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„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
 

 

 

 

 

 

 

       egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1 

Végre nyár van! Sokan tervezik erre az időre otthonaik felújítá-

sát. Ezzel együtt persze nagy selejtezést, rendrakást is. Lesznek 

dolgok, amiket végképp kidobnak, és helyettük újakat vásárol-

nak. Ez így is van rendjén. A legtöbb család számára ez komoly 

anyagi és fizikai igénybevétel lesz. De vajon a nyári vakáció ide-

jén belsőleg meg tud-e újulni a családi életünk, a házasságunk is? 

A külső szépítgetés, tervezgetés nem vonja-e el a figyelmünket 

arról, hogy erőfeszítéseket te-

gyünk a házasságunk megújítá-

sáért? Vagy cserére szoruló 

dolognak ítéljük a társunkat is, 

mint a divatja múlt bútorokat, 

vagy a kopott szőnyegeket? 

A házasság NEM ELDOBHA-

TÓ! Gondoljunk arra, hogy 

életünk korábbi időszakában 

milyen szorosan kötődtünk a 

társunkhoz, és milyen őszinte 

szeretetet éreztünk iránta. 

Olyan mélyek voltak az érzése-

ink, hogy vállaltuk és kimond-

tuk: „holtomig, vagy holtáig 

hitetlenül el nem hagyom”. 

Mára pedig már több éves, 

vagy évtizedes múlt köt össze 

minket, és talán együtt neveljük 

gyermekeinket. Igyekezzünk hát mindent megtenni, hogy házas-

ságunk egyben maradjon, megújuljon. 

Íme, néhány segítség a megújuláshoz: 

Felelősek vagyunk a hozzáállásunkért! A túlterheltség, a pénzte-

lenség hamar zsörtölődővé tesz minket. Könnyen úgy érez-

hetjük, hogy csak egyikünk viszi a terheket, a másik nem 

veszi ki a részét benne. És már el is kezdjük egymást vádol-

ni. Pál a panaszra okot adó körülmények között is ezt írja: 

„semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgés-

ben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 

előtt, és az Isten békessége meg fogja őrizni a szíveiteket és 

gondolataitokat…” (Fil. 4:6) Aggódás és egymás okolása 

helyett követnünk kellene Pál tanácsát. Ha nem szoktunk a 

házasságunkért imádkozni, a közösen elvett jókat Istennek 

megköszönni, akkor itt az ideje elkezdeni! 

A cselekedeteinket ne mindig az érzelmeink irányítsák. A mai 

ember gondolkodása ez: „Ha jól esik, tedd meg! Ha már 

nem szereted, hagyd el! Ha haragot érzel, akkor képmutatás 

lenne kedves szavakkal fordulnod a másik felé…” Pedig, ha 

hagyjuk, hogy az indulatok irányítsanak minket, akkor csak 

rontunk a helyzeten. Gondoljunk arra, hogy Isten minden 

hibánk és elutasításunk ellenére 

szeret. Pedig nem vagyunk rá 

méltók. Ezt várja tőlünk is. Az 

érzelmek hatással vannak ránk, 

de nem szükségszerű, hogy az 

orrunknál fogva vezessenek 

minket.  

Gondoljunk arra, hogy a szere-

tet nem más, mint törődő csele-

kedetek, figyelmességek sora. 

A házasságban is! „Amit tehát 

szeretnétek, hogy az emberek 

veletek cselekedjenek, ti is 

ugyanazt cselekedjétek ve-

lük.” (Mt. 7:12) Ilyen törődő 

cselekedetekre bátorít Jézus. 

Miért? Mert ezek jó érzést vál-

tanak ki a társunkból, és egy-

szer csak elkezdi őket viszo-

nozni, (ha eddig nem tette volna). Nem lehetnénk sokkal 

figyelmesebbek egymáshoz? A nyári szabadság különösen 

jó alkalom erre. 

Ha pedig már régóta gond van a házasságunkkal? A bocsánatké-

rés az egyik legfelszabadítóbb élmény. A hibáinkat nem 

tudjuk meg nem történtté tenni, de beismerhetjük őket és 

bocsánatot kérhetünk miattuk. Persze ezt egymás helyett 

nem tudjuk megtenni, de mindenki a maga oldalán elkezd-

heti a „falak bontását”. Már az egyik fél is óriási hatást tud 

gyakorolni egy kapcsolatra, ha jó a hozzáállása! 

