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„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él…”
Jób 19, 25
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LELKÉSZI KÖSZÖNTŐ
A HÚSVÉT AZ ÉLET DIADALA

A

„Tudom, hogy az én megváltóm él…”Jób 19, 25

z emberiség történetének a legveszélyesebb, ám
egyben a leggyógyítóbb szava is ez: TUDOM.
S vajon miért? Mert a tudás kötelez. TUDOM,
hogy Isten a végtelen szeretet és jóság, Aki azért alkotott
engem, hogy Vele összhangban javítsak a magam, s a világ életén.
TUDOM, hogy azt kapom vissza másoktól, amit nekik
adtam. TUDOM, mert megmondta Jézus jó előre, hogy
amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mindez a tudás a Bibliából kiolvasható.
A legszebb és legéletrevalóbb húsvéti bizonyságtétel ez:
tudom, hogy az én Megváltóm él. Nem lehet Előle elrejtőzni sem itt, sem pedig odaát. Tudom, hogy azért halt
meg, és azért támadt fel a halálból, hogy odaigazítsa lábamat a fejlődés útjára, hogy ne keressek többé kifogásokat,
ne időzzek a hiszékenység ingoványán, mert az idő rövidre van szabva.
Jókai Mór írja le 1872-ben, A Jövő század regényének
előszavában: „Mert hitem erős abban, hogy az emberiséget egy-egy nagy eszme viszi koronkint előbbre, s visszaesést nem enged. A klasszikus kor a költészet által emelte

fel az embert. A
héber az erkölcsi
törvénnyel ismerteté meg. A jézusi
tan a szeretet vallásával váltotta
meg. Még hátra
van ránézve a
legnagyobb tökély fokára emelő
megdicsőítés – ez
az ismeret. Az ismeretek diadala
lesz az, amidőn
az a halandó, aki azt mondja magáról: „Én vagyok az Isten!”, leveszi koronáját azon halandó előtt, aki azt mondja: „Én vagyok az ember!”
Így fogunk végre egymásra találni, s egymásban ránk talál az Isten, mi pedig az Istenre. Ez lesz az igazi húsvét, az
élet diadala. Isten adja, és tegyünk érte, hogy így legyen!
Becsei Miklós lelkipásztor

Losonczi Léna: Gyötrődés
(Márk 14.32-35)
Szent szenvedéssel vívtad harcodat
a Gecsemáné kert ősfái alatt,
míg telve volt a keserű pohár.
Szent szenvedéssel gyötrődtél Magad,
bár odahívtad tanítványidat,
vér-verejtéked mosta homlokod.
Szent szenvedéssel önmagadban győztél,
míg Péter János már elaludott,
s szóltál: Vigyázzatok és imádkozzatok!
Szent szenvedéssel háromszoros harcban
a kert kövén térdeltél esdekelve,
míg felkészült a lélek megbékélve.
Szent szenvedéssel nagycsütörtök éjjel
kimondtad mégis a végső szózatot:
- Legyen meg Atyám az akaratod!
Szent szenvedésed örökké csodálom.
Hogy értem is szenvedtél ott tudom,
s feltámadtál harmadnap hajnalon.
Én Krisztusom, Megváltó Krisztusom!

A TÖVISKORONÁS MESTER – IFJ. KOVÁCS MIKLÓS RAJZA
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KERESZT-KÉRDÉS,
AVAGY REFORMÁTUSSÁGUNK ÉS A KERESZT JELKÉPE
Interjú Dr. Fekete Károllyal,
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorával
Mondhatjuk-e azt,
hogy van egyfajta
„ h á ro m l é p é s n y i
távolságtartás” a
reformátusok részéről a kereszt
jelképének használatával kapcsolatban?
Még
többet
is
mondhatunk.
Az
istentiszteleteinken
résztvevők azt láthatják, hogy sem a
liturgikus mozdulatok között nem
DR. FEKETE KÁROLY
szerepel a keresztvetés, sem a kötelező templomi berendezési tárgyak közt
nem találjuk ott a keresztet. A református gyülekezet nem
a különböző művészi keresztábrázolások jelenlétében éli istentiszteleti életét, hanem annak a Jézus Krisztusnak a jelenléte vonzza, aki megjárta a keresztet, aki ott győzelmet vett,
akinek a váltságművéről szól az evangéliumhirdetés, és aki
közösségbe von bennünket a Szentlélek által önmagával az
úrvacsorai közösségben. A kereszt Ura és „a keresztről szóló
beszéd” (1Kor 1,18) fontosabb a számunkra, mint a kereszt
formájú tárgy.
Dogmatikailag, teológiailag van-e alapja a kereszt elutasításának egyházunkban?
Én nem elutasítást mondanék, mert a kereszt nem tehet semmiről, sőt, ha a mögötte lévő jelzett dolog eszünkbe jut, ami
Krisztus áldozata, akkor igenis alapvető keresztyén szimbólum. Inkább azt mondhatnánk, hogy kerüljük a kereszt
szimbólumát. Nem a kereszttel van baj, hanem velünk, emberekkel, akik restek és feledékenyek vagyunk felidézni a
szimbólum értelmét és tartalmát. Dogmatikailag és teológiailag folyamatosan szem előtt kell tartanunk az Isten helyetti
tárgyimádat kísértése ellen szóló második parancsolatot a
Tízparancsolatból, amire mindegyik reformátorunk külön
hangsúlyt tett, és küzdöttek a sokféle módon jelentkező bálványimádás ellen.
Az is fontos dogmatikailag, hogy a református teológia érzékeny arra a csak a nagypénteki passióra emlékeztető, szenvedő vagy kiszenvedett Jézust hordozó keresztábrázolásra, a
korpuszos feszületre, amely szétválasztja a szenvedést és a
felmagasztaltatást. Nagypéntek és Húsvét elválaszthatatlanul összetartozik. A kereszt és a feltámadás együtt teszi Jézust Krisztussá, Messiássá, Szabadítóvá. Tömören és rendkívül kifejezően világította ezt meg Ravasz László, amikor azt
mondta: „Nagypéntek Húsvét nélkül abszolút csőd. Húsvét
Nagypéntek nélkül pogány theofánia.” Ebből a megfontolásból, ha elő is fordul az istentiszteleten kívüli életünkben a

kereszt szimbóluma, akkor sem a feszületjellegű formában,
hanem a testet nem hordozó keresztábrázolások alakjában.
Elődeink, hitvalló őseink hogyan viszonyultak a kereszt
szimbólumhoz?
Miközben a magyar reformátusság istentiszteletein és szimbólumrendszerében sincs előtérben a keresztábrázolás, azért
azt sem mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs jelen, vagy valamilyen tiltó rendelkezés lenne érvényben ellene. A kereszt
illusztratív-szimbolikus használatára sok példát találunk.
A kereszt jele egyházunk címerében kétszer is szerepel. A
címerben lévő bárány (Agnus Dei) által tartott zászlón is
kereszt van, és a zászló rúdja is keresztet formáz. Ugyancsak zászlós bárány díszíti Méliusz Juhász Péter 1563-ban
kiadott Magyar Prédikációk című kötetét. Tizenhetedik századi magyar református egyháztörténetünk ellenreformációs
korszaka sok olyan negatív élményt hozott, amely a római
katolikus szertartáshoz kötődött. A gályarab prédikátorok
történetét megörökítő Kocsi Csergő Bálint Kősziklán épült
ház ostroma című naplója és Otrokócsi Fóris Ferenc Furor
Bestiae című emlékirata megörökítette, hogy nem egyszer
kényszerítették misére, áldozásra, térdhajtásra, keresztvetésre és a kereszt megcsókolására a prédikátorokat. A gyászévtized meghurcoltatásai rávetültek a kereszt szimbólumára.
A kereszt mégis számos templomban, gyülekezeti teremben, egyházi épületben megtalálható.
A mi sajátos egyháztörténeti eseményeinktől függetlenül a
kereszt tagadhatatlanul egyetemes, felekezetek által ki nem
sajátítható keresztyén szimbólum, és fontos üzenetet hordoz.
Sok külföldi testvéregyház templomában, gyülekezeti házában teljesen természetesen jelen van. Különösen az a protestáns egyháztörténetnek egy másik korszakát felidéző jelkép
van terjedőben nálunk is, amit hugenotta keresztnek nevezünk. A Szentháromságra utaló gazdag szimbolikájú kereszt
a nyugati testvéregyházakban szép konfirmációi ajándék.
Nálunk is egyre többen viselik hitvallásos kitűzőként vagy
medálként, de fából készült nagyobb változata gyülekezeti
termekben is megtalálható, a hugenották szenvedésével ellensúlyozva a latin kereszt okozta hazai fájdalmas egyháztörténeti emlékeket.
Önnek mi jut eszébe a keresztről?
A Krisztusról szóló beszéd közös nevezőre hoz: Isten és
ember nagyszerű találkozási pontja. Ezért van az, hogy számunkra a kereszt nem dísz, nem ékszer, nem jelvény, hanem üzenet, amely az Isten kitárulkozásának, odaadásának,
várakozásának, nyitottságának a jele. Több mint jelképes
az, hogy a kereszt szárait minden irányban a végtelenbe
lehet futtatni az egy középpontból. Ugyanakkor fókusz is
a kereszt, amely összefogja a különböző irányból érkező
szemsugarat. Nagyszerű koordinátarendszer ez, amibe elhelyezhetek mindent: életem megértett és érthetetlen eseményeit, az eget verő ujjongást és a mélyről feltörő sóhajtást
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és minden a helyére kerülhet. Ránézve megtudom, hogy mi
a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten
szeretetének.
Eszembe jut az is, hogy Isten hatalma a kereszten, a halál
fáján életet ébresztett abból a testből, amelynek a megsemmisülés lenne a sorsa. Húsvét reggelére örök testet ajándékoz, a keresztet nézőkből olyanokat hív el, akik bátorságra gyúlnak a látottaktól és szolgálatra jelentkeznek, nem
elfutnak, hanem feladják magukat, s a kereszten elkiáltott
krisztusi szavak ott visszhangoznak a pusztítás, a szenvedés,
az igazságtalanság ellen kimondott minden szóban. Ugyanis itt találkozott az Isten hatalma a mi keresztünkkel, hogy
megtanítsa a nagy leckét: az én terhem, keresztem is benne
van szálkaként, alkotórészként a Krisztus keresztjében, és ő
elhordozta az én terheimet is. Hatalom és kereszt soha nem
találkozott így a világtörténelemben, soha nem épült így egy
címerbe. Az emberiség keresztje és az Isten hatalma találkozott. Ez egy olyan különleges hatalomkoncentráció, amely
zsidót és görögöt, vallásost és hitetlent megcéloz, kiválaszt
és üdvösségre akar juttatni. Megteremtődött az új kezdet, a
valóságos kiengesztelődés, a mindent elrendező találkozás,
a kapcsolódási pont Isten kegyelméhez.
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Mindezek fényében mit gondol, hogyan kell viszonyulnunk reformátusként a kereszthez?
Kétségtelenül megszegényedtünk szimbólumaink számát
illetően, s a megmaradtak tartalmi mélysége is sok kívánnivalót hagy maga után. Aki kitiltaná a kereszt megjelenését
egy egyházi épületből, az valamit nagyon nem értett meg a
Krisztus váltságművéből és az Apostoli Hitvallásból, de liturgikus célú használatára, mint ahogy az például az evangélikusoknál megmaradt az oltárokon, a liturgia bizonyos pontjain a kereszt jelének kézzel mutatásában vagy a püspökök
nyakában lévő kereszttel, semmiképpen nem gondolnék. Ma
is helytállónak tartom azt a két világháború között született
konventi határozatot, amely kimondta: „MI A KERESZT
EGYHÁZA, A KERESZT NÉPE VAGYUNK, DE EZT A
KERESZTET BELSŐLEG KÍVÁNJUK HORDOZNI,
AZÉRT, HOGY ISTENI EREJÉT MEGŐRIZZÜK ÉS
EREJE ÁLTAL MAGUNK IS MEGŐRIZTESSÜNK.”
Hegedűs Márk, Kép: Barcza János (Forrás: ttre.hu)
Az interjú a Reformátusok Lapjában jelent meg
2012 Húsvétján.

