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GYÜLEKEZETI ÉLET

TEMPLOM ÉS ISKOLA

Területi Presbiteri Konferencia nyitó istentisztelete

Szeretetvendégség a konferencia végén
a Kötődés Kör szolgálatával

Dr. Bodó Sára egyetemi docens köszöntése
Szabó Pál segédlelkész vizsgaistentiszteletén

Felnőtt konfirmandusok tavaszi csoportja

Az év folyamán új szolgálati helyre került lelkipásztoraink:
Márkus Noémi beosztott lelkész és Szabó Pál segédlelkész

Az ünnepi hálaadás alkalmával szolgálók úrvacsorai
közössége

A kerti tó iszapmentesítési és partvédelmi munkálatai

Ezzel is szebb lett környezetünk
Legyen Ön is a parókiakert vendége!
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LELKÉSZI KÖSZÖNTŐ

L

elkésztársaimmal együtt gyülekezetünk minden tagjának
áldott karácsonyt, és reményteljes, boldog új esztendőt kívánok.
Azt gondolom, hogy ez a vidám fotó
elmond néhány fontos dolgot. Ha sokat nem is, de annyit biztosan, hogy
az életben is gyakran bizonytalan
a talaj a lábunk alatt, aztán nagyon
fontos, hogy az embernek legyen kapaszkodója, és ennyire nélkülözhetetlen az, hogy ne egyedül járjunk az
úton. Kockázat az élet, kapaszkodó a
hit, és társ az Isten. Bárcsak mindig
ilyen egyszerű volna!
Karácsonykor azon tűnődöm, hogy
Isten mindig kockázatot vállal. Először a teremtésben, hiszen az embernek szabadságot ajándékoz, amivel
teremtménye visszaélhet, vagy amivel Teremtője ellen is fordulhat.
De mindennél nagyobb kockázat,
hogy az Isten Fia az első karácsonyon
tehetetlen, kiszolgáltatott gyermekként, szegény család sarjaként jön
a világra. Isten kiszolgáltatja magát
az embervilágnak, és azt mondja, itt
vagyok: öljetek, vagy öleljetek meg.
Nincs arany középút. Öljetek, vagy
öleljetek. Heródes megölné, Mária
megöleli. A szeretet nem ismeri a langyosságot. A mindent odaadó Isten

szeretetéhez csak kétféleképpen lehet
viszonyulni. Vagy magamhoz ölelem
Őt, és az mondom, mint a tanítvány
húsvét után: Én Uram, és én Istenem
(Jn 20, 28), vagy viszonzás nélkül hagyom, és ezzel megölöm a felém kitárulkozó szeretetet. A mindent odaadó Isten karácsonyi tettére, csak az
átadott élet lehet a méltó válasz. Az
olcsó vallásosság, az érzelgős „karácsonyi szeretet” az Atyai szívnek
fájdalmára van. Csak az átadott élet

LELKÉSZEINK AZ ŐSZI BARANGOLÓN
lehet a méltó válasz. Áldott emlékű
Dr. Ecsedy Aladár tahitótfalui lelkész
éneke kezdett felcsendülni bennem,
annak különösen is ez a sora: „Magam Rád bízom egészen, hű Uram,
én Istenem. Amíg csak tart földi éltem, te vagy nékem mindenem.” Az
egész ének annyira szép, hogy szívesen közreadom.
Testvéri szeretettel:
Becsei Miklós lelkipásztor
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A 450 ÉVES HEIDELBERGI KÁTÉ RÖVID TÖRTÉNETE

A

Heidelbergi Káté Pfalz fejedelemség fővárosában,
Heidelbergben született. Luther 1518-ban tett itt látogatást, s az Ágoston-rendi kolostorban ismertette
tanítását, melyet Martin Bucer is elfogadott. A város reformációja 1538-ban történt meg, bár a fejedelemség többi városa római katolikus maradt egészen Otto Heinrich idejéig,
aki a lutheri tanokat hirdette. Őt III. Frigyes követte, aki a
kálvini tanokat fogadta el. Ebben a vitákkal teli időszakban,
amikor még a lutheránusok között sem volt teljes az egyetértés több kérdésben, így pl. az úrvacsoratan tekintetében sem,
a heidelbergi disputát követően III. Frigyes teljes mértékig a
kálvini irány mellé állt. Átszervezte az egyetemet, rendeletekkel segítette a reformáció megszilárdulását.
A védekezés mellett a Káté azzal a céllal született meg, hogy
az igehirdetésben a felnőtteknek, a gyermekeknek és fiataloknak a tanításban legyen vezérfonal. Készítői között Ursinus és Olevianus mellett a kor neves teológusait, magát a
fejedelmet, lelkipásztorokat, tanítókat, világi egyháztanács
tagokat is találhatunk. A Káté szövegét a 1563. január 11-17
között ülésező heidelbergi zsinat fogadta el. Még ebben az
évben 4 német és 1 latin nyelvű kiadása meg is jelent. A káté
használatával kapcsolatban III. Frigyes 4 szempontot tűzött
ki: a káténak
az ifjúság tanítását kell szolgálnia, legyen
az útmutatás
a tanítóknak,
lelkipásztoroknak, kapjon szerepet
az istentiszA REFORMÁTUS DALÁRDA ZÁSZLÓJA A TEMPLOMBAN, teleten a káté
ALATTA EGY CSOPORTKÉPPEL, AMELY AZ 1931-ES
szövege,
9
AVATÁSI ÜNNEPSÉGET ÖRÖKÍTI MEG
vasárnap ol-

A NYÍRCSAHOLYI REFORMÁTUS IMAHÁZ REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉRE EGY
REFORMÁTUS CÍMERREL ÉS EGY KÁLVIN KÉPPEL GAZDAGODOTT

vassák fel azt a liturgia keretében, 52 vasárnapra elosztva
legyen a délutáni istentisztelet magyarázati anyaga. A kátét
folyamatosan ismételték, mélyítették a megtanult ismereteket, s így az alapvetően beépült a református gondolkodásba.
Az 1555-ös augsburgi vallásbéke még nem engedélyezte a
kálvini irány szerinti szabad vallásgyakorlatot. Azért, hogy
jogszabadságot szerezzen alattvalóinak, III. Frigyes fejedelem az 1566. évi augsburgi birodalmi gyűlésen szállt síkra,
érveinek támogatására pedig Bullinger elküldte a II. Helvét
hitvallást. Sikerült bizonyítaniuk, hogy amit hisznek, hirdetnek Pfalz fejedelemségben az megegyezik a reformáció
tanításával, így elálltak az erőszaktól, Frigyes pedig Kegyes
Frigyesként vonult be a történelembe. Magyarországra a
káté 1564-ben jutott el; először Erdélybe, s majd másfél évtized telt el az első magyar fordítás megjelenéséig, melyet
1577-ben adtak ki Huszár Dávid pápai lelkész fordításában.
Az azóta eltelt évszázadok során számos fordításban és kiadásban jelent meg a káté.
Petrov Anita segédlelkész

TAVASZI FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ

ÁPRILIS 1-JÉN, HÚSVÉTHÉTFŐN TETTEK FOGADALMAT FELNŐTT KONFIRMANDUSAINK.
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REGIONÁLIS PRESBITERI KONFERENCIA MÁTÉSZALKÁN

M

átészalkán április 20-án volt a Magyar Református Presbiteri Szövetség Szatmári Területi Szervezetének regionális presbiteri konferenciája. A
Kossuth téri templomba gyűltek össze a Mátészalka Kossuth téri, nyírcsaholyi, kocsordi, ópályi, szamosszegi és géberjéni gyülekezetek presbiteri küldöttségei. A konferencián
részt vett a Területi Szövetség vezetősége is: Tóth Zoltán
elnök, Szathmári Lajos alelnök és Görög Demeterné titkár
személyében. A nyitó áhítaton a házigazda gyülekezet lelkésze, Becsei Miklós hirdette az igét a napi újszövetségi
szakasz, Gamáliel története alapján. Az áhítatot követően
Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket és tájékoztatott a Presbiteri Szövetség szervezetéről,
szolgálatáról, valamint a tagság feltételeiről. Előadást tartott

Bodnár-Enyedi Zsolt ópályi lelkipásztor: „Hitvalló egyház,
avagy: küldetésben az evangéliummal” címmel. A gondolatébresztő előadást kérdések, hozzászólások követték. A
konferencia szeretetvendégséggel ért véget, amelyet a Kossuth téri egyházközség nőszövetségi Kötődés Köre és velük
együtt más szorgalmas, áldozatkész asszonyi kezek készítettek. Megköszönve nőtestvéreink szorgalmát és a presbiterek
felajánlásait, valamint egyházmegyénk támogatását, kérem,
hogy Isten áldja meg szívünkben az elhangzottakat, hogy az
értékes gondolatok újabbakat is ébresszenek őrállóinkban,
az általuk képviselt gyülekezetek megújulására.
Becsei Miklós lelkipásztor

A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI

VIZSGAISTENTISZTELET
Szabó Pál segédlelkészünk egyéves gyülekezeti gyakorlata július 1-jével véget ért, ezért július 7-én, vasárnap délelőtt 10-től
interaktív, ifjúsági istentisztelet keretében búcsúzott a gyülekezettől. Pali az ifjúságnak is lelkes vezetője volt, sokoldalú,
minden korosztállyal könnyen hangot találó, jó humorral megáldott, színes egyéniség. Isten áldása kísérje további szolgálatát!