Nézzünk körül! Talán nem csak az otthonunkat laktuk le az utób-

bi időben, hanem a családunkat is elhanyagoltuk. Itt az idő, hogy 

rendet tegyünk! 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Ebben az esztendőben őszre tervezzük a Hajdúböször-
ményben élő két református gyülekezet közös versengé-
sét, a KÉT templomban EGY-Házban vetélkedőt. Éljük át 
együtt, hogy 

Jó egy több generációból álló gyülekezeti családhoz 
tartozni 

Jobb sportszerűen együtt játszani, mint egymásban 
ellenfelet látni 

Jó egymás különleges 
adottságait egy játékon 
keresztül megismerni 

1.  A harmadik alkalommal 
szerveződő programra a 
következő kategóriákban 
lehet nevezni: 

2. Bibliaismeret 
3. Asztalitenisz 
4. Gyermek labdarúgás 
5. Felnőtt labdarúgás 
6. Sakk 
7. Családi sorverseny 
Aszfaltrajzverseny 
 
Bibliaismeret kategóriá-

ban 
6-8 fős csapatok jelentke-

zését várjuk. Mindkét gyülekezetből több csapat részvéte-
lére számítunk. A csapatok vegyes életkorúak legyenek 
(Pl. egy nagycsalád; osztálytársak szülőkkel, vagy tanítóik-
kal; vagy utcabeliek)! 

A versenyzőknek idén „vizes történetekből”, és egy 
apostoli levélből kell készülniük. A felkészüléshez Biblián 
kívül nem szükséges mást használni! A csapatoknak elő-
zetesen egy szabadon választott „vizes történethez” ma-
kettet kell készíteni. Bármilyen anyag és bármilyen techni-
ka alkalmazható a makettek elkészítéséhez. 

Vizes történetek: 

Ábrahám és Lót története (1Móz 13,1-13) 

József megfejti a fáraó álmait (1Móz 41,1-18) 

Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17) 

Jézus a vizet borrá változtatja (Jn 2,1-11) 

A tanítványok elhívása (Lk 5,1-11) 

A tenger lecsendesítése (Mk 4,35-41) 

Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-34) 

Az özönvíz története (1Móz 6,9-8,22) 

Rebeka története (1Móz 24) 

Mózes születése (2Móz 1,1-2,10) 

Átkelés a Vörös tengeren (2Móz 14) 

Mózes vizet fakaszt a sziklából (2 Móz 17,1-7) 

Illés és a sareptai özvegy története (1Kir 17) 

Jónás története (Jón 1,1-16) 

A bűnös nő könnyeivel öntözi Jézus lábát (Lk 7,36-
50) 

Aki kősziklára épít (Mt 7,24-27) 

Keresztelő János bizonyságtétele (Jn 1,19-34) 

Nikodémus Jézusnál (Jn 3,5-21) 

Jézus megmosta tanítványai lábát (Jn 13,1-11) 

Jézus Pilátus előtt (Mt 27,15-26) 

Etióp kincstárnok megke-
resztelése (Ap Csel 8,26-40) 

Gyógyítás a Betesda tónál 
(Jn 5,1-9) 

Jézus és a samáriai asz-
szony (Jn 4,1-14) 

Jézus megjelenik a 
Tibériás-tengernél (Jn 21,1-19) 

Jézus az élő vizet ígéri (Jn 
7,31-39) 

A gazdag és Lázár történe-
te (Lk 16,19-31) 

Józsué kémeket küld Jeri-
kóba és Ráháb története, átke-
lés a Jordánon (Józs 2-4) 

Illés és Elizeus (2Kir 2,1-
18) 

Elizeus meggyógyítja  
     Naámánt (2 Kir 5) 

Apostoli levél: 
Péter első levele 
Asztali tenisz kategóriában 
Mindkét gyülekezet állítson össze egy 12 főből álló több 

csapatot.  A csapat tagok különböző életkorúak és neműek 
legyenek. 

Labdarúgás 
Mindkét gyülekezet állítson össze egy felnőtt és egy 

gyermek csapatot. 
Sakk kategóriában 
Mindkét gyülekezetből egyéni nevezéseket várunk. 

