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Istentõl áldott
békés húsvéti
ünnepet kívánunk

minden vésztõi lakosnak,
minden kedves olvasónknak!

A református egyházközség és intézményei

Húsvéti üzenet: Feltámadt az Úr

(Lk 24:34)

A délelőtti napsütés kicsalta a szeretetotthon lakóit. Ülnek
hunyorogva a szikrázó napsütésben, alig
szólnak, némán élvezik a langyos szellőt,
mely szelíden megmegérinti
arcukat.
Hány tavaszt megéltek már! Hányszor
tekintettek hálával az ég felé, mikor
végre enyhült az idő, s reménnyel töltötte el őket húsvét közeledte…! Mert
a rügyfakadás, a természet újraéledése, a tavasz jelzi az élet csodálatos
voltát, szépségét. A feltámadás pedig
hirdeti az élet teljességét, örökkévalóságát. Ez az ünnep lényege, a keresztyénség örömhíre: az ember bűneit
Jézus Krisztus magára vette, meghalt
nagypénteken. Halála a bűn büntetése,
a kárhozat átélése volt. Feltámadt. Ez a
húsvét öröme. Túrmezei Erzsébet erről
így vall: „Egy édes titkom van nekem. /

Fénnyel betölti életem,
/ mosolyra nyitja számat: / a Megváltó feltámadt…”
Igen. A húsvét a
feltámadás ünnepe. A
nagypéntek és a húsvét
az Isten igazságát és
szeretetének titkát hirdeti. A bűnt megbünteti az igazságos
Isten, de a bűnöst szereti a kegyelmes
Atya. Ezért nyitja meg a feltámadással
az örök életre vezető út ajtaját.
A feltámadott Krisztus az ajtó a halálból az életre. Az első ember bűne
mindenkit megfertőz. A második
Ádám – Jézus Krisztus feltámadása –
örök életet jelent mindenkinek, aki hisz
benne. Van egy jó hír: aki nemcsak biológiai lényként él, nemcsak egyszer
születik meg, hanem a feltámadott
Krisztusba vetett hit által újjászületik,
annak nem árt a második halál.
(Folytatás a 3. oldalon)

Erdélyi Sámuel – a templomépítő
A vésztői református egyházközség
több mint négyszázhatvan éves történetében sok olyan prédikátorral, lelkipásztorral találkozunk, akik a szó igazi
értelmében pásztorolták a gyülekezetet. Munkájukat Isten áldása gazdagította, tette eredményesebbé. Ilyen lelkipásztor volt gyülekezetünk történetében Erdélyi Sámuel, aki 1780. április
20-án került Vésztőre, s 1793. szeptember 13-ig – haláláig – volt egyházunk lelkésze. Szolgálata alatt épült a
templom, a parókia és egy iskola.
Már az idekerülése napján bántotta
a régi, kicsi és nagyon rozoga templom
állapota, amely 1490 körül épülhetett,
tehát háromszáz éves lehetett már
akkor is.
Az akkor 37 éves tetterős Erdélyi
Sámuel segíteni akart a gyülekezeten.
II. József 1781. május havában a protestánsok sérelmeit orvosolni szándékozó
utasítást küldött a helytartó tanácsnak. Ezt
az utasítást nem hozták nyilvánosságra,
de kiszivárgott a biztató ígéret, ami a

protestánsokat reménységgel töltötte el.
Ez lehetett az indok, hogy Erdélyi Sámuel az időpontot alkalmasnak találta a
templomépítés kezdeményezésére. Az
egykorú feljegyzés szerint: „Mivel dűlőfélben vannak ezen régi templomnak
kő- és részint vályog falai, új templom
építéséről gondoskodtak ezen Vésztői
Eklézsiának értelmes, bölcs elöljárói,
kik ez időben ezek voltak: Főbíró
Ö(reg) Nagy István, törvénybíró: Lévai István, jegyző, nótárius: Almási
János, kurátorok: Ö. Kis Mihály, Ö.
Varga András.” Akkor még nem volt
presbitérium.
Erdélyi Sámuel javaslatára a község 1781 szeptemberében Nagy Sámuel ágens ügyvivő útján folyamodott
a templomépítés engedélyezéséért II.
József császárhoz. Előterjesztik a kérelemben, hogy a község 238 családjában 1400 lélek él, s leírják a régi templom romos állapotát.
A helytartó tanács engedélye 1782.
május 23-án kelt. Eszerint a rendel-

