
 

 



 

 



 

 

3. REMÉNYSUGÁR  Lelkészi köszöntő 

HÁLAADÁS 

Hálás vagyok Istennek: a kicsiny kezdetért, a be nem igazolódott félel-

mekért, az elmúlt évek fejlődéséért, az építkezésekért, a megvalósult ál-

mokért, s a még meg nem valósultakért. Szüleim megtartott életéért, a 

feleségem hűségéért, gyermekeim fejlődéséért, a kiscsoportokért, az ál-

dott beszélgetésekért, a nagy felismerésekért, a megértett Igékért, emléke-

zetes alkalmakért, a barátokért, a munkatársakért, a próbatételekért, s még 

sok mindenért… 

Közösségi házunk megépülte egy újabb jelentős mérföldkő, amelynél 

meg kell állnunk, megemlékezni a megtett útról, s megköszönni azt a ke-

gyelmet, ami megvalósulását lehetővé tette. Ajándék ez. Csoda. Én Isten 

munkáját, bölcs tervét látom benne. Ki más készített volna el hosszú évek 

imádságára válaszul egy lehetőséget, ki hívott el a tervek elkészítésére 

egy neves tervezőt, rendelt ki pályázatírót, műszaki ellenőrt? Ki tett alkal-

massá egy fiatalembert és válogatott, ügyes kezű mestereket arra, hogy 

mintegy év leforgása alatt elkészítsék a házat? Ki indított áldozathozatal-

ra gyülekezeti tagokat, vállalkozókat, hogy az ügy mellé álljanak? Ki 

adott ehhez erőt, bölcsességet, anyagi eszközöket? Mert hogy ez nem tő-

lünk van, azt biztosan tudom. 

Ennek a felismerésével szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy ezen 

az ünnepen hálás szívvel köszönjük meg ezt a szemünk láttára, mintegy a 

földből kinövő ajándékát Annak, akinek...  

 

„Szeretete az égig ér,  

hűsége a magas fellegekig.” 

Zsolt. 108:6 

...mert a vele való közösségben  

mindenben meggazdagodtatok."  

I. Kor 1:5 

Nagy György lelkipásztor 



 4. REMÉNYSUGÁR  

AKADÁLY VAGY 

LEHETŐSÉG? 

Ha sziklát nem tudod elmozdítani vagy 

áttörni, használd arra, hogy fölé emel-

kedj! Változtasd az akadályt lépcsővé! 

 

 A közeli erdőben különleges fát 

fedeztem föl: az egyik lucfenyő egy ha-

talmas szikladarabot körülölelve nőtt ki 

a földből. Úgy ült ott kőszékén, mint 

egy óriás. Barna törzse köpenyként vette körül a sziklát. Könnyed mosollyal, hanya-

gul tornyosult ellenfele fölé mint bajnok a megérdemelt győzelem után. A fa merés-

zsége engem is mosolyra késztetett. Elképzeltem kettőjük harcát: ki tudja hány évvel 

ezelőtt kicsi hajtás bújt ki a földből a szikladarab mellett. A kő úgy magaslott fölé, 

mint egy óriás hegy. Miféle esélye volt ennek a kicsi hajtásnak a kemény sziklada-

rabbal szemben? Mégis bátran birokra kelt vele. Ahogyan a sarj növekedett, újra 

meg újra nekiütközött a sziklás talaj keménységének. Ez mindig hajthatatlan, kelle-

metlen szomszédját juttatta eszébe. Ha a fa ember lett volna, talán morogni kezd: 

Mivel szolgáltam én rá erre? Nem tudok úgy kinyújtózni és növekedni, mint más, 

rendes lucfenyő! de a fácska minden morgás nélkül lassan tovább nőtt, az ég felé 

törekedett, és kinyújtózott. Az egyetlen értelmes dolgot tette: ránőtt a szikára. Ami-

kor törzse végül felkúszott a szikladarab tetejére, tovább nőtt olyan egyenesen, mint 

a gyertyaszál akárcsak a többi fa. Ha ma valaki rátekint daliás termetére, úgy tűnik, 

mintha a lucfenyő ezt mondaná: Ha a sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, 

használd arra, hogy fölé emelkedj! Változtasd az akadályt lépcsővé!  

Mi tart vissza bennünket attól, hogy olyan emberré váljunk, amilyenek lenni sze-

retnénk? Milyen szikladarabbal kell megharcolnunk? Valamit gyermekkori trauma, 

ami aláásta önbecsülésünket? Nehéz természetű munkatárssal kell együtt dolgoz-

nunk? Házassági problémáinkkal küzdünk? Anyagi nehézségek állják utunkat? Fo-

gadjuk ezt úgy, hogy az utunkba álló szikla, része Isten tervének! Kezdjünk el hálát 

adni Istennek az életünkben lévő nehézségekért! Az akadályok ugyanis lehetőséget 

adnak arra, hogy megtapasztaljuk Isten erejét. Az akadályok vagy mindent eltakar-

nak a szemünk elől, vagy lehetővé teszik számunkra, hogy föléjük kerekedve többet 

láthassunk, mint előzőleg. Ez egyedül tőlünk függ. 

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy azoknak,akik Téged szeretnek és ben-

ned bíznak, minden a javukra válik. Adj nekem erőt, bölcsességet és türelmet, hogy 

az utamba kerülő szikladarabok adta esélyt megragadjam, és közben megtapasztal-

jam a Te erődet, amely minden akadályt legyőz.  

Lydia magazin 2008/1. 31.szám  -  Helen Lescheid 



Bizonyságtétel 5. REMÉNYSUGÁR  

Komoly, nagy betegségen mentem keresztül, és hogy most élek, az Istennek egy 

nagy csodája az életemben. Hálát adok Istennek azért is, hogy nagyon sokan imád-

koztak a gyógyulásomért.  

Hosszú idő után újra eljutottam a számomra nagyon értékes lelki közösségbe, a 

Bibliaszövetség péntek esti bibliaórájára, ahová ezután ritkábban fogok tudni eljutni 

egészségi állapotom miatt. Öröm volt számomra a testvérekkel való találkozás és az 

Igében való elmélyülés. 

