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Az újév kapuját átlépve jó számot vetni mindazzal, ami 
a mögöttünk hagyott esztendőben történt. Ami jó volt az 
hálával továbbvinni a 2017-es jubileumi évbe is; ami pe-
dig Isten terveivel nem egyezett azt Urunk előtt újragon-
dolni. 

A vasárnap délelőtti istentiszteleteken legkevesebb 
100-an, legtöbben 700-an voltunk. 
A vasárnap délutáni istentiszteleteket egész évben 

megtartottuk, alkalmanként kb. 5-10 fő vett részt. 
Összesen 37 hittancsoportba (15 egyházi iskolai, 1 

gyülekezeti és 16 állami iskolás, valamint 6 óvodás cso-
portba) vihettük a jó hírt a tanév ideje alatt. Egyházi isko-
lás diákjaink létszáma 380 fő, állami intézményben tanu-
ló hittanosaink száma 170 fő. A hitoktatás szolgálatát há-
rom lelkész, egy vallástanár és egy hittanoktató végzi. 
2016-ban a beiskolázási arány az egyházi iskolában 

kicsit csökkent. Iskolánk vezetői és munkatársai nagy 
igyekezettel munkálkodnak azon, hogy a szülők és gyere-
kek bizalma töretlen legyen iskolánk iránt. 
10 alkalommal ünnepeltünk együtt iskolánk tanulói-

nak családtagjaikkal. Külön öröm volt, amikor nemzeti 
ünnepeinken is megörvendeztettek minket szolgálatukkal 
(Márc.15, Okt. 23, Aug. 20). Együtt épültünk diákjainkkal 
az őszi csendes napon, ahol református örökségünkkel 
kapcsolatos előadásokat hallottunk. Ezt az alkalmat a 
Város Önkormányzatával és a Városi Levéltárral közösen 
szerveztük. 
Gyermek istentiszteletre a családi vasárnapok kivéte-

lével minden vasárnapra készültünk, de többször előfor-
dult, hogy nem volt kinek megtartani a foglalkozásokat. 
Sajnos csökkent az igény és az érdeklődés a gyermek is-
tentiszteletek iránt. 
A 2 felnőtt imakör, 2 ifjúsági bibliakör és a férfikör 

alkalmai rendszeresek voltak. 
Az ifjúsági konfirmáció és a pedagógus bibliaórák al-

kalmai a tanév ideje alatt folytak. A felnőtt konfirmáció 
előkészítés 3 hónapon át tartott. 
A bibliakörök fejlődésének és egyéb gyülekezeti alkal-

maknak is komoly akadálya volt, hogy még 2016-ban sem 
tudtuk használni a gyülekezeti házat. Reméljük, hogy a 
reformáció jubileumi évében végre birtokba vehetjük a 
szépen felújított, otthonos és korszerű épületet.  

Bibliaórákat tartottunk hetente a Fazekas Gábor Idő-
sek Otthonában, havonta a Tevékeny Szeretet Szolgálat 
Kassa utcai telephelyén és a Szent Kamill Idősek Ottho-
nában. 
Végezte áldozatos munkáját a Presbitérium és az 

Templomi Orgona Alapítvány Kuratóriuma. Tagjaik ide-
jüket, szakértelmüket, figyelmüket állítják a gyülekezet 
szolgálatába, hogy zökkenőmentes legyen közösségünk 
élete. Hűség és egymásra figyelés jellemzi őket. 
Gyülekezeti újságunk kéthavonta 900 példányban 

jelent meg. Tapasztalatunk szerint szívesen olvassák a 
testvérek a „Testvéreket”. A cikkek írásában viszont bízta-
tásra szorulnak. 
Internetes felületeinket használtuk és igyekeztünk 

rendszeresen frissítgetni. A gyülekezet közösségi oldalon 
történő hírközlésében Gyulai Sándor presbiter vállalt ak-
tív részt. Gyülekezeti írat terjesztésünk továbbra is műkö-
dött önkénteseink segítségével. 
37 keresztelés volt (32 gyermek, 5 felnőtt). 
35-en konfirmáltak (31 fiatal, 4 felnőtt) 
10 pár kérte Isten áldását házasságkötésére (4 refor-

mátus, 6 vegyes vallású). Két pár erősítette meg házassági 
fogadalmát 50. házassági évforduló alkalmából. 
32 alkalommal hirdettünk vigasztalást ravatal mellett 

(13 férfi, 19 nő). Közülük 13-an egyháztagok voltak. 

6 alkalommal úrvacsoráztunk. Legtöbben Pünkösd 
ünnepén 239-en. 
Látogatásokat rendszeresen 9 önkéntes munkatárs 

végzett. 51 főt látogattak meg, összesen 354 alkalommal. 
Rajtuk kívül a gyülekezetben diakóniai szolgálatra tíz hó-
napon át foglalkoztathattuk Nagyné Rózsa Máriát, aki kb. 
200 helyen tett látogatást, a látogatottakat több ízben is 
felkereste (Közel 400 alkalommal látogatott.) 
Több alkalommal volt koncert vagy zenés bizonyság-

tétel templomunkban. (Kegye János pánsíp művész, Ta-
kács Nikolasz énekes, Tabulatúra Régi Zenei együttes.) 
Több alkalommal hallgathattuk a Bárka zenekar szolgála-
tát. A zenekarban ugyan több személyi változás is történt, 
de továbbra is szívesen muzsikálnak együtt. Köszönet 
azoknak, akik segítettek a hiányokat pótolni. 
Felkészültünk arra, hogyha eljön az alkalmas idő, ak-

kor a Bocskai István Gimnáziumnál készek leszünk a 
fenntartói feladatot átvállalni. Megdöbbentő ellenállást 
kellett azonban tapasztalnunk mind a szülők, mind a diá-
kok részéről. Megdöbbentő volt a város népének egyhá-
zunkról alkotott torz képe, sokszor tájékozatlansága is. A 
mai ember számára nem egyértelmű, hogy Isten egyháza 
érte van, és Isten népének ő is élő tagja lehet. Sokat kell a 
városban élők egyházképének formálásán dolgoznunk 
2017-ben is. Köszönet mindazoknak, akik hitvalló módon 
szóltak és aktív szerepet vállaltak az átvételi folyamat elő-
mozdításában. 
Gyülekezeti életünket színesítették és a közösséget 