A református templom a XX. század elején

kezésre álló anyagból, az adakozók
megterhelése nélkül, gyűjtés mellőzésével engedélyezték a szükségleteknek
megfelelő méretű templom megépítését.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Segítsenek, hogy mi is segíthessünk másokon!
A diakóniai munka 1990-től a Keresztyén Családsegítő Szolgálat létrehozásával indult meg. A szolgálatot a
katolikus és református egyház közösen indította pályázati forrásból. Az
évek során a feladatok bővültek. A
szolgálat keretein belül fokozatosan
épültek ki a szociális ellátások, amelyek a református egyházközség szeretetszolgálati területei (családsegítés
– 1990, szociális étkeztetés – 1999,
házi segítségnyújtás – 1999, idősek
klubja – 2005, támogató szolgálat –
2007).
A szolgálaton belül a családsegítés
területe nem kap semmiféle támogatást
költségeinek fedezésére. Pedig egyre
több a kilátástalan helyzetbe került családok száma, amelyek sok esetben napi
kenyérproblémákkal küzdenek. Naponta kérnek tőlünk élelmiszert családok, ahol több gyermeket is nevelnek,
és a hónap végére a számlák kifizetése
után már nincs mit az asztalra tenni.
Természetesen mi is csak abból tudunk
adni, amink van, amit mások felajánlanak (tartós élelmiszer- és ruhaadomá-

nyok). Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre kevesebben tudnak
adni. Kérünk mindenkit, hogy akinek
feleslegessé vált tárgyai, ruhaneműi
vannak, keressen bennünket! Segítsenek, hogy mi is segíthessünk másokon!
A támogató szolgálat 2007 óta
nyújt segítséget a súlyos fogyatékkal
élő emberek mindennapi életvitelében. Az információnyújtáson túl biztosítja a rászorulók szállítását, illetve
otthonukban személyi segítséget
nyújt. A szolgálat működési területe
Vésztő, Békés és Mezőberény közigazgatási területe. Speciálisan kialakított gépjármű, illetve kísérő nyújt
segítséget az ellátottak számára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy leggyakrabban a kórházba, szakrendelésre való eljutáshoz veszik igénybe
szolgálatunkat.
Működésünk minden évben egyre
nehezebb, ugyanakkor a rászoruló
emberek érdekeit tekintve a szerepünk egyre nagyobb. A munkatársak
igyekeznek a hozzájuk fordulók problémáira megoldást találni, illetve más

CIVIL SAROK

Értelmes Élet Alapítvány
Rovatunkban Vésztő civil szervezeteinek kívánunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani.
Az Értelmes Élet Alapítványt 1993ban hozta létre egy vésztői származású
magánszemély. Az alapítvány a Békés
Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum vésztői részlegének működési körülményeit, a fogyatékkal élő
lakók életfeltételeinek javítását tűzte ki
céljául. Erősíteni kívánja a Vésztőn élő
értelmi fogyatékosok és az intézetben
élők kapcsolatát, valamint lehetőségeihez mérten biztosítja anyagi feltételeit
annak, hogy a nem intézményi ellátottak – bejáróként – igénybe vehessék az
otthon szolgáltatásait.
Az alapítvány célkitűzései közzé
tartozik még: a lakók és a dolgozók részére szervezett kulturális rendezvényeken való részvétel segítése, szakmai továbbképzések és egyéb szabadidős
programok támogatása; különféle, a lakók részére szervezett versenyek, vetélkedők, rendezvények, kirándulások
szervezése, támogatása, nyertesek díjazása; az ellátottak részére házi könyvtár
kialakítása, a dolgozók részére szakmai

A speciális gépjármű mellé kísérő is „dukál”

szociális szolgáltatást felkínálni, mert
a Vésztői Református Szeretetotthonban egy helyen többféle ellátást is
igénybe lehet venni. Érdeklődni a
szolgálat vezetőjénél lehet, a 06-20222-3141 telefonszámon.
Kállai Erzsébet

