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 MIÉRT JÓ TEMPLOMBA JÁRNI?
GONDOLATOK A REFORMÁCIÓ JEGYÉBEN

JÁRULJUNK ODA, ezt máskép-
pen úgy is lehet érteni és mon-
dani, hogy JÁRJUNK ODA. 

Járjunk az Isten házába, mert…
Nagyon sok mindent lehetne monda-
ni, hogy miért jó, miért érdemes, mi-
ért kell a templomba járni. Szeretném 
elétek tárni Isten igéjének érveit. 
1. Íme, az első: nagy papunk 
van Isten háza felett, aki nem más, 
mint Jézus. Olyan sokan csalódtak 
már Isten népében, papokban, de Jé-
zusban még nem csalódott soha sen-
ki. Ezért járjunk, mert Jézushoz já-
runk. Mert ahhoz járunk, aki a kútfő, 
a forrás, az egyedüli biztos remény. 
2. Aztán: járjunk oda igaz 
szívvel és tiszta hittel, mint akik-
nek szíve megtisztult a gonosz lel-
kiismerettől. Ezt másképpen, a mi 
nyelvünkön úgy lehetne elmondani, 
hogy a templomba járás nem vezek-
lés. Bűnbocsánatért cserébe senkinek 
nem írt föl Isten templomba járást. A 
papok írhatnak elő imádságot, rózsa-
füzért, jócselekedetet, de Isten soha. 
Ha ezért jönnél a templomba, Isten 
hazaküldene. Azt mondaná, hogy 
menj, és békülj meg előbb atyádfi á-
val, és azután gyere imádkozni. Aki 
templomba jár, annak ezt soha nem 
kell rossz lelkiismerettel tenni, mert 
Jézus az emberi szívnek igazi meg-
nyugvást, valódi békét adott. A szív 
megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 
mert Isten egy mindent elengedő, 
nagy megbocsátásban részesített. 
3. Azt is mondja Isten igéje, 
hogy járjunk templomba, mert a tes-
tünket megmosták tiszta vízzel. Ez 
azt jelenti, hogy megkeresztelked-
tünk. Vagyis hivatalosan is beléptünk 
Isten népe közösségébe. Lehet, hogy 
ez egészen kicsi gyermekkorunkban 
történt, de mi ezt a konfi rmációban 
megerősítettük, és azt mondtuk a 

szüleink és a keresztszüleink dönté-
sére, hogy igen, én is hiszem, és én 
is akarom. Megvallom, hogy értem 
is meghalt Jézus, és ezért hálából 
ide fogok tartozni közétek. Nemcsak 
papíron, hanem valóságosan is. Ke-
resztség, konfi rmáció, tudatos dön-
tések, szép ígéretek, de nem tartjuk 
meg őket. Pedig a fogadást nem em-
bernek tettük, hanem az élő Istennek. 
A ne paráználkodj, az Ószövetség 
korában azt jelenti, hogy légy hűsé-
ges a te Istenedhez, aki eljegyzett té-
ged magának, aki szövetséget kötött 
veled. 
4. Nagyon régi a kérdés, de 
szívesen előveszem, mert ma is je-
len van a világban: lehet otthon is 
hinni? A válasz az, hogy lehet. Le-
het otthon is imádkozni és az Istent 
imádni? Lehet. De ez ahhoz hason-
lítható, mintha valakinek lenne egy 
csodálatos palotája, ám fukarságból 
nem lakná, hanem a palota udvarán 
egy kis vityillóban tengetné az életét. 
Ha hívő vagyok, de nem járok közös-

ségbe, akkor a hitemnek csak egy tö-
redékét élem meg, és nincs is benne 
igazi boldogságom. Mert mélyen, a 
tudatom alatt ott van a rossz lelkiis-
meret, hogy egy abszolút közösségi 
vallást egy személyben próbálok 
gyakorolni. Milyen a magányos hívő 
Mi Atyánk-ja? Mert bevallása sze-
rint ő is elmondja, sőt: azt mondja, 
többet imádkozik, mint azok, akik 
templomba járnak. De valahányszor 
elmondja a Mi Atyánkot, nem érzi, 
hogy ez egy közösségi ima? Nincs 
hiányérzete az ilyen embernek? 
5. Van egy kényes kérdés, 
amiről szólnom kell. Valakik azért 
nem járnak templomba, mert nem 
akarnak kétszínű, álhívő, farizeus 
emberekkel egy levegőt szívni.  Mit 
mondjunk erre? Azt, hogy az illető 
személy, aki így gondolkodik, még 
nem tért meg az élő Istenhez. Neki 
még egy személyválogató, részrehaj-
ló bálványistene van. Őt még nem 
érintette meg a Jézus Krisztus Istene 
és Atyja. De: személyválogató, rész-

„19Mivel pedig, atyámfi ai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20azon az 
új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21és mivel nagy papunk van az Isten 
háza felett: 22járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismeret-
től,  23a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki 

ígéretet tett. 24Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 
25Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, 

mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.”  Zsid 10, 19-25.
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rehajló bálványistene van annak is, 
aki pedig templomos ember létére, 
ferde szemmel néz a gyülekezetbe 
betérő jövevényre, s azon gondol-
kodik, hogy mit keres ez itt? Mi ez 
a köpönyegforgatás? Tegnap még 
jelentette, hogy kik járnak templom-
ba, ma meg ő is itt van? Nemcsak a 
templomon kívülieknek kell megtér-
ni, hanem a templomon belülieknek 
is, hogy a szeretet vonzerejével bíró 
közösség lehessünk. S egy kicsit 
nehezebb megtérni azoknak, akik a 
templomon belüliek, de nagyon nagy 
áldás fakadna belőle. 
6. Templomba járni azért jó 
– folytatja Isten igéje, – mert a test-
véri közösségben tudjuk biztatni 

és bátorítani egymást. Az embert a 
mai világban nagyon sok hatás éri, 
és a legtöbb hatás elvesz az ember 
energiáiból. A gyülekezeti közösség 
megerősíti az embert, és növeli az 
önbecsülését. A gyülekezeti közös-
ségben vagyok valaki. Azt mondja 
a Biblia, hogy a gyülekezet egy élő 
szervezethez hasonlítható, amelyben 
minden tagnak fontos szerepe van. 
7. Ne hagyjuk el a magunk 
gyülekezetét. Mondja az ige. Beval-
lom, hogy egészen a mai napig azt 
hittem, hogy ez csak arra az esetre 
vonatkozik, amikor valaki kitér a 
maga egyházából, és elmegy vala-
melyik szektába, mert azt hiszi, hogy 
ott „ehető” a kerítés. Aztán hamar rá-

jön, hogy a választott új közösségé-
nek tagjai sokkal szigorúbbak, mint 
ahonnan jött. 
8. Az ige azt mondja, hogy ne 
hagyjuk el a magunk gyülekezetét 
úgy sem, hogy elmaradunk, hogy 
leszokunk a templomba járásról. 
Mert le lehet róla szokni. A legká-
rosabb szenvedély, ha leszokunk a 
templomba járásról, mert Istenhez 
váltunk hűtlenné, akinek elsősorban 
népe van, és csak azután gyermekei. 
Először nyája van, és csak azután bá-
rányai.
Isten hozott Téged is népe közössé-
gében. Neked is van egy helyed az 
Atyai házban. 

Becsei Miklós lelkész

PARÓKIAUDVAR ÉS KEMENCE-AVATÓ CSALÁDI NAP

Az idei nyár ismét csodálatos ajándékkal lepte meg 
a gyülekezetet. A parókiaudvaron kialakított par-
kolók, a kibővített Agapé iroda, a Herdon Béla 

által készített kemence és az Erdei Gyula által ajándé-
kozott szalonnasütő felavatására került sor június 23-án, 
egy gyönyörű szombati napon. Ez az örömteli esemény 
hálaadó, szabadtéri istentisztelettel kezdődött, amelyen 
Becsei Miklós lelkész szolgált és a bibliai kövek sokarcú 
jelentésével ismertetett meg bennünket, utalva a parókia-
udvaron elhelyezett emlékkőre is.  Az istentisztelet vé-
gén azok kaptak elismerő oklevelet, akik a munkálatokat 
végezték és a gyülekezet javára különböző felajánlásokat 
tettek. Erdei Gyula a felújítási és építési munkák végzé-
séért, Bunya Krisztián ugyanezen munkálatokban a mun-
katársi hűségért, Herdon Béla a kemenceépítésért, Tóth 
Zoltán főgondnok pedig a néhány évvel ezelőtti fi lagó-
riaépítésért kapott köszönetet a gyülekezettől. Ezt köve-
tően kötetlen beszélgetésekre, szabadtéri játékokra került 
sor, és néptáncházi szórakozás vette kezdetét.  Közben 
szorgos kezek a szeretetvendégség fi nom ételeit készítet-
ték. Hatalmas üstben főtt a babgulyás, amelynek fi nom 
illata bejárta a környéket. A Lengyel házaspár, gyüle-

kezetünk presbiterei az új kemencében hagyományos 
kenyérlángost készítettek, ami nagyon fi nomra sikerült.  
A résztvevők nagyon kellemes napot tölthettek el igazi 
testvéri szeretetben. Szinte észrevétlenül telt el ez a nap, 
ugyanakkor mély nyomott hagyott a lelkünkben. Legyen 
érte Istené a dicsőség!

