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Anyák napja

Áldozócsütörtök – pünkösd

Tudósítás a 3. oldalon

Megemlékezés
Trianonról

Emelkedett pillanatok: fogadalomtétel

Húsvét után a negyvenedik napra
esik áldozócsütörtök. Évtizedeken át
településünkön e napon volt a konfirmandusok vallástétele és pünkösdkor
az első úrvacsoravétel.

A hétköznapra eső áldozócsütörtök bizony veszített ünnepi voltából,
s igen meghalványult gyülekezeteink
ünnepei között.
(Folytatás a 6. oldalon)

Gönczy Béla – a tudós pap
Megemlékezés a 3. oldalon

Év végi
záróvizsga

Írásunk az 5. oldalon

Kevés emberről mondható el, amit Gönczy Béláról (1886–1960) elmondhatunk, hogy bár nem volt vésztői születésű, mégis úgy él a vésztőiek emlékezetében, mintha mindig is közéjük tartozott volna.
Emberi magatartásával, nagy tu- Debrecenben végezte. Negyedéves teodásával, a néppel való együttműködé- lógusként került először segédlelkészsével megbecsülést vívott ki magának nek Vésztőre, 1907–1910 között tölti be
nemcsak a vésztői emberek körében, ezt a tisztséget.
Vésztői lelkésznek 1911. február 7hanem a tiszántúli egyházmegye más
községeiben is. Bátor szókimondása, én hívja meg az egyházközség. Az állást
megalkuvást nem ismerő jelleme el- 1911. február 23-án foglalja el. Beiktalenzékivé tette 1945 előtt és után is. tásán részt vesz Baltazár Dezső püspök
Az ő ellenzékisége a jobbat akaró, is. A szolgálatot 1954. február 7-ig látja
építő jellegű ellenzékiség volt, soha el, akkor megy nyugdíjba. Nyugdíjas
nem süllyedt a napi politikai viszály- lelkészként is a parókián lakott 1960. november 16-án bekövetkezett haláláig.
kodás szintjére.
Gönczy Béla a vésztői gyülekezet1886-ban Tyukodon született lelkészcsaládban. Apai ágon Ady Endré- nek kiváló lelkipásztora volt, nagy művel, anyai ágon Baltazár Dezsővel, a veltségű tudós teológus, dinamikus
tiszántúli egyházkerület püspökével volt igehirdető, egyházkormányzó és felelős
rokonságban. Elemi iskoláit Tyukodon, közéleti ember.
középiskoláit Szatmáron, a teológiát
(Folytatás a 3. oldalon)
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CIVIL SAROK

Megemlékezés a vésztői árvizekről

Segítsünk
testvéreinknek!

Eddig körülbelül másfél ezer embernek kellett elhagynia otthonát az ország északi részét sújtó árvíz miatt. Egymást érik a médiában az ár elleni küzdelemről szóló tudósítások. Soha nem látott összefogás jellemzi e történeteket.
Szűkebb hazánkat most nem fenyegeti veszély, de az alábbi visszatekintés arra
figyelmeztet, minket is érhet hasonló veszteség...

Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy
lakhatatlanná a rendkívüli esőzések
folytán a medrükből kilépő patakok
és folyók miatt.
A Magyar Református
Szeretetszolgálat
arra kér mindenkit,
hogy erejéhez
és lehetőségéhez képest
támogassa
az árvízkárt szenvedett
felebarátainkat.
A felajánlások befizethetők
a Vésztői Református Egyháznál
(Vésztő, Bartók tér 6.),
vagy átutalható
a Magyar Református
Szeretetszolgálat Alapítvány

10702019-8500889851100005
számú számlájára

„Árvízi segítség”
feltüntetésével.
Hálás szívvel köszönjük
minden jókedvű
adakozó felajánlását,
tudva azt,
hogy csak az marad meg,
amit továbbadunk!

