&(;&+?$+"%+;-*"/9&("&Q++
F;H;

„Hogyan érted, amit olvasol?”

I

$);(+ &;D@;-7?N*-+ "%+
idén március 4-én tartottuk meg a Bibliavasárnapot egy délutáni
rendezvény
keretében,
melynek vezérgondolata, a mindenki által jól
ismert, etióp kincstárnok
7;D&;6;$%);-&;/?$?6*-+
szóló történet sokat emlegetett kérdése volt: „Érted
0$S+"70)+4-#"$4-T_+`A2,$;-+
8, 30) A rendezvényen, amelyen 25-en vettünk részt, leO;)*$?D+ (@U-)+ "66"S+ O4D@+ 70(/;(&0+ ;-74(/K"S+ 7;-@0&+ "+
$%.7.6"+-;D&;/#;$;NNS+#"D@+)"-.(+-;D(;O;%;NN;(+?6)O;)*+
bibliai történet, illetve igevers. A kötetlen beszélgetést
Becsei Miklós tiszteletes úr vezette, melynek célja az
volt, hogy rávilágítson, egy igeverset többféleképpen is
?6);-7;%O;)E(&S+ <D@"("&&46+ 7;DL;-;-*+ O.))?6=0(L467.ció hiányában fennáll a veszélye annak, hogy egy részt
teljesen félreérthetünk. Fontos tehát az, hogy helyesen
értelmezzük a Biblia szavait, hogy megértsük, mi is az,
amit olvasunk, és mi az, amit Isten valóban üzenni akar
számunkra.
A rendezvény második felében, az Ökumenikus
J0-.D07"("2+ "-&"-7.6"+ &;6E-)+ $46S+ "O4-+ "+ (*$%'#;)$?D+
)"DK"0#"-+ ;D@E))+ 07./&4%O"))<(&+ "+ ).#4-N"(+ ?-*+ &;6;$%tyén testvéreinkért, idén a malajziai keresztyénekért. Egy
rövid bemutatás során, betekintést nyertünk abba a világba, melyben malajziai testvéreink élnek. Nem lehet köny(@F+360$%)<$=&'#;)*&&?()+4))+?-(0S+"O4-+$4&+7.$+<6"-&4dó világvallás mellett, a keresztyénség csupán a lakosság
mo=.)+ );$%0+ &0V+A%+ 0/;0+ J0-.D07"("2+ )?7.K"]+ Y@*%;/;--

meskedjen az igazság. A
7"-"K%0"0+(*&S+$4&+;7N;6rel együtt a világon arra
#.D@("&S+ O4D@+ 7;D$%F(jön az elnyomás, és érvényre jusson az igazság.
Azonban valódi igazságot
és kegyelmet csak Istennél találunk, aki Fiában,
Jézus Krisztusban lett
igazsággá.
„Boldogok,
akik éheznek és szomjaz("&+"%+0D"%$.D6"S+7;6)+*&+7;D;-?DU));)(;&V_`X)+lS+mj
Ezután szeretetvendégségre került sor. Ezúton is szeret(?(&+&'$%'(;);)+74(/"(0+"%4&("&+"+(*);$)#?6;&(;&S+?$+
gyülekezeti tagoknak, akik segítettek a Bibliadélután, és
a Világimanap megszervezésében, illetve lebonyolításában.
F.+/0J>*1'K.8L*'1)+8$C)C&812
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!"#"$%&'$%'(!)*+$",-./*("0

T

"#"$%&'$%'()*+ ,$"-./0+ 1"24)+ )"6)4))<(&+ O[$#?)0+
&?%7F#;$+L4D-"-&4%.$$"-S+N4D6.8$4%.$$"-+?$+).(8házzal egybekötve március 31-én a gyülekezeti
);6;7N;(+ ?$+ "+ 2"69&0"</#"64(V+ X0&'%N;(+ "+ &?%7F#;$+
L4D-"-&4%.$+ &;6;)?N;(+ D@;67;&;&+ ?$+ L;-(*));&+ &'%'$+
munkájával húsvéti tojások és ünnepi díszek készültek,
&?)+;-*"/.$+O"(D%4))+;-+"+O[$#?)0+E((;2&'66;-+&"28$4-")ban. Bíró Annamária a húsvéti hagyományról és népszokásokról beszélt, majd Bogya-Kis Noémi segédlelkész
a húsvéti nagyhét eseményeit tárta a hallgatóság elé.
A%+;-7?-@E-)+"-&4)97<(&.)+5(47+;N?/+&'#;));S+7"K/+"+
Pusztai házaspár vezetésével – hagyományainkhoz híven
– néptáncokat tanultunk a parókiaudvaron.
F;H;

&123456789

A

Mátészalka Kossuth Téri Református Egyházköz$?DN;(+#06.D#"$.6("24(+pG=;(+&4(567.-)"&S+"&0&(;&+ "%+ ;-$*+ [6#"8$46"#?);-?6;+ O[$#?)#"$.6("2S+
/?-;-*))+IH=)*-+&;6E-)+$46V+
!MNL*&.7' &O2)C)$6)&' P)7#21DC)L-)2,' 81' F)6Q0+890,' 02'
RC0%QD&'-)+/8-)2'876)&,'P82#1')C&SC$O66'&86'604T65D4/6,'=81'
)26'L.4$60'4)&*&U'!H)4%)6)&'02')C:66)6)&'Q)&5:'Q0C#90,'81'
.66' L*4$%D76' 60CDC6.&' )+/' L)+&O6O66' 120L0706' 0' G1*&I%D50C')+/S66U'.C$%D6.&')C,'81'5)2)1186)&'-.22DL;'VW0'50C0&*'
12IC'4)&6)&'50C0L*6,'L.4$%D6.&'L)+,'-.+/'02'X740&'504'
12S&18+)'7D%#&,'81'02.440C')C)4+)$*'02.&06;<'YH*4$)2'()$*+'02876'6O76846,'-.+/'9)6)C%)1)$%8&'0'(7IQ860'L.4$D10U'
Z<H.4$%D6.&'L)+'[*.4'C)D4/D40&U'\L),'&*7DC/.$'%O4'-.22D$,'12)CT$)4'81'120LD7.4'SC5),'*+05.4I'DCC06'G1*&I%D4;<'
@N'604T65D4/.&')CL)46)&,'81']+/'G1)C)&)$6)&,'0-.+/'P82#1'
(0704G1.C60'4)&*&U'^.$05)2)668&'0'120L0706'0'G1*&I%D50C'
)+/S66,' 7D6)7T6)668&' Q)C1:7#-D%#&06,' P82#1' ()$*+' 7DSC6;' _N'
1.&01D+' C)+40+/.99' 7812)' 02' ]670' 6)7T6)66)' Q)C1:7#-D%D6,'
LD1.&'D+0&06'50+$0C60&'0'QD&7IC,'81'02']670'12I76D&;' ?N2'
)C:66)' 81' #6D40' L)4:' 1.&01D+' ()$*+' )26' &*DC6.660U' !W.21D440' 0' `D5*$' a*D40&b' cC$.66,' 0&*' %O4' 02' X7' 4)589)4b'
W.21D440'0'L0+011D+904;<'Mt. 21, 1-10.
Az ünnepi igehirdetésben elhangzott: !N'=M;'12D20$'+/S-

C)&)2)6)' 4)L' 50CCD1.1' -0+/.LD4/6*126)C:&9:C,' -04)L' *16)4&)7)1:&9:C,'&.L.C/04'&87$)2:&9:C,'0'5DC6.2D170'4/*6.66'
)L9)7)&9:C'Q.+'DCC4*;'d+/'*C/)4'&O2O118+9)'-T5C0&'6*6)&)6;'
H0'0770')LC8&)2S4&,'-.+/'P82#1'120LD7-D6.4'5.4#C6'9)'
P)7#21DC)L9);' N' 5*7D+501D740(*' 6O7684)69:C' &*6' C)-)64)'
(8C$0&846')C86)&'DCCT604*e'>*'02,'0&*4)&']+/'0'5.42D1D90'
&)7SC-)6486)&,'L*46'02'*46)74)6)1'&O2O118+*'(.76DC40&e'f4'
60CDC60L'50C0&*6,'0&*'9)&.(.+606'5*CD+.6.&90;'[20LD7-D6.4'%O4,'81'6*6&.1'S2)4)6)&)6'-.2'L0+D50C;'N'120LD7,'L*46'
L*126*&#1'12*L9IC#L'02')L9)7*'C8C)&'O126O4O1,'(7*L*6T5'781286'%)C&8()2*,'0L*6'C)'C)-)6'+/:24*;'[20LD7'-D6D4'SC4*'026'
%)C)46*,'-.+/'02')L9)7'#70C&.$*&'O42:'84%),')C)L*'O126O4)*'
QOCO66g'N26'S2)4*'P82#1'0'!12D%9)7<J+/)7)&)&4)&,'0&*&4)&'
02'*46)74)6'02'8$)104/%0'81'02'8$)10(%0,'1'0&*&4)&'0'4)6&D9)C'0'&OC$O&21*4I7%0U'40+/'120LD7'02,'0&*'0'5*CD+-DCI4'
8C*'C)'02'8C)686,'L)76'0'50CI$*'8C)6'1.&&0C'12)99'81'60760CL01099;'['S2)4*'0'12SC:&4)&,'0&*&'+/)7L)&S&)6'0'!$7I6L0LD70<'9T26D&U'6O99'h+/)CL)6,'6O99'50CI$*'8CL84/6,'81'L8+'
6O99'-*6)C)1'8C)6(8C$D6'L#601106.&'02.&40&,'0&*&'48-D4/'
85*+'L8+'7D6.&'50440&'9T250;<'
B.M.
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NAGYPÉNTEKI TELEVÍZIÓS ISTENTISZTELET

A

z idei Nagypéntek az
emlékezés
szomorúsága mellett kimondhatatlan
örömmel is eltöltötte a szívünket,
mert a közszolgálati MTV felvette, és
még aznap este az
m2 csatornán sugározta ünnepi istentiszteletünket. Gyülekezetünk értékeit
és városunk jó hírnevét megmutathattuk a nagyvilágnak.
Az ünnepi alkalom
7;D&;%/?$;+ ;-*))+ &'%'$$?DE(&+ L*D4(/(4&.#"-S+ !9)O+
Zoltánnal készült rövid interjú, majd pontban 10 órakor
;-&;%/*/'))+ "%+ 0$);()0$%);-;)V+ A+ );72-470+ ;$;7?(@;&;)+
O")+&"7;6"+6'D%U);));V+A+6;L467.)<$4&+*$0+O"K-?&.)+O")"-7"$+ 6;q;&)464&+ '-)'%;))?&+ E((;20+ L?(@N;V+A+ %$[L4-.$0D+
megtelt Kossuth téri templomban az ünnepi igehirdetést
&'#;)*;(+ "+ 3.-#0(+ e.(4$+ f;L467.)<$+ c-)"-.(4$+ P$&4-"+
Tiszta Forrás Gyermekkórusa, valamint a Mátészalkai
6;L467.)<$+ \(;&&"6+ $%4-D.-)V+ :;-;7;-*S+ -?-;&7;-;(D;)*+
alkalom volt. A továbbiakban az ünnepi istentisztelet néhány mondatát, majd záró imádságát adjuk közre:
„Arra való a nagypénteki sötét, hogy szükségessé és kí#.(")4$$.+);D@;+"+O[$#?)0+L?(@)S+"%+0D"%0S+N;-$*+7;D#0-.gosodást. Azt, hogy nem lehet, nem szabad tovább Jézus
Krisztus nélkül élni. Istenem, hogy mennyi nagypénte&E(&+#4-)+7.6T+>4&&"-+)'NNS+70()+"70)+K;D@%;))+"+("2).6V+
!"-.(+"+-;D)'NN6*-+(;7+0$+)</)<&S+O4D@+;%+"+2?();&+("D@2?();&S+ $+ O"+ 0D;(S+ "&&46+ 70?6)+ "%T+A70&46+ L.K)+ "%+ ?-;)S+
amikor kegyetlen volt hozzád az élet, amikor összetört
az álmod, az mind nagypéntek volt, mert szétesett, meghalt benned valami, hogy helyette új szülessen. Sokkal
K4NNS+0/*)+.--9NN+?$+?6)?&;$;NNV+A%)+&U#.(47S+O4D@+?-;);/+
70(/;(+$')?)$?D;+70(*$E-K'(+.)+("D@2?();&0+$')?)$?DD?V+
Vagyis minden nehéz pillanatban kérdezd meg magadtól: Mi az, ami most halálra van ítélve bennem, hogy a
(@47.N"(+#"-"70+[K+$%E-;$$;(T+X0+"%S+"706;+"%+?6);7+0$+
$%;(#;/*+e?%<$+74$)+6.);));+D@9D@U)9+&;%?)T++A%+;D@;)-;(+
sötétség a nagypénteki sötétség, ahová behallatszik a világosság Atyjának bíztató szava: ne féljetek, mert tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert
feltámadt. Mennyei Atyád tudja, hogy te oly régóta keresed már a megfeszített Jézust. Ezért az életben annyi sötét folyosón át kellett már menni. Volt, hogy majdnem ott
maradtál. De az Isten nagy kegyelme, hogy még nincsen
végünk, hanem csak a sötétségnek van vége. Nagypén-

);&0+ Y@E-;&;%;)Q+
Istennek református népe mindenütt a nagyvi-.DN"(Q+ B;-&E(&+
ezzel biztassuk:
Már múlik a sötétség, és fénylik
az igazi világos$.DQ+++
Imádkozzunk:
Mindenható Is);(E(&Q+ >%"#"/+
fénysugár
nekünk a sötétben.
RF(N.("))"-+#"--juk, hogy sokszor megláttuk az
igazságot, de mégsem cselekedtük. Nem léptünk rá az
;D@;(;$+ [)6"V+ 3;6E-*<)"&4(+ 7;()E(&+ "+ N4-/4D$.D+ L;-?V+
Okoltuk körülményeinket, hibássá tettünk másokat, kezünket emeltük az égre, de soha nem mondtunk magunk6"+0D"%+U)?-;);)V+3'%N;(+;-L4-@)+"%+;6*(&S+?$+;-#;$%;))+70(den reményünk. Milyen jó, hogy mégis: „áll a Krisztus
szent keresztje elmúlás és rom felett”. Visszanézünk, és
világosan látjuk, hogy mindig ott voltál, amikor fájt az
élet. Fájt Neked is a tehetetlenségünk, a bosszúvágyunk,
70(/;(+ NF(E(&V+ 3;6;$%);/+ "-"))+ #?D6;+ ;-8$;(/;$E-#;S+
a gyógyító igazság fényében megfürödve az énekíróval együtt mondjuk: „Mind, ami kín s ütés ért magam
hoztam reád. Uram e szenvedésért lelkemben ég a vád”.
Amikor másnak ártottam, akkor Neked is ártottam. Amikor magamnak fájdalmat okoztam, és magamat büntettem, az Neked is fájt, mert bennem is, és a másikban is
Te vagy. Keresztednél összetörnek a tévhitek, porba hull("&+"%+0--[%09&V+R0%4(@+K"#<(&6"+#.-)+"+("D@+&;$;6F$?DS+
7;6)+0))+#"D@<(&+?$+$%U#E(&+);-K;$$?D?N*-+7"D"$%)"-<(&+
megújult hittel és húsvéti reménnyel. Imádkozunk magyar népünkért, testvéreinkért mindenütt a nagyvilágon.
A+("D@+(@4746[$.DS+"+$4&+&;$;6F$?DS+"+$%?)$%96").$S+?$+
hányatott sors, bárcsak népünknek is javára válna. Bárcsak életünk minden sötétsége nagypénteki sötétté, min/;(+$%4746[$.D"+L;-E-6*-+#"-9S+-?-;&+$%;60()0+7;D$%474rodássá változna. Mert akkor elkezdenénk látni és érteni,
teljes szívvel hozzád térni. Jöjj, drága Megváltónk, és
segíts megértenünk, hogy minden miattunk, helyettünk
és érettünk történt. Jézus engedd Hozzád térnünk, veled
halnunk, s Veled élnünk most és mindörökké. Ámen.”
F;H;
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PRESBITERI KERTI PARTI

Á

260-0$+ GH=.(+ dr+ L*+ 6?$%#?);-?#;-+ 26;$N0);60+ &;6)0+ 2"6)0)+ 6;(/;%)E(&+ ,$0%7"/0"+ e9%$;L+ D4(/(4&+
testvérünk északi gyümölcsöskertjében. A szabadtéri programot gyülekezetünk ifjúsága is meglátogatta. Vidám, önfeledt testvéri közösségben tölthettük el a
/?-<).()V+A+6?$%)#;#*&+(;#?N;(+7;D&'$%'(KE&+,$0%7"dia József gondnok úrnak és kedves feleségének Mariká("&+;%)+"+2472.$+L4D"/)").$)+?$+"+5(47+?);-;&;)S+0)"-4&")V

A+#;(/?D-.)9]+,$0%7"/0"+e9%$;L+D4(/(4&+?$+8$"-./K"