építették a következő események: 
 Ökumenikus imahét. Januárban még nem gondol-

tuk, hogy utoljára szolgálhatunk együtt lelkésztársa-
inkkal, hiszen az év során szinte minden felekezetnél 
személyi változások történtek. 
 Házasság témájában Süveges Gergő újságíró, mű-

sorvezető volt a vendégelőadónk. 
 Házaspáros és ifis hétvégét szerveztünk Mátraházá-

ra februárban, melyen 56 fő vett részt. 
 Részt vettünk a „Hirdesd az Igét” egyházmegyei 

programsorozat alkalmain áprilisban. (A presbiterek-
nek, családoknak, lelkészeknek szóló alkalmakon egy-
aránt.) 
 Májusban lelkészbeiktatáson ünnepelhettünk 

együtt. 
 Tavasszal előadást hallottunk a nyelveken szólás-

ról. 
 Férfikör és imaközösség közös főzése volt nyár ele-

jén. 
 Többgenerációs nyári táborunk a határon túl, Szé-

kelyjón volt júliusban, ahol összesen 94-en vettünk 
részt. A hét során „Egyházképünkről – Egyházhitünk-
ről” gondolkodtunk együtt. 
 Ősszel úti élménybeszámolót hallottunk a Luther 

Márton életéhez kötődő helyszínekről. 
 Sokrétű többgenerációs programokat szerveztünk 

október 31-én a Kálvin téri Gyülekezettel együtt. 
(rajzpályázat, kiállítás, koszorúzás, vetélkedő, kézmű-
ves foglalkozás, koncert). 
 Az év során többször volt kézműves foglalkozás. 
 Gyülekezeti napot szerveztünk az elmúlt 10 évben 

konfirmáltaknak. Hagyományteremtő szándékkal szer-
veztük, de a széles körű hívogatáshoz képest sajnos 
szerény volt a fiatalok érdeklődése. 
 Hálaadó istentiszteleten köszöntöttük a 25 és 50 

évvel ezelőtt konfirmáltakat. 
 A naptári év végén, munkatársi vacsorán vettünk 

részt. 

Visszatekintés a 2016-os esztendőre 
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Többféle sorozatban tanulmányoztuk Isten igéjét a kis 
csoportokban. A vasárnap délelőtti igetanulmányozó so-
rozatok a következők voltak: 

 Gyülekezeti célok 
 Házasság 
 Utolsó idők 
 Tízparancsolat 
 Imádság 
 Többször is sor került vendég igehirdetők szolgála-

tára. 
 Ősztől az egyházi iskolában végzendő lelkészi szol-

gálatba részmunkaidőben bekapcsolódott Pluhár Gá-
borné Szűcs Enikő lelkésznő. 
 Gyülekezetünk továbbra is szívén viselte az Értelmi 

sérültek Napközi Otthonának fiataljait, a Tiszafüredi 
Szivárványház sérült lakóit. Több ízben járt mindkét 
helyen kisebb, nagyobb küldöttség 2016-ban is. Több 
évtizedes jó kapcsolatot ápolunk a lepramisszió szolgá-
latával is. 
 Egyházfenntartói járulékot összesen 401 fő fizetett. 

Ennek átlagos mértéke: 11.550 Ft/fő volt. 
 Választó névjegyzékben felvettek száma: 565 fő. 
 Gyülekezeti házra 103 fő adományozott, összesen 

4.546.415 Ft-ot. Áldás volt az e célra meghirdetett 
rendszeres adományozáson. 

Perselyadományok: 4.209.885 Ft 
Megköszönöm mindenkinek hűséges, szívből, szeretet-

ből jövő önkéntes alkalmi vagy rendszeres szolgálatát, 
adományát, imádságát. 

 S hogy másoknak is kedvet csináljak az önkéntes szol-
gálatvállaláshoz, néhány területeket fogok megnevezni, 
melyekben gyülekezetünk tagjai aktívan részt vesznek: 

Igeszolgálatok, bizonyságtételek, csoportvezetési szol-

gálatok. 
Az istentiszteletek hangszeres kísérete, énekválasztás, 

énektanítás, kórus és zenekari szolgatok. 
Család- és beteglátogatás otthonokban és szeretetszol-

gálati intézményekben. 
Gyermekszolgálatok összeállítása és betanítása. 
Cikkek írása, újságunk szerkesztése, fotózás. 
Évfordulók számontartása, levelezés. 
Sajtótermékek terjesztése, technika kezelése. 
Úrvacsorák előkészítése, úrvacsorai jegyekre adomá-

nyozás. 
Műszaki munkák, javítások, virágok gondozása, ado-

mányozása. 
Hivatali, irodai, könyvelési munkák. 
Perselyadományok számbavétele. 
Istentiszteleten résztvevők fogadása. 
Anyagbeszerzés, mesteremberek mozgósítása. 
Kuratóriumi, bizottsági munkák. 
Szeretetvendégségek előkészítése, sütemények, termé-

szetbeni adományok. 
Takarítás, mosás, varrás. 
Utazások szervezése, táborozáshoz nyújtott segítségek. 
Egyházfenntartói járulékok, cél- és perselyadományok. 
Hívogatás. Az evangélium, a gyülekezeti élet eseménye-

inek megosztása, a színvonalas oktatás jó hírének tovább-
adása. 

Jó szándékú, építő észrevételek, bátorítás. 
Nem utolsó sorban a gyülekezetért való rendszeres 

imádság. 
Istené legyen a hála mindezekért! 
(Elhangzott 2017.01.15-én a vasárnap délelőtti isten-

tiszteleten.) 
Ö sszea llí totta: Lomentne  Szopko  Tu nde 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége testvéri szívvel kö-
szönti gyülekezetünket az alábbi gondolatokkal:  

Kedves Testvéreim! 

Négyszázötven esztendővel 

ezelőtt, 1567-ben, február 26-án 

fejeződött be a Debreceni Zsi-

nat három napos ülése. Ettől az 

eseménytől számítjuk reformá-

tus egyházunk és a Tiszántúli 

Református Egyházkerület ala-

pítását. A II. Helvét Hitvallás-

nak az 1567. évi Debreceni Zsi-

naton történt aláírásával szilár-

dult meg a helvét irányú refor-

máció Magyarországon, mivel 

ez a zsinat tette meg az első lé-

péseket egy olyan egyházi szer-

vezet kialakítására, amely a hel-

vét reformációhoz csatlakozott 

gyülekezetek életrendjét körvo-

nalazta. Éppen ezért nekünk, 

tiszántúli reformátusoknak ket-

tős hálaadás van a szívünkben a 

reformáció jubileumi évében. 

