
 

 

 

 



3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

Isten öröme a te örömed 
Egyik legszentebb pillanat életünkben, amikor a gyertyák imbolygó fényében az 

ajándékokat vesszük elő sorban és bontjuk ki a karácsonyfa alatt. Már a készülődés 

is tele van szent izgalommal, hogy vajon az ajándék örömet fog-e szerezni annak, 

aki kapja. A gyermekek kevésbé tudják leplezni örömüket vagy éppen csalódottsá-

gukat, szinte az arcukra van írva amit éreznek.  

Hiszem, hogy Isten is valahogy így készítette el az első karácsonyon ajándékát, a 

legnagyobbat, amit valaha az emberiségnek adott. Gondja volt érkezésére, angyalok 

és csillag fénye jelezte: most érkezik, fogadjátok! Vajon mit láthatott? A vendégfo-

gadó, amelynek a nevében is benne van feladata, nem fogadta. Nem volt számára 

hely. Mint valami koldus-idegen háttérbe szorult.  

Fontosabb, előrébbvaló, keresettebb ma is akad.  

Az ünnep kérdése most is ez: lesz-e helye adventi várakozásunkban, családi 

együttléteinkben? Lesz-e helye mindennapjainkban, beszélgetéseinkben, új Alkot-

mányunkban, iskoláinkban? 

Szülőként leginkább annak örülök, amikor látom, hogy gyermekeim örömmel 

fogadják az ajándékot, amit szeretetből adok, értékétől függetlenül. Isten öröme a mi 

örömünk, ha észrevesszük azt a mérhetetlen szeretetet, amellyel gondoskodott vált-

ságunkról, a Szabadítóról, amikor elküldte Fiát.  

Az angyalok is ezt a jó hírt adták hírül: „Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy 

örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Üdvözítő született tinéktek….”  

Máriának pedig ezt: „Ne félj, kegyelmébe fogadott!"  

Tedd ezt: ne félj, csak örülj! 
Nagy György református lelkipásztor         

Mai tanúságtévők 4. REMÉNYSUGÁR  

Kátai Zoltán 

a református énekmondó 

Volt időszak, amikor szinte minden évben megcsodál-

hattam gyönyörű hangját, ugyanis a nyírbátori Szár-

nyas Sárkány Napok rendezvénysorozatának állandó 

résztvevője volt. Ezen csak az az ember csodálkozhat, 

aki nem hallotta még Tinódi Lantos Sebestyén dalait 

énekelni kobozának pengetése közben. 

A közelmúltban Mátészalkán járt, rendhagyó énekórá-

kat tartott a környékbeli iskolákban – mily szerencsések valának ezek a gyerme-

kek —, s ez alkalmat teremtett egy kis beszélgetésre. A Reménysugár szerkesz-

tőgárdája pedig azért tartotta fontosnak a vele való találkozást, mert Kátai Zoltán 

református  zsoltáraink, dicséreteink pengetős hangszereinek kíséretével való 

átélt éneklése meggyőzi a hallgatót a mélyen vallásos ember lelkivilágáról is. 

Nem utolsó sorban Nagy György lelkipásztorunk személyes jó barátja. 

A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola ének szakán diplomázott énekmondó egy 

főiskolai jegyzet alapján kezdett el foglalkozni Tinódi XVI. századi énekeivel. 

Az akkor nyert második díj, ugyan még nem indította el az énekmondó pályán, 

de nem is hagyta nyugodni. Az igazi hatást Béres 

Ferenctől kapta, aki virágének csokrával lenyű-

gözte, de már akkor tudta, hogy Ő mást akar és 

másféleképpen. A már említett koboz – pengetős 

hangszer és leginkább emlékeztet a várvédők di-

cséretét megéneklő Tinódi Lantos Sebestyén 

hangszerére – szinte kötelezte, hogy a nagy előd és Bornemissza dallamait, kor-

hű szöveggel adja elő. 

Közel került a XV. és a XVI. század históriás énekeihez, de nem abban az 

értelemben, ahogyan az iskolákban tanították, mert ott csak a várvédők dicsőíté-

séről lehetett tanulni. Az igazi kötődést számára az a felismerés adta, amikor 

megértette a református énekes könyvben is megtalálható 161. dicséret sorát, 

amely így hangzik: „Az igaz hit mellett, mint kell bajt vívni, Krisztusban bízni.” 

Üzen a ma emberének 1549-ből ennek az éneknek minden sora, csak figyel-

mesen, értelemmel kell szavakat egymás mellé rakni. Bármily furcsán is hangoz-

hat a reformáció — Nagy Magyarországra kell gondolni – tanainak magyar nyel-

ven való terjedése, a prédikátorok által énekelt puritán, de gyönyörű dallamait 

értették az akkor élő emberek. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen magukénak 

érezték, de azt is lehet mondani, hogy Tinódi a kor ízlését is kiszolgálta. Meg-

merem kockáztatni egyben formálta is, mert Istenhitre buzdított, hazaszeretetre,  

„...a református énekek 

nemcsak egy énekmondó 

torkából zengenek, ha-

nem a lelkemből is...” 
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becsületes életre nevelt. Az utókor pedig a törté-

nelem dicsőséges vagy keserűséggel teli esemé-

nyeit ismerhette meg az akkori énekmondó his-

tóriás énekeiből. 