:;<,=&=%=!/*("0*(;>?+$"@A,;B"(

A

Nyírcsaholyi Református Egyházközség életében
GHIIV+K"(<.6+I=K?)*-+$%;6#;%;)0+#.-)4%.$+)'6)?()V+A+
Szatmári Református Egyházmegye Tanácsának
GHsGHIIV+ $%V+ O").64%").)+ `"%+ ;D@O.%&'%$?D+ 7;D"-"&<-.sáról) a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa
30/2012.06.07.ET. sz. határozatával jóváhagyólag tudomásul vette és elrendelte az egyházközség adatainak
nyilvántartásba vételét. A Nyírcsaholyi Református
Egyházközség a Mátészalka Kossuth téri Református
CD@O.%&'%$?D+).6$;D@O.%&'%$?D;&?()+&;%/0+7;D+7F&'dését, a lelkészi állást a két egyházközség közösen tartja
fenn – szól az egyházmegyei határozat.
A+ D@E-;&;%;)+ M6;$N0)?60<7"+ &'%'$$?D?2U)*+ D@E-;&;%;)0+
("2+$%;6#;%?$?6*-+O").64%4))S+"7;-@+.260-0$+GG=?(S+#"$.6nap délután került megrendezésre a nyírcsaholyi közösséD0+O.%N"(V+A+&'%$?DN;(+?-*+70();D@+$%.%O[$%+6;L467.)<$+
lélekhez személyesen juttattuk el a meghívót presbitereink önzetlen segítségével. Közel százan voltunk együtt
ezen a szép tavaszi délutánon, amelyen a gyülekezet lelkipásztora, Becsei Miklós hirdette az igét, majd Bogya30$+ 14?70+ $;D?/-;-&?$%+ #*-;D?(@?#;-S+ X.6&<$+ ,$"N"+
;D@;);70+O"--D")9#"-+?(;&;&;)+)"(U)4))V+A%+E((;2-*+D@Elekezetet a mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskola tanulói szavalataikkal köszöntötték. Az
E((;20+7F$46)+&'#;)*;(+"+D@E-;&;%;)+-;-&02.$%)46"+$%.74-)+N;+"+&'%'$$?D+?-;)?(;&+;6;/7?(@;06*-+?$+);6#;06*-V+

A%+;D@N;D@F-);&;)+!9)O+g4-).(+;D@O.%7;D@;0+D4(/(4&+
igével köszöntötte. Az együttlétet szeretetvendégség és
vidám, baráti beszélgetés zárta. Az ünnepség szervezéséhez a nyírcsaholyi Önkormányzat, valamint a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség is hozzájárult.
Ezen a helyen mindenképpen megemlítésre méltó, hogy
Hanusi Péter polgármester úr és a helyi Önkormányzat
-;O;)*$?D;0O;%+ 7?6);(+ ?#6*-=?#6;+ 2?-/"?6)?&F;(+ ).74gatja a település történelmi egyházait. A nyírcsaholyi
gyülekezet tagjai sütemény és italfelajánlásokkal járul)"&+O4%%.+"+6;(/;%#?(@O;%V+A+5(47+?);-;&;)+N0%)4$U)4))"+
és az asztal körüli szolgálatokat végezte Deme László,
a kocsordi Kraszna Vígadó tulajdonosa, mindannyiunk
nagy megelégedésére. Legyen azért a napért is Istené a
/08$*$?DQ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++F;H;
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ISMÉT SZÉPÜLT A KÖRNYEZETÜNK
Gyülekezetünk Presbitériuma az év elején megtartott
D@F-?$?(+/'()'))+"669-S+O4D@+
az idei költségvetésbe betervezzük a parókiaudvaron
a parkoló kialakítását, és az
Agapé Házi Segítségnyújtó
>%4-D.-")+064/.K.("&+N*#U)?sét. Mindezek a tervek a nyár
elejére szépen megvalósul)"&S+"706*-+"+7;--?&;-)+L4)9&+
is tanúskodnak. A beruházá$4&+ 7;D#"-9$U).$.6"+ "%+ "/4))+ -;O;)*$?D;)S+ O4D@+ "+ $%480.-0$+ );#?&;(@$?DE(&6;+&"24))+;D@O.%0+&0;D?$%U)*+(467")U#"+;D@+6?$%?)+0(L6"$)6<&)[6"+L;Klesztésére fordíthattuk. A saját gyülekezeti költségvetésünk ezt nem tette
#4-("+-;O;)*#?V+A+2"6&4-9+N*#U)?$?6;+"%?6)+#4-)+$%E&$?DS+7;6)+"+$%480.-0$+
gondozás, illetve étkezés igényének bejelentése, vagy lemondása, egyéb irodai ügyintézések, valamint a Lelkészi Hivatal
ED@L?-L4D"/.$"+"+2"69&0"</#"6+L46D"-7.)+K;-;()*$;(+7;D('#;-)?&V+A%+AD"2?+ 064/"+ N*#U)?$;+ ;D@+ $%47$%?/4$+ 6"&).6O;-@0$?D+6;(/N;)?);-?#;-+#.-)+-;O;)$?D;$$?V+C6/;0+Y@<-"+?2U)*mester és munkatársa Bunya Krisztián hálából azért, hogy
(.-<(&+/4-D4%O"))"&+;D@+$%"-4(("$E)*)+?2U);));&+?$+"K.(-4)tak fel a gyülekezetnek.
A munkálatok végzése
közben nagy öröm is
ért bennünket, amikor
egy a közelmúltban fel(*))=&4(567.-)+ 6;L467.)<$+);$)#?6E(&+`n;6/4(+R?-"j+L;-"K.(-4))"S+O4D@+&'$%'(;)&?()+"%?6)S+
mert közösségünkben családjával együtt lelki otthonra talált, önzetlen
felajánlásból egy kemencét épít a gyülekezetnek. Az udvari munkálatok végére a kemence is elkészült. Közben önkéntes munkával a kerti
tó körbekerítése is megvalósulhatott, így a közösségi játszótéren biztonsággal játszhatnak a heti rendszerességgel tartott Életadó Körön,
#"-"70()+7.$+&'%'$$?D0+6;(/;%#?(@;&;(+6?$%)+#;#*+D@;67;&;&V+A+2"rókiaudvar közepén egy emlékkövet állítottunk abból az alkalomból,
hogy 2008 óta megváltozott névvel és feltételekkel munkálkodik gyülekezetünk. Eredményeinkért, áldásainkért
P$);((;&+"/K<&+"+/08$*$?D;)S+"&0+"+-;-&?$%0S+26;$N0);60+?$+7;D$%.7-.-O")")-"(<-+ $4&+ '(&?();$+ $;DU)*0+ 7<(&.)+ 0-@;(+ D@E7'-8$'%*(+7;D.-/4))"V+C%?6)+&;6E-)+"%+;7-?&&*6;+"%+"-.NN0+
L;-06")]+>hBP+bCh+YBhfPA+GHH^V+`CYtCbaB+P>!C1\+A+
bP,>i>\Y+u+"+6;L467.809+*$0+K;-74(/")"jV+A+7;D[K<-)+2"69&0"</#"6+?$+2"6&4-9S+"+&;7;(8;+?$+"%+;7-?&&*+L;-"#").$"+
június 23-án, szombaton, szabadtéri istentisztelettel, bográcsozással, szabadtéri játékokkal és néptáncházzal egybekötött családi napon történt.
F)G1)*'H*&CI1
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MI A HELYZET A TEMPLOMFELÚJÍTÁSSAL?
Gyülekezeti tagjaink jogosan kérdezik, hogy mi a helyzet a templomfelújítással. Idén tavasszal beadásra került
egy ötvenmilliós pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz, de ezzel kapcsolatban még semmilyen
biztató visszajelzés nem érkezett. Azonban új pályázat
-;O;)*$?D?6*-+&"2)<(&+0(L467.809)S+"7;-@+K[-0<$N"(+&;6E-+
kiírásra az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, és
abban nemcsak a templom, hanem környezetének rendbetétele is szóba jöhet. A tervek már elkészültek, várjuk az új

kiírást, hogy ismét beadhassuk pályázati kérelmünket. Az
év második felére jótékonysági est megrendezését tervezzük a templomfelújítás támogatására, hogy a már meglé#*S+?$+);72-47L;-[KU).$6"+;-&E-'(U);))+2.-@.%")0+'(;6*(&;)+
`dS+ l+ 70--09+ :)=4)j+ )4#.NN+ D@"6"2U)$<&V+ + C%?6)+ 70(/;(&0)+
N.)46U)<(&+ "66"S+ O4D@+ -;O;)*$?D;+ $%;60()+ K.6<-K4(+ O4%%.+ "+
templomfelújításhoz. Téglajegyek még kaphatók a Lelkészi Hivatalban.

MI AKAR EZ LENNI?
0<(&'$.C*#":;/$*$%=(!,D,=&E<((=0*D$*F=,()!!*
&A(F/?G-+/H
Pünkösd ünnepén,
az
anyaszentegyház születésnapján
nyolcan tettek fel(*))+
&4(567.8090+
fogadalmat gyülekezetünkben: Fáber
Anita, Herdon Béla,
Huszti
Istvánné,
Huszti Szilvia, Jónás Brigitta, Kapcsos Réka, Katona
Györgyné és Szép#'-D@0+ 196"V+ i&+
nyolcan úgy döntöttek, hogy szeretnének szorosabb
szálakkal is gyülekezetünkhöz tartozni,
ezért az iskoláskorN"(+ ;-7"6"/)+ &4(567.8090+ L4D"/"-7")+ L;-(*))&?()+ 29)4-ták. Hetente egy órában, összesen tíz alkalommal találkoz)<(&+?$+#"-9$+?-;)&?6/?$;&6*-+N;$%?-D;))E(&+"+R0N-0"+7"+0$+
"&)<.-0$+ E%;(;)?(;&+ L?(@?N;(V+ C%)+ "+ L;-&?$%E-?$0+ 0/*$%"kot egy ünnepélyes fogadalomtétel követte a Kossuth téri
Nagytemplomban Pünkösd vasárnapján.
!'MNL*&.7'()$*+')C%O66'0'(S4&O1$'40(%0,'81'L*4$4/D%04'
)+/S66' 5.C60&' #+/0402.4' 0' -)C/)4,' =-*76)C)4' -060CL01'
128C7.-0L-.2'-01.4CI'2]+D1'6DL0$6'02'8+9:C,'0L)C/'9)6OC6O66)'02')+812'-D206,'0-.C'SC6)&;' VH0%$'50C0L*'CD4+4/)C5)&'
%)C)46)&' L)+' )C:66S&,' 0L)C/)&' 1286.12C.660&,' 81' C)12DCC60&'
L*4$)+/*&S&7);' YH*4$4/D%04' L)+6)C6)&' [2)46C8C)&&)C,' 81'
&SCO4Q8C)'4/)C5)&)4'&)2$6)&'9)128C4*i']+/,'0-.+/04'0'j8C)&'0$60'4)&*&,'-.+/'12IC%040&g;M=cCL8C&.$60&'L*4$4/D%04,'81'40+/'20507904'&87$)2+)668&')+/LD16ICU'!H*'0&07'
)2'C)44*e< Apostolok cselekedetei 2. rész
vX0+"&"6+;%+-;((0S+O4D@+;D@+&4(567.-9+&0$+8$"2")N"(+)"-.-47+7"D"7T+J"K4(+(;7+"+#?-;)-;(+K.)?&"+;%T+b;+N0%4(@+
"+#?-;)-;(+7F#;S+"70)+?(+[D@+OU#4&S+O4D@+0$);(0+6;(/;%?$V+

Az életem eseményeinek isteni rendezése, amit nem
véltem, nem gon/4-)"7S+"706*-+(;7+
is álmodtam, hogy
velem is megtörténhet. A véletlenek
dolga
számomra
;((@06;+ ;D@$%;6F#?+
válhat. Mi akar ez
-;((0T+ A+ 2E(&'$/0+
Lélek ma bekérezkedik az életedbe,
7;6)+ "+ 7;D7;()*+
egyetemes szeretet vezérli, és ezért
nem akarja, hogy
te ezután takaréklángon égj, amikor
boldogabb is lehetsz. Neked nem hangulatjavítókra van
szükséged, hanem megújító Szentlélekre, aki már ebben
az életben is mennyei magasságokba emel, ahová mindig
is vágytál. Lehet, hogy nem fogsz minden nyelvet beszélni, de ha csak annak az egyvalakinek a nyelvén tudsz majd
beszélni, akién eddig nem tudtál, ha annak az egyvalakinek a nyelvét megérted majd, akit eddig nem értettél, már
az is nagy eredmény. Ha a saját családodon belül el tudod
mondani, hogy ennyi év után végre értjük és beszéljük
egymás nyelvét, az már óriási eredmény. A legjobb hangulatjavító nem egy közösen elszívott cigaretta, nem egy
jó borozás, még csak nem is egy nagy vacsora, hanem egy
*$%0();+N;$%?-D;)?$V+n"+;%+7;D-;$%S+"&&46+K'(+;-+"%+0D"%0+
ünnep, mert a kábulat elmúlik, a szép emlék ködbe vész,
de az egymás nyelvének megértése, és a közös hullámO4$$%+7"6"/"(/9+N4-/4D$.D4)+UD?6V+X0+"&"6+;%+-;((0T+n"+
a te boldogságod akar lenni, akkor ne érd be kevesebbel.”
`6?$%-;)+"%+E((;20+0D;O06/;)?$N*-j+
F;H;
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BIZONYSÁGTÉTEL

M

átészalkán születtem 1966. június 18-án,
Herdon Béla görög katolikus és Paragh ErzséN;)+6;L467.)<$+$%E-*&+D@;67;&;&?()V+\/;$"2.7+
vallása után görög katolikus keresztséget kaptam. Ópályiban nevelkedtem, az általános iskolát is ott végeztem el.
Mátészalkán érettségiztem. Karbantartóként dolgoztam
"+ $E)*02"60+ #.--"-")(.-S+ 7"K/+ "+ 6;(/$%;6#.-).$+ <).(+ &?(@$%;6N*-+#.--"-&4%9+-;));7V+n<--.7O;D@;&S+O<--.7#'-D@;&+
váltogatták egymást.
Egy korábbi kisiklott házasság után 2004-ben kötöttem
'$$%;+ ?-;);7;)+ n46#.)O+ A(0&9#"-V+ d+ 8$4/.-")4$+ &0$5<(&+
született, Balázs, Péter és Máté.
A+$4/69/.$+?$+"+-;K)*(+-;L;-?+$%.D<-/.$+"%4(N"(+)4#.NN+)"6tott. Valamit nagyon rosszul csináltam. Kerestem a kilába-.$+-;O;)*$?D?)S+)6?(0(D;&6;S+&?2%?$;&6;+K.6)"7V+C-<)"%)"7+
"+#0-.D+7.$0&+#?D?6;+0$S+("D@(;#F+)6?(;6;&;)+&;6;$);7+?$+
5%;));7+7;DS+/;+(;7+O4%4))+;6;/7?(@)V
Aztán jött Balázs betegsége, ami végérvényesen megváltoztatta az életemet, értékrendemet. A családunk lett a legfontosabb. Ezután értettem meg, hogy nagyon rossz irányba vezettem a családomat. Tovább kerestem a változás
-;O;)*$?D?)V+wD@+K<)4))<(&+;-+"+D@;6;&;&&;-+"%+h&4$+&48&"+
(;#FS+%$;(0.-0$+);O;)$?DL;K-;$%)*+264D6"76"V+h))+"K.(-4))"+
Sajtosné Erzsike, hogy forduljak Becseiné Anikóhoz seDU)$?D?6)V+>%;6;(8$?6;+&"2)"7+0$+0/*24()4)V+!</)"7S+O4D@+
"+ &46.NN0+ 7;D4-/.$"07")+ (;7+ $%"N"/+ )4#.NN+ ;6*-);)(0S+
mert nem vezettek eddig eredményre. Ha nem változtatok,
nem tudom megmenteni a családomat a megszégyenülés)*-V
A+ -;-&?$%(*(?-+ "%+ ;-$*+ )"-.-&4%.$4(+ (@0-#.(#"-9#.+ #.-)+
számomra, hogy jó helyre kerültem. A fent említett, nép$%;6F+)6?(;6;&+8$"&+"%+;6*$;&&;-+/4-D4%)"&+$%U#;$;(S+"&0&+
egyébként is boldogultak. Itt pedig én voltam a fontos, az
'$$%;$+N"K477"-S+(@FD'77;-+;D@E))V+:0D@;-7;)+?$+0D"%0+
átfogó segítséget, szeretetet kaptam. Nagyon lelkessé váltam és rendszeresen jártam lelkigondozásra. Az, hogy más

egyházhoz, más valláshoz tartozom, nem számított.
Aztán elkezdtem igehirdetésekre járni és ma már nem
tudom elképzelni a vasárnapokat nélküle. Teljesen fel#0--"(@4%4))S+"70)+#"$.6("2+/?-;-*))'(&?()+"+);72-47N"(+
átéltem, megtapasztaltam. Az együttléten, a meghittségen
túl konkrét segítséget kaptam Becsei Miklós lelkész úr
0D;O06/;)?$;0N*-V+3;%/;))+"+6;(/$%;6;$$?D+N;$%0#.64D(0+"%+
?-;);7N;V+J?D6;+ [D@+ ?6%;7S+ )"6)4%47+ #"-"O4#.V+ B;O;)*$?D;)+&"2)"7+"+&4(567.-.$6"S+UD@+"+D@E-;&;%;)+);-K;$+K4D[+
)"DK.#.+ #.-O"))"7V+ X;D?6);));7+ #?D6;S+ O4D@+ "+ !;6;7)*+
N;((E(&+?-S+$"K.)+7"D<(&+&;--S+O4D@+?-;)E(&+);6;7)*K?#?+
váljunk. Az összes problémánk az önbecsülés hiányából
és abból ered, hogy nem tudunk magunknak és másoknak megbocsátani. Amint ez tudatosult bennem, megállt
a zuhanás, az életem, a magánéletem, a vállalkozásom te6?(S+ 70(/;(O4-+ 70(*$?D0+ K"#<-.$)+ ?-;&+ 7;DV+ CD@+ #;%;)*+
N;4$%).$[+0$7;6*$'7+"%)+74(/)"+"+70("2]+v1;7+)</47S+
70)+8$0(.-$%S+/;+K9-+8$0(.-4/Q_+
A(0&9S+X0&-9$Q+3'$%'('7+$%?2;(Q
W)7$.4'F8C0