Az Alföld folyókkal, vízfolyásokkal szabdalt részén élőket gyakran
megzavarta a medréből kilépő víz, a
munkájukat, esetenként házukat, kis
vagyonukat elsöprő áradat. A folyószabályozásokat, a Sebes-Körös gátrendszerének 1879 és 1888 közötti
kiépítését követően csak egyetlenegyszer, 1925-ben érintette Vésztőt közvetlenül az árvíz, melyről már több
helyen jelent meg írás, megemlékezés. De mi volt a védelmet biztosító
gátrendszer kiépítése előtt? A legrégebbi írásos forrás szerint 1746-ban a
Sebes-Körös áradása borította el
Vésztőt, a Kettős-Körös pedig 1748ban Fáspuszta lakóinak egy részét
szorította Vésztőre, akik véglegesen
le is települtek itt.
1778-ban a Sebes-Körösön egy levezetőcsatornát építettek, amellyel
azonban csak bajt hoztak a lakosságra.
A felülről lefelé megindított vízszabályozás következtében ugyanis a szabadon rohanó víz Vésztő határát úgy
elöntötte, hogy a lakosság ki akart
költözni e területről. Így hamar felhagytak e kezdetleges kísérletekkel,
majd csak egy évszázad multán tettek
konkrét lépéseket az árvízvédelmi
rendszer kiépítésére.
1816-ban a Sebes-Körösön huszonnyolc napig tartott az áradás, az
áradással borított mocsaras területről
a víz 35 nap alatt folyt le. Ebben az árvízben nemcsak az 50 ezer holdnyi

mocsár, hanem a község teljes határa
és a belterület egy része is víz alá került. A veszélyt csak fokozta, hogy a
Fekete-Körös áradása Bélmegyeren át
elérte Vésztőt, s tönkretett jó néhány
épületet.
1830-ban három kiöntés is keletkezett, melyek közül az első március 30án, a második április 1-jén, a harmadik
pedig április 20-án oly nagy erővel és
tömegben jött a falura, hogy minden
már előbb létezett töltést átlépett.
1855 tavaszán ismét a Sebes-Körös
tört ki, s ezt követően kiáradt a Beretytyó is, úgyhogy csak az árterület legmagasabb pontjai maradtak szárazon.
Ennek az árvíznek a hatására fogadták
el a Körösök mederszabályo- zási és
ármentesítési munkálatainak tervét.
1874 tavaszán volt még említésre
méltó árvíz, amely a községet a Kecskés-zugi részen veszélyeztette, a gátrendszer ezt követő kiépítésével
azonban megszűnt Vésztő állandó fenyegetettsége.
A legutóbbi évtizedekben az 1970es árvíz – mikor Vésztő lakossága befogadta Újiráz kitelepített lakóit –,
valamint az 1980-as árvíz – amikor
Bélmegyer lakosait és javait helyezték el Vésztőn – érintette valamilyen
formában a települést. Az 1925-ös
árvíz azonban bizonyíték arra, hogy
soha nem szabad lebecsülni a természet erejét.
Ladányi Károly

Gyermeknap sérült emberekkel
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum vésztői telephelyén működő Értelmes Élet Alapítvány
május 28-án a művelődési központban és parkolójában, a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében gyermeknapot szervezett. Az egész napos program során
játszóház, kreatív tevékenységek és ügyességi vetélkedők
várták az érdeklődőket. Nagy sikert arattak a művészeti csoportok és a sérült emberek közös, tökéletesre csiszolt produkciói. A gyermekek a kézművestevékenységek és a játékos
vetélkedők során együtt ügyeskedtek sérült embertársaikkal.
A délelőtt elsősorban az óvodás és az alsó tagozatos gyermekek számára kínált elfoglaltságot. Délután a felső tagozatos gyermekek játékos ügyességi vetélkedőkön, vegyes
csapatban versenyezhettek a nagyszerű ajándékokért. Az érdeklődők részére hirdetett Így látom a fogyatékos embereket
című rajzpályázatra sokan jelentkeztek, kifejező és kedves
rajzok születtek a témában.

Mindenki talált kedvére való elfoglaltságot

2010. június 13.

Vésztői Képes Krónika

3. oldal

Magyarfenesen jártunk Megemlékezés Trianonról

Ez aztán a csodás panoráma!

