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Áldott karácsonyt és boldog
új évet kívánunk minden kedves
olvasónknak!

A református egyházközség
és intézményei

Karácsonyfa a fôtéren

A karácsony igazi kincset rejteget
„Az angyal mosolyog. A jászol
körül / glóriás titok szent, nagy
fénye ül. / Angyalszó zendül
távol, messzirôl.”

A glóriás titok valóságát:
Krisztus születését a Szentírás gazdag eseménysorozat keretében ismerteti meg velünk. Krisztus arról tesz
bizonyságot születésével, hogy a világot
fenntartó hatalmas és nagy Isten nekünk
szeretô Atyánk. Már a világ teremtése
elôtt eltervezte az egyszülött Fiú testet
öltését, s errôl az Ószövetségen keresztül
újabb ígéreteket tett. A betlehemi bölcsôben mindaz nyilvánvalóvá lett, amit
eleve eltervezett, elhatározott, megígért
és megjövendölt.

Értheti ezt szegény, gazdag, felnôtt, gyermek, tudós,
és mégsem él mindenki e
drága ajándék gazdag kincsével. Csillagszóró, gyertyaláng, vakító vibráló fények
játszanak szemeinkkel, s megcsalják szívünket. Úgy gondoljuk, hogy elég a fény
és az ajándék, s nem vesszük észre, hogy
lelkünk megszegényedik. A karácsony
igazi kincset rejteget, Jézus Krisztust. Ha
rátaláltunk, mi is kérdezhetünk Áprily
szavaival:
„Mi gyôzött érdességemen? / Mitôl csókolhat kezem? / Simogatást mitôl tanult? /
Erembe Krisztus vére hullt?”…
Dr. Higyed István, Juhász Sándorné

Néhai Juhász Sándor

A köztiszteletben álló lelkipásztor
A vésztôi lelkészekrôl szóló megemlékezéseink sorában szóltunk már kalandos életû,
tudós és templomépítô lelkipásztorokról… Most sem kellett sokat gondolkodnunk,
mi legyen a néhai Juhász Sándorról szóló megemlékezés címe. A szerkesztôbizottsági ülésen szinte egyszerre mondták a résztvevôk: ô a köztiszteletben álló lelkipásztor. Rá emlékezik felesége, özv. Juhász Sándorné és lányai, Márta és Anikó.

Az indulás

A betlehemes játék nagy sikert aratott

A városi fenyôfát sok ügyes kéz öltöztette karácsonyfává, mely december 4én mûsorral, igei és városköszöntôvel
került ünnepélyes átadásra. Iskolásaink
hangulatos betlehemes játékukkal lepték meg a mûvelôdési ház közönségét.
Jámborné Horváth Anikó

A Bihar megyei Furtán született Juhász
Sámuel lelkipásztor és Venetianer Jolán
hét gyermeke közül elsôként 1917. július 31-én. Iskoláit szülôfalujában kezdte, tízéves korától azonban már a Debreceni Református Kollégium lakója
lett. A 12 éves tanulmányi idôt követôen még egy évet a teológus ifjúság lelkészeként, esküdt felügyelôként szolgált az iskolában.
Egy év hajdúhadházi segédlelkészi
szolgálat után 1941-ben kerül Vésztôre
Gönczy Béla lelkipásztor mellé, aki hamar felismerte rátermettségét, kiválóságát, s két év elteltével önálló állást
szervezett számára. Missziói lelkészként
Vésztô nagy kiterjedésû tanyavilágában
(Kóton, Mágoron, Kertmegben, SárgaMágoron és Perecesen) szolgált.