I!J4KL2MNO*OJPQ*NRST*U*SPN4NQNQ*RNVMN2WX

E

zt a címet választottam írásomnak, ami olvasható
a Wass Albert emlékoszlopon is, s amely ismételten szíven talált engem. Június 17-én, vasárnap a
34$$<)O+)?60+);72-47N"(+L;-;7;-*+?-7?(@N;(+#4-)+6?$%;+
a gyülekezetnek. Az istentiszteleten, Becsei Miklós lel&?$%+ 0D;O06/;)?$;+ <).(+ ;D@+ ;6*$S+ ?68;$+ O"(D+ )'-)'));+ N;+ "+
templomot. Minden szem a Kossuth utcai bejárati ajtó
L;-?+5D@;-)S+"O4(("(+3<-8$.6+=+>%?&;-@+A))0-"+&'%;-;/;))V+
>%0();+ 7;D.--)+ "+ ("D@+ -?D)?6N;(+ "+ -;#;D*V+x"$$+A-N;6);)+
0/?%);+&'%?(&+"+$%?&;-@</#"6O;-@0+$%U(7F#?$%V+A+7?-)")lanul megbélyegzett, és elhallgatott erdélyi írót ott érez)E&+&'%'))E(&+D4(/4-")"0+.-)"-V+`>%;6;(8$?6;+"%+<)9NN0+GH+
évben egyre több magyar ember ismerte meg regényeit,
(4#;--.0)S+#;6$;0)+(.-<(&+0$Qj+A+7;D6;(/U)*+;-*"/.$+$46.(+
7;D?6;%O;))E&+"%+U69("&++=+"+$%;6;);))+$%E-*L'-/S+D@;67;&-

kori emlékeket adó – Erdély iránti végtelen szeretetét, vágyódását, az idegen táj okozta magányt, lelki vívódásait,
s a mindvégig megmaradt istenhitét is. Az Úr asztalán
(?O.(@+$%;6?(@+&;--?&+$%4-D.-)"+"+7F#?$%+;-*"/.$.)]+;D@+
Biblia, egy szál csonka gyertya, levélpapír, toll, egy pohár,
kis kancsóban bor. Ezek segítségével – önmagát, egész
személyiségét adva - tolmácsolta az író érzéseit, gondolatait, lelkiállapot-változásait, üzeneteit a ma emberének.
Elhangzottak levélrészletek, prózai írásaiból részletek, a
X0")@.(&S+"%+a%;(;)+O"%"S+"+R<K/4$9+07.K"+8U7F+#;6$;&+
;D@"6.()V+ >%U#$%46U)9"(+ 7;D/'NN;()*+ ?6%?$)+ #.-)4))"&+ &0+
;%;&+"+K;-;(-?#*&N*-S+"+O"--D")9$.DD"-+&'%#;)-;(+&4()"&tust megteremtve, mint azt utána többen elmondták. Min/;(+$466"-+"%4(4$<-)S+8$4/.-")4$+)4-7.8$4-.$"+#4-)+"+7F#?$%(;&+;%+"%+lHV+K<N0-.-9+;-*"/.$V+1;7+8$"&+"+("D@+U69+
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7;D0$7;6?$?)+$%4-D.-)"S+/;+7;D$%U#-;-;(/*+E%;(;);)+&"2- Isten áldja meg munkálkodásukat.
tunk az igazságról, a végén még írásban is. Íme: „Ha az
igazságról beszélsz, vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét,
vagy egy csoport érdekét nevezd igazságnak. Érdek annyi
van, ahány ember a földön. De igazság csak egy. A gyer)@"-.(D+?$+"+6;q;&)46L?(@+8$"&+7?6;);0&N;(+&E-'(N'%(;&+
egymástól, lényegükben azonosak.”
\$+;-D4(/4-&4/)")9S+(;#;-*+O").$[S+&;7?(@+-;8&?)+&"2)<(&+
;7N;6$?DN*-S+7"D@"6$.D)</")N9-S+O"%"$%;6;);)N*-S+;7N;6$%;6;);)N*-S+O0)#"--.$N9-W++A%+;-*"/.$)+"+$%U(7F#?$%+L;-;sége segítette – szerényen meghúzódva az ajtó mellett – a
zenei részek, aláfestések szolgáltatásával. A gyülekezet
háláját az istentiszteleti perselyadománnyal, egy szerény
"K.(/?&&"-S+?$+&'$%'()*+?(;&E(&+;-?(;&-?$?#;-+L;K;%);+&0V+
C%[)4(+ 0$S+ 70(/;(+ K;-;(-?#*+ ?6/;&-*/*+ (;#?N;(+ O.-.$"(+
köszönjük a feledhetetlen élményt Kulcsár - Székely At)0-.("&S+ ?$+ R<%4D.(@+ R?-"+ $%U(7F#?$%=0D"%D")9+ [6("&S+ "+
&'%#;)U)*(;&S+"+$%;6#;%*(;&V+

'j.1.4G2*'j840

&=.#=$*F/"!",*B"?-!AGW

Szeretettel köszöntelek Téged a Mátészalka Kossuth téri
Református Gyülekezet nevében. Azzal a szándékkal írom
ezt a néhány sort, hogy szeretettel meghívjalak gyüleke%;)E(&+ 0LK[$.D0+ &'%'$$?D?N;S+ "+ 34$$<)O+ )?60+ P5N;V+ J;-;/+
O"$4(-9+&46[+5")"-4&")S+-.(@4&")+?$+5[&")+&;6;$E(&+"%4&+
&'%E-S+"&0&+"%+;-7[-)+(?O.(@+?#N;(+&4(567.-)"&S+?$+"+L;-(*))+D@E-;&;%;)+&'%'$$?D?(;&+N;K;D@%;))+)"DK"0+-;));&V+3'zülük csak néhányan járnak a vasárnapi istentiszteletekre,
és gondolom azért, mert ennek a korosztálynak az istentisztelet régi formája nem vonzó. Az énekek régimódinak
)F((;&S+?$+"%+0(&.NN+L;-(*));&(;&+$%9-9+26?/0&.809&+.-)"-+
nem érzik megszólítva magukat.
C%?6)+ O4%)<&+ -?)6;+ "+ 5")"-4&N9-+ .--9+ D@E-;&;%;)0+ &'%'$séget, és van egy hely, ahol az ifjúság nyelvén és ízlése
szerint gondolkodunk együtt az élet dolgairól, a titeket
L4D-"-&4%)")9+?-;)&?6/?$;&6*-V+M?();&;(+/?-<).(4(&?()+)"lálkozhatunk 19 órától a Kossuth téri gyülekezeti teremben, ahol vidám ifjúsági énekeket éneklünk gitárkísérettel
`%;(?-(0+ )</9&")+ "&.6+ O"(D$%;6;0&&;-+ ;D@E))+ 0$+ #.6K<&QjS+
sokat beszélgetünk és játszunk, igazi baráti közösséget
építünk. A gyülekezeti ház ifjúsági termében egy csocsó is
6;(/;-&;%?$?6;+.--+"+K.)?&4$+&;/#F+5[&("&+?$+-.(@4&("&V+
X.6+;$);+r+;-*))+0$+-;O;)+K'((0S+?$+"&.6I=G+96.)+K.)$%"(0V+
Ha egyedül vagy, unatkozol, vannak kérdéseid és szeret-

(?-+O"$4(-9+&46[+5")"-4&&"-+N"6.)&4%(0S+N;$%?-D;)(0+?$+#0/.7"(+ ;D@E))+ -;((0S+ "&&46+ )?D;/+ 0$+ #.6<(&Q+A+ -;O;)*$?D+
minden péntek este adott számodra. Ha van kedved, egyszer próbáld ki, és ha megtetszett a közösségünk, máskor
is szívesen látunk. Megtalálhatók vagyunk a facebook-on
0$+"+v34$$<)O+)?60+P5_+O0#")&4%.$+"-"))V+1?O.(@+#0/.7+L4)9)+
is mellékeltem együtt töltött alkalmainkról.
Üdvözletettel és baráti szeretettel:
Becsei Miklós tiszteletes
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Gyülekezeti hírek:
y+ n;)0+ 6;(/$%;6;$$?DD;-+ 7F&'/0&+ "+ D@E-;&;%;)N;(+ "+ &0$7"7.kat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri közösségbe hívó
\-;)"/9+ 3'6+ `$%;6/.(&?()+ IH=)*-jS+ "+ 5")"-4&+ ?-;)&?6/?$;06;+ #.-"$%)+ &;6;$*+ PLK[$.D0+ z6"+ `2?();&;(&?()+ ;$);+ r=)*-jS+ #"-"70()+
"+ (*&(;&+ L;-L60$$E-?$)+ &U(.-9S+ "-"&L467.-9+ M0-");$%+ 1*0+ !46("+
`8$E)'6)'&'(&?()+;$);+r=)*-jV
y+ n"#4()"+)"6)K<&+"+M.64$+3'6)S+"O4#.+"+2.64&")+?$+8$"-./4&")+
várjuk baráti-testvéri közösségbe.
y+>%0()?(+O"#4()"+)"6)K<&+"+M.6")-"(+3'6)S+"O4#"+;-#.-)"&")S+#"D@+
más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen beszélgetnének
O"$4(-9+O;-@%;)F+).6$"0&+N"6.)0+&'%'$$?D?N;(V
y+ A%+ [K4(("(+ #.-"$%)4))+ M6;$N0)?60<7+ "-"&<-9+ D@F-?$?)+ K"(<.6+
13-án tartottuk a Kálvin János Református Általános Iskolában,
amelyen új presbitereink bepillantást nyertek az iskola életébe.
y+e"(<.6+Im=GI=0D+)"6)4))<&+;D@;);7;$+07"O;)E(&;)+"+#.64$+)'6)?nelmi egyházaival közösen.
y+e"(<.6+Gk=?(S+"+/?-;-*))0+0$);()0$%);-;);(+)0$%);-;)N;-0+26;$N0);60+
címek átadására került sor.
y+:;N6<.6+IG=Ik=0D+&?)+);4-9D<$S+M"22+b464))@"+!E(/;+`JV+?#LVj+
?$+M"22+g$95"+`PV+?#LVj+;D@O;);$+D@"&46-")4(+#4-)"&+D@E-;&;%;tünkben.
y+ :;N6<.6+ Ik=Gm=0D+ '&<7;(0&<$+ N0N-0"O?)+ #4-)+ #.64$<(&N"(+ "+
)'6)?(;-70+ ;D@O.%"&+ $%;6#;%?$?N;(V+A+ N0N-0"O?)+ ;-*"/.$"0+ ?$+ "+
&0.--U).$+"+X96"+:;6;(8+C-)?6*+!"();6#F+c-)"-.(4$+P$&4-"+"<-.K.ban kaptak helyet.
y+A+ R0N-0"#"$.6("2+ "-&"-7.N9-+ vn4D@"(+ ?6);/S+ "70)+ 4-#"$4-T_+
címmel interaktív Bibliadélutánt tartottunk, amelyen a résztve#*&+ &;/#;(8+ 0D?0(;&+ ?6);-7;%?$0+ -;O;)*$?D;06*-+ N;$%?-D;))E(&V+
A beszélgetést rövid ökumenikus világ-imanapi program, majd
$%;6;);)#;(/?D$?D+&'#;));+"+1*$%'#;)$?D+&'%6;7F&'/?$?#;-V++
y+ !"#"$%&'$%'()*+ ,$"-./0+ 1"24)+ )"6)4))<(&+ O[$#?)0+ &?%7F#;$+
foglalkozással, bográcsozással és táncházzal egybekötve március
31-én a gyülekezeti teremben és a parókiaudvaron.
y+J06.D#"$.6("24(+pG=;(+);));&+&4(567.8090+L4D"/"-7")V
y+1"D@2?();&;(+);-;#U%09$+0$);()0$%);-;)E(&+#4-)V+A+&'%$%4-D.-")0+
média által az egész Kárpát-medencében megmutathattuk értékeinket.
y+c260-0$+Id=.(+"+&4(567"(/<$4&+$%"-4(("$E)?$?6;+&;6E-)+$46+"+
parókiaudvaron.
y+ c260-0$+ GH=.(+ 26;$N0);60+ &;6)0+ 2"6)0)+ 6;(/;%)E(&+ ,$0%7"/0"+ e9zsef gondnok testvérünk északi gyümölcsöskertjében.
y+ c260-0$+ GG=?(+ "+ (@U68$"O4-@0+ &'%'$$?D0+ O.%N"(+ &'%'$$?D?2U)*+
gyülekezeti napot szervezett a Nyírcsaholyi Református Egyházközség.
y+c260-0$+#?D?(+?$+7.K<$+;-;K?(+&?)+N"6&.8$4-9+$%47N")0+264D6"7<(&+&;6;)?N;(+;-&?$%E-)+"+#?/*&;6U)?$+"+&;6)0+)9+&'6?S+$+UD@+"%+
Életadó Körös gyermekek és más gyülekezeti alkalmak résztve#*0+N0%)4($.DD"-+O"$%(.-O")K.&+"+K.)$%9);6;)V+
y+X.K<$+Id=.(+&;6E-)+$46+R4D@"=30$+14?70+$;D?/-;-&?$%E(&+#0%$ga-istentiszteletére. A vizsgabizottság elnökeként gyülekezetünk
vendége volt Dr. Gaál Sándor a DRHE Missziói és Felekezet)</47.(@0+ !"($%?&?(;&+ #;%;)*+ )"(.6"S+ "+ 1@U6$?D0+ f;L467.)<$+
Egyházmegye esperese.
y+X.K<$+Gm=.(+;-);7;))E&+("D@)0$%);-;)F+R"6)O"+R?-"+(@<D"-7"zott mátészalkai lelkipásztort életének 80. évében. Az elhunyt
lelkipásztort a Szatmári Református Egyházmegye, valamint a
Mátészalka Kertvárosi- és Kossuth téri református gyülekezetek
saját halottjuknak tekintették. A temetési igehirdetés szolgálatát
("D@)0$%);-;)F+R"6)O"+Y@<-"+;$2;6;$+[6+#?D;%);V+

y+ME(&'$/#"$.6("2+^+L;-(*))+&4(567"(/<$+);))+L4D"/"-7")+"%+E(nepi istentiszteleten.
y+Y@E-;&;%;)E(&N*-+)'NN;(+0$+6?$%)+#;));&+"+K[(0<$+;-;K?(S+R</"pesten megrendezett Reménység Fesztiválon.
y+X<$).67"D+8U77;-S+3<-8$.6+>%?&;-@+A))0-"+$%U(7F#?$%S+"+$%?&;-@</#"6O;-@0+ $%U(O.%+ )"DK"+ x"$$+A-N;6)+ 7F#;0N*-+ )"6)4))+ ;-*adást templomunkban a június 17-ei istentiszteletet keretében.
A+O").64(+)[-0+$%U(7F#?$%+;-*"/.$.#"-+"+!60"(4(0+#;$%);$?D6;+0$+
emlékeztünk.
y+e[(0<$+Gd=.(S+$%47N")4(+/?-;-*))+k+96.)9-+$%"N"/)?60+0$);()0$%);lettel egybekötött, megújult parókiaudvar- és kemenceavató családi napot tartottunk a Kossuth téri parókia udvarán.
y+ Y@E-;&;%;)E(&+ -?-;&=?2U)*+ 0LK[$.D0+ ).N46)+ $%;6#;%+ "+ %;72-?(0+
Vágáshutára augusztus 6-11-ig. Az ifjúsági táborba szeretettel
#.6<(&+70(/;(+Id+?$+Gm+?#+&'%'))0+5")"-)V+A+).N46+6?$%#?);-0+/UK"+
GH+ ;%;6+ :)S+ "7;-@+ "+ $%.--.$S+ ("20+ O.647$%460+ ?)&;%?$S+ N;-?2*K;gyek és utazás költségeit tartalmazza. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban, vagy a lelkipásztoroknál lehet a részvételi díj felének
N;5%;)?$?#;-V+
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Anyakönyvi híreink
YU*RNVZQ9[[8*SP65*\*]^__`*&U467S12MU*\*9QUab
"*ON4NSPQSLV*S6O4U5N2QZ56[U2*4LSPNScRQNOb
1. Fehér Katalin – Alkotmány u.
2. Dudás Adrián – Balassi u.
3. Éles Dorina – Kossuth u.
4. Éles Dorottya – Kossuth u.
5. Virág Amália, Amina – Bencsi köz
6. László Dávid – Kraszna u.
7. Piros Zsuzsanna – Nádor tér
8. Kapcsos Károly – Zöldfa u.
9. Fórizs Panna – Hajdú u.
10. Gergely Bendegúz – Kossuth u.
11. Sipos Míra Eszter – Bajcsy u.
12. Bakos József – Írország
13. Tolnai Lili - Hajdúsámson
*&12345U2dZS1Ob
1. Antal Szabolcs – Nyírcsaholy
2. Bakk Dániel – Wesselényi u.
3. Becsei Anikó – Kossuth tér
4. Bodó Balázs – Kossuth u.
5. Bolemann Bogáta – Alkotmány u.
6. Budai Szimonetta – Zöldfa u.
7. Farkas Laura – Ököritófülpös
8. Fülöp Boglárka – Hajdu u.
kV+Y.-+>%0-#;$%);6+u+,$;6;2;$O;D@
IHV+Y@"67")0+,$0--"+u+:;--;D#.6+<V
11. Hudák Eszter – Zrínyi köz
12. Imre Fanni – Mátyás k. u.
13. Jakab Boglárka – Balassi u.
14. Kapcsos Károly – Zöldfa u.
15. Kassai Nikolett – Nádor tér
16. Kertes Fruzsina – Korona tér
17. Kiss Szabolcs – Balassi u.
18. Klement Dorina – Vágóhíd köz
19. Kópis Kitti – Kertész u.
20. Korok Fanni – Tél u.
21. Kosztya Dzsenifer –Alkotmány u.
22. Kücsön Máté – Nagykárolyi u.
23. László Dávid – Kraszna u.
24. Majoros Laura, Lilla – Széchenyi köz
25. Meleg Viktória – Dózsa Gy. u.
26. Mester Ágnes – Dózsa Gy. u.
GrV+X9(<$+B0--"+u+n*$'&+);6;
28. Monzéger Vivien – Ártézi kút
29. Móré Lilla – Kossuth u.
30. Nagy Fanni – Kossuth u.
31. Nagy Noémi – Szokolay u.
32. Nyíregyházi Ádám – Dózsa Gy. u.
33. Oláh Eszter – Dózsa Gy. u.
34. Piros Zsuzsanna – Nádor tér
35. Szabó Ádám – Alkotmány u.
36. Szabó Levente – Alkotmány u.
37. Széplaki Gábor – Alkotmány u.
38. Szilágyi Bernadett – Hajdu u.
39. Varga László – Alkotmány u.
40. Varga Nándor – Kossuth u.
pIV+J.6&4(@0+,$"N"+u+n"K/<+<V
42. Virág Viktória – Bajcsy u.