Gyülekezetenként legfeljebb 12 fő jelentkezését várjuk. 
Családi sorverseny 
Aszfaltrajzverseny 
Egyéni nevezéseket várunk. Téma: „Az én gyülekeze-

tem” 

Nevezési határidő minden  

kategóriában: Augusztus 20! 

A vetélkedő tervezett időpontja:  

szeptember 19, vasárnap délután 
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Iskolánk tanárai tanácsolják diákjaiknak, gyerekeknek és 

felnőtteknek 

 

JÓ TANÁCSOK SZÜLŐKNEK A NYÁRI SZÜNETRE 

Tudjuk követni a gyerekek nyári pihenésének „ útvonalát” / 

főleg 8. osztályosok /, ha időnk és lehetőségünk engedi 

töltsünk velük együtt minél több időt és beszélgessünk 

velük sokat. 

Pihenjünk együtt a gyerekekkel, szervezzünk minél több 

közös programot és töltsük fel őket újra energiával az 

iskolakezdésre! 

Beszélgessetek minél többet a gyerekekkel! A gyereknek is 

lehet rossz kedve, lehet bánatos… 

Szervezzetek családi programokat, töltsetek minél több időt 

együtt tartalmasan. Nem a mennyiség a fontos, hanem a 

minőség! 

 

JÓ TANÁCSOK GYEREKEKNEK A NYÁRI SZÜNETRE 

Pihenjetek egy jó nagyot és ti végzősök készüljetek lélekben 

a rátok váró új környezetre. 

Pihenjetek, tartsátok a kapcsolatot az osztálytársakkal, szept-

emberben ne felejtsetek  iskolába jönni… 

Olvassatok sokat! A számítógép előtt minél kevesebbet ülje-

tek! A felnőttekkel bánjatok tapintatosan! Gondoljatok 

arra, egyszer ti is lesztek öregek! 

A templomunk ajtaja nem zár be. Látogassatok el nyáron is 

az Istentiszteletekre! 

Segítsetek sokat otthon! Ezt ne szájhúzogatással tegyétek, 

hanem örömmel. Ezzel nagyon sok új dolgot tanultok és 

szüleiteknek is örömet szereztek. 

Mozogjatok! Játszatok! Olvassatok! 

 

Hurrá! Itt van, itt a nyár! 

Hívogat a napsugár. 

Felnőtt s gyerek 

nagy örömmel, 

pihenésre, kalandra vár. 

 

Gyerekek! 

Olvassatok, pihenjetek! 

Ne csak a Tv és a számítógép  

előtt üljetek! 

Örüljetek a  szünidőnek, A jó időnek! 

Örüljetek a természetnek! 

Hisz – Hurrá! Itt van, itt a nyár! 

Hívogat a napsugár! 

 

Felnőttek! 

Figyeljük mi is nyitott szemmel 

az apró kis csodákat! 

Használjuk bölcsen a testet-lelket 

melengető  nyári napokat!  

Addig, amíg a tél fagyos keze 

Ajtónkon újra be nem kopogtat. 

Addig is: 

Hurrá! Itt van, itt a nyár! 

Hívogat a napsugár. 

John Rosemond családpszichológus azt írja, hogy az 

igazán hatékony szülők” világosan és érthetően letisztáz-

zák a szabályokat. Nem kezdenek el vagdalkozni, ha vala-

mi nem úgy történik, ahogy elvárják. Nem kérlelnek, nem 

próbálnak lekenyerezni, nem fenyegetőznek.Egyszerűen 

és érthetően elmondják a gyermekeiknek, hogy mi az, 

amit nem tehetnek meg, és mi az, amit meg kell tenniük.” 

Az apa, aki fegyelmez. 

Ahogy a körbekerített legelőkön egészséges bárányok 

nőnek fel, a világos, ésszerű határok is egészséges, boldog 

gyerekeket eredményeznek. 

