
III. évfolyam 1. szám • 2011. május 8. • A Vésztôi Református Egyházközség idôszaki lapja • Ára: 95 Ft

„Állíts magadnak jelzô-
oszlopokat, rakj le útjelzôket,
ügyelj az országútra, az útra,

amelyen elmentél!”
Jeremiás 31,21

Újra Vésztôn! – Háromszáz év-
vel ezelôtt családok apró nép-
pel, szegényen, de az új életkezdés remé-
nyében érkeztek vissza szülôföldjükre.
Legszebb éjszaka volt, álmokkal teli az
elsô, melyet küzdelmes napok követtek.
Sok-sok erôfeszítéssel dolgos emberek
tették élhetôvé, széppé otthonukat és lel-
ki házukat, templomukat. Szaporodott a
falu népe, cseperedtek a gyerekek, ifjúvá
lettek és házasodtak, férjhez mentek.
Hálás szívvel reményt fûztek. Folyama-
tos lett e település napjainkig.
Újra lelkészbeiktatás volt Vésztôn! –

Száz évvel ezelôtt. Baltazár Dezsô püs-
pök úr szép feladatot teljesített, amikor

Gönczi Béla fiatal lelkipásztort
beiktatta vésztôi tisztébe. A
nagy nap emlékére a püspök
platánt ültetett. 
Újra református iskola

Vésztôn! – Húsz évvel ezelôtt.
Amit korábban a durva dikta-

túra 43 éven át elhallgattatott, megszün-
tetett, az Isten akaratából életre kelt.
Az évfordulók mint jelzôoszlopok

emlékeztetnek bennünket, vésztôieket
az eddig megtett útra, amelyen vezetett
az Úr minket, és el is köteleznek a fele-
lôsségteljes folytatásra.
Húsvétkor a Jézus sírjáról elhengerí-

tett nagy kô az új élet diadalát hirdeti,
mint a legtökéletesebb útjelzô. A feltá-
madás arra figyelmeztet, hogy nemcsak
újrakezdés van, hanem számonkérés és
megmérettetés is.

Juhász Sándorné

Újrakezdésekre emlékezve

Így épülhetett meg az ötvenes évek ele-
jén egy új – népszerû nevén „összenyit-
hatónak” mondott – gyülekezeti terem,
amelynek ajtajára késôbb a „TANÁCS-
TEREM” felirat került. Benne téli is-
tentiszteletek, bibliaórák, szeretetven-
dégségek találtak otthonra, s egyben
presbiteri gyûlések, gyermek-istentisz-
teletek, konfirmációi elôkészítô órák,
megbeszélések helyéül  szolgált. 
Az 50-es évek fájdalmas megpróbál-

tatásokat hoztak. Az évtizedes nehézsé-
gek egyre fokozódtak. Beszolgáltatások,
téeszesítés, agitáció a vallásoktatás el-
len, megfélemlítés – és mindezek mel-
lett a rendôrség és az Egyházügyi Hiva-
tal zaklatásai. Idézés, amikor Juhász

Sándor Olaszországban élô barátja bib-
liákat küld, és idézés persze akkor is,
amikor – lelkiismeretére és Gazdája pa-
rancsára hallgatva – szétosztja azokat.

Néhai Juhász Sándor

A köztiszteletben álló lelkipásztor (2.)
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 szerkesztôbizott-
sági ülésen szinte egyszerre mondták a résztvevôk: ô a köztiszteletben álló lelki-
pásztor. Rá emlékezik felesége, özv. Juhász Sándorné és lányai, Márta és Anikó. 