TEMPLOM ÉS ISKOLA
FNR2TQQ*O12345U2dZS1Ob*
1. Fáber Anita,
2. Herdon Béla,
3. Huszti Istvánné,
4. Huszti Szilvia,

5. Jónás Brigitta,
6. Kapcsos Réka,
7. Katona Györgyné,
8. Szépvölgyi Nóra,
9. Bakos József

@6PUSS6VZO4U*/SQN2*6Rd6S6Q*OL4QLOb*
IV+>%"N9+P$)#.(+?$+39$"+A(/6;"+$%"74$$%;D0+$%E-;)?$F+7.)?szalkai,
GV+36"&&9+c&4$+/;N6;8;(0+?$+>%.$%0+R;.)"+7.)?$%"-&"0S+`X;Dtestesülés Plébániatemplom – Debrecen),
3. Szabó Tamás és Szabó Ivett mátészalkai,
4. Fenyvesi Róbert budapesti és Bulyáki Tünde mátészalkai,
lV+,$;2;0+,$"N"+/;N6;8;(0+?$+34#.8$+h6$4-@"+7.)?$%"-&"0+
lakosok.
#LVST*[e7SeQ*KNQQc2O*QTRcOb
1. Szabó Béla 75 é. – Zöldfa u.
2. Jeney Béla 69 é. – Rákóczi u.
3. Kozmáné Dr. Kulcsár Ágnes 72 é. – Széchenyi u.
pV+J"$$+C6(*+^I+?V+u+>%?8O;(@0+<V+
5. Hudákné Soltész Beáta 46 é. – Nyíregyháza
6. Kópis Jánosné 71 é. – Táncsics u.
rV+R"-.$+Y@*%*(?+kI+?V+u+A-&4)7.(@+<V
8. Jónás Bertalan 69 é. – Rákóczi u.
9. Almási Ferenc 67 é. – Hajdu u.
10. Dévay Zoltánné 60 é. – Széchenyi u.
11. Vajda Lajos 83 é. – Vágóhíd u.
12. Tóth Károly 63 é. – Bartók B. u.
13. Zámbó János 47 é. – Nyírcsaholy
14. Tóth Károly Zoltán 65 é. – Alkotmány u.
15. Bana Róza 96 é. – Hajdu u.
ImV+,$0N60&+B.$%-9+mH+?V+u+R"K8$@+<V
17. Kasu Károly 63 é. – Ecsedi u.
18. Popovics Péterné 86 é. – Gábor Á. u.
19. Jászai Árpádné 83 é. – Alkotmány u.
20. Zsurkai Zoltánné 84 é. – Alkotmány u.
21. Filep Istvánné 89 é. – Balassi u.
22. Pápai Istvánné 88 é. – Nyírcsaholy
23. Nagy Istvánné 75 é. – Nyírmeggyes
24. Schachinger Lajosné 67 é. – Mátyás k. u.
GlV+,$.$%.6+Y@<-"+kH+?V+u+1@U68$"O4-@
26. Lengyel Ferenc 93 é. – Nagykárolyi u.
27. Varga Béláné 62 é. – Szokolay u.
28. Balogh Sándorné 86 é. – Lajos u.
29. Gergely József 86 é. – Vágóhíd u.
30. Baráth Sándorné 56 é. – Szokolay u.
31. Nagy Zsuzsanna 87 é. – Balassi u.
dGV+1"D@+b;%$*+^H+?V+u+36"$%("+<V
33. Tardi Istvánné 88 é. – Kisfaludy u.
34. László Gyula 63 é. – Lajos u.
35. Biri János 65 é. – Keresztcsárda
36. Sebestyén Márton József 93 é. – Somogyi B. u.
37. Kovács Árpád Zoltánné 76 é. – Dózsa Gy. u.
38. Kedves Gusztávné 60 é.- Kisfaludy u.
39. Tóth Gábor 49 é. – Nyíregyháza
40. Nt. Bartha Béla 80 é. – Kraszna u.
41. Szabó Miklósné 83 é. – Széchenyi u.
42. Vass József 87 é. – Damjanich u.
43. Szilágyi Bertalan 83 é. – Krúdy u.
44. Fülöp Sándor 83 é. – Móricz Zs. köz
45. Litva Istvánné 81 é. – Mátyás K. u.
46. Farkas Sándor 65 é. – Bajcsy u.
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IN MEMORIAM
Be7Se*BU4QfU*BLRU*RNRO8g6SPQ14Q9R
!H.16'9.G1D6.$')C,'k70L,'12.C+D$06'9)128$)$'12)7*46'98&)118++)C,'L)76'L)+CD66D&'12)L)*L'S$5O118+)$)6,' 0L)C/)6')C&812T6)668C'
L*4$)4'48('12)L)'CD66D70,'-.+/'L)+%)C)4%8&'5*CD+.11D+#C'0'(.+D4/.&40&,'81'$*G1:18+SC'48()$4)&,'l27D)C4)&;<'j#&'=,'=?JV=;

N

"D@)0$%);-;)F+ R"6)O"+ R?-"+ (@<galmazott mátészalkai lelkipásztor halálhírét mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugvó csendes
alázattal fogadta a Szatmári Református
Egyházmegye közössége, Mátészalka város lakossága, a két mátészalkai gyüleke%;)S+#"-"70()+"%+;-O<(@)+$%F&;NN+8$"-./K"V+
Az eltávozónak egyetlen szava, amit még
"+O"-.-"+;-*))0+("24&N"(+0$+0$7?);-D;);))+"+
kórházi ágyon, minduntalan visszacseng:
Elvégeztetett. Ez az egyik legrövidebb
ige a Bibliában, s mégis benne van a
leghatalmasabb üzenet. Ezzel a szóval
az ajkán halt meg Jézus a kereszten. Engedelmesen tette lelkét az Atya kezébe.
A megváltás általa elvégeztetett. Bartha
Béla lelkipásztor az utóbbi években egyre
gyakrabban vette ajkára e szót, mint aki
[D@+D4(/4-)"S+O4D@+L;-*-;+0$+;-#?D;%););))V+
Sorscsapásként élte meg élete második
nagy tragédiáját is, amikor újra egyedül
maradt. Azóta csak árnyékként járt-kelt
mindenütt. Emberileg szinte vigasztalhatatlan volt. Helyét ebben a világban
többé nem találta. Öreg kerékpárjával
rótta szeretett városának utcáit, felkereste
0$7;6*$;0)+?$+N"6.)"0)V+X0(/;(E))+?$+70(denkiben a már másodszor is elveszített
földi Édent kereste, de nem találta, s egyre szomorúbban mondta, hogy elvégeztetett. Mennyei távlatból szemlélve életének e szomorú záróakkordja azonban
nem az élete teljessége volt. Hiszen néO.(@+?##;-+;%;-*))+7?D+)</4))+/;6F$+-;((0S+
szeretetben atyáskodó, máskor tekintélyt
2"6"(8$4-9V+ CD@E))+ -.))"+ ?-;);+ ;6*$$?D;0)+
és gyengeségeit, ezért nem akart soha tökéletes lenni, sem annak látszani, hanem
hitelességre törekedett a saját határain belül. Fél évszázados mátészalkai szolgálatában sokaknak végigkísérte az életét. Az
.-)"-"+ &;6;$%);-);&+ ("D@$%E-*&&?+ -;));&S+
$+ 7?D+ <(4&.0&")+ 0$+ *+ &;6;$%);-);S+ ;%?6)+
K4DD"-+$%9-U)O"))"+"+L?-+#.64$)+5"7("&+?$+
„kisjányomnak”. Neve a szalkai egyház
életében fogalommá vált. Igehirdetéseit mindig választékos stílusban, kiváló
szónoki tehetséggel mondta el. Hosszú
és tartalmas életútjának kezdete édes"2K"+ $%4-D.-")0+ O;-@?6;S+ "+ L;-$*$%"N4-8$0+
Benkre nyúlik vissza, ahol általános iskolai tanulmányait végezte. Innen indult
"+>.64$2")"&0+f;L467.)<$+34--?D0<7+*$0+

1932-2012
falai közé. A pataki diák alázatos büszkeségével élte puritán életét, kálvinista
református hitvalló kegyességgel. A Teológiáról Mátészalkára vezetett az útja,
"O4-+;-*NN+$;D?/-;-&?$%&?()S+7"K/+"+D@Elekezet megválasztott lelkipásztoraként
tevékenykedett 1956-2004-ig. A közel
fél évszázad alatt együtt szolgált Kincses
Endre, Gaál Miklós, Kovács István, Mónus Béla, Becsei Miklós és Nagy György
lelkipásztorokkal. Az egyházmegye leg0/*$;NN+$%4-D.-9+-;-&?$%;+#4-)V+1@<D/UK"$+
éveiben is aktív gyülekezeti tag, az egyházmegye közösségi életében folyamato$"(+6?$%)#;#*+-;-&02.$%)46+7"6"/)V++R0)"@+
P-/0&9#"-+ &')'))+ O.%"$$.D.)+ P$);(+ &?)+ 5[gyermekkel áldotta meg. 18 évi házasság
után, súlyos betegség következtében elve$%U);));+ $%;6;)*+ O0)#;$).6$.)V+ :0"069-S+ "&0ket „kispajtásainak” nevezett, példaadó
OF$?DD;-+ D4(/4$&4/4))S+ $+ 6.K<&+ 70(/0D+
büszkeséggel gondolt. Néhai Gaál Miklós esperessége alatt egymást bátorító,
8$;(/;$+ 0/*&;)+ )'-)'));&+ ;D@E))+ "+ $%"-&"0+
gyülekezetben, osztozva a közös, özvegyi
$46$N"(V+A%+;D@O.%7;D@;+L*K;D@%*K;&?()+
jól átlátta az egyházmegye ügyeit. A leg6'#0/;NN+ ?$+ -;D;D@$%;6FNN+ 7;D4-/.$4&+
embere volt. Mindenkivel hangot talált.
,$;(/;$+ $%;7-?-*K;+ #4-)+ ?$+ 7"6"/)+ 24-0tikai színeváltozásoknak, önmagát soha
meg nem tagadta. A gondviselés Istene
[K6"+ $%;6;)*S+ ?$+ 69-"+ 70(/;(N;(+ D4(/4$kodó társsal ajándékozta meg Kalydy Éva
személyében. Második felesége a szeretet

#0D"$%)"-.$.#"-S+"%+?-;)+/;6FK?#;-+"K.(/?&4%)"+7;D+"%+0/*$'/*S+$+-"$$"(&?()+7;DL.6"/9+ -;-&02.$%)46)V+ C66;+ "%+ 0/*$%"&6"+
esik a mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskola megalapítása, amelyben tevékenyen vett részt. Mátészalkának
közismert, köztiszteletben álló, 1999-ben
Pro Urbe díjjal kitüntetett polgára volt.
\-;)?)+"%4(N"(+"+!;6;7)*+0$7?)+)F%269N.nak vetette alá, amikor elszólította mel-*-;+ 7.$4/0&+ L;-;$?D?)+ GH+ ?#0+ O.%"$$.D+
<).(V+P$);(+OF+2.$%)46"+?$+)'6?&;(@+?-;)F+
gyermeke a másodszori nagy veszteség
következtében nagyon elfáradt és szüntelenül hazavágyott égi otthonába. A mátészalkai kórházban érte el megsebzett
lelkét Isten hazahívó szava. Az egyházmegye, valamint a Mátészalka Kossuth
téri és Kertvárosi gyülekezetek saját halottjuknak tekintették. Május 26-án méltó
tiszteletadással kísértük utolsó földi útjára. Ravatalánál a vigasztalás szolgálatát
Bartha Gyula, a Szatmári Református
Egyházmegye esperese végezte, aki 74
szatmári gyülekezet nevében búcsúzott a
OF+$%4-D").6$)9-+"+B<&+GS+Gk=dGV+0D?0+"-"2ján. A személyes hangú, gyászoló szíve&;)+ 7?-@;(+ 7;D?60()*+ 2.$%)460+ $%"#"&+
után a Mátészalkai Református Énekkar
szolgált. A nyitott sírnál az utód, Becsei
Miklós lelkipásztor, a Kossuth téri gyülekezet lelkésze idézte fel az eltávozó emlékét és olvasta a feltámadás igéit. Temetésén a népes gyülekezettel együtt jelen
voltak a palástos lelkészek Szatmárból,
#"-"70()+ $%E-*L'-/K?(;&+ ?$+ -;-&02.$%)46+
5"+;D@O.%7;D@?K?(;&S+"+>%"N4-8$=R;6;D0+
Református Egyházmegyének a pászto6"0+0$S+,$;D;0+P$)#.(+;$2;6;$+#;%;)?$?#;-V+
Az Úr adta, az Úr vette el. Fájdalmunkat
Isten Szentlelke egy csendes hálaadássá
L467.-)"+.)+"%?6)+"+&'%;-+^H+;$%);(/*?6)S+
amit benne és általa ajándékba kaptunk. A
hazaköltözött pásztor által hirdetett igék
?-K;(;&+)4#.NN+"%+0))7"6"/9&+$%U#?N;(Q+
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JENEY BÉLA
NYUGALMAZOTT KÖZÉPISKOLAI TANÁR ÉS TISZTELETBELI PRESBITER
!W0'5T2)4'&)C12'D6,'84'5)C)$'50+/.&,'81'-0'Q.C/I&.4,'02.&'4)L'1.$.740&')C;'W0'6329)4'%D712,'4)L'()721)C:$12'L)+,'0'CD4+'4)L'8+)6'L)+;' VH)76'84,'02'X7,'50+/.&'0'6)'l16)4)$,'0'6)'12090$T6I$b<'Af210*D1'YV,'=JVE

J

eney Béla 1943. december
15-én született református
lelkészcsaládba. Kántorjánosiban járt általános iskolába, majd
a miskolci Kohóipari Technikumba került. Pécsi sorkatonai szolgálata után 3 évig Debrecenben
kohászati laboránsként dolgozott.
Így lehetett esélye arra, hogy a
K'#*K;+$%;724()K.N9-+);6O;-*+&-;60&.-0$+ 8$"-./0+ O.))?6+ )'6-*/K'(+ ?$+
felvételizhessen az egyetemre. A
Kossuth Lajos Tudományegye);7;(+ $%;6%;))+ 7");7")0&"=5%0&"+
szakos tanári diplomát. Az egyetemi évek alatt ismerkedett meg
"+ 7.)?$%"-&"0+ $%E-;)?$F+ B;(D@;-+
Margit évfolyamtársával, akivel
1971-ben házasságot kötött. Házasságukat Isten két gyermekkel
áldotta meg. Diplomája megszerzése után Mátészalkára került és a
Déri Miksa Szakközépiskolában,
illetve akkori nevén 138. sz. iskolában kapott tanári állást, majd
1988-tól igazgatóhelyettesi megbízatást, 2006-ban bekövetkezett
nyugdíjazásáig. Jó kézügyességgel, vasakarattal, az elmélyült
D4(/4-&4/.$+ ?$+ );6;7)*;6*+ &?2;$$?D?#;-+ 7;D.-/4))S+ 7?-@+ O0)F+
ember volt. Nyugdíjas éveiben
fordult igazán közel az egyházhoz, gyermekkorából hozott lel&0+ '6'&$?D?N*-+ ;D@6;+ 7?-@;NN;(+
merített. Bibliaolvasó, imádkozó
életet élt, és a református gyülekezeti közösség aktív tagja lett.
Az egyházközség presbiterévé, a
Kálvin János Ref. Általános Iskola Igazgatótanácsa oktatásügyi
$%"&?6)*K?#?+ #.-"$%)4))"V+ 3?)+ ?##;-+ ;%;-*))+ $[-@4$+ N;);D$?D?N*-+
Istenbe vetett hitének, akaraterejének és családja gondoskodó
szeretetének következtében fel-