Galgóczi Zsuzsanna presbiter
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IFJÚSÁGI TÁBOR VÁGÁSHUTÁN 2012. AUGUSZTUS 6-11-IG

Virág Luca Eszter és Simon Annamária, a Debre-
ceni Református Kollégium és Diákotthon tanu-
lói vagyunk. Szeretnénk megosztani az olvasók-

kal az idei hittantábor élményeit.
Luca:
Tavaly vettem részt először ezen a táboron, és akkor is 
nagyon jól éreztem magam. Ezért már nagyon vártam, 
hogy idén is útnak induljunk. A tavaly megismerteken kí-
vül sok új arcot láttam, mikor hétfőn reggel elindultam, 
de ennek én nagyon örültem. 
A tábor alatt egy jól összeszokott, vidám csapat vált be-
lőlünk. Ehhez hozzájárultak a kreatív és vicces feladatok, 
amik által jobban megismerhettük egymást, és megta-
pasztaltuk, hogy milyen jó egy csapatban játszani. Nagy 
köszönettel tartozunk ezért Mártának és Pálnak, akik vé-
gig nagyon lelkesek voltak, jobbnál jobb játékokat talál-
tak ki nekünk. 
Persze a vidámság mellett mindig volt alkalom elcsen-
desülni és áhítatot tartani. Számomra az esti alkalmak 
voltak különösen szépek. Ilyenkor mécseseket gyújtot-
tunk és úgy énekeltünk, Miklós bácsi prédikált nekünk, 
Mártáék elgondolkodtató, és nagyon gyönyörű verseket 
olvastak fel. Mindig adtak lehetőséget a közös beszél-
getésekre, amik rendkívül jól estek. Együtt sírtunk, ne-
vettünk, túráztunk, s a végén mikor a tábortűznél össze-

gyűltünk, mindenki elmondta, hogy mennyire élvezték 
a hetet. Én is azt éreztem, hogy szívesen maradnék még 
pár napot. Anikó néni kicsit hiányzott nekem a csoport-
ból, de majd jövőre…
Köszönöm, hogy ilyen sok szép emlékkel térhetek haza. 
Annamária: 
Nekem ez már a harmadik táborom volt ezzel a remek 
kis csapattal, így én az induláskor tudtam, felejthetetlen 
hetünk lesz. 
Az első nap nagyrészt az utazással telt, de már akkor 
megismerhettük a Tölgyfa vendéglőt, ami egész héten re-
mek pillanatok és étkezések helyszíne volt. Sok ismerke-
dős játékkal szórakoztattuk egymást, és már ott rájöttünk 
mennyire humoros társaság vagyunk. 
A hét további részében túráztunk, megnéztük a Füzéri 
várat és a Károlyi kastélyt, de volt mikor számháborúra 
került a sor, ami sokunknak külön élmény volt, ugyanis 
először próbáltuk ki magunkat ebben a játékban. 
A szerdai napunkat nagy kedvencünknek, a bobnak szen-
teltük. Mindenki öt kört nevethetett, visíthatott végig 
utastársával. Rendkívül vicces képek készültek. 
Az esti áhítatok közül a második és harmadik elcsende-
sülés volt a kedvencem. Kedden este egy mécsesekből 
kirakott halacska fölött elmélkedtünk, szerdán pedig a 
hét állomást jártuk végig. Az állomásokon igéket, ver-
seket hallgathattunk és befelé fi gyelhettünk önmagunk-
ra. Volt, akit annyira meghatott ez az este, hogy néhány 
könnycseppet is elejtett. Csodálatos este volt. A tábor jó 
néhány lakója megnyugvást, fellendülést és békét kapott 
ennek a túrának köszönhetően. 
Persze egy Kraszna Vigadós este is be volt tervezve. Sőt 
a mezei kis csapatos kvíz után nagyon jó hangulatban, 
ínycsiklandó ételek között tölthettük el a vacsorát. Eze-
ken kívül még rengeteg apróság volt, ami színessé tette a 
hetünket. Többek között saját buszunk elrablásának tör-
ténete, a nagy dinnye eltűnése, a szőke paróka, a zsúfolá-
sig telt hinta, és persze a tábori reggeli. 
A tábortűznél kiderült, hogy senki se szeretne még ha-
zamenni, de sajnos nem volt több időnk. Sebaj, jövőre 
ugyanitt, ugyanilyen jókedvvel. 

GYÜLEKEZETI ÉLET
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KALANDOZÁSOK A MAGYAR BIBLIA SZÜLŐFÖLDJÉN, 
GÖNCÖN ÉS VIZSOLYBAN

GYÜLEKEZETI ÉLET

2012. augusztus 25-én a Mátészalka Kossuth téri gyü-
lekezet tagjai egy igazán tartalmas, élvezetes kirándu-
láson vettek részt. Már maga a 40 fős közösség is igen 
sokszínűnek mutatkozott, hiszen több mint 89 év korkü-
lönbség volt a legfi atalabb (4 éves) és a legidősebb (93 
éves) kiránduló között. Reggel 7 órakor a templommal 
szembeni Szatmári Múzeum elől indultak a mátészalkai 
reformátusok, hogy egyháztörténeti elődeink meghatáro-
zó településeit meglátogassák. Vizsoly volt az egyik úti 
cél, ahol először nyomtatták ki a teljes magyar nyelvű 
Bibliát 1590-ben. Ma már természetes, hogy könyvek, 
újságok veszik körül az embert. De akkor már csupán 
az, hogy egy 2412 oldalas könyvet kinyomtassanak, va-
lóságos hőstett volt. (Ráadásul 800 példányban!) Egy 
igazán élményszerű előadás keretein belül ismerhette 
meg a nyomtatás körülményeit a kiránduló csapat. Nem 
csak az volt különleges, hogy ugyanabban az udvarban, 
istállóban volt előadás, ahol annak idején maga a nyom-
tatás is történt, hanem az is, hogy a bibliás kor fontos sze-
replőit (Károli Gáspár, Rákóczi Zsigmond, Mantskovits 
Bálint, stb.) gyülekezetünk tagjai személyesítették meg. 
Ezt követően a 12-13. században épült, s időközben re-
formátussá vált templomot látogatták meg a kiránduló 
zarándokok. A közös ebédet követően Gönc településen, 
Károli Gáspár esperessége helyén, a Károli Gáspár Mú-
zeum és Biblia Kiállítás, valamint a gyönyörű templom 
látogatására nyílt alkalom. Váratlan és kedves élmény 

volt többeknek is, hogy az idegenvezető szerepében, a 
Kossuth téri gyülekezet korábbi tagja, leánykori nevén 
Tódi Melinda fogadta a kirándulókat, aki ott szolgáló fér-
je mellett kisfi ára is gondot visel már. 
A Biblia, mint Isten Igéje felbecsülhetetlen érték a ke-
resztyén ember életében, s mint egy olyan könyv, ami 
magában őrizte zivataros évszázadokon át a magyar 
nyelvet, szintén nagy kinccsé teszi a magyar olvasó szá-
mára a magyar kiadást. Vizsoly és Gönc talán erre is rá-
ébresztette a kiránduló csapatot. Hálásak lehetünk, hogy 
ilyen szép nyelven is olvasható Isten igéje. A visszafelé 
vezető úton a Boldogkői várat hódította meg a mátészal-
kai sereg. 
Úgy gondolom, hogy nemcsak meglátogatott helyek 
teszik emlékezetessé a szombati napot, hanem maga a 
közösség is. Már az indulás meglepő volt számomra, hi-
szen a 7 órás indulás előtt pár perccel már mindenki ott 
volt, s meg kell vallani, hogy ilyen fegyelmezett társaság 
ritkaság számba megy. A másik meglepő és az embert 
jó érzéssel eltöltő tapasztalat, hogy egész nap nagyfokú 
fi gyelmesség jellemzett mindenkit. A beszélgetéseken 
keresztül jobban megismerhettük egymást. 
Összességében úgy érzem, hogy egy áldott kiránduláson 
vehettünk részt. Azt hiszem, hogy már sokan várják a kö-
vetkező alkalmat. 

Szabó Pál segédlelkész
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EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓI MUNKÁSOK NAPJA 
TIVADARON

Szeptember 29-én, szombaton rendezték meg Tivadaron 
a Szatmári Református Egyházmegye missziói napját. 
Gyülekezetünkből heten vettünk részt a rendezvényen.
Szabó Csaba nyugalmazott lelkipásztor rövid áhítatával 
kezdődött a nap. Pálinkás Gyula milotai lelkész interak-
tív előadásának alapja a béna ember meggyógyításának 
története volt a Márk evangéliumából. Milyen jó, hogy 
annak a beteg embernek volt négy olyan barátja, akik 
bármi áron - akár a tetőt megbontva is -  Jézus elé vit-
ték őt. Itt két kérdés merülhet fel. Nekünk lenne-e négy 
emberünk, akik segítenének a bajban? Mi lennénk egy, a 
négy ember közül? Érdemes és nagyon fontos ezekkel a 
kérdésekkel foglalkoznunk. Nekünk is falakat kell dön-
getnünk és tetőket kell megbontanunk, hogy társainkat 
oda tudjuk vinni Jézushoz. Különbözőek vagyunk, de 
Jézus nevében megtaláljuk egymást. Tudunk egy  célért 
küzdeni. Isten összekovácsol bennünket, erőt ad nekünk. 

Egyetlen gyülekezeti tag sem fölösleges, mert Isten min-
denkit úgy formál, hogy a közösségben neki helye van. 
Nekünk kell kezdeményeznünk, bátorítást, segítséget, 
kedves szavakat adni másoknak. Ez a missziói munka 
lényege. 
Bartha Gyula esperes úr a nap zárásaként arra hívta fel 
a fi gyelmünket: Legyen bátorságunk embertársainkat Jé-
zushoz vinni, hittel, emelt fővel, mosolyogva reménysé-
get adni. Így építsük gyülekezeteinket!
Az előadást tartalmas és elgondolkodtató hozzászólások 
követték. Végül a szívet-lelket melengető őszi napsütés-
ben kinn az udvaron folytattuk a beszélgetést és fogyasz-
tottuk el a fi nom ebédet. Adja Isten, hogy tudjuk meg-
valósítani a megfogalmazott gondolatokat, és tudjunk 
gyülekezetünk hasznos tagjai lenni.