EGYETEMES IMAHÉT MÁTÉSZALKÁN

J

anuár 20-25-ig tartottuk városunkban az egyetemes imahetet, amely az idén 13. alkalommal került megrendezésre. Hat este, hat különböző helyszínen szólt Isten igéje.
A helyi lelkészek mellett ebben az évben megtisztelt minket
jelenlétével és szolgálatával Zsarnai Krisztián nyíregyházi
evangélikus esperes is, aki a ráczkerti római katolikus templomban szolgált. Egy párhuzamos zenei rendezvény miatt
sajnos csak kevesen hallgathatták meg mély igei gondolatait.
Esperes úr többek között arról is beszélt, hogy ma nagyon sokan vannak a világon, akik azt hiszik magukról, hogy hisznek.
Az emberiség így nem is két, hanem három részre osztható.
Az „akik hisznek” és „akik nem hisznek” csoportjaihoz odakívánkozik még egy harmadik csoport, az „azt hiszik, hogy
hisznek” emberekből állók csoportja. Ez a harmadik az önáltatók csoportja. Igen súlyos csapda ez. Vigyázzunk, nehogy
mi is ebbe a csapdába essünk. Az igehirdető egy példát is
mondott erre a bizonyos harmadik csoportra. Egyszer házasuló fiatalok jelentek meg a lelkésznél jegyes-oktatásra, aki meg
voltak győződve arról, hogy hisznek Istenben. Aztán a fiatalok
beszámoltak arról, hogy már egy jó ideje együtt élnek. Nagy
meglepetésükre és talán botránkozásukra a lelkész azt mondta, hogy ha ők igazán hisznek Istenben, akkor hazamenvén
költözzenek külön az esküvőig, mert a hit Isten igéje szerinti
életformát is jelent, és anélkül nem hit, csak hiszékenység.
Igehallgatóként ültem én is a templompadban, és igazat adtam
a lelkésznek még akkor is, ha a modern 21. században ez a
vélemény alig-alig tartható. Arra gondoltam, hogy ha életünkben és igehirdetéseinkben a korszellem és a divat helyett Isten
igéjének engedelmeskedünk, akkor talán kiürülnek a templomaink? Akkor majd megtelnek újra! Vagy sok helyen azért
üresek, mert Isten trombitája bizonytalan zengést ad? Szóljon
bátran a trombita, mert tanítás nélkül elvész a nép.
Számtalan kérdést vetettek fel az imaheti prédikációk, ame-

lyekre jó volna Istennek tetsző, vagyis a teljesebb életet támogató (Európában ma úgy mondják: a fenntartható fejlődést
segítő) válaszokat adni.
Becsei Miklós lelkész
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ÖKUMENIKUS ESTÉK NYÍRCSAHOLYBAN

gyháztörténelmet írtunk Nyírcsaholyban. Idén az első
alkalommal került megrendezésre az egyetemes imahét, amelynek keretében három estén keresztül voltak
együtt a helyi történelmi egyházak hívei. Szerda este a Közösségi Házban gyűltünk össze, mivel nekünk, reformátusoknak egy nagyon kicsi imaházunk van a falu középpontjában. Az első (református) estén Panyi József római katolikus
plébános hirdette Isten igéjét, és a mátészalkai Kálvin János
Református Általános Iskola tanulói szavalatokkal szolgáltak. Csütörtökön Becsei Miklós református lelkipásztor
prédikált a görög katolikus templomban. Pénteken pedig a
római templomban Ivancsó Sándor görög katolikus pap végezte a szolgálatot. Minden este gyülekezeteink örömére,
nagy megelégedésére és Isten dicsőségére lehettünk együtt.
B.M.

„IGAZSÁGODAT NEM REJTEGETEM SZÍVEM MÉLYÉN
...Hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet
és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” Zsolt 40, 11

E

rről beszélni kell.
Beszélni
arról,
hogy Isten mérhetetlen kegyelmét árasztotta ki rám, miután négy
évvel ezelőtt gyógyíthatatlannak vélt betegségemmel szembesültem.
És jött az áldott orvos, és
felülírt mindent, ami az
orvosok számára lehetséges volt. Én imádkozni
sem mertem azért, hogy
meggyógyuljak.
Nem
akartam Isten akaratának
ellenszegülni. Nem zúgolódtam, nem kutakodtam, hogy Uram, ez miért
van, miért én? Hihetetlen
nyugalommal fogadtam a tényeket. Családom körében sem
szomorkodhattam, hogy ezzel ne nehezítsem meg kétségbeesett
helyzetüket. Aztán Jézus szelíden lehajolt hozzám, gyakran kopogtatott szívem ajtaján, és mindig megajándékozott egy-egy
igével: „Mert én az Úr a te Istened. Erősen fogom jobb kezedet.
És azt mondom neked, Ne félj, én megsegítelek.” Ézs 41, 13
Megértettem Isten üzenetét, hogy nehéz út előtt állok, de nem
kell feladni, és megértettem azt, hogy az én gyógyulásom által
mutatja meg másoknak is hatalmát. Eszközzé váltam az Isten
számára. Ezt is ajándéknak tekintettem. Azóta hálás vagyok
mindenért, a teremtett világért, a felragyogó napért, a madarak
énekéért, és mindebben meglátom az Isten csodálatos alkotását. Hálás vagyok a családom és a lelki testvérek imádságáért,
amit – akár egy gondolat erejéig is, de – értem mondtak. Az
imádságnak nagy ereje van! Az Úr meghallgatott és megsegített
engem. Hiszen ez is meg van írva: „A hitből fakadó imádság
megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.” Jakab 5, 15

Legnagyobb unokámtól születésnapomra egy fantasztikus ajándékot kaptam. Megosztotta velem gondolatait, amelyeket féltő
aggodalma szült, amikor beteg
nagymamájára gondolt:
„Lefekvéskor azért imádkozom,
hogy a Jó Isten ne vegye el tőlem.
Önző módon magamat jelölöm
meg az esetleges esemény elszenvedőjének. Sajnálom, de annyira szeretlek, és olyannyira közel
érezlek magamhoz, hogy megengedem magamnak, hogy így
beszéljek. Azért kérem ezt Tőle,
mert néha elgondolkodom azon, mi lenne ha…
Ilyenkor olyan ürességet érzek a mellkasomban, hogy a levegővétel is nehezemre esik. Nem tudom el sem képzelni, hogyan
élnék, milyenek lennének a mindennapjaim? Ha nem kérdezhetnélek meg a kérdéseimről, ha nem aludhatnánk együtt, vagy ha
vicceimmel és beszédemmel nem csalhatok mosolyt az arcodra.
Ki kérné akkor, hogy énekeljek és kinek énekelnék?
…Sokan mondják, hogy nem tudják mijük volt, amíg el nem veszítették. Ilyen szempontból szerencsésnek érzem magam, mert
úgy gondolom, hogy tudom, mim van. Egy olyan nagyszerű és
utánozhatatlan nagymama az életemben, mint TE.”
Szeretném megköszönni mindazoknak a szeretetét, akik
mellettem voltak ezekben a nehéz órákban. Mert bizony:
„Megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak.” Zsolt 118, 18
Boldognak és megelégedettnek érzem magam, és kívánom ezt
az érzést mindazoknak, akik az Úrban bíznak. S végül ezt az
igét helyezte szívemre az én Istenem: „Örökkévaló szeretettel
szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád irgalmamat.”Jer 31, 3
Köszönöm Uram! Köszönöm Istenem!
Mike Béláné
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HAGYOMÁNYŐRZŐ TÉLI CSALÁDI NAP A GYÜLEKEZETBEN

H

agyományőrző
és egyben hagyományteremtő eseményként került megrendezésre gyülekezetünkben
a disznótorral egybekötött
családi nap mintegy százhúsz fő részvételével. Aszszonytestvéreink ötleteként
születetett meg ez a gondolat az elmúlt év őszén. Szervezzünk egy olyan családi
alkalmat, ahol kicsik és nagyok egyformán betekintést
nyerhetnek egy igazi szatmári disznótorba.
Gondos előkészületek után egy nagyon szép téli reggelre
virradtunk február első szombatján. A résztvevők hozzájárulásából egy termetes jószágot vásároltunk, ami reggel
fél 7 tájban egy utánfutón gurult be a parókia udvarára. A
mindenre elszánt férfitestvérek elvégezték a maguk dolgát,
s mint ilyenkor lenni szokott, a jó kis szatmári fogópálinka
sem maradhatott el a nagy eseményből. A disznóperzselés
hagyományos módon, szalmával történt.
Az asszonytestvérek is folyamatosan érkeztek, és az előző
napi gondos előkészületek után a négy üst alatt hamar tűz
gyulladt, s lassanként a parókiaudvar is benépesült. A családok ugyanis 10 órára érkeztek. Őket befűtött imaház, és
ott kézműves foglalkozás várta. A legkisebbek színeztek,
rajzoltak, a nagyobbak szüleikkel együtt csuhébabákat készítettek, s a fiúk az udvaron gólyalábazni tanultak.
Az imaház másik részében az asszonyi kezek szorgoskodtak. Elkészült a toroskáposzta tízórai gyanánt a legkorábban
ébredőknek. Töltött káposzta került a befűtött kemencébe,
s közben a hurka- és kolbásztöltés folyamata is szépen haladt előre. Mindez nagyszerű hangulatban, s igazi testvéri
szeretetben zajlott. A disznótorral kapcsolatban egyébként
elmondható, hogy ahány ház, annyi szokás, s mégis mindenkiben megvolt az a szeretet, hogy a sokféle ízlés a sokféle