Ez után a betegség után szeretnék egypár üzenetet átadni a hívő testvéreimnek. 

Tudom, hogy tudjátok, de legyen nagy kincs számotokra, hogy Jézus Krisztus 

megkeresett benneteket. De számunkra ez komoly felelősséggel jár. 

Legyen fontos számotokra mindennap a komoly igeolvasás! Igen fontos volna 

egy-egy igét megtanulni, ami a lelkünket tudja táplálni, különösen betegség idején. 

Legyen igen fontos az Igének a továbbadása, mert ez a jézusi parancs! Egyik 

legfontosabb feladatunk legyen az Igének a megélése! 

Minden alkalmat ragadjatok meg a közösségben való részvételre, mert e nélkül 

nem lehet keresztyén életet élni! 

Az egyik legfontosabb feladat az imádság szolgálata, mert jöhet idő, amikor arra 

sincs erő, hogy beszéljek az Úrral. 

Isten számon kéri tőlünk a mieinket, és ezért tusakodnunk kell a ránk bízottakért. 

Komoly figyelmeztetés az Igéből Jézus Krisztus szava, hogy legyünk készen 

minden nap az Őelőtte való megállásra!  

Pótor Imréné Incike néni 
(lejegyezte: Szilágyi Istvánné) 

Losonczi Léna: Hála 

Ha naponta nyílna hálára ajkam, 

s ezernyi  nyelvvel zengne énekem, 

elég nem volna dicsérni téged 

a gazdag áldásért, Istenem. 

 

Megköszönni az éveket, mit adtál, 

napfényt, esőt, hogy bő termés legyen, 

nem volna elég hálát adni Néked 

millió szó sem, Istenem. 

 

Mégis fogadd, mert szívből jő e hála 

 - bár dadogás csak -, fogadd kegyesen,  

mindenért, miben jóságodat látjuk,  

legyen köszönet Néked, Istenem.  



 

 

Égigérő Közösségi Ház 6. REMÉNYSUGÁR  

Írói fantáziám szerint Mátészalka 

utcáit jól ismerő kisgyerek, amikor el-

döntötte, hogy építész lesz, minden bi-

zonnyal megálmodta, milyen épületeket 

tervezne szeretett településére, hogy az 

még szebb legyen. Nos, ez a felvázolt 

fantázia ma már valóság Végh József 

tervezőmérnök esetében. Az, hogy sze-

retett városa Mátészalka, azt hangoztatja 

is, azt sem rejti véka alá, hogy szép épü-

leteket szeretne az utókorra hagyni. E 

két ismérv alapján találkoztunk az úgy-

nevezett újtelepi imaház építésénél, 

amely karcsú tornyát már az ABC-től 

megmutatja az érkezőnek, és tájékozó-

dási támpontként is szolgál.  Nagy 

György tiszteletes úrral arról az isteni 

kifürkészhetetlen útról beszéltünk mind-

hárman, ahogyan kialakult ez a mély 

lelki kapcsolat a gyülekezet és a tervező 

között. Édesapja halálával véget ért egy 

kapcsolat, és még véget sem ért, már 

elkezdődött egy új, amelynek eredmé-

nye – mint írtam – már messziről lát-

szik.  

Végh József, a fiú elhatározta, hogy 

édesapja verses kötetét kiadatja, és tisz-

teletes úrnak megmondta, ha az imaház 

átépítésére sor kerülne, ő szeretné azt 

megtervezni. Az első megvalósult, a 

második is abban a stádiumban van, 

hogy rövidesen égig ér a fohász, a kö-

nyörgés a megszépült, új funkciókkal 

bővülő imaházból, amely találóan Égig 

érő ház nevet kapta a gyülekezetben. 

Mivel édesanyja és lánytestvére itt él 

Mátészalkán, ő nem a munkaterületre 

érkezik először, hanem a szülői házhoz. 

Nyíregyházán saját tervező cégét az 

Art Vitál Kft.-t a szakma jól ismeri, hi-

szen cége építette a megyeszékhely vas-

útállomását, Nyírbátorban a várostörté-

neti sétányt, Gödöllőn a főteret, amiért 

Pest megye díját is megkapta, hogy csak 

néhány kiemelkedő tervezést és kivitele-

zést megemlítsek. 

A megye építészei elismerik Végh Jó-

zsef kvalitásait – vetette közbe tisztele-

tes úr -, hiszen a megyei Építész Kamara 

vezetőjévé választották. Ettől a ponttól 

újra Mátészalkán voltunk, mert elmond-

ta, hogy a Kossuth utcai fejlesztés tervét 

is ő készítette, amelyben benne foglalta-

tik a mozi és az első villamosított  ház-

felújítása is. További tervek is készül-

tek, hogy egy váratlan lehetőség ne érje 

készületlenül a város vezetőit.  



 

 

7. REMÉNYSUGÁR  

Így papíron már elkészült a Szatmári 

Múzeum, a református templom, a Tony 

Curtis-emlékház – sorolta szinte egy 

szuszra. Ezeket még szeretném megva-

lósítani.  

Nagy György tiszteletes úrral ekkor 

léptünk be a főbejáraton, és mutatta meg 

a nagytermet, amely 150 személy befo-

gadására lesz alkalmas, mutatta meg a 

gyermek foglalkoztatót, és felmentünk a 

körpanorámás, kecsesen az égbe szökke-

nő toronyba, amelynek segítségével az 

Újtelep új arcát ismerheti meg az ide 

látogató. A tákosi templom tornya a zsi-

nórmérték, amely évszázadok óta hirdeti 

az építészek nagyszerű keze munkáját. 

Nos, más szempontból is meghatározó 

az Égig érő házban a Paraszt Notre Da-

me, ugyanis az emeleti foglalkoztató 

oldalát – nem a tákosi mintákat másolva 

–, ahhoz hasonló festett díszítés fogja 

gazdagítani. A munkát Hompoth Zolnai 

Ildikó készíti, aki népi bútorfestő, gyüle-

kezetünk kántortanítója. 