Gönczy Béla 1954ben történt nyugdíjba
menetelét követôen
lett elnök-lelkész.
Földi küldetése
1983. január 18-án,
Debrecenben fejezôdött be.
Missziói lelkészként egyik munkaterülete a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben (KIE) végzett feladata volt, és
foglalkozott a református leánykörbe járók lelki gondozásával is. Megszerettette a fiatalokkal a sportot is: egy bérelt
lakásban tanítgatta ôket a pingpongozás
„tudományára”.
1946. augusztus 25-én kötött házasságot Andó Márta tanítónôvel, aki már
1945 novemberében tanítónôi kinevezést nyert Vésztô állami iskolájába.
Folytatás a 3. oldalon ››
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Az imádság és ének otthona volt
Karácsony szenteste élô hagyomány,
hogy imádságban emlékezünk meg az
1925-ben Vésztôre betörô árvíz pusztításáról. Az óriási veszteség idején Horthy Miklós kormányzó személyesen
gyôzôdött meg a szomorú állapotról, és
nyújtott segítséget a településnek. Támogatásával sikerült átépíteni a település árvizes részét.
Ekkor épültek a kis „Fakisz”meseházak. Ilyen a mi Pap-tanyánk is. Hosszú
idôn át nem élhetett az egyházközség a
jogos tulajdonával. Birtokbavétele óta
lépésrôl lépésre gyarapodik a ház és
környezete. Elôször kívülrôl-belülrôl
szépült meg pályázati nyereménybôl,

majd a jótékonysági estek adományaiból kemence, úszómedence épült; az
idei támogatásból pedig már készül a
kerti pavilon. Szülôk és gyermekek,
gyakorlaton lévô egyetemisták, munkatársaink komoly erôfeszítése látszik a
tanyán.
Sok évvel ezelôtt imádság és ének
otthona volt ez a ház a környékben lakóknak. A kitartó munka és sok befektetés után újra a csoportok csendes
háza, a kikapcsolódás, a felüdülés, a játék, a sport és a közösségépítés színhelyévé válik. Áldott legyen az Úr
mindezért!

Valaha ilyen gépekkel dolgoztak szüret idején

Mustkóstolóra készül a dolgos csapat

Ez aztán a finom innivaló!

Az aszalt gyümölcs télen gazdag vitaminforrás

Juhász Sándorné
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Jókedvû adakozók
ajándéka

Nagy sikert arattak a citerások mûsorukkal

November 12-én este megtelt a mûvelôdési ház nagyterme és folyosója is a
„Gyermekeinkért” tartott jótékonysági
est kezdetére. A komoly igei gondolatokat a gyermekek tánca és furulyaszó
foglalta keretbe, a felnôttek tánca után
a citera zengett, végül a pedagógusok
színdarabja igyekezett a jókedvet növelni. Az asztalok roskadoztak a sokféle finomságtól. Vacsora után a táncos mulatságban a tombolahúzás ideje jelentett
pihenést. Hálásak vagyunk Istennek a
jókedvû adakozók szívbeli ajándékáért.
Szabó Klára

A pedagógusok is színpadra léptek

A táncosok csak a tombolahúzás idején pihentek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
adójuk 1%-ával támogatták a Református
Iskola és Szeretetotthon Alapítványt.
Kérjük, akinek lehetôsége van rá,
a következô évben is támogassa céljainkat!

Az idôsek is jól érzik magukat a Pap-tanyán

Adószámunk: 19061175-1-04
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Szeretetszolgálatunk húsz éve
Fokozatosan épült ki az a rendszer, amire mint szociális hálóra tekinthetünk.
Egyházközségünk „nyitott ajtót” kapott
az Úrtól, amelyen belépve a szavak nélküli igehirdetés eszközével enyhíthette
a hátrányos helyzetûek gondjait, és
munkálhatta elhívó Istenének dicsôségét.
1990-ben kezdte meg munkáját a
Keresztyén Családsegítô Szolgálat a római katolikus és a református lelkipásztor kezdeményezésével. Önkéntesek és
részmunkaidôs alkalmazottak munkába
állításával hitvallásos és életvezetési tanácsokat nyújtó, természetbeniekkel is
segítô tevékenység vette kezdetét.