De nem véletlenül említette a 161. dicséretet, 

mert hatott Kátai Zoltánra egyéni életében is. 

Családi gyökerei megvoltak a református egyházhoz, sőt még a Kis Kátét is for-

gatta 12 évesen, de az apai szigor és a civil pálya, amely a családnak a megélhe-

tést jelentette, messze sodorta a hit gyakorlásától. Akik a 60-as, 70-es években 

már felnőttek voltak értik mondataimat. 

Az utóbbi időkben viszont én nem értettem magamat. Eljárok a református 

templomokba énekmondóként, értelmezni tudom — talán 

kicsit magyarázni is — a csodálatos gondolatokat megfogal-

mazó zsoltárok és dicséretek sorait. Úrvacsora vételére nem 

állhattam meg az Úr asztala előtt az adott gyülekezettel, pe-

dig vallásos vagyok itt legbelül. Rádöbbentem, hogy mind- 

ezt nem vallottam még meg Isten színe és a gyülekezet előtt. 

Ebben az évben ez is megtörtént. 

KONFIRMÁLTAM, s a református énekek nemcsak egy 

énekmondó torkából zengenek, hanem a lelkemből is, hiszen 

abban a templomban, amelyben éppen énekelek, otthon va-

gyok hitét gyakorló reformátusként.  
Lejegyezte: Zsoldos Barnabás 

„...abban a templomban, 
amelyben éppen énekelek, 

otthon vagyok hitét 
gyakorló reformátusként.” 

Ünnepi asztalra ajánljuk: sajttekercs 

Hozzávalók: 

 50 dkg trappista sajt 

 20 dkg gépsonka 

 

 

 
 

A sajtot lereszeljük, gőz fölött megolvasztjuk, kinyújtjuk. A 

gépsonkát rátesszük, majd a krémmel megkenjük. Felte-

kerjük, alufóliával becsomagolva hűtőbe tesszük. 1-2 óra 

múlva szeletelhetjük.         Jó étvágyat kívánunk! 

                                  Közreadja: Nagy Lászlóné Lenke 

Krémhez: 

 20 dkg vaj 

 1-2 camping sajt 

 2 főtt tojás (reszelve) 

 gyömbér, só, bors, mustár 

 vöröshagyma, petrezselyemzöld 

Jelképeink 6. REMÉNYSUGÁR  

A csillag 
„A sötétség szűnni kezd már, 

az a csillag eljő hozzánk,  

véget ér a gyász, a sóhajtás. 

Mikor az a csillag kigyúl, 

A többi mind elhalványul, 

Őelőtte minden térdre hull. 

Ahol annak fénye árad, 

a halálból élet támad, 

a gonosznak híre sem marad.”— 

így énekli meg egy gyönyörű erdélyi kolinda Jézus eljövetelét. 

Az advent, a latin Adventus Domini „az Úr érkezése” kifejezésből rövidült szavá-

hoz szinte elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a felkelő fény, az erősödő világos-

ság szimbolikája is. Az egyház már nagyon korán és egyértelműen Krisztusra, mint 

Izráel Messiására és mint a pogány világ Megváltójára vonatkoztatta a nappal érke-

zését jelző Hajnalcsillag jelképét. Gyökerei az ókor jelképrendszeréhez nyúlnak 

vissza, hiszen a betlehemi csillagot követő bölcsek, akik tulajdonképpen babiloni 

mágus-papok, e hitvilágot képviselik. 

Az égitesteket a pogány ókorban értelemmel ellátott élőlényeknek tartották, akik 

gondoskodnak a világról és érintetlenek minden gonosztól. Az ősi népek istenként 

tisztelték őket. Ezért az sem meglepő, hogy a sumer-akkád ékírásban az istenség jele 

egy csillag. A bibliai vallás ugyan szemben áll mindenféle csillagkultusszal, mégis 

tagadhatatlan, hogy a mágusokról szóló elbeszélésben fellelhetők ennek a hiedelem-

világnak a jelei. 

A csillagok a nappal és a holddal együtt hozzátartoznak a teremtéshez. Izrael törté-

netében a csillag Dávid király jelvényeként, hatágú formában jelenik meg. Ezt látjuk 

a zsinagógákon, a zsidó vallásos művészetben. A csillag Jézus születésének jöven-

dölésére utal Bálám próféta szavaiban: „Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem 

közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből" (4.Móz. 24:17). A 

királyi pálca vagy jogar és a csillag együttes említése arra utal, hogy ebben a látomá-

sában egy király születéséről van szó. Keleten ugyanis azzal hódoltak egy királynak, 

hogy őt napnak, csillagnak vagy napfelkeltének nevezték. Ezt támasztja alá az a 

megfigyelés is, hogy a Máté evangélium napkeleti bölcsekről szóló szakasza nem-

csak a csillagot említi négyszer, hanem a gyermeket is négyszer nevezi meg (Mt 2:1-

12).  