Bakkné Ági presbiter
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ŐSZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP - ÉLMÉNYNAP

Október kö-
zepén került 
megrendezés-
re őszköszön-
tő családi napi 
p r o g r a m u n k . 
Köszönjük a 
szervezők mun-
káját, és a részt-
vevők nagylelkű 
f e l a j á n l á s a i t . 
Külön köszö-
netet mondunk 
az Immánuel 
Zenekarnak az 
énektanításért, 
valamint a szín-
vonalas elő-
adásért; Tóth 
Zoltánné Kati-
kának a gulyás 

elkészítéséért, a Lengyel házaspárnak a kenyérlángosért, 
Csizmadia József gondnok úrnak az almáért, a Presbité-
riumnak a kisvonatért. Rendszeres támogatóinkról sem 
megfeledkezve köszönjük Virágh Miklósné Ancika, az 
Öcsi Hús Rt. valamint a Limaker Kft. felajánlásait. 
Losonczi Léna pedagógus-költő-hitoktató testvérünk így 
ír a rendezvényről:     
A gyülekezetünk által október 13-án, szombaton tar-
tott őszköszöntő családi napot nyugodtan nevezhetjük 
élménynapnak. Mintegy 120 fő részvételével voltunk 

együtt örömmel, testvéri szeretettel. A vidám együttlét 
ének-tanulással kezdődött. Az Immánuel zenekar segít-
ségével,  Bogya-Kis Noémi lelkésznőnk vezetésével is-
mert és új énekekkel magasztaltuk az Urat, hangolódtunk 
rá a szabadtéri istentiszteletre.  A Filippi levél első részé-
ből vett ige alapján hallott tanítást rejtettük szívünkbe. 
Pál apostol a börtönben is örvend annak, hogy „prédikál-
tatik a Krisztus”. Ezzel a biztató örömmel, és felébresz-
tett felelősséggel kell nekünk is tanítványként hirdetni az 
örömhírt. 
    A nap változatos programot kínált kicsiknek és na-
gyoknak. Lehetőség volt ingyenes városnézésre kisvo-
nattal, amit a gyermekek különösen élveztek. A szellemi 
totóval, amit szinte mindenki nagy érdeklődéssel töltö-
getett, ismereteink bővültek templomunkról, s annak 
környezetéről. Megnézhették azok is, akik még nem hal-
lottak róla, hol található templomunk keleti homlokzatán 
a feliratos kőtábla, a Melith család késő reneszánsz epi-
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táfi uma.   (Kár, hogy a több rétegű vakolás és meszelés 
miatt nem látható teljesen!) Megtudták, hol volt a régi 
bejárat, s hány férőhely van a templomban, mikor épült 
a parókia, stb. Sok fi nom sütemény, kemencében sült 
„eredeti” kenyérlángos, gulyásleves, gyümölcs szolgál-
ta a test épülését, az Ige-szolgálat, az Immánuel zenekar 
koncertje pedig a lélek gazdagodását. Isten kegyelmé-
ből kapott jó időben igen tartalmas együttlét segítette a 

gyülekezet tagjainak, illetve az érdeklődőknek a kötetlen 
beszélgetést, ismerkedést, az összetartozás elmélyülését. 
Hiszem, hogy minden jelenlévőnek élménynap volt. Há-
lás köszönet a szervezőknek, és a támogatóknak. Életük-
re Istenünk gazdag áldását kívánjuk. 

Losonczi Léna

Szabó Pál va-
gyok, a Debreceni 
Református Hittu-
dományi Egyetem 
hatodéves hallga-
tójaként segédlel-
készi évemet töl-
töm a Mátészalka 
Kossuth téri Egy-
házközségben . 
Bár már néhány 
szóban bemu-
tatkoztam egy 
augusztusi isten-
tisztelet alkalmá-
val, talán írásban 
érdemes ezt még 
egyszer megten-
ni, hogy a gyüle-
kezetnek legyen 

néhány támpontja, hogy kicsoda is az új szolgálattevő. 
Szüleim debreceni lakosok, így én is ott születtem és 
végeztem iskoláimat. Édesanyám zongoratanárnő, édes-
apám egyetemi oktató, és két fi atalabb fi útestvérem van 
még. Zeneszeretetem nem csak édesanyámnak köszön-
hető, mert a tágabb családban is több zenész található. 
Több éven keresztül énekeltem. Zongorázni, orgonálni 
is tanultam és a Kántusban is énekeltem kiszállásokon, 
temetéseken. A zene mellett sportolni, jó könyveket ol-
vasni is szeretek. Debrecenben a Nagyerdei gyülekezet 

tagja lehettem, ahol nagyon sok szép évet tölthettem el 
és sokat tanulhattam. Ott több kiscsoportnak is tagja le-
hettem, talán ezek közül kiemelkedik az egyik ifjúsági 
csoport, ahol csoportvezető voltam 5 éven keresztül. 
Hálás vagyok, hogy ennek az ifjúsági csoportnak életé-
ben részt vehettem. Az ott szerzett tapasztalatokat Má-
tészalkán szeretném kamatoztatni és újakat szerezni. A 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának ta-
nulója voltam, később itt is adódott lehetőségem - már 
teológus hallgatóként -, hogy bibliakört tartsak két másik 
teológustársammal. Egy évfolyam fi ait kísérhettük végig 
4 éven keresztül. Tanulmányaim során egy szemesztert 
Hollandiában tanulhattam, ami nem csak tanulmányi, 
hanem kulturális szempontból is újat hozott életemben. 
Hálás szívvel gondolok vissza a több mint egy hónapra, 
amit már a gyülekezetben eltöltöttem, és örömmel várom 
a következő hónapokat is. Nagy lehetőségnek tekintem, 
hogy tanulmányaim utolsó évét itt tölthetem, mert úgy 
érzem, hogy sokat tanulhatok a gyülekezettől. Mivel ed-
dig nagyon sok kedves, derűs gyülekezeti taggal talál-
koztam, ezért bemutatkozásom végén a Prédikátor köny-
véből szóljon az Ige megelevenítő szava. 
„A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény 
arcvonásai megenyhülnek.” Préd 8,1b

Szabó Pál

BEMUTATKOZIK ÚJ SEGÉDLELKÉSZÜNK
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HANGVERSENY - ÉLMÉNY

Idén nyáron már tizenegyedik alkalommal énekelt 
Budapesten a Művészetek Palotájának színpadán 
a Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus. 

Évenként kerül megrendezésre a Duna partján álló cso-
dálatos palota Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermé-
ben a református énekek előadása. Legutóbb június 30 
- án került erre sor, melyen fi am jóvoltából az idén is, 
tavaly is részt vehettem. Felejthetetlen élmény volt. Az 
1300 személyt befogadó teremben telt ház volt, ahol a 17 
kórusból egyesített énekkar (7 határon túlról!) szolgált,  
kb. 350 fővel. A magyarországi és határon túli énekka-
rok közös hangversenyét egy fi atal orgonaművész, ifj. 
Szotyori Nagy Gábor kísérte orgonán. Általa hangzott 
fel J. S. Bach csodálatos zenéje a remek akusztikájú te-
remben az énekek között. A 4 részből álló 2 órás műsort 
vezényelték: Arany János, Cseri Zsófi a, Hartyányi Judit 
és Berkesi Sándor karnagyok. Református énekesköny-
vünk ismert zsoltárai és dicséretei lélekemelő hatással 
töltötték meg a hangversenytermet. Egy-egy rész záró-
énekét a közönséggel együtt énekelte az egyesített kórus. 

Elhangzottak többek között az alábbi dicséretek: Siess, 
keresztyén, lelki jót hallani, (161. ) Bocsásd meg, Úr Is-
ten, ifjúságomnak vétkét (220.) Mily jó, ha bűntől már 
szabad (467.) Testvérek, menjünk bátran, (455.) valamint 
ismert zsoltárok. Minden rész előtt Varga Mihály tárca 
nélküli miniszter (karcagi presbiter) olvasott fel 1-2 oda 
illő Igét a Bibliából. A koncert 4. részében elhangzott egy 
megemlékezés is Fasang Árpádról, majd a Himnusz el-
éneklése után Csűry István, a Királyhágó melléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke mondott áldást. Örömmel 
ismertem fel a kórus tagjai között debreceni ismerősei-
met, valamint a szentendrei gyermekkórus vezetőjében 
közeli rokonomat. Minden hangverseny anyagából Re-
formátus Énekek címmel készült CD és DVD is, melyek 
megvásárolhatók a keresztyén könyvesboltokban.  Jó 
szívvel tudom ajánlani egy nyári programként az éneket, 
zenét szerető testvéreknek a lélekgazdagító, élményt adó 
koncertet.                                                                               

Losonczi Léna

GYÜLEKEZETI ÉLET

Kedves Szülők!