A külső udvar még nem mutatja azt 

az arcát, ahol majd pihenni, elmélyülni, 

gondolkodni lehet, hiszen a park ezt a 

célt is szolgálja majd, fejeztük be sétán-

kat. Közben azt is megtudtam, nagyon 

sokan segítették, segítik az Égig érő ház 

megvalósulását magánemberként, vállal-

kozóként és bizony vannak az itt élők, 

akik naponta elsétálnak az Újtelep épülő 

ékköve előtt.  

Zsoldos Barnabás  



 

 

Réteg alkalmaink 8. REMÉNYSUGÁR  

A baba-mama kör alkalmait havonta egyszer 

tartjuk a Kincses-házban Várunk minden kisgyer-

mekes vagy még várandós anyukát, aki szívesen 

töltene egy délelőttöt hasonló élethelyzetben lévő 

társaival. Összejöveteleinken Isten igéjét tanulmá-

nyozzuk, minden alkalommal egy konkrét témát 

beszélünk meg, és emellett természetesen a min-

dennapi örömökről, problémákról is szó esik. Egy-

mást segítve választ kaphatunk kérdéseinkre. 

Dr. Makrai Tiborné 

44-418032 vagy 30-6456135 

A gyermekek számára vasárnap délelőttönként 

tartunk istentiszteletet. Bibliai történetekről, misszio-

náriusokról hallhatnak mindazok, akik eljönnek vasár-

nap délelőttönként az északi lakótelepen a Kincses 

Házban 9:30-kor, az újtelepen 11:00-kor. 

Ünnepek alkalmával a gyermekeink rövid műsor-

ral szolgálnak a felnőtt istentiszteleten a templomban. 

Ünnepekhez kapcsolódóan foglalkoztató délutánokat 

szervezünk, ahol barkácsolunk, játszunk, énekelünk. 

Játékos vetélkedők, feladatok, beszélgetések által ismerhetjük meg egymást. 

Célunk, hogy a gyermekek megismerjék Isten szeretetét és ezáltal Jézus Krisztust. 

Szeretettel várunk minden gyermeket! 

Kovács Katalin 30-864-8739 és 

Kovács Éva 30-864-8759 



 

 

9. REMÉNYSUGÁR  

Az ifjúsági szolgálat nyári alkalmainak fő 

témája Isten igazi imádása volt, vagyis ho-

gyan tartozhatunk Isten "rajongói klubjába". 

Végiggondoltuk közösen, hogyan lehet 

Isten iránti szeretetünket kreatív módokon 

kifejezni, hogyan kell ezt hitelesen csinálni. 

A következő hónapok témája az igazi kö-

zösség megélése és erősítése lesz. Várunk 

minden középiskolás korú diákot, akiknek 

vannak még kérdései az élettel. 

Alkalmaink: pénteken az Újtelepen az új 

Égigérő Közösségi Házban, szombaton az 

Északi lakótelepen az Északi Templom Kin-

cses Házában szintén 18 órától! 

Vadász Sándor 30-684-1084 

vadasz.sandor.z@gmail.com 

Kedves Olvasó! 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt minden második héten vasárnap 15-

tól a Kincses Házba egy baráti beszélgetésre, sütizésre, teázásra. 

Az alkalom ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

Témáink a 2013-as év további részében: Határaink és a … (család, barátok, házas-

társ, gyerekek, munka, pénz, Isten) 

Következő alkalmaink: 2013. október 6., 2013. október 20. 

„Nem jó az embernek egyedül lenni, …” (I. Mózes 2,18) 

Marozsánné Dr. Bene Tímea 30/451-49-43 

Húszasok-harmincasok köre  

tel:30-684-1084
mailto:vadasz.sandor.z@gmail.com
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Az Árva Bethlen Kata Női kör minden 

hónap második keddjén este fél hattól 

tartja alkalmait a Kincses Közösségi Ház-

ban. 

Szeretettel hívogatunk és várunk min-

den nő testvérünket életkortól függetlenül. 

Témáinkat a bibliai tanításokból és történetekből választjuk. 

Ebben az évben az 1 Kor.13 fejezet Szeretet parancsolatának a mindennapi élet-

ben való helyes alkalmazásáról beszélgetünk Max Lucado Ahogy szeretni érdemes 

című könyve útmutatása szerint. 

Filep Györgyné 

      Amikor egy kapcsolat felbomlik, a kérdések 

elárasztanak és keressük a válaszokat. 

      Hogy történhetett ez az életemmel? Mi lesz ve-

lem egyedül? Hogyan nevelem fel a gyerekemet, 

gyerekeimet? Ennyire értéktelen vagyok? 

      Sok érzés kavarog az emberben egy válásnál. 

Valami meghal, és nem tudjuk, hogyan lehet újjáé-

píteni. Nehéz újrakezdeni és emberi erő nem is na-

gyon tudja megtenni. Kihez fordulhatnék az elron-

tott házasságommal, életemmel, bűneimmel? 

A Váló Háló alkalmain a válás, és az egyedüllét okozta félelmek, nehézségek 

kezelésével, a megtört szív gyógyulásával foglalkozunk kisfilmeken és beszélgetése-

ken keresztül. Közösségünkben hasonló nehézségeket átélt emberekkel találkoz-

hatsz, akik megértik állapotodat és figyelnek rád. 

Ha elváltál vagy folyamatban van a válásod és szeretnél egy jó közösséget, ahol 

megoldást találhatsz a fenti kérdésekre, ahol elmondhatod a nehézségeidet, gyere el 

közénk!   

Következő alkalmunk október 6-án 16:30-tól lesz a Kincses Házban. Október 19-

étől az Égigérő közösségi házban tartjuk alkalmainkat minden második héten szom-

baton 16:30-tól. Az alkalmak alatt gyerekmegőrzést tudunk biztosítani. 

Érdeklődni lehet : Kovács Katalin 06/30 864 8739 
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A „Simeon és Anna” nyugdí-

jas kör jelene és jövője 

Isten iránti hálával a szívemben szá-

molhatok be arról, hogy a nyári 

„kánikula” szünet sem feledtette a testvé-

rekkel, kinek a családjához tartoznak. Az 

Úr igéje utáni vágyakozással a szívükbe, 

és a testvérekkel való találkozás remé-

nyével 21-en jöttek el a szeptemberi al-

kalmunkra. Sajnos, többen betegségük 

miatt maradtak távol. 