1993. december 6-tól bentlakásos idôsek otthona mûködik. Ma 45 lakó él itt.
15-en biztosítjuk a szakmai és technikai
hátteret, az orvosi és szakorvosi ellátást,
a 24 órás felügyeletet. Ez az intézmény
jelenti a hátteret a sokszínû szociális és
egészségügyi ellátási forma számára.
Az Agapé otthonápolási szolgálat
egészségügyi feladatokat lát el 11 éve. A
testi gyógyítás mellett a lelki segítségnyújtás is a szolgálat része. Gyülekezeti
szeretetszolgálatunk és szociális tevékenységünk a magyarországi református
egyház diakóniai közösségében mûködik, s naponkénti imádságok kísérik.
Juhász Sándor

Az otthon lakói örömmel fogadnak minden rendezvényt

Az „elsô fecskék” (archív felvétel)

Az ügyes kezek alatt számtalan virág kinyílt már…

A korabeli felvételen a hospice-rész építése látható

Néhai Juhász Sándor

A köztiszteletben álló lelkipásztor
Folytatás az 1. oldalról ››

Házasságukat Isten három gyermekkel
áldotta meg: Mártával, aki ma már nyugalmazott könyvtáros, Sándorral, aki a
Vésztôi Református Egyházközség lelkésze, és Anikóval, aki édesanyja hivatását követve maga is kisiskolások pedagógusa lett.
A 40-es évek második felében országszerte tapasztalható ébredés, lelki
megújulás az ifjú tiszteletest lelkes
missziói munkára indította, és mély
hitû igehirdetôket hívott a gyülekezetbe, akik a következôk voltak: Pongó
Gyula, Bereczki Albert, Fekete Sándor,
Haluska János szentesi lelkész, késôbb
Borbély Béla. Ezekben az idôkben tanulta meg a gyülekezet a Halld, az ég
harangi zengnek és a Fenn, a csillagok
felett címû hallelujákat. Református
fiatalok – az ébredési idôk során találtak
alkalmat és módot arra, hogy betanulják
és elôadják Darvas József Szakadék
címû drámáját. Az akkori „színpadi”

szereplôk és rendezôk között ott találjuk Juhász Margit tanítónôt, Sándor lelkész húgát, és annak vôlegényét, a leendô sógort, Varga Zsigmondot.

Nehéz évek
Az evangelizációk mellett, vallásos estéken drámák játszása, versek szavalása,
énekek tanulása gazdagította a szíki iskolában sorra kerülô alkalmakat. Az
egyházi iskola egyben imaterem is volt
a környékbelieknek.
Közvetlenül az ébredési idôket követôen a szíki szolgálati hely léte és mûködése kérdésessé vált. A szíki református
iskolát államosították. A jó sáfár leleményességére volt szükség ahhoz, hogy
Isten segítségével a szíki alkalmak folytonossága helyreálljon. Sikerült végül
vásárolni egy közeli lakóházat, amely a
késôbbiekben megfelelô imaháznak bizonyult, miután dolgos kezek a közfalakat eltávolították, és az így nyert imater-

met padokkal
rendezték be.
Az államosítás miatt a
lelkészcsaládot kilakoltatták az egyházi
épületbôl, és az
esperesék által
lakott lelkészházat osztották két részre.
Körültekintô
szervezômunka, kemény
építkezési fáradalmak következtek, amelyek hûséget és kitartást
követeltek a falu kálvinista tagjaitól. Isten megmutatta, hogy a keserû szükség
közepette is tud ajándékozni, mégpedig
sokkal többet és jobbat, mint amit az
ember kérni képes.
(Vége az elsô résznek)

4. oldal

Vésztôi Képes Krónika

2010. december 19.