1943-2012

épült. A kórházban érte el szenvedés tüzében megpróbált életét
Isten hazahívó szava.
„Jeney Béla testvérünk hazatalált.
S ez a hazatalálás nem a huszonnegyedik óra legutolsó perceiben
történt, hanem hamarabb. Egészen biztos, hogy gyermekkorától ott volt lelkében az istenhit
csírája, hiszen egy református
lelkész édesapa és imádkozó család környezetében született és
(*))+ L;-V+A%)+ 0$+ D@;67;&L;KK;-S+ ?$+
talán túl korán is látta, hogyan viselik szülei az átkos rendszerben
a klerikális bélyeget. Ki tudja,
hogy értette-e gyermekfejjel, mi?6)+NE();)0&+"%)S+"&0+O0$%T+{D@"(S+
kinek árthat az, aki reménységét
"%+ P$);(N;+ #;)0T+ n0)?)+ K9+ $4&.0D+
és nagyon mélyre kellett rejteni,
7;6)+ ;D@+ 4-@"(+ 0/*$%"&+ &'#;)&;zett, amikor az istentelen és embertelen hatalom mindenkit térdre
kényszerített, a lelkek Isten utáni
vágyát befagyasztotta, és ha kellett, akkor a mindennapi kenyér-

rel zsarolt. Egy olyan korszak van
mögöttünk, amikor - mint mondani szokás – sokan elveszítették a
hitüket. Ám a hitet nem lehet el#;$%);(0V+X;6)+"+O0)E(&S+"70)+0/*&'%N;(+ ;-#;$%);))E(&S+ #;$%;(/*+
#4-)S+?$+(;7+0D"%0V+,$"&+"%+.-O0)S+
a tévhit, a vakhit, a babonás hiedelmek sallangjai égnek le rólunk
a megpróbáltatások tüzében. Az
igazi hit halhatatlan. Ha egyszer
a lélekben elvettetik, akkor búvó
patakként képes csörgedezni akár
évtizedeken keresztül, míg a lélek
valódi mélységeit megnyitja egy
váratlan esemény.
P$);(+ D4(/#0$;-*+ $%;6;);)?(;&+
$%.-"+ O[%9/4))+ #?D0D+ ;-&'-)'%*+
);$)#?6E(&+ ?-;)?(V+ nF+ 2.6K.N"(+
4-@"(+ ).6$")+ &"24))+ "%+ Z60$);()*-S+
aki lelke szelídségét, szintén a
$%E-*0+ O.%N9-+ O4%4))+ N0N-0.$+ O0)?)+
vitte a Kossuth Lajos Tudományegyetem falai közé. Nem véletlen,
hogy találkozni kellett azoknak,
akik otthonról értékes, elveszíthetetlen lelki örökséget hoztak, és
-;));&+ ;D@7.$+ $%.7.6"+ ;6*L466.sul a négy évtizedes közös úton.
Az igazi hit lángja kiolthatatlan.
Megmutatkozik ez a középiskola
5")"-+ ?$+ -;-&;$+ 2;/"D9D<$.N"(S+
"&0)+&;/#;$$?D??6)S+&05(47<-)+$)Ulusáért, szakmai felkészültségé?6)S+"+70(/;(6;+7;D4-/.$)+&;6;$*+
kitartásáért hamar megszeretnek
munkatársai. Az évek során Isten
;$%&'%?#?+ #.-0&S+ "70&46+ L*('&?vel, s egy-két lelkes munkatárssal
;D@E))+ ;-*74%/U)90+ -;$%(;&+ "+ &'zép- és szakiskolai hitoktatásnak
a városban és talán az országban is egyedülálló bátorsággal.”
`f?$%-;)+"+GHIGV+K"(<.6+II=?(+;-O"(D%4))+);7;)?$0+0D;O06/;)?$N*-Vj
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FÜLÖP SÁNDOR
1928-2012
1t{YABXAgh!!+YPX1cgP{XP+!A1cfS+:C>!iX|J\>g+\>+!P>g!CBC!RCBP+MfC>RP!Cf
!F.C$.+.&'0'6*1260'12T53)&,'L)76':&'L)+CD6%D&'02'l16)46;<'HD6'Z,'_'

F

ülöp Sándor 1928. október
17-én született. Az elemi iskolát Hajdúböszörményben
végezte, majd szülei a nyolcosztályos Bocskai Református Gimnáziumba íratták be. Már a gimnáziumi
?#;&+ "-"))+ &0)F()+ &0#.-9+ 7");7")0&"+
és rajztehetsége. Azonnal felvették
"+ 3?2%*7F#?$%;)0+ :*0$&4-.6"S+ /;+
rajta kívül álló okból nem kezdhette el tanulmányait. Ezért a debrece(0+ M;/"D9D0"0+ :*0$&4-.6"+ 06")&4%4))+
be, amely közben Egerbe költözött,
s ezért már ott vette át matematika,
5%0&"S+ #;D@)"(+ ?$+ 6"K%$%"&4$+ )"(.60+
/02-47.K.)V+A+L*0$&4-"+<)4-$9+L?-?#?ben Tarpára helyezték gyakorlatra,
ahol megismerkedett Uzonyi Matild
5")"-+ )"(U)9(*#;-S+ "&0#;-+ "%+ ;-$*+ )"lálkozáskor megszerették egymást, s
1952-ben házasságot kötöttek. Tartalmas és emlékezetes tarpai évek
után 1959-ben költöztek Jármiba,
hogy felesége szüleihez is közel lehessenek. Így került a pedagógus házaspár, ekkor már két gyermek bol/4D+$%E-*K;+"+e.670=M"24$0+c-)"-.(4$+
Iskolába. Sándor közben megkezdte
;D@;);70+)"(<-7.(@"0)V+B;#;-;%*+)"gozaton 6 év alatt szerzett diplomát a
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1964-ben Puskás Kálmán igazgató hívására az Esze Tamás Gimnázium tanára lett egészen
1992-ben bekövetkezett nyugdíjba
vonulásáig. Munkatársai tisztelete
és tanítványai megbecsülése haláláig
;-&U$?6);V+:;$)*0+2.-@"L<).$"+7.6+!"62.(+;-&;%/*/'))V+1"D@4(+$4&")+"-&4)4))S+ 7F#?$%);-;2;&6;+ K.6)+ )"(<-.$+ ?$+
tapasztalatszerzés céljából. Önálló és
).6$"$+ &0.--U).$4&4(+ 7F#;0#;-+ $4&")+
$%;6;2;-)V+ 1;7+ #4-)+ )'6);)*+ ;7N;6S+
70(/0D+"+$%;6?(@$?D+?$+"%+;D@$%;6Fség jellemezte. Mindig csak önzetlen
$%;6;);)N*-+"-&4)4))V+XF);6;76;+(;7+
vágyott, festett a garázsban, a tornácon, a nyári konyhában. Éppen ott,
"O4-S+?$+"70&46+;66;+N;-E-6*-+0(/U))").$"+#4-)V++XF#;0(;&+)'NN+70()+L;-?)+

FcRJg*$62d14*U*hNSQ5L2MN8*OJPJQQ
elosztogatta. Alkotásai megtalálhatók a Szatmári Múzeumban, a Gimnáziumban, a Gépészeti Szakközépiskolában és magánszemélyeknél.
Nagyon örült a 80. születésnapjára
rendezett kiállításnak, amelyen elérzékenyült, mert a lelkében érezte,
hogy több ilyen kiállításban már nem
-;$%+6?$%;V+C%)+&'#;)*;(+)'NN?+(;7+0$+
festett. Jó zenei készséggel és olyan
/;6F#;-+ .-/4))"+ 7;D+ "+ 70(/;(O")9+
Isten, amivel mindig felülemelte fejét a nyomorúságon és környezetét
is örömre derítette. A mátészalkai
református egyházközségnek több
cikluson át presbitere, 2006 óta tiszteletbeli presbitere volt. Az utóbbi
0/*N;(+ );$)0+ ;6;K;+ L4-@"7")4$"(+ L4gyatkozott. Festményei között, és
éppen pedagógusnapon fejezte be
megfáradt életét. Megváltó Jézusa
8$"-./K"+$%;6;);)?N*-+#0));+;-+'6'&&?való mennyei hajlékába.
„Akik ismerték Fülöp Sándort, azok
elmondhatják róla velem együtt,
O4D@+ (;7+ ("D@6"#.D@9S+ (;7+ &E-$*+
célokért, a legkevésbé sem emberi
/08$*$?D?6)+ ?$+ ;-0$7;6?$?6)+ &E%/'))S+
O"(;7+;D@$%;6F+?$+7?D0$+("D@$%;6F+
életet élt. Ha a ranglétrán feljebb ju)4))S+"&&46+"%+"%?6)+)'6)?()S+7;6)+&0)Fzött maga elé egy nemes célt, abba a

)*-;+);-O;)*+-;D)'NN+;(;6D0.)+N;-;);)te, s mikor mások észrevették, hogy
ebben az emberben érték lakik, és
jelenlegi munkájánál többre hívatott,
akkor meghívták, vagy áthelyezték.
Fülöp Sándor testvérünk egyéni sors
és életút, vagy másképpen szólva
személyes küldetés megvalósításá6"+ )'6;&;/;))S+ ?$+ UD@+ 6;(/;%*/);&+ ;-+
körülötte életének eseményei. Nem
*)+U6)"+.)+"+$46$S+70()+(;7%;/?&?N;(+
$4&"&")S+O"(;7+*+U6)"+"+$"K.)+$46$.)S+
természetesen az Isten kezével. Ez a
személyes küldetéstudat, a rendíthe);)-;(+ ;-&');-;%*/?$+ "%S+ "70+ $4&+ 7"+
?-*+ ;7N;6N*-+ O0.(@%0&V+ \-;);+ 2?-/.ján keresztül erre tanít most Isten
bennünket.”
`f?$%-;)+"+GHIGV+K[(0<$+^=.(+;-O"(Dzott temetési igehirdetési szolgálatból, amelyet e sorok írója végzett.)
F)G1)*'H*&CI1
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#"&-+/H#-?H
Véget ért a 2011/2012. tanév

Második osztályos tanítványaim a tanév utolsó napjaiban izga)4))"(+U6).&S+6"K%4-).&S+/U$%U);))?&+"+JA3c,Pz++;D@6;+$%"2464/9+
(@47)")4))+("D@N;)F0)+"+).N-.6"S+7UD(;7+"%+);-K;$;(+N;);-)S+K;lezve a tanító néninek, hogy véget ért az idei tanítás. Igen. Ismét
véget ért egy tartalmas, áldásokban gazdag tanév. A naptáromat
-"24%D")#"+?$+$%.74)+#;)#;+"%+?#+;$;7?(@;06*-S+"%4(+7;6;(Dtem, hogy milyen gyorsan elszálltak a dolgos hétköznapok, az
ünnepek, a tanítási órák, a szünetek, a programokban gazdag
hétvégék. Szinte egyetlen hét sem volt unalmas, mert mindegyik tartogatott számunkra valami színes rendezvényt, várt
vagy váratlan látogatást, eredményes versenyeket, megméret);)?$;&;)S+$%"&7"0+)4#.NN&?2%?$)S+;--;(*6%?$;&;)V+1;O?%+-;((;+
70(/;)+"%+[K$.D+O"$.NK"0(+L;-$464-(0+?$+70(/;D@0&6*-+6?$%-;);sen beszámolni.
w6.$"0(&&"-+"+K"(<.6+9)"+;-);-)+0/*$%"&69-+$%;6;)(?(&+N;);&0()?$)+
nyújtani az iskola életébe a kedves olvasóknak. Így mintegy

összefoglaljuk, és hálás szívvel gondolunk vissza az elvégzett
7<(&.(&6"S+"70)+P$);(+"+&;D@;-7?N*-+$%.7<(&6"+;-*&?$%U);))S+
;-#?D%?$?O;%+ "/4))+ ;6*)+ ?$+ N'-8$;$$?D;)+ ?$+ =+ "%+ ;6;/7?(@;&;)+
látva, - amit gazdagon megáldott.
>hBP+bCh+YBhfPAQ
Minden tanulónak köszönjük az egész éves tanulmányi és közösségi munkában való helytállást. Valamennyi pedagógusnak
és iskolai dolgozónak a tanév során végzett munkáját, fáradozását, az önként vállalt többletfeladatokat, az egymásnak nyújtott
segítséget.
A megérdemelt vakációban jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltekezést kívánok, hogy kipihenve új odaszánásokkal, új remé(@;&&;-+&;%/KE&+"+&'#;)&;%*+)"(?#;)Q
>)76)1'jD12CI48'604T6I'J'*+02+06I-)C/)66)1

$ZR8K649*LS*[N84UQO1P6S*8SO1R62O[U2
A Kálvin János Református Általános Iskolában februárban és
márciusban ismét három alkalommal vártuk Suliváró fog-"-&4%.$"0(&6"+"+-;;(/*+;-$*$'&;)V+A+$%47N")+/?-;-*))'&'(+
$%U(;%*&&;-S+?6/;&;$+K.)?&4&&"-S+L;-"/#.(@4&&"-S+?(;&;&&;-+?$+
&?%7F#;$+L4D-"-&4%.$4&&"-+#.6)<&+"+-;D&0$;NN;&;)VV+A7UD+"%+
apróságok tevékenykedtek, addig egy másik teremben Baktiné
P--?$+\#"+0D"%D")9(*S+#"-"70()+"+)"();$)E-;)+(?O.(@+)"DK"+N;7<)")).&+"+$%E-*&(;&+0$&4-.(&")S+O"D@47.(@"0(&")+?$+(;#;-?$0+
79/$%;6;0(&;)V+n.-.$+#"D@4&+P$);((;&S+7;6)+O?)6*-=O?)6;+;D@6;+
)'NN+$%E-*+?$+D@;67;&+?6/;&-*/'))+0$&4-.(&+06.()V+1"D@4(+

örülök annak, hogy a gyerekek örömmel jöttek, és jól érezték
magukat ezeken a szombati foglalkozásokon. Ezt mutatja az is,
O4D@+.260-0$N"(+"+N;06")&4%.$4(+("D@4(+$4&+$%E-*+)0$%);-)+7;D+
bennünket a bizalmával és íratta be hozzánk gyermekét.
P$);(?+-;D@;(+"+/08$*$?DS+70#;-+"+&'#;)&;%*+)"(?#;)+l^+"6"nyos, csillogó szempárú gyerekkel kezdhetjük meg.
vA/K")4&+O.-.)+(;&0S+.-/K.)4&+(;#?)Q+X;6)+K9+"%+Z6S+'6'&&?+)"6)+
$%;6;););W_+`g$4-)V+IHHS+p=lj
F0C&D412&/48'RCD-'d7*&0'604T6I

BN5ZQUQO1P2UO*ei*gNdUV9VZSU82O
"*]^_]j]^_k`*QU2LK*SPNgQN5[N4LQTR*B849*=48OU*LS*&12d14*"28QU*QU2lQ9*2L28ONQ*OJSPJ2QfNQicO*ei*gNdUV9VZSOL2Q*U*QU2QNSQcRNQc2O[N2C*UO8O*UP*_`*1SPQ6RM1S1O*2NKNRT*\*1OQUQ9*5Z2O6i6[U2*KNSP2NO*4LSPQ`*
GZ2O6iZO4UC*LRNQcO4NC*7SUR6diZO4U*/SQN2c2O*VUPdUV*6Rd6S6Q*OlK62iZOW
B849*=48OU+#"D@4&+X.)?$%"-&.(+?-;&V+CD@+5"7+#"(S+
aki 13 éves.
A+X0$&4-80+CD@;);7+,47;(0<$+!"(U)9&?2%*+:*0$&4lai Karán szereztem diplomát Sárospatakon tanító –
);$)(;#;-?$+?$+$246)+7F#;-)$?D0+);6E-;);(V
Az elmúlt 10 évben Mátészalkán a Móra Ferenc Általános Iskolában gyakorolhattam hivatásomat, ahol középsú-@4$+?6);-70+L4D@")?&4$S+#"-"70()+)"(<-.$0+(;O?%$?D;&&;-+&E%/*+
gyerekek nevelésében, oktatásában tevékenykedtem.
C6*$$?D;07]+&0)"6).$S+&'#;)&;%;);$$?DS+O").64%4))$.DS+;72.)0"S+

&');-;$$?D)</")S+$;DU)*&?$%$?D+?$+(;7+<)4-$9+$46N"(+$%;6;);)V
Nevelési célom, hogy a gondjaimra bízott gyermekek második
4))O4(<&("&+);&0()$?&+"%+0$&4-.)S+'6'77;-+?$+L;-;-*$$?D);-K;$;(+
végezzék feladataikat. Képességeik feltárásával, illetve azok
továbbfejlesztésével minél több sikerélményben legyen részük.
Mindig is közel állt hozzám az a szellemiség, melyet a Kálvin
János Református Általános Iskola közvetít, örömmel tölt el,
O4D@+-;O;)*$?D;)+&"2)"7+"66"S+O4D@+"%+0$&4-"+?-;)?(;&+6?$%;$;+
lehetek.!NL*6'6)126)&,'%I'C8C)&&)C'58+)2286)&']+/,'L*46'02'X740&,'
81'4)L']+/,'L*46'02')L9)7)&4)&;<'`34-V+dSGdj

Kimondhatatlan öröm egy tanító életében az
a pillanat, amikor egy új osztályt köszönthet.
Az én szívemet is ilyen boldogság töltötte el,
amikor megtudtam, hogy 2012 szeptemberében
;D@+[K+4$%).-@)S+&0$+;-$*$'&;)+E/#'%'-O;);&+"+
Kálvin János Református Általános Iskolában,
ahová felvételt nyertem.
&12d14*"28Q62UO hívnak. Mátészalkán élek
férjemmel és 10 éves kislányommal.
Ikkm=N"(+#?D;%);7+"+R</"2;$)0+!"(U)9&?2%*+:*0$&4-.(S+7"K/+
;%+?#+$%;2);7N;6?)*-+M.)@4/6"+&;6E-);7S+$+0))+&;%/O;));7+7;D+
hivatásom teljesítését.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek az iskolát második ottho(<&("&+?6;%%?&S+/;+(;+8$"&+"%+4))+;-)'-)'))+0/*+70"))V+PD@;&$%;7+;-*$%'6+0$+7;D0$7;6(0+)"(U)#.(@"07")S+O4D@+-;DK4NN+