ízzel össze tudott hangolódni, és az eredmény nagyszerűre
sikerült. Nincs is finomabb, mint a disznótoros húsleves, főtt
hús és töltött káposzta. Közben a kemencébe került a hurka
és kolbász, amelynek jó illata betöltötte az egész Kossuth
teret. Az estebédet vidám beszélgetés, és a gyermekek önfeledt játéka követte. Az Isten áldása a kedvező időjárásban
is megmutatkozott. Nem volt nagyon hideg, a szél sem fújt,
derűs téli nap volt, ahogy ezt előtte sokan kértük a mennyei
Atyától.
A tóparton hatalmas hóember készült, amely azonban rövidesen elesett a hócsatában. Már estefelé járt az idő, amikor
vendégeink nagy megelégedéssel és egy kis kóstolóval tértek haza otthonukba. Köszönet illeti asszonytestvéreinket és
mindazokat, akik ezért a napért nagyon sok áldozatot hoztak. Úgy érzem, hogy lélekben lettünk sokkal gazdagabbak,
amikor sokféleségünket összehangolta, és közkinccsé tette
a Szentlélek. Azt kívánom – talán sokakkal együtt –, hogy
legyen még sok ilyen alkalmunk, és szolgálja közösségünk
építését!
Becsei Miklós lelkipásztor
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3 ÉVES AZ AGAPÉ
Gyülekezetünk közössége a március 30-i istentiszteleten
azért adott hálát, mert éppen 3 évvel ezelőtt indulhatott el
a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgálata.
Az istentiszteleten részt vettek nem csupán az Agapé Házi
Segítségnyújtó Szolgálat és Szociális Étkeztetés munkatársai, hanem a gondozottak is szép számmal. Az igehirdetés szolgálatát Becsei Miklós, a fenntartó egyházközség
lelkipásztora végezte Jób könyvének első fejezete alapján.
Igehirdetésében elmondta, hogy „Jób története két szinten,
két párhuzamos dimenzióban zajlik, mint ahogy minden más
emberi történet is. Az egyik a földi élet szintje, a másik a láthatatlan világé. Az egyik a földi világ, a másik a szellemvilág. A két világ történései rendesen hatnak egymásra. A földi
világ szintjén Jób éli a maga becsületes, és szinte kifogásolhatatlan életét. A mennyben pedig a következő történik. Az
istenfiak megjelennek az Úr előtt valamiféle mennyei munkaértekezleten. Ebben nincsen semmi meglepő dolog, hiszen
az istenfiak beszámolnak a Teremtőnek arról, ami a Földön

zajlik. Beszámolnak arról, ami a családokban történik, ami
a munkahelyeken zajlik. Elmondják, hogy Mátészalkán hogy
megy a házi gondozás, a gondozók becsülettel elvégzik-e
a munkát, az idősek elégedettek-e a szolgálattal, s hogy az
egész munka az Isten dicsőségét szolgálja-e, ha már róla nevezték el Agapé, vagyis isteni szeretet-szolgálatnak?”
A prédikációt követően Sarkadi-Varga Anett vezetőgondozó köszöntötte a gyülekezetet, és beszámolt az elmúlt 3 év
tapasztalatairól. Elmondta, hogy a szolgálat 15 gondozóval
és 185 gondozottal indult, majd 27 gondozóra, 12 társadalmi
gondozóra és 245 ellátottra bővült, ami a mai állapotot is
tükrözi. A szolgálat az állami normatíva jelentős csökkentése révén a megmaradásért küzdött, de megszorításokkal
sikerült megmenteni azt.
Az ünnepi istentiszteleten tettek fogadalmat azok a gondozók, akik legutóbb csatlakoztak a munkatársi közösséghez:
- Én………………., az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat
munkatársa, a Szentháromság Isten színe előtt fogadom,
hogy megbízatásomnak legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem eleget tenni.
Munkavégzésemben a Magyarországi Református Egyház
és a Magyar Köztársaság törvényes rendjét elfogadom és
megtartom.

Arra törekszem, hogy munkatársaimnak és a rám bízottaknak Isten és az egyház iránti hűségben példát mutassak.
Rendszeresen részt veszek a lakóhelyem gyülekezetének istentiszteleti és közösségi alkalmain. Munkavégzésemben és
magánéletemben a keresztyén értékrendet: a feltétel nélküli
elfogadást, az önzetlen szeretetet, a türelmes gondoskodást,
és mindenek felett az emberi méltóság tiszteletben tartását
igyekszem megvalósítani.
Isten segítsen ebben!
Ámen
A Szolgálat munkatársait és velük együtt az egész közösséget a fenntartó gyülekezet nevében Tóth Zoltán főgondnok
köszöntötte. Buzdító beszédében a főgondnok a Máté 24-re
hivatkozva arra kérte a régi és új munkatársakat, hogy úgy
szolgáljanak, mint akik az Úrnak szolgálnak.
A főgondnoki köszöntő után Katona Dorottya, a Kálvin
János Református Általános Iskola 4. a osztályos tanulója
Sík Sándor versével tolmácsolta az iskola jókívánságait. A
zárszavakban a gyülekezet lelkipásztora mondott köszönetet
az elmúlt 3 évi lelkiismeretes munkáért, és felhívta a gyülekezet figyelmét arra a lehetőségre, amelyet a szolgálat kínál
minden segítséget kérő embernek, de elsősorban gyülekezetünk idős, beteg, rászoruló tagjainak.
Az ünnepi istentisztelet végén a Szolgálat és a gyülekezet
munkatársai egy közös ebédet fogyasztottak el a parókiaudvaron, nagyon szép tavaszi környezetben. Mindezekért Istené legyen a dicsőség!
Becsei Miklós lelkipásztor
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ŐSZTŐL TOVÁBBI ÉVFOLYAMOKON IS BEVEZETÉSRE KERÜL
A KÖTELELEZŐ HIT ÉS ERKÖLCSTAN

A

köznevelési törvény rendelkezése szerint az állami iskolákban 2013 őszétől bevezetésre került a kötelező erkölcstan, amely helyett felekezeti hit- és erkölcstan tantárgy
is választható. Felmenő rendszerben az idén ősztől már az 1-2,
valamint az 5-6. évfolyamokon is választhatják gyermekeink a hités erkölcstan tárgyat a szüleik nyilatkozata alapján. Bátorítsuk erre
az érintett szülőket. Egyházközségünk területén ez csak a Képes
Géza Általános Iskolára érvényes.

IMA EGYIPTOMÉRT, MAJD 24 ÓRÁS IMALÁNC
2014. március 7-én az ökumenikus világ-imanap gyülekezetünkben nem merült ki az egyiptomi nőtestvérek által a
világ minden pontjára elküldött imaprogrammal. Hiszen
ezen a pénteki alkalmon, az istentiszteleten a gyülekezeti tagok szolgálatával elkezdődött egy 24 órás imalánc is,
mely szombaton a 18 órakor kezdődő bűnbánati alkalommal
zárult. Gyülekezetünk történetében először került erre sor,
melynek során imádkozhattunk a megbékélésért, megnyugvásért, gyógyulásért, családokért, munkáért, gyülekezetünkért, egyházunkért, és nemzetünkért. Együtt könyöröghettünk, kérhettük a mi Urunk segítségét, adhattunk hálát,
köszönhettük meg azokat a javakat, melyeket nekünk ajándékozott. Mindezt a felállított hét állomáson gondolatébresztő idézetek, képek és igeversek segítették. A 24 óra alatt
nem egyszer előfordult, hogy imaközösségé formálódtak a
jelenlévők, s az állomásokon található imádságokat közösen
mondták el, s énekelték el a szívüknek kedves énekeket. A
testvérek megoszthatták egymással gondolataikat a felmerülő témákkal kapcsolatban, bizonyságot is tettek, ezzel
erősítve egymást. Ki csak néhány percre, ki pedig hosszú
órákra jött el, s megállt az Úr előtt. Így a közösségben szinte
repült az idő, s ki-ki lélekben feltöltekezve indult tovább,
letéve terheit és kérdéseit Isten előtt. Nagyon jó alkalom volt
ez arra is, hogy egymást még jobban megismerjük, tudjunk
egymás életének fontos dolgairól. Tudjuk, sokan csak otthonaikban tudták imára kulcsolni kezüket, s így váltak lel-

ki közösségünk részévé ezen az alkalmon. A jelenlétben a
folytonosságot gyülekezetünk lelkipásztorai (Becsei Miklós
lelkész, Gégényi Béla beosztott lelkész, Petrov Anita segédlelkész) biztosították egymást váltva. Tudjuk, hogy egyetlen
elmondott ima sem hiábavaló, mert meg van írva: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek.” Máté 7,7. Bár szombaton a 24 órás
imalánc véget ért, otthonainkban azonban lehetőség van a
folytatásra. Éljünk ezzel a lehetőséggel!
Petrov Anita segédlelkész

FALKUTATÁSI, RÉGÉSZETI MUNKÁK
A TEMPLOM KÖZÉPKORI HOMLOKZATÁN
Március 17-én falkutatási, régészeti munkálatok kezdődtek templomunk külső homlokzatán. A munkákra és
azok eredményire a templom felújítási pályázat előkészítő anyagához van szükség. A templom fala így egy
kicsit megrongálódott, de bízunk abban, hogy érdemes
volt vállalni azt az áldozatot a megújulás érdekében. A
falkutatási munkák során előkerültek fontos középkori
elemek (déli kapu, eredeti, szamárhátíves nyugati bejárat, korábbi ablakok nyomai, egy középkori támpillér
alapja a déli oldalon, és külső homlokzati díszítőminták,
girlandok töredékei az ablakok körül.
B.M.