Protestáns iskola
protestáns hónapja

Mozdulj rá! – hirdették a szervezôk. És mozdultak

Ki két keréken indult…

…ki négy keréken tette meg az emléktúrát

Református iskolaként kötelességünk
reformációs örökségünk az egyetemes
magyar kultúrára gyakorolt hatását felmutatni, továbbadni. A reformátorok
öröksége jegyében szárba szökkentek és
virágoznak iskolánkban a protestáns,
jellegzetesen református, bibliai ihletésû vetélkedôi. Istenhez kiáltó zsoltárok hangjait énekelve zajlanak a protestáns hónap nagy eseményei, megszólítva minden diákot 1–8. osztályig.
Több mint kétszázötven tanuló vesz
részt a vetélkedôk valamelyikén: bibliaismereti vetélkedô, zsoltáréneklô verseny, bibliai témájú rajzverseny, kegyeleti emléktúra. Versenyeinken egyértelmûen érezniük kell gyermekeknek,
felnôtteknek a „sola gratia”, egyedül kegyelembôl elvét. Így teljesedik ki iskolánkban a protestáns hónap jegyében a
református identitás egyik meghatározó eleme: anyanyelvi, mûvelôdési programja, mely a nemzeti önismeret sarkalatos pontja.
Az október 31-i reformáció ünnepi
istentisztelete a protestáns hónap rendezvénysorozatának záró akkordja.
Kovács Edit

Több mint 250-en vettek részt a vetélkedôkön

Az istentiszteletre eljött az iskola apraja-nagyja

Ünneplôben – a lélek is

Advent elsô vasárnapján „ajándékkosár”a vésztôieknek
Advent elsô vasárnapján „ajándékkosárként” nyújtottuk át az érdeklôdôknek tanulóink változatos mûsorát. Elsôseink mesejátékot adtak elô, másodikosaink néptánccal leptek meg bennünket. Felsôseink
közül volt, aki táncolt, mások az énekkarban vagy a furulyazenekarban jeleskedtek,
s színjátszóink fergeteges komédiával fokozták az est hangulatát. A talpalávalót a
Csûrdöngölô zenekar húzta.
A hallgatóságot Juhász Sándor köszöntötte

Színjátszóink fergeteges komédiát mutattak be

Karáné Szemzô Noémi

Pöttömök tánca

A kicsik mesejátékot adtak elô
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Hetedikesek családi istentisztelete
A 7. osztály november 21-én tartotta
közös családi istentiszteletét. Az alkalomra szép számban megjelentek szülôk, tanárok, diákok és a gyülekezet tagjai. Szolgálatunk a templomépítés mozzanatait elevenítette fel. Érdekes információkat tudhattunk meg eleink kitartásáról, áldozatvállalásáról és összetartásáról. Mûsorunkat ének és zene tette
színesebbé. Közös együttlétünket szeretetvendégséggel zártuk. Mi szülôk is
örömmel vettünk részt a szolgálatban és
a háttérmunkában.
Tölcsér Sándor Csaba

A gyerekek szolgálata a templomépítés mozzanatait elevenítette fel

Az adventi gyertya fényében
Advent a keresztyén kultúrában a karácsonyt megelôzô négy hétig tartó idôszak. A karácsonyi ünnepkör advent elsô
napjával kezdôdik. (Ez a vasárnap egyben az egyházi év kezdete is.) Várakozunk, várjuk az Úr eljövetelét a saját életünkben is, hogy keresztyén életvitelünkkel minél közelebb kerüljünk Istenhez. Ezekben a hetekben iskolánk is
megújul, megszépül: minden osztályban
ott díszeleg az adventi koszorú, melynek
gyertyáit közösen gyújtjuk meg minden
héten. A vasárnapok ünnepi alkalmai is
jelzik a közelgô nagy ünnepet. A gyerekek zenés, verses szolgálataikkal még
meghittebbé teszik ezeket az istentiszteleteket. Az itthoni szolgálattevôk mellett
vendég lelkészekkel is találkozhattunk.
Idén a szeghalmi „Pro Musica” kamarakórus örvendeztette meg a gyülekezetet.
Iskolánk névadójára emlékeztek

A harmadikosok családi istentisztelete advent
harmadik vasárnapjára esett

Karakasné Komáromi Éva

Az iskola dalosai…

A gyerekek zenés szolgálata még meghittebbé tette az istentiszteletet

…és a szeghalmi vendégkórus

Vésztôi Képes Krónika
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ANYAKÖNYV – 2010

„Elsôvé tesz téged az Úr, nem utolsóvá”