Tisztelt Olvasó!
Kérjük, személyi
jövedelemadójának

1%-át ajánlja

A gondozottak előadása a jótékonysági esten

könyvtár bővítése; hozzájárulás a lakóotthon fenntartásához, a szükséges berendezések biztosításához; az intézet
kommunikációs eszközeinek fejlesztése, a lakók részére a pszichés gondozás
érdekében csoportterápia és a dolgozók
lelki egészségvédelme érdekében szupervíziós csoporttréningek szervezése,
lebonyolítása; az ellátottak egészségi állapotának javítása érdekében műszerek
beszerzésének támogatása.
Az alapítvány szívesen fogadja a
személyi jövedelemadójának 1%-os
felajánlását a 18375152-1-04-es adószámra, vagy pénzbeli adományaikat
az 11733209-20015154-es számú folyószámlára. Segítségüket köszönik.
Horváth-Szatmári Enikő

egyházunk széles körű
szociális, oktatási
és karitatív
tevékenységének
támogatására.
A Vésztői Református
Egyházközség alapítványának
neve:
Református Iskola
és Szeretetotthon Alapítvány
adószáma:

19061175-1-04
Magyarországi Református
Egyház technikai száma:

0066
Felajánlásaikat köszönjük!
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Missziónk – II.
Egyre nagyobb a lelki sötétség napjainkban. Ki segíthet rajtunk? Ember
nem, mert az egyik fuldokló nem
mentheti meg a másikat. A tudomány
csak a tüneteket kezeli, a keleti vallások még mélyebbre rántanak. Olyan jó,
hogy Isten ma is kínálja kegyelmét és
szeretetét Krisztusban. A megoldás az
emberiség minden bajára: Jézus, aki elküldte nekünk Szentlelkét. A Szentlélek pedig az ige hirdetése és az egyház
szolgálata által munkálkodik és szólít
meg embereket. Jézus ma is az ige hirdetése és az egyház szolgálata által
odafordul ehhez a bűneiben elveszett
világhoz. Jézus az egyház, a gyülekezet szolgálatán keresztül odafordul ma
is a szenvedélybetegekhez, az éhezőkhöz, a betegekhez, az idősekhez, a
gyermekekhez, a tönkrement családokhoz, egyszóval: az elveszettekhez,
és új életre, az önmagával való élő közösségre hívja őket. A gyülekezet Jézus
kinyújtott keze az elveszett ember felé,
Isten kegyelmi eszköze ebben a világban, egy hely, ahol lehet gyógyulni. A
gyülekezet Isten szeretetét közvetíti,
kegyelmét kínálja minden társadalmi
missziójában. Annak ajándékát és szavát közvetíti, aki mindent ingyen és kegyelemből ad, aki így szól: „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan, akik meg
vagytok fáradva és terhelve és én megnyugvást adok nektek.”

3. oldal

„...aki kétszer születik, az egyszer hal meg”

Húsvéti üzenet: Feltámadt az Úr
(Folytatás az 1. oldalról)

Egy jeles gondolkodó ezt így összegezte: „Aki egyszer születik, kétszer hal
meg; aki kétszer születik, az egyszer hal
meg.” Az örök élet a feltámadott Krisztussal való zavartalan életközösség.

A húsvéti hit enyhíti a gyász
fájdalmát, csökkenti a halálfélelmet.
Megváltoztatja gondolkodásunkat,
értékrendünket. A költészet nyelvén
Túrmezei Erzsébet ezt a változást így
írja le:

Húsvét után
Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy: Minden hiába!
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után futni a hírrel frissen.
Húsvét után már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék.
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azok sírjanak húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek.
Nézem a bölcs öregeket. Csendben
üldögélnek a tavaszi káprázatban, arcukon különös, földön túli nyugalom.

