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Örömmel adjuk át minden
kedves szülőnek, verőcei

polgárnak, és gyülekezeti tagnak ezt az újságot. Egy
újság gondolata már régóta érlelődött bennünk, mert
számos olyan rendezvényünk van, amiről jó ha tud a
község lakossága, és mindenki, aki az intézményünk
kapcsán érintve van. Amikor 14 évvel ezelőtt a
verőcei önkormányzat megkeresett bennünket, hogy
a község gyermekeinek érdekében fogjunk össze,
akkor az a nagyon fontos dolog vezérelt bennünket,
hogy Verőcéről ne kelljen elvinni egyetlen gyermeket
sem más településre iskolába vagy óvodába. Istennek
adunk hálát, hogy ez a kérdés megoldódott, mert
mindig tudtunk
biztosítani férőhelyet
azoknak a gyerekeknek,
akiket a szüleik az
intézményünkbe hoztak.
A kedves olvasó most az
egyházközségünk és
intézményünk újonnan
megjelenő lapját tartja a
kezében. Szándékunk,
hogy ebben az újságban
minél több olyan
információt adjunk, ami
egyrészről segíti
gyermekeink, intézményünk és egyházközségünk
szolgálatát, másrészről sok örömet is tud okozni, és
mindarról tudósít, ami a gyülekezetben, és
intézményünkben történik Meggyőződésünk, hogy a
Szentírás és egymás hite alapján épülhetünk.
Épülhetnek kapcsolataink a községben,
gyülekezeteinkben, és épülhet a kapcsolat a szülők és
családok között is. Szerkesztőségünk az évente négy
alkalommal megjelenő újságban szeretné
mindnyájunk munkáját segíteni, ezért igyekszik
figyelembe venni a szülői és intézményi igényeket és
kéréseket is. Mert egy újság gazdagsága azon is
múlik, hogy azt mennyire érezzük magunkénak. Adja
Isten, hogy az induló újság, a Verőcei Harangszó, sok
örömet tudjon adni minden olvasójának. Ezekkel a
gondolatokkal kívánok a presbitériumunk és a
magam nevében minden kedves olvasónak Istentől
megáldott boldog karácsonyt és új esztendőt!

KÖSZÖNTŐ Egy újság indulása mindig
felemelő érzés. Kíváncsian,

várakozással vesszük kezünkbe az új kiadványt.
Feltesszük magunknak a kérdést: mi a célja az új
lapnak, mi indokolta a megjelenését?
Több indoka is van a mostani megjelenésnek.
Egyrészt tájékoztatni szeretnénk a település
lakosságát a református gyülekezet életéről,
eseményeiről, másrészt a település iskolájának,
óvodájának, bölcsődéjének működéséről.
Azt hiszem, a mai világban különösen fontos
szerepe van a megfelelő tájékoztatásnak, az
információk minél több fórumon való

megjelenésének. Az
elmúlt években sokszor
megtapasztaltam már azt,
hogy a jó kapcsolat szülő
- gyermek - intézmény
között csak hasznára
válhat a közös munkának.
A Géza Fejedelem
Református Általános
Iskola, Óvoda és
Bölcsőde, valamint
Verőce község közös
találkozási pontja a
gyermek. A gyermekek

legfontosabb közege pedig a család. Az iskola,
óvoda, bölcsőde csak a családokkal együttműködve,
közös értékek mentén tud hatékonyan
együttműködni a gyermekek nevelésében.
Az együttműködés pedig akkor valósulhat meg, ha a
résztvevő felek kommunikálnak egymással.
Az óvoda kicsit könnyebb helyzetben van, hiszen a
kisgyermekek érkezésekor, távozásakor élő,
mindennapi kapcsolat van az óvónők és a szülők
között. Az iskolában - ahogy nőnek a gyerekek - ez
a kapcsolat természetes módon átalakul, lazul.
Hisszük, hogy ez az újság segíti majd a fentebb
említett kapcsolat megerősödését. Talán sikerül
teljesebb képet mutatnunk az intézményben folyó
munkáról, szándékainkról, terveinkről.
Kívánom mindehhez mindnyájunknak Isten gazdag
áldását!

