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„Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat...”
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Jel 3,20
Karácsonyi gyermekénekünk kezdősora elmeséli az egész karácsony lényegét. Jézus kopogtat… kopogtatott
József és Mária kezével szállást keresve az első karácsonyon, hiába. Az ajtók mögött elutasítást talált, nem volt
számára hely az otthonokban.
Kopogtatott angyalok szavával a
pásztorok szívén, a csillag fényével a
bölcsekén, akik szívüket megnyitva
elindultak Betlehem felé, hogy találkozzanak Vele, hódoljanak Neki.
Kopogtat az Úr Jézus a mi szívünk ajtaján is, értünk átszegezett
kezével. Helyet kér a szívünkben,
de nem elvenni, hanem adni akar,
valódi ajándékot, értéket, nemcsak
karácsonyra. Meg akar ajándékozni a
megváltással, bűneink bocsánatával,
örök életünkkel. Ha már megnyitottuk a szívünket előtte, tudjuk, mit
jelent ez az ajándék és gazdagság: a
mindennapok gondjai között is való-

Ünnepi alkalmaink
December 24-én, kedden
16.00-tól szentesti istentisztelet
December 25-én, szerdán
10.00-től úrvacsorás ünnepi istentisztelet
15.00-től úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Körösújfaluban
17.00-től istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 26-án, csütörtökön
10.00-kor istentisztelet, magányosok
megajándékozása, betlehemes játék (ezt
követően betlehemes játék házaknál, igény szerint)
17.00-től ünnepzáró istentisztelet
a gyülekezeti teremben
December 29-én, vasárnap
10.00-től istentisztelet, délutáni alkalmaink
a vasárnapi rend szerint lesznek
December 31-én, kedden
17.00-től óévi istentisztelet a gyülekezeti
teremben, ifjúsági szilveszter kezdete
Éjfélkor közös könyörgés
a templomban az új évért
Január 1-jén, szerdán
10.00-től újévi ünnepi istentisztelet

di békesség. Ha még csak kopogtat
az ajtónkon, akkor itt a lehetőség beengedni Őt, hogy megajándékozott
életünk legyen.
„Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat…” A szívünkbe betérő Jézus új
célokat is szeretne adni életünknek.
Meg tud tölteni szeretetével, hogy annak lángjával világítsunk magunk is.
Onnantól kezdve rajtunk keresztül is
kopogtat Jézus a másik ajtaján: azén,
aki kesergő, akinek üres és céltalan az
élete, aki belefáradt a mindennapok
gondjaiba. Kopogtat a gyermekek
szívén, hogy megtöltse örömmel, és
rajtuk keresztül szüleik szívén, hogy
énekeikből, beszámolóikból, imádságaikból a felnőttek is megismerjék a
valódi ajándékot.
Kopogtat a gyülekezet tagjain keresztül a magányos, szomorú, gyászoló beteg életeken, szíveken, hogy erőt,
bátorítást ajándékozhasson nekik.

Így kopogtat Jézus sok iskolás
gyermeknek és szüleiknek, az egyházi
iskola nevelőinek életén, és rajtuk keresztül sokakhoz szeretne eljutni. Ne
zárjuk magunkba a kincset, hagyjuk,
hogy másokhoz is eljusson bennünk,
velünk, általunk!
Kopogtat az Úr a gyülekezeti tagjainknak, a szeretetotthon dolgozónak,
lakóinak a szívén, hogy meggazdagítsa
őket és általuk sokakat. Ezért adhattunk
idén hálát azért, hogy már húsz éve teszi
ezt az Úr a vésztői szeretetotthonban is.
Legyen a karácsony a szívünk
megnyitásának és a gyertyaláng, a hit
továbbadásának alkalma, lehetősége
az életünkben!
Isten adjon békés, áldott karácsonyi ünneplést gyülekezetünk valamennyi tagjának! Szeretettel köszöntenek mindenkit a gyülekezet
presbiterei és lelkipásztorai!
Szabó Klára Antónia iskolalelkész