)</.$47+$%;60()+[D@+v);6;-D;)O;$$;7_+*&;)S+O4D@+0/*#;-+&?2;sek legyenek felismerni önmagukban Isten akaratát, így teljes
?6)?&FS+N4-/4D+L;-(*));&&?+#.-K"("&V
X;DD@*%*/?$;7S+8$"&0$+*$%0();S+N0%"-47);-K;$+-?D&'6N;(+-;O;)+
elérni, hogy a gyermekek nyitottá és befogadóvá váljanak
mind a tudás, mind a lelki élet terén.
A tanítás mellett nagy hangsúlyt helyezek a nevelésre is, hogy
a gyerekekbe elütessem a becsületesség, erkölcsösség alapcsíráit.
Nagy öröm számomra, hogy a rám bízott tanulóknak közvetíthetem a keresztény értékrendet, szeretetemmel szolgálhatom
*&;)V
Ehhez a nehéz, ugyanakkor csodálatos munkához kérem a
Jóisten áldását.
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);-;)S+"+O0/;D;)S+"+$')?)$?D;)+-;D@*%*+E((;2+0$&4-.(&N"(+
is minden évben hagyományosan megrendezésre kerül.
Az idén február 10-én tartottuk farsangi mulatságunkat.
Az alsó tagozatban már nyolc órakor minden gyermek és tanító
jelmezbe bújva várta a nap eseményeit. A program a tornate6;7N;(+&;%/*/'))V+
A+O"D@47.(@4&)9-+;-)?6*;(+"%+0/?(+"%+IV+"+4$%).-@4$+D@;6;&;&+
7F$46"+&;%/);+"+$46)V+A+Gp+L*$+4$%).-@+Im+&0$-.(@+)"(<-9K"+"+);67?$%;)+20O;(?$?)+-;%.69S+"%+?-;)+[K6"0(/<-.$.)+K;-&?2;%*+$.6D"+?$+
"6"(@$%U(F+8$0N?&(;&+'-)'%#;+L;-;/);))?&+).(8<&&"-+"%+4/"&0()+
7?D+8$0&46D")9"(+L"D@4$+);-;)V+X"K/+"+^+5[+"+&0$$?+O4$$%[6"+
(@[-)+LF)?$0+$%;%4(+-;%.6.$.)+$0;));));+&?7?(@$;26*$+K;-;(;)?-

vel. Ezek után a lelkes, jelmezbe bújt közönség egyénenkénti
bemutatkozása következett. A tornatermi eseményeket táncház
%.6)"S+7;-@+"+$%U(;$+K;-7;%;$+&"#"-&./+70(/;(+6?$%)#;#*K?)+
megmozgatatta.
A szabályok közé szorított hétköznapok rendjével szemben
;%;(+"+("24(+7.$?+#4-)+"+L*$%;6;2]+"+79&"S+"+K.)?&S+"+#UD$.DS+"+
tánc, az evés-ivás és a zene. Nem volt matematika, magyar és
egyéb feladat.
X0(/"((@0"(S+D@;67;&;&+?$+L;-(*));&S+'6'77;-+$%"&"/)<(&+&0+
"+O?)&'%("24&+)"(96"0+6;(/K?N*-V+ +
+
+
+
m0((48'[209I'N4+8C0'02'M;'0'.126DC/'.126DC/Q:4O&)'

!UKUSP8*NSN5L2M2UgQ64*
E(N5PNQ8* c22Ngc2OJ2 az 5. a osztályos tanulók emlékeztek
7;D+ "%+ I^p^V+ 7.680<$+ Il+ u0+ ;$;7?(@;&6*-V+A%+ E((;20+ 7F$46)+
4$%).-@L*('&E&+>;N;$)@?((?+>%"N"/+X;-0(/"+.--U)4))"+'$$%;V+A+
L;-&?$%U)?$N;(+?$+"%+;-*"/.$N"(+R"-4DO+:;6;(8(?+?$+J"/.$%+>.(dor volt segítségére.
-Március végén iskolánk ötödikes Early Act-os tanulói és osz).-@L*('&;0&S+ #"-"70()+ "%+ 0$&4-"#;%;)?$+ ?$+ "+ b0.&26;$N0)?60<7+

#;%;)*K?(;&+7;DOU#.$.6"+O8SK64dU8*VMN4NONO*L4ONPQNO*G6QLSPURO64UC*U*$PUQ5648*GePNZ5[U` A gyerekek a húsvéti ünne2;&+;-*))+)4K.$L;$)?$$;-+0$7;6&;/O;));&+"+X[%;<7+7<(&").6$"0nak irányításával, részt vehettek egy rendhagyó történelem órán
M?(%;$+h))9+)"(.6+[6+#;%;)?$?#;-S+$+#?DE-+;D@+K.)?&4$+#;)?-&;/*(+
kötélhúzásban mérték össze erejüket a Múzeum udvarán. Pizzá#"-+?$+E/U)*#;-+-.))<&+#;(/?DE-+"+&0$#.6/"0"&")S+"&0&+"%+;-7[-)+?#+
decemberében Mikulás-ünnepségre hívtak bennünket, és szintén nagy szeretettel fogadtak minket.
-"* &JRQLSPNQ* (UgiU* UROUR56[9R iskolai versmondó versenyt
hirdettünk, amelyen tanulóink nagy létszámban vettek részt. A
verseny lebonyolításáért alsó tagozaton Kissné Tóth Natália és
X9(<$+ R?-.(?+ #4-)+ "+ L;-;-*$S+ "+ L;-$*+ )"D4%")4(+ M9)46(?+ e}D;6+
360$%)0("+?$+X<6D<-@(?+34#.8$+C/0)+)"(.6(*&+&?$%U);))?&+L;-+"+
)"(<-9&")+ "+ #;6$;(@6;V+A+ )"#"$%0+ )?7.K[+ #;6$;&+ 7;--;))+ "+ L;-$*+
)"D4%")4(+;D@+&');-;%*+#;6$;)+0$+$%"#"-(0<&+&;--;))+"+)"(<-9&("&V+
A+ #;6$;(@+ K9+ -;O;)*$?D+ #4-)+ "66"S+ O4D@+ [K"NNS+ $%?2;(+ $%"#"-9+
gyermeket fedezzünk fel az iskolánkban. Mindannyiuknak szívN*-+D6")<-.-<(&Q
=+A%+0/?(+;-*$%'6+6;(/;%)E(&+SUDOKU versenyt iskolánkban,
ahol nemcsak a matematika szakkörös tanulók indulhattak, hanem azok is, akik ezzel a feladattípussal találkoztak már, s szí#;$;(+6.$%.()"&+;D@+96.)+"+$%"N"/+0/;KE&N*-V+A+L;-"/#.(@4&+&E-

-'(N'%*+L4&4%")["&+#4-)"&S+/;+70(/;D@0&+(;O?%(;&+N0%4(@<-)V+
A+#;6$;(@+D@*%);$;+"+rV+4$%).-@4$+!"&.8$+g4-).(+-;))V+A+$</4&<+
#;6$;(@+7;DO06/;)*K;]+R"-4DO+:;6;(8(?+)"(.6(*+#4-)V
=+X.K<$+;-$*+#"$.6("2K"S+"2M6O*2UgiUV+CNN*-+"%+"-&"-47N9-+"+
D@;6;&;&+ 7F$466"-S+ #06.DD"-S+ 7"D<&+ .-)"-+ &?$%U);))+ "K.(/?&&"-+
és sok –sok szeretettel köszöntötték az édesanyákat az osztályokban.
- A tavalyi sikerre való tekintettel az idei FORDÍTOTT NAP
sem maradhatott el. A programot természetesen próbáltuk úgy
összeállítani, hogy a diákok és a tanárok egyaránt jól érezzék
7"D<&")V++`C%+7.$&46+0$+UD@+#"(Vj+A+L46/U)4))+("24(+"+)"(96.&+?$+
"+$%E(;);&+0/*)"6)"7.(+#.-)4%)"))<(&]+6'#0/;NN;&+-;));&+"%+96.&S+
hosszabbak a szünetek. Az osztályok maguk választottak diák
4$%).-@L*('&'&;)S+0D"%D")9)+?$+O;-@;));$)+0$V+A%+0/;0+L46/U)4))+("pot Zágonyi Márko Tamás és Lengyel Éva 8. osztályos tanulók
igazgatták. A tanórákat diákok tartották, akik így kipróbálhatták, milyen egy egész osztályt irányítani. A szünetekben az alsó$4&("&+?$+"+L;-$*$'&(;&+&E-'(N'%*+264D6"74&+#4-)"&V+A+&08$0&+
&'6?N;(+(?2$%;6F+#4-)+"%+vCD@+2;68+?$+(@;6$%Q_+!J=N*-+0$7;6)+
ED@;$$?D0+#;)?-&;/*S+/;+("D@+$0&;6)+"6")4))+"+)"(.6=/0.&+&0/4N9$+
és az aszfalt-rajzverseny is.
A+ ("D@4NN"&(.-+ $4&+ ?6/;&-*/*)+ #4(%4))+ "+ 6;(/O"D@9+ /0#")bemutató, melyen a
nyolcadikosok divatdiktátorai segítségével
tantárgyakhoz
kapcsolódó öltözködési
ötleteket kaptunk, pl:
"+ 5%0&"+ 96.6"+ "K.(-4))+
villanykörte fülbevaló
lehet, hogy egyeseknél
kivágta a biztosítékot.
A második szünetben
osztályok mérték öszsze tudásukat az iskola
?-;)?6*-+$%9-9+O<7464$+
#;)?-&;/*(V+J4-)+)"(.6=
/0.&+L480+?$+).N-"+D6"5ti. Bízunk benne, hogy
mindenki talált kedvére való programot.
!N'G1*CC.+I'12)L)&'L)+O75)4$)26)6*&'0'12T5)6g<Am8C$;'MZ,'VnE
N2')1)L84/)&)6'O112)+)268&U'F0C.+-'a)7)4G48'604D74:'81'
o8&.4/48' o*7D+-' "S4$),' 0' `*D&(7)19*687*#L' L#4&D%D6' 1)+T6:'
()$0+I+#1;
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VERSENYEREDMÉNYEINK
N2' *$)*' 605012' 1)L' 123&OC&O$O66' 604#CLD4/*' 5)71)4/)&9)4;'l1&.CD4&'6O99'604#CI%0'*1'5DCC0C60'6#$D10,'S+/)118+)'
L)+L87)66)68186'&SCO49O2:'5D7.1*,'5D7.1&O72)6*,'L)+/)*'81'
704+.1'.712D+.1'604#CLD4/*J'81'1(.765)71)4/)4;'
A+7;D@;0+&?70"#;6$;(@+);6E-;)0+/'()*K?(+Y;6D;-@+c64(+`rV+
4j+lV+O;-@;%?$)S+M"8%.60+J06.D+`rV+4j+GV+O;-@;%?$)S+n;$%-;6+
R4D-.6&"+`rV+4j+IV+O;-@;%?$)+?6);&+;-V+:;-&?$%U)*KE&]+>;N;$)@?((?+>%"N"/+X;-0(/"+)"(.6(*V
A Móricz - hét keretén belül megrendezett tanulmányi ver$;(@;&;(+ )"(<-90(&+ )4#.NN+ ;6*$U);))?&+ 0$&4-.(&+ K9+ OU6(;vét. Az angol nyelvi és ország-ismereti versenyen Paczári
J06.D+`rV+4j+dV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*K;]+R4/9+e9%$;L(?+
)"(.6(*V+A+$%?2;(+U69+#;6$;(@;(+n"#"(@;8%+B0-0"(+`GV+"j+
IV+O;-@;%;))+-;))V+:;-&?$%U)*K;]+30$$(?+!9)O+1").-0"+)"(U)9V+
A+7;DO06/;);))+6"K%2.-@.%")4(+B.24$0+g4-).(+`GV+Nj+&E-'(/UKN"(+ 6?$%;$E-)V+ :;-&?$%U)*K;]+ J?&4(@(?+ J06.DO+ !E(/;+
)"(U)9V+A%+"-"27F#;-;)0+7;D@;0+#;6$;(@+);6E-;)0+/'()*K?(+
Y;6D;-@+c64(+`rV+4j+lV+O;-@;%?$)S+>%"-"@+,$;(D;+`lV+Nj+pV+
O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*KE&+e.7N46+P$)#.((?S+#"-"70()+
R"-4DO+:;6;(8(?+)"(.6(*&V
A+7;D@;0+X96"=7");&+#;6$;(@;(+:"%;&"$+C$%);6+`dV+"j+IIV+
O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*K;]+R"6)O.(?+M;)*+X9(0&"+)"(U)9V+ !9)O+ !"7.$+ IdV+ O;-@;%;))+ -;))V+ :;-&?$%U)*K;]+ M")"&0(?+
Nagy Marianna tanító.
A+ 8$;(D;60+ M;)*5+ uO?);(+ 7;D6;(/;%;))+ 3'6%;)0+ 7");7"tika versenyen 5. b – s és 7. osztályos tanulóink eredmé(@;$;(+$%;6;2;-);&V+e"&"N+B.$%-9+`lV+"j+IV+O;-@;%?$)+?6)+;-S+

RU69+b.(0;-+`rV+4j+pV+O;-@;(+#?D%;))V+:;-&?$%U)*KE&]+>;N;$tyénné Szabad Melinda, Balogh Ferencné és Jámbor Ist#.((?+)"(.6(*&V

A Hajdúböszörményben az egyházkerületi Mazsi- matek
#;6$;(@;(+3")4("+b464))@"+?$+n"#"(@;8%+B0-0"(+`GV+"j+rV+
O;-@;%?$)S+n4724)O=g4-("0+Y;6D*+?$+B.24$0+g4-).(+`GV+Nj+
mV+O;-@;%?$)+?6);&+;-V+:;-&?$%U)*KE&]+R;&?(?+30$$+\#"S+#"-"70()+B*60(8%(?+R"6.)O+R;6("/;))+)"(U)9&V
A+ X0$&4-8+ u+ b09$D@*6N;(+ 7;D6;(/;%?$6;+ &;6E-*+ ~V+ h6szágos Magyar Versenyen komplex anyanyelvi kategóriáN"(+R;8$;0+R4D-.6&"+`dV+"j+IV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*K;]+
B?D6./0+Y?%.(?+)"(U)9V+e"&"N+R;))0("+`pV+4j+pV+O;-@;%;))+-;))V+
:;-&?$%U)*K;]+1"D@+P$)#.((?V+{D@"(;NN;(+"+&");D960.N"(+
L;-$*+)"D4%")4(+X<6D<-@+X.)?+C(/6;+`mV+4j+IV+O;-@;%?$)S+
M"8%.60+J06.D+`rV+4j+dV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+J;6$74(/.$+&");D960.N"(+X"K464$+B"<6"+B0--"+`^V+4j+?$+J"/.$%+M?);6+`mV+4j+
tanulók korcsoportjukban 4. helyezést, Papp Eszter Ágota
`rV+4j+IV+O;-@;%?$)+?6);&+;-V+:;-&?$%U)*KE&]+X<6D<-@(?+34#.8$+C/0)+)"(.6(*V+>074(+\#"+:6<%$0("+`lV+"j+dV+O;-@;%?$)+
?6)+;-+#;6$74(/.$.#"-V+:;-&?$%U)*K;]+M9)46(?+e}D;6+360$%)0("+)"(.6(*V+R"-4DO+:6<%$0("+`pV+4j+kV+O;-@;%;))+-;))V+:;-&?$%U)*K;]+1"D@+P$)#.((?+)"(U)9V
Ugyanezen a versenyen Arany János: A tudós macskája
8U7F+#;6$?(;&+0--<$%)6.-.$.6"+&0U6)+6"K%2.-@.%")6"+0$&4-.(&+
)'NN+)"(<-9K"+0$+&?$%U);))+2.-@"7F#;&;)V+R4/(.6+J0--*+`IV+
NjS+306.-@+A(("+`GV+Nj+7<(&.K.)+IV+O;-@;%?$$;-+K<)"-7"%)"+
"+%$F60S+R"-4DO+c/.7S+1@060+A(("N;--"S+>"6&"/0+J0&)960"S+
!"&.8$+B0-0+`IV+Nj+&E-'(/UKN"(+6?$%;$E-);&V+:;-&?$%U)*KE&]+
J?&4(@(?+J06.DO+!E(/;+)"(U)9V+!'6'&+X4--0+`dV+Nj+6"K%.#"-+
dV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*K;]+M")"&0(?+1"D@+X"60"(("V
A+ >%")7.6+A-"2L4&[+ XF#?$%;)0+ P$&4-"+ ('#;(/?&;&?()+ "+
kisvárdai II. Weiner Leó Megyei Zongoraversenyen Bo64$+X.)?+`lV+Nj+&E-'(/UKN"(+6?$%;$E-)V+:;-&?$%U)*K;]+X.(/0+
Ákos zongoratanár.
A+>%")7.6+n"(DK"+;-(;#;%?$F+);O;)$?D&<)")9+#;6$;(@;(+"+
>%8?("+>%U(O.%0+XFO;-@+('#;(/?&;&?()+3;6);$+:6<%$0("+
`^V+4j+dV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*K;]+30$$+cD(;$+?(;&;$S+
karnagy.
A Nyírbátorban megrendezésre került Országos Néptánc#;6$;(@;(+ "+ v,$;2;6;/*&_+ `dV+ ?#L4-@"7j+ GV+ O;-@;%?$)S+ "+
v30$O"6"(D_+`mV+4j+).(88$4246)+dV+O;-@;%?$)+?6)+;-V+:;-&?$%U)*KE&]+!9)O(?+>%47K<+A(0)"+).(82;/"D9D<$V
Sporteredményeink: A Farsangi Úszóversenyen mell[$%.$N"(+ M"8%.60+ R"-.%$+ `GV+ Nj+ ?$+J"/98%+ XU6"+ `GV+ Nj+ dV+
helyezést értek el. A Diákolimpián mellúszásban az I –II.
&468$4246)N"(+J"/98%+XU6"+?$+J"/98%+n"(("+`pV+4j+"%+lV+
O;-@;(+ #?D;%);&V+ :;-&?$%U)*KE&]+ J0/"+ X0&-9$+ );$)(;#;-*+
tanár.
>hBP+bCh+YBhfPAQ

:4UQZR6RZ2OW
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyés püspöke, 2011 – ben alapította meg az Év Katekétája
/UK")S+"7;-@;)+70(/;(+;$%);(/*N;(+;D@++7<(&.K.N"(+?$+?-;)2?-/.K.#"-+&0;7;-&;/*+O0))"(.6("&+U)?-+4/"+"%+
egyház.
6'77;-+4$%)K<&+7;D+"+OU6)S+O4D@+"+GHIGV+?#N;(+0$&4-.(&N"(+"+&")4-0&<$+O0))"(4&)").$)+#?D%*+>%"N9(?+
,$;22;()*+P-/0&9+O0))"(.6+&"2K"+7;D+;%)+"+7;D)0$%);-*+8U7;)V
A+/UKO4%+$%;6;);));-+D6")<-.-<(&S+?-;)?6;+?$+7<(&.K.6"+P$);(E(&+D"%/"D+.-/.$.)+&U#.(K<&Q