DR. JUAN CABELLO RÉGÉSZ A KÖZÉPKORI LÁBAZATOT KUTATJA
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A MELITH CSALÁD EPITÁFIUMA A TEMPLOM
KELETI FALÁN

„Az 1500-as évek közepe táján a Bribéri Melith családnak Ugocsa-, Szabolcs-, és Szatmár vármegyékben
is voltak birtokai. Szatmár megyében tulajdonuk volt Magas Ligeth, Csenger, Kocsord és Szalka település
is. A Melithek közül György a Szatmár megyei Szalkán telepedett le, a felesége a Csaholyi családból való
Csaholyi Anna által örökölt régi Csaholyi birtokon, melyet anyjuk után fiai: István, Pál, Péter és György
örököltek.”
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Melith_család

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE
A KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN:
Húsvéti nagyhét: ápr. 14-19-ig (hétfőtől-szombatig) esténként 6 órai kezdettel tartjuk ünnepváró, esti
istentiszteleteinket.
Nagypénteken: délelőtt 10-től, és este 6-tól lesz istentisztelet.
Húsvét 1. napi istentiszteletek:
- Délelőtt fél 9-től és 10-től úrvacsorás hálaadó istentiszteletek
- Délután 15 órától: ünnepi istentisztelet a templomban
Húsvét 2. napi istentisztelet: délelőtt 10-től ünnepzáró istentisztelet a templomban.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
NYÍRCSAHOLYI TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN:
Nyírcsaholyi Református Egyházközség
(Imaház: Nyírcsaholy, Hunyadi u. 11/a)
Április 19-én, szombaton délután 5 órakor bűnbánati istentisztelet
Húsvéti istentisztelet:
az ünnep 2. napján, április 21-én, délelőtt 9-től: úrvacsorás hálaadó istentisztelet az imaházban.
ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

TEMPLOM ÉS ISKOLA
GYÜLEKEZETI HÍREK:
• Heti rendszerességgel működik a gyülekezetben a
kismamákat és kisgyermekes anyukákat baráti-testvéri közösségbe hívó Életadó Kör (szerdánként 10től), 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 Kötődés Kör, amely környezet- és templomszépítő, a gyülekezeti életet felpezsdítő szándékkal
alakult, kéthetente kedden 18.00 órától a gyülekezeti
házban tartja alkalmait.
• Gyülekezetünk ifjúsága január 11-én egész napos
nyíregyházi kiránduláson vett részt Gégényi Béla és
Petrov Anita lelkészek vezetésével.
• Egyetemes imahetünket január 20-25-ig tartottuk a
város történelmi egyházaival közösen.
• Nyírcsaholyban megtartottuk az első egyetemes
imahetet a település történelmi egyházaival közösen
január 29-31-ig.
• Hagyományőrző téli családi napot tartottunk február elsején a parókiaudvaron, mintegy 120 fő részvételével.
• Február 9-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten
a Kálvin iskola 4. évfolyama mutatkozott be a fenntartó gyülekezetnek az évfolyamok vasárnapja keretében.
• Február 13-án a Református Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoportja ellenőrizte az Agapé
Házi Segítségnyújtó Szolgálat tevékenységét.
• Március első vasárnapi (bibliavasárnapi) perselyadományunkkal a Biblia kiadását támogattuk.
• A márciusi évfolyamok vasárnapján a Kálvin iskola
3. évfolyama szolgált a vasárnapi istentiszteleten.
• Március 7-én este 6-tól, a VILÁG-IMANAP keretében az egyiptomi keresztyénekért imádkoztunk.
• Az imaalkalmat 24 órás imalánc követte, amelyen a
másnap esti istentiszteletig voltunk együtt, egymást
váltva az imádságban.
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• Március 9-én, böjtfő vasárnapján úrvacsorai közösségben voltunk együtt.
• A nemzeti ünnep előestéjén, vagyis március 14-én,
a Talán Teátrum HIT, NEMZET, HAZA címmel ünnepi koncertet adott templomunkban.
• Március 17-én falkutatási, régészeti munkálatok
kezdődtek templomunk külső homlokzatán.
• Március utolsó vasárnapján ünnepi istentisztelet
keretében adtunk hálát 3 éve működő Agapé Házi
Segítségnyújtó Szolgálatunkért. Az ünnepi alkalmon
a gondozókkal együtt gondozottaink is szép számmal részt vettek.
• Április 5-én gyülekezeti és Agapés önkénteseink
lelkes munkacsoportja nagyon szépen kitakarította
a templomot, imaházat és a kiszolgáló helyiségeket.
• Ugyanezen a napon délután a presbitereket és házastársaikat látta vendégül Csizmadia József gondok
testvérünk és családja a gyümölcsöskertjükben.
• Április 13-án, a virágvasárnapi istentiszteleten
tettek fogadalmat konfirmandusaink. Az ünnepi istentiszteleten a Mátészalkai Református Énekkar
is szolgált. A konfirmálók vizsgájára április 12-én,
szombaton délelőtt 9-től a presbitérium és szüleik jelenlétében került sor.
• Április 14-19-ig, vagyis hétfőtől-szombatig, esténként 18 órai kezdettel tartjuk húsvéti nagyhetünk alkalmait a templomban.
• Húsvétvasárnap vesznek először úrvacsorát konfirmandusaink.
• Petrov Anita segédlelkészünk vizsga-istentiszteletére június 1-jén, vasárnap délelőtt kerül sor. Ebből
az alkalomból vendégünk lesz dr. Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense.

Vendégszolgálat a tasnádi gyülekezetben
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26. Szabó Petra – Széchenyi u.
Anyakönyvi híreink
(a legutóbbi szám – 2013. karácsony – óta): 27. Szántó Barbara – Bajcsy Zs. u.
A keresztség sákramentumában részesültek:
1. Kiss Milán Gergő – Szeged
2. Molnár Laura Kamilla – Deák F. köz
3. Tarapcsák Norbert – Ipari u.
4. Tóth Ilona – Nagykárolyi u.
5. Kovács Krisztián – Széchenyi u.
6. Páskuly Kristóf – Szegfű u.
7. Lakatos Marcell Bence – Nyírparasznya
8. Botos Valentina Amanda – Nyírparasznya
9. Jónás Cintia – Ecsedi köz
10. Rezes Nóra – Dózsa Gy. u.
11. Járóka Richárd – Dankó u.
12. Illés Dániel Martin – Szokolay u.
13. Gyermán Máté János – Nyírcsaholy
14. Piros Boglárka – Nádor tér
15. Kádár Zsuzsanna – Dózsa Gy. u.
16. Kádár András Barnabás – Dózsa Gy. u.
17. Tóth István – Nagykárolyi u.
Konfirmációi fogadalmat tettek:
1. Bajnay Nóra – Hősök tere
2. Balogh Boglárka – Dózsa Gy. u.
3. Berta Réka – Alkotmány u.
4. Bíró Márk – Hajdú u.
5. Borza Vivien – Váci M. u.
6. Császár Kinga Kira – Kossuth u.
7. Deme Barbara – Szokolay Ö. u.
8. Deme Fanni – Szokolay Ö. u.
9. Harangozó Petra – Szokolay Ö. u.
10. Horhály Ádám – Móricz Zs.u.
11. Hornyák Virág – Zöldfa u.
12. Kádár András Barnabás – Dózsa Gy.u.
13. Kósa Máté – Dobó I. u.
14. Láposi Judit – Gyár u.
15. Móré Lídia – Kossuth u.
16. Nagy Tímea – Alkotmány u.
17. Nyíregyházi Nóra – Dózsa Gy.u.
18. Osváth Patrik József – Lajos u.
19. Pankotai Nóra – Széchenyi.u.
20. Piros Boglárka – Nádor tér
21. Richter Mónika – Váci M. u.
22. Sebők Fatime Fanni – Dózsa Gy.u.
23. Sós Adrienn – Dózsa Gy.u.
24. Szabó Barbara – Táncsics M.u.
25. Szabó Klaudia – Alkotmány u.

28. Tóth István – Nagykárolyi út
29. Varga Bálint Botond – Kossuth u.
30. Varga Szabina – Alkotmány u.
Házasságukra Isten áldását kérték:
1. István János és Németh - Kis Pálma tyukodi lakosok
Végső búcsút vettünk tőlük:
1. Csepei Sándor Csaba 55 év – Mátyás k. u.
2. Kiss Béla Ferenc 56 év – Bercsényi u.
3. Pénzes János 77 év – Gábor Áron u.
4. Bakos Gyula 89 év – Dózsa Gy. u.
5. Kovács Gyula 52 év – Fábiánháza
6. Popovics András 81 év – Balassi u.
7. Bakos Lajosné Eölyüs Johanna 85 év –
Dózsa Gy.u.
8. Horváth József 70 év – Dankó u.
9. Kádár Józsefné Jakab Borbála 91 év – Kossuth u.
10. Balogh László 79 év – Kodály Z.u.
11. Szabó Gábor 82 év – Kézy László u.
12. Tarczali Julianna 87 év – Hodász
13. Kóródi Károlyné Kópis Piroska 76 év –
Nagykárolyi u.
14. Ajtai Istvánné Kun Etelka 97 év – Széchenyi u.
15. Boleman Barnabásné Dobronyi Borbála 81 év –
Baktalórántháza
16. Grega Andrásné Lévai Zsuzsanna 65 év –
Kazinczy u.
17. Szabó Béla 78 év – Hajdú u.
18. Fekete Gáborné Barkász Anna 62 év – Kraszna u.
19. Szilvássy Zsolt 50 év – Miskolc
20. Vincze Miklós 73 év – Dózsa Gy. u.
21. Kézi Zsigmondné Jakab Borbála 79 év – Széchenyi u.
22. Kun Béláné Gál Margit 88 év – Széchenyi u.
23. Király Józsefné Asztalos Erzsébet 90 év –
Nagykárolyi köz
24. Kovács Jánosné Oláh Ilona 90 év – Táncsics u.
25. Varga Andrásné Kátai Tímea 46 év – Fülpösdaróc
26. Bálint Sándorné Krausz Szilvia 65 év – Artézi kút u.
27. Bakos Kálmánné Tóth Vilma 87 év – Csenger
28. Oláh Sándor 61 év – Táncsics u.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKKAL KAPCSOLATBAN
Gyülekezetünk Presbitériumának döntése alapján az
egyházfenntartói járulék összege felnőtt és önálló jövedelemmel rendelkező egyháztagonként 4.000 Ft/
fő/év. A református egyháztagok ezzel járulnak hozzá lakóhelyük gyülekezetének fenntartásához. Befizetésére sok esetben csak azért nem kerül sor, mert
elkerüli a figyelmünket. Ezért kezdtünk el gondolkodni a befizetés többféle lehetőségéről. A továbbiakban gazdasági vezetőnk levelét adjuk közre:
„Kedves Testvéreim!
A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
gazdasági vezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy a
jövőben az éves egyházfenntartói járulék befizetésére
a következő lehetőségek állnak rendelkezésükre:
- a bankszámlával rendelkező személyek csoportos
megbízással (a saját számlavezető pénzintézetüknél
intézkedhetnek arról, hogy bankjuk az általuk megadott időben és rendszerességgel az egyházközség
számlaszámára átutalja a járulékot),
- állandó megbízással (az előzőhöz hasonlóan a
számlavezető pénzintézeténél intézkedhetnek) az
egyházközség számlájára utalásról,
- egyszeri/eseti átutalási megbízással, melyet szintén a saját bankjánál papíralapon kitöltve tudnak
indítani,
- elektronikus bankon keresztül, az egyházközség,
mint kedvezményezett számlaszámára,
- történhet a befizetés közvetlenül az Egyházközség
OTP BANK Rt-nél vezetett számlájára készpénzbefizetéssel az OTP BANK pénztárában,
- járulékbeszedőinknél/presbitereinknél (lista mellékelve!) készpénzbefizetéssel,
- csekken, melyet a templomban vagy a hivatalban
kérhetnek,
- mozgásában korlátozott személy esetében, amenynyiben telefonon jelzi, és egyeztetnek, beszedőink
felkeresik a számára megfelelő időben
- valamint hagyományos módon a hivatalunkban
készpénzbefizetéssel. Munkanapokon 8-16-ig, és istentiszteletek után is van erre lehetőség.
A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
A KÖVETKEZŐK:
Kedvezményezett: Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
Cím: 4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.
Bankszámla száma: OTP BANK ZRT Mátészalkai
Fiók 11744041-20054283
Lelkészi Hivatal telefonszáma/fax: 44/311-022