Folytatás a 3. oldalon ››

Fáradhatatlanul dolgozott

Ünneplôben a lelkek is

Diákjaink virágvasárnapi szolgálata

Elmélyült munkában kicsik és nagyok

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…

Húsvéti úrvacsora

1711–2011.300 évLásd a 3. oldalon



„Homo ludens”, a játékos ember nem-
csak gyermekként, hanem felnôttként is
szívesen él a tréfálkozás, örömszerzés le-
hetôségével. Gyermekeink február 12-
én, farsangi ünnepükön örömmel bújtak
bele kedvenc mesehôseik bôrébe. Jele-
netek, fordulatos színpadi játékok, rend-
hagyó zeneszámok tarkították az est
mûsorát. A Csûrdöngölô talpalávalót hú-
zott, ropták a táncot a résztvevôk. Min-
denki megtalálhatta a neki megfelelô szó-
rakozást. Sok meglepetés ajándék talált

gazdára a tombolahúzás során. Közel öt-
százan töltötték meg a mûvelôdési házat.
Bensôséges hangulatú volt a szeretet-

otthon számára szervezett farsang is feb-
ruár 24-én, mely név- és születésnappal
volt gazdagítva. Iskolásaink citerazene-
kara, furulyazenekara, színdarabja igen
színessé tette a téli hónap szürkeségét.
A máskor szolgálatot felelôsséggel telje-
sítô ápolók most szórakoztató, énekes-
mókás darabbal vidították meg lakóinkat.

Juhász Sándor

A citerazenekart is szívesen hallgatták az idôsek Egy farsang – több generáció. A szeretetotthon farsangja bensôséges hangulatban telt

A furulyások nagy sikert arattak

Madárijesztô, bohóc és a többiek… Nyilatkozik a menyasszony

Az elôadást közel ötszázan nézték végig. A produkciót tapssal jutalmazták

Még a katicát is szóra bírták

„Boglya tetején áll egy gólya”

Örömmel bújtak mesehôseik bôrébe

Farsang intézményeinkben
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1711: Vésztô újratelepülése
1911: a püspök platánt ültet
1991: a református iskola újraindul

Háromszáz évesen (1.)

Az utolsó újratelepülés 1711 húsvét he-
tében volt. A Bihar megyei Bakonszegrôl,
ezt követôen pedig az ugyancsak nem
messze lévô Nagyrábéról érkeztek vissza
Vésztôre a korábban innen elmenekült
családok. Újra elfoglalták elhagyott ott-
honaikat, és mûvelés alá vették földjei-
ket. Ettôl az idôponttól kezdve Vésztô
soha többé nem volt lakatlan. Abban az
évben a húsvét április 5–6-ra esett, a hús-
vét hete pedig április 7. és 12. között
volt, így ezekben a napokban – ténylege-
sen az április 10-i istentiszteleten – em-
lékeztünk Vésztô újratelepülésének 300.
évfordulójára.
Még ugyanebben az évben református

papja is lett a falunak Szentbenedeki Ist-
ván személyében, aki nemcsak hitéleti
vezetôje, hanem szervezôje, szellemi irá-
nyítója lett a formálódó kis közösségnek,
hiszen fokozatosan jöttek elô a környék
ingoványaiból is az odamenekült csalá-
dok, a falu nôtt, gyarapodott. Pünkösdre

már megjavították a templom épületét, s
abban hálaadó istentiszteletet tartottak.
Az elmúlt háromszáz év alatt sokszor

érték súlyos csapások Vésztôt. Lázadá-
sok, forradalmak és háborúk tizedelték a
lakosságot, gyakori árvizek tették tönkre
a termést, ennek ellenére fokozatosan
nôtt és erôsödött a falu.
Vésztôiek is ontották vérüket a Péró-

féle parasztfelkelésben, az 1848-as sza-
badságharcban többen áldozták életüket
a haza oltárán. Az elsô világháború kez-
detén napok alatt mintegy 1200 család-
fôt vittek el katonának, akik közül sokan
soha nem tértek haza. A faluban csak az
öregek, a gyerekek és a nôk maradtak,
akiknek el kellett látni a férfimunkát is.
Nehéz évek voltak. A II. világháborúban
is sokan estek el, vagy vitték el ôket hosz-
szú évekre Szibériába, ahonnan kevesen
kerültek haza. Még az 1956-os forrada-
lomnak is van vésztôi halálos áldozata…

Ladányi Károly

Néhai Juhász Sándor

A köztiszteletben álló lelkipásztor (2.)