ÚJ LAP

Márkus Gábor
lelkipásztor

Szanyó István
igazgató

Kép: Géza Fejedelem Református Általános Iskola



Dalod, mint a puszták hangja, egyszerű, de oly
tiszta is mint a puszták harangja. Melynek

csengése a rónákon keresztül Vándorol, s a világ zaja nem zavarja”
Ezeket a harangszóról szóló sorokat Petőfi Sándor a Toldi írójához intézi, Arany

Jánoshoz c. versében.
Ebben a szép képben, a költő
életre kelti a harangszót, elindítja
a rónákon keresztül, amit még a
világ zaja sem állíthat meg.
A harangszó évezredek óta az
ember kísérője. A „csengést”
kiváltó eszköz formáját tekintve
igen változatos, hiszen az apró
csengettyűtől a csengőn,
kolompon, kisharangon át, a több
tonnás harangig terjed.

Közös vonásuk, hogy valamennyi az ember használati tárgya, szakrális eszköze,
és mindegyik az emberről, és az emberhez szól. Kifejezi örömét és bánatát, útba
igazít, figyelmeztet, hívogat, ünnepel és gyászol, emlékeztet, jelzi valaminek a
kezdetét és a végét.
A keresztyén templomokban a IV. század óta van harang.
Az 1785-ben megépült verőcei református templomban 1790-től még

haranglábakon állt, 1 803-tól, már
az új toronyból szólt a harang.
A templom Isten háza.
A benne lakó két harang amikor
megkondul, imádságra és
áhítatra szólít.
A harangok azonban, legyenek
azok a református vagy a
katolikus templom tornyában,
nem csak a hívőkhöz, hanem
mindenkihez, így minden Verőcei
lakoshoz is szólnak.
Mert a templom harangja Isten
dicsőségét, végtelen kegyelmét,
és minden egyes ember felé
áradó szeretetét hirdeti.

Tisztelt Verőcei Lakosok!
December elejére ismét ünneplőbe öltöztettük a
falu főterét, felállítottuk, és feldíszítettük a
karácsonyfát, ami az idei esztendőben a Pancsofár
család udvarából került hozzánk. Elkészítettük a
koszorút a szökőkút körül, készen van a betlehem a
kápolnánál, hogy hagyományainknak megfelelően
együtt ünnepeljük az adventi időszakot hétről
hétre. Azonban nem mindig volt ez így, néhány
évtizeddel ezelőtt nem így ünnepeltük advent, és a
karácsony eljöttét, mint most. Nem úszott
fényárban az ország, az ünnep elsősorban a
lelkekben ragyogott, a fényt a fenyőfából készült
adventi koszorún és a karácsonyfán a békés lángú
gyertya adta, ez töltötte meg örömmel, és
melegséggel az emberek szívét. A fenyőfát
almával, dióval, mézeskaláccsal díszítették. Nem
vettek fel hiteleket az emberek, hogy drága,
csillogó ajándékokat vásároljanak egymásnak.
Kézzel készítették ezeket, személyre szólóan és
őszinte szeretettel csomagolták őket, de be kell
látni, hogyan világ változott, ezzel együtt a mi
életünk és szokásaink is. Bizonyára Önök is
egyetértenek azzal, hogy a karácsonyi várakozás

idején kicsit mi is jobban vágyunk a csendre és a
nyugalomra, és hálát adunk azért, hogy részesei
lehetünk ennek a kegyelmi időszaknak. Ebben az
időszakban felértékelődik a család, a rokonok és
barátok szerepe. Kívánom Önöknek, hogy legyen
teljes és örömteli a karácsonyi várakozás időszaka, és
próbáljunk meg karácsony után is minél többet
megtartani a betlehemi csillag fényéből, hogy ebből
tudjunk erőt meríteni a következő esztendő nehéz
napjaiban.
Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem a
Verőcei Református Egyházközség, a presbitérium és
Márkus Gábor egész éves áldozatos munkáját, és

kívánok településünk minden
lakójának Kegyelemmel teljes
Áldott Karácsonyt és Boldog Új
Esztendőt!

HARANGSZÓ

Kép: református templom kissebbik harangja

Szabó Károly
presbiter

Grauszmann György
polgármester



dventi ÜzenetekA
Textus: Mt 25, 1-13

A Bibliának vannak olyan részei, amelyeket szó-szerint,

másokat szó szerint és képletesen is, megint másokat csak

képletesen érthetünk. Az Újszövetség egyik legfontosabb szó-

szerint érthető hitvallása például így szól: "Krisztus meghalt a

mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az

Írások szerint - feltámadt a harmadik napon." (lKor 15,3-4). Ám

Jézus következő kijelentését, biztosan csak képletesen érthetjük:

,,Én vagyok az ajtó" (Jn 10,9).

A most olvasott Ige, Jézus példázatai közül legrészletesebben

beszél az idő (kronosz) és a mennyek országa (basileia tón

uranón) kapcsolatáról. Ráadásul a kettőt a házasságkötés

képével kapcsolja össze.