Egyházfenntartói járulék befizetésén kívül nevesített
adományaikat is köszönettel tudjuk fogadni a felsorolt lehetőségek bármelyikén.
Egyházfenntartói járulék befizetésekor szíveskedjenek feltüntetni a nevüket és lakcímüket azért, hogy
hivatali nyilvántartásunkban rögzíteni tudjuk.
Farkas-Orosz Adrienn gazdasági vezető”
Az egyházfenntartói járulék az alábbi presbitereknél is befizethető:
1. Balogh Ferenc – Zöldfa u. 141.
2. Balogh Róbert – Széchenyi u. 95.
3. Csizmadia József – Kézy L. u. 25.
4. Fodor Lászlóné – Váci M. u. 10.
5. Galgóczy Zsuzsanna – Lajos u. 9.
6. Horváth Ilona – Bercsényi u. 10.
7. Illés Istvánné – Tóth Árpád u. 1. (mennyasszonyi
ruha kölcsönző)
8. Józsa Csaba – Józsa Gyógypont (Kossuth utcai
zsinagógával szemben)
9. dr. Józsa Ilona – Agro-Zóna (Alkotmány u. 34.
fszt.1.)
10. Kokas Lászlóné – Kossuth u. 4/11 (lakópark)
11. Kucsma József – Dózsa György u. 135.
12. Lengyel Sándorné – Master Print 2001 Bt. (Lajos
u. 27.)
13. Dr. Máté Irén – Ügyvédi iroda (Bajcsy-Zs. u. 30.)
14. Molnár János – Tavasz u. 12.
15. Pénzes Ottó – Képes Géza Általános Iskola,
16. Dr. Puskásné dr. Filep Erzsébet – Munkácsi köz
7.
17. Sajtos Lászlóné – Négy Évszak Óvoda
18. Szathmári Lajos – 36 30 684 1081
19. Szügyi Béla – Széchenyi u. 9.
20. Tárkányi József – Krúdy u. 6.
21. Kovács Andrea – 36 30 452 3844
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2014. évi Gyülekezeti Missziói Munkaterv
a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközségben
(RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT!)
Rövid és hosszú távú, konkrét missziói célkitűzések:
Isten áldását és szolgálatunk gyümölcseit látjuk
abban, hogy az igehallgató gyülekezet vasárnapi istentiszteleten való részvételi száma nagyarányú növekedést mutat az elmúlt években. Vasárnaponként
a felnőtt istentisztelettel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk, amelynek látogatottsága iskolás
gyermekeink részvételével szintén megnövekedett
(50-60 főig).Az Évfolyamok Vasárnapján gyülekezetünk iskolájának havonként egy-egy évfolyama
mutatkozik be az istentiszteleten. Az elmúlt másfél
év tapasztalatai nagyon jók. A Mátészalka Kossuth
téri Református Egyházközségben 51 hittancsoportban folyik a hitoktatás 4 világi hitoktató és 3
lelkipásztor szolgálatával 736 gyermek részére,
óvodáktól a középiskolákig.
A hitoktatás új eleme a 2013 őszétől bevezetésre
került kötelezően választható hit- és erkölcstan,
amelynek 4 osztályban 61 tanulója van. Konfirmációra ebben az évben 30 gyermek készül. A konfirmációt virágvasárnapra, április 13-ra tervezzük.
Immár hagyományként két turnusban, tavaszi és
őszi indulással felnőtt konfirmációs képzést biztosítunk.
Ünnep előtti nagyheteken eddig közel 20 családban
igényelték a betegúrvacsorát és a lelkigondozói
beszélgetést, ez a szám Agapé Házi Segítségnyújtó
Szolgálatunk gondozottjainak igényeivel kibővült.
2013 őszétől a Rákóczi úti idősek nappali otthonában heti rendszerességgel tartunk istentiszteleteket.
A folyamatos beteglátogatást elsősorban a missziói
lelkületű gyülekezeti tagok végzik. Az idősek látogatását és lelkigondozását az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársaival szoros együttműködésben végezzük. A gyászolók a támogató és
krízis-kezelő eseti segítségnyújtáson túl lelkigondozói beszélgetés-sorozatot is igénybe vehetnek,
mely során segítünk feldolgozni a veszteséget.
Párkapcsolati, életvezetési tanácsadás formájában
megvalósuló, több alkalmas jegyes oktatásra hívjuk
a házasulandókat a Páros Körbe való bekapcsolódás
által. A felkészítési lehetőség folyamatosan nyitva áll. A házaspárok lelkigondozásában – szintén
igény szerint beszélgetéssorozattal is – a parókián
és a pár otthonában egyaránt rendelkezésre állunk.
A gyülekezet területén jelentős lélekszámban élő
cigány kisebbséggel eddig szinte kizárólag a keresztelések alkalmával találkozunk. Roma-missziót
a HUMAN-NET Alapítvánnyal 4 éve folyamatosan együttműködve végzünk, helyi kirendeltségük
programjai ez évben is segítik a mátészalkai roma
fiatalokat és felnőtteket a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésben. Jelen együttműködési
megállapodásunk szerint lelkészeink az Alapítvány
rendelkezésére állnak a romák mentálhigiénés gondozásában, lelki közösségi alkalmaik vezetésében;
emellett az EU által finanszírozott próbamunka
lehetőségét biztosítjuk, és a gyülekezeti termet
foglalkozások, rendezvények helyszíneként – terembérleti szerződéssel – rendelkezésre bocsátjuk.
A cigánymisszó új elemeként megtörtént a kapcsolatfelvétel a Czine-végi roma gyülekezettel, akiknek 2013 adventjén ruhaadományt tudtunk eljuttatni, valamint a roma istentiszteleten meghívásra
igeszolgálatot is végzett gyülekezetünk vezető
lelkésze. A közöttük végzett szolgálatnak reménység szerint lesz folytatása. A HUMAN-NET Alapítványnak „A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra történő elhelyezése”
címet viselő program (TÁMOP 5.3.8.A) megva-

lósításában együttműködő partnere vagyunk 2013.
novemberétől 2015. június 30-ig.
Rétegalkalmainkat folyamatosan tartjuk. A gyülekezeti ifjúsági csoport összejövetelein a fiatalokat
érintő komoly életkérdésekkel, problémákkal foglalkozunk játékos módon, de keresztyén megközelítésben. Heti rendszerességgel, szerdánként 10 órától kisgyermekes anyukák és várandósok számára
gyermeknevelési, párkapcsolati és egyéb életvezetési kérdésekkel foglalkozó Életadó Kört tartunk.
Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai számára havonta bibliaismereti csoportfoglalkozást tartunk. Havonta egy vasárnap délután
baráti hangulatú, építő összejövetelen: Páros Körön
vehetnek részt a kapcsolatuk fejlesztésére, valamint
hasonló életszemléletű párok társaságára vágyó,
házasságkötés előtt álló, továbbá házastársi vagy
élettársi kapcsolatban élő párok. Ugyanígy havonta
várja a Páratlan Kör elvált, özvegy, vagy más okból
egyedülálló testvéreinket, akik azonos helyzetű társak őszinte, baráti közösségében beszélgethetnek,
épülhetnek egymás hite, reménysége által. Barangoló vasárnap délután elnevezéssel családi természetjárást tartunk tavasztól havonta egy vasárnap
délután – erdei áhítattal, sporttal, sok beszélgetéssel és sétával a közeli erdőkben. A téli időszakban
a barangoló programot a gyülekezeti mozi délután
váltja fel, ahol korábbi gyülekezeti alkalmak videofelvételeit, vagy értékes keresztyén üzenettel bíró
filmeket nézhetnek meg az érdeklődők.
A presbiterképzést gyülekezeten belül, presbiteri
órákon oldjuk meg, melyet minden hónap negyedik
hétfőjén, este 18 órától tartunk. A presbiteri ciklus előttünk lévő 4 éve alatt bibliaiskola jelleggel
szeretnénk végigtanulmányozni az egész Szentírást. Fontosnak tartjuk, hogy a 2012-es év végén
városunkban megalakult a Magyar Református
Presbiteri Szövetség Szatmár Egyházmegyei Területi Szervezete, amelynek elnöke Tóth Zoltán,
gyülekezetünk főgondnoka, és alelnöke Szathmári
Lajos presbiterünk. Az újonnan alakult szervezet az
egyházmegyével közösen területi konferenciákat
szervez.
Az évszakköszöntő, illetve évszakbúcsúztató családi napok – szintén hagyománnyá vált – megrendezését ez évben is folytatjuk. Ezeknek az egész
napos rendezvényeinknek továbbra is elmaradhatatlan része a néprajzi és vallástörténeti kiselőadással egybekötött kézműves foglalkozás, a közös
főzés. Az idén már színes programokkal megrendezésre került a hagyományőrző téli családi nap
(február 1.), amelyen mintegy 120 fő vett részt. A
disznótorral egybekötött sikeres rendezvényt a Kötődés Kör szervezte meg.
Presbitériumunk nőtagjainak kezdeményezésére
2013 januárjában alakult a Gyülekezeti Kötődés
Kör, amely kéthetente tartja találkozóit. Munkájuk
gyümölcseként a templombelső szépen megújult,
új terítőkkel, ülőpárnákkal és szőnyegekkel gazdagodott. Kiemelt közös feladatunk a rászorulók,
hátrányos helyzetűek felkarolása (törődés magányosokkal, szegényekkel, csonka családokkal, özvegyekkel, árvákkal, bevándorlókkal, munkanélküliekkel, stb.). Ezen belül lelki támasz és egyéb
segítség nyújtása (gyülekezeti közösségünk megfelelő csoportjába történő befogadás, információközlés, vagy továbbirányítás megfelelő intézményhez);
valamint a segítő szervezetektől, magánszemélyektől kapott adomány továbbítása.