BÚCSÚZÁS A GYÜLEKEZETTŐL

AZ IFISEK BÚCSÚZNAK VEZETŐJÜKTŐL
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PÜNKÖSDI HÁLAADÁS

BECSEI MIKLÓS LELKÉSZ KÖSZÖNETET MOND A GYÜLEKEZETNEK

M

ájus 19-én, pünkösdvasárnap délelőtt 10 órától
ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát az
elkészült templomi terítőkért, a megszépült templombelsőért és a lelkészházaspár 12 éves szolgálatáért. Az
ünnepi igehirdetés szolgálatát egyházmegyénk esperese,
nagytiszteletű Bartha Gyula esperes úr végezte. Az ünnepi
istentiszteleten a Református Énekkar is szolgált. A hálaadó
ünnepségen Becsei Miklós lelkipásztor így emlékezett viszsza a gyülekezetben eddig eltöltött 12 évre:

Jézus mondja: 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki
énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Jn 15, 5
„Kedves Testvéreim! Szeretett Ünneplő Gyülekezet! Sem a
hálaadáshoz, sem pedig az emlékezéshez nem kellett keresni
az igét, mert ez az ige eldőlt a szívemben már akkor, amikor
először néztem körül megújult belsejű gyönyörű templomunkban. Évek óta reménykedünk abban, hogy egyszer az
egész templomot felújíthatjuk egy sikeres pályázat esetén.
Már-már a csüggedés is erőt vett rajtunk, hogy egymás után
maradtunk le ígéretes lehetőségekről. De milyen jó, hogy
nőtestvérek is vannak közöttünk, akik a csüggedés helyett
kitaláltak valamit. Kezdjük el mi a megújítást, méghozzá
belülről. Mert az igazi megújulás mindig belülről kezdődik.
Tegyük újjá a templombelsőt, és adjunk ezzel az egész gyülekezetnek erőt, örömöt és reményt. Kezdjük el mi a megújulást – mondták a nőtestvérek öten, tizen a presbitériumból és
a gyülekezetből. A január utolsó hétfőjén imádsággal születő
és induló Kötődés Kör pedig munkához fogott. Istentől való
volt a gondolat, de az ő szívük volt készen mindezt tettekre
váltani. Elhatározták tehát, hogy a régi úrasztali és szószéki
terítők helyére(és a karzatokra, padokra is) újak kerüljenek.
A régiek betöltötték küldetésüket, hiszen 1962-2013-ig, tehát 51 éven keresztül szolgáltak. A Kötődés Kör terveihez
először az egész Presbitérium, majd a gyülekezetből és azon
kívűlről is nagyon sokan csatlakoztak ötleteikkel és támogatásaikkal. A gyülekezeti költségvetést egyetlen forinttal
sem terhelte meg ez a maradandót alkotó, és Isten dicsőségét szolgáló kezdeményezés. Mindezeknek a gyümölcse
az, hogy ma együtt ünnepelhetjük a szép új terítőket, az új
szőnyegeket, a múzeum felől megújított templombejáratot,

a szépen lefestett belső ajtókat, és keresztelő padokat. Az
anyaszentegyház születésnapjának templombelsőnk megújulásával áldott egybeesése van. Valami nálunk is mindig
születik. S ezt, hogy valami nálunk is mindig születik boldog
hálaadással mondhatom el visszatekintve az elmúlt 5 és fél
esztendőre, amióta Kossuth téri gyülekezetként, sok értelmetlen feszültség helyett nagyobb békességgel élhetjük közösségi életünket. Ha valaki végigsétál a parókiakertben és
udvaron, akkor láthatja, hogy az évek során tündérkertté változott. Méltó környezete lett a város legnagyobb lélekszámú
gyülekezetének. A játszótértől a pihenőpadokig, a kerti tótól
a kemencén át a filagóriáig mindenki megtalálhatja benne a
kedvenc helyét. Örömmel tölt el, hogy ilyen környezetben
szolgálhatjuk az élő Istent és élhetjük a mindennapjainkat
egy jó munkatársi közösségben. Valami nálunk is mindig
születik. Mi is igyekszünk gyümölcstermő életet élni, és ezt
szellemi, lelki és testi vonatkozásban egyformán komolyan
gondoljuk. Mozgalmas életút van már mögöttünk. 2001 nyarán kerültünk Mátészalkára. Azért is örülök, hogy esperes
úr is elfogadta a meghívást, mert amikor a budapesti szolgálatból visszavágyva a szülőföldre, felhívtuk őt telefonon,
az egyedüli esperesként kész volt segíteni, és egy néhány
héttel későbbi telefonbeszélgetéskor a szívünk örömére elmondta, hogy Mátészalka éppen két hitoktató lelkészt keres. Valamikor nemrég megfogalmaztam, hogy mindenütt,
ahol jól éreztük magunkat, ott létszámban is szaporodtunk.
Így született Lónyán az első kettő, Tiszacsegén a harma-

A MEGSZÉPÜLT TEMPLOMBAN ÚRVACSORÁZOTT A GYÜLEKEZET

dik, és Mátészalkán a negyedik és az ötödik gyermekünk.
Családunk összlétszáma elérte a teljesség hetes számát. Erről a helyről is megköszönöm a gyülekezetnek, hogy nem
mondta sem tíz, sem pedig egy évvel ezelőtt, hogy itt még
egy gyermeknek már nincs kenyér. Nem nőttük ki, de már
szépen belaktuk a parókiát. 12 éve élünk a gyülekezetben.
Személyes és családi életünk formálóműhelye lett a város
és a gyülekezet adta környezet. Amilyen lelkipásztorokká,
házas- és munkatársakká lettünk és érlelődtünk, az a gyülekezetnek is köszönhető, hiszen nemcsak a lelkész formálja a
gyülekezetet, hanem a gyülekezet is a lelkészt. Köszönjük,
hogy magasra tettétek nekünk a mércét. Nem is hangzott el
olyan vasárnapi szolgálat, amit ne előzött volna meg alapos
felkészülés. Köszönjük, hogy mindig sokkal többen vannak
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azok, akik a megimádkozott, átgondolt, logikailag felépített
és igényesen átadott üzenetet nagyra értékelik. Örömmel
látjuk, hogy a gyülekezet hasznát veszi a leírt és sokszorosított prédikációknak.Hálával gondolunk vissza elődeinkre,
Bartha Béla és Mónus Béla nagytiszteletű urakra, akiktől
sokat lehetett tanulni emberségben és hűségben, s akikkel
az egyház életében egy korszak is lezárult. A régit tisztelve
és az újat szeretve szeretnénk tovább is szolgálni közöttetek
örömmel, Atyánk dicsőségére és mindannyiunk épülésére.
Ezekkel a gondolatokkal köszönjük meg a szép új palástokat, mint a gyülekezet irántunk való megbecsülésének jelét.”
A KÖTŐDÉS KÖR AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN - IMMÁR MINDEN KÉSZ

MUNKA UTÁN ÉDES A PIHENÉS

M

ájus 31-én a Kötődés Kör szalonnasütést szervezett a parókiaudvaron. Az énektanulás és rövid
áhítat után a tűz mellett értékeltük az elvégzett
munkát, és felidézve a pünkösdi szép eseményt, jóleső érzéssel töltött el bennünket, hogy a gyülekezetből nagyon sok
pozitív visszajelzés érkezett a megszépült templombelsővel
kapcsolatban. Nagyon sokan adakoztak erre a nagyszerű célra és bizony meglett az eredménye. Kovács Zoltán nyugalmazott pedagógus testvérünk önzetlen szeretetből a keresztelők padját, és a bejárati ajtókat (korábban az Úrasztalát, és

A NYÁR FOLYAMÁN A KÖTŐDÉS KÖR TAGJAIT A LENGYEL

szószéket) festette át.
A munkák végzése közben, ahogy templomunk szépült, a
lelkünk is megújult. Legyen érte Istené a dicsőség!
„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt
eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és
a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek
Ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek téged!”
Zsoltárok 84, 2-5

A JÓL VÉGZETT MUNKA UTÁN VIDÁMAN ÜNNEPELT A KIS CSAPAT

PRESBITERHÁZASPÁR LÁTTA VENDÉGÜL

VÁGÁSHUTAI HITTANTÁBOR – 2013
Július 1-6-ig tartottuk a vágáshutai hittantábort. Élményekkel gazdagodva, és Isten áldásával érkezett haza a festői
szépségű hegyvidéki tájról 31 gyermek és fiatal, valamint
5 felnőtt kísérő. Megköszönjük a szolgálatát Szabó Pál segédlelkésznek, Mónus Béláné Zsuzsa, Vékonyné Virág
Tünde és Kovács Attila pedagógusoknak, valamint Poór
Zsolt buszsofőrnek. Ismét köszönetet mondunk a Kraszna Vigadós Deme házaspárnak a nagyszerű meglepetésért.

AZZAL A NEHÉZ FÁT KÖNNYEDÉN FORGATJA...
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SZOLGÁLATBAN AZ IFJÚSÁG - BORÍTÉKBA KERÜLNEK

A GYÜLEKEZETI IFJÚSÁG EGY CSOPORTJA

A KARÁCSONYI KÖRLEVELEK

NYÁRKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP
Július 13-án nyárköszöntő családi napot tartottunk a parókiaudvaron. A változatos, színes programokkal tele délutánon
ismét vendégünk volt a Csiribiri Együttes.

MINDENKI JÓL SZÓRAKOZOTT

A CSIRIBIRI EGYÜTTES VIDÁM MŰSORA

MEGSZÉPÜLT A KERTI TÓ
Július első három hetében zajlottak a parókia kerti tavának
partvédelmi és iszapmentesítési munkái. A munkavégzés
kizárólag önkéntes felajánlásokkal történt, semmivel nem
terhelve a gyülekezet költségvetését. A megújult környezetbe, parókiaudvarra és játszótérre továbbra is szeretettel
várjuk a családokat családi napokra, valamint a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a szerda délelőttönkénti
Életadó Körre.
A SZIGET PARTVÉDELME

TÓMUNKÁSOK LELKES KIS CSAPATA

NÉHÁNY SZÁZ ÉV MÚLVA A RÉGÉSZEK TALÁN EGYKORI
RÓMAI FÜRDŐKÉNT EMLEGETIK...
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ÚJ SEGÉDLELKÉSZÜNK BEMUTATKOZIK
2013. augusztus 1-jei
hatállyal segédlelkészi szolgálatra kapott
kirendelést gyülekezetünkbe Petrov Anita
hatodéves egyetemi
hallgató. Új segédlelkészünk az augusztus
4-i vasárnapon mutatkozott be a gyülekezetnek. A továbbiakban
az ő bemutatkozását
adjuk közre:
Petrov Anita vagyok,
a

Debreceni

Refor-

mátus Hittudományi
Egyetem VI. éves hallgatójaként gyakorlati évemet a Mátészalka Kossuth téri Egyházközségben töltöm. Debrecen
városában születtem és nőttem fel, itt végeztem iskoláimat. Azonban a szomszédos Nyírmeggyeshez igen sok
szállal kötődöm, hiszen édesanyám itt született, s majd
innen került a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, ezt követően pedig a Magyar Posta Zrt-nél
helyezkedett el, s mind a mai napig itt dolgozik. Édesapám foglalkozását tekintve személy-és vagyonőr. Egy

fiatalabb fiútestvérem van, aki egy nyomdában dolgozik,
s szabadidejében egy keresztyén ifjúsági zenekart vezet.
Gimnazistaként magam is énekeltem a Kántusban, s mind
a mai napig megmaradt a zene iránt érzett szeretetem.
Mindemellett nagyon szeretek olvasni, utazni, kirándulni, rácsodálkozni a világ szépségeire, jó társaságban
filmet nézni. Egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt
egy fél évet töltöttem Angliában önkéntesként. Ezen idő
alatt sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb. Debrecenben a Széchenyi kerti gyülekezet tagja voltam, ahol
igyekeztem a szolgálatokban is részt venni. Így öt és fél
éven keresztül vezettem egy ificsoportot, ahol egyetemista korú fiatalok gyűltek össze péntek esténként, egy éven
keresztül a terápiás házban áhítatokat, a gyülekezetben
vasárnapi gyermek istentiszteleti alkalmakat tartottam, s
ifjúsági istentiszteletek szervezéséből vettem ki aktívan
a részemet. Ezeket a megszerezett tapasztalataimat szeretném kamatoztatni, s gyarapítani a gyülekezetben. Isten
iránt érzett hálával gondolok vissza az elmúlt hónapokra,
s köszönöm a gyülekezet szeretetét, segítőkészségét, odaadását. Nagy öröm számomra, hogy a hatod évemet ebben
a gyülekezetben tölthetem el, s tanulhatok, fejlődhetek a
gyülekezeti tagok, szolgatársak által, tapasztalhatom meg
a szatmári emberek híres vendégszeretetét. Isten gazdag
áldását kérem a gyülekezet életére, szolgálatára.
Petrov Anita segédlelkész