Számos könyvet írtak már arról, hogyan legyünk haté-

kony és eredményes szülők. Az egyik szakértő ezt hang-

súlyozza, a másik amarra esküszik, és cáfolja az elsőt. Én 

azonban nem találtam még jobb tanácsot annál, amit Pál 

egyik levelében olvashatunk: „Ti apák pedig ne ingereljé-

tek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása sze-

rint fegyelemmel és intéssel. (Efézus 6,4) A gyermekek 

ingerlésének egyik legbiztosabb módja pedig az, ha nem 

húzzuk meg világosan a határokat, és nem tisztázzuk le 

érthetően az elvárásokat. 

Pl. azt mondja egy apa a lányának: „Tessék emberi idő-

ben hazaérni kisasszony!” De mi ez az „emberi” idő, Ér-

telmezés kérdése: a hajnali egy óra annak tűnhet egy fiatal 

lány számára, míg az apja már este tizenegykor meglehe-

tősen idegesen várhat az ajtóban. Sokkal jobb érthetően 

meghúzni a határt: „Kérlek legyél itthon tizenegyre, nem 

tizenegy harminckor, de nem is tizenegy tízkor.” 

Ahelyett, hogy azt mondjuk a kamasz fiunknak: „A te 

dolgod levinni a szemetet”, mindenki számára jobb lesz, 

ha konkrétabban meghatározzuk a feladatot:” A te dolgod 

levinni a szemetet minden reggel, mielőtt elindulsz az 

iskolába.” Ahelyett, hogy ezt mondjuk: „Nyomás taka-

rítsd ki a szobádat”, mondjuk inkább: „Szeretném, ha még 

vacsora előtt kitakarítanád  a szobádat, rakj rendet, porta-

laníts, és a seprűt is használd egy kicsit.” 

A szabályok és elvárások érthetővé és világossá tétele 

segít az apának, hogy kialakítsa a határokat, segít a gyer-

meknek, hogy tiszteletben tartsa ezeket a határokat, és 

mindkét felet megóvja a félreértések és félreértelmezések 

okozta problémáktól. 

Josh McDowell: Az apai kapcsolat „c” könyvéből 

114,115. old., melyet nyári olvasmánynak ajánlunk 

apukáknak, anyukáknak! 

LEGYENEK  A  SZABÁLYOK  VILÁGOSAK 
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Gyermek-istentiszteletre járó gyerekekkel és szüleikkel kirándultunk 

2010 június 5.-én 23 gyerekkel és 13 felnőttel a Debrecentől 

10 km-re lévő Erdőspusztára utaztunk. Előző este kissé aggódva 

hívtam fel csoportvezetőnket, Szabó Juditot, hogy biztosan lesz-

e kirándulás másnap, mert egész héten, de még péntek délután 

is esett. Szombaton csodálatos verőfényes reggelre ébredtünk. 

A buszon, a Loment lányok ajándéka fogadott. Áldást kértünk a 

napra, énekeltünk és Judit néni még egy kedves megszívlelendő 

történetet is elmesélt nekünk. Megérkezve örömmel tapasztal-

tuk, hogy Szabó Marcinak és a Nagy házaspárnak köszönhető-

en, már pirult a bográcsban a szalonna a slambuchoz. Ők koráb-

ban indultak kocsival, hogy időben ebédelhessünk. Az "erdei 

múzeumban" a tájegység növény és állatvilágát, történeti múlt-

jának és tanyai életének tárgyi emlékeit néztük meg, majd a 

bemutatóház udvarából a tó mellett, egy fahídon átsétáltunk a 

15 hektáros füvészkertbe: amely elsősorban fajtagyűjtemény, 

lombos, fenyő- és cserjefélékből áll. A tanösvényen séta közben 

megálltunk a vákáncsosház mellett, a kilátóba, és a játszótéren. 

Mire visszaértünk kész volt a finom ebéd.  

A délután a játéké volt. Számháborúztunk bibliai neveket vi-

selve és mindenféle változatban lejátszva, csoportokban keres-

tünk színes papírcsíkokat, amiből boldogmondásokat kellett 

kirakni, játszottunk a tó melletti játszótéren, fociztunk, tollas-

labdáztunk, beszélgettünk, barátkoztunk. 

A tervezett időpontot egy órával meghosszabbítva indultunk 

haza. 

Azt hiszem nemcsak a magam nevében mondhatom, hogy jó 

volt, és hálásan köszönjük. 