ÁVÓ-s „sétakocsikázás” a következetes
ifjúsági munka jutalmául és fizikai bán-
talmazás a családlátogatásokért.

Köznapi gondok és örömök

A templomépület mûszaki karbantartá-
  sának, renoválásának kényszeres fela data
végigkísérte szolgálati éveit. 42 éven át
kellett küzdenie a falakba alattomosan
fölkúszó víztömeggel. Salétromos falakat
„örökölt” elôdeitôl szolgálati idejének
kezdetén, és az élete utolsó hónapjaiban
Hollandiából érkezô építési pénzsegély
miatt gyûlt meg a baja a Mûemlékvé-
del mi Hivatallal, amely – még jóval a
rendszerváltás elôtt, 1982-ben – erôsen
nehezményezte, hogy a salétromelhárí-
tásra küldött pénz nem az állami csator-
nákon „átszûrve” jut Vésztôre. 
A hosszú évek munkálatai között

említendô még az orgona javíttatása,

amelynek létét Tóth Péter Ferencnek, az
ô áldozathozatalának köszönhetjük, aki
aligha tudhatta, hogy a pneumatikus or-
gona sokat fog „hallgatni” a templom
nedves levegôje miatt. 
A toronysüveget idônként védôfes-

tékkel át kellett festetni, és a harangok
villamosítása is megoldásra került, az
akkori lehetôséggel élve. 
A gyülekezet kirándulásait többféle

helyszínre szervezte meg: a szegedi
Móra Ferenc Múzeumba, a debreceni
Nagytemplomba, a budapesti Nemzeti
Múzeumba, az ôrbottyáni szeretetott-
honba, a sárospataki Nagykönyvtárba, a
pusztaszeri emlékhelyre…
Szórványszolgálatokat végzett Körö-

sújfalun és Kótpusztán. Mindig részt
vett – a presbitercsapat élére állva – a
mindenkori Békés megyei veszélyfor-
rás, az árvíz elleni küzdelemben.
A 70-es évektôl elszomorodva érzékel-

te, hogy egyre kevesebben kérik a teme-

tési, esketési, keresztelési szolgálatokat
és a konfirmációt. Mégis, fáradhatatla-
nul dolgozott tovább. Aktív szolgálatá-
nak 44. és életének 66. évében Debre-
cenben befejezôdött földi küldetése.
Vésztôn , az életéért hálát adó istentisz-
teleten  a  település sokasága vett búcsút
a köztiszteletben álló lelkipásztortól. 

Folytatás az 1. oldalról ››

Néhai Juhász Sándort fia is követte hivatásában

PLATÁN PIKNIK
VÉSZTÔN

2011. május 15-én

Emlékezzünk 
a 300, 100, 20 évvel ezelôtti

eseményekre

9.30-tól: zenés istentisztelet, 
pályázatok díjkiosztója

11.00-tôl a templomkertben:
SZÍNPADI MÛSOR:

FOGLALKOZÁSOK:
– változatos népi kismesterségek
– kürtôskalács-készítés
– mézeskalács-készítés

PROGRAMOK:
– lovaglás, hintózás, lacikonyha

Mindenkit szeretettel várunk!

– hagyományôrzô
mûsorok
– gyermekmûsorok
– néptánc
– zenei mûsor-
számok

– zenés versek
– hangverseny
– kórusok
– volt diákjaink
mûsora, iskolai
zászlóavatás

A szervezôk a változtatás 
jogát fenntartják. 
Rossz idô esetén 
a színhelyhez igazított 
programok és foglalkozások 
valósulnak meg.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Az otthon és a lakó-
hely nem azonos fogalmak. A lakóhelyen élek. Az otthon pedig visszavár, amihez
utolsó leheletemig ragaszkodom. Ilyen otthonnak érezhették a hajdan volt vésztôiek
a láp ölelésében megbújó kis falut. Mindig vissza-visszatértek és újból kezdték csep-
pet sem könnyû életüket.