Ennek a foglalkozásnak a témája – Mit 

jelent keresztyénnek lenni? – alapul szol-

gál az őszi alkalmak anyagához, amelye-

ken olyan gyakorlati, de Isten igéjén, a 

Biblia igazságán nyugvó kérdésekkel 

szeretnénk foglalkozni, amelyek választ 

adnak sok – már nyugdíjban lévő –, de 

kérdéseit sokszor még megfogalmazni 

sem merő testvérek számára is a keresz-

tyén életvitel területéről. 

Összefoglalóan: „Hogyan?” sorozatnak 

is nevezhetjük. 

Hogyan növekedhetünk a keresztyén 

életben? (még ebben a korban is) 

- Hogyan olvassuk a Bibliát? 

- Hogyan tartsunk csendességet? 

- Hogyan éljünk közösségben? 

- Hogyan szolgáljunk Istennek? 

- Hogyan nyerhetünk 

meg másokat Krisztus 

számára? stb. 

Ezen kívül lesz meg-

hívott előadónk is dr. 

Makrai Tibor főorvos úr 

személyében, aki a táp-

lálkozással kapcsolatos 

problémákra hívja fel a figyelmet, és ad 

hasznosítható tanácsokat. 

Nyugdíjas körünk októbertől két hely-

színen működik tovább. A szétválás kicsit 

nehéz lesz, mert 1 év alatt az Úr úgy 

munkálkodott közöttünk, hogy igazi test-

vér és imaközösséggé formált bennünket. 

Nem szeretnénk, ha a két helyszín szétvá-

lasztaná a testvéreket, hisz az Úrban 

egyek vagyunk. Nem falakat, hanem hi-

dakat építünk inkább. Ezt szolgálja – Is-

ten kegyelméből – az is, hogy most én 

fogom össze a csoportot mindkét helyen. 

A foglalkozások hétfői napokon lesz-

nek, felváltva a két helyszínen. Ilyen 

módon arra is lehetőség lesz, hogy aki az 

Északin nem tud az alkalmon ott lenni, az 

Újtelepen pótolhatja. Pál apostol intelmét 

figyelembe véve indulunk el: 

„Mindent vizsgáljatok meg, a jót tart-

sátok meg, a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok.” (1Thessz.5,21-22) 

Görög Demeterné 
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A művészet szó alatt mindenki mást ért, mint ahogy minden korban mást is je-

lent. A funkciói azonban nem változnak: értéket közvetít, gyönyörködtet, szórakoz-

tat, nemesebbé tesz, megörökít, visszatükröz, kifejez, világlátást hordoz, kommuni-

kál, provokál. 

Rohanó világunkban gyakran nem vesszük észre, hogy őseink öröksége feledés-

be merül. Nem vesszük észre az értékeket, elmegyünk a szép dolgok mellett, s egy-

fajta virtuális világban élünk. Kezdeményezésünk azt a célt szolgálná, hogy pedagó-

gusok, művészek bevonásával nem csupán az értelmiséget szólítanánk meg, hanem 

azokat is, akik erre maguktól nem szentelnének időt, figyelmet.   

Mindenki számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy megismerkedjen a 

művészettel. Számtalan témában találhatunk közös érdeklődési pontot: irodalom, 

zene, film, népművészet, történelem, magyarság…  egy tea mellett pedig lehetőség 

van megnyilatkozni, elgondolkozni, egymással 

beszélgetni.  

Havonta egy alkalommal kerülne rá sor az Égig 

Érő Közösségi Házban, az első összejövetel ok-

tóber 18-án, délután indul filmklubbal, melynek 

kezdési időpontját, témáját később pontosítjuk. 

A program házigazdája: Dr. Makrai Tibor fő-

gondnok úr 

Szilágyi Istvánné 

A házaspári kör alkalmait havi rendsze-

rességgel tartjuk (a nyári szünetet leszámít-

va). Általában a hónap utolsó vasárnapjá-

nak délutánján találkozunk a Kincses-

házban, de az időpont néha módosul a 

programok torlódása miatt. Elsősorban 

gyülekezetünkből várjuk a házaspárokat, 

fiatalokat és idősebbeket egyaránt, hogy megoszthassuk örömeinket, gondjainkat és 

egymás tapasztalataiból is tanulhassunk, így képviselhessük Urunkat a világban. Az 

alkalom alatt a gyermekmegőrzést is igyekszünk megoldani. Jelenleg a bibliai há-

zaspárok életével foglalkozunk, az ő példájukból tanulva igyekszünk mindennapi 

kérdéseinkre is választ találni. 

Dr. Makrai Tibor 



 

 

13. REMÉNYSUGÁR  

4. Hála, hogy a te Igéd jár át, 

Hála, hogy a te Lelked hív. 

Hála, szeretet áldó árját 

Érzi minden szív. 

 

5. Hála, hogy a te szent nagy fényed, – 

Hála! – szívemen átragyog. 

Hála azért is ím, hogy néked 

Hálát adhatok! 

 



 

 

 14. REMÉNYSUGÁR  

Szeretnék énekelni Néked, 

Uram, Te nyisd meg ajkamat, 

hogy szent legyen mindig az ének, 

amely szívemből felfakad. 

 

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott 

keresztednél ki megpihen, 

hadd zengjem el, hogy megtalált ott 

s békére lelt az én szívem. 

Füle Lajos  

Szeretnék énekelni 

néked 

Szeretném énekelni másnak 

hogy Néked énekelni jó, 

hogy életünk bús lázadás csak, 

míg el nem ér az égi Szó. 

 

Azt zengeni, a Szót a Szódat, 

mely életet adott nekem! 

Szeretnék énekelni Rólad 

halálig engedelmesen. 

 

Szeretnék énekelni Néked 

folyton, ameddig itt leszek, 

szeretnék hangot adni, szépet, 

mikor lelkemhez ér Kezed. 

„… az Isten dicsőségét szolgáló 

ének annyit ér és annyi lelki 

hasznot nyújt, 

amennyire Isten Igéje szólal 

meg, vagy visszhangzik benne. 