Barakné Horváth Eszter 

Minden könyvben van valami, ami magával 

ragadja az olvasni vágyókat: pl. a könyv külse-

je, formája, betűtípusa vagy címe. Ficsorné Ka-

pus Mónika könyvében engem a címe ragadott 

meg: „A középső”. 11 éves koromig, az öcsém 

születéséig, nővérem és húgom  révén én vol-

tam a „középső”. Így már a cím alapján nagyon 

foglalkoztatott a könyv. 

Ennek az ifjúsági regénynek a főhőse Tóth 

István, aki nehezen viseli, hogy családjukban ő 

a középső. Boldogtalan, nincs igazi barátja és 

nehezen illeszkedik be kortársai közzé. Magá-

nyosnak, kivetettnek érzi magát. Erre még szü-

lei is rátetéznek azzal, hogy  a beteg, öreg nagy-

mamát magukhoz veszik és István szobájában 

szállásolják el. Pisti teljesen kétségbe van esve, 

de a nagymama jelenléte végül mégis teljesen 

megváltoztatja a fiú életét. Az ajándékba kapott 

Biblia, a gyülekezettel való megismerkedés, az 

új barátok, olyan szívet melengető történetek, 

hogy az olvasó szinte észre sem veszi és már a 

könyv végére ért. 

Ahol egy családi tragédia és Isten jelenléte még 

közelebb hozza egymáshoz a testvéreket. Jó 

olvasást, szép időtöltést, szép nyarat kívánok 

mindenkinek. 

Nagyné Kocsis Gabriella 

OLVASNI  JÓ! 
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Simon A. grafikája 

Mit tervez a nyárra? 

E kérdés körül időztünk pár kedves emberrel, vágyak, célok, 

tettrekészség jegyében, de mindannyian tudják: 'ember tervez, 

Isten végez". Csendesen hozzáteszem, maradjon őszre és a télre 

is a sok tervből és jókedvből. 

Elsőnek is az igen elfoglalt Eszenyi Balázs iskolánk. igazgató 

urát támadtam le e három kérdéssel: 

- Mit tervez a 2010-es nyárra? Mit tesz azért, hogy a szűkebb 

családja is feltöltődjön? Az Úristen segítségét hívja ez ügyben 

is? 

- Négy unokánk van. Kettő böszörményben, kettő Budapesten 

él. A pestiek itt töltik a nyarat, így unokázással telnek a forró 

hónapok nagy része. Igyekszünk a kívánságaikat teljesíteni a 

nagy városi élet után. A nagyobbik gyerek első osztályos, meg-

érdemli a pihenést, nagyon szépen teljesített az iskolában. Ott 

szokás, hogy a legjobbak fényképe kikerül a falra, szinte min-

den tantárgynál ott a mosolya. Úszik, ezért kihordjuk az uszodá-

ba, hogy erősödjön ebben is, emellett még kézilabdázik. A Kál-

vin téri gyülekezetnél a gondnoki munka révén a lelkészbeikta-

tás sok időmet elveszi. Júliusban a presbitereknek óbudai egy-

házmegyei konferencia lesz, lelki gyakorlat egy hosszú hétvé-

gén. Mindezek után reményeink szerint egy hosszabb kirándu-

lást tervezek a feleségemmel Sopronba és környékére. Eláru-

lom, hogy ezzel egy régóta dédelgetett álmát teljesítem, igen 

nagy örömmel. 

Bízom benne, hogy gyűjtök annyi erőt, hogy a rám váró sok-

rétű feladatokat el tudom becsülettel látni. Augusztus közepétől 

az új tanévre kell felkészülni. Továbbra is kérem az Úristen 

jóságát, legyen a gyülekezetek, a városunk, népünk őriző pász-

tora! 

Csatári Andrea az iskolánk tanárnője 

- Mit szeretne feltétlenül megvalósítani a nyáron? Milyen 

vágyai vannak? A családi fészek melegét mivel erősítik? 

- Sokat olvasni, pihenni. Sok időt tölteni tartalmasan a család-

dal. Minél több közös programot szervezünk. Egy gyermekünk 

van. Moziba, könyvtárba látogatunk. Debrecenben és helyben a 

rendezvényekre együtt megyünk, illetve nyaralunk. Lakásfelújí-

tás előtt is állunk, ez egy jó kis program lesz, igénybe veszi az 

embert minden téren. 