Igen. Ők már tudják. Érzik csontjaikban: itt a kikelet. Közeledik húsvét ünnepe...
Juhász Sándor

Erdélyi Sámuel – a templomépítő
(Folytatás az 1. oldalról)

A gyülekezet örült az engedélynek,
hiszen az ún. „Türelmi rendelet” kiadása előtt református templomok építését nem engedélyezték.
A gyülekezet áldozatkészségét fejezi ki, hogy az engedély megérkezéséig már összegyűlt 757 forint, melyen
téglát és meszet vásároltak. Az engedélyezés után pedig a község lakói Erdélyi Sámuel tiszteletes vezetésével,
nagy buzgalommal láttak hozzá az építéshez. Az új templom helyét Csupor
László békési főszolgabíró jelenlétében 1782. augusztus 16-án jelölték ki
az utca közepén, amit fel kellett tölteni.
A tovább gyűjtött adományokból 1800
forint készpénz, 9 vagonnyi búza, 125
akó bor, 7 tinó és egy csikó gyűlt öszsze. Vetettek az eklézsia számára búzát, annak minden munkáját a lakosság
végezte el két éven keresztül, teljesen
ingyen. A község a Megyeren bérelt
kaszálójáról 100 boglya szénát ajánlott

fel. Minden fuvart, kézi napszámot a
lakosság ingyen adott. Az építésben
szinte az egész gyülekezet részt vett. A
templom építésének munkálatairól így
ír Erdélyi Sámuel: „Az egész helység
népében különös buzgó indulatot tapasztaltam e szent
munka iránt. A 1012 éves gyerekek
egész napon át
mun kálkodtak.”
Az építkezés 1782.
augusztus 21-től
1783. november 9ig tartott, s november 12-én tartották
az első istentiszteletet.
Erdélyi Sámuelnek köszönhető,
hogy 1785–86-ban
felépült az új papi
lakás is. Tervei között szerepelt a A templomunk belülről

templomhoz egy új torony építése is, de
erre már nem volt ideje, 50 éves korában az Úr magához szólította. A torony
megépítése így utódjára, Kolláth Mihályra maradt, aki ezt be is teljesítette.
Ladányi Károly
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ÜNNEPLŐBEN – VISSZATEKINTÉS KARÁCSONYRA

Szívet melengető emlékeink
Jóllehet, időben messze vagyunk
a címben megjelölt eseménytől, de
utoljára negyedéve „találkoztunk” olvasóinkkal, s szívet melengető visszagondolni az év legszebb ünnepére, a
karácsonyra. Szenteste a harangok valóban betöltötték hívatásukat, hiszen
zsúfolásig megteltek ősi templomunk
padsorai. Az igehirdetést követően a
gyülekezet projektoros kivetítőn is

A templomi karácsonyfa alatt

nyomon követhette az alkalmi „színpadon” előadott születéstörténetet. Iskolásaink, az énekkar és furulyazenekar szolgálata feledhetetlenné tették
az estébe hajló délutánt.
Az ünnep első napján a Debreceni
Hittudományi Egyetem ünnepi követe
szolgált bizonyságtétellel. A lelkészképzés évszázados hagyománya, hogy
a papnak készülő növendékeket ünne-

pek alkalmával szolgálatra (legátus)
küldik a gyülekezetekhez. A legátus
igehirdetését szeretetteljes figyelemmel kísértük, majd az úrvacsora szentségében részesültünk.
Karácsony másnapján a magánosokat hívogattuk közös ünneplésre,
ahol cserkészeink betlehemes játékkal
szolgáltak.
Ladányi Károlyné

Diákjaink szolgálata

Megnyílik az ajtó, kitárul a szív
„Szabad-e bejönni betlehemmel?”
Kérdezték régen házról házra járva a
fiúk és legények csoportokba szerveződve, hogy kérdésükre – ha igen volt
a válasz – előadhassák olykor huncutkás, humoros betlehemes játékukat. Jó
kívánságaikat bőven mérve méltán várhatták a gazda bőkezű adományát. Ezt
a feledésbe ment hagyományt újítottuk

A vendéglátók asztalánál

fel több mint húsz évvel ezelőtt cserkészeinkkel. Azóta többféle tájegység betlehemesét ismertük meg. Karácsony
másodnapján ezzel köszöntjük a magányosan élő embereket templomunkban
és azokat, akik házukba hívják a betlehemeseket. Így volt ez az elmúlt karácsonyon is, amikor a vésztői „gazdák”
meghívásának tettünk eleget, bőséges