Erősítsen bennünket a mai is-

tentisztelet is a reformáció felis-

meréseiben: Abűnös ember 

egyedül Jézus Krisztusban való 

hit által, Isten ingyen kegyel-

méből, kizárólag a Szentírás 

alapján és a Megváltó érdemé-

ből üdvözülhet. - Egyedül Iste-

né a dicsőség! 

Dr. Adorján Gusztáv főgond-

nok és dr. Fekete Károly püs-

pök 

 

Imádság: 

Mindenható, örökkévaló Úr-

isten, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatat-

lannak bölcs és hatalmas Te-

Méliusz Juhász Péter (1532-1572) református püspök, a Magyar Re-

formátus Egyház megszervezésének legnagyobb hatású vezéregyéni-

sége. A Debreceni Egyetem főépülete előtt álló szobor Füredi Richárd 

alkotása.  



www.bocskaiter.hu 

Presbitereink válaszolnak 

Ifj. Szabó Márton presbiter testvérünkkel csak pár 

mondatot váltottam ez idáig, ráadásul egy barátom, aki 

dolgozott a keze alatt, - hát finoman szólva - szigorúnak, 

érzelemmentesnek titulálta. Most, hogy ez a riport ké-

szült, volt szerencsém megismerni őt közelebbről is. Na-

gyon sok a hason-

lóság közöttünk. Ő 

sem ad a hajdivat-

ra, én sem! Ő is a 

végletek embere, a 

szenvedélyei ha-

mar elsodorják, s 

azt is, aki a közelé-

ben van. Megraga-

dott őszintesége, 

mély hite, gyer-

mek- és embersze-

retete. Azt kívá-

nom neki, hogy 

minden vágya tel-

jesüljön, s a gyüle-

kezetünk aktív, 

stabil "véne" maradjon sokáig! 

 Vágyott-e valaha is erre a posztra? 

 Már Orosz József idejében is pedzegették ezt nekem. 

2000-ben vállaltam el, ekkor választottak ugyanis meg 

presbiternek. Nem vágytam rá, ez inkább egy megtisztel-

tetés. A felmenőim is azok voltak egyébként, úgyhogy 

nem volt ez a szolgálat idegen nekem. 

 Nehezebb a feladat vagy könnyebb, mint azt előzőleg 

gondolta? 

 Nehezebb. Sokkal nehezebb. Nagy lelki teher volt szá-

momra például a lelkész váltás annak idején. Sok szép 

emlékem van az elmúlt 18 évről. Az iskola-, a templomfel-

újítás, a gyülekezeti ház ügye, mely folyamatban van. 

Mindig volt mire nézni, és van ma is. 

 Pontosan mi is a feladata, mint presbiter? 

 Már a kezdetektől a számviteli-gazdasági bizottság-

ban vagyok. S változatosságként futball bajnokságokat is 

szerveztem a két gyülekezet között. Valamint a tiszafüredi 

gyermekotthon látogatásában is részt szoktam venni évek 

óta. 

 A családdal és a munkájával hogyan tudja összeegyez-

tetni ezt a szolgálatot? 

 Saját családom még nincs. A szüleim viszont teljes 

mellszélességgel mellettem állnak! A munkát pedig lehet 

úgy alakítani, hogy megférjen a szolgálattal. Ez egy kelle-

mes kötelezettség. 

 Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő viszonya a 

hétköznapokban? 

 Jó viszonyban vagyunk. Ha találkozunk, beszélgetünk 

magánéletről is, egyházról is. Figyelemmel kísérjük egy-

más sorsát, de össze nem járunk. 

 Az Úristen áldásait még inkább érzi, mióta ezt a szol-

gálatot végzi? 

 Igen! Bár az egész életemre jellemző az Úristen végte-

len kegyelme, szeretete. Sok vargabetű volt az életemben, 

a Jóisten mindig kihozott a mélységekből, kilátástalannak 

tűnő helyzetekből. S amiért különösen is hálás vagyok a 

Jóistennek, az az, hogy a családomat sem fordította ve-

lem szemben, mindig kitartottak mellettem! A tanulmá-

nyaim során is megtapasztalhattam nagylelkűségét, mert 

elég könnyen tanultam. A presbiteri munkához is ad erőt, 

talentumot, melyet az egyház épülésére fordíthatok. 

 A következő ciklusban is szeretné ezt a tisztséget vál-

lalni? 

 Ha a gyülekezet megtisztel a bizalmával, akkor köszö-

nettel elfogadom! Remélem, érdemes leszek rá. 

 Milyen vágyai vannak, akár rövid vagy hosszabb tá-

von? 

 Békében, szeretetben élni. Erőben, egészségben szol-

gálni a gyülekezetet. Szeretném egészségben tudni a csa-

ládomat hosszú ideig! 

 Kedvenc igém nincs, mert minden igében megtalálom 

az üzenetet! A Bibliai Kalauz olvasása közben is úgy ér-

zem, hogy nekem szólnak az igék! De Madách Imre Az 

ember tragédiája című művéből az utolsó sort magamévá 

tettem. 

Ember küzdj és bízva bízzál! 

Tardiné  Szilvi 

remtője! Örvendezünk Előtted, hogy ma hálát adhatunk 

Neked a reformáció századainak áldásaiért. Köszönjük, 

hogy a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi 

nemzetségből Szentlelked és igéd által az igaz hitben 

megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz 

magadnak, amit oltalmazol és megtartasz. 

Áldunk, hogy Szentlelked világossága és igéd ereje el-

hozta a mi népünk számára is a reformáció felismeréseit, 

és új korszakot jelentő folyamatát. Hálaadással köszönjük 

a 450 évvel ezelőtti Debreceni Zsinatot, amelytől számít-

juk magyar református egyházunkat. Köszönjük Neked, 

hogy sok küzdelemben, nehéz történelmi korszakokban, 

hűtlenkedések, elgyávulások és elnyomások között is 

megőrizted gyülekezeteinket és velünk voltál. Ajándék 

számunkra, hogy a mi nyelvünkön is segítségül hívha-

tunk, énekben és imádságban magasztalhatunk Téged, 

valamint hirdethetjük és hallgathatjuk éltető beszédedet 

a Kárpát-medencében és szerte a világon. 