Szeretetotthonunk születésnapjára

Húszéves a Vésztői Református Egyházközség Szeretotthona. Lapunk az évforduló jegyében született meg. Aki többet szeretne megtudni az intézmény történetéről, életéről, olvassa el az egyházközség által kiadott jubileumi évkönyvet!
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Dús szőlőfürtök az igazi szőlőtőn
,,Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Galata 6,2
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy e pár sorral köszönthetem a huszadik születésnapját ünneplő vésztői diakóniai szolgálatot s
e kiadvány olvasóját.
Öröm, mert a vésztői szolgálat
hűséggel végzett két évtizedes tevékenysége messze hangzó üzenet:
az igazi szeretetszolgálat az igazi
szőlőtőből sarjad. A szociális segítségnyújtásnak sokféle indíttatása,
motivációja lehet, de a diakóniának
csak egy: Jézus Krisztus. Vésztő számomra mindig ezt jelentette: lehet és
kell és muszáj és érdemes kizárólag
Jézus Krisztusra alapozni a diakóniai
szolgálatot.
Rengeteg szőlőtő csábít ma is
arra, hogy szolgálatunk rá építsük:
társadalmi jelenlét, infrastruktúra,
támogatás, önmegvalósítás, humanizmus. De ezek mind halott tövek.
Egyetlen tő van, amely él, és amelyből táplálkozhatunk, és amely éltet
bennünket napról napra: a Jézus
Krisztussal való szeretetközösség.
Vésztőn ezt tapasztalja meg az ember: a Krisztusban fogant élet biztos
jele a növekedés. Az a gyülekezet, az
a diakóniai szolgálat, amely lelkileg
nem épül, lelkileg nem növekedik,
halott. Az intézményes szeretetszolgálat nem kiszorítja, lefojtja a
gyülekezet diakóniai életmegnyilvá-

nulásait, hanem kiegészíti, a gyülekezet bizonyságtételének hitelességét felerősíti. Így terem a gyülekezet
szolgálata dús szőlőfürtöket az igazi
szőlőtőn. Így ábrázolódik ki napról
napra a gyülekezet szolgálatán Jézus
Krisztus arca.
És ennél nincs nagyobb szolgálat
ezen a földön, hiszen erre vagyunk
teremtve.
A vésztői szolgálattal találkozás
mindig elemi erejű, mert szembesít
saját magaddal, hiteddel és szolgálatoddal: csakugyan az igazi szőlőtőre
építetted az életed? Csakugyan belőle
táplálkozol? Csakugyan olyan bensőséges közösséged van Krisztussal,
mint a vessző és a tő között? Növekedsz Krisztusban? Csakugyan termed a hit gyümölcseit?
A mindenható mennyei Atyánk
neve legyen áldott azért az alázattal
végzett, áldozatos szolgálatért, melyben a gyülekezet hűséges és engedelmes eszköz az Ő kezében. És adja,
hogy ez a szolgálat még nagyon sokáig teremhesse gazdag gyümölcseit
az Urunk által rábízottak javára és
segítségére, és az Ő nagy neve dicsőségére!
Czibere Károly
irodavezető,
MRE Szeretetszolgálati iroda

Csak fantázia kell hozzá, s a termésekből,
levelekből gyönyörű őszi díszek készülnek

Télen, nyáron gyönyörű a kert
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Történeti visszatekintés a kezdetektől napjainkig
„Íme, egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat…” Jelenések 3,8b
„Íme, eg y nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat…” Jelenések
3,8b Ezzel az ígérettel, s az ígéretet
tévő Jézus Krisztusban, az egyház
Urában bízva indította el a Vésztői
Református Egyházközség presbitériuma a gyülekezetet építő diakóniai
szolgálatát. 1983 és 1990 között megtapasztalta a gyülekezet presbitériuma
és szolgáló közössége Isten csodálatos
vezetését és hűségét. A hét esztendő
templomrenoválással telt, amit önkéntes munkával segítettek a gyülekezet hatvan-, hetven-, nyolcvanéves
tagjai. A férfiak kétkezi munkával,
téglafelszedéssel, lerakással, betonozással, a templomtető és a torony gerendázatának javításakor famunkával
segítették az építkezést, az asszonyok
pedig süteményekkel, frissítővel látták
el az önkéntes segítőket. Ez a munka
megosztotta a település lakóit, voltak,
akik szívesen adakoztak, támogatták
ezt a vállalkozást, értéknek látva a település legősibb épületét, s fontosnak
gondolták a templom funkcióját. Mások azon a véleményen voltak, „széles
a pap háta, támassza meg a templom
falát a hívekkel együtt, ha össze akar