ÚJ KENYÉR ÁLDÁS ÉS KERESZTELÉS

N

emzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, a Szatmári
Múzeum udvarán került sor a városi ünnepségre.
Az ünnepi megemlékezésen a keresztelés szolgálatát végezte, és az új kenyeret megáldotta Becsei Miklós
lelkipásztor.
Részlet a keresztelési beszédből:
„Kedves Szülők, Keresztszülők, Családtagok, Ünneplő
Gyülekezet! Amikor államalapítást, magyar egységet,
nemzeti összetartozást ünneplünk, akkor nincs semmi,
ami ezt az egységet jobban kifejezhetné még szavak nélkül is, mint maga a keresztség. A keresztség egy olyan
lelki híd, amely mindent összeköt. Mi is ez a minden?
Legelőször is összeköti az eget és a földet. Amikor Jézus itt járt közöttünk, akkor ezt tanította: nincsen két világ, Istené és az emberé, hanem csak egy van, és legyen
újra egy, amit az ember kettéválasztott. Azért, hogy így
legyen Jézus is megkeresztelkedett, de nem csupán vízzel, hanem a saját keresztsége alatt kereszthalálát értette.
Amikor ott állt a Golgothán egy isteni vértől áztatott kereszt, akkor Jézus összekötötte az eget és a földet. Aztán
a keresztség összeköti a keresztyén és a nem keresztyén
világot, és azt üzeni a hívő embernek, hogy neked nem
megvásárolt mennyországod, hanem örök küldetésed van

azok felé, akik még nem hisznek. A keresztség összeköti
a keresztyén egyházakat és felekezeteket. Erre az egy dologra jó lelkiismerettel azt tudjuk mondani, hogy bárhol
kereszteltek meg, bármilyen liturgia szerint, tagja lettél
Isten népe közösségének. A keresztség összeköti a családot a gyülekezettel, hogy együtt, keresztyén hitben neveljük fel gyermekünket. A keresztség szövetségessé teszi a
férfit és a nőt, a kisgyermek szüleit abban, hogy gyermekük lelki fejlődésére is fokozott figyelmet fordítsanak. S
legvégül a keresztség hídján egy kicsiny, drága gyermek
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áll, jelen esetben egy kis leányka, név szerint András Liliána, aki most meghívást kap Isten szeretetébe. Ő ezen a
hídon akkor fog elindulni, ha látja a felnőtteket, leginkább
a szüleit, ezen a hídon, Isten szeretetének a hídján járni,

vagyis hitben járni, templomba járni, egymás javára, és az
Isten dicsőségére élni. Akkor nyer értelmet mindaz, ami
itt és ma történik. Isten segítsen titeket ebben.”

ANDRÁS LILIÁNA KERESZTELÉSE
FOTÓ CZINE ÁRPÁD

KÉT NAPPAL KORÁBBAN AZ ÚJ KENYÉRI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEN
BECSEI MIKLÓS LELKIPÁSZTOR MEGÁLDOTTA A GYÜLEKEZET ÚJ,
NEMZETI SZÍNŰ ZÁSZLÓJÁT

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS – 2013

A

ugusztus 24-én 43 fő részvételével egynapos
autóbusz-kirándulást szerveztünk Sárospatakra,
Sátoraljaújhelyre és Vágáshutára. Egy csodálatos napot töltöttünk együtt. Utunk elején meglátogattuk
a Sárospataki Református Kollégium iskolatörténeti kiállítását. Nagy örömünkre és meglepetésünkre az érettségi
tablók egyikén fölfedeztük néhai nagytiszteletű Bartha
Béla lelkipásztor fotóját. Jó volt látni a 18 éves ifjú arcát,
amelyre az idő szinte csak Mátészalkán rajzolt barázdákat, hiszen segédlelkészi évétől, 1956-tól kezdve városunkban és gyülekezetünkben élte le az életét. Tablója
mellett megállva, Isten hű szolgájának emlékére elénekeltük a 276. dicséret első versét: „Egyedüli reményem,

ÁHÍTAT A

KOVÁCSVÁGÁSI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN,

AMELYNEK SZÓSZÉKKORONÁJÁN MÁIG ISMERETLEN OKBÓL
EGY ARANYSZARVAS TALÁLHATÓ

ó Isten, csak Te vagy.” Sárospatakról a sátoraljaújhelyi
kalandparkba vezetett az utunk, ahol a bobpálya és libegő mennyei Atyánk idősebb és fiatalabb gyermekeinek
egyformán kedves időtöltésül szolgált. Utunkat folytatva
Széphalmon megtekintettük a Magyar Nyelv Múzeumát
és a Kazinczy Mauzóleumot. A pálházi Tölgyfa vendéglőben elfogyasztott finom ebéd után még megnéztük az
egyházmegye vágáshutai ifjúsági szálláshelyét, és az esi
órákban indultunk visszafelé. Az autóbuszon nagyon sokat énekeltünk és jókat beszélgettünk. Igazi testvéri közösség formálódott közöttünk. A késő esti órákban érkeztünk haza Mátészalkára.
Becsei Miklós

A KAZINCZY MAUZÓLEUMBAN
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A SÁROSPATAKI KOLLÉGIUM ELŐTT

A VÁGÁSHUTAI IFJÚSÁGI HÁZNÁL

AGAPÉ ÖNKÉNTES NAP
Szeptember 7-én egy munkahelyi önkéntes nap keretében az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat 19 főből álló
munkatársi csapata lefestette a parókia játszóterének játékait, és a kerti padokat.Köszönjük a munkájukat!

OKTÓBERTŐL GYÜLEKEZETÜNK ÚJ BEOSZTOTT LELKÉSZE:

V

GÉGÉNYI BÉLA

ásárosnaményban születtem, 1986-ban. Nyírmadán nevelkedtem, ahol szüleim, és húgom jelenleg is élnek. Édesanyám dajka a helyi óvodában,
édesapám technikai dolgozóként tevékenykedik az általános iskolában, testvérem pedig jelenleg utolsó éves gimnazista.
Már az általános iskolai éveim során is egyre inkább azt
éreztem, hogy többet akarok tudni Istenről. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ki is ez az Isten, akiről már oly sokat hallottam, és mégis olyan keveset tudok, értek belőle. Ezért is jelentkeztem később a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumába – lelkészeim (Bokross Elek és
neje) bátorítására, akiknek nagyon sokat köszönhetek hitbeli és tanulmányi előrejutásom terén.
A gimnáziumi évek során kezdett az Isten iránti érdeklődésem igazi tapasztalattá válni, hiszen ezen idő alatt kezdtem csak igazán megérezni, megérteni, hogy mit is akar
tőlem Isten. Megmutatta nekem, hogy mit jelent valóban
rábízni magam, és engedni, hogy Ő vezessen.
Szeretett lelkészeim és vallástanárom, Horsai Ede személyes példája pedig egyre erősítette bennem a vágyat,
hogy én is Krisztus követe legyek. Ez a vágy pedig elhatározássá lett, mikor megkaptam személyes elhívásom az
Úrtól. Így, Tőle nyerve erőt, leküzdve a félelmeimet és
bátortalanságomat, jelentkeztem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, ahol egyre inkább ezen cél
lebegett előttem: továbbadni, megmutatni másnak mindazt, amit Istentől kaptam, és hogy egész életemet annak
a szolgálatnak szenteljem, hogy hirdessem azt, aki az én
életemnek is biztos menedéke, Szabadító Ura.

Életem, elhívásom
célja azóta is az,
hogy bizonyságot
tudjak arról tenni,
amit Isten hiszem,
hogy nekem is mondott: „Elég neked az
én kegyelmem, mert
az én erőm erőtlenség által ér célhoz”.
Segédlelkészi szolgálatomat
Biharkeresztesen, Nagy
Zsolt esperes úr
mellett végeztem,
akinek
szívélyes
odafigyelése mellett
sokat tanultam. Az itt végzett szolgálat során jutottam
arra a felismerésre, micsoda hatalmas felelősséggel jár
az, ha az Isten arra méltatja szolgáit, hogy pásztorolják az
Ő népét. Mikor először gondoltam bele mindebbe, szinte beleszédültem az előttem tornyosuló felelősségébe. És
kételkedtem, hogy egyáltalán erre valaha is képes, vagy
méltó leszek. De megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos az Isten, aki azt mondta nekem ismét (már nem is
tudom, hogy hanyadjára), hogy „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Elhívásomnak, lelkészi szolgálatomnak is megannyiszor adott
megújulást, lendületet az Úr ezzel a számomra oly kedves
Igével (is).
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Felszentelésemet követően a biharkeresztesi Gondviselés
Háza Református Idősek Otthonában kaptam lehetőséget
a szolgálatra, és ezzel párhuzamban a naponkénti épülésre, és tanulásra – hiszen lelkigondozói feladatom ellátása
közben sokszor tapasztalom azt, milyen nehéz egy betegágy mellett megállni, és próbálni átadni az evangéliumot egy megfáradt, szenvedő embernek.

Már régóta dédelgetett álmom volt, hogy én is gyülekezeti lelkészként szolgálhassam az Urat. Istennek legyen
érte hála, hogy ez már nem csak egy álom, hanem az Ő
kegyelméből valóság lett. Nagy öröm számomra, hogy
ezt a szolgálatot a Mátészalka Kossuth téri Gyülekezetben végezhetem.
Gégényi Béla

JUBILEUMI REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉG MÁTÉSZALKÁN
„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” Apcsel 4, 20

BEVONULÁS A NYITOTT BIBLIÁVAL

A
Reformátusok
Szatmárért
Közhasznú Egyesület,
Mátészalka Város
Önkormányzata és
a helyi református
gyülekezetek közös szervezésében
október 30-án, 25.
alkalommal került
megrendezésre városi reformációi ünnepség, amelynek
idén gyülekezetünk
volt a házigazdája.
Kálvin szobránál

A REKTOR ÚR IGÉT HIRDET

beszédet mondott Dr. Szászi István alpolgármester, Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott
ünnepi megemlékezést. A szabadtéri megemlékezést
a Kálvin János Református Általános Iskola kórusának szolgálata és Nagy György kertvárosi lelkipásztor imádsága zárta. A megemlékezés Károli szobránál,
majd a Kossuth téri Nagytemplomban folytatódott.
Bartha Gyula, a Szatmári Református Egyházmegye
esperesének ünnepi gondolatai után rektor úr hirdette
Isten igéjét az Apostolok Cselekedetei könyve 4. részének 13-22. versei alapján. Az ünnepség a Mátészalkai
Református Énekkar szolgálatával, majd a meghívott
vendégek részére készített szeretetvendégséggel zárult.