Könyörgünk Hozzád, töltsd ki Szentlelkedet népünkre, 

hogy üdvösséges önismeretre jussunk: forduljunk el attól, 

ami vesztünket okozza és merjük rábízni az életünket a 

Te irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden 

pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti vi-

szályt. Növeld hitünket keresztyén küldetésünkben és 

erősíts meg az evangélium hirdetésére!  

Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádsá-

gunkat. Ámen. 



Mi 32 éve végezzük a Lepramisszió munkáját. Fő fel-
adatunk az imádkozás és a segítségnyújtás. A Lepra-
misszió nemcsak orvosi szervezet, hanem olyan misszió 
amely történetesen életveszély, és szigorú tilalom köze-
pette hirdeti az evangéliumot a 
betegek között. Egy tíz év körüli 
kislányt mutatok be neki az egyik 
szeme leprás mintha a szemgolyó 
kezdene bomlani. Még belegon-
dolni is rettenetes ha a csalá-
dunkban jelentkezne egy ilyen 
betegség ami még ragályos is. 
Aztán egy 20 év körüli ifjú imájá-
ból idézek : „ Istenem , 34 seb van 
a testemen annyira szenvedek, 
hogy már alig bírom, de tudom, 
hogy ez csak itt van a földön ná-
lad már nem fáj semmi. Köszö-
nöm, hogy tudom, hogy hozzád megyek . Ámen.”  

Egy gyermek ének egyik sora jut eszembe:  
„Úgy örül a lelkem ki sem mondhatom hogy tiéd lehe-

tek drága Jézusom.”  
Kedves szülők, édesanyák kulcsoljátok össze gyerme-

keitek kezét, és velük együtt köszönjétek meg testük 
egészségét, és könyörögjetek lelkük üdvösségéért. Isten 
gondoskodik alkalmas utódról aki fölvállalja a nyomo-
rultak beteg ügyeit. Dobos Károly után Riskóné Fazekas 
Márta  nagytiszteletű asszony lépett a helyébe, hogy 
felvállalja ezt a missziót. Itt lelkésznek és igazgatónak 
lenni nagy felelősség. Az Ország különböző részeiről 
öleli magához a beteg gyermekeket, hogy gyógyíthassa. 
De miből ? Hitből és adományokból. Istennek hála, 
hogy vannak gyülekezetek akik komolyan veszik amit ő 
tesz. Közéjük tartozunk mi is a 2016-os évben 163 ezer 

forintot küldtünk hozzájuk. Köszönjük a betegek nevé-
ben a mai perselypénzt is elküldjük, de ha valakinél 
évközbe adatik meg, hogy tudna, és szeretne segíteni , 
pénztárunknál rendezheti ezt, köszönjük . Még egy ra-

gyogó arcú kislányt mutatok be 
aki 8 éves volt amikor beteg lett 
de már meggyógyult, minden 
vágya az, hogy ápoló nő legyen. A 
lepramisszió fölvállalta a tanítta-
tását. Urunk áldása kísérje őt.  
A 9. zsoltár 19. versét olvasom:  
„Mert a szegény nem lesz elfelejt-
ve, és a nyomorultak reménye 
nem vész el örökre.”  
Néhány szóval imádkozzunk:  
Köszönjük Urunk, hogy ma na-
gyon sokan gondolnak a betegek-
re. Hálát adunk az orvosokért, 

ápolókért, igehirdetőkért. Köszönjük,  testükben lel-
künkben gyógyítgatod őket akiket meg lehet. Köszön-
jük, hogy vannak megtérések. Imádkozzunk az intézet 
vezetőjéért, hogy a hétköznapok sűrűjében tudjon bele-
kapaszkodni az ő kedves igéjében amit velünk is közölt: 

„Elöl és hátul körülzártál engem és fölöttem tartod 
kezedet.” 139. Zsoltár 5. vers 

Esdekel a szívünk a mi felnövő ifjúságunkért, akik a 
jó napokban az ő megkeményedett szívükkel elfele tá-
volodnak tőled. Bocsáss meg nekik, és kérünk, hogy 
tanítgassad őket, sőt velük együtt bennünket is tegyél 
taníthatóvá, hogy úgy számlálhassuk napjainkat, hogy 
bölcs szívhez jussunk. Ámen.  

Írta: Szabó Margit 

A leprabetegek világnapja 2017 január 29. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

Fodorné Ablonczy Margit:  
Isten előbb szeretett minket 

Ez a könyv egyszerre emlék és emlékeztetés azoknak a családoknak, akik 
megkereszteltették gyermeküket egy református gyülekezetben. Emlék a ke-
resztelésről, a szentségről, amely kifejezi, hogy Istennek mennyire fontos az ő 
gyermekük. Egyben emlékeztetés arra, amit a szülők, a keresztszülők és a gyü-
lekezet is megfogadott a keresztelőn a hitben való nevelésről, neveltetésről. 
Támpontokat ad ahhoz, hogyan érdemes hitelesen vezetni egy gyermeket, míg 
eljuthat a személyes és önálló keresztyén hitvallásra. 

John Bush: Napi menü 

A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a 
vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint 
hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segíte-
nek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet. Elsősorban 
az ifjúságnak, illetve kezdő hívőknek szól. Szellemesen, egyszerűen, sallang-
mentesen tár elénk egyszerű bibliai, hitbeli igazságokat egy-egy karikatúra-
szerű rajzzal kísérve, amelyek egyáltalán nem bántóak, de nagyon viccesek, 
és rávilágítanak fontos dolgokra. 

Az egyszerűség azonban nem megy át langyosságba. Nagyon kemény igaz-
ságok is elhangzanak, amiket nem könnyű elfogadni, főleg megélni, de Is-
tennél semmi sem lehetetlen! 

"Éljünk aszerint, amit hiszünk. Legyünk készek arra, hogy elmondjuk, 
kiben hiszünk. Azt pedig hagyjuk Istenre, hogy ő győzze meg az embereket 
az igazságáról." (75.oldal) 
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„Isten hozott a Nevesd át magad egy jobb házasságba! 
című programon! Ez egy házassági szeminárium olyanok-
nak, akik gyűlölik a házassági szemináriumokat.” - Így 
kezdte Mark Gungor az első előadást, amit Berekfürdőn 
hallhattunk tőle a házaspároknak és ifiseknek szervezett 
hétvégén.  Ez már a harmadik olyan évünk, amikor a Há-
zasság Hete program részeként, a gyülekezet házaspárjai-
val és jegyespárjaival utazunk el egy hosszú hétvégére. 
Célunk, hogy a házasság szövetségéről, Isten tervéről, 
egymásról és magunkról tudjunk meg többet. Idén tizen-
egy házaspárral tölthettük együtt a hétvégét.  