A reformátusok csillaga — amelyet megtalálunk szinte minden templom tornyán — 

nyolcágú, bár ezt a szabályt nem tartották be mindig őseink, mert például a debrece-

ni toronydísz hétágú. A csillag általános használata a reformáció után terjedt el mint 

Isten dicsőségének szimbóluma, de felbukkan a pecsétnyomókon, a több vallású 
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falvakban a ház oromzatán vagy a parókia falán. A kékre festett templommennyeze-

teken az aranyszínű csillagok az égboltot jelképezték.  

Mit üzennek hát templomtornyaink, mennyezeteink csillagai? 

A Jelenések könyve utolsó verseiben maga Jézus így beszél: „Én vagyok Dávid 

gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag" (Jel 22:16), mintegy visszautalva Já-

nos evangéliumának nyitányára: 

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az 

Istennél volt. …Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az Ige volt az 

igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.  

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legye-

nek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében…(Jn 1.1-2;4;9;12) 

Adventnek a lelkünkbe világító Hajnalcsillaggal való találkozásnak kell lennie, 

hogy igazzá váljon az apostol szava ránk is: „ feddhetetlenek és romlatlanok legye-
tek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ra-

gyogtok, mint csillagok a világban…”( Fil 2:15) 

Alapítványunk a 2008. évi rendelkező levelek alapján 2009-

ben 815.838 Ft támogatást kapott a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása 

alapján. Ennek felhasználására csak  2010-ben került sor. 

A gyülekezetek szétválásakor az alapítvány a Kertvárosi gyülekezethez került. 

Azért, hogy a Kálvin iskola oktatási céljait is támogatni tudjuk, a kuratórium akkor 

úgy döntött, egymillió forintot ad az iskolának önálló alapítvány létrehozásához, és 

mivel SZJA 1%-ot csak legalább 3 éve működő alapítvány gyűjthet, önálló lehetősé-

gének megteremtődéséig az évente kapott összeg felét átutaljuk, cserében kérjük 

addig az iskola pedagógusainak és a szülőknek a felajánlásait is. Ennek megfelelően 

420.000 forintot utaltunk át a Kálvin Alapítványnak. 

A megmaradó részből két nagy rendezvényre kért a presbitérium támogatást: a 

nyáron megrendezett családi nap és a többgenerációs tábor költségeihez járult hozzá 

az alapítvány. 

A 2009. évi felajánlások alapján 932.686 Ft-ot kapott idén az alapítvány, melyből 

470.000 Ft-ot már átutaltunk az iskola alapítványának, a maradék felhasználásáról 

rövidesen dönt a kuratórium. 

Megköszönjük megtisztelő segítségüket, kérjük a továbbiakban is támogatásukat. 

Adószámunk: 19208880-1-15, számlaszámunk 10200562-44473330-00000000. 

Minden kedves testvérünknek 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

Vadász Sándor   
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November 7-én reggel gyülekeze-

tünk küldöttsége – Nagy György lel-

kipásztor, Nyíri Lajos gondnok, Pus-

kás Zoltán és Szondi Bertalan presbi-

terek, valamint e sorok írója – felkere-

kedett és elindult a szlovákiai Homon-

na városába. Utazásunk célja az volt, 

hogy az ottani református gyülekezet 

meghívására az általuk rendezett öku-

menikus (református és evangélikus) 

reformációi ünnepségen részt ve-

gyünk. A presbitérium döntése alap-

ján Mátészalka testvérvárosainak re-

formátus gyülekezeteivel szeretnénk 

felvenni a kapcsolatot. E döntés értel-

mében a Nagykároly-Kertvárosi Re-

formátus Gyülekezettel és a Munkácsi 

Református Gyülekezettel már sike-

rült kapcsolatba kerülnünk. Most a 

homonnai gyülekezettel való kapcso-

latfelvételre került sor. 

Homonnától 6 km-re a Laborc fo-

lyó jobb partján található Barkó nevű 

falu, melynek várát öltönyös -

n y a k k e n d ő s  t ú r a  k e r e t é b e n 

„bevettük”. Leginkább a saját korláta-

inkat kellett legyőznünk a vár sikeres 

bevételéhez (edzettség hiánya, túlsúly 

stb.). 

A sikeres „várostrom” után megér-

keztünk Homonnára, ahol a Csontos  

házaspár (Árpád és Valéria) várt ben-

nünket, és otthonukban kedves fogad-

tatásban részesültünk. Finom ebéddel 

és meleg szeretettel láttak vendégül 

bennünket. Megkóstoltuk a szlovák 

nemzeti ételt, a knédlit is, melyet 

Valika készített el nagyon finoman. 

Közben Árpád sokat mesélt  Homon-

náról, az itteni gyülekezeti helyzetről. 

Megtudhattuk, hogy Homonna neve 

szérűs, csűrös helyet jelent. Első írá-

sos említése  1317-ből származik, ez 

arról szól, hogy  Károly Róbert hűsé-

géért ezt a birtokot a Drugeth család-

nak adja. A család aztán évszázadokig 

meghatározója volt a település fejlő-

désének. A város a Laborc folyó part-

ján Eperjestől keletre fekszik, lakói-

nak száma 30000. Nagyon sok érde-

kességet hallhattunk Árpádtól a város 

egyházi vonatkozású eseményeiről is. 