ÜNNEPI ISTENTISZTELET

ADVENTI RUHAGYŰJTÉS
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Gal 3, 28
A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
adventi ruhagyűjtési akciója során jelentős mennyiségű téli ruhát gyűjtött össze, amelynek az egyik része
a gyülekezet szegényei között került szétosztásra az

elmúlt napokban. Az adomány másik része felől az
akciót szervező gyülekezet asszonyaiból álló Kötődés
Kör úgy döntött, hogy a mátészalkai roma gyülekezet megsegítésére ajánlja föl. A ruhaadományt Becsei
Miklós lelkipásztor Gégényi Béla beosztott lelkész
kíséretében adta át a roma gyülekezet vezetőjének,
Horváth Csabának, aki a Czine-végi gyülekezet nevében köszönetét fejezte ki a Kossuth téri reformátu-
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soknak. Becsei Miklós lelkipásztor egy magyarázatos
Bibliát is ajándékozott a roma gyülekezet pásztorának a Krisztusban való összetartozás jeléül. Az adományozó és fogadó gyülekezet vezetői egymás, és a
rájuk bízottak életére Isten áldását, és a Lélek adventi
csendjét kérték egy közös imádságban.

A BIBLIA ÁTADÁSA

GYÜLEKEZETI GYAKORLATON MÁTÉSZALKÁN
Csupor Gréta vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem másodéves teológus-lelkész szakos
hallgatója. Mátészalka két ponton is kapcsolódik az életemhez: itt születtem, és itt végeztem középiskolai tanulmányaimat az Esze Tamás Gimnáziumban.
A gyakorlati hét elején, a vasárnapi istentiszteleten, egy
kicsit remegő lábakkal álltam ki a gyülekezet elé. Akkor
még nem tudtam, milyen hét áll előttem, nem tudtam, miből áll egy ilyen gyülekezeti gyakorlat. Az évközi gyakorlat lényege, hogy belelássunk az adott gyülekezet életébe,
a lelkipásztor, illetve a hitoktatók munkájába, így tapasztalatokat szerezzünk, és ezekből tanuljunk. Úgy gondolom, én az elmúlt héten rengeteget tanultam, különösen
abból, hogy sok alkalmat teljesen más szemszögből láthattam, így pl. egy temetést a lelkész, míg egy hittanórát
a pedagógus oldalán állva figyelhettem meg. Betekintést
nyerhettem abba is, hogy milyen az élet a lelkészi hivatalban, hogyan zajlik az ügykezelés, és hogy ez mennyire
összetett feladat, mennyire összehangolt munkát igényel.
Jó volt látni a bibliaórán, hogy a gyülekezeti tagok menynyire tájékozottak, továbbá azt, hogy a felnőtt testvérek,
akik akár már gyermekkel rendelkező szülők, konfirmációra szánják el magukat, és ezt mennyire komolyan gondolják. Továbbá, ami melegséggel tölti el a szívemet, ha

most is végignézek
a padokban ülő
arcokon, és idős,
fiatal, kisgyermek
egyaránt
viszszanéz rám, és azt
érzem, hogy tényleg önként, szívből vannak itt a
templomban, mert
belső lelki szükség számukra Isten
közelsége.Ezek
mind-mind olyan
dolgok,
melyeket látva és megtapasztalva
még
jobban erősödött
bennem az elhatározás, hogy lelkész
legyek. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt
lehettem, és a közösség hasznos tagjának érezhettem magamat. Isten áldását kérem a gyülekezet életére.
Csupor Gréta egyetemi hallgató

ADVENTI GYÜLEKEZETI CSENDESNAP NYÍRCSAHOLYBAN

A

dvent első vasárnapján délután a nyírcsaholyi
gyülekezetben adventi gyülekezeti csendesnapot
tartottunk. Mivel imaházunk csupán mintegy 3035 ülőhellyel rendelkezik, ezért a helyi Művelődési Házban kaptunk helyet. A csaholyi reformátusok nagy örömére szolgált, hogy vendégünk és igehirdetőnk lehetett
Bartha Gyula esperes úr, aki most járt először a néhány
éve hivatalosan is gyülekezetté alakult közösségben, mint
az egyházmegye 74. gyülekezetében. Az igehirdető szavai mélyen megérintették a százhúsz fős hallgatóságot. A
délután értékes színfoltja volt a Kálvin János Református Általános Iskola 3. b osztályának adventi műsora is.
Az ünneplő gyülekezetet házigazdaként Becsei Miklós,
a nyírcsaholyi gyülekezet lelkipásztora köszöntötte, aki
visszaemlékezett a gyülekezet történetére. Az ünnepség

szeretetvendégséggel zárult, amelyről mindenki nagy
megelégedéssel tért haza otthonába.

ÜNNEPI ISTENTISZTELET A GYERMEKEK SZOLGÁLATÁVAL
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A NYÍRCSAHOLYI EGYHÁZ UTÓBBI FÉL ÉVSZÁZADÁNAK
RÖVID TÖRTÉNETE

AZ IMAHÁZ MAI KÉPE

Nyírcsaholyban nagyon régóta élnek reformátusok,
jelenlegi imaházukat néhai Császár Gyula építette az Úr 1959-ik esztendejében. Katolikus vallású
özvegye ma is a településen él, és szeretett férje
emlékét ápolva, rendszeres támogatója a református gyülekezetnek is. Gyula bácsi a szalkai református egyháztól 1954-ben megvásárolta azt a telket, amelynek nagyobbik része a saját tulajdonába
került, és az egyházközség tulajdonában maradó
telekrészen, az adásvételi szerződésben foglaltak
szerint imaházat épített. Később a Császár házaspár
Debrecenbe költözött, és saját részét eladta a Cservenyák családnak azzal a feltétellel, hogy utóda az
imaháznak is gondját viseli. A Cservenyák család
a teleknek is, az imaháznak is, és a kerítésnek is
mindmáig példás gondját viselte.

A gyülekezetnek
8 éve sikerült az
imaházat teljesen
felújítani, pár évvel később megrepedt harangját
kijavítani és villamosítani, majd ez
év nyarán ismét
sor került az imaház teljes külső
és belső festésére
az egyháztagok
adakozásából, és
a helyi Önkormányzat támogatásával. Mintegy A NYÍRCSAHOLYI IMAHÁZ RÉGEN (1961)
120 református
egyháztag él a településen, akiknek a tervei között
szerepel egy nagyobb imaház kialakítása, amelynek
pénzügyi kereteit pályázati forrásból szeretnék biztosítani. A gyülekezetben tavaly november óta heti
rendszerességgel van istentisztelet, amelyen alkalmanként 15-20 fő vesz részt. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy advent 3. vasárnapján egy gyermeket is megkeresztelhettünk a gyülekezetben, és
minden évben van egy-két konfirmandus fiatal is.
Szeretnénk megőrizni és erősíteni református hitünket.
Becsei Miklós

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
NYÍRCSAHOLYI TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN
Nyírcsaholyi Református Egyházközség
(Imaház: Nyírcsaholy, Hunyadi u. 11/a)
December 22: 9 órakor advent 4. vasárnapi, és este 6 órakor bűnbánati istentisztelet
Karácsonyi istentisztelet:
Az ünnep 2. napján, december 26-án délelőtt 9-től: úrvacsorás hálaadó istentisztelet az imaházban.
December 29. vasárnap 9-től: év utolsó vasárnapi istentisztelet.
Január 1. (szerda):
Újévköszöntő ünnepi istentisztelet 9-től az imaházban. (igehirdetés+rövid éves beszámoló).
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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE
A KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Karácsonyi nagyhét: dec. 18-23-ig (szerdától hétfőig) esténként 5 órai kezdettel tartjuk ünnepváró esti istentiszteleteinket.
December 21. szombat délután 3 óra: karácsonyi kézműves foglalkozással egybekötött szeretetvendégségre
várjuk a kisgyermekes családokat a gyülekezeti házba, hogy a közösen készített díszekkel együtt ékesítsük fel a
gyülekezet karácsonyfáját.
December 23-án, hétfőn este 5 órakor: a Talán Teátrum Embergyertyák címmel ünnepi koncertet ad templomunkban.
Szentesti istentisztelet: december 24-én, hétfőn este 17 órától a templomban.
Karácsony 1. napi istentiszteletek:
- Délelőtt fél 9-től és 10-től úrvacsorás hálaadó istentiszteletek
- Délután 15 órától: ünnepi istentisztelet a templomban
Karácsony 2. napi istentisztelet: délelőtt 10-től ünnepzáró istentisztelet a templomban.
December 29. vasárnap 10-től: év utolsó vasárnapi istentisztelet.
December 31. (kedd): Óévbúcsúztató ünnepi istentisztelet 17 órától a templomban (igehirdetés+képes beszámoló).
Január 1. (szerda): Újévköszöntő ünnepi istentisztelet 10-től a templomban.