A korábbi ismereteink felfrissítése után, a programunk 
legfőbb részét Mark Gungor és Dr. Gloviczki Eszter elő-
adásai képezték. Személyesen ugyan nem voltak jelen az 
előadók, de a népes hallgatóság előtt elmondott és kivetí-
tett előadások által mégis úgy éreztük, mintha személyes 
résztvevői lennénk előadásaiknak. 

Mark Gungor lelkipásztor, házassággondozó, a férfi és a 
női gondolkodás különbségeiről beszélt. Elmondta töb-
bek között, hogy a férfi agya olyan, mint egy sok-sok fiók-
ból álló szekrény. Amikor gondolkodik, mindig csak a 
megfelelő fiókot nyitja ki. A nők agya ellenben olyan, 
mint egy huzalgombolyag, ahol minden terület, minden-
nel összeköttetésben áll. Ez az alapvető különbség szá-
mos konfliktus forrása lehet a házasságban. Beszélt arról 
az értékelési rendszerről is, ahogyan egy házasságon belül 
a férfi és a nő „pontozza” a másik fél tetteit és szavait. A 
rendkívül jó humorral fűszerezett előadását hallgatva 
magunkra és egymásra ismertünk. A szemléletes példá-
kat elvittük, és azóta is emlegetjük családunkban. 

Dr. Gloviczki Eszter orvos pedig a szerelem hormonális 

hátteréről beszélt. Ugyan a biokémia tudományával a 
hétköznapokban kevesen foglalkozunk, a doktornő köz-
érthető előadása mégis segítség volt számunkra.  Ráirá-
nyította a figyelmünket arra, hogy a férfiben és nőben 
zajló jól összehangolt kémiai folyamatok mögött csak a 
Teremtő Isten állhat. 

Minden előadást tartalmas csoportos beszélgetés és 
játék követett. Olykor párosan, máskor a férfiak és nő 
külön oldottak meg feladatokat. De tudtunk együtt imád-
kozni, és énekelni a Bárka zenekarral.  Közös filmnézésre 
is volt lehetőségünk. A napsütést kihasználva a szombat 
délutánt többen strandolással vagy sétálással töltöttük. 

„Ugyan a csoportos foglalkozások külön voltak az ifi-
seknek és a házasoknak, mégis jó volt együtt lenni, a 
házaspárokat is látni, a gyülekezet felnőtt aktív tagjai-
val szorosabb kapcsolatba kerülni, látni a gyülekezeten 
belül szövődött testvéri, baráti kapcsolatokat.”- fogal-
mazta meg az egyik ifis résztvevő.  Külön is illesse köszö-
net Nagyné Rózsa Marika szolgálatát, aki az egész hétvé-
ge során a gyermekekkel foglalkozott, hogy a szüleik nyu-
godtan részt vehessenek az előadásokon, beszélgetése-
ken. 

Elmúlt a február, elmúlt a Házasság Hete, de mindazt, 
amivel Isten gazdagított minket Igéje és gyülekezete által, 
azt elvisszük az év többi hónapjába is.  Mert valljuk, hogy 
minden hasonló alkalom segít, hogy mélyebb hittel, bol-
dogabban, teljesebb házasságban élhessünk.  

Lomentné Szopkó Tünde  

Isten hozott egy jobb házasságban!  
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Február harmadikán, péntek délután a mi családunk 
(avagy a nagy része) is nekiindult a berekfürdői útnak. 
Ahogy nyáron, most is ugyanaz volt a felállás: mindegy, 
hány napra megyünk, a fél házat így is, úgy is el kell cso-
magolni, és hiszem, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. 

A mama útravaló pogácsájával teljes is lett az utazás, 
így végül sikerült is elérkezni a Megbékélés házába, ahol 
gyülekezeti csoportunk egy része már ott volt.  

A finom vacsora után összegyűltünk egy közös éneklés-
re, majd a házaspárok, a gyerekek, és az ifisek külön cso-
portban folytatták a programot. Mi ifisek bár első este 
még csak bemelegítő játékokat játszottunk, jóval kelleme-
sebb volt, mint a tesiórai változat. A boldogság volt a té-
ma, és ennek megfelelően mindenki boldog is volt, hogy 
ott lehetett. 

Szombat délelőtt érkeztek még páran a csapatunkhoz, 
így közösen vitathattuk meg, hogy vajon milyen az Isten 
szerinti és a földi boldogság, valamint, hogy mi a kettő 
között a kapcsolat. Megbeszéltük, hogy a Biblia mit mond 
az örömökről, hogy mi az, ami minket boldoggá tesz, és 
mégis mitől függ az ember boldogsága. 

Megnéztünk egy előadást, ami egy amerikai kutatást 
mutatott be, melyből láthattuk, hogy sok minden a kap-
csolatainktól függ. Hogy nem a pénz boldogít, nem egy 
szép ház, de még csak nem is egy jó munkahely. Ami iga-
zán fontos, az az, hogy milyen a kapcsolatunk a körülöt-
tünk lévő emberekkel, na és persze Istennel. 

Miután két csoportban megjelenítettük a hívők és a 
nem hívők boldogságát (vagyis annak forrásait), egy kis 
beszélgetés után az ebéd következett. Mivel ragyogó idő 
volt, – és ezt meg is tapasztalhattuk, amikor az üvegabla-

kon keresztül pont a mi asztalunkra tűzött be a Nap – így  
a délutáni szabadidőben mindenki igyekezett kimozdulni. 
Volt, aki a híres fürdőt próbálta ki; volt, aki (velem egye-
temben) elment kirándulni, vagy sétálni. Mi például né-
hányan meglátogattuk Karcagot, Kunhegyest, és még Be-
rekfürdőn is tettünk egy kellemes kis sétát. Este pedig sor 
került az elmaradhatatlan kései ifis beszélgetésre. 

Délelőtt egy közös istentiszteleten vettünk részt, ahol a 
boldog házasságról volt szó, ami – bár minket, fiatalokat, 
még nem igazán érint – mindenki számára érdekes volt. 