2011. május 8. Vésztôi Képes Krónika 3. oldal



Ebben az évben ünnepli újraindításána       
Református Általános Iskola. Megkér     
milyen többletet kapott, és milyen em      

   
     

      
   

    
   

LÔRINCZ ÉVA: A többletet
számomra a hit és a hitünk meg-
vallása, a konfirmáció jelenti. Fe-
ledhetetlen napokat jelentenek
a kirándulások, a testvériskolák
és -települések meglátogatása.

LÁN   
túl m    
zös     
cse      
tölté       
vôd   

ENDRÉSZ    
nekar, a sz    
mind jótéko    
günk fejlesz    
lások, ifjúsá    
való tartozás   

HORVÁTH ÁGNES: A legszebb
éveim az iskolához kötôdnek. Az elsô
osztálytól kezdve családias hangulat
vett körül, mindenkit név szerint is-
mertek nevelôink, ugyanakkor ma-
gas színvonalon oktattak bennünket.

TAKÁCS JÁNOS ROMÁN: Ebben az is-
kolában élhettem meg a közösség jellem-
formáló erejét. Az itt szerzett tapasztalatok
segítettek a késôbbi beilleszkedésben, hi-
szen alkalmazkodó készséget, nyitottságot,
hitben való megerôsítést vittem magammal.

PARAIS ADRIENN: Megbízható
alapokkal mentem a Debreceni Re-
formátus Kollégiumba, ahol büszkén
vallottam, hogy innen indultam. Az itt
töltött évek alatt a különbözô verse-
nyeken sok sikerélményhez jutottam.

H     
lá       
la     
az    
jó      
ké      

Egykori diákok az   



1911. április 24-én iktatta be ünnepélyes keretek között
Baltazár Dezsô püspök Gönczy Bélát a vésztôi reformá-
tus gyülekezet lelkipásztorává. A beiktatási alkalommal
a püspök egy platánfát ültetett a templomkertbe.

    ak 20. évfordulóját a vésztôi Kis Bálint
   rdeztünk néhány egykori diákot, hogy

     mléket ôriz az itt töltött évekrôl.

NAGY ZOLTÁN: Számomra a hittan-
oktatás, az itt kapott krisztusi útmuta-
tás jelenti azt a többletet, ami életemet
meghatározza. Kedves emlékeim is
ezekhez az órákhoz kapcsolódnak, itt
találtam meg lelki békémet.

NCZI ANIKÓ: Az osztályközösségen
 megtapasztalhattam egy nagyobb kö-
sséghez tartozás élményét, hiszen a
erkészeten a kellemes és hasznos idô-
ésen túl most is tartó barátságok szö-

dtek, jellemünk formálódott.

 BRIGITTA: Az énekkar, a ze-
  zínjátszás, a cserkészet mind-

 onyan járult hozzá személyisé-
 ztéséhez. A hangulatos kirándu-
 ági délutánok a közösséghez

 s élményét erôsítették bennünk.

KOVÁCS ANDOR: Az iskola szeretet-
teljes, családias légkörével a rendsze-
rességre nevelt, tudatosította bennem,
hogy mindennek rendelt ideje van. A kö-
zös kirándulások révén az ország na-
gyon sok szép helyét bebarangolhattam.

VARGA ZOLTÁN: Orvosnak készülök.
A reáltárgyakkal ebben az iskolában ala-
pozódott meg a barátságom, emellett
lelki megerôsítést is kaptam. Jó ide visz-
szajönni, amit szünetekben egykori osz-
tálytársaimmal gyakran meg is teszünk.

HUSZÁR KATINKA: Az iskola nekem csa-
ádias légkörével több szeretetet adott az át-
agosnál. A bensôséges templomi alkalmak,
z ünnepségek felemelô élményt nyújtottak,
ó volt bennük részt venni. Most kívülálló-
ént fájó szívvel nézem a szereplôket.

SZABÓ IMRE: Egykori iskolám
alakította ki bennem azt a tudatot,
hogy magyarnak születtem, ehhez
a nemzethez tartozom, ami büszke-
séggel tölt el. Mindezt cselekvô mó-
don élhettem az itt töltött évek alatt.