KERESZTELÉS:

(5 Mózes 28, 13)

Antóni László és Paczek Mária gyermeke
Gyula
ELHUNYTAK:

Az ószövetségi ígéret ma is érvényes.
Örömmel tapasztaljuk, hogy gyermekeink nagy érdeklôdést tanúsítanak a versenyek iránt, annak ellenére, hogy rögös, terhekkel teli út vezet a sikerhez.
Megmérettetik magukat különbözô területi, megyei, regionális és országos
versenyeken. Ezeket mindig komoly
felkészülés elôzi meg, hiszen nagyon
sok feladat nem a tankönyvi tananyagra
épül, vagy sokkal elmélyültebb tudást
igényel, vagy különbözô kompetenciákat mér. Ezért nagyon sok szorgalom,
kitartó munka, pedagógussal együttmûködés és önálló ismeretszerzés szükséges ahhoz, hogy gyermekeink sikerélménnyel gazdagodva térjenek haza.
Az elsô negyedévben országos és regionális tanulmányi versenyen mérettettek meg tanulóink Debrecenben és
Budapesten, Békésen és Szegeden, va-

Csüllög Sándor (68), Sipos András (66), özv.
Nagy Lászlóné Csillag Margit (88), özv. Peres
Bálintné Nagy Irma (69), Tóth Sándor (68),
Hajdu László (57), Ökrös Gyuláné Ursz Ilona (78), Rostás Dezsôné Budai Mária (79),
Papp Sándorné Kincses Ilona (68), Horváth
István (57)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
December 24-én, du. 4 órakor: karácsony szentesti ünnepi istentisztelet
25-én, de. fél 10-kor: úrvacsorás istentisztelet
26-án, de. fél 10-kor: istentisztelet,
magányosok megajándékozása, betlehemes
31-én, du. 5 órakor: óévi hálaadás
Éjfélkor: áhítat
Január 1-jén: újévi istentisztelet

Szabó Viktória és Varga Gyula természettudományból, illetve matematikából jeleskedett

lamint több helyi vetélkedôn szerepeltek eredményesen. Természettudományi területen országos ötödik, regionális szinten harmadik helyezést ért el a
nyolcadikos Szabó Viktória, ugyanitt
matematikából elsô helyezett lett a hetedikes Varga Gyula.
Hollósi Márta

A magyar reformáció kimagasló egyéniségei
2. rész
A középkori egyház életébe a reformáció megújulást, tisztulást, lendületet hozott. Az
anyanyelven hangzó igehirdetés és éneklés a magyar irodalmi nyelv megteremtésével kultúrtörténeti értéket is jelentettek. Elôzô számunkban a magyar reformáció két kimagasló egyéniségérôl, Dévai Bíró Mátyásról és Sztárai Mihályról olvashattak, most Szegedi
Kis Istvánról és Méliusz Juhász Péterrôl emlékezünk meg.

Szegedi Kis István tekinthetô a magyar
reformáció teológusának. Ô megérdemelte a „tudós tiszteletes” címet, amivel
illették. Bécsben, Krakkóban, Wittenbergben tanult. Kiváló képességével az
európai mûveltség élvonalába került.
Teológiai mûveit latinul írta. Német és
svájci teológusokkal levelezett. Formálója volt az európai teológiai tudományoknak. Iskolákat alapított. Sokat szenvedett
a töröktôl. Ráckevén történt, hogy találkozott azzal a török béggel, aki sokszor
megkorbácsoltatta ôt. A kínos találkozást
Szegedi oldja fel azzal, hogy kezet nyújt
neki, és megbocsátja kegyetlenkedéseit.
A török fôembert meghatotta ez a krisztusi lelkület. Lehetséges, hogy Szegedi fia
ennek a töröknek az anyagi támogatásával tanulhatott Bázelben.
Méliusz Juhász Péter a XVI. századi
magyarországi reformáció kimagasló ve-