Indul a csapat

vendéglátásuk után még a környező
településekre is elvihettük játékos
előadásunkat. Amikor az emberek magukba zárkóznak, s leginkább „az én
házam az én váram” gondolkodás lesz
jellemző magatartássá, olyan jó látni,
átélni a hagyomány teremtette csodát:
megnyílik az ajtó, kitárul a szív.
Juhász Sándorné
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ÜNNEPLŐBEN – KÉSZÜLŐDÉS A HÚSVÉTRA

Hangverseny

Az Accord Quartet 2001-ben alakult a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem négy hallgatójából. Céljaik
közé tartozott a modern világ és a komolyzene összekapcsolása igényes komolyzenével, új gondolatokkal,
helyszínekkel. Repertoárjuk a bécsi klasszikus zenétől a mai kortárs kompozíciókig terjed. Rendszeresen
koncerteznek Magyarországon és külföldön egyaránt.
Virágvasárnapon a vésztőiek is gyönyörködhettek zenéjükben. Műsoruk J. Haydn: Napfelkelte vonósnégyes és Vivaldi: C-dúr fagottverseny 3. tétel. A koncerten Berta István is közreműködött.

Nagypénteki játszóház
A közeledő húsvéti ünnepkör jeles
dátuma iskolánkban és a gyülekezetünkben: nagypéntek.
Lelkes készülődés előzi meg az
életszerű hagyományokat felelevenítő
ünneplésünket, gyakorlati foglalkozásunkat. Délelőtt a templomban ünnepi
istentiszteleten elevenítjük fel Jézus
szenvedéstörténetét, majd a játszóházban a húsvéthoz kapcsolódó népszokások részesei lehetünk: tojásfestés
különböző technikákkal, húsvéti ételek (csöröge, pattogatott kukorica) készítése, ünnepi asztaldíszek rajzolása.
Ezen a délelőttön nem csak a mi
gyermekeink készülődnek, hiszen kisebb testvéreik is eljöhetnek hozzánk.

A fiúk is szívesen segítenek

A szeretetotthon lakóit is mindig nagy
szeretettel fogadjuk, és egy kellemes
hangulatú délelőttel készülünk lélekben a feltámadás ünnepére.
Karakasné Komáromi Éva

Passiósjáték
Húsvét a keresztyénység legfőbb
ünnepe. A nagypénteki események a
templom falai között elevenednek
meg. Színjátszóink már alig várják,
hogy előadhassák Jézus keresztre feszítésének történetét a gyülekezet
énekkarának szolgálatával. Krisztus
kereszt-haláláról és feltámadásáról
emlékezünk meg ezen a napon.
Szeretnénk megérteni a csodát, s
nemcsak megérteni, hanem megélni
is. Úgy gondolom, hogy ez minden alkalommal megtörténik nagypénteken,
az ünnepi istentiszteleten. Nem lesz ez
másként az idén sem.
Karakasné Komáromi Éva

Készülnek a hímes tojások

Hogyan is készülődtünk egykoron?
A tavasz a természet megújulását hozza
el, kezdetét mindig a nagyböjt időszaka jelzi.
Fazekas Lászlónét kérdeztük, vajon hogyan
készültek régen a tavasz legnagyobb ünnepére, a feltámadásra?
„Családomban, mint minden hívő református családban, a virágvasárnap jelentette a
készülődés első mozzanatát. Az istentiszteletre az egész család elment. A virágvasárnapot követő nagyhéten alaposan kitakarítottuk
a házat, felmázoltunk. Nagypénteken hagyományosan mi is böjtös ételeket ettünk. Reggelire anyám tojást főzött, majd fekete ruhát vett fel – sőt
nekem is fekete kendőt kellett kötni –, így mentünk a
templomba. Az ebéd ilyenkor cibereleves volt, amit aszalt
gyümölcsből készített édesanyám. A nyáron megaszalt
gyümölcsöt előző este beáztattuk, majd cukros vízben pu-