dőlni”. 1988-ban mégis megtelt a
templom és dr. Kocsis Elemér püspök úr szolgálatával hálát adhattunk
az elvégzett munkáért, és felfedezhettük a presbitériummal újra ezt az
igét, hogy Jézus Krisztus „az ajtó”,
s az Ajtó nyitott ajtókat adott elénk,
amiken belépve folytatódhatott és elkezdődhetett a gyülekezetépítés munkája. Folytatódnia kellett az épületek
karbantartásának, és elkezdődhetett
a lelki építkezés eszközeként az intézményes diakónia és a jövőt építő
református iskola szolgálata. 1990-től
a szavak nélküli igehirdetés a keresztyén családsegítő szolgálat létrehozásával vette kezdetét. A római katolikus és református egyház közösen
indította meg pályázati forrásból ezt
a szolgálati ágat. Ennek keretében
ruha- és élelmiszer-adományokkal,
tűzifaakciókkal segítette rendszeresen
a nagycsaládosokat és a magányosokat, valamint a krízishelyzetbe került
embereket. Az évek során a református egyház vette át teljesen a feladatok
végzését, melyek kibővültek. A nagycsaládosok részére ma is folyamatos
segítséget biztosítunk, az anyagiak

területén is, de működik életvezetési
tanácsadás, kedvezményes kirándulások, üdülések, jogi tanácsadás és lelki
gondozás is.
Fokozatosan és folyamatosan épült
tovább a szociális ellátások rendszere, amely a református egyházközség
szeretetszolgálataként jelenik meg a
településen. A szeretetszolgálat olyan
segítő tevékenység, melynek alanya
Jézus Krisztus és az Ő egyháza. Célja
a szenvedő embertárs észrevétele és
segítése.
Húsz évvel ezelőtt, Mikulás napján nyitotta meg kapuit az akkor huszonöt lakó befogadására alkalmas
református szeretetotthon. Ma negyvennégy idős ember számára nyújt
otthont, gondozást, ápolást, családias környezetet, lelki és testi segítséget a bentlakásos szakosított intézmény. Elkötelezett és szakmailag
jól képzett munkatársak hordozzák a
nap huszonnégy órájában az itt élők
terheit, s gondoskodnak róluk. A
szeretetotthont lelkipásztor vezeti,
orvosok, lelki gondozók és technikai
munkatársak biztosítják a komfortérzetet.

Emlékezés özvegy Juhász Sándornéra
(1927–2013)
Névnapi köszöntő

Meleg szoba, kis nassolni való, hozzá üdítő.
Kell ennél több egy meghitt beszélgetéshez?

Megkopott fénykép egy régi tanteremről. Olajos padló, ös�szefaricskált padok, a falon Magyarország térképe. A sarokban
harmónium, emitt hatalmas vaskályha, mintha csak most aludt
volna ki benne a láng, mely reggelente felmelegítette a tanyasi gyerekek hosszú úttól meggémberedett ujjacskáit. És a fekete tábla,
rajta krétával: 1 + 1 = 2. Lehet, számtanóra volt, mikor utoljára kicsengettek... Az egykor gyermekzsivajtól hangos ódon falak
most dermedt csendbe burkolóznak… Vége a tanításnak…
Özvegy Juhász Sándorné is ilyen tanteremben taníthatta az
egyszeregyre kisdiákjait. Az egyszeregyre, a betűvetésre, a helytállásra, az életre. A Komlódy-falvi majd a Révai úti, később
a Törös-iskolában türelemmel, odaadással terelgette a reá bízott
apróságokat. És még nagyobb türelemmel, szeretettel nevelte saját
gyermekeit. Soha ki nem fogyott a jó szóból. Pedig volt teendője
bőséggel, hiszen az anyai és a tanítónői hivatás mellett harminchét
esztendőn keresztül ő volt Vésztő nagytiszteletű asszonya – idősb.
Juhász Sándor felesége.