A költői és a művészi kifejezés 

formái is csupán eszközök lehet-

nek Isten kezében,  

aki ezek által is formálni akarja 

az övéit,  

hogy helyreállítsa bennünk a 

bűntől bemocskolt istenképmás 

eredeti, tiszta vonásait, benső 

harmóniáját.” 

/Csomasz Tóth Kálmán: 

Dicsérjétek az Urat!/ 



15.REMÉNYSUGÁR   

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Nagy Pálné 

Országh Zoltán 

Zajti Zsigmond 

Major Zoltán 

Kalcsó László 

Lakatos Klára Ilona  

Keresztségben részesült: 

Soltész Zita 

Onder Balázs 

Csiki Roland 

Kis Benedek 

Takács Anna 

Lakatos József 

Juhász Attila 

Kiss Petra 

Demeter Bence 

Danka Gábor 

Tomori Emilia 

Szilágyi István Botond 

Zombori Emma 

Kovács Áron Péter 

Erdei Máté 

Takács Anna 

Házasságot kötött: 

Lakatos Roland és Szántó Beatrix 

Katona Péter és Kiss Éva 

Kedves Lajos és Papp Diána 

Tölgyes Imre és Zohn Renáta 

Kiss Gábor és Rózenthál Edina 

Kovács Tamás és Széles Beáta 

Kóródi Gergely és Dr. Lukács Zsuzsa 

Czine Árpád és Juhász Eszter 

Filep Gergő és Vass Erika 



Képes beszámoló 16. REMÉNYSUGÁR  

Napraforgó játszóház 

Old timerek bemutatója 

Karneol koncert 

Kézműves foglalkozások 



 

 

17REMÉNYSUGÁR   

Az elmaradhatatlan Szathmári csoportkép 

arcfestés 



 

 

Beszámolók 18. REMÉNYSUGÁR  

Augusztus 31-én reggel 9 órától este 

7 óráig tartott a Bibliaiskola alkalma, 

melyen a hermeneutika, az írásmagyará-

zat volt a téma. 

A hermeneutika elnevezés a görög 

herméneüein (tolmácsolni, értelmezni, 

magyarázni) igéből származik. Hermene-

utikának mondjuk azt a tudományt, 

amely írásművek megértésének és értel-

mezésének, magyarázatának kérdéseivel 

foglalkozik. 

Arról beszélgettünk, hogy a Bibliában 

Isten önmagáról beszél. Nem az erkölcsi 

útmutatások a fontosak, hanem az, hogy 

mit mond az Írás Istenről. Az pedig az 

örök élet, hogy megismerjenek téged, az 

egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a 

Jézus Krisztust. Ján 17:3. Ne azt nézzük, 

hogy az emberről, rólunk mit mond az 

Ige, hanem Istent ismerjük meg minél 

alaposabban és valóságosan. A Biblia 

középpontjában Isten áll. Akkor ismerjük 

meg önmagunkat is helyesen, ha Istent 

jól megismertük. 

Megtanultuk, hogy igeolvasásunk 

során először mindig azt keressük, hogy 

az adott rész mit mond magáról Istenről, 

Őt ismerjük meg egyre jobban, és ezután 

jobban megértjük azt is, hogy mit mond 

az Ige nekünk személyesen. Arról be-

szélgettünk, hogy a Biblia elsősorban 

Istenről szól, és csak másodsorban beszél 

az ember problémáiról. 

Több példán keresztül néztük meg a 

különböző értelmezési módokat. Zákeus 

történetében az antropocentrikus magya-

rázat szerint a vámszedő a főszereplő, ő 

kereste Jézust, ő áll az esemény közép-

pontjában. A krisztocentrikus – helyes –

értelmezés szerint a történet főszereplője 

Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy meg-

keresse és megtartsa az elveszettet, mint 

amilyen Zákeus (és mi is). Zákeus azért 

tudott Jézussal kapcsolatba kerülni, mert 

Jézus kereste Őt. 

A bibliaolvasással kapcsolatosan a 

következő jó tanácsokat kaptuk. 

1. Törekedjünk a szöveg pontos nyelvei 

megértésére (több fordítás összevetése, 

kulcsszavak megkeresése)! 

2. Határozzuk meg az olvasott szakasz 

műfaját, és aszerint kezeljük (irodalmi 

szempont)! Lehet történet, prófécia, köl-

tészet, törvény, példázat, tanítás stb. 

3. Nézzük meg, van-e benne valamilyen 

különös irodalmi forma (hasonlat, meta-

fora, paralellizmus, hiperbola)! 

4. Nézzünk utána a szakasz történeti hát-

terének (milyen történelmi korban, hely-

zetben íródott, az akkori politikai társa-

dalmi viszonyok megismerése fontos)!  



 

 

 19. REMÉNYSUGÁR  

A KUL Alapítvány 5 napos tábort tartott nyár elején a Kincses Házban állami 

gondozott fiatalok számára. 

A program alapjában véve személyiségfejlesztő, önértékelést tanító, önbecsülést 

nevelő, arra tanít, hogy „vigyázz magadra”. A szexuális prevenciós program célja 

segítséget nyújtani a nemiséggel összefüggő problémák megoldásához, pontosabban 

a megoldásukra való felkészüléshez az állami gondozásban élő gyermekek és fiata-

lok körében, hogy a gyerekek ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következ-

ményét. 

Apáthy Judit, alapítványi koordinátor 

5. Figyeljünk a szövegösszefüggésekre minden szinten (kontextus)! Hogyan kap-

csolódik az adott szakasz az előzőekhez és a következőkhöz, az egész Biblia össze-

függésébe hogyan illik bele? 

6. Keressük imádkozva a szakasz üzenetét, alkalmazását! (Mit tudunk meg Isten 

lényéről, munkálkodásról? Milyen 

követendő vagy kerülendő emberi 

viselkedést látunk?). 

7. Higgyük el! Tegyük meg! Imád-

kozzunk! 

A hosszúra nyúlt tanítás után tes-

tileg elfáradva, de lelkileg felüdülve 

imaközösséggel fejeztük be a napot. 

Azt éltük át, amit Dávid megfogalma-

zott: Gyönyörködöm a Te beszéded-

ben, mint aki nagy nyereséget talált. 