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházköz-
ség lelkészeként szeretettel köszöntöm Önöket. Je-
len levelem megírásának célja az, hogy tájékoztatást 
adjak néhány fontos, a hitoktatással kapcsolatos tud-
nivalóról. 
Nagy lehetőséget látok abban, hogy család, iskola 
és történelmi egyházak közösen nevelhetjük a fel-
növekvő ifjúságot. Olyan világot élünk, amelyben 
a szilárd értékrendnek mindennél fontosabb szerepe 
van egy fi atal életében, hiszen az általános iskola, 
valamint a szülői ház oltalmából 14 évesen kikerül-
ve semmi más nem mentheti meg gyermekeinket a 
világ negatív erőitől, csak ha van valami, ami belül-
ről vezérli őket.  A szülő nem lehet ott minden pilla-
natban gyermeke mellett, és nem védheti meg attól, 
hogy valamilyen politikai, vagy vallási szélsőség 
áldozatává váljon. A fi atal csak önmagát mentheti 
meg, ha szilárd meggyőződéssel elutasítja ezeket, 
vagy a züllés és romlás bármilyen formáját. Gon-
dolom ezt nemcsak lelkészként, hanem ötgyermekes 
apaként is. Ezért fontos a családi, iskolai és keresz-
tyén értékrend átadása, amely csak folyamatos tanu-
lással válhat életük részévé. 
Arra szeretném kérni a kedves szülőket, hogy bá-
torítsák gyermekeiket a hittanórán való részvételre. 

A nyolcadikos korban történő konfi rmációnak elő-
feltétele a hittan, hiszen a konfi rmáció tananyaga a 
korábbi évek ismereteire épül. A konfi rmációi be-
iratkozáskor az előző évek hittanos bizonyítványait 
be kell majd mutatni.
Kérem Önöket, hogy fogjunk össze gyermekeink 
jövőjéért és jó szülőként tegyünk meg mindent lelki 
fejlődésükért is!

Testvéri köszöntéssel: 
Becsei Miklós lelkész

NYÍLT LEVÉL A REFORMÁTUS SZÜLŐKNEK

www.refmateszalka.hu

Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk!
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám – 2012. Tanévzáró  – óta):

A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Gaál Dóra – Széchenyi u.
2. Gorzó Botond – Hősök tere
3. Gebei Máté – Budapest
4. Ráduly Kira – Alkotmány u.
5. Becsei Balázs – Kossuth tér
6. Papp Vivien – Alkotmány u.
7. Kiss Bíborka – Móricz Zs. u.
8. Szabó Kristóf – Baross L. u.
9. Szabó András – Baross L. u.
10. Szender Andrea Lara – Szalkay L. u.
11. Bakó Péter – Bercsényi u.
12. István Zoárd Benett – Tyukod
13. Kovács Noémi – Szokolay u.
14. Kovács Kolos – Petőfi  u.
15. Zsoldos Martin - Alkotmány u.

Házasságukra Isten áldását kérték: 
1. Gebei András és Dr. Szaplonczai Réka budapesti,
2. Fodor Gyula és Balogh Emese mátészalkai,
3. Szelőczei Ferenc tatai és Néber Anita nagyecsedi,
4. Alexa Ferenc Csaba porcsalmai és Nagy Beatrix máté-
szalkai,
5. Danilo Schwabe hageni (Németo.) és Erdélyi Orsolya 
ópályi,
6. Balogh István és Kacsora Kinga Orsolya mátészalkai,
7. Zicherman Zsolt beregszászi és Dr. Tóth Tímea Judit 
mátészalkai lakosok. 

Isten áldja meg közös életüket!

Végső búcsút vettünk tőlük:
1. Szuscsák Ferencné 78 é. – Móricz Zs. u.
2. Tisza Máté Csaba 14 é. – Baross L. u.
3. Harcsa Sándor 49 é. – Arany J. u.
4. Almási László 58 é. – Vásártér
5. Pesti Gábor 49 é. – Arany J. köz
6. Szunyog Jánosné 80 é. – Csokonai köz
7. Papp József 71 é. – Október 23. tér
8. Petrányi Józsefné 79 é. – Széchenyi u.
9. Bálint Borbála 96 é. – Vágóhíd u.
10. Bétéri Józsefné 57 é. – Szokolay u.
11. Szabó István 78 é. Vágóhíd u.
12. Tárkányi Károly 62 é. – Puskin u.
13. Izsó Ferencné 90 é. – Dózsa Gy. u. 
14. Somogyi Miklósné 73 é. – Fellegvár u.
15. Jónás Károly 67 é. – Nagykárolyi u.
16. Kosztya László 59 é. – Somogyi B. u.
17. Antal Andor 94 é. – Bajcsy u.
18. Zsigmond Gyula 79 é. – Dobó u.
19. Szalai Imréné 74 é. – Szamos u. 
20. Láng Józsefné 79 é. – Nagyecsed
21. Mónus Béla György lp. 73 é. – Zöldfa u.
22. Váradi Gáspárné 86 é. – Széchenyi u.
23. Ács Jánosné 79 é. – Hunyadi köz
24. Nagy Sándorné 71 é. – Munkácsi u.
25. Oláh Istvánné 84 é. – Hunyadi u.
26. Dr. Tóth Miklósné 85 é. – Hajdú u.
27. Varga Ferencné 83 é. – Bercsényi u.
28. Borbély Lajosné 60 é. – Szokolay u.
29. Putirka Sándorné 82 é. – Nyírcsaholy
30. Kovács Béla 80 é. – Seregély u.
31. Sás Józsefné 81 é. – Mérk
32. Oláh Józsefné 86 é. – Széchenyi u.
33. Póti Istvánné 78 é. - Iskola köz
34. Tőkésné Oláh Judit 64 é. - Debrecen 

Gyülekezeti hírek:

• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a kis-
mamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri kö-
zösségbe hívó Életadó Kör (szerdánként 10-től), a fi atalok 
életkérdéseire választ kereső Ifjúsági Óra (péntekenként 
este 7-től), valamint a nőknek felfrissülést kínáló, alakfor-
máló Pilatesz Női Torna (csütörtökönként este 7-től).
• A szerda esti bibliaórákon a Tízparancsolat magyarázata 
kezdődött el, szeretettel ajánljuk testvéreink fi gyelmébe.
• Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és csalá-
dokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
• Szintén havonta tartjuk a Páratlan Kört, ahova elválta-
kat, vagy más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen 
beszélgetnének hasonló helyzetű társaik baráti közössé-
gében.
• Június 23-án, szombaton délelőtt 9 órától szabadtéri 
istentisztelettel, bográcsozással, szabadtéri játékokkal és 
néptáncházzal egybekötött parókiaudvar- és kemenceava-
tó családi napot tartottunk a parókia udvarán.
• Június végén a Kálvin Iskolával közösen vettünk részt a 

Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett „Is-
kolatáska” programban, amellyel azoknak a családoknak 
igyekeztünk segíteni, akiknek gondot okoz gyermekük 
őszi iskoláztatása.
• Egyházkerületünk püspöke beosztott lelkészi szolgálatra 
rendelte ki gyülekezetünkbe Bogya-Kis Noémi lelkész-
nőt (házasságkötése óta: Márkus Noémi) augusztus 15-i 
hatállyal. A püspök úr segédlelkészi szolgálatra adott ki-
rendelést Szabó Pál hatodéves egyetemi hallgató részére 
augusztus 1-jei hatállyal.
• 30 fi atal és 4 felnőtt kíséretével egy csodálatos hetet 
töltöttünk a vágáshutai ifjúsági táborban.
• Augusztus 25-én negyven fővel egy feledhetetlen napot 
töltöttünk a magyar Biblia bölcsőjében, Vizsolyban és 
Göncön. Megtekintettük a vizsolyi templomot, interaktív 
előadás keretében ismerkedtünk a bibliafordítás történeté-
vel, valamint jártunk a gönci Bibliamúzeumban és a gönci 
református templomban is. 
• Augusztus végén Müller Péter író tartott előadást temp-
lomunkban, Fény az ember életében címmel.
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• Szeptember elejétől rendszeressé váltak a pénteki ifjú-
sági sportdélutánok Szabó Pál segédlelkész vezetésével.
• Szeptember második hetében elkezdődött a konfi rmá-
ciói felkészülés. Péntek délutánonként 43-an készülnek 
a tavaszi fogadalomtételre. 
• Szeptember 15-én gyülekezetünk küldöttsége is részt 
vett a Fábiánházán ismét megrendezésre került Szatmár 
határok nélkül címet viselő rendezvényen, amely a hazai 
és határon túli reformátusok találkozója volt.
• Szeptemberben felnőtt konfi rmációi képzés indult 
ismét azok számára, akik szeretnék szorosabbra fűzni 
kapcsolatukat gyülekezetünkkel, illetve szeretnének 
református hitükről mélyebb ismereteket szerezni, hit-
vallást tenni. Alkalmaikat szerda esténként 18.00 órától 
tartják.
• Szeptember 29-én a Csengeri Művelődési Központ 
Színháztermében került sor a Szatmári Református Egy-
házmegye Évi Rendes Közgyűlésére, amelyen gyüleke-
zetünk és iskolánk delegációja is részt vett. 
• Szeptember 29-én a Tivadari Konferenciaközpontban 
volt megtartva a Missziói Munkások Napja, amelyen 
gyülekezetünket 8 fő képviselte.
• Szeptember 30-án a milotai református templom adott 
helyet a Szatmári Református Egyházmegye Énekkari 
Találkozójának, amelyen a Mátészalkai Református 
Énekkar is szolgált. Igét hirdetett: Dr. Fekete Károly, a 
Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem rektora.   
• A Presbitérium döntött arról, hogy a tanév minden 
hónapjának első vasárnapja az évfolyamok vasárnapja 
lesz, amelyen a fenntartásunkban működő Kálvin Iskola 
évfolyamai növekvő sorrendben mutatkoznak be gyüle-

kezetünkben. Az október 7-i istentiszteleten történt meg 
a 2. évfolyam bemutatkozása.  
• Október 12-én a debreceni Nagytemplomban került 
sor a Tiszántúli Református Egyházkerület friss dip-
lomás lelkészeinek felszentelésére. Ezen az ünnepi 
istentiszteleten szentelték fel gyülekezetünk beosztott 
lelkészét, Márkus Noémit.  
• Október 13-án 120 fő részvételével zajlott őszköszöntő 
családi napi programunk.
• Október 26-án, pénteken a csengeri református temp-
lom adott helyet az egyházmegyei presbiteri konferenci-
ának, amelyen gyülekezetünkből 4-en vettek részt.   
• Október 31-én, szerdán 18.00 órától az északi temp-
lomban ünnepi istentiszteleten emlékeztünk a Reformá-
cióra. 17.00 órától Kálvin szobránál volt rövid koszorú-
zási ünnepség.
• November 2-án, pénteken este 18.00 órától a gyászo-
lók istentiszteletén elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. 
Az istentiszteletre levélben hívtuk azokat a családokat, 
akik az utóbbi 5 évben veszítették el szerettüket. Több 
mint 300 család lett így megszólítva.
• November 4-én az őszi hálaadás jegyében úrvacsorai 
közösségben leszünk együtt. 
•  A kerek világ közepén címmel megjelent Pénzes Ottó 
presbiter testvérünk Mátészalkáról írott könyve, amely 
a Lelkészi Hivatalban is megvásárolható. A városunk-
hoz kötődő személyeket bemutató, és régi időket idéző 
könyv szép ajándék lehet magunknak, szeretteinknek, 
illetve városunkban élő, vagy innen elszármazott előde-
inknek és utódainknak. 