GYÜLEKEZETI HÍREK:
• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a
kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri közösségbe hívó Életadó Kör (szerdánként 10-től), a
Szentírásból életvezetési tanácsokat merítő gyülekezeti
bibliaóra (szerdánként este 5-től), valamint a fiatalok életkérdéseire választ kereső ifjúsági óra (péntekenként este
7-től).
• Havonta tartjuk a Páros Kört, ahová a párokat és családokat várjuk baráti-testvéri közösségbe.
• Szintén havonta tartjuk a Páratlan Kört, ahova elváltakat, vagy más okból egyedülállókat várunk, akik szívesen
beszélgetnének hasonló helyzetű társaik baráti közösségében.
• Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai
szintén havi rendszerességgel találkoznak, és a Biblia tanulmányozása után szakmai kérdésekkel foglalkoznak.
• A Presbitérium néhány nőtagjának a kezdeményezésére Kötődés Kör alakult január 28-án környezet- és templomszépítő, a gyülekezeti életet felpezsdítő szándékkal.
A lelkes kis csoport, amely minden nőtestvérünket szeretettel hív a közösségbe, kéthetente kedden 17.00 órától a
gyülekezeti házban tartja alkalmait. (Kéthetente kötődés
kör kedden ötkor– ezt nem lehet elfelejteni.) A Kötődés
Körnek egész évben sok áldás kísérte a munkáját!
• Április 1-jén, húsvéthétfőn tettek fogadalmat felnőtt
konfirmandusaink.
• Április első gyülekezeti bibliaóráján az Apostoli Hitvallás magyarázatába kezdtünk. Hitvallásunk elmélyítésére,
közös hitünk erősítésére volt lehetőség szerdánként 5 órától.
• Április 20-án gyülekezetünk a Magyar Református

Presbiteri Szövetség Szatmári Területi Szervezete által
szervezett körzeti presbiteri konferenciának adott helyet.
Igét hirdetett Becsei Miklós lelkész, előadást tartott Bodnár-Enyedi Zsolt ópályi lelkipásztor.
• Április 28-án a baktalórántházi erdőbe kirándultunk barangoló vasárnapi programunk keretében.
• Szabó Pál segédlelkészünk május 12-i vizsga istentiszteletén gyülekezetünk vendége volt Dr. Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense.
• Május 19-én, pünkösdvasárnap délelőtt 10 órától ünnepi
istentisztelet keretében adtunk hálát az elkészült templomi terítőkért, a megszépült templombelsőért és a lelkészházaspár 12 éves szolgálatáért. Az ünnepi igehirdetés
szolgálatát egyházmegyénk esperese, nagytiszteletű Bartha Gyula esperes úr végezte. Az ünnepi istentiszteleten a
Református Énekkar is szolgált.
•
Május 31-én a Kötődés Kör szalonnasütést szervezett a parókiaudvaron.
•
A MRE Zsinata az egyház megújulási lehetőségeit keresve Egyházi Jövőkép Bizottságot hozott létre,
amely elkészítve a gyülekezeti párbeszéd anyagát, megküldte azt minden református gyülekezetnek. A gyülekezeti véleményalkotás első lépeseként egy kérdőívet osztottunk szét, majd egymást követő három júniusi héten
jövőkép bibliaórák keretében fogalmaztuk meg közös
jövőképünket és továbbítottuk azt a zsinati bizottság felé.
• Az MRE Zsinatának Elnöksége június 16-ra országos
adakozást hirdetett az árvízkárosultak megsegítésére, és
az elhárítási munkák költségeinek enyhítésére. Így helyeztük el mi is adományunkat a kitett célperselyekbe.
• Július 1-6-ig tartottuk a vágáshutai hittantábort 31 gyermek és fiatal, valamint 5 felnőtt kísérő részvételével.
• Szabó Pál segédlelkészünk egyéves gyülekezeti gya-
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korlata július 1-jével véget ért, ezért július 7-én, vasárnap
délelőtt 10-től interaktív, ifjúsági istentisztelet keretében
búcsúzott a gyülekezettől.
• Július 13-án nyárköszöntő családi napot tartottunk a parókiaudvaron. A változatos, színes, programokat tele délutánon ismét vendégünk volt a Csiribiri Együttes.
• Márkus Noémi beosztott lelkészünk a Szabolcs-Beregi
Egyházmegye tiszaszalkai gyülekezetébe kapott meghívást. A lelkésznő a július 14-i istentiszteleti szolgálattal
búcsúzott a gyülekezettől.
• Július első három hetében zajlottak a parókia kerti tavának partvédelmi és iszapmentesítési munkái.
• A Magyarországi Református Egyház kétévente megrendezett Kárpát-medencei ifjúsági találkozójának az
idén Mezőtúr adott helyett. A Csillagponton gyülekezetünkből 10 fiatal vett részt.
• Egyházkerületünk püspöke 2013. augusztus 1-jei hatálylyal segédlelkészi szolgálatra rendelte ki gyülekezetünkbe Petrov Anita hatodéves egyetemi hallgatót. Új segédlelkészünk az augusztus 4-i vasárnapon mutatkozott be a
gyülekezetnek.
• Augusztus 10-én az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak a szalonnasütése volt a parókiaudvaron.
• Augusztus 18-án, az újkenyéri hálaadás istentiszteletén
Becsei Miklós lelkipásztor megáldotta a gyülekezet új,
nemzeti színű zászlaját.
• Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, a Szatmári Múzeum udvarán került sor a városi ünnepségre. Az ünnepi
megemlékezésen a keresztelés szolgálatát végezte, és az
új kenyeret megáldotta Becsei Miklós lelkipásztor.
• Augusztus 24-én, 43 fő részvételével egynapos autóbusz-kirándulást szerveztünk, Sárospatakra, Sátoraljaújhelyre és Vágáshutára.
• Szeptember első vasárnapjától gyülekezeti istentiszteletünk új liturgiai elemmel gazdagodott a Heidelbergi Káté
soron következő úrnapi szakaszának felolvasása által.
• Szeptember 7-én egy munkahelyi önkéntes nap keretében az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat 19 főből álló
munkatársi csapata lefestette a parókia játszóterének játékait, és a kerti padokat.
• Szeptember 14-én ismét megrendezésre került a „Szatmár határok nélkül”hazai, és határon túli reformátusok
találkozója a fábiánházi Ecsed Ménes Lovardában.
• Október 1-jétől Gégényi Béla lelkipásztor testvérünk
beosztott lelkészi szolgálatra kapott kirendelést gyülekezetünkbe.
• Október első szerdáján elkezdődött a felnőtt konfirmáció őszi turnusának felkészülése a fogadalomtételre.
•
Az októberi Évfolyamok Vasárnapján gyülekezetünk közösségében köszönthettük a Kálvin János Református Általános Iskola 8. osztályos tanulóit.
•
Az októberi barangoló vasárnapon a baktai erdőbe kirándultunk.
•
Október 25-én kérték 50 évvel ezelőtt megkötött
házasságukra Isten áldását Lőrincz József és Jakab Borbá-
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la Mátészalka, Táncsics utcai lakosok. Családjuk ünneplő
közösségében mondták el újra a házassági fogadalmat,
megköszönve Istennek két gyermeküket, öt unokájukat,
békességben, szeretetben megtartott életüket. Isten áldását kérjük további életükre és családjukra.
•
Október 30-án került megrendezésre a 25. városi reformációi ünnepség, amelynek idén gyülekezetünk
volt a házigazdája. Vendég igehirdetőnk volt Dr. Fekete
Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
rektora.
•
A novemberi Évfolyamok Vasárnapján a Kálvin
János Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói
mutatkoztak be a vasárnapi istentiszteleten.
•
November 13-án a Képes Géza Városi Könyvtár
emeleti olvasótermében került sor Losonczi Léna ünnepi
kötetbemutatójára. Az Eddig jutottam c. kötet megjelenését gyülekezetünk is támogatta.
•
Csupor Gréta, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem másodéves hallgatója egyhetes gyülekezeti gyakorlatát töltötte közösségünkben november közepén.
•
November 17-én a gyülekezeti mozi délutánon az
augusztus 20-i városi ünnepséget nézhették meg újra az
érdeklődők.
•
Gyülekezetünk Kötődés Köre ruhagyűjtési akciót
szervezett bajbajutott, nehéz sorsú családok ünnep előtti
megsegítésére. A ruhaadományok szétosztása november
30-án megtörtént. A megmaradó ruhaneműket gyülekezetünk a Czine-végi romagyülekezet megsegítésére ajánlotta fel.
•
December 1-jén délután a nyírcsaholyi gyülekezetben adventi gyülekezeti csendesnapot tartottunk.
•
A decemberi Évfolyamok Vasárnapján a Kálvin
János Református Általános Iskola 6. osztályos tanulói
szolgáltak az istentiszteleten.
•
A Johannita Segítő Szolgálattól december elején
ismét ruhaadományokat kapott gyülekezetünk. Sok bajbajutott, nehéz körülmények között élő testvérünkön tudtunk ezzel is segíteni.
•
December 14-én adventi nagytakarítás volt a
templomban és a gyülekezeti házban.
•
Advent utolsó vasárnapján, az istentiszteleten tettek fogadalmat felnőtt konfirmandusaink. Ezen az ünnepi
alkalmon a Mátészalkai Református Énekkar is szolgált.
•
December 23-án este 5 órától templomunkban
a Talán Teátrum karácsonyi koncertjére került sor Embergyertyák címmel.
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Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám – 2013 húsvét – óta):
A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Kosztyu Krisztián – Budapest
2. Szabó Tamás – Somogyi B. u.
3. Tóth Márk – Nyírcsaholy
4. Szalai Doren – Alkotmány u.
5. Heszler Máté – Damjanich u.
6. Fekete Lili – Fellegvár köz
7. Fekete Gábor – Fellegvár köz
8. Molnár Gréta – Szokolay u.
9. Szondi Lili – Hild J. P.
10. Vígh Szofi Lilien – Pécel
11. Kiss Anna Dóra – Ady E. u.
12. Puskás Ábel – Kraszna u.
13. Soós Dorina – Szalkay L. u.
14. Kovács Anna Laura – Széchenyi u.
15. Kovács Levente Áron – Széchenyi u.
16. Zsigmond Inez – Dobó u.
17. Sinkó Ádám – Bajcsy u.
18. Gál Dorina – Váci M. u.
19. Varga Máté – Széchenyi u.
20. Nagy Zoltán – Szokolay u.
21. Jeney Zsombor – Barthók B. u.
22. András Liliána - Móricz Zs. u.
23. Paczók Dorka – Táncsics u.
24. Szügyi Ádám – Szokolay u.
25. Oláh Fanni Katalin – Mátyás k. u.
26. Kocsis Áron – Alkotmány u.
27. Király Eszter - Dublin
28. Tóth Dominik Mihály – Alkotmány u.
29. Hegedűs Dávid – Alkotmány u.
30. Tamás Áron – Fülpösdaróc
31. Nagy Petra – Nagykárolyi u.
32. Papp Tímea – Viola u.
33. Tóth Ákos – Zevenaar u.
34. Papp Diána Jázmin – Zöldfa u.
35. Csécsi Sanel – Ecsedi u.
36. Molnár Nándor – Hajdu u.
37. Nagy József – Viola u.
38. Kovács Kitti Tifani – Hunyadi u.
Házasságukra Isten áldását kérték:
1. Kovács László és Érsek Anita mátészalkai lakosok.
2. Makrai Zoltán debreceni és Keresztes Mária mátészalkai lakosok.
3. Sarkadi Zsolt és Varga Anett mátészalkai lakosok.
4. Dr. Sebők Attila és Dr. Fülöp Ágnes budapesti lakosok.
5. Kosztyu Krisztián és Haosi Ágota budapesti lakosok.
6. Kovács Gábor budapesti, és Dienes Ildikó mátészalkai
lakosok.
7. Fózer Tibor Pál jászfényszarui, és Selmeci Barbara
budapesti lakosok.
Tavaszi felnőtt konfirmandusok:
1. Belényesi Annamária
2. dr. Fülöp Ágnes
3. Kosztyu Krisztián
Őszi felnőtt konfirmandusok:
1. András Szabolcs,
2. Hegedűsné Ari Anita,
3. Horváth Rita,

4.
5.
6.
7.
8.