Az istentisztelet után még tartottunk egy foglalkozást, 
ahol lezártuk a témát, bár biztos vagyok benne, hogy mi 
még rengeteget tudtunk volna a boldogságról beszélni. 
Ekkor került sor a „morzsaszedegetésre”, és a boldogság 
receptjének összeállítására csoportunkban. Végül játszot-
tunk még egyet a Tabu nevű társasjátékkal, ami a hétvége 
kedvenc játéka lett. 

A vasárnapi ebéd után elkészültek a csoportképek.  Azt 
hiszem, a búcsúzásnál készült képeken látszik leginkább, 
hogy mennyire közösségépítő volt ez a hétvége. Mindenki 
úgy köszönt el a másiktól, mintha legalábbis több hóna-
pig nem látnánk egymást ezután. 

Összességében ez a hétvége is olyan jó volt, mint ami-
lyen szokott lenni, rengeteg beszélgetéssel, nevetéssel. Ha 
a visszagondolok rá, csupa kellemes és boldog emlék jön 
elő bennem. 

Nagy Borbála  

Egy igazán boldog hétvége 
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Aki szeret, 
annak 

varrd fel a szakadt gombját, 
mert könnyen 

meglehet, 
hogy felvarrja más. 

 
Aki szeret, 

annak 
hallgasd meg baját, gondját, 

mert könnyen 

meglehet, 
hogy meghallgatja más. 

 
Aki szeret, 

azzal 
sose légy morc, goromba, 

mert könnyen 
meglehet, 

hogy rámosolyog más. 
 
 

Aki szeret, 
szeresd! 

s öleld meg naponta! 
mert könnyen 

meglehet, 
hogy megöleli más. 

 
És akkor 

- hidd el! – 
nem ö a hibás. 

 

Jobbágy Károly - Aki szeret 

Kerékpárral nászúton 

Elképzeltem egy párbeszédet: 

– Menjünk el, biciklizzünk egy kicsit! – veti fel Árpi. 

– Jó, nekem is van kedvem. És mikor indulunk? – kérdezi 

Zita. 

– Nemsokára, de előbb még meg kell tervezni az utat. 

– Hát olyan messze fogunk menni? 

– Ja, nem mondtam?! Megkerüljük a földet, és közben be-

járunk néhány országot… 

Persze nem tudom, hogy valójában hogyan zajlott le Zárug 

Zita és Harkány Árpád között az a mindent eldöntő beszél-

getés valamikor 2010 táján. Mindenesetre úgy tűnik, hogy 

nagyon „belevágósak” voltak már akkor 

is. Amikor pedig ténylegesen elhatároz-

ták, hogy kerékpárral indulnak nászútra, 

akkor nagyon komolyan elkezdték tervez-

ni az utat. Eredetileg másfélé évig tervez-

ték az utazásukat, amikor 2011-ben útra 

keltek. Aztán egy kicsivel hosszabb lett. 

Pontos statisztikát is készítettek naponta, 

hogy mikor hol voltak, naponta mennyi 

kilométer utat tettek meg, mit ettek és mit 

nem. Így aztán a következő végeredmény 

jött ki: 4 évig voltak távol, egészen ponto-

san 1550 napig. 40.000 kilométert tettek 

meg, ami az egyenlítő hosszával azonos 

távolság. 46 országot fedeztek fel és jártak 

be. Összesen csupán 11 defektet kaptak. 

És mindez napra lebontva fejenként 3.353 

Ft-ba került nekik. 

Hogy mi indította őket útnak? Ez volt az 

egyik kérdés, amire sokan szerették volna megtudni a 

választ. Hát a kíváncsiság. Egyszerűen és őszintén kíván-

csiak voltak a világ népeinek kultúrájára, szokásaira, épí-

tészetére és természeti szépségeire. És miközben ezeket 

felfedezték, megismertek nagyon sok embert és szokást 

és ételt is. Na meg persze megismerték önmagukat is, 

egymást is. 

Elmondták, nem volt mindig könnyű az sem, hogy más ter-

mészetűek. Míg Árpi teljesítménycentrikus (találó a bece-

neve is: „Sohanemállunkmeg” Árpád), addig Zita inkább 

szemlélődő. De így egészítették ki egymást, és az út során 

így kellett egymáshoz csiszolódniuk. 

A beszámoló nem hagyta ki a nehézségeket is, melyeket 

együtt küzdöttek le. Többször voltak betegek, lázasak, ami 

időnként nagyban hátráltatta őket a haladásukban. Ami 

különösen akkor volt problémás, amikor pl. egy komp me-

netrendjéhez kellett alkalmazkodni. Az út során folyamato-

san le kellett küzdeniük a mindennapi megélhetés nehézsé-

geit is. De így élték át nem egyszer Istennek azt a csodáját, 

hogy amikor már mindenük elfogyott, akkor ajánlottak ne-

kik alkalmi munkát, illetve találtak olyan 

lehetőségeket, melyek révén olcsón jutot-

tak megfelelő élelemhez. És számos alka-

lommal le kellett küzdeni a nyelvi nehéz-

ségeket. 

Hosszú utuk során megtanultak nagyon 

takarékosan és környezettudatosan élni. 

Megtapasztalták azt, hogy az emberek 

többsége alapvetően jó és segítőkész, aki-

től nem kell félni. Mindezek a nehézségek 

és tapasztalatok nagyon meggazdagítot-

ták és megedzették őket. Jobban rá tud-

ják magukat bízni Isten gondviselésére, 

hiszen meg van írva: „Ne aggódjatok te-

hát, és ne mondjátok: Mit együnk? - 

vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk 

magunkra? Mindezt a pogányok kérdez-

getik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, 

hogy szükségetek van minderre. De ke-

ressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind 

ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,31-33) 

Ha szeretnénk az úton készült naplójukba beleolvasni, vagy 

a csodálatos képei között böngészni, megtehetjük, ha felke-

ressük internetes blogjukat: http://360fokbringa.hu/ cí-

men. 

Loment Péter lelkész 

http://360fokbringa.hu/
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A 10. GYÜLEKEZETI TÁBORRA KÉSZÜLÜNK! 