A magyarázók állandó kérdése, hogy mindazt, amit olvastunk,

milyen mértékben kell képes beszédnek (allegóriának)

tekintenünk. Azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy Jézus

nyilvánvalóan nem képes értelemben mondta el mindezt.

Azonban az első gyülekezetek -ószövetségi mintára - korán

azonosították a szereplőket: a vőlegény Jézus, a menyasszony

az egyház (gyülekezet; bár a menyasszony ebben a példázatban

éppen nem szerepel! ), a késést pedig Jézus visszaérkezésének

kimaradásával azonosították.

Mindez jól kitűnik az Ézsaiás próféta szavából, mert ahogy az

ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít; ahogy a

vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened".

(Ézs 62,S); másutt a Messiásváró júdaizmus embere Mózes

áldásához ("A Sínairól jött az ÚR, a Széírről ragyogott rájuk, a

Párán hegyéről tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján

lángoló tűzzel" 5Móz 33,2) ezt a kommentárt fűzte "mint

vőlegény, aki a menyasszonnyal szembejön".

A fentieken nyugszik Pál később elmondott bizonyságtétele is:

"Mert lsten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel

eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként

állítsalak benneteket a Krisztus elé." (2Kor 11 ,3) Nyilvánvaló

tehát, hogy igénk üzenetét a teljes íráson belül képes, azaz átvitt

értelemben is meg kell találnunk, azonban magam is óva intek

mindenkit, hogy az azonosítást a legkisebb részletekkel

megtegyük. Például a lámpást a "Krisztusért égő hittel"

azonosítsuk. Az azonosítási kísérlet ugyan jó szándékú is lehet,

de a példázat fő üzenete ugyanis a várakozás idejéről szól.

Néhány éve ádvent előestéjén megnézhettük Arthur Miller Az

Édes fiaim című korai drámáját, amellyel első komoly sikerét

aratta. 1 947-ben írta, így nem csoda, hogy a történet az éppen

lezárult háborúhoz kötődik.

Ám olyan, minden korszakban érvényes erkölcsi-lelkiismereti

dilemmákat boncolgat, mint a felelősségvállalás, a kegyesnek

vélt hazugságok, elhallgatások következményei, és számomra a

reménytelen és értelmetlen várakozás kérdését. A "tragédia"

szerint a háborúban Joe Keller elveszítette Larry fiát, ám

felesége ezt képtelen elfogadni. Három éve hazavárja a

mindenki számára halottnak vélt fiút . . . és ez a várakozás

minden döntésének mozgatója.

A nyomasztó kérdés (és az igazi feszültség) pedig az utolsó

percig az, hogy hazaérkezik-e a fiú. Várakozni csak az az

ember képes erre, aki tudja, hogy ő maga nem elegendő

önmagának. Valami többre vágyik, még nem kész. Ugyanakkor

az adventi időszak tisztító és figyelmeztető. El kell jönnie

Annak, akit várunk.

Meg kell, hogy érkezzen - különben értelmetlen minden

várakozás. "Akkor értjük meg, ha az ellenkezőjére gondolunk:

milyen tragikus az, ha valakinek már nincs várnivalója! Nem

vár semmit, nem vár senkit! Egy ember rendszerint nem a reá

nehezedő terhek súlya alatt omlik össze, hanem az alatt, hogy

nem bírja elképzelni, hogy ez még lehet valamikor jobban is.

Tudjátok, mi a reménytelenség? Az, hogy az ember nem tud

már jót várni! Akinek már nincs mit várnia, az maga sem tudja,

miért él. Nos, a keresztyénségnek van váradalma! A keresztyén

ember egy nagy, örvendező várakozás izgalmában élő ember! "

(Joó Sándor) A szülők várják gyermekük megérkezését.

A gyermek várja, hogy felnőtté váljék. A felnőtt várja, hogy

elismerjék.

Minden ember várja, hogy elfogadják. Sötétségből fényre jutni,

a mélységből a magasságba, az értelmetlenségből az értelmes

életbe: nem egyszerűen elméleti kérdések ezek.

Az ősegyházban makacsul tartotta magát a hit, Jézus

hamarosan visszajön és ítéletet tart. Ez problémát jelentett a

Thesszalonikai egyház képviselőinek. Úgy gondolták, hogy az

ő életükben még eljön Jézus.

Úgy tűnik ez a példázat a hosszas várakozásra készítette fel

Jézus tanítványait és az evangélium olvasóit.