hára főztük. Második fogásként a legtöbb helyen, így nálunk is, mákos laska került az asztalra. Délután pedig átjöttek a szomszédok,
és tengerit pattogtattunk rostában. Este sem
ehetett senki semmi zsírosat. Anyám egy
nagy szakajtó házi kekszet sütött, azt ropogtattuk ilyenkor, de még a locsolóknak is maradt belőle. Szép idők voltak ezek, jó rájuk
visszaemlékezni. Kár, hogy a szokások egy
része mára feledésbe merült…”
Valóban nem élnek ezek a régi hagyományok? A címben feltett kérdésre válaszoltunk.
Kérjük kedves olvasóinkat, írják meg: Hogy készülődnek az ünnepre napjainkban? Családjukban miként ápolják a helyi hagyományokat? Leveleikből következő
lapszámunkban közlünk válogatást. (Cím: Református
egyházközség, 5530 Vésztő, Bartók tér 6.)
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Anyakönyv – 2010
Elhunytak: özv. Kincses Istvánné Hajdu
Sára (78), Eszlári Sándor (91), Pálfi Sándor (73),
Baksa Zsófia (55), Sipos János (89), Fekete János
(80), özv. Bereczki Lászlóné Pálfi Teréz (98), özv.
Horváth Zsigmondné Ökrös Zsuzsanna (81), Domokos Géza (44), Vámos László (72), Pálfi Mihályné Pardi Margit (84), özv. Bíró Jánosné Szõke
Julianna (81), Putnokiné Marosszéki Ilona (64),
Csüllög Endre (88), Janó Elek (69), Albertné
Lovas Piroska (52)
Keresztelés: Bánhegyi Róbert és Iszlai
Enikõ gyermekei Hanna Zsófia és Lilla Dorottya
Házasságkötések: Kállai Erzsébet és Balázs
Zoltán, Tóth Gabriella Bella és Varga László, Balogh Krisztina és Abordán Péter

Isten áldását kérték

Balogh Krisztina, szeretetotthonunk munkatársa, és
Abordán Péter március 7-én kérték házasságkötésükre Isten áldását

„...keresztellek én téged”

Refikupa II.
Április 17-én rendezzük meg a 2.
kispályás labdarúgótornát a református
iskolák számára. Hagyományt kívánunk ezzel teremteni. Most készülünk
a verseny főpróbájára, az Okánykupára.
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Nemzeti ünnepünk
Több mint tíz éve, minden március
14-én a város apraja-nagyja részt
vehet 1848 méteres emlékfutásunkon.
Az idén a zord, hideg szél sem tántorította el az embereket a részvételtől.
A futóverseny eredményhirdetése
után gyertyákkal és fáklyákkal indult
a tömeg a templomhoz. A templomkertben Szentesi Zöldi László, a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyettese
hőseink bátorságát, hazaszeretetét állította példaként a mai ifjúság elé.
Másnap délelőtt dr. Fekete Károly
debreceni egyetemi tanár ünnepi igehirdetésére gyűltünk össze. Az istentisztelet hangulatát versek, dalok tették
még emelkedettebbé. A templomi alkalmat koszorúzás követte, majd a művelődési házban, a városi rendezvényen
folytattuk a megemlékezést. Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház zsinata oktatási irodájának vezetője
ünnepi gondolataiban többek között
szomorúságát fejezte ki, hogy a magyar
állam egyre inkább megnehezíti az
egyházi iskolák működését.

Fáklyás felvonulás

Az idén a város a díszpolgári
címet Komáromi Gábor nyugalmazott
múzeumigazgatónak, volt városvezetőnek adományozta, akinek köszönetét – betegsége miatt – lányai
tolmácsolták.
A programsorozat zárásaként iskolánk drámacsoportja Kovács Edit
drámapedagógus felkészítésével ismét egy, a nemzeti ünnephez méltó
emlékműsort mutatott be.
Lődi Ibolya, Tóthné Leelőssy Andrea