Május 8-án a magyarfenesi testvérgyülekezet meghívására kétnapos kirándulásra indultak iskolánk pedagógusai s gyülekezetünk tagjai. Az úton a gyönyörű táj, a
történelmi jelentőségű helyek, templomok látványa, a Magyarvistán meglátogatott tisztaszoba s a Cifra Kalotaszegre
jellemző népviselet mindannyiunkat megörvendeztetett.
Magyarfenesi testvéreink kedvességét, vendéglátó szeretetét viszonozván anyák napi istentiszteletükön vers- és
énekszolgálattal fejeztük ki hálánkat.
Lődi Ibolya

Anyák napja

„…mindig, mindig gondoljunk reá” – int bennünket Juhász Gyula a trianoni békediktátumra utalva. A református
egyházközség és a Kis Bálint Református Általános Iskola
immár ötödik alkalommal hívogatta városunk lakóit június
4-én a közös megemlékezésre, ami idén emléktábla-avatással kezdődött. A templomkertben felavattuk Máthé Ferenc vargyasi fafaragó népművész alkotását, melyen a
történelmi Magyarország térképe látható. Az est programja
a művelődési központban folytatódott, ahol – iskolánk diákjainak ének- és klarinétszolgálata mellett – a különböző
néprajzi tájegységek színpompás népviseleteiből készített
kiállítást tekinthettük meg.
Az ünnepi emlékműsor a Himnuszt követően a Temesvárról érkező Fazekas Csaba esperes igei köszöntőjével kezdődött. Ezt követően a Vejsze együttes, az iskola
pedagógusai és a Sárrét néptánccsoport táncosainak szolgálata mellett dr. Bagdi László előadását hallgathattuk meg
Trianon gazdasági hatásairól. Az együvé tartozás megrendítő vallomását tolmácsolta Nagy Béla, a Kárpátaljai Zsinat világi gondnoka.
A gondolatébresztő megemlékezés a Székely himnusz
közös éneklésével ért véget. Köszönet a résztvevők, a szervezők munkájáért, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy annyi
agyonhallgatott év után segítenek megérteni, átértékelni
történelmünk eme gyászos eseményét.
Ladányi Károlyné

Csaknem püspökké választották

Gönczy Béla – a tudós pap
(Folytatás az 1. oldalról)

A templomot virágokkal díszítették

Ha május, akkor anyák napja.
Előtte egy héttel lázas készülődésbe
fog diák, nevelő egyaránt. Mindegyik
osztály meglepetés műsorral készül az
édesanyák köszöntésére. S amikor
eljön május első vasárnapja, a virágokkal feldíszített illatos, zsúfolásig
telt templomban felzúg az orgona:
„Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved.”
Versekkel, énekekkel és virágokkal köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat. Ezen a megható alkalmon tartjuk minden esztendőben a hittanos óvodások évzáróját is. Az
egészen kicsik ünnepi csokorral, verssel, énekkel, imádsággal köszöntik
hozzátartozóikat. A könnyes szemek,
a hálás tekintetek azt jelzik, hogy legszebb hagyományaink egyike a templomi anyák napi ünnepség.
Kovács Edit,
Karakasné Komáromi Éva

Elhivatottságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy az egyházmegyék a tiszántúli egyházkerület püspökévé javasolták, de az akkori
politikai viszonyok dr. Péter Jánost, a
későbbi külügyminisztert juttatták a
püspöki székbe.
Nemcsak egyháza, hanem szolgálati helye, Vésztő életében is fontos,
közéleti, politikai és művelődéspolitikai szerepet játszott. Szerkesztette
és maga adta ki a Vésztő című időszaki kiadványt és 1922–29 között az
évenként megjelenő Kalendáriumot.
Ebben folytatásokban közölte az
1800-as évek közepéig Vésztő történetét. Ugyanígy dolgozta fel a vésztői
egyházközség történetét is. 1934–39
között szintén maga adta ki a Református Közélet című kiadványt. E folyóirat – ahogyan az alcím is jelölte:
„A gyakorlati egyházi élet folyóirata”– negyedévente jelent meg,
melyben korának nagynevű tudósai is
publikáltak.
Gönczy Béla fontos és következetes harcosa volt az ifjúság nevelésének. Arra törekedett, hogy minél több
gyermek részesüljön református szel-