A reformáció után nem sokkal protes-

táns gyülekezet alakult a városban, de 

az ellenreformáció következtében az 

1600-as évek végén a gyülekezet 

megszűnt. 1880-ban alakult újjá a re-

formátus gyülekezet, az Osztrák-

Magyar Monarchia legészakibb pro-

testáns gyülekezeteként, majd templo-  
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Az alkalmon szolgáltak az evangé-

likus és református esperesek, a 

helyi református és evangélikus 

lelkészek is. Előadást tartott többek 

között Csontos Valéria és Csontos 

Árpád is. 

Gyülekezetünk köszöntését Nagy 

György lelkipásztor adta át, a régi 

és az új tömlő példázata alapján. 

Hangsúlyozta, hogy szükség van a 

református gyülekezetek megújulásá-

ra, az evangélium továbbadására a 

mai kor emberének nyelvén. Ha nem 

tudunk alkalmazkodni az  új körülmé-

nyek jelentette kihívásokhoz, akkor 

elszigetelődünk, magunk maradunk, 

és egyre kevesebben leszünk. A kö-

szöntő után a gyülekezet ajándékát is 

átadtuk. 

Az alkalom után szeretetvendégsé-

gen láttak vendégül bennünket. 

Sok élménnyel gazdagodva, a test-

véri szeretet nemzetiségi és nyelvi 

különbségeket, valamint országhatá-

rokat legyőző erejét megtapasztalva 

tértünk haza. 

mot is építettek. Olvashattuk azt a 

levelet, amelyet az akkori presbitéri-

um írt Ferenc József császárnak, hogy 

a templom felépítéséhez nyújtson 

anyagi támogatást. Valéria lelkesen 

dolgozza fel a gyülekezet régi iratait, 

presbiteri jegyzőkönyveket, nőegyleti 

beszámolókat. Érdekes volt betekinte-

ni ezekbe a több mint százéves iratok-

ba is. 

A fimon ebéd és a sok érdekes tör-

ténet után rövid városnéző sétára in-

dultunk, de időhiány miatt a gyönyörű 

kastély épületét csak kívülről nézhet-

tük meg. 

Délután kezdődött a református 

templomban az ünnepség, ahol több 

felekezet többnemzetiségű tagjai 

gyűltek össze, hogy közösen dicsérjék 

az Urat. Magyar és szlovák nyelven 

szólt az Ige és az ének. A reformáció 

ünneplése mellett a  „Homonnai pro-

testáns leányegyház” megalapításának 

130. évfordulóját is ünnepeltük. Az 

istentisztelet után konferenciát ren-

deztek, melynek címe „A múlt össze-

köt — a jövő kötelez !” volt.  

Dr. Makrai Tibor 
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KARÁCSONYI KAPUNYITÁS 
„És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét.” 

(János 1,14a) 

Karácsony az az ünnep, amikor a mennyei világ betört ebbe a látható világba. 

Isten meg tudja tenni, hogy az ember egy pillanat alatt lát. Amikor az ember az 

Édenben megvakult, Isten hagyott egy nyitott kaput. Látni már nem látták Istent, 

de hallották. Isten kegyelmesen a bűn állapotában is hagyott egy kaput, ezért 

tudunk megtérni. Karácsonyi üzenet, hogy az Ige emberré lett, láthatóvá lett. A 

szemén keresztül láthatja az ember a láthatatlan Isten képét. Bár örülnél most a 

karácsonyi kapunyitásnak! A kicsi gyermekben láthatóvá lett Jézus a szem szá-

mára. A tanítványok és János arról tesz bizonyságot:mi láttuk! Mindenki látta? 

Nem! Csak azok, akik mondják. Mit látott a világ karácsonykor? Egy fáradt, 

nyomorult asszonyt, aki szülni készült, és nem volt hol. Egy agyonhajszolt férfit, 

és egy gyermeket, akinek nem volt helye. Látta a világ az ő dicsőségét? Nem! A 

pásztorok látták, a bölcsek látták. Amikor szülei felvitték Jézust a templomba, 

Simeon és Anna is látta. A világ 

Jézusban egy vándortanítót lá-

tott, akiről azt mondták, hogy 

törvénytaposó. Nem tartja meg a 

szombatot. Istent Atyjának meri 

mondani. Hát kicsoda ez?  -  

kérdezi a világ. Miért feszítik 

meg? Istenkáromlásért. Páran 

mégis elmondják: mi láttuk! 

Lévi látta, és követte őt. Látták 

az ötezer megvendégelésénél. A 

tanítványok látták a viharban. 

Kérdezik is: „Kicsoda ez?” Sze-

retném kérdezni: és te láttad?! 

Mi láttuk! - mondja János. Ben-

ne vagy ebben a miben? Volt-e 

már olyan az életedben, amikor 

egy pillanat alatt tudtad, mond-

tad, hogy ez az Isten volt? 

Traush Liza 
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11. REMÉNYSUGÁR  

„...és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg 

nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.” 