Gyülekezetünk az ökumenikus imahét alkalmain való aktív részvétellel fejezi ki más keresztyén
gyülekezetek iránti nyitottságát és a keresztyének
világot átfogó közösségéhez való tartozását. A világ-imanapot, amelynek imatémája Egyiptom, az
idén is megtartottuk. A megnyitó egyórás programot követően 24 órás imalánccal kapcsolódtunk
be a világkeresztyénség közbenjáró, imádkozó
szolgálatába. Ebben az évben fontos feladatunk a
Nőszövetség és Kötődés Kör egymáshoz való viszonyának az újragondolása és a nőszövetségi tevékenység felélénkítése.
A „Barkácsoló szombat”-ok alkalmával 2012-ben
a parókia kerti tavának elkerítését, a kert gondozását, és a kemence-építést sikerült megvalósítani.
Az idei tervek között szerepel a kemence fölé egy
kis esőtető építése, hogy a szélsőséges időjárás ne
károsítsa, valamint szeretnénk tovább szépíteni
környezetünket.
Kedvező templom-felújítási pályázat esetén idén is
jótékonysági bált szervezünk az önerő gyarapítása
érdekében.
Evangelizációs hetünket az idén ismét a böjti nagyhéten tartjuk (vagy egy későbbi időpontban).
Missziói körlevél-programunkat folytatjuk, amelyben megszólítunk minél több, egyházközségünk
területén élő családot (nem fizető egyháztagjaink,
hitoktatásban részt vevők családjai, leendő konfirmandusok családjai, keresztelési, illetve konfirmációi jubileumukat ünneplők, stb.). Októbertől
református napi ige formájában gyülekezetünk vezető lelkésze igei gondolatokat oszt meg internetes
közösségi oldalakon és e-mailben is.
Évek óta jól működik a gyülekezeten belüli iratterjesztés, amely által Bibliához, énekeskönyvhöz,
imádságos könyvekhez, az igehirdetések hang- és
videó anyagához, és más hitébresztő–hitmélyítő
irodalomhoz juthatnak az érdeklődők. Az igehirdetések szövegét több évre visszamenőleg honlapunkon olvashatják, nyomtatott formában pedig minden igehirdetés után a templomban rendelkezésre
bocsátjuk. A gyülekezet internetes honlapja február
vége óta ismét bővülő tartalommal elérhető a www.
refmateszalka.hu címen. A Templom és Iskola c.
hírlevelünk húsvéti számában ismét szeretnénk
közzétenni azoknak a presbitereknek az elérhetőségeit, akik vállalják, hogy náluk is be lehet a járulékot fizetni. Hírlevelünkben egyforma mértékben
kap teret az egyházközség és az iskola élete – idén
4 alkalommal (Húsvét – Tanévzáró – Új kenyér –
Karácsony) jelentetjük meg.
Együttműködő partnerségben vagyunk a Mátészalkai Művészetbarát Egyesülettel. Megállapodásunk
értelmében, egymás programjaiban, illetve azok
szervezésében igyekszünk tevékenyen részt venni,
illetve közös programokat is szervezni.
Ezt a missziói munkatervet a Mátészalka Kossuth
téri Református Egyházközség Presbitériuma 2014.
február 11-én megtartott gyűlésén, a 68./2014. (II.
11.) sz. határozatával elfogadta.
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MEGLEPETÉS!
„Egy édes titkom van nekem./Fénnyel betölti életem,/mosolyra nyitja számat:/a Megváltó feltámadt!”
(Túrmezei Erzsébet: Feltámadt!)

T

itok, meglepetés előzi meg egy születésnapi csomag kibontását, vagy sokat ismételjük ezeket a
szavakat karácsonyt várva is, de akár meglepetéssel bírhat egy tele bevásárló táska is a mindennapokban,
melyben kíváncsian keresi a kisgyerek a neki hozott
„valamit”.
De most nem ezekről a meglepetésekről szeretnék elmélkedni, hanem a húsvéti titokról. Hiszen húsvét reggelének a történetében is mindenki nagyon meglepődött.
Senki sem számított az üres sírra, és még kevésbé a feltámadt Jézus megjelenésére. A sírhoz érkező asszonyoknak is jó okuk volt a meglepődésre. Végignézték Jézus
haláltusáját. Látták, amint vérző és élettelen testét leveszik a keresztről. Követték Arimáthiai Józsefet egészen
a sírig. Hallották a nehéz kő tompa hangját, amit a sír
szájára hengerítettek. Jól tudták, hogy Jézus meghalt.
A feltámadás meglepetését átérezni csak egyetlen módon lehet, ha szembenézünk nagypéntek valóságával.
Húsvét reggelére egyetlen módon készülhetünk fel.
Úgy, ha átéljük a nagyhét eseményeit és érzéseit.
Bátorítok mindenkit, hogy „vegyen részt” a nagyhét
eseményeiben, akár otthoni elcsendesedésben, de ha tehetjük, menjünk el nagycsütörtökön templomba, hogy
Jézussal és a tanítványokkal együtt átéljük az utolsó vacsorát; és nagypénteken, hogy megtapasztaljuk milyen

sötétség borult a világra, amikor Jézus meghalt.
Ha már végigjártuk a kereszthez vezető utat, sokkal mélyebb élményt jelenthet a húsvét reggel meglepetésének
csodája.
Egy gyönyörű ünnep közeledik. A húsvét egyik legfontosabb üzenete, hogy személyesen átélhető valóság és
nem elérhetetlen tündérmese, hogy reménységgel nézhetünk a holnap elé.
Lehet-e ennél nagyobb, mélyebb vágya bárkinek is?
A húsvét igazi titka nem más, minthogy Isten nem mond
le még a tőle elforduló teremtményeiről sem. Elküldte
értünk egyszülött Fiát, aki egész életét odaadta azért,
hogy legyőzze azt a hatalmat, ami az ember életét fogva
tartja, és szerencsétlenné teszi.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”(János 3, 16)
Jézus Krisztus feltámadása bizonyíték a győzelemre. Ő,
aki most is él, valódi változással tud megajándékozni
mindenkit, aki ezt tőle kéri.
Azt kívánom mindenkinek, hogy fedezze fel húsvét dicsőséges meglepetését, és az Úr Jézusban megnyilvánult
szeretetet.
ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET!
Nagy Istvánné tanító-hitoktató

„HA A VILÁG RIGÓ LENNE…”

E

lűzve a telet és lelkesen várva a tavaszt, „Ha a
világ rigó lenne” címmel 2014. január 21-én a
Magyar Kultúra Napjára emlékezve versmondó
versenyt rendeztünk iskolánkban. Erre a jeles alkalomra a város óvodáiból hívtunk meg gyerekeket, bíztatva
őket magyar költők legszebb verseinek előadására.
A megnyitón a nap eseményeinek ismertetése után a 4.
b osztályos tanulók Weöres Sándor megzenésített verseit adták elő játékos formában.
A megmérettetést 30 bátor gyermek vállalta, és varázsolta el a versek szép előadásával a zsűrit és a közönséget. Produkciójukat két csoportban, négy négytagú
zsűri értékelte, és mondhatom, hogy nagyon nehéz feladatuk volt a szebbnél szebb szavalatok hallatán. Míg
a zsűri döntött, madárhang-felismerő játékkal, szeretetvendégséggel és daltanulással kedveskedtünk a vendégeinknek.
Senki sem tért haza üres kézzel. Az eredményhirdetés
után minden óvodás egy emléklappal és egy igés írószercsomaggal búcsúzott boldogan iskolánktól. A he-

lyezettek könyvjutalomban is részesültek.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, és köszönjük az óvónők és a szülők lelkiismeretes felkészítő
munkáját. Köszönjük az élményt a kis szavalóknak,
hiszen megvidámították a szívünket!
Kissné Tóth Natália tanító
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APA, HOL VAGY?

A

kérdés oly sok mai kamasz néma kiáltása a semmibe… Miért?
Az elmúlt években több tanulmány, és neves szakember felhívta a figyelmet arra, hogy szoros kapcsolat van a
fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, öngyilkosságok és deviáns viselkedések és a csonka családok növekvő
száma között. Ranschburg Jenő a következőket nyilatkozta
egy interjúban:
„Megszűnt a családok értéke, harmóniája, épsége, megszűntek a funkciói, egyszerűen szétfoszlott az ereje: megszűnt
a gyermekeket óvó, védő, tanító szerepe. Csak a normalizált, erős család képes megvédeni a gyerekeket a deviáns,
agresszív, bűnözéshez vezető személyiségfejlődéstől. Ahogy
növekszik a válások száma, ahogy növekszenek a csonka
vagy diszharmonikus családok, és ahogy csökken a családon
belüli kommunikáció, ugyanilyen arányban növekszik a gyerekek által elkövetett bűncselekmények száma,… kutatásaink
szerint a családon belüli kommunikáció hiánya a fiatalkori
öngyilkosság és kriminális viselkedés legfőbb oka.”
A fentiekből kitűnik, mennyire fontos a stabil családok helye
és szerepe a társadalomban. Kutatások bizonyították, hogy
az apa szerepe kimagasló a gyerekek egészséges szocializációjához, hiszen ő az, aki bevezeti a társas együttélés szabályaiba.
Az apa képviseli gyermeke előtt az isteni és emberi törvényt.
Jól csak akkor képviseli, ha ő maga is megéli azt a mindennapokban, hisz így válik hitelessé. A gyermek számára neki
kell szeretetet és tekintélyt képviselni, a szeretet és fegyelem
harmonikus egységében tud irányadó és irányító lenni. Ha
ez a példaadás, vagy egyáltalán a fizikai és érzelmi közelség
is hiányzik, a gyerek sorsszerűen sodródik a deviancia felé.
A mai szülők ebben a káoszban egyszerűen nem tudják,
hogyan kell nevelni, a gyerekek nem tudnak gyerekként viselkedni, mert a média felnőttként szolgálja ki őket. A mai
tizenévesek nem tűznek ki célokat, nem lázadnak úgy, ahogy
apáik, ők szórakozni akarnak. Míg az apák generációja a 68as generáció, akik egykor meg akarták változtatni a világot,
fiaik, a mai fiatal felnőttek, akiket X-generációnak is nevez-

nek, teljesen más értékeket képviselnek; a szabadságot, a
spiritualitást. És itt az új nemzedék, a Z-generáció, akik hordozzák lényegüket, a média- és információfüggőséget. Ez a
korosztály hihetetlen információéhséggel bír, mindennapjaikat a világhálón töltik, kommunikációból kommunikációba
rohannak, mégsem értik a világot, mert kapcsolataik felszínesek. Sok ismeretséget kötnek, (pl. lásd: közösségi oldalak
hihetetlen népszerűsége), de nem élnek tartós kapcsolatokban. A kapcsolatok - még a vér szerinti szülőkkel is - lazák
maradnak, elkötelezettség nélküliek. Az érzelmi mélységgel
bíró kapcsolat már a múlté.
„A gyerekek azt másolják, amit a felnőtteknél megfigyelnek. Kifejlesztik a saját mechanizmusaikat, hogy hiányaikat
pótolják. Kirívó viselkedésmódjuk sokszor csak a mögötte
meghúzódó kétségbeesés néma sikolya, vagy ilyen különleges módon megfogalmazott kérés, hogy vegyék végre komolyan őket.”
Mi tehát a válasz erre a rettentő kihívásra? A kétségbeesés
jeleit tapasztaljuk a mai felső tagozatos és középiskolás diákokon is városunkban. A probléma nem kerül el bennünket!
Mi a válaszunk? A közösségek gyógyító ereje a válasz. Isten terve szerint a család a szülők és gyermekek alapvető
közössége, amelynek nincs alternatívája. A család biztosítja
a szükséges védelmet a gyerekneveléshez, kibontakoztatja
az adottságokat, korlátokat szab, és szabadságjogokat határoz meg. Ugyanakkor a család egy nagyobb egységhez kell,
hogy tartozzon, a gyülekezet közösségéhez, Isten családjához. Joggal merül fel a kérdés: vajon családjaink a bibliai
etika és nevelés ősi és szilárd alapjára épülnek-e, vagy divatos pszichológiai és pedagógiai irányzatok homokjára?
Velem együtt minden apának meg kell válaszolnia majd a
végén az Atya kérdését: „Hogyan viselted gondját a gyerekeknek, akiket én bíztam rád? Hogyan nevelted őket érett
férfivá, nővé? Hitelesen képviseltél engem a családodban és
az én családomban, a gyülekezetben?”
Mi lesz a válaszunk?
Vadász Sándor Zoltán, vallástanár, ifjúsági munkás