Dr. Makrai Tibor 



 

 

Gyermektábor 20. REMÉNYSUGÁR  

Egyiptomi kalandokban 

volt része azoknak, akik a 

nyár közepén ellátogattak a 

Kincses házba. 

A hét folyamán több mint 70 

gyermek, 30 felnőtt és ifis 

segítő gondoskodott a jó han-

gulatról és az élményekben 

gazdag napokról. 



 

 

21. REMÉNYSUGÁR  

Új helyre költözött  

a Kertvárosi református parókia 

és lelkészi hivatal 

Bizonyára ismert mindnyájunk előtt, hogy egyházkö-

zségünk értékesítésre hirdette meg Rákóczi úti ingatla-

nát azzal a céllal, hogy annak árából az Északi lakótele-

pen, a templom mellett, a Kincses-ház folytatásaként 

újat építsen. Terveinket Isten más módon gondolta meg-

valósítani: két család azzal a különös kezdeményezéssel 

állt elő, hogy az 1927-ben épült, kúria jellegű épületün-

kért két külön helyrajzi számon szereplő, egyenként 80 

négyzetméteres, egymás mellett elhelyezkedő lakást ajánl fel cserében. Kádár Zoltán 

és Máté Irén ügyvédnő közreműködésével a szerződést megkötöttük, s ezt követően, 

a nyár derekán a költözésre is sor kerülhetett. 

A két Erkel Ferenc úti ingatlan a templomtól 30 méterre található, egyikben a 

lelkészcsalád lakik, másikban pedig a lelkészi hivatal és 3 vendégszoba kapott he-

lyet. Ez lehetővé teszi a későbbiekben akár azt is, hogy segédlelkészi lakást alakít-

sunk ki benne. 

Ezen az új helyen várjuk a testvéreket lelkigondozói/testvéri beszélgetésekre, 

kereszteléssel, konfirmációval, esketéssel és temetéssel kapcsolatos ügyintézésre. 

Az új lelkészi hivatal elérhetősége: 

Mátészalka Erkel út 51/a 

06/302621777 

44/312113 



 

 

 22. REMÉNYSUGÁR  

Szociális ruhaosztást tartunk 
az Újtelepen az Égigérő Közösségi Házban 

2013. október 19-én szombaton 9:00-tól 

Használt, jó minőségű felnőtt, baba és gyermekholmik közül választhatnak  

mindazok, akik eljönnek 

Szeretettel várja a kedves érdeklődőket: a diakóniai munkacsoport 

Zsoltáréneklő verseny a Kincses Házban 



 

 

23. REMÉNYSUGÁR  

,,Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid." 
(Példabeszédek 16:3) 

Ha egész életedben arra figyelmeztettek, nehogy rossz döntést hozz, a berögződött 

félelem miatt megtörténhet, hogy kihagyod az Istentől kapott lehetőségeket. ,,Ha 

pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?" (1Korinthus 

14:8). Olyan vagy, mint az öszvér, mely két köteg széna között álldogál; nem tudja 

eldönteni, hogy melyikből egyen, és fél, hogy rosszat választ, ezért inkább éhen hal. 

Cselekedned kell! Ha mindent tökéletesen akarsz csinálni, és minden lehetséges 

végkimenetelt kézben szeretnél tartani, az csak megbénít. Tehát: 1) Ne akarj min-

denkinek megfelelni! ,,Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban 

bízik, az oltalmat talál." (Példabeszédek 29:25). Ha tudod, hogy mi hoz beteljese-

dést, és ha ez Isten akaratával egyezik, akkor eszerint tervezd meg utadat, és ne 

hagyd, hogy mások véleménye megállítson vagy megmásítsa látásodat. 2) Ne fe-

ledd, idővel a célok változhatnak! Amire ma szükség volt, egy év múlva talán egyál-

talán nem lesz jó számodra. Ezért rendszeresen értékeld újra terveidet, és változtass 

az útirányon, ha kell! ,,Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja 

járását" (Példabeszédek 16:9). Amikor a belső lelki érzéked nemet mond, figyelj oda 

rá! 3) Ha Isten veled van, győzni fogsz. Valaki egyszer megkérdezte Abraham Lin-

colntól, hogy biztos volt-e benne, hogy Isten az ő oldalán áll. Lincoln így felelt: 

,,Nem sokat gondolkodtam ezen. Csak azt akartam tudni, hogy én Isten oldalán ál-

lok-e." Természetes dolog azon töprengeni, hogy milyennek szeretnénk látni a dol-

gok alakulását, ám a jövő egyedül Isten kezében van. Egyszerűen csak bízz benne! 

,,Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid."  

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB 

 Hungary Alapítvány napi elmélkedése  

(honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.  



 

 

Beszámolók 24. REMÉNYSUGÁR  

A Rotary Club Mátészalka – a világ egyik legnagyobb jótékonysági, humanitári-

us civil szervezetének, a Rotary Internationalnak tagja – 20 éve, 1993-ban alakult 

meg városunkban. A 20 éves évforduló nagy esemény a Rotary-közösségek életé-

ben, ezért sok magyarországi és külföldi vendég érkezésére számítottunk. A Máté-

szalkai Kertvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora, Nagy György nagytisztele-

tű úr, segítő kezet nyújtott felénk, és lehetőséget biztosított számunkra, hogy az ese-

ményhez illő helyszínen tudjuk megtartani az ünnepi ülést, a 20 éves charter ünnep-

séget.  

2013. június 22-én a Kincses Közösségi Ház földszinti nagyterme zsúfolásig 

megtelt. Népes küldöttség, 11 fő érkezett testvérklubunkból, az amerikai egyesült 

államokbeli Knoxville városából, és a magyarországi Rotary Clubok is elküldték 

képviselőiket Kisvárdáról, Sátoraljaújhelyről, Nyíregyházáról, Debrecenből, Mis-

kolcról, Budapestről, Szentendréről és Szekszárdról. 

Mándi Ákos zongoraművész varázslatos előadása után, Dr. Cservenyák László 

ceremóniamester vezetésével megkezdődött az ünnepi ülés. Tóth Imre, a klub 

2012/2013. évi elnöke megnyitó beszédét követően Szabó István városunk polgár-

mestere köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi beszédet mondott a Rotary Club 

Mátészalka alapító elnöke, a Magyarországi Rotary Clubok kormányzója Dr. Ung-

vári Zsigmond. 