Folytatás a következő oldalon

A fenti kép Kiss Márta festőművész: Tíz szűz c. alkotása. A festmény

a Kecskeméti Katona József Múzeumban található.



Talán ezért is maradt meg az evangéliumban, mert Jézus

második eljövetelét egyesek a maguk generációjának idejére

gondolták. Jézus és az evangélista igyekszik felkészíteni

Krisztus követőinek második generációját arra, hogy a vég nem

olyan közel van, mint első lelkesedésük idején gondolták,

mégis úgy készüljenek erre az életre, mintha azonnal itt lenne.

Mi pedig az ének szavával ugyanazt firtatjuk, mint a

példázatbeli szüzek: "miért késel Jézus . . . lelkünk úgy

megfáradt"? Miért késel? Pedig mindent olyan szépen

előkészítettünk. Lássuk be: az okos (nem a szófia /értelmi

bölcselkedés/értelmében) és a balga (egyébként az

Újszövetségben ritka szópár) barátnők között nem az a

különbség, hogy ne várnák a vőlegényt, ne mennének elébe (pl.

"azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk

azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen

mindenkor az Úrral leszünk. 1 Thessz 4,1 7; szó szerint az Úr

elébe megyünk! ).

A tíz szűz hasonlított egymáshoz abban is, hogy lámpája

mindegyiknek volt. Sőt mindannyian elszenderedtek és egy

"jóízűt aludtak". A bölcs inkább a belátást a balga pedig a

tartalmatlant jelenti.

Az okos-balga kapcsolat pedig inkább a megfontolt és az

elhamarkodott, pontosabban a következetes és a

következmények nélküli cselekvést jelenti. Amiben

különböztek: egyeseknek volt olaj a lámpásában. azaz

felkészültek!

Másoknak nem, amikor a vőlegény megérkezett. Kifejezi a

példázat a gyülekezet tagjai közötti különbséget. Külsőleg

mindnyájan egyformák vagyunk. Az Istenre való várakozásban,

ennek próbatételeiben tűnnek ki a különbségek.

Az, hogy van olajunk, vagy nincs, mert csendesen elfogy! Itt

nem arról van szó, hogy valaki kioltja a lámpa fényét, hanem,

hogy magától kialszik. Ezt hívjuk krízisnek! Ekkor pedig

kapkodás és okoskodás kezdődik (ugyanúgy, mint az

induláskor! ).

A hiányt ugyanis mindig meg tudjuk magyarázni. Azért nem

készültünk, mert kezdetű mondatoknak se szeri se száma .. . A

felkészültséget azonban nem lehet kölcsönadni.

Ugyanis a nehéz percekben már nem lehet a hitet, a felkészült

életet a szögről leakasztani. Vannak olyan helyzetek, amikor

már nem lehet a Biblia után nyúlni. A hit mindig egzisztenciális

kérdés: "Sose felejtem el amikor megjött a távirat - éppen

indultunk Balatonszemesre, egy konferenciára. Az ajtóban adta

át a postás a táviratot. . . Megrendülve néztünk egymásra .. . de

mennünk kellett, szolgálni kellett. Az volt a megrázó, - máig is

emlékszem rá - hogy egy asszony ott egyfolytában sírt,

zokogott, mert nem tudom hány évvel azelőtt meghalt egy

gyermeke. Egyszer csak megszólalt a lelkész: - Asszonyom, ne

sírjon, Gyökössynének ma halt meg a gyermeke, és itt van .. .

Az asszony meghökkent és abbahagyta a sírást." Jézus a

balgáknak nem hanyagságukat rója fel, hanem azt, hogy ők

tudni vélték, hogy mikor jön a vőlegény és eszerint vásároltak

olajat. Eszerint mindez nem lehetetlen vállalkozás,

megszerezhető, elkérhető! Egy versenyre, előadásra, egy

megmérettetésre felkészülni mindig egy bizonyos görcsösséget

jelent. A késés viszont az egész életre nézve állandó készületet

jelent. Ám ennek a várakozásnak a jellemzője nem az őrület,

hanem a nyugalom. Az okosak ugyanis számoltak a késéssel és

eszerint készültek fel. A bölcsesség ugyanis annak elismerését

jelenti, az én időm mégis lsten kezében van. "Taníts úgy

számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj

hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! "

(Zsoltárok 90,1 2-1 3) Úgy jön el a mi Urunk Jézus Krisztus újra,

mint a vőlegény a menyegzőre, ezért nem kell félni Tőle, hiszen

örömünnep ez, nem tragédia! Készülni természetesen kell, mint

életünk ünnepi eseményére. ,A hívő ember már erre az új égre

és földre tekint itt is, ezért tudja, hogy nem a világnak lesz

vége, és nem az örömnek lesz vége, hanem e világ folyásának",

az ámokfutásnak szakad vége. Ám minden, ami szép volt,

amire tisztán megdobbant a szívünk ebben a világban, amire itt

Istennek kedves módon vágyakoztunk, az odaát is folytatódik.