zéregyénisége. Nagy hatású igehirdetôje
és tanítója volt. Az úttörô reformátorok
után az általa elkészített hitvallásokat elfogadó és alkotmányozó zsinatok fordították a hitben megújuló magyarság zömét a kálvini–svájci reformáció felé. Szóban és írásban meggyôzô erôvel hirdette a
reformátori tanokat. Igehirdetései tömegeket nyertek meg a reformáció számára.
Nyomtatásban 44 könyve jelent meg, hat
kézirata kiadatlan maradt. Jelentôs mûve
az elsô magyar hitvallás, az elsô református szellemû káté; adott ki énekeskönyvet
és bibliafordítást is. Méliuszt méltán hasonlították Kálvinhoz: fiatalon ô is jelentôs mûveket írt; Debrecenbe rendet teremteni hívták, mint Kálvint Genfbe. Igehirdetéseiben prófétai erôvel szállt szembe a tévtanításokkal és az erkölcstelen
életmóddal. Egyházépítô munkája századokra meghatározta egyházunk útját.

A Vésztôi Református Egyház
Kis Bálint Általános Iskolája
a TÁMOP-3.1.5-09/A/02-20100475 számú „Pedagógusképzések
(A pedagógiai kultúra korszerûsítése,
pedagógusok új szerepben)”
elnevezéssel az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
pályázatot nyert két pedagógus
továbbképzésére.
A képzés keretében Hollósi Márta
és Lôrinczné Gyulai Márta a projekt
végén pedagógus-szakvizsgát szerez.
A projekt idôtartama:
2010. május 3. – 2012. szeptember 28.
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IFJÚKOROM LEGSZEBB KARÁCSONYA
MIKE LÁSZLÓ

MOLNÁR SÁNDOR

Úgy 7-8 éves lehettem, amikor karácsony elôtt egyedül
maradtam otthon,
és szekrényrôl szekrényre haladva elkezdtem kutakodni, hogy vajon „járt-e már itt nálunk a Jézuska?”.
Kitartásom hamarosan célhoz ért: az
egyik alsó szekrényben megtaláltam
azt a villanyvonatszettet, amire nagyon-nagyon vágyakoztam. Természetesen egy szóval sem árultam el, hogy
már tudom, mit „hoz nekem a Jézuska”, kitartóan titkoltam.

Így karácsony tájékán gyakran felvillannak az ember emlékezetében
olyan képek, amelyek egy régmúlt
karácsonyi esemény pillanatait elevenítik fel. Igen változatosak voltak a
korábbi évtizedek ünnepi szokásai, s
nem utolsósorban lehetôségei. Korábban nem a bevásárlási láz hajtotta
az embereket így ünnepek elôtt.
Nem költöttek vagyonokat egymás
vagy önmaguk megajándékozására,
hanem beérték egyszerûbb, olcsóbb
vagy önmaguk által készített dolgokkal, amelyet ôszinte szeretettel adtak egymásnak, s fogadtak el egymástól. Ilyen karácsonyi emlékeket
idéztek fel olvasóink.

Nem tudom, hány
éves lehettem, de
az biztos, hogy még
az angyalkát vártam
karácsonykor. Szüleim valahonnan banánt szereztek, szinte
ma is érzem az illatát. A szekrény tetején érleltük. De az igazi csoda a fa
alatt várt: egy gyönyörû társasjáték.
Már ennek is nagyon örültem, hát
még, mikor a szüleink is lekuporodtak mellénk, és együtt játszottunk a
fa alatt! Azóta sem volt ilyen meghitt
karácsonyom.

NAGY ZOLTÁN

SALLAI ALBERT

MAKRA GABRIELLA

Úgy 12 éves lehettem, amikor igazi,
havas karácsonyra
ébredtünk. A családunk szépen felöltözve, a szokástól eltérôen nem autóval, hanem
gyalog indult el a templomba. Ott a
testvéreimmel és néhány társunkkal
együtt elôadtuk a születéstörténetet,
ami igen nagy sikert aratott. A gyülekezettôl apróbb ajándékokat kaptunk.
Még most is büszke vagyok a testvéreimmel együtt akkor szerzett sikerre.