Az ünnepi beszédek után a megjelent vendégek jó kívánságaikat fejezték ki a 20 

éves mátészalkai Rotary Clubnak. Ezt követően a Kincses-házat körülölelő parkban 

folytatódott a rendezvény, ahol a kellemes környezetben még hosszan idéztük fel az 

elmúlt évek eseményeit, és terveztük az elkövetkező évek jótékonysági programjait. 

     Katona István    2013/2014. évi elnök      Rotary Club Mátészalka 



 

 

25. REMÉNYSUGÁR  

2013. július 15-én elkezdődött a TÁMOP 2.1.2. pályázat támogatásával az alap-

fokú angol tanfolyam, melynek a Kincses-ház biztosít helyet. Az uniós forrásból 

támogatott intenzív nyelvi képzésre bárki jelentkezhetett, városszerte is több képző 

intézmény szervez csoportokat. A gyülekezetünk tagjai szerencsés helyzetben van-

nak, mivel a Tudás-Tár Kft. egyik kihelyezett csoportjaként, lakhelyükhöz közel 

járhatnak az angoloktatásra. A csoport többsége nem rendelkezett előzetes angoltu-

dással, viszont a 100 órás tanfolyam felére már alapfokon képesek angolul társalog-

ni és olvasni. Túllépve a kezdeti nehézségeken egy kis gyakorlás és összeszokás 

után már jó hangulatú intellektuális feltöltődést jelentenek a foglalkozások. Október-

ben, a tanfolyam zárásaként, a hallgatók egy rövid szóbeli és írásbeli vizsga után 

kapják meg a képző intézmény elismervényét.  

Gyülekezetünk szervezésében a 2013/2014-

es tanévben az alábbi óvodákban és iskolák-

ban tartunk hittanórákat: 

Napsugár óvoda - kedd 11:00-tól 

Kertvárosi óvoda - csütörtök 14:50-tól 

Eszterlánc óvoda - kedd 14:50-tól 

Déri Miksa a csoport - csütörtök 13:30 

Déri Miksa b csoport - csütörtök 15:00 

Déri Miksa c csoport - csütörtök 14:15 

Móricz Zsigmond Általános Iskola 

1. osztály - csütörtök 11:00 

2. osztály - csütörtök 10:00 

3. osztály - csütörtök 9:00 

4. osztály - csütörtök 11:55 

5. osztály - csütörtök 12:50 

6/a osztály - kedd 12:50 

6/b osztály - péntek 11:55 

7/a. osztály - szerda 7:15 

7/b osztály - péntek 7:15 

Filep Éva 



 

 

Szeptember 7-én szombaton Tivada-

ron tartott szatmári egyházmegyei misszi-

ói alkalmon vettem részt, ahová a Kos-

suth téri gyülekezet presbitereinek  társa-

ságában jutottam el. Istennek hála az őszi 

munkák ellenére is szép számmal gyűl-

tünk össze az egyházmegye szinte min-

den szegletéből. 

Az alkalmat Némedi Gusztáv, az egy-

házmegye missziói lelkésze nyitotta meg. 

Pálinkás Gyula áhítata következett a 

Lukács 8:26-tól a gadarai megszállott 

történetével, melyből kiemelnék egy 

mondatot, amely engem mélyen érintett. 

„A lényeg: Jézus szavának a hatalma.” 

Rövid szünetet követően Nagy József 

nyírpazonyi lelkész tett bizonyságtételt és 

tartott előadást a misszióról „Van élet a 

nagyvároson túl is” címmel.  

A fiatal lelkész Debrecenben született, 

tanulmányait is ott végezte. Pályafutását 

Nyírtelek és Rakamaz missziói lelkésze-

ként kezdte. Nagy szeretettel beszélt Ra-

kamazról, ahol kis létszámú református 

közösség él (Választói jegyzék szerint 92 

fő). A kis Imaház helyett, ahol alkalmai-

kat tartják, templomot szeretnének építe-

ni, amelyhez a telek már rendelkezésre 

áll. 

Az előadásból az alábbiakat szeretném 

kiemelni: A MISSZIÓ NEM A MÁSOK 

DOLGA. Igen, ez a mi feladatunk 

mindannyiunké, akik Isten gyermekei, 

megváltottai vagyunk.  

Annak van nagy ereje a misszióban, 

aki Isten erejével halad előreIsten mun-

kája rajtunk keresztül. A tömlőből a víz a 

forrástól a rendeltetésig halad, miközben 

a tömlő belseje is megtisztulIsten mun-

kája bennem aktivitás kifelé. 

Honnan kap erőt, energiát a misszió-

hoz az ember?Isten ereje a Szentírás-

ból. 

Áldozat nélkül nem lehet elvégezni

Krisztus áldozatvállalása  áldozatválla-

lásom. 

Az esperes úr imádságát követően 

került sor a finom ebédre, melyet jó han-

gulatban a hallottak megbeszélése közben 

fogyasztottunk el. 
Sárközi Sándorné 

26.  REMÉNYSUGÁR  



 

 

27. REMÉNYSUGÁR  

Ez évben a szokásos nyári kirándulást a partiumi történelmi és irodalmi emlékhe-

lyek megtekintésére szentelte az énekkar. Tele busszal indultunk július 19-én Nagy-

károlyba. A jó hangulatot Tóth Jocó, a busz tulajdonosa és egyben  vezetője terem-

tette meg  állandó tréfálkozással, a bőséges ismeretekről Muzsnay Árpád nyugalma-

zott tanár úr, idegenvezetőnk gondoskodott. Először a kaplonyi templomot, a Káro-

lyiak kegyúri templomát néztük meg, melynek altemplomában több mint harminc 

családtag van eltemetve. Ezután a nagykárolyi Károlyi-kastélyba látogattunk el, 

mely most múzeum. Megnéztük Ady Endre szülőházát Érmindszenten, mely most 

Adyfalva, vagy ahogy a névtáblán van: Ady Endre. Este vacsora és jó hangulatú 

zenés vigasság volt. Másnap Sződemeterre mentünk, Kölcsey szülőházát megtekin-

teni, ez csak kívülről nézhető, mert közben plébánia lett. Megnéztük nagytiszteletű 

úr segítségével, a felújítás alatt lévő református templomot, és a mellette kialakított 

kis emlékhelyet. Kiderült, hogy a nagymajtényi fegyverletétel a mai kismajtényi 

vasútállomás mellett van, megnéztük az emlékhelyet. Kaffka Margit szülőházát is, 

mely már magántulajdon. Jó hangulatban, sok ismerettel gyarapodva tértünk haza 

szombat délután. A szervezésért Virágné Ancikának, az elhelyezésért a 

Nagymajtényi Kft.-nek kell köszönetet mondani, és természetesen hálát adni az Úr-

nak, hogy végig velünk volt. 