Az új világ királyi menyegző lesz (Lukács 15,1 5-24),

felszabadult öröm, bőség, közösség, beszélgetés, játék,

humor."- írja Steinbach püspök úr Sokan ezt a példázatot

katasztrófapéldának említik. Azonban az örömlakoma

legfeljebb mai életünk krízisére (válságára) mutat rá.

Cselekedni kell. Fölmérni a helyzetet, ahol vagyunk, tervet

készíteni, hogy mit tegyünk. A naptár szorításában élő emberek

pihenésre várnak. Azok, akiknek nincs munkájuk, értelmes

tevékenységre. Az idősek látogatóra, az elhagyottak jó szóra, a

betegek gyógyulásra várnak, a szegények gazdagságra, a

boldogtalanok boldogságra. Vajon tudomást szereztünk-e már

valóban arról, hogy közöttünk van az lsten országa? Jézus

eljövetele óta nyilvánvaló, hogy elközelgett az lsten országa.

Ezért kell megváltoztatni az életünket. A "felkészült" igazából

azt jelenti, hogy megépült, elkészült, valami, ami készen van,

mert szépen összerakták. Manapság szokták azt mondani, ha

valaki kelekótya, maga sem tudja, mit csinál, hogy "össze kéne

rakni a fejét".

Hát elég sokszor nekünk is össze kellene rakni nem csak a

fejünket, hanem magát az életünket is, ahogyan Noé szépen

összerakta a bárkát (Zsid 11 ,7), meg ahogyan megépítenek egy

házat, amiben minden szépen a helyén van.

Vagy ahogy megépítették, összerakták a szent

sátrat a pusztában, ahol is minden méret,

Befejezés a következő oldalon



de még az alkalmazott színek is pontosan aszerint készültek,

amit az Úr mondott nekik. (Zsid 3,3) Jól érti ezt a költő, mikor

így vall "Ments meg zuhatag- szájú emberektől,/könyvekbe

plántált szó-rengetegektől./Csak gyökeres szót adj . S közel a

véghez/egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó

révülésben/ a "Készen vagy?"-ra ezt felelni: - Készen. (Áprily:

Kérés az öregséghez) Sokszor csődöt mondtunk.

Van okunk a bűnbánatra.

De van lehetőségünk arra is, hogy mindig újra kezdjünk. Itt

van a kellő idő, itt van az üdvösség napja! Mi, akik egész

életünkben a teljességre várunk, nem hagyhatjuk, hogy zavaros

maradjon bennünk és körülöttünk a világ. Hajlamosak vagyunk

arra, hogy visszavonuljunk saját várunkba, ahol berendezzük a

magunk szűk világát, és nem veszünk tudomást arról, hogy ez

a világ, amelyben élünk, sóvárogva várja lsten gyermekeinek a

megnyilvánulásait.

Nem templomépítőket várnak (arra is szükség van), nem

elsősorban tudományos irodalomra várnak (nagyon kell ez is).

Elsősorban megélt kereszténységre (Krisztuskövetőkre) van

szüksége ennek a világnak, élő kövekből felépülö

közösségekre és tiszta emberekre van szüksége a mi

világunknak: ennek a politikába (nem az igazi közügyekbe)

belegabalyodott világnak.

Életünk bárkáját felkészült emberként legtöbbször nekünk kell

építenünk. Az ünnepi lakodalomra is magunk mehetünk.

Vállalva a környezet mosolyát, gúnyoló szavát. Azonban a

bárka ajtaját maga az lsten csukta/ja be. ("Az Úr pedig bezárta

Nóé után az ajtót." 1Móz 7,16) Akkor már nincs kegyelem,

nincs irgalom! A Szentírás azt is mondja: akik kívül maradnak,

azok nem fellebbezhetnek. Miért nem? Mert világosan látják

majd azon a napon: ők mulasztották el a lehetőséget.

Ezt az ige megmondja nekünk. Világosan fogják látni, hogy ők

mulasztottak el minden lehetőséget.

Ők dobták el a kegyelmet maguktól. Ők utasították vissza Jézus

Krisztus hívó szeretetét. Ezért nem okolhatnak, nem

vádolhatnak senkit. Mindez pedig azt jelenti, hogy van olyan

Istennél is, hogy már késő. Ám most a példázat üzenete, hogy

még nem késő.