Ismerősként érkeztek
Akik március 1–5. között megfordultak iskolánkban, sok kis aprósággal – óvodáskorú gyermekkel –
és szüleikkel találkozhattak. Ez nem
volt véletlen, hiszen erre az időszakra esett idén a leendő első osztályosok beíratása. Azok a szülők,
akik iskolánkat választották gyermekeiknek, nem érkeztek idegenként.
Ismerősként, mosolyogva üdvözölte
egymást gyermek, szülő és pedagógus, hisz számos alkalommal találkoztak már. A gyerekek az óvodai
hittanfoglalkozások keretein belül
szeptember óta ismerkedtek játékosan a Biblia történeteivel iskolánk
hitoktatói és pedagógusai tolmácsolásában. A szülők január 19-én vehettek részt azon a tájékoztatón,
amelyen egy iskolánkról szóló kisfilm bemutatását követően Juhász
Sándorné igazgató asszony mutatta
be intézményünk működését és szellemiségét. Lődi Ibolya tanító néni

Látogatás a leendő iskolába

bemutatkozását is nagy érdeklődéssel hallgatták meg a tájékoztató
résztvevői. Az érdeklődést mi sem
bizonyította jobban, minthogy ez az
alkalom egy „telt házas”, estébe
nyúló kötetlen beszélgetéssé nőtte ki
magát. Az óvodai foglakozásokon
pedig büszkén újságolják a nagycsoportosok, hogy ősztől ők is a Kis Bálint Református Általános Iskolába
fognak járni.
Erdélyi Valéria, Tóthné Leellőssy Andrea
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Farsang 2010
Huszadik farsangi sokadalmunkat
február 13-án rendeztük meg a művelődési központban. A jelmezesek felvonulásán és a vidám jeleneteken
kívül néptánc és népzene színesítette a
műsort. Láthattunk szászcsávási és
bogártelki szólótáncokat, és élvezhettük gyermekeink fergeteges előadását.
Citerazenekarunk vésztői népdalokkal
mutatkozott be, s tanúi lehettünk egy
régi népszokás, a „rönkhúzás” felelevenítésének. A műsort követő s már
hagyományos táncházban a Csűrdöngölő együttes húzta a talpalávalót. A
tombolahúzás izgalmával fokozott vigalom a késő esti órákig tartott.
Juhász Jánosné
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Énekversenyek

...volt, aki bohóckodott

Versenyzőink a felkészítőjükkel

Hát te ki vagy?

A műsor is nagy sikert aratott

Ki van a jelmez alatt?

Munkában a riporter

Az „Ilyen tavasz csak egy volt
életemben” toborzó énekek és katonadalok versenyét februárban rendezték
meg Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban. A 180 résztvevő
között ott volt iskolánk hetedikes tanulója, Mizsik Dániel is, aki hódmezővásárhelyi népdalcsokrával ragadtatta el a hallgatóságot.
A „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési verseny Békés
megyei fordulója március 4-én volt
Békéscsabán, melynek a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár adott otthont. Iskolánkat Gelle Dóra és Tóth
Bettina hetedik osztályos tanulók
duója képviselte. Az előkelő második
helyezést érték el, s így felsőireghi
népdalcsokrukkal továbbjutottak az
országos döntőre, mely április 17-én
lesz Budapesten.
Karáné Szemző Noémi

Magyar nyelvi versenyek
Nagy hangsúlyt fektetnek pedagógusaink a magyar nyelv szeretetére.
Hogy milyen sikerrel nevelik diákjaikat minderre, bizonyítják az alábbi
események.
A magyar kultúra napjával szinte
egy időben megkezdődnek az anyanyelvi, irodalmi versenyek. Ebben az
évben sem volt ez másképp. Januárban
a városi könyvtárban rendezték meg a
Kölcsey-emlékversenyt, melyen iskolánkat négy csapat is képviselte, és
legnagyobb örömünkre az első négy
helyezést sikerült elhoznunk.
Februárban a Sinka István Művelődési Ház adott otthont a Kazinczyról
elnevezett Szép magyar beszéd terü-

leti versenynek, melyen Keresztély
Klaudia hatodik osztályos tanuló első,
a hetedikes Kiss Petra pedig harmadik helyezést ért el.
Ugyancsak februárban, Füzesgyarmaton a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen
tehették próbára tudásukat tanulóink.
Az erős mezőnyben Szabó Viktória
hetedikes tanulónknak a negyedik helyezést sikerült elérnie.
Kincsesné Nagy Erika

A díjátadás pillantai
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Egészséges
életmód