Már szenteste napján nagy izgalomban készülôdtünk
testvéreimmel, díszítettük a fenyôfát,
és este alig tudtunk
elaludni, hiszen reggel
került a fa alá az ajándék, amit nagyon vártunk. Minden évben öszszegyûlt a család édesapám és édesanyám szüleinél, találkoztunk a közeli
és távoli unokatestvérekkel, együtt
játszottunk a karácsonyra kapott játékokkal.

Én úgy gondolom,
minden karácsonyom szép volt,
mert a családommal
tölthettem, azokkal,
akiket a legjobban
szeretek a világon. Az
adventi vasárnapok, az istentisztelet
a szentestén és a betlehemezés maradandó élményeket nyújtottak nekem, amelyekre mindig örömmel
fogok visszaemlékezni. Kívánom
mindenkinek, hogy ilyen emlékezetes karácsonya legyen!

BENEDEK JÓZSEF

KURUCSÓ ELEKNÉ

CSÜLLÖG ISTVÁN

1941-ben Kijev mellett teljesítettem
szolgálatot. Bajtársaimmal egy gyönyörû karácsonyfát
készítettünk, amit feldíszítettünk minden jóval. Ezt a fát késôbb a szomszédban
lakó kétgyerekes fiatal szabómester
családjának adtuk. A gyerekek sírtak
örömükben. Nemcsak a családdal barátkoztunk össze, de ezzel a „tettünkkel” az egész lakosság tiszteletét kivívtuk, visszavonulásunkig biztonságban
érezhettük magunkat a faluban.

Gyermekkoromat
tanyán éltem le.
Hatéves lehettem,
amikor édesanyám
azt mondta, ha jók
leszünk, a Jézuska hoz
valamit. Korán lefektettek bennünket, s arra ébredtem, hogy
a szobában a karácsonyfát díszíti a Jézuska. Biztos, hogy a Jézuska volt,
mert szép fehér ruhában sürgölôdött.
Behunytam a szememet, s újra kinyitva már a feldíszített karácsonyfát láttam, alatta életem elsô (és egyben
utolsó) játék babájával.

Számomra az összes
megélt, családi körben töltött karácsony boldog emlék. Mégis az egyik
legemlékezetesebb
az 1963. évi. Akkor 12
éves voltam, gondtalan, boldog gyermek. Gyönyörû karácsonyi idô volt,
mintegy harminccentis hóval. A fák
ágai roskadoztak a töméntelen friss
hótól. Nagyon szép volt a karácsonyfánk is. Ajándékba megkaptam a hôn
óhajtott korcsolyát, valamint Defoe
Robinson Crusoe címû könyvét.
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Az óvodások Mikulása
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„Engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket…”
(Márk evangéliuma 10:14–15.)

Az ismeretek elmélyítését segíti a színezés is…

puttonyából finom édességekkel ajándékozta meg a kicsiket. Iskolánk diákjai
népi tánccal, vidám jelenetekkel tették
emlékezetesebbé ezt a napot a legkisebbek számára.

Isten igéjére már az óvodás gyermekek
is nyitottak és fogékonyak. Az életkori
sajátosságaiknak megfelelô és könnyen
érthetô bibliai történetekkel játékosan
ismerkednek; elmélyítésüket az énekek, színezések teszik változatossá. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy e foglalkozások alkalmával elvessük az „igemagot” a gyermekekben, mely értékes
személyiséggé formálja ôket.

Fazekas Lászlóné

Gurmainé Csák Mónika

Sokan várták, hogy az idén is meglátogassa ôket a Mikulás

December 6. délelôttjén a mûvelôdési
ház megtelt izgatott ovisokkal, bölcsisekkel, akik az idén is nagyon várták,
hogy meglátogassa ôket a Mikulás.
Krampuszai kíséretében hamarosan
meg is érkezett a várva várt vendég, és

Karácsonyi versek
(részlet)

Olyan este ez is csak, mint a többi:
Olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!
Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!
Wass Albert