Még van idő az edények megtöltésére, életünk válságának

megoldására. Örüljünk és uj jongjunk, és dicsőítsük őt, mert

eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és

megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a

gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti". így szólt hozzám:

"Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének

vacsorájára! " Ezt is mondta nekem: "Ezek az lsten igaz igéi".

(Jel 1 9,7-9)

Nyilas Zoltán András

Északpesti Református

Egyházmegye Esperese

"Zendüljön égi szó"
Gyülekezetünk új jáalakult
kórusa Advent első
vasárnapján, a 2017.
december 3-án megtartott
ünnepi Istentiszteleten
mutatkozott be először. Az
énekkar Esterházy Pál (1635 -
171 3) "Gyúljon világ" című
többszólamú kórus művét adta
elő. "A sötétség szűnni kezd,
és az igazi világosság már
fénylik" (1 Jn 2,8) A
gyülekezet kórusát betanította
és vezényelte, Szotyori Nagy
Gábor ny. református
lelkipásztor.

Fotó: a kórus bemutatkozó előadása



Településünkön régi hagyomány, hogy az adventi
készülődésből a falu apraja-nagyja kiveszi a részét.
Így évről évre a Géza Fejedelem Református
Általános iskola, Óvoda és Bölcsőde növendékei is
készülnek műsorokkal, előadásokkal.
Az idei első adventi vasárnapon a Katica csoportos,
3-7 éves gyerekek (felkészítőik: Ocsenásné Papp
Ildikó - Csiri néni és Jánosy Tímea óvónők)
kedveskedtek játékfűzéssel a szökőkútnál megjelent
ünneplőknek.
Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a
néphagyomány éltetésére valamint keresztyén
értékeink és ünnepeink ápolására, átadására.
Épp ezért Miklós Püspök személye és története adta a
kis műsor témáját.
„Miklós püspök volt a IV. században, Kis-Ázsiában.
Gazdag örökségét a szegények között osztotta szét.
Miklós a gyerekek nagy barátja.
Emlékére az országban a Miklósjárás szokása élt:
A püspök krampuszaival betért azokba a házakba,
ahol gyermekek voltak.
Kérdezte őket, s ha tudtak felelni, akkor ajándékot

Óvodások adventi készülődése
adott nekik, ha nem tudtak felelni, virgáccsal fenyítette meg
őket.
A krampuszok zavart keltettek, de láncos Miklós ráncba
szedte őket.”
/Szájról szájra, kézről kézre, Barangoló kiadó 2002/ A
gyerekek versekkel, dalokkal, mondókákkal, játékokkal
egybefűzött kis előadással:
Miklós alakját, a fenti népszokást, valamint a három
hozományt kapó lány történetét ismertették meg szeretett
közösségünkkel.
Mondhatom, szívből jövő készülődésünk, amelyre a gyerekek
látható, gondos szeretettel készültek és élvezettel vettek részt,
örömet szerzett nem csak szüleiknek, ismerőseiknek, de
minden jelen lévőnek is.

További Áldott, Békés, Szeretetteli Adventet és Karácsonyt
kívánnak:

Az alábbi fotók és a címlapkép, a főtéri első adventi gyertyagyújtás ünnepségén készültek.

AKatica csoportos gyerekek és
óvodapedagógusaik

Ocsenásné Papp Ildikó óvodapedagógus



Istennek adunk hálát azért a sok lelki

ajándékért melyben 2017ben

részesültünk. Felsorolni is nehéz

azokat az alkalmakat ünnepi

eseményeket, melyek Intézményünk

és Gyülekezetünk életét gazdagították.

A teljesség igénye nélkül az oldalszám

adta lehetőségekre is figyelemmel  és

nem a fontosság szerint, mert minden

alkalom ahol az Úr szeretete munkál,

egyaránt fontos számunkra – lapunk

olvasóinak az év eseményeiről, egy kis

csokrot szeretnénk átadni:

K arácsonyi Csokor

Kézműves tábor az iskolában Reformáció 500. a Faluházban

Református Hittantábor Gondnokunk születésnapi köszöntésePresbitereket jelölő bizottság eskütétele

20. éve Verőcén az Úr szolgálatában. Lelkészünk köszöntése

Óvodás hittan a templomi osztályteremben

Farsangi bál a sportcsarnokbanBallagás



Ökumenikus imahét

Iskolások a tiszta Verőcéért

Hangverseny a templomban Anyák köszöntése Istentiszteleten

Március 15.-i ünnepség az iskolában Emlékezés, és tisztelet az elődöknek

A felújított kistornaterem szentelése

Nyitott templomok éjszakája

Iskolai évnyitó Istentisztelet elsősökkelKonfirmáció Pünkösd vasárnapján

Templomi osztályterem átadása és szentelése Presbiterek köszöntése és elismerése



TANODAI SZÜLETÉSNAP

Egyéves születésnapját ünnepli a Verőcei Tanoda.