TURBUCZ LILLA: Szívesen
gondolok vissza a felejthetetlen
osztálykirándulásokra, az iskolá-
ban megélt nyugodt, szeretettel-
jes légkörre, az itt szövôdött
megbonthatatlan barátságokra.

  z itt töltött évekrôl



Vésztôi iskolájuk hírnevét öregbítették szereplésükkel diákjaink

Eredményes versenyzôink – büszkeségeink
Tanulóink számos értékes, dobogós díjat
szereztek országos, regionális, megyei és
területi versenyeken, mellyel iskolánk
hírnevét öregbítették. Több mint fél-
száz diákunk büszkélkedhet arany, ezüst
vagy bronz minôsítéssel, helyezéssel.
Többek között: bibliaismereti ver-

seny Kecskeméten, bibliai történet-
mondó verseny és színjátszó találko-
zó Gyulán, néptáncverseny, valamint 
vers- és prózamondó versenyek Nyír-
egyházán és Vésztôn, matematikaver-
seny Mezôcsáton és Mezôberényben,
kémiaverseny Békésen, népdaléneklô 
versenyek Békéscsabán és Vésztôn, ci-
teraverseny Körösladányban, furulya-
verseny Szarvason, „Sárrét kis mese-
mondója” Füzesgyarmaton, meseíró és
meseillusztráló versenyek Temesváron,
közlekedési verseny Békéscsabán és
Szeghalmon.

Karáné Szemzô Noémi

A játékos akadályverseny izgalmában…

A gyerekek szívesen részt vettek a programokon

A legjobbak a gálára is meghívást kaptak

A gyerekek valamennyien gazdagodtak

Ép testben ép lélek
Iskolánk az „Ép testben ép lélek” heté-
ben naponta szabadtéri zenés tornán,
vérnyomásmérésen és két délután elsô-
segély-nyújtási gyakorlatokon vettek
részt a gyerekek. A hét zárásaként spor-
tos-játékos akadályversenyt rendeztünk.

Lôrinczné Gyulai Márta

Bibliai történetmondó
verseny 

A gyulai országos verseny házi elôdön-
tôjén idén is sok diák vállalkozott arra,
hogy zsûri és közönség elôtt mondja el
a megtanult bibliai történeteket. Min-
den korosztály számára egy ószövetségi
és egy újszövetségi ige jelentette a lehe-
tôséget a felkészülésre. A versenyen
minden korosztályból az elsô helyezett
képviselte iskolánkat az országos ver-
se nyen. A gyermekek azonban vala -
m ennyien gazdagodtak, hiszen bízunk 
benne, hogy a történetek nemcsak az
elméjükben, hanem a szívükben is el-
raktározódnak, és életük során sok
helyzetben jelenthetnek útmutatást,
segítséget, eligazodást Isten igéjének
megtanult mondatai.

Szabó KláraFellépésükkel elkápráztatták a közönséget

Zenei sikerek
A II. Szülôföldünk Békés Megye Ama-
tôr Mûvészeti Fesztivál keretein belül,
népzene kategóriában, Körösladányban,
ezüst minôsítést szerzett iskolánk citera-
zenekara, ahol alföldi summás dalokat
játszottak. A komolyzenei kategóriában,
Szarvason, furulyazenekarunk reneszánsz
madrigállal és egyházi énekek többszóla-
mú feldolgozásával kápráztatta el a kö-
zönséget, s arany minôsítéssel gazdago-
dott. Így meghívást nyert az április 30-i
gálára, Orosházára. K. Sz. N.
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Sipos Ádám helyesírásból jeleskedett

A mikrofonnál Kiss Petra

SULIMOZAIK
◆ Bori Judit, az ERPSZ Utazótanári és Ne-
velési Tanácsadói Egység vezetôje volt az elô-
adója annak a harmincórás továbbképzésnek,
melynek keretében iskolánk pedagógusai el-
mélyülhettek a kooperatív tanulásszervezés
módszereiben.