A Kálvin János Református Általános Iskola a 12. 
tanévét nyitotta meg 2012. szeptember 1-jén a 
Kossuth téri Református Templomban. A temp-

lompadokban 346 diák várta az új tanév kezdetét 8 év-
folyamon 13 osztályban, új reményekkel, új odaszáná-
sokkal.
Diákjaink az első tanítási napon talán még izgatottabban 
lépték át az iskola küszöbét. Egy új ruhába öltözött, meg-
újult épületbe fogadhattuk mindannyiukat.
A nyár folyamán az iskolahasználók és talán a város 
minden lakójának örömére a városközpontban egy szép, 
esztétikus épületté alakult át az 1960-as években épült 
iskola, melynek egyik szárnya 4 évvel ezelőtt már meg-
szépült. A megnövekedett gyereklétszám, és az osztályok 
kényelmes elhelyezése szükségszerűvé tette a „romo-
sabb” épületszárny felújítását is. 
A korábban már elkészített rekonstrukciós és bővítési 
terveink megvalósításához szükséges beruházási össze-
get azonban csak pályázati forrásból tudtuk volna bizto-
sítani. Költségvetéseinket, terveinket előkészítve sajnos 
hiába várakoztunk a megfelelő pályázatra. A beadott 
pályázataink - melyekkel csak részmunkákat tudtunk 
volna megvalósítani -, sikertelennek bizonyultak, vagy 

„várólistára” helyezték igényeinket. A tanítás – tanulás 
zökkenőmentességét azonban nem tehettük várólistára. 
Cselekednünk kellett.
Önerőből és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
anyagi támogatásával 2012. június végétől augusztus 
végéig tartó időszakban elvégeztük a korábban említett 
„régi” épületszárnyban 4 tanterem teljes felújítását. Az 
alábbi munkálatokat végeztük el: nyílászárók cseréje; 
homlokzat felújítása, hőszigetelése, vakolása; elektro-
mos hálózat cseréje (informatikai infrastruktúra kiépí-
tése, világítástechnika újítása); aljzat cseréje, felújítása; 
fűtőtestek cseréje; vizesblokk kialakítása (vízvezeték- és 
szennyvízelvezetés felújítása, szaniterek cseréje, burko-
lás); a nyelvi labor áttelepítése más tanterembe, össze-
vonása a könyvtárhelyiséggel, ehhez bútorzat készítése.
Másik nagy gondunk a testnevelés óráknak, sportfoglal-
kozásoknak és közösségi rendezvényeinknek helyet adó 
tornaterem állapota volt. Ezért az alábbi felújítási mun-
kák kerültek kivitelezésre 2012 nyarán: elektromos-há-
lózat cseréje; világítástechnika és fűtés korszerűsítése; 
szellőztető rendszer kialakítása; aljzat javítása, cseréje, 
valamint festés és utómunkák.
Bízunk abban, hogy a beruházás után tovább csökkennek 

ÚJ TANÉV A MEGÚJULT ISKOLÁBAN
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a működési-, fenntartási- és energiaköltségeink, hiszen a 
már korábban felújított épületrészben is ezt tapasztaltuk.
Az épület egységes, esztétikus arculatának kialakításá-
val méltóbb és kultúráltabb környezetet biztosítunk az 
iskolánk falai között jelenleg tanuló és leendő diákjaink 
számára is.
Megköszönjük mindazok segítségét, támogatását, akik 
anyagiakkal vagy imádságaikban hordozva hozzájárul-
tak a felújítási munkák sikeréhez. Köszönetet mondunk 
a Szülőknek, akik az elmúlt két tanévben a Jótékonysági 
esteken való részvételükkel és anyagi támogatásaikkal 
segítették a munkálatok kivitelezését.

A jövőbeli célunk az iskolaudvar és játszótér megújítása 
és bővítése lesz. Az elmúlt években – a folyamatos kar-
bantartás mellett is – az udvari játékok elhasználódtak, 
elkoptak. A gyermekek létszáma is igényli, hogy újabb 
játékokkal, padokkal gazdagítsuk a játszóterünket. 
Bízunk abban, hogy diákjaink a már tőlük megszokott 
módon megóvják, megbecsülik új környezetüket. 

Diákoknak, pedagógusoknak és az iskola minden dol-
gozójának sikerekben, áldásokban gazdag, örömteli 
új tanévet kívánunk!
 

Az iskola vezetősége

Batizi Pócsi György-
né vagyok, 1996 óta 
élek férjemmel Máté-
szalkán. Két fi únk van, 
idősebb gyerekünk épí-
tészmérnök, a fi atalabb 
pedig építészmérnök 
hallgató.
Nyíregyházán végez-
tem a Tanárképző Fő-
iskola tanító szakán, 
majd 28 évig tanítottam 
a Képes Géza Általános 
Iskolában, ahol meg-

felelő szakmai tapasztalatra tehettem szert, s melynek 
meghatározó szerepe volt eddigi munkámban. Sok mate-
matika versenyt szerveztem, illetve tanítványaim is szép 
eredményeket értek el.
Örömmel tölt el, hogy volt tanulóimból pedagógus, ve-
gyészmérnök, védőnő, fodrász, agrármérnök, anyuka, 
apuka lett…
Mégis ennyi év után változásra volt szükségem. Biztos 

vagyok benne, hogy ez nem a véletlen műve volt és en-
nek a nagy váltásnak kell, hogy célja legyen.
Hiszem és vallom, hogy a tudás nagyon fontos szerepet 
játszik az életünkben és jelez egyfajta értékrendet, de tu-
dom, hogy nem ez a legfontosabb. A nevelést és az ok-
tatást a munkám során nem tudom szétválasztani, mert 
úgy tapasztaltam, hogy ezek elválaszthatatlan egységet 
alkotnak.
Ennek szellemében szeretném tanítani és nevelni diákjai-
mat a Kálvin János Református Általános Iskolában, ahol 
ebben a tanévben kezdtem dolgozni. Bízom benne, hogy 
munkámmal hozzájárulok az iskolának ahhoz a szellemi-
ségéhez, amely meghatározza az értékrendjét, és amiért 
örülök, hogy a nevelőtestület tagja lehetek 

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje volt és leendő tanít-
ványaim életét!

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványa-
im vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:35)

ÚJ PEDAGÓGUSAINK BEMUTATKOZÁSA
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Nyíri Klára vagyok. Máté-
szalkán élek a családommal. 
2011 májusában végeztem 
a Debreceni Egyetemen an-
gol nyelv és irodalom sza-
kos tanárként. A Mátészal-
ka Kertvárosi Református 
Gyülekezet tagjaként bese-
gítek az ifjúsági munkába. 
A 2012/2013-as tanévtől ta-
nítok angolt a Kálvin János 
Református Általános Iskolá-

ban, alsó tagozatban és 5. osztályban. Már az egyetemi 
évek alatt - míg a református egyetemi gyülekezetben 

szolgáltam – szívemre helyezte Isten, hogy a saját gene-
rációmnak és az utánunk következőknek égető szüksége 
van Jézusra és lelki megújulásra. Hálás a szívem, hogy 
ebben az iskolában nemcsak az angol nyelvvel ismer-
tethetem meg a tanulókat, de beszélhetek nekik arról a 
személyről, aki nekem is öt évvel ezelőtt új életet adott. 
Szeretném, ha ezt ők is átélhetnék, amellett, hogy tudá-
suk gyarapszik és világszemléletük formálódik. 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az 
Úr – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.”
(Jeremiás 29, 11-12)

2012. szept-
ember 3-án 58 
kisdiák lépte át 
a Kálvin János 
Református Ál-
talános Iskola 
kapuját, megté-
ve ezzel az első 
lépést a tanulás 
hosszú útján.