Volt követendő példa előtte, hiszen maga is egy református parókián cseperedett fel, két testvérbátyja mellett. Édesapja lelkipásztor,
édesanyja tanítónő volt. Az ő szerető, figyelő gondoskodásuk kísérte, míg 1946-ban össze nem kötötte életét szeretett férjével, akit
harminchét évi boldog házasság után szólított magához az Úr.
Felemelt fővel viselt gyászát csak gyermekei és szeretett unokái enyhítették. Az elmúlt években szívesen töltötte idejét a debreceni, máskor a vésztői református gyülekezeti testvérek körében.
Mert bár özvegysége idején Debrecenben élt, soha nem szakadt el
Vésztőtől, a vésztőiktől. Néhány hónapja – egészsége megrendülésével – itt, a Református Szeretetotthonban nyert elhelyezést,
szeretetteljes gondoskodást, mígnem december 12-én éjszaka csendesen eltávozott, hazatért teremtő Urához.
Nézem a fényképet. A kályha végleg kihűlt, a harmónium sem
szólal meg soha többé. A padok üresen bóbiskolnak a néma teremben. Vége a tanításnak. De a tanítványok… Ők örökké emlékezni fognak arra, amit kaptak e falak között: tudást, szeretetet,
emberséget. Hadd mondjak köszönetet a nevükben mindezért!
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Első sor, balról jobbra – Berta Ferenc, Záhorszki László, Kállai Erzsébet, Bak Attila, Andor Bertalanné, Juhász Péter, Máté Sándorné, Turbuczné Szujó Tímea, Tóth Zoltánné, Bartyik Imre
Második sor: Baloghné Takács Jolán, Szabó Imréné, Baranyáné Juhász Emőke.
Harmadik sor: Záhorszki Pál, Szabó Tünde, Juhász Sándorné, Abordánné Balogh Krisztina, Giczei Katalin, Molnár Ilona, Szabó Rozália, Vargáné Létai Erika, Bak Etelka, Bagó Mihályné, Idul Antalné, Dancs Gáborné, Kovács Sándorné, Juhász Sándor
Negyedik sor: Szabó István, Idul Roland, Tóth Ferencné, Jámbor Sándorné, Baráth Krisztina, Szabóné Nagy Irma, Bottyán Istvánné, Bada Zsuzsanna, Kállai
Mihályné, Bakné Szappanos Gizella, Sallai Istvánné, Bartyik Imréné, Ponkházi István, Cserna Jánosné, Torzsa Andrea, Chrisztó Sándorné, Lovas Mihályné

Akik idős testvéreinkről
gondoskodnak
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Bibliával a kezükben és Krisztussal a szívükben

„…Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” 1.János 3,18
A szeretetotthon bentlakásos
szakosított szolgálata mellett a szociális alapellátásban is részt vállal a
református közösség. Az 1990-es kezdet óta folyamatos a családok életvezetési, anyagi és gyakorlati segítése a
családsegítő szolgálat keretében
A házi segítségnyújtás 1999-től
látja el sokszínű szolgálatát. Nem csak
a személyi segítés: testápolás, fürdetés,
pedikűr, manikűr, hanem a ház körüli feladatok ellátása: takarítás, mosogatás, mosás, teregetés, ruharendezés, nagytakarítás is szolgálatunkhoz
tartozik. A mozgásukban korlátozott
idős embereknek segítséget nyújtunk
a bevásárlásban, a gyógyszer felíratásában és kiváltásában. Fontos része
ennek a szolgálatnak a már felsorolt
segítségnyújtás mellett a lelki gondozás is, amit gyülekezeti diakónusaink igeolvasással, énekléssel, közös
imádsággal, beszélgetéssel végeznek.
A bibliai igazságot betöltve, „aki másokat felüdít, maga is felüdül”. Ezért
nem merülnek ki munkatársaink.
A szociális étkeztetést 1999-től
az idős egyedül élő emberek számára
biztosítjuk, a napi meleg ebéd házhoz szállításával. Jelenleg harminckét
gondozottat látunk el. Az igények azt
mutatják, hogy nagy szükség van erre
városunkban.
Idősek klubja: huszonegy rászoruló nappali ellátását biztosítja 2005.
április 1-jétől. Ez a szolgálati ág azok
számára nyújt segítséget, akik még önellátóak, otthonukban élnek, de a napot
szívesen töltik közösségben, s így hétköznapjaik is tartalmasabban telnek.
A bent lakókkal közös kulturális, szórakoztató programokon vesznek részt,
emellett lehetőségük van étkezésre,
tisztálkodásra, mosásra is az intézményben. Lelki alkalmakat is biztosítunk
számukra közös áhítatok, éneklések,
ünnepi alkalmak keretében.
Támogató szolgálat: 2007 óta
működik ez az ellátási forma a súlyosan fogyatékos emberek érdekében.
Vésztő, Mezőberény, Békés város
területén segítjük a rászoruló embe-