Jónás Márk,
Kocsis Róbert,
Sebők Benjámin,
Tarapcsák Norbert,
Tóth Ilona

Végső búcsút vettünk tőlük:
1. Balogh Pál Sándorné 76 év – Széchenyi u.
2. Papp Gábor 70 év – Somogyi B. út
3. Hagymássy Jánosné 79 év – Budapest
4. Rácz Zoltánné 78 év – Katona J.u.
5. Kovács Józsefné 93 év – Munkácsy u.
6. Kovács Magdolna 80 év – Alkotmány út
7. Antal Zoltánné 80 év – Bajcsy út
8. Halász Sándor 61 év – Győrtelek
9. Nagy József 61 év – Alkotmány út
10. Árkosi Gyuláné 69 év – Váci M. út
11. Szerencsi Imréné 67 év – Zöldfa u.
12. Szathmáry Endréné 84 év – Damjanich u.
13. Fodor Károlyné 77 év – Dózsa Gy. u.
14. Szabó Lajos 51 év – Somogyi B. u.
15. Gyügyi Lajos 80 év – Dobó u.
16. Németh István 60 év – Ópályi
17. Vékony Barnabás - Dózsa Gy. u.
18. Orosz József 60 év – Alkotmány u.
19. Pikóné Balogh Éva 70 év – Kossuth u.
20. Bíró István 78 év – Fellegvár u.
21. Torma Sándorné 93 év – Kazinczy u.
22. Dr Kanyó Lászlóné 66 év – Debrecen
23. Bacsi Mihály 78 év – Fehérgyarmat
24. Kocsis Józsefné 71 év – Csokonai köz
25. Nyeste Imre 78 év – Iskola köz
26. Tukacs Zoltánné 82 év – Balassi u.
27. Szűcs János 69 év – Móricz Zs. u.
28. Erdélyi Zoltán 61 év – Zöldfa u.
29. Tóth Zoltán 65 év – Zöldfa u.
30. Tóth Sándorné 74 év – Dózsa Gy. u.
31. Hatvani Sándorné 62 év – Zöldfa u.
32. Pecséri Ernő 60 év – Szokolay u.
33. Lakatos István 32 év – Bencsi köz
34. Torday Dezsőné 82 év – Alkotmány u.
35. Szombati László 67 év – Bajcsy u.
36. Farkas Benjáminné 88 év – Dózsa Gy. u.
37. Nagy Sándor 69 év – Vasvári Pál u.
38. Szalai Dezsőné 66 év – Nyírcsaholy
39. Nyíregyházi Gusztáv 67 év – Hajdu u.
40. Vékony Ferencné 73 év – Alkotmány u.
41. Szűcs Lajos 64 év – Szokolay u.
42. Széles László 74 év – Szamos u.
43. Kubinyi Károlyné 92 év – Hajdu u.
44. Szűcs Miklós 62 év – Bercsényi u.
45. Eölyüs Ferenc 85 év – Dózsa u.
46. Sallai István 75 év – Dózsa u.
47. Gáti Zoltán 85 év – Alkotmány u.
48. Nagy Csaba 43 év – Szokolay u.
49. Hrabovszky Lászlóné 90 év – Nagykárolyi u.
50. dr. Keresztszeghy Sándorné 84 év – Budapest
51. Cseh Piroska Ilona 75 év – Eötvös u.
52. Katona László 41 év – Csokonai köz
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TÚL A BECSENGETÉSEN
diák előtt, akik új erővel, új reményekkel kezdték meg a
2013/2014. tanévet. Színes, gazdag programokat ígértünk
nekik, s ígéretünket hűen be is tartjuk.
Erről szólnak az elmúlt néhány hónap eseményeiről,
programjairól készült beszámolók, írások. Olvassák szeretettel és jókedvvel, mint ahogyan mi is átéltük ezeket az
eseményeket!
Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes

A

A JÁTSZÓTÉR AVATÁSA

Templom és Iskola legutóbbi számában búcsúztattuk a telet és örvendeztünk az első tavaszi napsugaraknak, várakozóan tekintettünk a tanév végére és a már azóta tovatűnt nyárra.
Szeptemberben ismét becsengettek és most az iskolába,
és otthonunkba lassan beköltözik a gyertyák és mézeskalács ünnepet jelző illata. Év végéhez közeledve viszszagondolunk a mögöttünk álló eseményekre, felidézzük
hangulatukat, miközben számadást végzünk, és értékeljük több nézőpontból is megvizsgálva azokat.
Az áprilisi meleg napsütés a szabadba csalogatott bennünket. Felújítottuk az iskola játszóterét, majd egy vidám
családi nap keretében sütöttünk- főztünk együtt a szülőkkel, gyerekekkel.
Májusban az osztályok nagy izgalommal felkerekedve bebarangolták a közeli és a távoli tájakat, élvezve az együtt
töltött idő minden pillanatát. Szívesen nézegetjük a tavaszi kirándulások fényképeit, miközben gondolatban ismét
visszaszárnyalunk közös élményeink vidám helyszíneire.
Újra átéljük a jókedvtől harsogó utazást, a játékokat, a
túrákat, az otthontól távoli alvás félelmeit, izgalmait.
A tanév végéhez közeledve tartottuk meg az immár hagyományossá vált jótékonysági estünket. Az esemény
helyszínéül most a Városi Sportcsarnok szolgált. A nézők
idén is színes képet kaptak az iskolánk életéből, hiszen tanulóink igazán színpompás és élménydús műsorszámokkal ajándékozták meg őket.
A tanév végi hajrában, mikor a kicsik és nagyok egyaránt
a bizonyítványban díszelgő jó jegyekért még szorgalmasabban tanultak, a nyolcadikos tanulóink már szomorúan
gondoltak a búcsúra és várakozással tekintettek a továbbtanulásra, az újabb lehetőségek felé. Ballagó tanulóinkat
június közepén köszöntöttük és engedtük őket útjukra az
Ige szavaival:
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el.” Ézs 40, 31 A többi diáknak is elérkezett a várva várt, megérdemelt pihenés mely – sajnos így
visszatekintve – hamar véget ért.
Szeptember 1-jén az iskola ismét megnyitotta kapuit 365

PILLANATKÉPEK A JÓTÉKONYSÁGI ESTRŐL
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CSALÁDI NAP ESŐBEN ÉS NAPSÜTÉSBEN

Az iskola tanulóinak családjai dacolnak az időjárás szeszélyességével és minden tanévben nagy számban jönnek
össze a meghirdetett, várva-várt családi napra, ahová szeretettel hívtuk és vártuk a családok apraját – nagyját.
Ebben az évben tavasszal már megrendezésre került egy
iskolai családi összejövetel, de sajnos az időjárás nem
kedvezett a szabadtéri programnak. Ennek ellenére a
családtagok szeretetteljes, jókedvű közösséget alkottak.
Sátortáborrá alakítva az udvart, sütöttek –főztek anyukák
és apukák, miközben a gyerekeket számos program várta
odabenn, vagy melegen felöltözve az udvaron.
A jó hangulat felidézésére, tanév eleji együttlétre szólítottuk meg szeptember közepén ismét a szülőket. Ekkor
került megrendezésre az idei tanév családi napja.
Az iskola, valamint az osztályok szülői munkaközösségei – bizonyára a tavaszi élmény hatására – igen felkészültek voltak „sátorügyileg”. Szerencsére most nem volt
rá szükség. Felállításukkal elriasztottuk a rossz időt. A
fáradt napsugarak még megajándékoztak minket a simogató melegükkel, eltöltve mindannyiunk szívét és lelkét
szeretettel, örömmel.
Az osztályok finomabbnál finomabb ételeket készítettek,
szívesen kínálgatva kóstolásra azt másoknak is.
A desszertről ismét a nagymamák gondoskodtak. A szorgos kezek tálcaszámra készítették az édesszájú unokáik

kedvenc süteményeit, melyet mindenki
megízlelhetett.
A jókedv fokozásáról, a lélek táplálásáról a KRIM
keresztyén együttes
gondoskodott Vadász Sándor tanár
úr vezetésével, a talpalávaló slágereket
a PÁTRIA együttes
szolgáltatta.
A gyerekek is válogathattak a kedvükre való programokból. Szülők,
pedagógusok
és
nagyobb
diákok
csillámtetoválást,
arcfestést készítettek művészi módon,
a lányok pedig a
fodrász-szalonba is
betérhettek egy frizura elkészítésére.
A fiúk édesapákkal
focibajnokságon
vehettek részt, míg
az anyák lányaikkal
kosárra dobásban
próbálhatták ki ügyességüket.
A sötétedésig tartó családi napon kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Köszönjük az osztályok szülői
közösségének a munkáját, a finom falatokat, a szervezést,
a nap sikeréhez való hozzájárulását.
Bízunk benne, hogy hamarosan ismét együtt lehetünk:
JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT!
Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes
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EGÉSZSÉGHÉT A KÁLVINBAN
Az idei évben első ízben szerveztük meg október második hetében ,,Egészséghét” nevű rendezvényünket. Az
egészséges életmód témakörét több módon próbáltuk
megközelíteni és bemutatni tanulóinknak.
Alsó tagozatos diákjaink körében Dr. Ignácz Magdolna
fogalmazott meg hasznos tudnivalókat a helyes fogápolásról és étkezésről. Az aulákban kiállítások formájában
juttattuk el az egészséges életmódról szóló tanácsokat a
diákoknak és szülőknek.
Felsős tanulóink érdekes gyümölcsszobrokat és kompozíciókat alkottak, valamint fontos üzenetekkel rendelkező plakátokat készítettek. Többféle témájú előadáson vehettek részt, melyek megtartásáért köszönetet
mondunk: Szűcs Emese kozmetikusnak, Gáthi Viktória
ÁNTSZ kormánytisztviselőnek, Nagy György tiszteletes úrnak, valamint saját pedagógusainknak.
Bízunk benne, hogy tanulónk nemcsak meghallói voltak a jó tanácsoknak, hanem cselekvői is lesznek, és a

B

A LEGSZEBB ALKOTÁSOK

mindennapokban is eszükben jut majd, hogyan éljenek
egészségesebben.
Matyi Tamásné tanár

EZ NEM MESE!