FORDÍTOTT NAP

Á

prilis 1-jén idén is megrendeztük iskolánkban a
fordított napot. Nyolcadikosaink lázas igyekezettel
készültek, hogy ez a nap felejthetetlen élmény legyen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 2013/2014. tanév
diákigazgatója Jármos Alexandra, helyettese Gyulai Róbert,
iskolatitkár Kiss Nóra nyolcadik osztályos tanulók voltak.
Ezen a napon a szó szoros értelmében megfordult a világ,
a feje tetejére állt az iskolai rend, felcserélődtek a szerepek.
Délelőtt a rövidített órákat diáktanárok tartották, a szünetekben az iskolarádió lehetőségeit kihasználva zenei kívánságműsor emelte a hangulatot.
Délután, a színes programoknak köszönhetően, a jókedvünk
csak fokozódott. Az ügyességet próbára tevő, olykor vicces
tanár-diák sportvetélkedőt, a felsősök részéről zenei tehetségkutató:„Eurovíziós dalfesztivál” követte. Ezalatt az al-

sósok az igen kedvelt aszfalt-rajzversenyen vehettek részt.
Ezen kívül volt betűkirakó, ahol minden osztály a FORDÍTOTT NAP szó egyik betűjét rakta ki (az újrahasznosítás
jegyében vécépapír gurigából☺), nagyon kreatív módon díszítve. A végén egy igen színes, mutatós, nagyméretű felirat
állt össze a gyerekek ötletes munkájának köszönhetően.
A napot a ScrewDriver együttes koncertje zárta, melynek
tagjai között iskolánk egykori tanulóját, Bodó Mátét is köszönthettük.
A mosolygós, vidám arcokat látva bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát.
Vékonyné Virágh Tünde,
a Diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus
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A DIÁKIGAZGATÓ ÉS HELYETTESE

KÉT KISDIÁK

A SPORTVERSENY EGYIK PILLANATA

A SZURKOLÓTÁBOR

ZÖLD HÓNAP A KÁLVINBAN
,,A Föld nem az Emberé, az Ember a Földé!
Minden erőddel, teljes lelkeddel, egész szíveddel őrizd meg Őt gyermekeidnek!”
2014 decemberében sikeres pályázat útján
nyerte el intézményünk
az ÖKOISKOLA címet.
A környezeti nevelés
ügyének fontossága fogalmazta meg számunkra
a ,,Zöld hónap” programsorozat megtervezését,
amely Víz Világnapjától
a Föld Napjáig tart. Legfőbb célunk, hogy iskolai
programjainkon keresztül minél több tanuló figyelmét és szeretetét felkeltsük a természet iránt.
Alsó tagozatos tanulóink
hulladék anyagok felA ZÖLD HÓNAP HIRDETŐJE
használásával készítettek
ötletes tárgyakat és tablók segítségével mutatták be a szibériai nőszirom, földi poszméh, és mocsári teknős életét
és jellemzőit.

Felsős évfolyamaink tanulói közül 65-en vettek részt a
Hortobágyi Nemzeti Park és Világjáró többfordulós országos levelezős versenyein, s nagy örömünkre szolgált,
hogy iskolai szinten is 45 diák készítette el a környezetvédelemi totót. 7. és 8. osztályos diákjaink a környezetvédelemmel kapcsolatosan készített prezentációjukat mutatták
be az alsós tanulóknak egy rendhagyó természetismeret

AZ ELŐADÁSON
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óra keretében, amelyet nagy izgalommal vártak kicsik és
nagyok egyaránt. Paravánjainkon folyamatosan jelentek
meg az újabbnál újabb információk több témakörben,
mint pl: Herman Ottó élete és munkássága, Éltető VÍZ,
Ökolábnyom, Év növényei és állatai, Föld Napja.
Legnagyobb sikert a hulladékokból készült tárgyak kiállítása aratta, ahol minden diák, az egyénileg készített műremekeit mutathatta be.
A természet közvetlen megismerésére irányuló tanulmányi kirándulásokat szerveztünk a Nagyecsedi Füvészkertbe és a Bátorligeti Őslápba, amely nagy élményt jelentett
tanulóinknak. Az 5. és 6. osztályosok tavaszi piaclátogatáson is részt vettek, ahol csoportos munkával fedezték fel
a tavaszi növények sokféleségét.
Az idei tanévben szerzett élmények és tapasztalatok igazolják a Zöld hónap programjainak sikerét és szükségességét iskolánkban.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁRGYAI

Matyi Tamásné és Dr. Berecz Andrásné pedagógusok,
a program szervezői
PIACLÁTOGATÁS

A

VERSENYEREDMÉNYEK

tavasz nemcsak a napsütést, a levelet bontó fákat,
illatozó virágokat hozta, hanem a diákok életébe
a bőséges tanulmányi versenyeket is. Hálatelt
szívvel tapasztaljuk, hogy sok tehetséges tanulónk van
minden tanulmányterületen. Vannak közöttük rutinos, már
sokat látott és tapasztalt versenyzők, és vannak olyanok is,
akik még csak most kóstolgatják a versenyzés ízét. Nagy
próba, kihívás a gyerekeknek bármely versenyen való
részvétel. Óriási izgalom az egyéni és a csapatverseny
egyaránt. Nagy örömet jelent a helyezés, az elismerés és
bizony sok gyerek kudarcként éli meg azt, ha elismerés
nélkül marad. Bízunk abban, hogy senki sem veszítette
el kedvét a versenyzéstől az említett ok miatt. Valóban a
részvétel a fontos, az ottlét, a közösségvállalás. Hisszük,
hogy mindenki a legjobb képessége szerint teljesített,
ami pedig hiányzott, azt a gondoskodó Isten szeretetével
kipótolta.
Köszönjük az iskolavezetésnek és a Kálvin János
Református Általános Iskoláért Alapítványnak, hogy
anyagiakkal hozzájárultak a tanulók sikereihez,
eredményeihez a nevezési díjak és az útiköltségek
vállalásával.
A versenyeken résztvevő valamennyi tanulónak szívből
gratulálunk, felkészítőiknek pedig köszönjük az
odaszánásaikat, áldozatos munkájukat. Az alábbiakban
azoknak a gyerekeknek az eredményeit közöljük, akik
kiemelkedően teljesítettek megyei, országos vagy egyéb
versenyeken.
Először vettünk részt január 23 - án Fehérgyarmaton,
a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola által

szervezett Borbély Imre Matematika Emlékversenyen.
Ezen a körzeti versenyen Jakab László (7.a ) és Takács
Tamás (6.o) 1. helyezést, Tóth Tamás (5.b ) 2. helyezést
ért el. Felkészítő pedagógusaik: Balogh Ferencné és
Sebestyénné Szabad Melinda tanárnők.
A hagyományos 3 fordulós megyei levelezős
verseny hirdetői, a nyíregyházi Kossuth Lajos
Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium, utolsó
megmérettetéseként intézményükbe hívták a legjobbakat.
Iskolánkat 12 gyerek képviselte, akik közül Láposi
Zoltán (4.b) 2. helyezést ért el matematika tantárgyból.
Felkészítője: Lőrinczné Baráth Bernadett tanító. Végh
Dorottya Dóra (4.b) az anyanyelvi versenyen 7. helyen
végzett. Felkészítője: Kertes Lászlóné tanító. Felsős
tanulóink fizikából versenyeztek. Közülük Jakab
László volt a legeredményesebb, aki 3. helyezést el.

LÁPOSI ZOLTÁN DÍJÁTADÁS KÖZBEN KISVÁRDÁN
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Felkészítője: Vida Miklós tanár úr.
Február elején részt vettünk a Megyei Kémiaverseny
területi fordulóján. Sebestyénné Szabad Melinda tanárnő
felkészítésével három tanulónk vett részt eredményesen
a versenyen: Lengyel Ádám (7.b) 1. helyezést, Láposi
Judit (8.o) és Jakab László (7.a) 2. helyezést értek el.
Jakab László (7.a), a természettudományos tantárgyak
igen tehetséges diákja Vásárosnaményban, a Zrínyi Ilona
Országos Matematika Verseny megyei fordulóján 9.
helyezett lett. Felkészítője: Sebestyénné Szabad Melinda
tanárnő.
A Nyírbátori Református Általános Iskola, a Reneszánszhét keretén belül területi szövegértési versenyt rendezett.
Balogh Boglárka (8.o) és Vadócz Hanna (6.o) 2.
A VERSENY ELŐTT
helyezést értek el, Jakab Bettina (6.o), Kajus Petra (6.o), verseny Nyíregyházán került megrendezésre. Minden
Láposi Judit (8.o), Murguly Máté Endre (8.o) pedig 4. kategóriából a 2. helyezést értük el. Versenyzőink: Fazekas
helyezettek lettek ebben az egyéni megmérettetésben. Eszter (5.a), Balogh Fruzsina (6.o), Veress Fanni (7.b),
Mindnyájuk felkészítő pedagógusa: Murgulyné Kovács Balogh Boglárka (8.o) tanulók. Felkészítőik: Murgulyné
Edit tanárnő.
KovácsEdit és Pótorné Jäger Krisztina
Az Esze-napokon a mátészalkai
tanárnők.
Esze Tamás Gimnázium várta a
A nyíregyházi Eötvös Gyakorló
tehetséges
diákokat
versenyezni.
Általános
Iskolában
került
Iskolánkat több területen is képviselték
megrendezésre az Országos Kémia
tanulóink. Versmondás kategóriában
Verseny megyei fordulója. Jakab
Veress Fanni (7.b) 1. helyezést
László (7.a) 2. helyezést, Lengyel
ért el. Felkészítője: Pótorné Jäger
Ádám (7.b) 11. helyezést, Láposi Judit
Krisztina
tanárnő. A komplex
(8.o) 16. helyezést ért el. Felkészítőjük:
természettudományi csapatversenyen
Sebestyénné Szabad Melinda tanárnő.
Jakab László (7.a), Lengyel Ádám
A Református Általános Iskolák
(7.b), Láposi Judit (8.o) és Vadász
Országos
Néptáncfesztiválján,
Péter (8.o) tanulók 3. helyezést értek
Kisvárdán,
iskolánk
Cseperedő
el. Felkészítőik: Dr. Berecz Andrásné,
tánccsoportja nívódíjban részesült.
Matyi Tamásné, Sebestyénné Szabad
Szeretettel gratulálunk a nyolcadikosok
Melinda tanárnők és Vida Miklós
Kisharang tánccsoportjának is, akik
tanár úr. Történelem tantárgyból
igen magas színvonalú produkció
Baksa Barbara (7.b), Szabó Anna
bemutatásával öregbítették iskolánk
(7.a), Szalay Csenge (7.b) tanulók
hírnevét.
Felkészítőjük:
Tóthné
a 2. helyen végeztek. Felkészítőjük:
Szomju Anita és Cseppentő Péter
JAKAB FRUZSINA ÉS TANÍTÓ NÉNIJE
Murgulyné Kovács Edit tanárnő. Az
táncpedagógusok.
angol nyelvi csapatversenyen Bodó
A Nyíregyházán megrendezésre kerülő Móra-matek
Józsefné tanárnő felkészítésével Balogh Boglárka, Boros elnevezésű megyei matematika verseny utolsó fordulóján
Márk és Murguly Máté Endre 8. osztályos tanulók 3. Láposi Zoltán és Jakab Fruzsina 4.b osztályos tanulók
helyezettek lettek.
a 12. helyen végeztek. Szintén ők, a kisvárdai RefiA Miskolc-Diósgyőr Református Általános Iskola által matek versenyen 5. helyezést értek el egyéni versenyben.
kétévente megrendezésre kerülő Országos Magyar Felkészítőjük: Lőrinczné Baráth Bernadett tanító.
Versenyen prózamondásban Hompoth-Zolnai Gergő A versenyző tanulóknak szeretettel gratulálunk a szép
(4.b) tanuló 1. helyezést ért el. A komplex anyanyelvi eredményekhez, további kitartást, lelkesedést és sok
versenyen Végh Dorottya Dóra (4.b) 2. helyen végzett. sikert kívánunk Istenünk áldásával!
Felkészítőjük: Kertes Lászlóné tanító. Eredményesen
szerepeltek ugyanebben a kategóriában: Várkonyi Dóra Az összefoglalót készítette: Kertes Lászlóné tanító – igh.
(3.b), aki a 8. helyen, Jakab Bettina (6.o), aki a 4. helyen
és Murguly Máté Endre (8.o), aki a 8. helyen végzett.
Felkészítőik: Mónus Béláné tanító és Murgulyné Kovács
Edit tanárnő.
A Rotary ErlyAct klubja szavalóversenyt hirdetett
március közepén a szeretet, a jótétemény témájában. A
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ORSZÁGOS ANYANYELVI VERSENY