reket. Feladatai: tanácsadás, szállítás,
személyi segítés a fogyatékkal élők
otthonában. Egyre többen veszik
igénybe a szállítószolgálatot, leggyakrabban a kórházba, szakrendelésre,
kezelésekre való eljutáshoz; de segítjük a társadalmi beilleszkedést, a fogyatékkal élők részvételét a közéletben, a családi kapcsolatok ápolását, a
találkozások elősegítését, az ügyintézések megkönnyítését is.
Fontos egészségügyi szolgálatot is működtetünk 1999 óta. Ez az
AGAPÉ otthonápolási szolgálat.
Szakképzett ápolók munkálkodnak e
szakterületen. Sebek kezelését végzik,
agyvérzés utáni mozgásnehézségekkel küzdők mozgáskorlátozottságát
enyhítik, fájdalmat csillapítanak. A
testi gyógyítás mellett a lelki segítségnyújtás is a szolgálat része. Ebben a
szolgálatban lelkipásztorok, diakónusok és önkéntes beteglátogatók is
részt vállalnak. A szolgálat folyamatos, munkatársaink vasárnap és ünnepnapokon is ellátják a betegeket.
Amikor huszonhárom évvel ezelőtt elkezdődött az egyházi szociális háló „szövögetése”, településünkön
még sem családsegítő szolgálat, sem
bentlakásos intézmény nem volt, így
az egyházközség olyan szociális munkaterületeken kezdte el szolgálatát,
amelyre nagy igény volt, és amely
akkor nem szerepelt az önkormányzat kötelező feladatai között. Ma az
egyházi és önkormányzati intézményrendszer egyaránt fontos szerepet tölt
be városunkban.
Az öregedő népesség tette szükségessé az alapellátás bővítését. Nyertes
pályázatból épül az idősek klubja bővítésének céljait szolgáló épület, amely
az alapellátás központja lesz. Így tehermentesíthető a szeretetotthon
épülete, amely eddig befogadta ezeket
a szolgálatokat is. Az új épületben
kap helyet egy étkező, csoportszobák,
foglalkoztatók és raktárhelyiségek. Itt
kerül elhelyezésre az alapellátás irodája is. Ez a létesítmény 2014. február
15-től nyitja meg kapuit.

Ünnepnapokon is ellátják a betegeket

Népszerű a szociális étkeztetés

Virágok nyílnak a lakók keze alatt

Többletünk küldetésünkből fakad.
Nem csak sebeket kötözünk, fájdalmakat enyhítünk, hanem az érettünk
sebeket vállaló és halálával, feltámadásával minket megváltó Krisztus szolgálatában állunk. Ő a kifogyhatatlan
erőforrás számunkra, Ő az Ajtó, akin
át bejárunk és kijárunk, és éltető legelőt találunk, amit megosztunk másokkal is, amikor bibliával a kezünkben és
Krisztussal a szívünkben bekopogunk
azokhoz, akik segítségre várnak, szeretetre szomjaznak. Mi csak eszközök
szeretnénk lenni a Diakónus Krisztus
kezében, aki tud és akar szolgálni azoknak, akik elfogadják az Ő kinyújtott
kezeként szolgáló egyház segítségét.
Juhász Sándor
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Drámajáték az emberépítés szolgálatában
Protestáns iskoláinkban több évszázados hagyománya van a színjátszásnak. Hazai hiányt pótolva, a
XVI. században kezdődött. Comenius
(XVII. század, Schola Ludus), az európai dramatikus nevelés első apostola így fogalmaz: „Minden, ami nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint
a színház. Éppen ezért, akiket rövid
időn belül közéletbe küldenek, úgy
neveljék, hogy ott megfelelően állják
meg helyüket.”
Így tehát drámajátékaink az emberépítést szolgálják. Fontos feladatunk a személyiség felszabadítása, a
képességek kibontása, az emlékezet,