enedek Elek születésnapját, azaz szeptember 30át már 2005 óta a népmese napjaként ünnepeljük.
Idén ezen a napon iskolánkban népmesemondó
versenyt rendeztünk. Felhívásunkra a város valamennyi
óvodájából érkeztek a nagycsoportos óvodások. Délutáni programunkon 32 gyermek vett részt, akiket szüleik,
nagyszüleik és az óvó nénik kísértek el a megmérettetésre. Az ajtóban jelmezes 4. osztályos tanulók fogadták a
vendégeket. Ezek a kedves mesehősök kísérték a megnyitó helyszínére a csillogó szemű, bátortalan léptű apróságokat, ahol mindenkiről fénykép készült ennek a napnak
az emlékére. A megnyitón a nap eseményeinek ismertetése után citera játék köszöntötte az óvodásokat.
A nagy versenyzőlétszám miatt két tanteremben folyt a
mesélés, ahol négy-négy fős zsűri hallgatta az óvodások
elbűvölő szavait. Itt már nyoma sem volt félénkségnek.
A mese szárnyán repült az idő a szebbnél szebb előadás
hallgatása során.
A zsűri nehéz döntés előtt állt. Eközben a versenyzők az
ebédlőben elfogyaszthattak a kísérőikkel, no nem egy kis
hamuban sült pogácsát, hanem finom szendvicseket és a
süteményeket. Végül még egy meglepetés várta az ovisokat. A 4. osztályos tanulók Lázár Ervin A négyszögletű
kerek erdő című művéből a Dömdö-dömdö-dömdödöm
című jelenettel kedveskedtek, s csaltak mosolyt az arcukra. Az eredményhirdetés után minden óvodás kezében
az emléklapjával, a róla készült fényképpel, s a verseny
szimbólumává vált kismadár motívumos „varázspálcával” boldogan búcsúzott iskolánktól.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, és további
eredményes pedagógiai munkát kívánunk a felkészítő
óvó néniknek.
Pappné Szabó Angéla tanító-munkaközösségvezető

A 4. B OSZTÁLYOSOK MESÉJE

A DÍJÁTADÁS
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DIÁKPRESBITÉRIUM BESZÁMOLÓJA
„ A CSILLOGÓ SZEMEK MEGÖRVENDEZTETIK A SZÍVET…” (PÉLD 15,30)
A diákpresbitérium idén
is az első, alakuló ülésén
állította össze éves programját. Elsődleges célunk,
hogy a megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken a tanulóink jól érezzék
magukat, maradandó élményekkel gazdagodjanak.
Szeretnénk, ha az osztályközösségek erősödnének,
az egyénekben rejlő Istentől
kapott talentumok felszínre
kerülnének. Ezekhez remek
alkalmat nyújtanak a már
hagyománnyá vált rendezvények, mint például az
alsósok Mikulás műsora, a
felsősök Mikulás-napi diszkója, a farsang, vagy a fordított nap. Idén is folytatjuk
az alsós-felsős testvérosztályi kapcsolatok ápolását.
Új programként kerül bevezetésre a tisztasági verseny.
Az első gyűlésen választottuk meg a diákpresbitérium elnökségi tagjait. Elnöknek
Veress Fanni 7.b osztályos tanulót nevezték ki. Titkárnak Láposi Juditot, pénztárosnak Balogh Boglárkát választották (8.o).

Idei első rendezvényünk
keretein belül a családi nap
nyitó programjaként, iskolánk 4. és 5. évfolyamából
75 tanulót avattunk ünnepélyes keretek között EarlyAct taggá.
Iskolánk 2010-ben, az országban elsőként csatlakozott az EarlyAct mozgalomhoz, mely a Rotary szárnyai
alatt működik. Jelmondata:
„Service above self” – „Önzetlen szolgálat”, s az eskütételben megfogalmazott értékek, mint a tisztelet, becsület, türelem, gondoskodás,
hazaszeretet, együttérzés, felelősség, szeretet, barátság,
csapatmunka, iskolánk szellemiségéhez igen közel áll.
Az elmúlt évek igazolták elvárásainkat, sok jó közös
programban volt részünk.
Idén is részt vehettünk a hagyományos EarlyAct vetélkedőn Nyírmeggyesen, s a jövőben is vár még ránk sok
jókedvűnek ígérkező program.
Szeretnénk, ha a fenti igében olvasható csillogó szemek
a tanév során a mi iskolai rendezvényeinken is jelen lennének. Reménykedünk, hogy programjaink megörvendeztetik a gyermekeink szívét és ezáltal a mienket is.
Vékonyné Virágh Tünde
diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus

ISMÉT EARLYACT!
Szinte már hagyománnyá vált, hogy minden ősszel az
EarlyAct klubok csapatai közös vetélkedőn vesznek részt.
Nem történt ez másképpen ebben az évben sem. November 16-án délután a nyírmeggyesiek látták vendégül iskolánk 20 tanulóját, ahol a nyíregyháziakkal közösen egy
nagyon jó hangulatú csapatversenyre került sor.
A gyerekek napokkal korábban már lázasan készültek, tanulmányozták az előzetesen kijelölt weblapokat, melyekben a Rotary Klub jószolgálati munkájával ismerkedhettek meg. A feladatok között puzzle kirakás, „csasztuska”
írás, villámkérdések szerepeltek, de nagy sikert aratott az
Activity is. A vetélkedő legkreatívabb feladata egy felhívás elkészítése volt, melyben beszéljék rá a társaikat,
hogy tegyenek jót, tegyék jobbá a mások és ezzel együtt
a saját életüket. A zsűri tanácskozása közben közös karaoke éneklése fokozta az egyébként is nagyon jó kedvet.
Mindannyian egy tapasztalatokban gazdag, vidám hangu-

latú délutánt tölthettünk el, melyről nem maradt el most
sem az óriás Rotary-s torta.
Sebestyénné Szabad Melinda, tanár, EarlyAct kapcsolattartó

A JUTALOMTORTA
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
I. ZSOLTÁRÉNEKLŐ - ÉS MŰVELTSÉGI VERSENYE
2013. október 1-jén első alkalommal rendezte meg iskolánk a versenyt, melyen 3 iskola diákjai mérték össze
felkészültségüket. Érkeztek diákok Nyírbátorból, Fehérgyarmatról, s jelen voltak a mi iskolánk tanulói is. Nagy
György tiszteletes úr nyitóáhitatát a „Tiszta Forrás” Gyermekkórus követte, majd igazgatónőnk, Baktiné Illés Éva
köszöntötte a megjelenteket, s szólt a verseny céljáról.
A verseny műveltségi része Szenczi Molnár Albert életét,
munkásságát fedte le, az énekes részben egy-egy kötelező és szabadon választott zsoltárral kellett készülniük a
jelentkezőknek.
Méltó helyszíne volt a rendezvénynek az Erkel Ferenc úti
Kincses ház, az eredményhirdetésre pedig a templomba
sétáltunk át. Mindenki felkészülten érkezett a versenyre,
ezért a zsűrinek most sem volt könnyű dolga. Köszönetet
mondunk a verseny lebonyolításában részt vevő kollégáknak, zsűri tagoknak, technikai személyzetnek!
Szeretnénk ezt az alkalmat hagyománnyá tenni, s jövőre
is várjuk a jelentkezőket!
Balogh Ferencné ének-zene tanár, karnagy

A MEGNYITÓ

A VERSENY EGYIK PILLANATA

REFORMÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN

I

skolánkban október a Reformáció hónapja volt. Szellemisége áthatotta programjainkat, rendezvényeinket.
Diákjainkkal közösen emlékeztünk azokra az emberekre, akik közel 500 éve Isten munkatársai voltak abban,
hogy egyházunkat megújítsák.
A reggeli csendes perceken, azokra az eseményekre emlékeztünk, amelyek megmozgatták szinte az egész világot.
A gyerekekkel együtt utaztunk vissza az időben, hogy
megismerjék az akkori eseményeket.
A kisebbeknek rajzpályázatot hirdettünk több kategóriában is. Az alsó tagozatos tanulók könyvjelzőn jeleníthették meg neves reformátoraink kedves aranymondásait, illetve énekeit, mint például a Róma 8, 31, Róma 8, 38-39,
1 Korinthus 3, 11, 2Timóteus 3, 16, vagy a 390. dicséret
1. versszaka. Közel 70 gyerek próbálta meg e nehéz gondolatok ábrázolását, melyek elbírálásába a szülői munkaközösséget is bevontuk.
A felső tagozatos diákjaink keze alól is sok szép munka
került ki. Az ő feladatuk a református jelképeink rajzolása
volt, változatos technikákat alkalmazva.
A rajzpályázatok mellett levelezős versenyt is hirdettünk
tanulóinknak, külön a felső és az alsó tagozat számára. A
gyerekek számot adhattak a reformáció kiemelkedő személyiségeivel kapcsolatos ismereteikről.
Bízunk abban, hogy nemcsak ez a hónap hozza elénk

azokat az embereket, akik egyházunk megújításáért harcoltak, hanem minden napunkban mi is arra törekszünk,
hogy egyházunk élete megújuljon.
Nagy Istvánné hitoktató-tanító

KÁROLI GÁSPÁR SZOBRA A KOSSUTH TÉRI TEMPLOM ELŐTT
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A DÍJÁTADÁSON

któberben, a „Reformáció hónapja” alkalmából iskolánk rajzversenyt hirdetett a város óvodásainak.
Megkértük a nagycsoportos gyerekeket, hogy bármilyen technikával rajzolják le azt a templomot, amit családtagjaikkal együtt, a gyülekezet tagjaiként látogatnak.
Felhívásunk halló fülekre és ügyes kezekre talált. A pályázatra 38 szebbnél szebb pályamunka érkezett.
A díjkiosztót november 27-én tartottuk az iskolában. Szüleikkel, nagyszüleikkel és az óvónénikkel sorra érkeztek
a rajzok készítői.
A 4. osztályos tanulók műsorral köszöntötték a megjelenteket: énekkel, zongorajátékkal és egy kis jelenet előadásával lepték meg a vendégeket, melyből kiderült, hogy
milyen színné változik a kék meg a sárga, ha összevesznek, összekeverednek.
A műsor után következett a délután legizgalmasabb része:
a díjak átadása.
A zsűri elnöke több szempontból is értékelte a rajzpályázatra beérkezett munkákat. Kiemelték a rajzok színvilágát, kidolgozottságát, dicséretet kaptak a különleges,
esztétikus és egyéni épületábrázolások. Jutalmazták az
élményt megjelenítő, templomi eseményt, alkalmakat ábrázoló rajzokat.
Ajándék nélkül senki sem ment haza. Az oklevél és a
könyvjutalom mellett minden gyerek egyéni ajándékban
is részesült: a rajzaikból készült képeslap igazi meglepetés volt a gyerekeknek, melyet akár karácsonyi üdvözletként is átadhatnak szeretteiknek. A rajzokból – mindenki
örömére – kiállítást rendeztünk.
Ezen a délutánon megtapasztalhattuk, hogy ajándékot nemcsak kapni, hanem adni is öröm. A megjelentek és az iskola közössége gyönyörködhetett a lelkeket
felüdítő gyermekrajzokban, a gyerekek viszonzásképpen
megajándékoztak minket a boldogságtól csillogó szemeikkel és a mosolytól ragyogó arcukkal.
Hálás szívvel gondolunk vissza erre az alkalomra a zsoltáros szavaival:

BAKTI ESZTER RAJZA (7 ÉVES)

DORKA MÁTÉ RAJZA (6 ÉVES)

„Uram örökké tart szereteted, ne hagy el kezed alkotásait!” (Zsoltárok 138,8)
Kertes Lászlóné tanító-igazgatóhelyettes