Csillogó szemükben a tudásvágy mellett az izgalom, az 
újtól, az ismeretlentől való félelem és a kíváncsiság egy-
aránt tükröződött. Bár a Suliváró foglalkozások alkal-
mával, majd pedig augusztusban az Isizsúron már talál-
kozhattak, ismerkedhettek egymással és tanítóikkal, az 
első napokban a szülőktől való elköszönést még egy-két 
könnycsepp kísérte.
Ahogy teltek a napok saját maguk tapasztalhatták meg, 
hogy ez az új közösség, amelybe bekerültek, nemcsak is-
mereteik gyarapodásában, hanem erkölcsi értékrendjük 
kialakításában, formálásában is segíti őket.
Az úton még alig két hónapja indultak el, de már szembe-
tűnő a változás, amelyen keresztülmentek, beilleszked-
tek az osztályközösségükbe, melyben segítette őket az 

őszi osztályki-
rándulás is.
A Zene Világ-
napja alkalmá-
val megrende-
zésre kerülő 
Éneklő Napon 
énekes bemu-
tatkozásukkal 
pedig már ak-
tív résztvevőivé váltak az iskola közösségének is.
Megkezdték utazásukat a betűk és a számok világába. 
Minden nap átélik, hogy az új ismeret elsajátításához 
kitartás és szorgalom szükséges, mely a végén meghoz-
za gyümölcsét. A tanulás során megtapasztalják, hogy a 
nehézségeken mindig átsegíti őket egy segítő kéz; a di-
cséret, az elismerés pedig mindannyiuknak új erőt ad a 
következő feladatok elvégzéséhez.
A könnyek már régen felszáradtak – talán már nem is 
emlékeznek rá –, maradt a mosoly, a szeretet, a tudás-
vágy, a bizalom egymás és tanítóik iránt, és a csillogó 
szemek!

Biró Erika 1. osztályos tanító

AZ ÚT ELEJÉN JÁRUNK...
„BÍZD AZ ÚRRA DOLGAIDAT, AKKOR TELJESÜLNEK SZÁNDÉKAID.” (PÉLDABESZÉDEK 16,3)

HÍR-MORZSÁK„

A következőkben röviden beszámolunk azokról az 
eseményekről, amelyek iskolánkban szeptember 
óta történtek.

- 2012. szeptember 22-én második alkalommal került 
megrendezésre Fábiánházán, a Reformátusok Szatmárért 
Közhasznú Egyesület szervezésében, a Szatmár határok 
nélkül református találkozó. Iskolánkat a felső tagozatos 
néptánc csoport képviselte, akik moldvai táncok előadá-
sával színesítették a rendezvény programját. Megköszön-
jük a tanulóink helytállását és felkészítő tanáruk, Tóthné 
Szomju Anita táncpedagógus munkáját.
- Ebben az évben is megrendezésre került iskolánkban 

az „Éneklő Nap” programja, melyet éppen a Zene Vi-
lágnapján, október 1-jén tartottunk. Mivel elég sokan va-
gyunk már, ezért tagozatonként szerveztük.
A felső tagozatos osztályoknak zenei vetélkedőt hir-
dettünk meg, 5-5 fős csapatok részvételével. 6 csapat 
versengett egymással. Volt előzetes feladat is, mely 
a Kodály évfordulóhoz kapcsolódott. Kijelölt énekes 
anyaggal is készülniük kellett a csapatoknak, de ezen kí-
vül volt TOTÓ, rejtvény, fejtörő feladatok, memoriterek 
és zenefelismerés is. Ötödikeseink ámulattal tapasztalták 
meg, hogy a nagyobbak milyen felkészülten jöttek el a 
vetélkedőre! Egy jó hangulatú, tartalmas délutánt sike-
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rült eltölteni a 30 gyereknek, mely a tárgyjutalmak mel-
lett maradandó élménnyel gazdagított mindnyájunkat.
Az alsó tagozaton a délelőtti órákban zenés szünetet 
szerveztünk, melyen minden osztály egy-egy énekkel 
mutatkozott be. A délutáni órákban a 3. és 4. osztályos 
tanulóknak zenei interaktív vetélkedőt szerveztünk. A 
gyerekeknek szükségük volt az eddig megszerzett zenei 
ismereteikre, az énekléshez a hangjukra, a ritmusvissz-
hanghoz a kezükre, a zenehallgatáshoz a fülükre. Kíván-
ságukra és mindenki örömére jövőre megismételjük!
Köszönetet mondunk a lelkes diákoknak, valamint a 
szervezőknek Balogh Ferencné, Pótorné Jäger Krisztina 
ének-zene tanároknak valamint Lőrinczné Baráth Berna-
dett és Kertes Lászlóné tanítóknak!

- Talán nem is sejti, hogy mekkora érték az egészség. 
Önnek csak 20 perc az életéből, másoknak maga az 
Élet! – Ezekkel a szívig hatoló, tettre buzdító szavak-
kal hívta fel a fi gyelmet az a plakát, mely VÉRADÁSRA 
szólított fel mindenkit, s amelyet október 12-én pénteken 
iskolánkban szervezett a Magyar Vöröskereszt Mátészal-
kai Szervezete. Örömmel tölt el bennünket, hogy mi is 
helyet adhattunk egy ilyen nagyszerű szervezésnek. Há-
lásak vagyunk azért, hogy tanulóink hozzátartozói, peda-
gógusai és segíteni szándékozó emberek (összesen har-
mincan) meghallották a hívó szót és áldoztak életükből 
20 percet, hogy másoknak életet adhassanak! Szeretnénk 
a jövőben is helyet adni a véradásnak, hiszen személyes 
példaadással tanulóinkat a beteg embertársaink segíté-
sére nevelhetjük. Bízunk abban, hogy legközelebb még 
több ember életét menthetjük meg, ismerve a felhívást: 

Adj vért, és mentsd meg három ember életét!
- Október 16-án iskolánk adott helyet a Debreceni Re-
formátus Kollégium Gimnáziuma hagyományos nyelvi 
versenyének, amelynek a tétje igen nagy. A jelentke-
ző tanulók angol nyelvből mérhették össze tudásukat 
egy tesztfeladat megoldása és magnóhallgatás során. A 
legtöbb pontot elérő tanulókat szóbeli fordulóra hívják 
Debrecenbe. A legjobban teljesítő tanulók felvételi men-
tességet nyerhetnek a gimnázium nyelvi tagozatos osztá-
lyába. Az eredményekről később kapunk tájékoztatást. A 
verseny ideje alatt Győri József igazgató úr tájékoztatta 
a továbbtanulás előtt álló gyerekek szüleit a Gimnázium-
ban és Kollégiumban folyó nevelő-oktató munkáról.
- Iskolánkat érte az a megtiszteltetés, hogy október 23-
án, a Nemzeti Ünnepünkön rendezett városi díszün-
nepségen tanulóink emlékezhettek meg műsorukkal az 
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, 
hőseiről. A rendezvényt az Ifjúság park árnyas fái alatt 
álló Nagy Imre mellszobránál tartották. A „…hazádnak 
föl kell virulnia!” című összeállítást Balogh Ferencné és 
Murgulyné Kovács Edit tanárnők rendezték. A több hétig 
tartó próbák alatt a gyerekek azonosultak a versek, a szö-
vegek mondanivalójával, lélekben megértették azokat az 
eseményeket, amelyeket át kellett élniük a hősöknek. 
Kodály: Fölszállott a páva c. variációja egységes zene-
ként vonult végig az összeállításon, mely teljes össz-
hangban volt a versek hangulatával, érzelmi világával. A 
prózai részek közé ékelt mozgásokkal a tanulók átéléssel 
jelenítették meg az ébredést, az igazságért, a szabadsá-
gért vívott küzdelmet, az összefogást, a harcot, az elbu-
kást és az utókor megemlékezését. A sárguló őszi fák 
hulló falevelei, a hűvös este, a fáklyák lobogó fénye élő 
díszletként még megindítóbbá tette a gyerekek előadását. 
Köszönjük a tanulóknak a kitartó munkájukat, a komoly, 
színvonalas előadást, mely maradandó élményt nyújtott 
a jelenlévő emlékezők számára. A műsorban résztvevő 
tanulók: Simon Éva Fruzsina (6.a), Veress Fanni (6.b), 
Murguly Máté Endre, Papp Levente Pál, Vadász Péter 
(7.o), Becsei Viola, Gere Elizabet, Gergely Áron, Papp 
Eszter Ágota, Sallai Balázs, Szabó Ákos, Szalay Kont 
(8.o).
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Immár hagyomány iskolánkban, hogy levélhulláskor 
meghívjuk a város óvodáinak nagycsoportosait, hogy 
néhány vidám órát töltsenek el az iskolásokkal. Az 

idén a Napsugár, az Eszterlánc és a Kertvárosi óvodákba 
juttattuk el meghívóinkat, ahonnan az óvodások öröm-
mel látogattak el hozzánk két gyönyörű októberi napon.
A negyedik osztályos gyerekek A bátor sün című mese-
előadással kedveskedtek a kicsiknek. Jóleső érzés volt 
számunkra, amikor az óvodások az előadás záró része-
ként bekapcsolódtak a közös éneklésbe és táncba. Ezután 
süteménysütés következett, melynek eredményeként 

minden gyerek boldogan majszolta az általa készített mé-
zeskalácsot. Végül bekukkantottunk az elsős osztályokba 
is, ahol a kisdiákok büszkén mutatták meg egykori társa-
iknak felszereléseiket.
Köszönjük a 4. osztályosok lelkesedését, segítségnyújtá-
sát, pedagógusaik felkészítő munkáját!
Szeretettel várjuk további alkalmainkra, rendezvénye-
inkre, valamint a februárban és márciusban tartandó 
Suliváró foglalkozásainkra az iskolánk iránt érdeklődő 
szülőket és gyermekeket.

Czomba Zoltánné 4. osztályos tanító

ÓVODÁSOK AZ ISKOLÁBAN
„… AZ ÉN ÖRÖMEM BENNETEK MEGMARADJON, ÉS A TI ÖRÖMETEK TELJES LEGYEN.”