lemű oktatásban-nevelésben. Lelkipásztorsága alatt épült az „összenyitós” iskola, a Wesselényi utcai leányiskola és nevelői lakás, Komlódi-falván két új iskola és egy-egy nevelői
lakás. Fontosnak tartotta a fiatal korosztály megszólítását, így munkássága alatt alakult meg a Keresztyén
Ifjúsági Egyesület (KIE), amely több
éven át igen jól működött. A KIEtagok hasznos foglalatossággal tölthették szabadidejüket, műkedvelő
előadásokat tartottak. Pártfo- golta és
anyagilag is támogatta a nehéz sorsú,
tehetséges fiatalok tanulmányait.
Első pártfogója volt a ’30-as években a kaszinószolgaként dolgozó
Sinka Istvánnak. Ő küldte el verseit a
szeghalmi Péter András Gimnázium
igazgatójának, Nagy Miklósnak, és
hívta fel a figyelmét a fiatal költőtehetségre, ezzel segítve, hogy megjelenhessen Sinka első verseskötete a
szeghalmi gimnázium gondozásában.
Igazi hazafi, a református egyház
hű szolgája, Vésztő lakosságának
bátor szószólója, a felemelkedéséért
sokat munkálkodó, a szó igazi értelmében vett „pásztora” volt.
Ladányi Károlyné

4. oldal

Hálaadással

Ők képviselték iskolánkat

Május 7-én rendezték meg Budapesten a Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Általános Iskolában az
Országos Zsoltáréneklő Versenyt, melyen iskolánkat öt diák képviselte:
Kovács Alexandra 1. o., Gurmai Boglárka 4. o., Kovács Henrietta 5. o.,
Nagy Rebeka 6. b, Tóth Adrienn 7. a
osztályos tanulók. Bár dobogós helylyel most nem büszkélkedhetünk, tanulóink méltóképpen képviselték
iskolánkat, s öregbítették hírnevét.
Május 16-án, az egyházi ének és
zene vasárnapján iskolánk furulyazenekara Berta István vezetésével, a
gyülekezeti kórus közreműködésével
előadta a 33. zsoltárt. Eme produkcióval arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos az ének,
a zene az ember életében. Milyen jó
lenne, ha egész nap az Isten szeretetéről zengedezne a fülünkben egy dallam! S át tudná formálni a magunk és
a körülöttünk élőknek az életét!
„Intsétek egymást zsoltárokkal,
dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16)
Karáné Szemző Noémi

Színjátszók
Április 17-én a korábbi évekhez
hasonlóan iskolánk színjátszói részt
vettek az országos Weöres Sándor
színjátszó találkozó regionális vetélkedőjén Szarvason. A 18 fős szereplőgárda Kovács Edit drámapedagógus
irányítása mellett Petőfi Sándor János
vitéz elbeszélő költeményét adták elő
dramatikus feldolgozásban. A közönség körében szemmel láthatólag nagy
sikert arattak tanulóink. A zsűri kiemelte a szavak nélküli megjelenítés
drámaiságát, a mozdulatok érzelmi telítettségét és a gyerekek kifejező, szép
magyar beszédét. Nagy örömünkre
ezüst minősítéssel értékelték diákjaink előadását.
KNE
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Énekeltünk
Március 22. és 27. között rendezték
meg a Bartók Béla Nevelési Központban a Bartók-hetet. A rendezvény- sorozat keretében részt vehettünk a II.
Bartók Béla területi népdaléneklő versenyen. Papp Franciska 3. a, Makra
Gabriella 6. a, Nagy Rebeka 6. b és
Tóth Bettina 7. b osztályos tanulóink
is az indulók között voltak. Nagy öröm
számunkra, hogy Gabriella 2. helyezéssel, Bettina pedig különdíjjal térhetett haza, s a zsűri elmondása szerint
lányaink kimagaslóan szerepeltek.
Április 17-én a budapesti Néprajzi
Múzeum falai adtak otthont a „Tiszán
innen – Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő versenynek, melyen
iskolánkat Gelle Dóra és Tóth Bettina
7. b osztályos tanulók képviselték.
Több mint százötven produkció szólalhatott meg az ország minden tájáról, közel 650 résztvevővel.
Karáné Szemző Noémi

Lányaink kimagaslóan szerepeltek

Petőﬁ nyomában
Iskolánk két harmadik és a negyedik osztálya együtt indult hosszú útra,
egészen Kiskőrösig, Petőfi Sándor
szülőházáig. Az emlékmúzeum felelevenítette a költő gyermekkorát, és átélhettük a Kisalföldhöz való szerelmének varázsát is. A Petőfire vonatkozó
emlékművek, szobrok megtekintése
után az év első fagyiját nyalhatta mindenki Kiskőrös legrégebbi cukrászdájában.
Erdélyi Valéria