BÜSZKE ÉS BOLDOG GYERMEKARCOK
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ADVENT
AJÁNDÉK érkezett, fogadd,
Fény harmatozza arcodat,
Csillag derítse lelkedet!
VALAKI eljött, mert szeret.
Füle Lajos

RÉGI IDŐK KARÁCSONYA

Az idén is próbáltuk magunkat lecsendesíteni a karácsony
előtti zűrzavarban, ami sajnos minden évben elkapja az
embereket, és persze bennünket is.
Hagyományainkhoz híven leginkább szívünket szerettük
volna felkészíteni, lecsendesíteni a várakozás ideje alatt.
A szünet előtti héten reggelenként mind az alsó és felső ta-

gozaton a reggeli csendes percek voltak a legalkalmasabbak arra, hogy odaképzeljük magunkat az első karácsonyi
éjszakára, és belebújjunk a pásztorok, bölcsek szerepébe,
milyen lett volna, ha mi vagyunk ott, akik személyesen
hódolhatnak a Megváltónak.
A kisebbek a bölcsek szemszögéből ismételték át a karácsonyi történetet „Egy csillag születik” címmel. A történet
alapján egy karácsonyi versenyre is sor került, ahol a gyerekek csapatokban ismételték át a héten elhangzottakat.
Színjátszóink is készültek e szép ünnepre Kovács Attila
tanító rendezésében, melynek bemutatóját szintén az adventzáró napokon tekinthettük meg.
Nem maradhatott el idén sem a karácsonyi alkotóház,
megkönnyítve a gyerekeknek az ajándékozás lehetőségét,
a testvérosztály találkozó sem, ahol egy közös énekkel,
verssel tovább készíthettük szívünket az ünnepre.
Utolsó nap délután iskolánk valamennyi tanulójával és
dolgozójával közösen vettünk részt a karácsonyi kibocsátó istentiszteleten a Kossuth téri templomban. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánunk!

MIKULÁSVÁRÁS
December elején már minden gyerek izgatottan számolgatta, hányat kell még aludni, hogy kiscsizmájuk megteljen mindenféle finomsággal. Sorolgatták, mire vágynak és
kérdezgették, vajon ellátogat-e az iskolába is a Mikulás.
És elékezett december 6-a. A hagyományokhoz híven,
ebben az évben a 2. a osztály készült műsorral, melynek
„Ez a ház téged vár” címet adták. Zenével csalogatták
tanulótársaikat a tornaterembe, hogy aztán együtt énekelve sürgessék Mikulás bácsi érkezését, aki nem sokat
váratott magára. Éljenzés és taps fogadta, melyet ő kedvesen megköszönt, aztán közösen megnézték a vidám kis
előadást. A kis színészpalánták teljes átéléssel játszottak,
a Mikulással és a többi tanulóval közösen gyönyörködtek a hópelyhek táncában. A műsor után nem maradt el
az ajándékozás sem. A „kedves öreg Télapó” hatalmasra
tömött puttonyából minden osztályba jutott csoki, cukor,
mogyoró.
Biró Erika tanító

Nagy Istvánné hitoktató, tanító
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VERSENYEREDMÉNYEK

M

ég csak néhány hónap telt el az idei tanévből, de tanulóink ismét sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek. Köszönjük
diákjainknak, hogy a megmérettetéseken méltón
képviselik iskolánkat, s hogy eredményeikkel
öregbítik iskolánk hírnevét. Köszönjük azoknak a
gyerekeknek is a munkáját, akik nem értek el helyezést, de tudásuk legjavát nyújtva részt vettek a
tanulmányi versenyeken.
- Az iskolánk szerevezésében először került megrendezésre megyei zsoltáréneklő- és műveltségi
verseny. Az összetett és igen nagy felkészülést
igénylő versenyen Májer Nándor (6.o) és Lengyel
Ádám (7.b) osztályos tanulók kategóriájukban 1.
helyezést értek el, Alexa Vanda (7.b) 2. helyen
végzett. Felkészítőjük: Balogh Ferencné tanárnő.
- Az idén is beneveztünk Bolyai Matematikai Csapatversenybe, melyen iskolánkat 5 csapat képviselte Vásárosnaményban. A résztvevő gyerekeknek
gratulálunk az eredményeikhez, Balogh Ferencné
és Sebestyénné Szabad Melindának tanárnőknek
megköszönjük a felkészítést.
- Ebben a tanévben is részt vettünk a Református
Iskolák Országos Tanulmányi Versenyén Debrecenben. Népes kis küldöttségünk szép eredményekkel tért haza. Matematika tantárgyból Jakab
László (7.a) 3. helyezést, Takács Tamás (6. o) 6.
helyezést ért el a nagyon nehéz versenyen. Felkészítő pedagógusaik: Sebestyénné Szabad Melinda
és Balogh Ferencné tanárnők. Bartha Virág (3.b),
Katona Dorottya (4.a) és Végh Dorottya Dóra (4.b)
a komplex műveltségi versenyen, nagyon szoros
küzdelemben 8. helyezést értek el. Felkészítőik:
Kissné Tóth Natália, Kertes Lászlóné és Mónus
Béláné tanítók.
Hittan tantárgyból Makrai Boglárka és Hompoth
- Zolnai Gergő (4.b) tanulók 8. helyezést, Becsei
Boglárka és Fazekas Eszter (5.a) tanulók 7.helyezést értek el. Felkészítőjük: Vadász Sándor tanár.
Biológia tantárgyból egy prezentáció bemutatásával versenyeztek a tanulók. Nyolcadikos tanítványaink, Vadász Péter 8. helyezést, Láposi Judit
10. helyezést ért el. A felkészülésüket: Dr. Berecz
Andrásné tanárnő segítette.
- November elején ismét iskolánk adott otthont a
körzeti Bolyai Anyanyelvi Csapatversenynek. A
verseny iskolánk tanulói körében igen népszerű.
Iskolánkat húsz jól felkészült csapat képviselte a

nehéz versenyen. A hazai csapatok mellett Csengerből érkező diákok is próbára tették tudásukat.
Az eredményhirdetésre Kisvárdán került sor, ahová az első hat helyen végzett csapatokat hívták.
A csapatok izgalmát fenntartva, csak itt derül ki,
hogy ki hányadik helyen végzett. Jakab Bettina,
Jakab Viktória, Takács Tamás, Kajus Petra 6. osztályos tanulók 6. helyezést értek el. Felkészítőjük:
Murgulyné Kovács Edit tanárnő.
Alexa Tamara, Lengyel Ádám, Szalay Csenge, Veress Fanni (7.b) csapata az 5. helyen végzett. Felkészítőjük: Pótorné Jäger Krisztina tanárnő. A 4.
a osztályosok csapata Kissné Tóth Natália tanító
felkészítésével a 2. helyen végzett. A csapat tagjai: Havanyecz Lilian, Nick Dóra, Pénzes Gréta,
Poór Panna. A körzeti verseny 1. helyezett csapata
is a mi iskolánkból került ki. A csapattagok Balogh Boglárka, Láposi Judit, Murguly Máté Endre, Vadász Péter 8. osztályos tanulók Murgulyné
Kovács Edit tanárnő felkészítésével készülhettek
az országos megmérettetésre, melynek helyszíne,
hagyományosan most is Tata volt. A tanulók innen
is büszkén térhettek haza, mert itt, az ország legjobbjai között a 9. helyezést érték el. Szívből gratulálunk a sikerekhez, köszönjük a felkészülésbe
vetett energiáját, idejét mind a tanulóknak, mind a
pedagógusoknak!
- Idén először került megrendezésre Debrecenben
az Országos Nyelvművelő Verseny református diákok számára. Jakab Bettina (6.o) 5. helyezést,
Murguly Máté Endre (8.o) 6. helyezést ért el. Felkészülésüket Murgulyné Kovács Edit tanárnő segítette.
- Ez az én hazám, ez az én otthonom címmel hirdetett rajzpályázatot a Rotary női tagozata, az InnerWeel. Ezen a versenyen Dienes Dávid (2.a) tanuló
3. helyezést ért el. Felkészítője: Biró Erika tanító.
- A mátészalkai Vörösmarty Kör versmondó versenyén Katona Boglárka 7.b osztályos tanuló a
kifejező szavalatáért különdíjban részesült. A felkészülésben Pótorné Jäger Krisztina tanárnő segítette.
Tanulóinknak gratulálunk, a felkészítő pedagógusoknak megköszönjük az áldozatos munkájukat!
SOLI DEO GLORIA!
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SULIVÁRÓ

SULIVÁRÓ FOGLALKOZÁSON

A Kálvin János Református Általános Iskola ebben a tanévben is megrendezi

„SULIVÁRÓ” programsorozatát,
amelyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk az iskolánk iránt érdeklődő szülőket, gyerekeket.
A rendezvényeinken megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel, bepillantást nyerhetnek intézményünk életébe, a keresztyén szellemiségű nevelő – oktató munkánkba.
A következő hónapokban az alábbi SULIVÁRÓ programjainkat ajánljuk nagycsoportos óvodások
és szüleik figyelmébe:
2014. január 21.
„ Ha a világ rigó lenne” versmondó verseny
Legszebb magyar gyermekversek óvodásoktól
2014. február – március programjai:
SULIVÁRÓ játékos foglalkozások a leendő tanító nénikkel:
2014. február 22, március 1, március 8.
A foglalkozások ideje alatt a szülőket előadásokra, beszélgetésekre várjuk.
NYITOTT KAPUK NAPJA:
2014. március 18 -19.
Az óralátogatások során az érdeklődők betekinthetnek iskolánk mindennapi munkájába.
2014. április 4.
Tavaszi zsongás, Játékos sportversenyek kicsiknek
Programjaink részleteiről tájékozódhatnak plakátjainkról, honlapunkról.
Elérhetőségeink: 4700 Mátészalka Nagykárolyi út 5.
Tel: 06-44-502-789
Email: kalvin.janos.iskola@reformatus.hu
Amennyiben felkeltettük érdeklődését intézményünk iránt
mely nyitott bármely felekezetű családok számára –
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS GYERMEKÉT
RENDEZVÉNYEINKRE,
ISKOLAI KÖZÖSSÉGÜNKBE!

Az 5. b osztályosok Early Act avatása

Az én templomom rajzverseny legjobbjai

Készülő finomságok az 5.a osztály konyháján

Őszi kiránduláson a 4. évfolyam

Az új játszótér birtokbavétele

A családi nap egyik díjazott
Nagyi sütije

+36-30-683-7867+36-30-290-8096, +36-30-329-1310

A 2.a osztály a Mikulás műsoron

Úgy látom, mindenki jó volt!

Az iskola tanulói feldíszítik a karácsonyfát

Bodnár Villő 3.b osztályos
tanuló alkotása

A rajzot Bakti Anna Abigél 3. b osztályos tanuló készítette

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ÉS DOLGOZÓI