A Tanoda megalakulásáról, működéséről, eddigi

tapasztalatairól, Mayerné Noémit, a Tanoda

inkluzív nevelési tanárát, tanítót kérdeztük:

Mayerné Noémi elmondta, hogy a Verőcei Református
Egyházközség 2016 januárjában indult a HEKS, svájci
protestáns segélyszervezet által kiírt, Magyarországi
Református Egyház (MRE) gyülekezeteinek szóló
pályázaton, melynek célja olyan tanoda-típusú,
közösségépítő és szabadidős programok támogatása,
melyek hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyermekek
és fiatalok felzárkózását, társadalmi beilleszkedését és
készségfejlesztését segítik.
A projekt célja közösségfejlesztés, roma és nem roma
résztvevők és segítők bevonása a programba. Jelenleg
támogatásukkal már számos gyülekezetben folyik olyan
tevékenység, mely a roma gyerekek tanulását, társadalmi
beilleszkedését segíti keresztyén értékrend mentén.
Márkus Gábor a Református Egyházközség lelkipásztora,
Ladányi Károly az Egyházközség presbitere, iskolaügyi
gondnok vezetésével és Naszádi Krisztina MRE
projektkoordinátor segítségével a szükséges
helyzetelemzés, igényfelmérés és előkészítés után
beadásra került az említett pályázatra a verőcei
pályamunka, melynek Programtervezetében három
részterületre fókuszáltunk: Hozzájárulni tanulóink iskolai
sikerességéhez, képességeik kibontakoztatása által -
csökkenteni a szociális hátrányokból fakadó

nehézségeiket, - segíteni megőrizni az otthoni
kultúra értékeit, erősítve a gyermekek kulturális
identitását.
A pályázat sikeres volt, ennek köszönhetően 2016 október

04-én a Verőcei Református Egyházközség gyülekezeti
termében megnyitotta kapuit a verőcei Tanoda. Az első
tanodás napunkon, a tervezettnek megfelelően az

óvodások foglalkoztatása 14.00-től, a kisiskolásoké
16.00-tól zajlott. A gyermekeket az iskolából átkísértük a
Tanodába, ahol már uzsonna, meleg tea várt bennünket
Szabó Zoltánné, Erzsike néni önkéntes jóvoltából. …
Ennek már egy éve. Azóta is heti egy alkalommal, kedd
délutánonként boldogan sorakoznak a tanodás
gyermekek Dudásné Molnár Erzsike néni
fejlesztőpedagógus és Mayer Viktorné Noémi inkluzív
nevelés tanár nénire várva, hogy indulhassanak, az azóta
már nagy fejlesztésen, korszerűsítésen átesett Tanodába.
A tanoda elfogadó és befogadó légköre, az ott dolgozó
tanítók hozzáállásukkal sokat tesznek az egyéni tanulás
előmozdítására, fej lesztésére, iskolai
eredményességeknek javítására, melyből adódó
sikereiket a tanulók már integrált környezetben, a Géza
Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde falai között élhetik meg.
Egy év eltelte után, látván az eddig elért eredményeket a
munkatársak és az önkéntesek lelkesedése azóta csak
nagyobb lett. A Tanoda pedagógusai és
programmenedzsere folyamatosan részt vesznek a HEKS
által szervezett képzéseken, a tárgyi eszközök, pl. :
képesség-, és készségfejlesztő logikai játékok száma
egyre bővül, számos közösség formáló, ismereteket
bővítő élményekkel bíró szabadidős tevékenység kerül
megszervezése, mint kirándulások, családi napok, nyílt
tanodai napok, nyári tábor, érzékenyítő programok és
természetesen a kulturális tevékenységek sem
hiányozhatnak, mint például a múzeumlátogatás.
Célkitűzésünk a hitéletre való nevelés, így nálunk a



foglalkozások imádsággal való indítása, hálaadás, és a
segítségkérés, szokványos.
A gyermekek szívesen vesznek részt kreativitást fejlesztő
kézműves foglalkozásokon, melyet Kalapos Seres Emese
szociális munkás vezet.
A Tanodás pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a
közös ünneplések, hagyományőrzés, identitástudat
erősítésére. A legkedveltebb elfoglaltság fiúk, lányok
körében egyaránt a sportolási tevékenységeken való
részvétel, a focizás és a társasjátékozás.
A tanodai foglalkozásokat, tevékenységeket a lehető
legszínesebben próbáljuk összeállítani, figyelembe véve,
hogy a hátrányokat kompenzáljuk és csökkentsük a
szociális hátrányok hatásait.