(Jn 15, 11)

Örömmel és hálás szívvel 
adunk hírt arról, hogy az el-
múlt két hónapban rendezett 
tanulmányi- és sportverse-
nyeken is méltón képviselték 
iskolánkat tanulóink, eredmé-
nyeikkel öregbítették iskolánk 
hírnevét.
- Bolyai Matematika Csa-
patverseny: Idén is bene-
veztünk e rangos, igen nehéz 
versenybe. Iskolánkból 22 
felső tagozatos tanuló vállalta 

a megmérettetést 2012. október 12-én Vásárosnamény-
ban. A versenyre való felkészülést nehezíti, hogy igen 
korán rendezik meg, hiszen alig több mint egy hónap áll 
rendelkezésünkre a tanévkezdés után. A másik nehézség, 
hogy matematika tagozaton tanuló diákokkal együtt ver-
senyeznek a tanulóink, akik ugyan emelt óraszámban, 
de mégsem „válogatott” osztályból kerülnek ki. 60 perc 
alatt 13 fogós feladatot, s egy 14. ún. „kidolgozós” fel-
adatot kell megoldaniuk a diákoknak 3 vagy 4 fős csa-
patmunkában. A 13 feladat feleletválasztós, ahol akár 
mind az öt válasz jó lehet, de akár egy sem. A pontozás 
sem „hétköznapi”… Csapataink az idén a középmezőny-
ben végeztek, mellyel ugyan nem húzzuk ki magunkat, 
de mégis büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sok tanuló-
nak volt kedve részt venni, s hogy városunkból csupán a 
mi iskolánk tanulói voltak jelen itt, a megyei fordulón. 
Nagy élmény volt az izgalmakon túl a vonattal történő 
utazás, s a közeli játszótéri szórakozás a ragyogó napsü-
téses időben, mely a feszültség oldásában nagy segítséget 
jelentett. (A tanulók felkészítésében Balogh Ferencné és 
Sebestyénné Szabad Melinda tanárnők vettek részt.)
- Az őri Bibó István Általános Iskolában rendezett Bibó 
napi rajzversenyen tanulóink egyedi technikájú mun-
kái felkeltették a rendezők fi gyelmét. Korcsoportjában 

Jakab Fruzsina 3.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el 
(felkészítő pedagógusa: Vékonyné Virágh Tünde taní-
tó), Baráth István 4.b osztályos tanuló 3. helyezett lett. 
A zsűri különdíjjal jutalmazta Bulyáki Nóra és Szondi 
Tünde 4.b osztályos tanulók munkáját. Felkészítő peda-
gógusaik: Patakiné Nagy Marianna és Czomba Zoltánné 
tanítók.
- A Szabolcs Tour Úszóverseny mátészalkai forduló-
jában ügyes úszóink is részt vettek. Büszkék vagyunk 
Paczári Balázs  (gyors, mell), Vadócz Míra (mell) 3.b, 
Fazekas Eszter (gyors, mell) 4. a tanulóinkra, akik a 142 
versenyző tanuló között a középmezőnyben végeztek.
Focistáink részt vettek a Bozsik-program őszi fordulóján, 
ahol az I. korcsoportos gyerekek az 1. helyen végeztek, 
a II. korcsoport nem jutott tovább a csoportjából, míg a 
III. korcsoport a 3. helyen végzett. Az úszók és focisták 
felkészítő pedagógusa: Vida Miklós testnevelő tanár.
Tanulóinknak szívből gratulálunk, a felkészítő pedagó-
gusoknak megköszönjük áldozatos munkájukat!

SOLI DEO GLORIA!
 
Összeállította: 
Balogh Ferencné tanárnő és Kertes Lászlóné tanító-
igazgatóhelyettes

VERSENYEREDMÉNYEK
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MUNKÁBA LENDÜLT A DIÁKPRESBITÉRIUM
„A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet…” (Péld. 15. 30)

ISKOLA

A diákpresbitérium idén is az első, alakuló 
ülésén állította össze éves programját. El-
sődleges célunk, hogy a megrendezésre ke-

rülő iskolai rendezvényeken a tanulóink jól érezzék 
magukat, maradandó élményekkel gazdagodjanak, 
az osztályközösségek erősödjenek, az egyénekben 
rejlő Istentől kapott talentumok felszínre kerülhes-
senek. 
Ezekhez remek alkalmat nyújtanak a már hagyo-
mánnyá vált rendezvények, mint például az alsósok 
Mikulás műsora, a felsősök Mikulás napi vetélke-
dője, diszkója, a farsang vagy a fordított nap. Idén 
is folytatjuk az alsós-felsős testvérosztályi kapcso-
latok ápolását, például az  egyházi ünnepeink előtti 
kölcsönös látogatásokkal.

Karitatív tevékenységeink között ebben az évben 
is szerepel a folyamatos kupakgyűjtés, mellyel egy 
nyírmeggyesi kislány gyógyíttatását támogatjuk. 
Karácsony előtt idén is lesz „cipős doboz” akció, a 
határainkon túl élő testvéreink javára.
Két éve vállaltuk el az iskolánk közelében lévő Ke-
gyeleti parkban Dorgay Károly sírjának gondozását, 
ezt tanulóink havi rendszerességgel most is szívesen 
végzik.
A Reformáció alkalmából a Diákpresbitérium kez-
deményezte a Bibliák és Énekeskönyvek kiállítását. 
A tanulók aktívan vettek részt a gyűjtőmunkában. 
Felkutatták az egyházközségek, valamint a nagy- és 
dédszülőktől a család legrégebbi, legszebb, leghasz-
náltabb, legféltettebb könyveit. Így található közöt-
tük egy 1776-os kiadású Biblia, és egy gyönyörű, 
csontberakásos, bársonykötésű Énekeskönyv is. A 
ritkaságnak számító Bibliák és Énekeskönyvek az 
iskola földszinti kiállító tárlóiban kaptak helyet, me-
lyeket november közepéig tekinthetnek meg az ér-
deklődők! Szeretettel köszönjük meg a kiállítás ösz-
szeállításában nyújtott segítségét és ötleteit Pótorné 
Jäger Krisztina tanárnőnek. 
Bízunk abban, hogy gyermekeink csillogó szemei 
egész tanévben jelen lesznek, és ragyogásukkal 
megörvendeztetnek kicsiket és nagyokat egyaránt.

Vékonyné Virágh Tünde tanító, a Diákpresbitérium 
munkáját segítő pedagógus

Az országos és városi Rotary szervezet idén is 
fontosnak tartja, hogy az iskolánkban működő 
EarlyAct csoportot támogassa. Több érdekesnek 

ígérkező programot állítottak össze számunkra.
Pénzes Ilona, az országos EarlyAct elnöke és Tóth Imre, 
városi Rotary elnök október 10-én iskolánkban tájékoz-
tatót tartott a Rotary és a hozzá szorosan kapcsolódó 
EarlyAct szervezeti felépítéséről. Ennek keretén belül 
sor került az osztályok EarlyAct tisztségviselőinek meg-
választására. Így minden csoport választott elnököt, alel-
nököt, titkárt, kincstárost, szabadidő-szervezőt, krónikást 
és kapcsolattartót. A gyerekeket rövid képzésen tájékoz-
tatták a feladataikról.
Izgalommal várjuk a november 10-én Nyíregyházán 
megrendezésre kerülő hagyományos őszi vetélkedőt, 

melyen iskolánkat 20 tanuló képviseli. A verseny témája 
Csehország lesz.
2013. március 22-én szavalóversenyre várnak minket a 
kisvárdai Rotary és EarlyAct Club tagjai. Az éves együtt-
működést a június 4-i országos találkozó programja ko-
ronázza meg sütés-főzéssel, számháborúzással, melynek 
helyszíne a mátészalkai Főnix Park lesz.
Érdeklődéssel és kíváncsisággal várjuk a rendezvénye-
ken való részvételt, melyeken tovább ápolhatjuk a már 
kialakult kapcsolatokat, barátságokat.

Vékonyné Virágh Tünde tanító, EarlyAct kapcsolattartó

 „SERVICE ABOVE SELF”
 ÖNZETLEN SZOLGÁLAT, AMI ÖSSZEKÖT MINKET
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VIGYÁZZ RÁM!

1991-ben a Föld védel-
méért világméretű kam-
pányt kezdeményeztek 
(Caring for the Earth), 
azóta október 21-én tart-
ják a FÖLDÜNKÉRT 
VILÁGNAPOT. 
Ezen a napon reggeltől 
estig, vagy estétől regge-
lig, ahogy fordult a boly-
gónk, szerte a világban 
szóhoz jutottak a kör-

nyezetvédők, a tudósok. Minden kontinensen meg-
emlékeztek róla gyermekei: az emberek. Figyelmez-
tették egymást, hogy már számos egyezményt írtak 
alá nemzetközileg a védelmére, de tenni is kell vala-
mit, nemcsak kinyilatkoztatni a jóra való szándékot. 
Bajban van a Föld, s rajta persze mi magunk is, még 
ha nem is vesszük komolyan a veszélyt. Vékonyo-
dik az ózonréteg, savas esők marják a növényzetet, 
pusztulnak az erdők, rozsdásodnak a zöld fenyve-
sek, új területeket hódít a terméketlen sivatag, ivó-

vizünk és levegőnk szennyezett, mérgezett a talaj, 
mérgezettek a tavak, folyók, patakok.
A 6. osztályos tanulóink a természetismeret óra 
anyagához kapcsolódóan szebbnél szebb tablók ké-
szítésével mutatták meg Földünk szépségét és töré-
kenységét, valamint az egyes éghajlatok jellegzetes 
növény- és állatvilágát.
A gyerekek munkái felkeltették fi gyelmünket, és 
mi ismét fogadkozhattunk, hogy jók és rendesek le-
szünk, gondoskodni fogunk Földünkről, hogy még 
sokáig élhessen. Nem leszünk hálátlanok, hanyagok 
és felelőtlenek, szeretni fogjuk és nemcsak az ünne-
pén.
,,És ne feledd soha, hogy a világ fi a is voltál. Rokona 
a négereknek és a csillagoknak, a hüllőknek és Leo-
nardo da Vincinek, a Golf-áramnak és a maláj nők-
nek, a földrengésnek és Lao-cénak. Mindehhez kö-
zöd volt, egy anyagból vagytok, egy lélek teremtett, 
ugyanaz a lélek fogad vissza. Ez egészen biztos.”   
Márai Sándor: Füveskönyv (részlet)

Matyi Tamásné, földrajz szakos tanár

TALÁLKOZÁS ÖNMAGADDAL
,,ÖNMAGUNK MEGISMERÉSE A LEGNAGYOBB UTAZÁS,

 ÉS A LEGTANULSÁGOSABB TALÁLKOZÁS.”