Lesz mit mesélni jövőre az irodalom órán
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Bibliai történetek

Hamarosan kiderül, ki a legjobb

Lázasan készülődtünk felkészítőnkkel, Kovács Edit drámapedagógussal
országos bibliai történet- mondó versenyre. Iskolánkból nyolcan indultunk
a gyulai megmérettetésen. A verseny
közös áhítattal kezdődött. A történetmondás Ószövetségi és Újszövetségi
részből állt. Míg a zsűri véleményezte
a munkánkat, mi elmentünk a Százéves cukrászdába és városnézésre.
Soha ennyi gyerek nem jelentkezett
a református iskolákból, ezért a zsűri
döntése alapján az első hat helyezett
lett dobogós. A mi iskolánkból Keresztély Klaudia 6. osztályos, és jómagam
7. osztályos kategóriákban 3. és 4. helyezést értünk el. A versenyre előzetesen meghirdetett rajzpályázaton is szép
eredmények születtek: Keresztély Klaudia második, a negyedikes Kiss Boldizsár harmadik, a másodikos Földesi
Péter harmadik helyezést ért el.
Kiss Adrienn tanuló

Találkozó

A találkozó résztvevői

Iskolánk nemes hagyományainak
egyike, hogy pünkösdkor hetedik osztályosaink hitet tesznek református vallásukról, így pünkösd első és második
napja a konfirmáció jegyében zajlik gyülekezetünkben. Szép pillanatok ezek,
amikor gyermek és felnőtt lélekben
megigazulva folytathatja hétköznapjait.
Ezt megelőzően minden alka- lommal
úgynevezett konfirmandustalálkozón
veszünk részt Debrecenben, ahol gyermekeink találkozhatnak az ország különböző pontjairól összesereglett
konfirmandusokkal. Így hitük megerősödhetett, hogy majdan igaz hitvallói
lehessenek a kálvinizmus eszméjének.
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Anyanyelvi hét

Focikupa

5. oldal

Év végi vizsga

Április 17-én rendeztük meg a 2. refikupát. Mátészalkáról, Hajdúböszörményből, Hajdúnánásról, Kiskunha lasról, Tiszafüredről, Pápáról, Kecskemétről, valamint Budapestről érkeztek
gyerekek. A tavalyihoz hasonlóan nagyon jó hangulatú, jól megszervezett
napot töltöttünk együtt.

Jól vizsgáztak iskolánk diákjai

Diósgyőrön ők jeleskedtek

Idén a hagyományokhoz híven, de
nem hagyományos módon rendeztük a
nyelvi hetet. Hogy miért? Mert a Föld
napja hetében tartottuk, ezért úgy az
előzetes feladatokban, mint a délutáni
versenyekben és az akadályverseny
feladványaiban a magyar anyanyelv
szépsége, a szép beszéd s a helyesírás
mellett a természet és környezetvédelem súlyos problémáira is felhívtuk a
figyelmet. Vésztő-Mágor értékeit is
felelevenítettük. Kerestük a legjobb helyesírót, a legszebb füzeteket, a legszebben író diákokat. A hét verse Móra
Ferenc imája volt, mely alapján illusztrációkat készítettek a gyerekek.
Három felsős diák az országos magyar
versenyen képviselte iskolánkat a diósgyőri református általános iskolában.
Ökoiskolák természetvédelmi akadályversenyén is jártunk Csongrádon.
Lőrincné

Aranylábúak

A református iskolák hagyományait követve minden tanév végén diákjaink ízelítőt adnak a gyülekezetnek
abból az ismeretanyagból, amit az év
során elsajátítottak. A hittanvizsga
után a hazaszeretet témaköréből hangzottak el versek, gondolatok, majd a
Pietas Kft. által meghirdetett Hol sírjaink domborulnak című pályázatot
értékelték. Nagy örömünkre iskolánk
tanulói vehették át az első helyezéssel
járó 20 000 forint jutalmat. Istentisztelet után a platánfa alatt néptáncosaink gyönyörködtettek tánctudásukkal,
majd rögtönzött táncházba hívták a
közönséget. A délelőtt szeretetvendégséggel zárult, a finom süteményekért köszönet az ügyes kezű
szülőknek.
Hollósi Márta

Kézenfogva

Április 25-én tartották meg iskolánk
legfiatalabb tanulói családi istentiszteletüket. Szülök, gyerekek, pedagógusok lelkesen készültek erre az
alkalomra, amelyen a Föld napja tiszteletére odaillő versekkel, énekekkel
szolgáltak.