(Máté 2,9) 

2. Maga a nagy Isten jött a földre, 

hogy a bűn hatalmát eltörölje. 

Megvan a győzelem, 

megvan a győzelem mindörökre! 

3. Nem idegen többé már az ember! 

Átölelte Isten kegyelemmel: 

Mindnyájan jöjjetek! 

Mindnyájan jöjjetek nagy örömmel! 

 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

A Kertvárosi Napokról 

A gyülekezetünk életében volt két hónap, amelyre még ma is élénken emlé-

keznek, akik részt vettek egy-egy rendezvényén, vagy úgy, mint ünneplők, vagy 

úgy, mint közreműködők. 

Egy bibliaóra után beszélgettünk a rendezvénysorozatról. 

Nyíri Lajosné Klárika emlékezetében leginkább Fekete Nándor 

bizonyságtétele maradt meg, hiszen a „kamionos ember”, a 

Szentírásból ismert pálforduláshoz hasonló életet vetített az ér-

deklődők elé. Ma már munkatársai is megértik, sőt támaszkod-

nak az Igaz Utat megtaláló férfira. 

Filep György számára a zongorahangverseny — Vár-

nagy Andrea és Fazekas Zsolt fiatal művészek voltak a 

gyülekezet vendégei – jelentette a legnagyobb élményt, 

hiszen az átéléssel eljátszott művek, majd a későbbi be-

szélgetések arról győzték meg, hogy nem felszínes Isten-

nel való találkozás a fiataloké. 

Felesége Katika egyetértett férje minden szavával, csak ki-

egészítette annyival, hogy az Újtelepi templom fennállásának 

40. évfordulójára készített festett kövek mindennél többet 

jelentenek számára. Az eltelt évtizedek alatt a gyülekezet 

épült, erősödött, most pedig szimbolikus üzenetként azt is 

jelenti, ha mi magunk is élő kövekből lelki házzá épülünk, 

közösségünk maradandó lesz. A vendéglátást, az asszonyok 

szeretettel való készülődését csak azért említette, hogy a negyvenféle sütemény 

elkészítése is kifejezte az összetartozást, az együtt gondolkodást. 

Kalcsó Lászlóné Katika életében az evangelizációs hét 

hagyott mély nyomokat. Lelki felépüléshez, megerősödéshez 

kapott példákat az estéken a személyes bizonyságtételek által. 

Azt gondolja, ha őt megérintették a szavak, a gondolatok, más-

hoz is eljutottak, és épülésükre szolgált. 
 

Szilágyi Istvánné Erzsike a testi-lelki egészségnapot említette. 

Akik jelen voltak, egyszerre erősödtek testben és lélekben. Kü-

lön-külön sokszor teszünk ezekért, de így együtt különösen jó 

hatással volt rá is és társaira is. Testünk ugyanis a Lélek templo-

ma. 



 

 

15. REMÉNYSUGÁR  

Nyíri Lajos gondnok úr két leányával és azok egyetemista 

társaival egyik istentiszteletünkön találkoztunk, ezért nem 

is volt meglepő, hogy ő ezt emelte ki a rendezvénysoroza-

tunkból. A Debreceni Egyetemista Gyülekezet több máté-

szalkai fiatallal lett erősebb, mint megtudtuk, s ez nemcsak 

a szülőknek öröm, hanem a gyülekezetnek is. 

E sorok írója is örömmel hallgatta a más tájegységből érke-

zett fiatalok bemutatkozását, de ha azt mondta valamelyik fiatal, hogy mátészal-

kai, kicsit másképpen „ittam” szavait. 

Amit eddig csak ők tudtak, azt ma már mi is tudjuk, a gyülekezetükben felelő-

sen gondolkodnak, tisztségeket vállalnak, többek között presbiterek. Felemelő 

érzés volt látni őket, hallgatni zenélésüket. 

Amint lenni szokott a rövid összefoglaló visszaemlékezések után megnyíltak 

az emlékezés csatornái, s már említette is valaki Dávid Ferenc tanár úr előadását, 

amelyet a Reformáció ünnepén hallott a szép számú vendégsereg és a gyüleke-

zet. A meg nem erősített, de nem is cáfolt hírek szerint Bartha Gyula esperes úr 

minden lelkipásztorhoz el szeretné küldeni gyülekezeti tagunk értékes egyház-

történeti értekezését. Gratulálunk Dávid Ferencnek, és további hasonló munkák-

hoz kérjük Istenünk segítségét. 

Volt ruhagyűjtés és -osztás is, szól közbe valaki. Bizony, azt látni kellett, aho-

gyan érkeztek a különböző családokban nem használt, de használható ruhadara-

bok. De ettől felemelőbb volt azt látni, hogy a szükségét látók nem harácsolva, 

kapzsi ember módjára cselekedtek hanem,  keresztyénként viselkedve csak azt és 

annyit vittek el, amennyire szükségük volt. Ezért is jutott sokaknak gyülekeze-

tünk adományából. 

Annyiban össze lehet és kell foglalni a két hónapot, lélekemelő és tartalmas ese-

ménysorozat részesei voltunk. Ha Istenünk is engedi, megrendezzük jövőre is. 