TEMPLOM ÉS ISKOLA

ISKOLA 21

HANG -ÁSZOK
P$&4-.(&+d+L*$+8$"2")"S+"+n"(D+=+c$%4&+`3;6);$+:6<%$0("S+ másra hangolódtak” a csapattagok.. Az izgalmas és jókedSallai Balázs, Zágonyi Márko Tamás) Balogh Ferencné #F+ #;6$;(@6*-+ ?-7?(@;&&;-+ );-#;S+ N4-/4D"(+ )?6);&+ O"%"+
)"(.6(*+#;%;)?$?#;-+N;(;#;%;))+"+$%?&;$L;O?6#.60+,$0).6@+ nA1Y+uc>gAP13Q
F0C.+-'a)7)4G48'604D74:
C70-+ XF#?$%;)0+ XFO;-@+ A-"2L4&[+ XF#?$%;)4&)").$0+ P()?%7?(@+ ?$+ "+ ).6$$%;6#;%*+ 0$%&"$%;()D@'6D@0+ c-)"-.(4$+
Iskola által meghirdetett versenybe, melynek védnöke:
Miklósa Erika operaénekes volt.
A+$0&;6;$+-;#;-;%*+L46/<-9&+<).(+GHIGV+.260-0$+GH=.(+n"Kdúböszörményben tartották meg az Észak-Magyarországi
f?D09$+ /'()*)S+ "7;-@+ O;-@$%U(;(+ IG+ 8$"2")+ 7?6);+ '$$%;+
)</.$.)V+ ,$"2")<(&+ "%+ JV+ O;-@;(+ #?D%;))V+A+ 7;D@?N*-+ pS+
míg országosan 82 csapat nevezett be a rangos versenybe,
mely valóban komplex volt: az énekes dalanyag követelményei mellett zeneelméleti, zenetörténeti, hangszerisme6;)0S+#"-"70()+%;(;$%;6%*&+?-;)[)K"+?$+7F#;0&+0$7;6;)"(@"gára épült.
A versenyre való felkészülést a jó hangulat, a vidámság
jellemezte, miközben egymástól is sokat tanultak, „egy-

=PcSQJS*7SUgUQ

Az idei tanévben immáron 4. alkalommal rendezték meg
J?$%)*(+ "+ f;L467.)<$+ P$&4-.&+ h6$%.D4$+ B"N/"6[D9+ N"Knokságát. A versenyre 10 csapat nevezett, amit két cso-

246)N"+$464-)"&V+A+7?6&*%?$;&+&?)+2.-@.(+%"K-4))"&+?$+"%+
0/*K.6.$+("D@4(+7;D(;O;%U);));+/4-D<(&")S+O0$%;(+6;));(;);$+7;-;DN;(+&;--;))+7;D#U#(<(&+"+7?6&*%?$;&;)V++!"(<-90(&+ ("D@$%;6F;(+ O;-@).--)"&+ ?$+ N;N0%4(@U)4)).&S+ O4D@+ "+
)</.$+ 7;--;))+ "+ $%U#(;&+ 0$+ ("D@+ $%;6;2;+ #"(+ "+ D@*%;-;7+
elérésében. A torna végén korcsoportunkban – az összesített pontszámaink alapján – iskolánk csapata a 2. helyen
végzett. A verseny szervezése és lebonyolítása igen szín#4("-"$+?$+2?-/"?6)?&F+#4-)S+"70)+"%+;-7[-)+?#;&N;(+7.6+
megszokhattunk. Gratulálunk a csapatnak, melynek névsora: Alexa Bence, Szalay Kont András, Széplaki Ákos,
Takács Tibor, Széplaki Gábor, Jóni Dániel András, Bodó
Balázs, Bulyáki Zsolt, Nagy Péter István. Ezúton szeret(?7+7;D&'$%'((0+&?)+L<)N"--)+$%;6;)*+$%E-*S+R4/9+e9%$;L+
és Szalay Kont segítségét, akik elkísérték és buzdították a
csapatot.
o*$0'H*&CI1'6)164)5)C:'604D7

=VMcQQ5mOJdLS*U*QJ4QL2NR58*$PUQ564*#645NVMN*4Nh1456QZS*8SO1R68*OJPJQQ
=VMcQQ5mOJdLS8*5NV6RRUg1d6S*iJQQ*RLQ4N*U*?Nh1456QZS1O* $PUQ564L4Q* &JPfUSP2e* =VMNScRNQ* Q651VUQ6S6KURC*
U* $PUQ5642L5NQ8* ?Nh1456QZS* :8526P8Z5C* UP* =7SNd8*
B6Qf148*/SQK62*?Nh1456QZS*:8526P8Z5*LS*&1RRLV8Z5C*
U*G6QLSPUROU8*&6RK82*n621S*?Nh1456QZS*-RQUR621S*/SO1RUC* KURU582Q* U* FNfL4VMU45UQ8* &JR7SNM* FN4N27* ?Nh1456QZS*-RQUR621S*/SO1RUC*HK1dU*LS*BJR7STdN*OJPJQQ`*
0L2QNO*dLRNRTQQ*G6QLSPURO62*l4Q6O*UR6*U*2M8RUQO1PUQ1QC*
U58*4N5LRfNQTRNV*U*QNQQNO*5NPNiL2*8S*5ZQUQO1P28*h1V`
:E-'2+P$)#.(S+"%+;D@;$E-;)+;-('&;S+46$%.DD@F-?$0+&?2#0$;-*+&0L;K);));S+O4D@+"+)'6)?(;-70+>%")7.6+J.67;D@;+?6)?&;0)+
$%;6;)(?+L;-7<)")(0S+?-);)(0+?$+*60%(0V+C((;&+"+-;D[K"NN+.--47.$"+"+$%")7.60+0$&4-.&+;D@E))7F&'/?$0+7;D.--"24/.$"V

A megállapodás célja a határon innen és túli magyarsággal
való szorosabb kapcsolat kialakítása, egymás jobb megis7;6?$;S+$;DU)?$;S+"+7"D@"6+(;7%;)O;)+#"-9+&')*/?$+O"(D$[-@4%.$"S+ "+ 6;L467.)<$+ &;6;$%)@?(+ ?6)?&6;(/+ ;6*$U)?$;S+
O").64(+.)U#;-*+.24-.$"V
A%+0$&4-.&+;D@E))7F&'/?$?(;&+"-"2K"+"%+0()?%7?(@;&+&'%'))0+ 2"6)(;6&"28$4-")V+A+ 7;D.--"24/.$+ -;O;)*$?D;)+ (@[K)+
egymás kölcsönös megismerésére és a személyes kapcsolatokra.
A%+ ;D@E))7F&'/?$+ )'NN;&+ &'%'))+ "+ &'#;)&;%*+ );6E-;);ket foglalja magában: az intézmények tanárai és diákjai
rendszeresen találkoznak egymással, tapasztalatokat cserélnek, részt vesznek egymás kulturális, sport, szakmai,
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O"D@47.(@*6%*+?$+;D@O.%0+6;(/;%#?(@;0(S+&'%'$+264K;&);&N;(+?$+2.-@.%")4&N"(+;D@E))7F&'/(;&V
Szilágyi Éva, a Szatmárnémeti Református Gimnázium
0D"%D")9(*K;+;-74(/)"]+vZD@+?6%;7S+O4D@+"%+P--@?$+Y@<-"+
- i Haza a magasban öszszefogó és határokon átU#;-*+ $%07N9-<7"+ ;NN;(+
az aláírásban is realizá-9/4))V+ C%+ "%+ ;-$*+ -?2?$S+
hogy közelebb kerültünk
egymáshoz és mi pedagógusok ezt ki is fogjuk
tölteni tartalommal.” Az
0D"%D")9(*+L;-+0$+"K.(-4))"+
"%+ ;-$*+ 7<(&"E-?$+ O;-@-

színéül a Szatmárnémeti Református Gimnáziumot a kö#;)&;%*+)"(?#+;-;K?(V+A+K;-;(-;#*&+"%+"K.(-")4)+;-L4D"/).&V
A megbeszélés és az ünnepélyes aláírás után a vendégek
körbelátogatták a Mátészalkai Kálvin János Református
c-)"-.(4$+ P$&4-.)+ ?$+ "%+ ;-$*+
tapasztalatcsere után máris
sokat tanultak az ott látottakból és hallottakból.
P$);(+ .-/K"+ "%+ ;D@E))7F&'/?$)Q
aSCO('c&.1

&8462dZR9*&6RK821S*&J2MKQ641S1O*&J4N
Szomorúan vettük tudomásul, hogy az év végéhez közeledve a végéhez közeledik a Kálvinos Könyvtárosok
3'6?(;&+ 7F&'/?$;S+ 264D6"7K"+ 0$V+A%+ ;D?$%+ )"(?#+ $46.(+
tartó foglalkozások kikapcsolódást, felüdülést jelentettek
számunkra a tanulós hétköznapokban. Vártuk már a csü)'6)'&+ /?-<).(4&")S+ O4D@+ v8$"2")N"+ #;6*/#;_S+ [)&'%N;(+
megbeszélve a napi iskolai dolgokat, átmenjünk a Városi
Könyvtárba, és önfeledt órákat töltsünk el együtt. Ki)"6)9"&+ #4-)<(&S+ 7;6)+ #4(%4))"&+ "+ O?)6*-+ O?)6;+ 7;D[K<-9+
264D6"74&S+"%+?6/;&;$+;-*"/.$4&S+"+7;D-;2;)?$+&?%7F#;$+
foglalkozások, a vidám társaság és a könyvtárosok szeretetteljes gondoskodása.
Örültünk, hogy a tavaszi szünet utáni napokban még elmehettünk együtt kirándulni. Bár a nehezen tavaszodó
0/*K.6.$+(;7+&;/#;%;))+"%+<)"%.$("&S+"+70+K9&;/#E(&;)+"%+
;$*+(;7+74$O"))"+;-V+A%+<)<(&+0$7?)+&'(@#;&+&'%?+#;%;tett. Megtekintettük a Sárospataki Református Kollégium
1"D@&'(@#).6.)S+"O4-+"+("D@+2;/"D9D<$+,47;(0<$+v)"(U)9_+ &'(@#;0)+ 0$+ -.)O"))<&V+ `1;&0+ &'$%'(O;)KE&+ "%+ 96"&'%0+
$%E(;);&;)+u+;%)+K9-+7;DK;D@;%)E&Qj+{)<(&+&'#;)&;%*+.--47.$"+"+7"D@"6+(@;-#F+R0N-0"+N'-8$*K?N;S+J0%$4-@N"+#;%;);))V+ C%+ "+ -.)4D").$+ (;&E(&S+ 6;5$+ /0.&4&("&+ &E-'('$;(+

melengette a szívünket. Láthattuk a Károli Bibliát és egy
0();6"&)U#S+ O<7464$+ K.)?&4$+ ;-*"/.$+ $46.(+ &0+ 0$+ (@47)")hattuk az egyik oldalát. Magunk is megtapasztalhattuk,
hogy milyen nehéz mesterség volt a könyvnyomtatás. A
5(47+;--.).$+<).(+7?D+R4-/4D&*#.6"-K.6"+0$+;--.)4D"))<(&S+
"O4-+-;(@FD'%'))+70(&;)+"%+9-47&")4(.&&"-+7;DK;-;(U);))+
történelmi események látványa.
n"%"[)4(+"669-+N;$%?-D;))E(&S+O4D@+K9+#4-("S+O"+K'#*6;+0$+
-;((;+ -;O;)*$?DE(&+ 0-@;(+ 264D6"74(+ 6?$%)+ #;((0V+A+ 3.-vinos Könyvtárosok Körének nevében megköszönöm a
könyvtár igazgatójának, Zsóka néninek és munkatársainak, hogy megteremtették nekünk ezeket az alkalmakat,
hogy türelemmel és szeretettel foglalkoztak velünk. Köszönjük, hogy gyarapították ismereteinket, tudásunkat.
Hálás szívvel köszönjük, hogy az együtt töltött órák alatt,
a programok során egy kis közösséggé, baráti társasággá
kovácsolódtunk. További munkájukra és életükre Isten
D"%/"D+.-/.$.)+&U#.(K<&Q
Reméljük, hogy ez a tanév csak elindítója volt a „KKK” –
("&+?$+"%+0))+7"6"/9&("&+K'#*6;+-;$%+L4-@)").$"Q
>)76)1'a7#21*40'_;'.126DC/.1'604#CI
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Útra kelt az iskola
14S+70;-*))+L?-6;?6)?$+;$(;S+(;7+"%+0$&4-"+#.(/464-)+.)+;D@+
7.$0&+#.64$N"S+#"D@+<)8.N"S+O"(;7+"%+0$&4-.)+N;(?2;$U)*+
gyereksereg. Intézményünkben immár hagyománnyá vált,
O4D@+"+K9+0/*+&'%;-;/)?#;-+&0E6E-(;&+"%+0$&4-"+L"-"0+?$+"+/0ákok apraja-nagyja egy „zöldebb”, egy „szabadabb”, esetleg egy „magasabb” környezetet választ a tanulás színhelyéül. Nem történt ez másként az idén sem.
A kirándulás sorát az 5. évfolyamosok kezdték, kihasználva a május 1 – jei ünnepnapot és nyári kánikulát. A Napkor - Harangodi Erdészeti Táborban töltöttek el három
napot az erdei iskola program keretén belül. A diákok az
;6/?$%;)0+).N46+#;%;)*K?(;&+06.(@U).$.#"-+#.-)4%")4$+264Dramokban vehettek részt. Volt kenyérsütés - amelyhez a

próbálhattak mindenféle középkori játékot, fegyvert, harci
öltözéket. Legvégül szemtanúi lehettek egy igazi bajvívásnak, melynek izgalma és szépsége magával ragadott
mindenkit.
A+ -;D0%D")4))"NN"(+ "%+ IV+ 4$%).-@4$+ D@;6;&;&+ `?$+ $%E-*&j+
&?$%E-);&+"%+;-$*+&06.(/<-.$<&6"V+A+$%E-*&+O0.(@.)+L;-;/tette az osztálytársakkal való együttlét öröme. MárokpapiN"(+D"%/"D+0$7;6;));6K;$%)*+264D6"74&+#.6).&+"+D@;6;&;&;)V+C6/*(S+7;%*(+&;6;$%)E-+#;%;);))+[)K<&S+70&'%N;(+$4&+
hasznos ismerettel is gazdagodtak nemcsak napközben,
hanem esete a csillagos ég alatt is.
Hetedik osztályosaink Túristvándiba és környékére látoD"))"&+;-V+R080&-06;+2"))"()"&+*&+0$S+?$+UD@+K.6).&+N;+"+&'6nyék nevezetes helyeit. A kerékpározást megunva csónakN"S+&;(<N"+$%.--)"&+`"+N.)6"NN"&j+?$+"+![6+L4-@9(+;#;%#;+
$%;7-?-)?&+7;D+"+#U%2"6)4)+?$+"+#U%+?-*#0-.D.)V+A+&06.(/<-.$)+"+$%E-*&&;-+#"-9+&'%'$+$E)?$+u+L*%?$+%.6)"V
A 3. b osztályosok szintén ezt a helyszínt választották úti
célul, felfedezve a Szatmári térség irodalmi és természetvédelmi helyeit.
A 4. és a 3.a osztályosok Nagyvisnyóra kirándultak. Ellátogattak a közeli Szilvásváradra, kisvonatoztak, megnézték a Fátyol – vízesést, a pisztrángos tavakat. Hazafelé
jövet Eger ódon házai között sétáltak és természetesen
7;D);&0();))?&+"+#.6")+0$S+L;-0/?%#;+"+;D60+O*$'&+);));0)V
Június elejére mindenki hazatért és újra benépesült az iskola. A gyerekek örvendezve mesélték egymásnak az élményeiket. Hálásak vagyunk Istennek, hogy szép élmé(@;&&;-S+"%+;D@E))-?)+'6'7?#;-+D"%/"D4/O"))<(&Q
e'#*6;+7;D0$7?);-KE&S+[K"NN+8$4/.-")4$S+&'%;-0+#"D@+).#4-"NN0+7"D@"646$%.D0+O;-@;&;)+L;-L;/;%#;Q

6*%$?)+"+D@;6;&;&+D@FK)'))?&+'$$%;+=S+#4-)+UK.$%&4/.$S+6;Dgelente kisállatok etetése, reggeli torna, tanösvényen növényekkel való ismerkedés, vadászkutya bemutató, szirti
sas bemutató. Emellett lehetett focizni, a játszótéren gond- N2'O112)Q.+C0CI6'&812T6)66)U'>)76)1'jD12CI48'604T6I'J'*+02talanul hintázni, játszani.
+06I-)C/)66)1
Május végéhez közeledve már szinte követni sem lehetett
ki maradt itthon és melyik osztály kelt útra. A 8. osztá-@4$4&+"+N;6;D0+X.64&2"20+,$02;6&;+).N46.)+#.-"$%)4)).&V+
Sanyi bácsi és csapata azonban nem érte be a közeli helyre
való elvonulással. Kirándulásukat 50 km-nyi biciklitúrával is megtoldották, mely igen megedzette a társaságot.
Utoljára lehettek már együtt, ezért a kirándulás minden
pillanatát igyekeztek felejthetetlenné tenni nagy beszélgetésekkel, közös éneklésekkel, hosszú éjszakázásokkal.
A 6. osztályosok a Tisza-tóhoz látogattak el, ahol ennek a
csodálatos helynek a vízi világával ismerkedhettek meg.
h$%).-@L*('&E&S+X0&0+N.8$0+K9&;/#?)+0$7;6#;S+"%+4$%).-@+
(;7+#4-)+$%F&?N;(+"+79&.%.$("&S+&"8"D.$("&Q
A második évfolyam tanulói egy igen gazdag, tartalmas
kiránduláson vehettek részt Bükkszentkereszten és környékén. Megmászhatták a hegyeket, miközben a túrave%;)*+ 0$7;6;);&;)+ 0$+ (@[K)4))+ (;&0&+ "+ D@9D@('#?(@;&6*-S+
"+ 7?$%?D;)?$6*-S+ "+ L.&69-S+ &'#;&6*-V+ B0--"LE6;/;(+ 7;D);kintették a Szent István barlang csodálatos cseppköveit,
&0$#4(")4%O"))"&+ "+ RE&&N;(V+ A+ b09$D@*60+ #.6N"(+ 2;/0D+
6?$%)#;#*0+-;O;));&+;D@+&'%?2&460+#.$.60+L46D")"D("&S+&0-
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n9QLO12MS6V8*NSQ
!g'12*5D75D4/T5)L)6'-)C/)2)L'0'Q)C-:&7),'02'C)12'0'%)C)'0'12O5)618+4)&,'
L)C/)6'84'0'5*CD++0C'&O6O&;<'AMHI2)1'?,'MVE

A Kálvin János Református Általános Iskola 2012. május
Ik=?(+)"6)4))"+e9)?&4(@$.D0+;$)K?)+"%+;//0D0+?#;&)*-+;-)?6*;(S+ "%+ 0$&4-"+ </#"6.(V+ CNN;(+ "%+ ?#N;(+ )"(U)#.(@"0(&+
$4&$%U(F+ );O;)$?DE&&;-+ ?$+ ;-*"/.$"0&&"-+ $%0#.6#.(@4$+
hangulatot teremtettek.