A „lelki táplálék” után a szeretetvendégségen finom süteményekkel kínálták az odaérkezőket.
A családi istentiszteletek célja, hogy
a családok gyülekezetté, a gyülekezet egy
nagy családdá, Isten családjává váljék.
Fazekas Lászlóné

Egymás kezét megfogva indultunk
óvodásainkkal május első napjaiban
intézményeink „meglátogatására”. A
kicsinyek vendégeskedése üdítőleg
hatott a hajlott hátú nénikre, bácsikra
és az iskolás gyermekekre is. Barangolásaink a halastótól a templom orgonájáig – játékos kedv mellett –
tartottak. A nyári ajándék útravaló kiosztását megelőzve asztal mellé ülve a
finomságok elfogyasztása előtt imádságra fogtuk meg újra egymás kezét.
Majd az őszi újratalálkozás boldog
örömével köszöntünk el egymástól.
Erdélyi Valéria

Mi szem szájnak ingere

A Föld napjára emlékeztek

Apróságok vendégségben

Ők is kiválóan szerepeltek

Családi istentisztelet
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Anyakönyv – 2010
Elhunytak: Molnár Antalné Juhász Róza (60),
Gurmai András (77), özv. Lovas Jánosné Peres Margit
(81), özv. Csüllög Ferencné Varga Róza (100), özv.
Nagy Jánosné Szőke Margit (96), Pallai Géza (77),
Pálfi Istvánné Papp Margit (56), Herbert Gyula (79),
Szentesi Sándor (60), Török Lászlóné Pintye Katalin
(44), Piros Elek (77), Rábai Istvánné Mladoniczki Zsuzsanna (80), özv. Hévizi Mihályné Pákozdi Julianna
(84), Mészáros Mihály (86), Tarkó Jánosné Weigert
Margit (61), özv. Takács Zsigmondné Balog Irma (92)
Konfirmáció: Almási Berta, Bak Martin Dávid,
Balogh Richárd, Cserna Petra, Domokos Fruzsina,
Elek Bernadett, Fehér Tímea, Gelle Dóra Nikolett,
Gergely Zsolt, Héder Albert, Kincses Marica, Kiss Adrienn, Kiss Petra, Kókai Péter, Kontimér Erika, Lázár
Gergő, Lovas Anna, Méhes Tímea, Mizsik Dániel,
Nagy Zoltán, Porkoláb Bernadett, Rózsa Tímea Ildikó,
Sinka Krisztina, Szabó Henrik István, Szabó Tamás,
Szabó Viktória, Tóth Adrienn, Tóth Bettina, Tóth
János, Varga Viktória
Keresztelés: Krepsz András gondviselő és Molnár Zsuzsanna Katalin gyermeke Fruzsina, Kókai
Lajos és Varga Krisztina gyermeke Péter, Sinka Imre
és Antal Julianna gyermeke Krisztina, Porkoláb Pál és
Török Erika gyermeke Bernadett, Kontimér József és
Tóth Erika gyermeke Erika, Bak János és Szappanos
Gizella gyermeke Martin Dávid, Elek István József és
Rábai Erzsébet gyermeke Bernadett, Gergely István és
Durkó Erika gyermeke Zsolt, Kiss Károly és Torzsa
Annamária gyermeke Petra, Tóth János és Torzsa
Erika gyermeke János, Cserna János és Csüllög Róza
gyermeke Petra

Felnőtt keresztség
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„Miután erőt kaptok, lesztek nékem tanúim…”

Áldozócsütörtök – pünkösd
(Folytatás az 1. oldalról)