Az 1956-os eseményekre emlékeztek

az utánzókészség fejlesztése, a jó ízlés, jó modor, őszinteség mint érték
felmutatása, a szavakkal való bánás
elsajátítása. Hogyan? Ahogyan azt
a közvélemény joggal elvárja tőlünk:
hitbeli örökségünk, rendkívül gazdag
anyanyelvünk, népi kultúránk megbecsülésén, megőrzésén és továbbadási
kötelezettségén keresztül, megtanítva
a múlt és jelen eseményeinek megítélésére egy sajátos, itt megtanult, „biblikus” történelemszemléleten át.
Egy egész esztendő jeles napjai, a
lélek, a lelkiismeret, a történelem által
kijelölt napok nyújtanak alkalmat drámajátékosainknak (színjátszóinknak)
az élménynyújtás lehetőségére: szerkesztett műsorokban szólni, üzenni,
közölni színpadon, templomban, pódiumon, városi, egyházi, iskolai, országos versenyeken, ünnepségeken,
rendezvényeken.
Egyfajta nyitott tanítás, indirekt
ismeretterjesztés ez arról, hogy mi,
református magyarok, hogyan látjuk
itt Vésztőn 1956 októberének eseményeit, 1848 ragyogó csillagát. Arról,
hogy a karácsony nem „fenyőünnep”,
a húsvét a feltámadás örök reménysége. A költészet napja, a magyar kultúra napja számunkra nem csupán „fecsegő felszín”, és a Föld napja nem

„pusztába kiáltott szó”. Gyermekeink tudják: az anyák napja könnyel és
mosollyal átszőtt áldás, és a farsang
télűző, gondtalan kacaj, a pünkösd, a
piros pünkösd szent lelket adó és erősítő üzenet, a ballagás édesen fájó búcsú… És ez mind-mind színjátszóink
ezerarcúságát, rátermettségét, szép
magyar beszédét, hitvalló magyarságát
jelzi. És talán még egy hogyan?
Iskolánkban minden évfolyamán
drámaoktatás folyik. Nincs olyan gyermek az első osztálytól a nyolcadik osztályig, aki ne mondana verset, prózát
szentestén, anyák napján, hagyományos adventköszöntő műsorunkban,
családi istentiszteleteken. Megannyi
lehetőség arra, hogy majdan színjátszóként is megmérettessenek.
Visszatekintve az elmúlt huszonkét
esztendőre, mindezért köszönet Istennek, minden érző-gondolkodó írástudónak, a minket önzetlenül támogató
szülőknek, szeretteinknek. Végezetül
hadd zárjam soraimat Gárdonyi Géza
vallomásával: Az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, / Az Istennel
élő a lélekre. / Az anyag emberének
csupán lába van. / A lélek emberének
szárnya is. / A láb kis téren mozog. /
A szárny a végtelenben.”
Kovács Edit drámatanár