Kuti Andrea

◆ A IV. Gyermekek a DKMT Eurorégióban
és Európa irodalma címû rendezvényt ápri-
lis 15-én Temesváron, a Bartók Béla Elméle-
ti Líceum rendezte meg. Iskolánkat Sinka
Szabolcs, Pardi Zsanett, Csillag Máté és
Szabó Csaba képviselték. Irodalmi csapat-
versenyben, népmese dramatizálásában és
rajzolás területén versenyeztek gyermeke-
ink, akik dobogós helyen végeztek.  

Gurmainé Csák Mónika

Anyanyelvi hét, a Föld napja

A sport, az aktív testmozgás gyermek-
nek/felnôttnek nélkülözhetetlen. Nem
csupán a testnek van rá szüksége, ha-
nem a léleknek is. Ernest Hemingway
alábbi szavai gyönyörûen fejezik ki  a
sport valódi értékét: „A sport megtanít
becsületesen gyôzni vagy emelt fôvel
veszíteni. A sport tehát mindenre meg-
tanít.” Hiszem, hogy az életre tanít.
A focicsapat felkészítésének célja:

megszerettetni a gyerekekkel a kispá-

lyás labdarúgás szépségeit. Ebben a tan-
évben több kupán is részt vett a csapat,
ha nem is mindig sikeresen, de mindig
emelt fôvel. A játék, küzdelem, gyôze-
lem, vereség még jobban összekovácsol-
ta a csapatot! 
Szívbôl remélem, hogy ezek a testet,

lelket formáló érzések nemcsak a pá-
lyán, hanem az életben is kamatozódni
fognak a gyermekekben.

Balogh Sándor

A sport mindenre megtanít

A legkisebbek is részt vállaltak a programból

Versekkel, énekekkel szolgáltak

Játék, küzdelem… …gyôzelem

Iskolánkban anyanyelvi hetet tartottunk.
A cél az olvasási kedv felkeltése, a magyar
nyelv változatosságának érzékeltetése. A
programban az egész iskola megmozdult.
Kerestük a legszebben olvasókat, a leg-
szebben írókat. Versenyen mérték össze
tudásukat a helyesí rók is. A legkisebbek
egy általuk kedvelt verset tanultak meg
és álltak ki bátran a zsûri elé. A felsôsök
csapatokat alkotva komplex akadályver-
senyen „mérkôztek” meg. A feladatok
színesek és játékosak voltak, hiszen a ro-
vásírástól kezdve a sporttevékenységekig
próbálhatták ki magukat, tudásukat a
gyerekek. A Föld napja alkalmából pedig
a Szentföld növényeit, élôvilágát kellett
felismerniük a versenyzôknek.

Lôdi Ibolya

Refisek iskolánkban
Régi hagyomány a Debreceni Reformá-
tus Gimnáziumban a gyülekezetek és az
iskola közötti aktív kapcsolat tartása.
Egykor adományokat gyûjteni jártak a
falvakba, ma már inkább a kapcsolaté-
pítés a cél. Nálunk a 10. D osztály járt,
akik között egy vésztôi diák is volt, Kép-
író Bettina. Istentiszteltünkön az iskola
egyik vallástanára, Német Tamás hir-
dette az igét, az osztály pedig versekkel,
énekekkel szolgált. 

Szabó Klára

Köszönjük az egyházunk széles körû szo-
ciális, oktatási és karitatív tevékenységének
támogatására, az szja-ból az elmúlt években
felajánlott 1%-ot. Kérjük, hogy idén is tá-
mogassák ezeket a tevékenységeinket! 

Vésztôi Református Egyház adószáma
19980292-1-04

Kis Bálint Református Általános Iskola
adószáma

19387153-1-04
Felajánlásaikat köszönjük.