 

Képes és szöveges beszámolóinkat  

más hasznos írásokkal együtt megtalálhatja a 

www.refkertvaros.hu 

weboldalon, 

illetve a facebookon. 

Lejegyezte: Zsoldos Barnabás 
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Mint egy család 
/Nyílt levél egy vadászbaráthoz/ 

Autónk november egyik hétvégéjén kellemes duruzsolással 

fogyasztotta a kilométereket. Már „Somogyországban” jár-

tunk, így a különböző beszédtémák során egyre többször 

került szóba célunk, a vadászat. Dr. Bugya István, főorvos 

barátom invitálását nem tudtam visszautasítani, nem is illett 

volna. Az igazsághoz tartozik, nem is vadásztam még a le-

gendásan híres vadászmezőn. Természetesen hallottam a lábodi gímbikák világ-

híréről. Nem ide iparkodtunk, ez a terület a főút jobb oldalán helyezkedik el, mi 

a balkézre eső, a délebbre fekvő Szulokra igyekeztünk. 

Már a gépkocsiból lehet látni, vadban bővebb ez a vidék, mint az ország kele-

ti régiója. Nem győztem számolni a szemünk elé kerülő rudlikban található dá-

mokat. 

A tarvadazás időszakát írtuk, s a látottak alapján belül azt súgta valami, sike-

res vadászatban lesz részem. 

Az elhelyezkedés nem érdekes, kellemes környezetű, vadászok számára ki-

alakított hotel vagy panzió, már nem is emlékszem az elnevezésre, jó benyomást 

tett rám azonnal. Sőt arról is döntöttünk, ha megérkezik Robi, a hivatásos vadász 

megmondjuk neki, az esti órákban kimegyünk terepszemlét tartani, azaz 

„vadászni”. Az idézőjel azért indokolt, mert vadbőség ide vagy oda, el sem sü-

töttük a fegyverünket. Másnap reggel és este már nem így volt. 

A vasárnapi visszaindulás előtti hajnalban – olyan búcsúzási hangulatban – 

már az öreg vadkörtefás lesre ültem, balról az erdő és pár kilométerre a Dráva, 

előttem pedig egy nagy tábla hajdinatarló, azon túl újra erdő. Jobbra egy legelő, 

amelyet a birkák látogattak leginkább. A hajdinatáblát nem szántották fel, a vad 

szívesen látogatta, csipegette a tarlóban felnövő gyomnövények fiatal hajtásait, 

de az is lehet, hogy a kipergett szemeket is szívesen szedegették. 

Lőtávolon kívül, a domb hajlatában már az őzek kiléptek az erdőből, de azt is 

megtanultam a három nap alatt, hogy az Alföld nagyvadját, az őzet nem kell lő-

ni, hanem a dám- és a gímállomány szabályozása a legfontosabb feladat. Sok 

volt belőlük, különösen borjúból, ünőből, tehénből. 

István egy másik lesre ült, elválásunkkor hangsúlyozta: „Ne feledd, vadászni 

jöttünk! Jó helyen ülsz, az erdőből fognak kiváltani dámok”. 

Ez azt jelenti, az említett vad nő egyedeit, korra való tekintet nélkül, lőhetem 

bátran. Közben kezet fogtunk, s az ilyenkor szokásos jókívánságokat is elmond-

tuk egymásnak. 
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A kissé csípős novemberi hajnalban gyorsan eggyé váltam a természettel, s 

ha vadászom, akár két napot is kibírok étlen-szomjan, azaz nem matatok, figye-

lek mozdulatlanul. Ez olyannyira sikerült, hogy a vadászszenvedélye vagy talán 

éhsége által űzött vadmacska is csak akkor vett észre, amikor a les felső hágcsó-

in járt. Életemben nem láttam hasonló szaltót és talpra ugrást, mint amit a gyűrűs 

farkú bemutatott. Fújt vagy kettőt, és gyorsan eltűnt a szemem elől. Valószínű ő 

is szokott itt „figyelőállást” felvenni. 

Újra csönd ereszkedett a tájra. Fülemben maradtak István szavai, de ezen nem 

csodálkoztam, hiszen rádióriporteri „betegség”, hogy képesek vagyunk mindent 

rögzíteni, amit hallunk. Szóval reménykedve vártam. Természetesen az őzeket 

folyamatosan távcsöveztem, számláltam, s abban is reménykedtem, hogy a 

szemközti erdőből rövidesen megérkeznek „őnaccságáék”. 

Valami bent reccsent. Fegyverem letámasztott helyzetét megnéztem, hogy 

akár odapillantás nélkül is koccanásmentesen fel tudjam emelni. Minden ideg-

szálammal vadásztam… 

Már látom is – elevenedik meg bennem a történet –, egy pettyes bundájú 

dámborjú nyújtogatja a nyakát, majd kilép, és a tarló szélben csipegetni kezd. 

7X64-esem már a kezemben van, sőt a bajortüském is a lapockájára néz. Nem 

húzom meg a ravaszt, bentről újra ágak reccsenését hallom. 