Ezerarcú színjátszók

Megemlékezés a templomban

Betlehemezők, a ,,jól végzett munka” után
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Sikerrel szerepeltek tanulóink
„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által, a ti javatokra.” I.Thessz. 5,1
Iskolánk, a magas szintű oktatás,
nevelés mellett, mindig is nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra,
az Istentől kapott talentumok kibontakoztatására is. Diákjaink a humán,
a reál tárgyak területén éppúgy jeleskednek, mint a sport vagy a művészeti
tárgyak területén. Iskolánk és gyülekezetünk családi közösségében elsőseink
is hamar magukra találnak, megmutathatják, ki miben jó.
A korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is jó néhány versenyen
eredményesen szerepeltek tanulóink.
Pedagógusaink, vállalva a felkészítés
örömteli terhét, sok kisgyermeket sikerrel indítottak el a különböző megmérettetéseken. Az alábbiakban felsoroljuk büszkeségeink fényesen csillogó
díjait, szem előtt tartva, hogy mindezekért egyedül Istené a dicsőség:
• Gyermekkórusunk a vésztői
népdal- és 1848-as katonadal-fesztiválról 10 000 forintos különdíjjal térhetett
haza. A zsűri többek között a hagyományok ápolását és az utánpótlás-nevelést emelte ki mint nemes törekvést.
• A X. Vass Lajos népzenei találkozó és verseny vésztői regionális
elődöntőjén Gurmai Boglárka 8. osztályos tanuló ezüst fokozatot ért el
szólóének kategóriában, s öregbítette
iskolánk hírnevét.
• Az országos zsoltáréneklő versenyt minden évben Budapesten rendezik meg. Erre a versenyre azok a tanulóink nevezhettek be, akik az iskolai
házi versenyen már bizonyítottak, s
első helyezést értek el. Eredményhirdetéskor az országos versenyen is
nagy örömmel vették át jutalmukat:

Győri Attila (1. b) – arany minősítés, országos 3. helyezés. Fehér Viktória (3. a) – ezüst minősítés. Gurmai
László (4. a) – arany minősítés. Varga
Dorina (5. a) – bronz minősítés. Huszár Péter (6. o.) – arany minősítés,
országos különdíj. Papp Franciska
Julianna (7. a) – bronz minősítés.
Gurmai Boglárka (8. o.) – bronz minősítés.
• A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által 17. alkalommal megrendezett országos népzenei
minősítőverseny területi fordulóján,
Mezőtúron iskolánk gyermek-citeraegyüttese (4. és 5. osztályosok) indult
el, s hozott haza kiváló fokozatú oklevelet és elismerést.
• Testvériskolánkkal, a szentesi
Kiss Bálint Református Általános Iskolával évek óta ápoljuk kapcsolatunkat. Az általuk szervezett reformációs
emlékverseny területi futóversenyén
Szabó Rajmund 6. osztályos tanulónk
4. helyezettként ért be a célba.
• A VII. Polgár Lajos emlékversenyen, Békésen tantárgyi tudásukat
mérhették össze diákjaink más iskolák
tanulóival. Történelemből csapatversenyben szorítottak minden indulót
maguk mögé Kiss Bálint 7. a, Győri
János 7. a és Mohácsi András 8. osztályos tanulóink, s 1. helyezettként térhettek haza.
Környezetismeretből egyéni dobogós teljesítmények születtek:
Pénzes István (7. b) – 1. helyezés
Szabó Csaba (7. b) – 2. helyezés
Csillag Máté (7. b) – 3. helyezés
• Gyöngyök és gyémántok címmel komplex műveltségi vetélkedőn

Tantárgyi tudásból is jól vizsgáztak

vehettek részt diákjaink Szegeden. A
téma: Mátyás reneszánsz udvarában.
A történelmet, az irodalmat, a zenetörténetet, a hangszerjátékot, a táncot,
a színjátékot magába foglaló versenyen négyfős csapatunk tagjai, Csillag
Máté (7. b), Papp Franciska Julianna
(7. a), Deák Zita (8. o.), Gurmai Boglárka (8. o.) szoros küzdelemben a 4.
helyet foglalhatták el.
• Jó kézügyességű gyermekeink a
III. karácsonyidísz-készítő versenyen,
Gyulán bizonyítottak: Gulyás Tibor,
Kovács Csaba, Szajkó Dávid 8. osztályos diákjaink csoportos ezüstéremmel, Harter Mercédesz 8. osztályos
tanulónk aranyéremmel, Kis Márk 8.
osztályosunk különdíjjal gazdagodhatott. A karácsonyi rajzpályázaton pedig Kovács Anett 5. a és Kis Krisztina
5. b osztályos lányaink kaptak egy-egy
különdíjat.
A fent felsorolt szép díjak, elismerések, jutalmak a 2013/14-es tanév
első négy hónapjának termései. Bízunk benne, hogy a tanév végéig még
számos hasonlóan értékes versenyen
mérethetjük meg tudásunkat.
Karáné Szemző Noémi – Hollósi Márta
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