Készül a turmix

„Ép testben ép lélek” programunk
számtalan lehetőséget kínált a gyerekeknek március elején. Az udvaron
zenés tornát szerveztünk a hét napjaira, tesztlapokat töltöttek, versenghettek csoportosan és egyénileg is.
Minden osztály gyümölcs- vagy turmixnapot tartott. Megismerték a résztvevők az egészséges életmód 12
pontját, saját testük paramétereit. A kisebbek a rájuk leselkedő otthoni veszélyekről, a nagyobbak pedig az
egészség 12 pontjáról hallottak előadást a védőnőtől.
Lőrinczné Gyulai Márta

Biblia – modern
eszközökkel

Vésztői Képes Krónika

Családi
istentisztelet
Iskolánk hagyománya, hogy havonta egy évfolyam családi istentisztelettel szolgál. A gyermekek, hitoktatóik és pedagógusaik segítségével,
nagy izgalommal készülnek erre az alkalomra. Néhány szülő maga is szívesen versel, mások süteménnyel járulnak hozzá a szeretetvendégséghez.
Januárban hatodikosaink a lepramiszszió vasárnapján emlékeztek meg e
szörnyű betegség áldozatairól s azokról, akik körülöttük szolgálnak.
Februárban a 2. osztály apróságai
mutatták meg nekünk, hogy hogyan
nyerhetünk bűnbocsánatot, s hogyan
kaphatunk Istentől egy új, egy tiszta
szívet.
Márciusban az 5. osztályosok a víz
fontosságára s annak védelmére hívták
fel a figyelmünket: a víz világnapját köszöntötték verseken, dalokon keresztül.
Lődi Ibolya

Másodikosaink szeretetvendégsége

A Szentesi Kiss Bálint Református
Általános Iskola évenként megrendezi
multimédiás bibliaismereti versenyét.
Nagyszerű lehetőség ez, hogy közelítsük egymáshoz a Bibliáról megtanultakat és a modern informatikai eszközöket. A hittan, a bibliaismeret így még
élményszerűbb, érdekesebb a gyermekek számára. Mindannyian örömmel
vettek részt ezen a sajátos, különleges
megmérettetésen. Köszönjük szépen a
szentesiek vendégszeretetét, hálásak
vagyunk, hogy ott lehettünk.
Hunyady István

Iskolánk a KUL-TÚRA pályázaton nyert összeget értékes és tartalmas
tanulmányi foglalkoztatást is magába
foglaló kirándulásra fordíthatta. Így
juthattak el 5–6. osztályosaink március 4-én Egerbe, ahol a Dobó István
Vármúzeum katakombájában értékes
ismeretekkel gazdagodtak, majd a
Gárdonyi Géza Emlékházban böngészték az író kéziratmásolatát, meg-

A bibliaismeret így még élményszerűbb

Ügyeskedés...
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Közönségdíjat
nyertek

„Velünk az Isten!”

Kétnapos országos versenyen mértük össze bibliai tudásunkat és színpadi játékunkat Kecskeméten. A
„Samáriai asszony története” elsöprő
sikert hozott a csapatnak. A zsűri értékelésében a „leg”-ek minősítették a
rendezőt, Kovács Editet, az énekeszenés dramaturgiát, a színészi előadást-előadót és a zenészeket. A
közönség díját is elnyertük. Az aszszony korsóját elfeledve futott a jó
hírrel, amikor rátalált az igazi forrásra,
Jézusra. Az örömhír mondói voltak:
Dancs Gábor, Keresztély Klaudia,
Makra Gabriella, Sajti Maja, Turbucz
Sándor. Molnár Szabina, Sípos Anita,
Sípos Dóra, Sípos Edit és Takács Viktória pedig az elméleti verseny győztesei is lettek.
Juhász Sándorné

KUL-TÚRA Egerben, Kecskeméten
ismerkedhettek mindennapjaival, írói
módszereivel, személyes tárgyaival,
otthonával. Alkalom nyílt beszélgetni
az Egri csillagok keletkezésének körülményeiről is. Végül az író sírjánál
közös imával zárták a napot.
Az 1–2. osztályosok március 24-én
Kecskemétre kirándultak a Cifra Palotába és a Katona József Múzeumba.
Hollósi Márta

A kiránduláson mindenki jól érezte magát