Tóth Gáborné Marika nénivel, aki nyugdíjas és gyülekeze-

tünk tagja, a piacnál futottam össze vele. 

- Mit szeretne a nyáron megvalósítani? 

- Szerettem volna a gyülekezeti táborba elmenni, de az egész-

ségi állapotom nem engedi. A templomba járok, ezután is sze-

retnék eljutni. 

- Mennyire érzi az Úristen jelenlétét? 

- Ismerem jól az Úristent, mindig megsegített. Sokszor mi 

emberek vagyunk türelmetlenek, nem tudjuk, vagy nem is akar-

juk kivárni a válaszát, pedig Ő sosem késik. 

Ludánszki Jánosné Kati az iskolánk portás-eljárója 

- Mit tervez a nyár folyamán? - tettem fel a mosolygós hölgy-

nek is a jól ismert kérdést. 

- Nyaralást nem tervezünk, otthoni átalakítás lesz. Esetleg egy 

pár napos pihenést a férjemmel a szabadság ideje alatt. Dolgo-

zunk a nyáron is Hála Istennek. Gyógykezelésre is járok. Ter-

mészetesen unokázok is amennyire erőmből és időmből telik. 

- A lelki életüket hogyan erősítik? 

- Amennyiben az időm engedi a templomba el fogok járni, 

mint azt eddig is tettem. 

Barabás Balázs Bencét iskolánk 7 osztályos tanulóját, a ro-

kon kisfiút fagyizás közben faggattam. 

- Mit tervezel a nyárra? 

- Biciklizést, strandolást, focizást, kürtős kalácssütést, szalon-

nasütést. Együtt lenni a családdal. Kirándulni is jó lenne menni. 

- Szoktál-e imádkozni? És a vágyaid közül melyik a legfonto-

sabb? 

- Együtt lenni a családdal. 

Az iskolában reggel szoktunk imádkozni. Nyáron inkább 

majd este fogok lefekvéskor. 

Gyürki Katalin 4 gyermekes anyukát az út közepén, a bicik-

lijén állítottam meg. Bemutatkozás után kérdeztem meg: 

- Mit terveztek a nyárra? 

- Egy negyedikes és egy másodikos gyerekem jár a református 

iskolába. Veszekedésmentes és tartalmas, hasznos nyarat terve-

zünk. Ennek jegyében mindennap valamilyen kézműves tevé-

kenységet szervezünk, az úszóedzésekkel frappánsan össze-

egyeztetve. Ezeken túl szeretnénk még eljutni a Tátrába és a 

Balatonhoz is. 

-Az Úristen milyen szerepet kap a mindennapjaitokban? - 

kérdezem tovább az árnyékba húzódva, két kis gyermeke is 

türelmes. 

- Minden reggel negyedórával korábban kelek fel, hogy az 

indulataimat lecsillapíthassa Jézus Krisztus. Nem megy minden 

egyik napról a másikra. A Szentlélek által említett, Bibliában 

szereplő emberek is küzdöttek. Jogunk van nekünk is küzdeni, 

előbb utóbb célt érünk. Mindennap tanácsot kell kérnem az Úr-

istentől, hogy megtaláljam a saját helyemet. 

Szabóné Juhász Erzsébet gyülekezetünk pénztáros-

adminisztrátorát sem hagytam ki a jóból: 

- Mit tervezel a nyárra? 

- Munkával is fog telni a nyár. Kerítésfestés, fürdőszoba fel-

újítás, lakásfestés. Egy hétre szeretnénk elmenni a családdal 

nyaralni. 

- Mit teszel a családi béke megőrzéséért? 

- Nagyon szerencsések vagyunk, mert két nagylányunk- 18 és 

21 évesek-még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt az egy 

hetet együtt töltsük el négyesben. Vannak egy napos kirándulá-

saink is. Megteszünk a férjemmel mindent, hogy minél később 

szakadjanak el tőlünk. Ha el is kell engedni őket, tudni fogják 

majd, hogy bármikor számíthatnak ránk. 

Szabó Judit fejlesztő pedagógusnak, aki gyermekórákat is 

vezet, az interneten tettem fel a kérdéseimet. 