Szathmári András 



 

 

 28. REMÉNYSUGÁR  

„… biztassátok a bátortalanokat, karol-

játok fel az erőtleneket, legyetek türel-

mesek mindenkihez” (1 Thessz 5,14) 

Ezzel a címben jelölt igével hívoga-

tott bennünket a Magyar Református 

Presbiteri Szövetség a 13. Országos 

Konferenciájára Tahitótfaluba. 

Gyülekezetünkből hatan vettünk részt 

a szeptember 5-7-ig tartott tanácskozá-

son. Isten kegyelméből, Lelke ereje által 

ez egyben egy testvéri találkozó is volt. 

A konferencia fő témája: 

„Rétegmissziók gyülekezeten belül és 

gyülekezeten kívül.” 

Megnyitó beszédében dr. Szilágyi 

Sándor főtitkár úr elmondta, azért vá-

lasztották ezt a témát, mert sajnos sok-

szor maguk a presbiterek sem tudják, mi 

a feladatuk, szerepük a rétegmissziók-

ban. 

Elsőként dr. Mikolicz Gyula, a Biblia 

Szövetség titkára szólt a rétegmissziós 

ágakról és azok jelentőségéről. Ezt köve-

tően több rétegmisszió /lepra, börtön, 

cigány, iszákos, kórházi, lakótelepi/ cél-

jairól, feladatairól, nehézségeiről hallhat-

tunk egy-egy tartalmas előadást. Vala-

mennyiből kicsendült, hogy ebben is 

Jézus Krisztust kell követnünk, aki szol-

gált mindenki felé, így nekünk is alázat-

tal kell lehajolni mindenkihez, mert a 

misszió azt jelenti, hogy felsegítjük az 

elesetteket, felkaroljuk az erőtleneket, 

célt adunk az eltévedteknek. Fontos, 

hogy minden dolgunk szeretetben men-

jen végbe. 

A missziófejlesztés alapelveként fo-

galmazódott meg: „egyszerre csak 1 lé-

pést szabad megtenni!” 

Teljes lelki feltöltődést adtak szá-

munkra az előadások közötti áhítatok, 

amelyek a Lukács 13,10-17 alapján rá-

mutattak „görbeségeinkre” /meg nem 

bocsájtás, féltékenység, botránkozás, 

félelem, önsajnálat, megfelelési kény-

szer, stb./, de a gyógyulás útjára is, Jézus 

Krisztusra, a Szabadítóra. 

A samáriai asszony története (János 

4,4-19) pedig arra tanított bennünket, 

hogy tanuljunk meg kérni és elfogadni, 

ahogyan azt Jézus Krisztus tette. 

A tartalmas 3 napos konferencia úrva-

csoraosztással zárult. Adja az Úr, hogy 

mindaz, amit ott hallottam és befogad-

tam, rajtam keresztül áradjon a Testvé-

rek felé is. 

Török Sándorné 



 

 

29. REMÉNYSUGÁR   

Gyönyörű napsütéses idő volt, amikor két autóbusz, július utolsó napján 89 

„Bélával” indult el a Mátrafüred-sástói táborba. Igen, Bélával, mert Tiszteletes Úr 

az oda útra egy játékkal lepett meg bennünket, melynek lényege az, hogy senkit 

nem lehet a saját nevén szólítani, csak Bélának. Azt hiszem, velem együtt egy jó 

páran megfeledkeztek magukról és a játékszabályokról, melynek eredménye hangos 

kacagás volt. Útközben megtekinthettük a Siroki várat és a Recsken található mun-

katábort is. A szállásra érve vacsora fogadott minket, majd egy játékos ismerkedő. 

Minden este meghallgathattunk egy igehirdetést és bizonyságtételt, amit a környék-

ről érkező lelkipásztorok tartottak. Reggelente a „Hol a határ?” témával foglalkoz-

tunk érdekes előadások keretében. Belevetve magunkat az élménydús programokba, 

jó volt látni, hogy gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát. A rengeteg túra, játék, 

a kiscsoportos foglalkozások, beszélgetések és a hajnalba nyúló nevetések segítettek 

kicsit magunkra találni. Az esti túra volt a bizalompróba, itt érezhettük igazán a fe-

lelősség súlyát a vállunkon. Az adrenalin park se volt piskóta, mindenki nagyon jól 

érezte magát, és az ott átélt élmények garantálták, hogy mindenki-

nek fülig érjen a szája. Számomra a hét csúcspontja 

a Kékestető megmászása volt. A felfelé vezető me-

redek út, a kidőlt fák emlékeztettek arra, hogy az 

élet is rengeteg akadályt tár elénk, de Isten segítsé-

gével, feljuthatunk a csúcsra. A hosszú gyalogtú-

ráért a gyönyörű kilátás kárpótolt minket. Élmé-

nyekkel gazdagon térhettünk haza Mátészalkára, 

ahol Isten gondoskodásának köszönhetően a va-

csorát is közösen költhettük el. 

Papp Eszter 



 

 

 30. REMÉNYSUGÁR  

Építkezz okosan! címet viselte az a 

gyerektábor, melyet Vágáshután tar-

tottunk. Nyár elején 23 gyermekkel 

és 6 felnőttel indultunk útnak. Öt 

szép napot tölthettünk el a csodás 

hegyvidéki tájon. Bibliai történe-

tek, énekek, játékok, kirándulások 

színesítették napjainkat. 



 

 



 

 