2011. május 8. Vésztôi Képes Krónika 7. oldal



Az aprónép nagy odaadással tett szolgálatot

ANYAKÖNYV – 2011
KERESZTELÉS:

Károlyi Sándor és Török Mária gyermeke Ad-
rienn Mária, Tóth Árpád és Leelôssy Andrea
leánya Luca, Miczura László és Péli Erzsébet
gyermeke Evelin

ELHUNYTAK: 

Özv. Juhász Istvánné Tóth Mária, özv. Jöpstl
Istvánné Pálinkás Erzsébet, Ökrös Géza,
Szombati András, Miczura Sándor, Sipos La-
josné Kiss Ilona, özv. Pardi Antalné Varga Esz-
ter, Horváth Sándor, Molnár Sándor, Kovács
Ilona, Balogh István, Ökrös Sándor, Juhász Bé-
láné Fekete Ilona, Ökrös András, Rábai István

ESEMÉNYNAPTÁR
Május 8., vasárnap: ◆Ünnepi istentisztelet

◆ Köszöntjük az édesanyákat!
◆Óvodások évzárója

Május 15., vasárnap: ◆Ünnepi istentisztelet
◆ „20 éves az iskola” – találkozó 
volt diákjainkkal egy nagyszabású 
„Platán-piknik” keretében

Május 21–22., szombat–vasárnap:
◆ Szeretethíd

Május 29., vasárnap:
◆ A Kis Bálint Református Általános Iskola
templomi vizsgája

Június 2., csütörtök: ◆ Áldozócsütörtök
◆Ünnepi istentisztelet
◆ Családi nap Mágoron

Június 4., szombat: ◆ Trianoni megemlékezés
a Sinka István Mûvelôdési Központban

Június 5., vasárnap: ◆Ünnepi istentisztelet
◆ A Kis Bálint Református Általános Iskola
tanulóinak ballagása

Június 12., vasárnap: ◆Pünkösd elsô napja
◆Ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás
◆Délután a 7. osztályosok konfirmandus
vizsgája

◆ Szeretetvendégség
Június 13., hétfô: ◆ Pünkösd második napja

◆Ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás
◆ Konfirmandusok fogadalomtétele
◆ Jubiláló konfirmandusok találkozója, 
fogadalomtételének megújítása

◆ Szeretetvendégség
Június 19., vasárnap:

◆ Tanévzáró ünnepi istentisztelet
Július 10–17.: ◆ XVI. Nemzetközi
Népmûvészeti Tábor

Július 18–22.: ◆ Angol–német nyelvi tábor
Július 25–30.: ◆ Többgenerációs tábor –

Mátraháza

Elsôsök szolgálata

Eljött az idô, hogy az elsôsök, szüleikkel
együtt, szolgálatot tehessenek családi is-
tentisztelet keretében és a szeretetven-
dégségen. Nagy izgalommal készültünk

e virágvasárnapi alkalomra, gyermeke-
ink örömmel és odaadással mondták el
verseiket, imádságaikat. Hála értük az
Úrnak! Erdei-Nagy Erzsébet

„…Éljen a magyar szabadság…”

Versek, imádságok. A felkészülés tökéletes

Több százan a rajtvonalnál

Citerásaink is bemutatkoztakFáklyák fényében emlékeztek

„Vallás és nemzeti eszme leginkább a kál-
vinizmusban kapcsolódik össze”, vallot-
ták elôdeink, és tetteivel hirdeti a Vész-
tôi Református Egyházközség: immár 14.
alkalommal rendezte meg az 1848 méte-
res kegyeleti emlékfutást és fáklyás fel-
vonulást. „Házam-hazám” – mondja nyel-
vünk kollektív, ôsi bölcsessége… A ház,
ahol élek, otthonom, de hazám a kisvá-
ros, ahová emlékeink fûznek… Az ilyen
közösségi alkalmakkal nem élni nemtö-
rôdömség, élni büszke kötelességünk.

Kovács Edit

A szülôk is kivették a részüket

Tanulóink május 8-án ün-
nepi istentiszteleten kö-
szöntik az édesanyákat
és nagymamákat.
Nagy szeretettel és
odaadással készül-
nek erre a meg-
hitt alkalomra.
Balogh Gézáné

Szeretettel készültek
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