- Milyen vágyaid vannak a nyarat illetően, amelyeket szeret-

nél teljesíteni? 

- A kellemes hőmérséklet mellett sok lehetőséget ad a késői 

sötétedés arra, hogy a barátaimmal hosszabban tudjak egy-egy 

kerti főzőcskén együtt lenni, ezek mindig jól sikerülnek. A ba-

rátaim remek vendéglátók, és a finomságok, amiket elkészíte-

nek utánozhatatlanul finomak. Sajnos én a szerény bérházi laká-

somban mindezt nem tudom viszonozni, de tudom nem is erről 

szól ez. Ez a nyár a harmadik olyan nyár, amikor lesz egy hét az 

életemben, amit nagyon várok. Ez a gyülekezeti tábor hete. Ez a 

hét akkora  feltöltődést ad, hogy kitart egész évre. Nagyon sze-

retném, ha ott tartanánk már. Szívesen pakolnám már a bőrönd-

be a ruhákat, és indulnék "fel a hegyre" veletek testvéreim. 
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Az előző oldalról folytatása  

- Miben látod a családokon belüli távolodásnak, elhidegülés-

nek a fő okát? Neked kell-e erőfeszítéseket tenni, hogy megma-

radjon a család lelki egysége, vagy az Úristen teszi meg a na-

gyobb részt? 

- Lázadnék, hogy nincs ilyen jelenség, de sajnos tudom, hogy 

van. Sokakkal beszélgettem erről. Úgy érzem a legnagyobb 

probléma a "mókuskerék harc". A munkahelyünkön kell, a csa-

ládi életünkben meg szeretnénk 100%-ot nyújtani. Nem szeret-

nék a mai gazdasági helyzetről beszélni, hiszen ezt mindannyi-

an érezzük, tudjuk mit jelent. A következmény a több munka-

hely, ennek köszönhetően a kimerültség vagy a munkanélküli-

ség okozta ingerültség. Lényegesen kevesebb idő marad az iga-

zi családi együttlétekre. A gyerekek a számítógép és a Tv előtt 

nőnek fel. Se idő, se energia, se pénz nem jut a családjainkkal 

való szeretetteljes együttlétre. Azt hiszem belefeledkeztünk a 

megteremteni mindent a szeretteinknek gondolkozásba és elfe-

lejtettük a lényeget. Beszélgetni egymással, megérinteni egy-

mást, együtt tenni valamit… Beszélgetni egymással Istenről és 

megérinteni egymást, akár lelkileg is Isten üzenetével vagy a 

Jézustól tanult szeretet továbbadásával. Együtt tenni valamit, 

mondjuk együtt imádkozni, énekelni Istenhez, elmenni az Isten-

tiszteletre… 

A legfontosabb amit tenni tudunk akár gyermekként, akár 

szülőként, hogy kérjük Isten segítségét abban is, hogy a család 

egységét őrizze meg a nehézségek ellenére is és formáljon ben-

nünket olyanná, ami méltó az Ő gondviselő szeretetéhez. 

„Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, 

és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és 

örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka.!” Prédi-

kátor 5,18 

Rózsa Gáborné 

 Mi Atyánk, 

Ki a földet látod, 

Keressél neki több barátot. 

  

Nagyanyót: 

Cérnát találna hozzá, 

S az ózonlyukat befoltozná. 

 

 Nagyapót: 

Mintha otthon tenné, 

Sivatagjait megöntözné. 

 Édesanyát, 

ki minden éhes 

gyermekét megszoptatni képes. 

  

S olyan apát, 

Aki mától 

Gyilkos kezekre ütni bátor. 

  

Testvérkét: 

Hogyha összevesznénk, 

Egymást estére megkeresnénk. 

 Add, játszótérnek 

Az egész Földet 

Kerítés nélkül hegyet, völgyet! 

  

Kovács Tibor 

Gyermek-ima a Földért 

Ismersz házaspárokat a Bibliából?  
Felsoroltam néhányat. A bal oldali oszlopban a férjek, a jobb oldali oszlopban a feleségek 

nevét olvashatod. Ha a ceruzád hegyével követed a vonalakat, megtalálod mindenkinek 

a párját.  