A vadászathoz türelem kell, mondom magamnak. Eldöntöttem, megvárom a 

zaj okozóját. 

Egy tehén lép ki óvatosan, közben a borjú gyanútlanul szedeget a tarlón, alig 

harminc méterre tőlem. A tehén is ott áll a közelében, időnként „tudatosan” kör-

benéz, remélem, nem lát fel a lesre. Vadászkörökben ismert a dámnak az a tulaj-

donsága, hogy ellenőrzi, tartózkodik-e valaki a lesen. 

Meg sem mozdulok. 

Már a tehén jobb lapockájára – blattjára – néz fegyverem. Ha a tehenet ejtem 

el, a borjú ott marad, és lesz időm őt is elej-

teni. Fordított sorrendben csak a borjú marad 

terítéken, a tehén azonnal elugrik. Amíg ez 

végigfutott rajtam, ahol a borjú és a tehén 

kiváltott, érkezett a koronás fő. 

Lenyűgöző volt a látványa. Két hatalmas 

lapátjának minden csipkéje tökéletesen ki-

rajzolódott a hajnali napfényben. 

Lélegzet-visszafojtva gyönyörködtem a ter-

mészet tökéletes alkotásában. Csatlakozott a 

többiekhez. Hiszen ez egy család – apa, anya 

és a gyermek –, villant az agyamba.  

 18. REMÉNYSUGÁR  

Most már csak a látvány érdekelt, s azok a megfogalmazhatatlan emberi érzé-

sek kerítettek hatalmukba, amelyeket Karácsony táján érez az ember, amikor 

hazajönnek a gyermekek az unokákkal. Néhány hét és itt van Szent Karácsony 

Ünnepe, jutott eszembe. Teljesen emberinek láttam a három dám együtt legelé-

szését. Ez egy család – fogalmaztam meg újra, s észre sem vettem, hogy fegyve-

rem már letámasztottam. Ma sem emlékszem, mikor helyeztem vissza a magas-

les sarkába. 

Közben mind a hárman elérték a szemközti erdőt, beváltottak. Írhatnám, hogy 

kavarogtak bennem a gondolatok, jól tettem-e, vagy az intelmet kellett volna 

megfogadnom, hogy vadászni jöttünk. Ez utóbbi ott és akkor már eszembe sem 

jutott. 

Már csak arra vártam, hogy István megérkezzen. Tudtam, nem jön üres kéz-

zel, mert hallottam lövést felőle. 

„Neked nem jött ki semmi?” 

„Nem” — válaszoltam határozottan, sőt talán még bosszankodó hangsúllyal is 

igyekeztem mondani, hogy hihetőbben hangozzék. 

„Nem akarom elhinni” – voltak első szavai. 

Elhitte, nem hitte, de többet nem szólt. Úgy emlékszem, egy gondolatfelhőt 

átsuhanni láttam rajta, különösen a homloka árulkodott. 

Igyekeztem az ő sikeres vadászatára terelni a szót. Sikerült. Erről a hajnalról 

pedig az eltelt évek alatt nem beszéltünk… 

Kedves István Barátom! Ott és akkor gyönyörű vadászélményben volt részem. 

Füllentettem, de nem bántam meg, illetve azt akarom, hogy tudd az igazságot. 

Mátészalka, 2009.                                             Vadászbarátod: Zsoldos Barnabás 



 

 

19. REMÉNYSUGÁR  

Végső búcsút vettünk tőlük:  

Kósa Árpádné Nagy Judit /76/ Kodály Z. u. 

Szabó Lajosné Bíró Ida /90/ Rózsa u. 

Hegyes János /74/ Báthory tér 

Magos Miklós /53/ Ópályi 

Csikós Jánosné Varga Klára /84/ Móricz Zs. u. 

Báki László József /61/ Korona tér 

Házasságot kötöttek: 

Szalai Krisztián és Filep Borbála 

Keresztségben részesültek: 

Kasu Ricárdó 

Máté Judit 

Kósa Ilona 

Jakab Fruzsina 

Némedi Dániel 

Rhédi Benedek 

Bulyáki Szabolcs 

Makrai Márton 

Felnőttként konfirmáltak: 

Baráth József 

Némediné Kósa Ilona 

Jakab Fruzsina 

Vállaltátok 

s benne áldásra leltek: 

Ö t ö d i k  i s 

nagy-nagy csoda, hisz 

g  y e r m e k. 
 

H á l a i m a 

szóljon naponta érte, 

szentelje meg 

őt is a KRISZTUS vére! 

Füle Lajos: 

MAKRAI MÁRTON 

- MARCI - érkezésére 

 

 

 20. REMÉNYSUGÁR  

Bibliaismereti vetélkedő 
 

Adventi délután. November 18-án egy lélek-

emelő csodálatos alkalmon vettem részt. A 

városunkban már hagyománnyá vált Biblia-

ismereti vetélkedőnek adott helyet az Idősek 

Kertjének vezetője.  

Hét csapat versengett egymással. Nagy György, gyülekezetünk lelki-

pásztora nyitotta meg biztató szavaival a vetélkedőt. A zsűri tagságát hár-

man alkották: a nagytiszteletű úr, főgondnok úr és az intézet vezetője. A 

vetélkedő három témakörből tevődött össze, melyet az intézet foglalkoz-

tató-szervezője állított össze. 