Református iskolánk újra élettel,
derűvel, tartalommal töltötte ki e
napot. Az igei üzenet ünnepi tolmácsolását színes zenés-verses összeállítás tette emelkedetté. Korábban, a
templomból kilépve kerékpárral soksok gyerek, pedagógus és szülő kerekezett Mágorra, ahol együtt töltötték
a napot a szabadban. A bográcsokból
a készülő ebéd illata csiklandozta az
orrokat. A gyerekek játékos vetélkedői, felnőttek-gyerekek versenye, játéka tette hangossá a máskor oly
csendes környezetet, s örvendeztetett
meg mindnyájunkat. Szomorúságunkra ebben az évben a bizonytalan
idő miatt nem tudtunk kimenni e szép
helyre, hogy együtt lehessünk, egy
akarattal, várva az Úr áldásaira.
Pünkösd visszanyerte méltóságát
azzal, hogy újra kétnapos ünnep lett.
Gyülekezetünkben mindkét napon
van úrvacsora. Első nap délután izgalommal gyülekeztek a fehér ruhás lányok és az ünneplőbe öltözött fiúk.
(Erdélyben a hitvallók népviseletben
vonulnak templomaikba.)
Az ismeretekről számot adva, keresztelésre került sor a családias gyü-

lekezetben. Másnap az ünnepélyes
„megerősítés” és áldás avatta gyülekezeti taggá a fogadalomtevőket, és
ekkor vettek először úrvacsorát szeretteikkel és azokkal, akik a korábbi
konfirmációs fogadalmukat újították
meg. A megható, ünnepi közösség
folytatódott az asztal körül szeretetvendégség keretében, tartalmas beszélgetésekkel.
Áldozócsütörtök és pünkösd közösségről beszél. Egyik a távozó
Jézus láttán a gyáva tanítványokról
szól. A másik a Szentlelket nyert bátor
tanítványokról, hitvallókról beszél. A
Szentlélek csodája, ajándéka: az erő, a
szeretet és a józanság. Ezek teszik alkalmassá az egyházat a Krisztustól
kapott küldetés betöltésére: „Miután
erőt kaptok, lesztek nékem tanúim…”
Az egyház küldetése tanúskodni a
ma is köztünk és általunk munkálkodó Krisztusról, hogy széthúzó, szétzilált közösségek meggyógyulhassanak, új látást nyerhessenek.Ez a pünkösd ajándéka ma is: megváltoztatja
az életet, kiűzi a félelmet, és bátor hitvallóvá tesz.
Juhász Sándorné

„...keresztellek én téged”

Néptánctalálkozó
Temesváron
Iskolánk néptáncosai június 5-én a
soknemzetiségű Bánság központjában, Temesváron, a nemzetiségi néptánctalálkozón vehettek részt.
Minden esztendőben ellátogatunk
testvériskolánkba, a temesvári Bartók
Béla Líceumba. Ebben az évben a néptáncta- lálkozó fémjelezte testvérkapcsolatunkat.

A résztvevők még soká emlékezni fognak erre a szép napra
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Népművészeti tábor – tizenötödik alkalommal
2010. július 11–18.
„… tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit s úgy mutassuk meg
honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép
itt a Kárpát-medencében…”
Vásárhelyi László

A Vésztői Református Egyházközség szeretettel és tisztelettel hív és
vár minden érdeklődőt jubileumi népművészeti táborára. Tekintettel a
kerek évfordulóra különösen gazdag
kínálattal várunk minden érdeklődőt.
Lesz gyermek- és felnőttnéptánc, citeraoktatás és népdaléneklés. Aki in-

Angol–német
napközis tábor
Alig ér véget a XV. Nemzetközi
Népművészeti Tábor, máris újabb lehetőség kínálkozik a gyerekeknek július 26. és 30. között, hogy nyári
vakációjukat kellemes környezetben,
hasznosan tölthessék el. Idén is lesz
angol–német napközis tábor a Szentírás Szövetség és a református egyházközség szervezésében.
Várjuk a 7–13 éves korú gyerekek
jelentkezését, hogy angol és német
anyanyelvű, valamint magyar fiatalok
közreműködésével vidám és játékos
foglalkozások keretén belül ismerkedhessenek meg a két nyelv alapjaival és a Biblia tanításaival. A részvételi díj 3500 Ft/fő, ami tartalmazza a
tízórai és az ebéd árát is. Érdeklődni
lehet Mucsiné Sallai Annamáriánál a
66/476-045 vagy a 20/261-69-50 telefonszámon. A jelentkezési lap letölthető
iskolánk honlapjáról, a www.reformatusiskolaveszto.hu címről. Az érdeklődők július 1-jéig adhatják be jelentkezéseiket.