I

skolánk magyartanárai tudják, ha páros év, akkor
országos anyanyelvi verseny a Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskolában. Immár 11. alkalommal rendezték meg ezt az egyáltalán nem könnyű, magas
színvonalú országos versenyt, melynek iskolánk tanulói
rendszeres résztvevői.
A versenyt minden alkalommal két kategóriában hirdetik
meg, így volt ez az idén is. A rendezők Móra Ferenc születésének 135. és halálának 80. évfordulójához kapcsolódóan prózamondó és komplex anyanyelvi versenyt szerveztek. Ezen a tanulmányi versenyen az iskolákat minden
kategóriában és évfolyamon egy-egy tanuló képviselhette. Március 21-én iskolánk kilenc tanulója indult a kora
reggeli órákban útnak, hogy összemérje tudását, képességét kortársaival. Öten prózamondásban, négyen komplex
anyanyelvi versenyben vállalták a megmérettetést. Minden prózamondó diáknak egy kötelező és egy szabadon
választott Móra-novellával, vagy prózarészlettel kellett
készülnie. Az anyanyelvi kategóriában a versenyzők toll-

VERSENY KÖZBEN

Egy élményekben gazdag, eredményes szép napot tudhatunk ismét magunk mögött, amely arra sarkall bennünket,
hogy folytassuk tanulóink felkészítését a nemes küzdelmekben való részvételre. Mert sok esetben „Nem a tudás, hanem a tanulás; nem a birtoklás, hanem a szerzés;
nem az ottlét, hanem az oda út szerzi a nagyobb örömet.”
(Carl Friedrich Gauss).
Murgulyné Kovács Edit tanár

VERSENY UTÁN

bamondással kezdtek, majd egy anyanyelvi ismeretekre
épülő játékos, nyelvművelő feladatokból álló komplex
feladatsort, és egy szövegértést kellett megoldaniuk. A
programot rövid istentisztelet és az iskola igazgatójának
köszöntője nyitotta meg, majd megkezdődött a küzdelem.
Ebéd után a versenyzők és kísérőik a helyi Pannon-tenger
Múzeumba látogathattak el, vagy Lillafürednek a 2013ban felújított függőkertjében tehettek egy felüdítő kirándulást. Aztán újra egybegyűlt a nagy csapat, a 36 hazai és
egy határon túli református általános iskola több mint 250
diákja, hogy egy közös istentisztelet keretében meghallgassa az eredményeket. Bátran kijelenthetjük, iskolánk
tanulói ismét megállták helyüket. Versenyzőink mindegyike a saját kategóriájában benne volt az első tízben.
A legjobb eredményt ezúttal a 4. évfolyamos tanulóink
érték el, Hompolt-Zolnai Gergő prózamondásban az első,
anyanyelvi kategóriában pedig Végh Dorottya Dóra 2.
helyen végzett.

DOROTTYA DÍJÁTADÁS KÖZBEN
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„JÁRD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST!”

E

Országos Néptáncfesztiválon jártunk

zzel a jól ismert dalszöveggel csalogatta a kisvárdai Református Művészeti Iskola, a néptáncot, a
népművészetet kedvelő általános iskolásokat a
2014. április 4–én megrendezésre kerülő Református Iskolák VII. Országos Néptáncfesztiváljára.
Iskolánk néptáncosai először vettek részt ezen az évek
alatt hagyománnyá vált bemutatkozón. Intézményünket
a 4. évfolyamosokból álló Cseperedő, és a nyolcadikosok alkotta Kisharang csoportok képviselték. A táncos
lábú gyerekek a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában
sajátítják el a néptánc alapjait, Tóthné Szomju Anita és
Cseppentő Péter táncpedagógusoktól.
Nagy izgalommal és várakozással tekintettünk erre az
alkalomra. Megérkezésünkkor egy kedves kísérőt kapott a csoportunk, aki mindenben nagy szeretettel volt
a segítségünkre a fesztivál igen változatos programjai
közötti kalauzolásban.

Az eseményt áhítat indította. Százvai László, a református általános iskola és gimnázium fenntartó lelkipásztora az Ige szavaival adta a napi útravalót kicsiknek és
nagyoknak egyaránt: „Örüljetek az Úrban mindenkor,
ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4) Kérte a csoportok tagjait, hogy a fesztivál alkalmával, a tánccal hirdessék Isten dicsőségét, hiszen a keresztyén élet alapja az
öröm, a hálaadás. Tiszteletes úr kiemelte a megjelenők
kiváltságos helyzetét, hiszen a magyarság páratlanul
gazdag örökségének egy darabkáját ismerhetik, művelhetik és adhatják át bemutatójuk során másoknak is. Végül mindenkire nagy feladatot bízott az Ige szavaival:
„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó
Szentlélek által.” (2Tim 1,14)
Ezen a néptáncfesztiválon egy új szimbólumot is felállítottak, a Pántlikás botot, amelynek faragásában magyarságunk és református egyházunk jelképei jelentek
meg. A tulipán, mint az élet, az áldás jelképe, valamint a
nyolcágú csillag, egyházunk szimbóluma. Erre a botra a
megjelenő református iskolák csoportjai egy-egy szala-

got kötöttek fel, s ezzel a pántlikás bot az összetartozás
szimbólumává vált.
Megható és gyönyörű látvány volt, ahogyan a csoportok,
a csaknem 300 gyerek, népviseletben, zenei kísérettel
vonultak végig az utcákon a város főterére, cserkészek
ostorcsattogtatása közben. A városi rövid megnyitó után
elkezdődtek a bemutatkozások a Művészetek Házában.
Először Cseperedő tánccsoportunk lépett a színpadra. A
csoport történetében ez volt a második fellépés, így joggal izgultak és koncentráltak fellépés előtt a gyerekek.
A színpadon azonban elszállt minden félelem és szorongás, már csak mosoly és derű látszott a gyerekek arcán.
Felszabadultan, jókedvűen adták elő a megtanult somogyi táncokat. A produkció izgalmát emelte, hogy a lányok a fejükön üveggel lépegettek, táncoltak, forogtak,
a fiúk pedig bot fölött és kézben forgatva ügyeskedtek.
A közönség nagy tapssal jutalmazta szépen felépített koreográfiájukat és előadásukat.
Kisharang tánccsoportunk, akik a mezőnyben a legnagyobbak voltak, már nagy gyakorlattal léptek a közönség elé, hiszen a nyolc év alatt számtalan alkalmuk volt
iskolai, városi és egyéb rendezvényeken a bemutatkozásra. Dél-alföldi táncukkal igazi különlegességnek számítottak az ugrós táncok után. Az ifjak arcáról sugárzott
a tánc szeretete, öröme, ami feledtette velünk, hogy egy
megmérettetésen vagyunk. A lányok bája, kecses moz-
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dulataik, gyönyörű ruhájuk, a fiúk lendületes és szenvedélyes mozgása, a páros tánc vidámsága mindenkit elvarázsolt. Előadásmódjukat látva mintha régmúlt korok
táncházába csöppentünk volna. Igazi örömtánc volt az
övék. Teljesítették küldetésüket: Isten dicsőségére táncoltak.
A szervezők gondoskodtak a szabadidő eltöltéséről is:
képzőművészeti és népművészeti vásár, zenés bábszínház, cserkész játszóház, táncház várta a részvevőket és
az érdeklődő városlakókat.
A díjak kiosztására Kisvárda Város Főterén került sor. A
szokással ellentétben – ami számunkra nagyon meglepő
volt –, sem minősítésre, sem helyezések kiosztására nem
került sor. A város különdíját a kisvárdai Református
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Művészeti Iskola kapta, az intézményben zajló műhelymunka elismeréseként. Csak nívódíjak átadására került
sor. Ilyen elismerést kapott iskolánk Cseperedő táncscsoportja. Nagyon örültünk a jutalomnak, de az örömbe
szomorúság is vegyült, mert a nagyok táncbemutatója
nem kapta meg – szerintünk és többek szerint is – méltó
elismerését.
A buszon már feledtünk minden keserűségünket, és vígan tértünk haza az igen tartalmas fesztivál után.
Bízom benne, hogy nyolcadikosaink az intézmény falai
közül kikerülve tovább folytatják néptáncos tanulmányaikat, mert nekünk ez a Kisharang, ezen az alkalmon
is „nagyot szólt”, és messzire elhallatszik a hangja. Szeretnénk még hallani, vagy látni a közeljövőben és a továbbiakban is őket.
A gyerekek és az iskolavezetés nevében szeretnék köszönetet mondani, és kifejezni elismerésemet Tóthné
Szomju Anita és Cseppentő Péter néptánc-pedagógusoknak, a tanítványaink körében végzett több éves, áldozatos, odaadó, és értékes munkájukért!
Isten áldja meg a gyerekek és pedagógusaik további
munkáját és életét!
SOLI DEO GLORIA!
Kertes Lászlóné tanító - igazgatóhelyettes

A diákigazgató átveszi az irányítást

A vezetőség és az osztályfőnökök

FORDÍTOTT NAP

Csak vidáman!

A Zöld hónap előadása közben
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