Emlékeznek még a Testvérek a Havasrekettyei vizesére, vagy a szénakazlas hegyoldalakra, út-
ban a Vigyázó felé? Nem is lehet elfelejteni ezeket! Ezért többgenerációs gyülekezeti tábo-
runkat ebben az évben is Székelyjóra szervezzük, július 10. és 16. között. Célunk, hogy azon a 
szép vidéken most is közös lelki felfrissülésben legyen részünk.  

A részletekről a továbbiakban adunk tájékoztatást, de már jelezhetik jöveteli szándékukat a 
Testvérek a Lelkészi Hivatalban. 

Minden korábbi és újonnan bekapcsolódó résztvevőt várunk 

a 10. gyülekezeti táborunkban! 

Generációk közti találkozó—Az én egyháztörténetem 

2017. április 22. Bocskai téri Református Templom 
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Ebben a tanévben 16 alkalommal 
vártuk a nagycsoportos gyereke-
ket szerdánként az iskolánkba. 
Az októberben indított program-
sorozatunk célja az volt, hogy 
azokat a készségeket, képessége-
ket erősítsük az óvodás gyerekek-
nél, amelyek elengedhetetlenek 
az iskola megkezdéséhez, a zök-
kenőmentes óvoda-iskola átme-
nethez. Emellett fontosnak tar-

tottuk az iskola megismerését, a leendő tanító nénikkel 
való találkozást, a játékos ráhangolódást a szeptemberi 
kezdésre. Nagyon jó, ha a gyerekek nem csak hallomásból 
ismerik az iskolát, hanem megtapasztalják a játék és a 
tanulás kapcsolatát, szépségét. 

Négy témakör köré építettük fel a foglalkozásokat: drá-
majáték, logikai gondolkodás, mozgásos koordináció-

fejlesztés, játékos angolka. A gyerekeknek különböző – és 
hétről hétre egyre nehezedő – „próbákat” kellett kiállniuk 
ahhoz, hogy meg tudják hódítani a CSODAVÁRAT.  

Összességében mintegy 40 nagycsoportos óvodás vett 
részt foglalkozásainkon. Külön köszönet illeti azokat a 
kitartó és szorgalmas gyerekeket, akik minden alkalmat 
végig „küzdöttek”, és a kedves szülőket, akik időt és fá-
radságot nem kímélve rendszeresen elhozták gyermekei-
ket programjainkra. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy a foglalkozások 
nagyon jó hangulatban teltek, és a gyerekeknek nemcsak 
képességeik fejlődtek, hanem több új barátság is kötte-
tett.  

Így a leendő kisiskolások szeptemberben már bátran 
állnak elébe az újabb kihívásoknak. 
Kissne  Ra cz Ildiko    igazgato helyettes 

BEZÁRTA KAPUIT A CSODAVÁR 

Tanító nénik tapasztalatai 

Intézményünkben már hagyománnyá vált, hogy a leen-
dő első osztályos gyerekeknek játékos foglalkozásokat 
szervezünk az iskolai beiratkozás előtt. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy ezeken a vidám hangulatú, játékos alkalma-
kon minél közelebb kerüljenek a gyerekek az iskolai elvá-
rásokhoz. 

Idén a Csodavár foglalkozások biztosítottak lehetőséget 
arra, hogy személyesen is megismerkedjünk a szülőkkel 
és gyerekekkel, akikkel a rendszeres találkozások során 
nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk.  

A foglalkozások tervezése során szem előtt tartottuk az 
iskolába lépéshez szükséges képességek fejlesztését, a 

gyerekek baráti kapcsolatainak építését, az iskola-óvoda 
átmenet megkönnyítését. Az ovisok életkorához igazodva 
állítottuk össze programjainkat, melyekben szerepelt: 
dramatikus játék, színes mozgásfejlesztés, logikai felada-
tok sora és ismerkedés az angol nyelvvel. 

Hétről hétre nagy izgalommal vártuk a gyerekeket és 
örömmel töltött el bennünket, hogy a foglalkozások végén 
sok mosolygós kisovis lépett ki a CSODAVÁR kapuján. 

Tanító néni: Bundáné Szabó Zsuzsa – Pócsi Mariann 
Győriné Percze Júlia – Győri Imréné 

Első ízben iskolát választó szülőként már 2016. őszén 
éreztük, hogy nagyon fontos döntés előtt állunk; hiszen 8 
évre választunk közösséget, szellemiséget, ISKOLÁT 
gyermekünk számára. Természetesen már korábban is 
tájékozódtunk rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől az 
iskoláról, majd remek lehetőséget biztosítottak számunk-
ra a Csodavár- alkalmak. Kezdetektől fogva meghatározó 
volt a szeretetteljes légkör, a barátságos fogadtatás, a jól 
felkészült pedagógusok és az intézmény magas szintű fel-
szereltsége, rendezettsége. Kislányom számára is fontos 
volt ez az időszak, hiszen szeptembertől egy ismerős hely-

re érkezik, így talán könnyebb lesz az átmenet az óvoda és 
az iskola között. Szeretném továbbá azt is hangsúlyozni, 
hogy a fentieken túl az erkölcsi nevelés fontossága, az 
iskola-család-gyermek együttműködés fontos szempont 
számunkra és úgy érzem, ez ebben az intézményben meg-
valósul. 

Izgalommal, kíváncsisággal várjuk gyermekünkkel 
együtt az első tanévet. 

Bácsi-Oláh Judit 
szülő 

Szülők tapasztalatai 
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Február 18-án, szombaton farsangoztunk a Baltazár 
Dezső Református Általános Iskola szépen feldíszített 
ebédlőjében. Reggel 9-kor kezdtek gyülekezni a kicsik – 
óvodások, alsósok – és bújtak jelmezbe, majd igazgatónő 
köszöntő szavai után kezdődhetett a színes farsangi 
maszkabál. A talpalávalót az Apócák húzták, a gyerekek 
táncoltak, játszottak és nagyon jól érezték magukat. A 
tanító nénik szavaztak a „legekre”, majd a díjazottak át-
vették jól megérdemelt jutalmukat. A farsangi mulatság 
színvonalát az Apró Bocskai néptáncosai emelték műso-
rukkal és a Capoeirások is nagy tetszést arattak. A dél-
előttöt a tombolasorsolás zárta.  