Először az Ó- és Újszövetségi tesztkérdé-

sek alapján kellett számot adni bibliai ismere-

teinkből. Következő megmérettetésünk egy 

keresztrejtvény volt. Harmadik feladatként 

minden csoportnak a Bibliából ismert, neve-

zetes személyek nevét kihúzva – mint például 

Ábrahám, Jákób stb. – kellett rövid beszámo-

lót tartani. Nagyon tartalmas, szívet melengető és egymás épülésére szol-

gáló idő volt ez mindannyiunk számára. Életem egyik leggazdagabb él-

ményét élhettem át, hisz arról a nagyon szerető Atyánkról tettünk bizony-

ságot, kit mi is nagyon szeretünk. Ezért a délutánért is, mint mindenért, 

legyen Áldott az Ő Szent neve. 

Szeretettel: Nagyné Katika 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR  

Nagy öröm volt számomra, hogy 2010. november 

14-én a Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai 

Gyülekezettel együtt szolgálhattam az itteni gyüleke-

zet közösségében, hisz mindkét közösséget az ottho-

nomnak tekintem. Arany Barbara hirdette az igét a 

szószékről, míg mi énekkel és versekkel járultunk 

hozzá az alkalomhoz. Már lassan két éve, hogy tagja 

lehetek az Egyetemi Gyülinek – ahogy mi egymást közt nevezzük — és itt igazi ba-

rátokra leltem, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak. Szerdán este 19 órától tartjuk 

fő alkalmunkat, de keddenként bibliaórán, kötetlenebb módon tudunk beszélgetni 

csupa izgalmas témáról (kapcsolatok, hit és élet stb.). Ugyanakkor gyülekezeti ki-

rándulások is vannak; az idén Krakkóba jutottunk el. Rendszeresen látogatunk gyü-

lekezeteket, ahol szolgálunk az alkalmakon, és utána a délutánt együtt töltve kirán-

dulunk a környéken, és megismerkedünk az adott hely nevezetességeivel.  A máté-

szalkai kiszállás is hasonló jó hangulatban telt, és társaim elmondása szerint, ők is 

érezték, hogy Isten megáldotta szolgálatunkat. A megszokottól eltérően azonban 

páran, elfogadva a Mátészalkai Kertvárosi Református Ifi meghívását, részt vettek a 

szombaton, 18 órától kezdődő ifjúsági alkalmon is. Jóleső érzés volt részese lenni 

annak, ahogy a két közösség együtt dicsőítette Istent, énekléssel. Majd izgalmas be-

szélgetésbe bonyolódtunk, és közben kortyolgathattuk meleg teánkat. 

Püski Dániel, a másik egyetemi lelkészünk, ki is emelte, hogy ebből a gyülekezet-

ből milyen sok fiatal csatlakozott az egyetemi gyülekezethez az elmúlt időszakban. 

Csak bátorítani tudok minden kedves fiatalt, aki Debrecenben tanul, vagy ide készül 

egyetemre, főiskolára, hogy látogasson el hozzánk. De ne hagyjátok ki az itthoni ifi 

alkalmait se, mert fantasztikus érzés egy olyan közösség tagja lenni, ahol elfogad-

nak, olyannak, amilyen vagy és ahol érzed, hogy fontos vagy. Nyíri Klára 

Ifjúsági élet 

 

 

 22. REMÉNYSUGÁR  

December 19. Advent 4. vasárnapja vasárnapi rend szerint 

 Gyermek-istentiszteletre járók szolgálnak ünnepi műsorral 

December 20-23. Hétfőtől csütörtökig nagyheti alkalmak:  

 17.00 óra Újtelepi templom, 18.00 óra Északi templom  

 december 23-án az ifjúság szolgál mindkét helyen 

December 24. Szenteste 

 16.00 óra Északi templom „mentesítő” istentisztelet  

  háziasszonyoknak, elutazóknak, nagycsaládosoknak... 

 17.00 óra Újtelepi templom ünnepi istentisztelet 

 18.00 óra Északi templom ünnepi istentisztelet 

a Református Énekkar szolgálatával 

December 25. Ünnep 1. napja Úrvacsorás istentisztelet vasárnapi rend szerint  

Újtelepen a Kamarakórus szolgál 

December 26. Ünnep 2. napja ünnepi istentiszteletek vasárnapi rend szerint 

Mindhárom helyen a legátus szolgál 

2010. utolsó hetében  

bibliaórát nem tartunk. 
 

2010. december 31. óesztendő estéje 

 17.00 óra Újtelepi templom 

 18.00 óra Északi templom 

2011. január 1. vasárnapi rend szerint 

Január 2. vasárnapi istentiszteletek  

lelkészi beszámoló a 2010-es évről 

Gyermek-istentiszteletet  

az ünnepek alatt NEM tartunk! 

Legközelebbi gyermek-istentisztelet  

január 2-án lesz! 

Ünnepi istentiszteletek rendje: 



 

 

 

 