 

 

 

 

(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 
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Gyülekezeti táborunkért, 

Munkatársaink nyári testi-lelki feltöltődé-

séért, hitbeli megerősödéséért, 

Tanulóink, hittanosaink testi-lelki épségé-

ért a vakáció veszélyei között, 

Árvíz és elemi csapás sújtotta területeken 

élőkért, 

Családokért, házasságok megelevenedé-

séért, 

Új munkatársak szolgálatba állásáért, 

A Gyülekezeti ház felújításáért. 

I M Á D K O Z Z U N K... 

     Ha meglankadsz az úton, melyen járnod kell…          

2. Ha nem szól már az Ige, mely az Isten szava, 

Ha nem ég a tűz benned, mert elhamvadt lángja, 

Ha hiába szólod Isten üzenetét, 

 Áll meg és borulj le Istened elé! Refr.: Addig ne menj 

tovább…. 

3. Ha szíved újra kemény és nem fűt már a vágy,  

Hogy megismerjék Jézust, az élő Isten Fiát, 

Ha saját utad járod és mindenből elég, 

Áll meg és borulj le Istened elé! Refr.: Addig ne menj 

tovább…. 

 

 

V a sá rn a pró l 

vasárnapra ta-

nuljuk ezt a dalt 

egy új sorozat 

kísérő éneke-

ként. Mindany-

nyian hivatkoz-

tunk már arra, 

hogy egy rohanó 

világban élünk, s 

emiatt nem tu-

dunk – nem aka-

runk egymásra 

figyelni. Csak a 

magunk dolgai-

val vagyunk el-

foglalva. Könnyű 

a másikat hibáz-

tatni a bűneink 

miatt, pedig csak 

meg kellene áll-

nunk egy pilla-

natra, és leborul-

nunk Isten előtt - 

ahogyan az ének 

is mondja- aki-

nek van hatal-

ma, hogy újra 

lángra lobbantsa 

szívünket, belőle 

t ö l t e k e z z ü n k 

mindennapi szol-

gálatainkban. 

 



Iskolánkban elért versenyeredmények  
Májusban került megrendezésre a város különböző önkormányzati iskoláiban az alsó tagozatosok komplex tanulmányi versenye. 

Iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el: 

a 2.b osztályosok csapata ( csapattagok: Andirkó Zsófia, Dóka Imre, Kovács Panna ) III. helyen végzett ( felkészítő pedagógu-

sok: Nyitrainé Gellén Gabriella és Tóthné Tóth Anikó ) 

a 4. a osztályosok csapata I. , a 4.b osztályosoké pedig a III. helyezést érte el 

Egyéni helyezések: 

Matematikából:  I. hely  Barak László  4.a 

   III. hely Mirkó Kira  4.b 

Magyarból:  II. hely Gyürky Anna 4.b 

   III. hely Kiss Balázs  4.a 

Környezetismeretből: I. hely Mező Imre  4.a 

   II. hely Bársony Zsuzsanna  4.b 

Felkészítő pedagógusok: Bodnár Éva, Csatári Andrea, Debreczeniné Szolnoki Szilvia, Varga Judit 

 

Bendegúz levelezős verseny országos fordulóján olvasás- szövegértés kategóriában 

Mező Imre 4.a osztályos IV.,  Bodnár Antal 6. osztályos tanuló pedig a VIII. helyezést érte el. 

 

 

                                        

Simon A. grafikája 

 

 

 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 

 Vasárnap   9 óra Gyermek-istentisztelet Gyülekezeti ház 

 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 

 Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 

 Hétfő   8 óra Hétkezdő áhítat nyáron szünetel 

 Hétfő 15 óra Imaközösség Gyülekezeti ház 

 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 

 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 

 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti ház 

 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek nyáron szünetel 

 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 

 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

Lapzárta: augusztus 20. 
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TÁBOROZÓK FIGYELEM! 
 

Július 25-én, vasárnap délelőtt az istentisztelet után tábori tájékoztatót tartunk a templomban. 
 

******************************** 
Támogatókat keresünk! 

Ha valaki szívesen támogatná gyülekezeti táborunkat - ha maga nem is vesz részt - kérjük, je-

lentkezzen a Lelkészi Hivatalban. 

„Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét!” Galata 6,2 