A lelki egészség világnapjáról 1992 óta emlé-
keznek meg minden év október 10-én. A vi-
lágnapot a Lelki Egészség Világszövetsége 

kezdeményezte, s az elmúlt években számos szer-
vezet csatlakozott a megemlékezéshez. A Világszö-
vetség 1948-ban alakult az érzelmi és lelki zavarok 
megelőzésének és megfelelő kezelésének, a mentá-
lis zavarokban szenvedők gondozásának és a mentá-
lis egészség jobbításának céljából.
A világnap célja a fi gyelemfelkeltés, ezért tartottam 
fontosnak, hogy gyermekvédelmi felelősként, és az 
iskola tanáraként egyaránt odafi gyeljek diákjaim 
lelkiállapotára.
A 6. osztályosoknál tartott reggeli csendes percek 
alkalmat kínáltak e téma megbeszélésére: Mit jelent 
számukra a lelki egészség? A gyerekek buzgón ve-
tették gondolataikat és érzéseiket a színes papírcsí-
kokra, mint pl.: hit, család, szeretet, remény, barát-
ság, adakozás.
A 8. osztályosok képek segítségével adtak bepil-
lantást jelenlegi lelkiállapotukba, s többen a hegy-
mászóval, a napraforgóval, a hőlégballonnal és a 

tengerrel azonosultak. Öröm volt megtapasztalni, 
mindegyikük életében jelen van a szeretet, a kihí-
vás, a céltudatosság, de ami a legfontosabb: Isten 
szeretete.
Néhány idézet gondolataikból: ,, Mindig a fény felé 
fordulok, óvakodom a sötéttől és rossztól. Magasra 
török, hogy onnan szemléljem a világot.”/,,Néha el 
kell vesznünk ahhoz, hogy megtaláljuk önmagun-
kat.”/ ,,Az élet hegymászás, de a kilátás csodás…”
A lelki egészség világnapjának legfontosabb üzene-
te számunkra az, hogy oly módon élhetünk harmó-
niában környezetünkkel, hogy törekszünk Isten sze-
retetére és önmagunk megismerésére. Victor Hugo 
gondolatát szeretném megosztani minden kedves 
olvasóval, s kívánom, hogy mindenki törekedjen ne 
csak testileg, de lelkileg is egészségesen élni! ,,Tégy 
úgy, mint a kismadár, aki akkor is dalol, ha törik 
alatta az ág, mert tudja, hogy van szárnya.”

Matyi Tamásné tanár, gyermekvédelmi felelős
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ŐSZ SZELE ZÜMMÖG…

Az ismert dal sorait az idén később énekelték 
a gyerekek, hiszen az ősz megkésve érke-
zett. A kedvező időjárást az osztályok is ki-

használták, és szeptember végén, október elején útra 
keltek a környék településeire, parkjaiba, hogy az 
örömteli együttléttel, önfeledt szórakozással ráhan-
golódjanak az előttük álló hosszúnak tűnő tanévre.
A 2. a osztályosok tanár bácsija Kovács Attila, be-
számolót készített útjukról, melyet szeretettel oszt 
meg minden kedves olvasóval.
„Az idén Nagyecseden jártunk a vad- és díszállat 
menhelyen, ami kaktusz- és pálmaház is egyben. 
A másodikosok nagy izgalommal várták ezt a napot, 
hiszen vonattal utaztunk, ami legtöbbjüknek új él-
ményt jelentett. Miután megérkeztünk, a házigazda 
elmondott néhány szabályt, amit az ott tartózkodás 
alatt mindenkinek be kellett tartania. Ezután meg-
néztük az udvaron lévő tavakat, sziklakertet, külön-
leges növényeket, teknősöket, libákat, kacsákat stb., 
melyekről sok érdekes információt tudtunk meg. A 
belső épületben ritka és érdekes állatokat is láttunk, 
amikkel nem minden nap találkozhatunk: csincsilla, 
degu, csótány, kígyók, varánusz, ormányos medve, 
aki a kedvence volt mindenkinek, hiszen nagyon 
aranyos és barátságos volt. A bátrabbak a kígyót a 
nyakukba vehették és a többi állatot is megsimo-
gathatták. Idegenvezetőnk nagyszerű humorával és 
nagy szakmai tudásával érdekessé tette a bemutatót, 
mindenki fi gyelmesen várta melyik állatról mit fog 
mondani. Ennek köszönhető, hogy külön dicséretet 
is kaptunk a jó magaviseletünkért. Sokat nevettünk 
és a tudásunk is bővült sok mindennel. Belépő nem 
volt, azt mondták, hogy bármilyen felajánlást elfo-
gadnak. Így kis csapatunk néhány csomag száraz 
tápot, konzervet, valamint szülői felajánlással zöld-
séget és gyümölcsöt vitt az állatoknak.”
A 2. b osztályosok a Nyíregyházi Állatparkba láto-
gattak el. Valahányszor ellátogat ide kicsi és nagy, 
mindig nagy élményt nyújt a tölgyerdő közepén el-
terülő, hazánk legnagyobb területű állatkertje. A 2. 
b osztályos gyerekek egy nap alatt bejárták a távoli 
földrészek tájait: az afrikai szavannát, barangoltak 
az ázsiai trópusi dzsungelben, a sarkvidéki tenger-
parton, sőt az Indiai -óceánt is láthatták. Nem tudtak 
eltelni a Zöld-piramis őserdei hangulatával és a sok-
sok különleges állat megtekintésével.(Az Állatpark 
több mint 5000 állattal büszkélkedhet.)
Az 1. a osztályosok a helyi Papp Tanyára látogat-
tak el, ahol szabadon játszottak, háziállatokat néze-

gettek, simogattak. Érdeklődve fi gyelték a fazekas 
mester munkálkodását és ki is próbálhatták az agyag 
megmunkálását. A játék után jólesett a kemencében 
sült pizza. A desszertről a szülinaposok gondoskod-
tak, akiknek rendhagyó ünneplésben volt részük.
Az 1. b osztály a Főnix Parkba töltött el egy vidám 
délutánt. Nagy élmény volt a gyerekek számára a 
lovaglást kipróbálni, a lovakkal való foglalkozást 
megismerni. Dr. Ungvári Zsigmond vezetésével a 
gyerekek bebarangolták a park minden szegletét, 
miközben állatokat simogattak, etettek. A vidám 
együttlét összekovácsolta az osztályközösséget.
A 3. és az 5. évfolyamos tanulók Nyírbátorba utaztak 
vonattal. Már maga az utazás is újdonság volt a gye-
rekek számára. A gyönyörűen felújított református 
templom történetét idegenvezető tolmácsolásában 
hallgatták meg az érdeklődő gyerekek. A bátrabbak 
megmászták az orgonához és a padlásra vezető ma-
gas lépcsőket is. A Várkastély ódon falai között a 
viaszbábukkal megjelenített történelmi események 
visszaröpítették időben a gyerekeket. A történelmi 
sétány jellegzetes szoborcsoportjai között sétálva 
megismerkedtek Nyírbátor múltjával, történelmé-
vel. Sokan úgy döntöttek, hogy szüleikkel visszatér-
ve újra végigjárják ezeket a nevezetes helyszíneket.
A 4. évfolyamosok az olvasás tananyagához kapcso-
lódóan Vajára mentek. A kastélyban tárogató hangja 
fogadta az érkező gyerekeket. Idegenvezető segítsé-
gével jártak teremről teremre, majd a fi gyelmükről 
és a megszerzett ismereteikről egy feladatlapon ad-
tak számot.
Élmény volt a csodás parkban sétálni, bújócskázni, 
szaladgálni. Jó volt együtt lenni.
A sportot, mozgást szerető 7. osztályosok biciklire 
pattantak és Vida Miklós osztályfőnök meghívásá-
nak eleget téve ellátogattak „kicsinyke birtokára”. 
Megpihenve elfogyasztották a kemencében sült fi -
nomságot és jól összekovácsolódott osztályközös-
ség módjára játszottak, beszélgettek.
A 8. osztályosok a helyi Nobilis üzembe sétáltak el, 
ahol megnézték, hogyan készül a sok fi nom csemege 
a beérkező gyümölcsből és kerül az üzletek polcaira.
A kirándulások után valamennyi osztály lendületet 
kapott a kitartó tanuláshoz. Kedves Gyerekek! Ha 
elfáradtatok a sok munkában, tavasszal folytatjuk, 
de akkor már hosszabb és távolibb tájakat bejárva!

Az összefoglalót készítette: 
Kertes Lászlóné tanító, igazgatóhelyettes
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A megújult iskola  Az őri rajzverseny nyertesei

Tanulóink műsora az október 23-i díszünnepségen

Bibliakiállítás az iskolában Érdekességek a kiállításon
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ŐSZI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

1.a osztályosok játéka a Papp Tanyán 1.b osztályosok a Főnix Parkban

A 2.a osztályosok a nagyecsedi Füvészkertben A 3. osztályosok a Nyírbátori református templomban

 A 4.a osztályosok a Vay-kastély előtt A nagy csapat, a 7.osztály