kább kézügyességét kívánja próbára
tenni, az a gyöngyfűzés, a gyöngyhímzés, a virágkötészet, a népi hangszerkészítés tudományából kaphat
ízelítőt. De nem maradhatnak ki a kínálatból a klasszikus kézművesmesterségek, a korongozás, az agyagozás,
a fafaragás, a bőrözés, a kosárfonás, a

szalmafonás, a nemezelés és a kötélverés (fonalmunka) sem.
Ezzel még mindig nincs vége a
fantasztikus kínálatnak: bizonyára inkább a lányok örülnek a lehetőségnek,
megtanulhatják, hogyan készül a kürtőskalács és a mézeskalács, és ha a
sütés után kedvük van, tarhonyát is
készíthetnek.És hogy a szabadidős
programokról is szó essék: lehet focizni, strandolni, esténként pedig a
Csürdöngölő zenekar húzza a talpalávalót a táncházban.
Kovács Edit

Idén is: többgenerációs tábor

Kicsik-nagyok jól érezték magukat a tavaji táboron

A Vésztői Református Egyház az
idén július 20–24. között rendezi meg
többgenerációs táborát Mátraházán,
amelyre bizakodva készülünk. Táborunk minden napja ezúttal is mozgalmasnak ígérkezik, megismerhetjük a
közeli falvak múltját, nevezetességeit,
érdekességeit. A túrázáson túl lehető-

ség nyílik még pingpongversenyre,
labdajátékokra, a szabadban történő
kikapcsolódásra. Idén is készülünk a
zenés ébresztőre, a reggeli tornára és a
közös áhítatokra, éneklésekre. Jelentkezni és érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.
Chrisztóné Juhász Éva

Úszótanfolyam

Ők sokat tanultak a múlt nyáron

Június 7-től iskolánk újra megszervezte az úszótábort, amely tizenhat résztvevővel indult a békési fedett
tanmedencében.
A tanfolyamot hagyományosan
minden ősszel és tavasszal megrendezzük, hiszen nagyon fontos, hogy
diákjaink megtanuljanak úszni. Ez

egy egész életre szóló tudás, amit országosan is csak nagyon kevés iskola
nyújthat olyan településeken, ahol
nincs uszoda. Reméljük, hogy az idén
is szép eredményekkel zárjuk az úszótábor, hiszen most már az időjárás
sem lesz befolyásoló tényező.
Szák György

8.a
Osztályfőnök:
Kincsesné Nagy Erika
Osztálynévsor:
Balogh Alex Mihály
Bábeczki István
Csomós Richárd János
Dányi Róbert
Domokos László Zoltán
Erdélyi József Attila
Juhász János István
Juhász Márk
Kurucz Viven
Mezei Anita
Nagy János
Pálinkás Edit
Papp Csilla
Rábai Ágota
Sánta László Zsolt
Simcsik Anna Sára
Sipos Edit
Szabó Krisztián
Szarvas Adrienn
Szivós Roland
Varga Fruzsina

…szól a ballagási éneketek, jelezvén, hogy valami most az eddig
szokásos formában véget ér. Feleltetés helyett érdeklődünk tanulmányi
munkátokról. Örülni fogunk, ha jól
haladtok. Várunk a középiskolai szünetek ideje alatt, hogy látogassatok
vissza, s számoljatok be új iskolátokról. Találkozásra azonban az iskolán
kívül is van lehetőség a gyülekezeti
élet számos alkalmán és az ifjúsági
csoportban. Reméljük, hogy jó magvetéssé lett bennetek az Isten igéje,
de tudnotok kell azt, hogy az elvetett
magot ápolni, gondozni kell, hogy
termése lehessen. Gyülekezetünk
visszavár igehallgatóként és szolgálóként. A maradók nevében Isten áldását kérem egyenként életetekre a
következő igével:
„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és
adjon neked békességet!” IV. Mózes
6:24–26
Juhász Sándorné

8.b
Osztályfőnök:
Hunyady István
Osztálynévsor:
Bódizs Zoltán
Deák István
Győri Andrea
Juhász Barbara
Kovács Dávid Máté
Kovács Kitti
Marhás Sándor
Mészáros Viktória
Molnár Szabina Katalin
Nagy Dávid
Pardi Richárd Márk
Rábai Bettina
Sipos Anita
Sipos Dóra
Szabó Hajnalka
Szabó István
Takács Viktória
Tarsoly Krisztián Lajos
Tóth Magdolna
Varga Dániel
Varga Tímea