Délután a nagyok Ki mit tud? vetélkedőn mutathatták 
meg tehetségüket különböző kategóriákban. Egyesek tán-
coltak, mások népdalokat énekeltek, megint mások hang-
szeren játszottak, igazán színvonalas műsort szolgáltatva 
ezzel az érdeklődőknek. A fellépőket volt diákjaink ponto-
zással zsűrizték, de bárki szavazhatott kedvenceire a kö-
zönségdíjas szavazólapokon is. A zenét a balmazújvárosi 
Református Általános Iskola tinizenekara szolgáltatta 
nagy sikerrel. Az este eredményhirdetéssel és díjazással 
folytatódott, majd volt diákjaink műsora következett: 
Bence Máté szaxofonozott, Jóhn Eugénia és Szűcs Máté 
latint táncolt, végül a Bocskai Néptáncegyüttes felnőtt 
csoportja fergeteges előadása zárta a fellépők sorát. A 
fiatalok kívánság dalokra ropták a táncot, végül a várva 
várt tombolasorsolással fejeződött be a mulatság. 

A farsang igazán jól sikerült, reméljük, felejthetetlen 
élménnyel gazdagodtak tanulóink. Köszönjük a szülők 
támogatását a sok-sok büfé-és tombolafelajánlásért, vala-
mint a kollégák és a volt tanítványok önzetlen segítségét, 
mellyel hozzájárultak a maszkabál sikeres megrendezésé-
hez. 

Varga Judit és Szabó Csilla          
szervezők                                                              

A „Csodavár” szinte mindegyik foglalkozásán részt 
vettünk kislányommal. Szülőként fontosnak tartottam, 
hogy közelebbről megismerkedjen az iskolai környezettel, 
a leendő tanító nénikkel, későbbi osztálytársakkal. Ter-
mészetesen nem volt teljesen idegen számára az iskola 
világa, hiszen testvérei is ide járnak, több iskolai progra-
mon is részt vettünk együtt. Már az első foglalkozás után 
kellemes élményekkel, izgatottan tértünk haza, és alig 
várta a következő alkalmat. Később rendszeres, kihagyha-
tatlan szerda délutáni programmá vált, hogy az ovis ba-
rátnőkkel, barátokkal induljunk a „Csodavárba”. Megér-
kezéskor a tanító nénik kedvesen invitálták a gyerekeket 
az osztályterembe, ahol kifejezetten a nagycsoportos kor-
osztálynak összeállított változatos foglalkozásokat tartot-

tak - különféle érdekes módszerek, eszközök segítségével. 
Kislányom kedvence a játékos torna volt. Az is nagyon 
tetszett neki, hogy a foglalkozások végén a tanító nénik 
apró ajándékokkal köszöntek el tőlük, és a gyerekek haza-
vihették emlékbe az ott készített alkotásaikat. Ezalatt ne-
künk, szülőknek lehetőségünk volt kényelmesen megvár-
ni gyermekeinket, miközben az iskolai életről hallhattunk 
hasznos előadásokat, vagy közvetlen beszélgetés során 
kérdezhettünk a pedagógusoktól.  

Győrfiné Kövesi Györgyi 
szülő 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL 

Maszkabál a Baltazárban  
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AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK 

Református Iskolák Országos Sakkbajnokságát rendezték  K iskunhalason decem -
ber 02 – 03-án. Iskolánk tanulói közül egyéni kategóriában II. helyezett lett Kiss Gréta 4.b,  III. 
helyezést ért el Nyíri Antal 6. a osztályos tanuló. Fiúcsapatunk az előkelő III. helyen végzett. A 
csapat tagjai: Kiss Marcell 3.a, Tóth Sándor Benedek 3.a, Nyíri Antal 6.a, Bácsi Sándor 8.a. 

Megyei Sakk Egyéni Diákolimpiát szerveztek február  04 -én, Debrecenben. 
A II. korcsoportos leányok közül Kiss Gréta 4.b osztályos tanuló II. helyezett lett. 
Értékszámos kategóriában a III. korcsoportos fiúk között III. helyezést ért el Nyíri Antal a 6.a 
osztályból. A IV. korcsoportos fiúk között  Bácsi Sándor 8.a osztályos tanuló a II. helyen végzett. 
Nyíri Antal és Bácsi Sándor is bejutott az országos döntőbe. 
Edzőjük: Gál József tanár úr 

Debrecenben került megrendezésre február 07-én a Megyei Úszó Diákolimpia „B” Kategóriás 
versenye. 
Mirkó László 6. a osztályos tanuló a III. korcsoportban, 100 méteres fiú hátúszásban a II. helyen, 
100 méteres fiú gyorsúszásban pedig a III. helyen végzett. 
A 4x50 méteres fiú gyorsváltó a II. helyezést érte el. 
A váltó tagjai voltak: Győrfi Kornél 6.a, Mirkó László 6.a Nyíri Antal 6.a, Szabó János 6.a. 

A Városi Kézilabda Diákolimpián a III. korcsoportos fiúk II. helyen végeztek. Csapattagok: 
Győrfi Kornél 6.a, Kulcsár Tamás 6.a,  Mirkó László 6.a,  Nyíri Antal 6.a, Spitzmüller Dániel 6.a, 
Szabó János 6.a, Szarvas Antal 5.a,  Tóth András 6.a, Tóth Tamás 6.a, Takács Benedek 6.b , Pász-
tor Balázs 6.b osztályos tanulók.  

A Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola által szervezett városi „ Szépolvasó”  
versenyen I. helyezett lett Véber  Barbara  a 2. b osztályból. Felkészítő  tanító: K athi-
né Molnár Marianna. III. helyezést ért el Szarvas Kira Vanilla 2. a osztályos tanuló. Felkészítője 
Czifráné Tóth Zsuzsanna. Szintén III. helyen végzett Kiss Dániel 4.a osztályos tanuló. Felkészítő-
je Kiss Judit tanítónő volt. 
Bereczki Fanni 6. b osztályos tanuló a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd" városi versenyen a 
II. helyezést érte el. Felkészítője: Baloghné Németh Anita tanárnő  

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját február 10-én rendezték meg 
Debrecenben, melyre iskolánk 4 csapattal nevezett a 3., 4. és a 7. évfolyamon. A 3. b osztályos 
„Szemfülesek” csapata végül a X. helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Magi Sarolta, Molnár 
Ádám, Drén Rozi, Szabó Milán. Felkészítő pedagógus: Balláné Bodai Judit 

Összeállította: Borosné Kiss Szilvia 

igazgatóhelyettes   Lapzárta: április 12. 