3'$%'(KE&+"+L;-&?$%U)*+2;/"D9D<$4&+.-/4%")4$+7<(&.K.)S+
hogy egy kellemes délutánt tölthettünk együtt.
Az est bevételével az iskola nyílászáróinak cseréjét támogatták a megjelent vendégek. A nyár folyamán terveink
$%;60()+$%;6;)(?(&+0()?%7?(@E(&+&E-$*+O47-4&%").)S+(@Ulászáróit és tornatermünket felújítani.
Egy Reményik Sándor idézettel köszönjük meg az erre
szánt adományaikat, támogatásukat:
„ Minden lélekben van egy kis szivárvány,/kis csapóhíd,
amelyet lebocsát,/hogy egy másik lélek átmehessen rajta,/ennek a hídnak hídpillére nincsen,/ezt a hidacskát csak
az Isten tartja,/az Isten, aki a szívekbe lát.”
Köszönettel és tisztelettel az iskola tanulóifjúsága,
+(;#;-*0=+?$+/4-D4%90+&'%'$$?D;+(;#?N;(]+
F0&6*48'lCC81'f50'*+02+06I

Bo+$o%p(&*D$*=,G=:;<(&q
2012. június 16-án az iskola árnyas udvarán búcsúztak
;-+#?D%*$S+(@4-8"/0&+4$%).-@4$+/0.&K"0(&V+A+N"--"D.$0+
E((;20+0$);()0$%);-;);(+26?/0&.-9+("D@)0$%);-;)F+R;8$;0+
X0&-9$+-;-&02.$%)46+"+&'#;)&;%*+PD?)+O;-@;%);+"+N[8$[zó diákok szívére, útravalóul téve a tarisznyájukba:
!"#$%#&'()$*+,'-.+/'0&*'123&)4'5)6,'123&)4'0706,'81'0&*'
9:5)4'5)6,'9:5)4'*1'0706;<A2 Kor 9, 6). Reméljük, hogy
kibocsátott tanítványainknak sokszor eszükbe jut majd
az Ige tanítása az élet minden területén, és nemcsak
7;DO"--90S+O"(;7+8$;-;&#*0+0$+-;$%(;&+"(("&V
A ballagási ünnepségen vehették át jutalmukat azok a
)"(<-9&S+"&0&+"%+;-7[-)+(@4-8+)"(?#+$46.(+&0;7;-&;/*+
munkát végeztek a tanulás, a közösségi munka területén, és magatartásukkal is példát mutattak iskolatársaiknak. Többek között átadásra kerültek Kálvin díjak
is, mely a legmagasabb elismerés az iskolánkban. A
2011/2012. tanévben díjazottak:
Kertes Fruzsina, Lengyel Éva és Majoros Laura Lilla
tanulók.
Nyolcadikos tanulóink a tavaszi felvételi vizsgák után
"+&'#;)&;%*+0$&4-.&N"(+L4-@)")K.&+)"(<-7.(@"0&")]+Ir+

)"(<-9+D07(.%0<7N"(+`&'%E-E&+p+)"(<-9+6;L467.)<$+
gimnáziumban), és 12 tanuló szakközépiskolában. 21
tanuló mátészalkai középiskolát választott.
Reméljük, hogy az útravalóul választott, a tablójukon
is olvasható Ige mindnyájuknak irányt mutat majd az
életben való eligazodásukhoz, s mindig emlékeztetni
L4DK"+*&;)+"%+.-)"-.(4$+0$&4-"0+?#;&6;]+
!F.C$.+'02'02')L9)7,'0&*'L)+60CDC60'0'9OCG1)118+)6,'81'
02'02')L9)7,'0&*'876)CL)6'&0(;
fC)6'QD%0')2'02.&40&,'0&*&'L)+70+0$%D&,'81'0&*&'7D'
6DL012&.$40&,'9.C$.+.&;<`M?-/"N;$%?/;&+&'(@#;+d]+
13, 18)
G82dU22M8ZO*Q1K6[[8*QU2ZR562MU8f1P*O8QU4Q6SQC*
SP14VUR5UQC*S1O*S8ON4QC*SPLg*N4Nd5L2MNONQC*LRNQcO4N*
/SQN2c2O*VUPdUV*6Rd6S6Q*OlK62iZOW
>)76)1'jD12CI48'604T6I'J'*+02+06I-)C/)66)1
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"*]^__j]^_]`*QU2LK*[URRUV9*r`*1SPQ6RMU
h$%).-@L*('&]+J"/.$%+>.(/46
Bársony Bence
Becsei Anikó
Bodó Balázs
R<-@.&0+,$"N"
Bulyáki Zsolt
Elek Petra
Fehér Adrienn
Földi Péter
Guti Gréta
Jóni András Dániel
Kertes Fruzsina
Kiss Eszter
Kovács Norbert
Lengyel Éva
Majoros Laura Lilla

Mónus Lilla
Nagy Kornél Pál
Nagy Péter István
Soltész Dávid
Szabó Bálint György
Szabó Dominika
Szabó Zsuzsa
Széplaki Gábor
Szilágyi Péter
>%F8$+X4--0+R;6("/;))
Tisza Márk Levente
Vánczku Attila Áhim
Virág Viktória
Zágonyi Márko Tamás

&NdKNS*BURRUV9*(M1R7Ud8O1S1OW
A mai napon nem azért léptétek át az iskola kapuját, hogy
tanuljatok, és nem kell félnetek a dolgozatírástól sem.
Menni kell tovább – ezzel a néhány szóval a szívetekben
K')););&+7"+0/;V+CD@+?##;-+;%;-*))S+70&46+7?D+)0+N[8$[%)")).)4&+/0.&).6$"0)4&")S+4-@"(+).#4-0("&+)F()+;%+"+20--"(")S+
?$+74$)+;-K'))+"%+0/*S+O4D@+[)6"+&;-K;);&V+
Mikor 2004 szeptemberében átléptétek az iskola kapuit,
sok kérdés kavargott a fejetekben: Kik lesznek a tanító0(&T+30&+-;$%(;&+"%+4$%).-@).6$"0(&T+X0-@;(+-;$%+"%+0$&4-.N"(T+!"(U)90)4&+$%;6;)*+D4(/4$&4/.$"S+06.(@U).$"+"%4(ban ezt mind elfeledtették veletek.
A nyolc év alatt számos nehézséggel néztetek szembe.
C-$*+4$%).-@N"(+[K+&'6(@;%;)S+0$7;6;)-;(+D@;6;&;&+#;));&+
körül benneteket. Aztán mire megismertétek egymást,

már itt is volt az ötödik osztály, ahol új tanár bácsik, tanár nénik fogadtak titeket, és új tantárgyakat ismerhet););&+ 7;DS+ "7;-@;&&;-+ )</.$4)4&")+ N*#U)O;))?);&V+A%+ 0))+
)'-)'))+?#;&+'$$%;&4#.8$4-)"&+N;((;);&;)V+CD@E))+(*)););&+
L;-S+7;D$%;22;()+&0$/0.&4&N9-+#.-)")4&+7.6+;-*6;);&0()*+
nagyokká. A megpróbáltatások mellett azonban nagyon
sok élmény is várt itt rátok. Osztályotok tudását, képességét számos versenyen, rendezvényen mutattátok meg.
Az osztálykirándulások, a jótékonysági estek, a csendes
("24&S+"+)?7"%.69+/4-D4%")4&+0/;D)?2*+2;68;0S+"%+?#+#?D0+
#0%$D.&+-;-&0=5%0&"0+7;D);6O;-?$;S+"+)"(U).$0+96.&+4-@&46+
O4$$%[("&+ )F(*S+ 7.$&46+ 20--"(")+ "-"))+ ;-6'22;(*+ 2;68;0+
mind-mind olyan emlékek, melyeket sosem felejtettek
majd el.
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Most a búcsú pillanatában ne felejtsétek el, hogy köszö(;);)+ ?6/;7;-(;&+ )"(.6"0)4&S+ "&0&+ L?-)*+ D4(/4$&4/.$$"-+
terelgettek titeket azon az úton, mely most számotokra itt
véget ér. Nemsokára életetekben egy újabb szakasz kez/*/0&+;-V+Y07(.%0<74&N"(S+$%"&&'%?20$&4-.&N"(+L4-@)")játok tanulmányaitokat. Újabb és újabb kihívások elé állít
titeket az élet. Az itt megtanultakat viszitek tovább oda,
ahol már nem fog körülvenni titeket iskolánk gondoskodása, szeretete. Mikor kimentek a világba, már nem lesz
más nektek az iskolánk, csak emlék. Ezért ezt meg kell
*60%(;);&+$%U#;);&N;(S+O4D@+O"+64$$%+06.(@N"+)?6);&S+;7-?kezzetek arra, hogy mit tanítottak nektek itt tanáraitok, és
[D@+);D@;);&Q++J;%?6;-K;(+N;((;);&;)+"%+0))+7;D)"(<-)+$%;-
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retet, vigyétek magatokkal, hogy mindig általa lássatok.
Sose felejtsétek el, hogy iskolánk kapui, tanáraitok és diáktársaitok mindig tárt karokkal várnak vissza benneteket.
C7-?&;%%;);&+ 7"K/+ 6.(&S+ ?$+ "%+ 0))+ ;-)'-)'))+ $%?2+ ?#;&6;Q+
Kívánunk sok sikert és kitartást ahhoz, hogy megtaláljátok helyeteket a rátok váró, még ismeretlen új életben.
30$$+e;(*+&'#;)&;%*+D4(/4-")"0#"-+N[8$[%0&+)*-;);&+"+O;-@;);&;)+.)#;#*+rV+4$%).-@]
!'K822'5*1120'L.16')+/'()7G7),'4822'02']670pK82$'L)+,'L*6'
6)66,'L*6'0C&.6.66'0'L#4&0,pK822'5*1120;;;'026D4'*1L86'G10&'
)C:7),p['*4$#C%'6.5D99'02'0C&.6I'%O5:9)b<
W)12C)7'F.+CD7&0'^;'.126DC/.1'604#CI

!8SPQNRQ*/SO1RUKNPNQLSC*!U264U82OW*!8SPQNRQ*$PcRTOC*#N2dLVN82OW*&NdKNS*.86OQ64SU85W
Ahogy a Prédikátor mondja:”Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.”. De
L4-@)")O")(.7+"%+;D@$%;6F+;7N;6;&+N'-8$;$$?D?#;-S+O4D@+
semmit nem kell siettetni, úgyis eljön.
Pedig voltak napok, pillanatok, amin szívesen átugrottunk
#4-("WV+?$+#4-)+[D@S+O4D@+#.6)<&+;%)+"+2;68;)V+b;+74$)S+
O4D@+0))+#"(S+$%U#;$;(+7;D.--U)"(.(&+"%+0/*)V
1@4-8+?##;-+;%;-*))+-?2)E(&+N;+0/;V+M080S+70(/;(6;+(@0)4))S+
kíváncsi gyermekként, és izgulva, hogy a varázslatos óvodai álomvilág után vajon mi vár itt ránk. Aggodalmunkat,
bizonytalanságainkat a tanító nénik oszlatták el. Általuk
ismertük meg az iskolai életet: a tanulást és a templomi
szolgálatokat. Megtanultuk minden tudás alapját: az írást,
az olvasást, a számolást és azt, hogy a becsületes, szorD"-7"$+7<(&.("&+;6;/7?(@;+?$+K<)"-7"+#"(V+i&+&;%/)?&+
;-+"%+?2U)?$)+N;((E(&S+?$+*&+6"&).&+-;+)</.$<(&+?$+;7N;6$?DE(&+"-"2K"0)V+!</K<&S+(;7+#4-)+&'((@F+/4-D<&S+O0$%;(+
csintalanságunkkal, elevenségünkkel megnehezítettük a
munkájukat.
3"7"$%&46<(&+#"/+O"K).$"0)+L;-$*$+)"(.6"0(&+0$+(@;$;D;)ték, miközben színesedett tudásunk palettája. Érdekes, új
tantárgyakkal ismerkedtünk meg: biológiával, kémiával,
5%0&.#"-S+L'-/6"K%%"-S+)'6)?(;-;77;-+?$+064/"-477"-V+>%U#E(&N;(+ *6%E(&+ ;D@=;D@+ #088;$+ 20--"(")4)S+ )"(.6"0(&6"+
K;--;7%*+ 74(/")4)+ ?$+ 74%/<-")4)V+ :E-E(&N;(+ 8$;(D;(;&+
4-@&46+/46D.-9S+7?D0$+)E6;-7;$+?$+$%;6;)*+$%"#"0&V
Örömmel idézzük fel a jó hangulatú biológia, rajz, testne#;-?$+?$+L'-/6"K%+96.&")S+"+7");7")0&"S+5%0&"+?$+&?70"+96.&+
félresikerült heuréka élményeit, a történelem és a magyar
96.&+ &;/?-@;$+ ;-*"/.$"0)S+ "%+ ?(;&-*$+ "(D4-+ 96.&")+ ?$+ "%+
informatika órák nagy igazságát, hogy igazán összezava64/(0+-;DK4NN"(+"+$%.7U)9D?22;-+-;O;)V+A+8$02&;-*/?$;&;)S+
vicces beszólásokat, a Jótékonysági esteket, az énekkari
szereplések szép pillanatait és izgalmait, a biciklitúrákat, a
O0))"(+96.&+-?-;&?2U)?$;0)S+"+&4(567.-.$+?-7?(@?)S+;D@7.$+
L;-#0/U).$"0)+?$+"%+;-$*+v$%;6;-;7L?-;$?D;&;)_V+
1@4-8+?#+("D@+0/*V+C//0D0+?-;)E(&+("D@4NN+6?$%;+;+L"-"&+
&'%'))+);-)W+\$+"%+?#;&+$4/6.N"(+8$0$%4-9/)<(&S+L467.lódtunk, mint folyóban a kavicsok. Tanáraink és egymás
által egyaránt.

Hiányozni fognak a barátok, az osztálytársak, az osztály&06.(/<-.$4&S+"%+.OU)")4&S+"%+96.&+;-*))0+D@46$)"(<-.$4&S+"+
/?-;-*))'&+2;%$D*+?-;);S+?$+"+$U60+8$;(/S+"70+"&&46+)'6)+6.+
az osztályra, amikor a naplót lapozták. Ezek mind-mind
olyan pillanatok, amiket sosem felejtünk majd el.
3;/#;$+ h$%).-@L*('&;0(&S+ !"(.6"0(&S+ B;-&?$%;0(&Q+ 3'szönjük a lelkiismeretes munkájukat, azt, hogy közösséggé kovácsolták az osztályunkat, hogy jó hangulatú programokat szerveztek, hogy segítettek a rendezvényekre,
tanulmányi versenyekre való felkészülésekben.
Köszönjük, hogy mindig készségesen, emberségesen bántak velünk: egy igazán gyermekközpontú, keresztény iskolában tanulhattunk.
3;/#;$+>%E-;0(&Q+3'$%'(KE&S+O4D@+70(/0D+7;--;))E(&+.--)")4&S+).74D"))")4&+N;((E(&;)V+B;O;)*#?+);))?);&+(;&E(&S+
hogy ebbe az iskolába járhassunk. A mai nap számotok6"+0$+;D@+7?6L'-/&*S+O0$%;(+D@;67;&;);&+?-;)?N;(+-;%.6<-+
;D@+$%"&"$%V++A+L?-?(&S+8$;)-*=N4)-9+&0$D@;67;&N*-+&'%?20$&4-.$+-;$%S+"&0+;-*))+7?D+("D@4NN+L;-"/")4&+.--("&V+X.6+
nem fogjátok a kezünket, csak szemetekkel és szívetekkel
vigyáztok ránk. Tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket.
3;/#;$+ b0.&).6$"07Q+ >%;6;);));-+ N[8$[%<(&+ )*-;);&S+ /;+
majd visszatérünk hozzátok egy-egy baráti beszélgetésre,
hiszen sok közös élmény köt össze bennünket.
Próbáljatok helyt állni, szorgalmasan, kitartóan tanulni.
i60%%?);&+7;D+0$&4-.(&+K9+OU6?)+?$+"/K.)4&+)4#.NN+O"D@4mányainkat. Higgyétek el, hogy a hit ereje, egymás szere););S+$;DU)?$;+"%S+"70+?-;)E(&N;(+;-*6;+#0$%V
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
70()+"+$"$&;$;-@F&S+L<)("&S+?$+(;7+-"(&"/("&+7;DS+K.6("&+
?$+(;7+L.6"/("&+;-V_3;/#;$+P$&4-.(&Q+3;/#;$+!"(.6"0(&S+
B;-&?$%;0(&S+b0.&).6$"0(&Q+R[8$[%<(&+)*-;);&Q+

-,.-$C*BD&=$$D:W
HI4#1'j*CC0'_;'.126DC/.1'604#CI
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Rendhagyó történelem óra Ottó bácsival és a kisvárdai gyerekkel

A 2.b osztályosok Lillafüreden

Hegyek - völgyek között a 3.a osztályosok

A 4.a osztály Muhinál

A ballagás ünnepi pillanatai
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