A heti rendszerességű, motiváló, családias, szeretetteljes
légkörű találkozás lehetőséget ad – az iskolai
pedagógusokkal együttműködve - az egyéni tanulás
előmozdítására: pl. : tantárgyi felzárkózás segítése,
kompetencia területek fejlesztése, tehetséggondozás,
tanulási technikák megtanítása, önálló tanulás elősegítése,
legfőbb célunk a sikerélményekhez juttatás.
Már az első nap fontosnak tartottuk a gyermekekkel
érzékeltetni, hogy a Tanoda értük és nekik van, és
szeretnénk, ha otthonosan éreznék itt magunkat és jó
kedvvel, szívesen jönnének ide hétről hétre.
Istennek legyen hála, ez így van.
És milyen egy keddi záróra a Tanodában? A szülők,
testvérek pontosan érkeznek a tanodás gyermekekért, akik
mosolyogva távoznak egy-egy szendviccsel a kezükben,
pedig már este 18 óra után járunk. Noémi néni holnap is
lesz tanoda? Hangzik el gyakran. Nem Jázmin, holnap
nem lesz. Egy hét múlva, kedden találkozunk megint. De
kár hogy holnap nincs, szívesen jönnék.

December 5-én a tanodai gyerekeket is felkereste a Mikulás. Márkus Gábor

gyülekezetünk lelkipásztora, és Józsa Ferenc aradi ref. lelkész meleg szavakkal, és

Isten Igéjével készítette fel a gyerekeket a találkozásra. Szabó Zoltánné Erzsike gyülekezetünk gondnoka közben finom uzsonnát

készített, Ladányi Károly a Tanoda vezetője, pedagógus és önkéntes csapatával, a szervezés teendőit látta el. A Mikulás

érkezéséig sok szép ének is elhangzott. Aztán ajándékokkal tömött zsákkal megérkezett a várva várt Mikulás. . . . . . . .

MIKULÁS A TANODÁBAN

Fotók: feladatmegoldás és kézműves gyakorlat egy tanodai foglalkozáson

Nagyon szépen köszönjük Nagytiszteletű Úrnak és a
Verőcei Református Egyházközségnek ezt a
közösségépítő, társadalmi integrálást elősegítő,
élményekben gazdag Tanodát, az összes kis tanodás és
a tanodában tevékenykedő pedagógusok nevében!



A MENNYORSZÁGOT VÁLASZTOTTUKA MENNYORSZÁGOT VÁLASZTOTTUK

Talán sokan hallottak már Néri Szent Fülöpről, Istennek egy vidám, kissé bolondos emberéről, aki a XVI. századi Rómában a
hozzá csapódó gyerekeket és fiatalokat arra tanította, hogy „legyenek jók, ha tudnak”. November 19-én a katolikus plébániai
hittanosokkal, fiatalokkal és kisebbekkel közösen, egy nagyobb szabású színdarabban próbáltuk megjeleníteni ennek a példás

életű papnak az életét.
Ezúton is köszönjük, hogy az iskolai sportcsarnokban tarthattuk az ünnepet,
melyet „szeretet-délutánnak” neveztünk.
A színelőadást ajándéknak szántuk a verőceieknek, ám közben magunk is
sokat gazdagodtunk rajta.
A vidám próbák mellett, sok egyéni és közös erőfeszítésbe, lemondásba is
került, de a végén mégis látszott, hogy megérte.
Egy délutánra valóban beléptünk és egy kicsit másokat is beléptettünk a
„Mennyország” örömébe.
Az Advent folyamán, karácsony körül, különösen is meg vagyunk hívva arra,
hogy a „Mennyországot válasszuk”, a szeretet mellett döntsünk.
Segíthet ebben ez az alább közölt ének, amelyet az eredetiből, Szabó Gábor
papnövendékünk ültetett át magyarra. Miért ne választhatnánk mi is mindig

újra a „Mennyországot”?
Miért ne lehetne az osztályközösségünk, az egyházközségünk, a családunk a „Mennyország egy helye” itt a földön?
Igazából rajtunk múlik, minden kegyelmet megkapunk hozzá, ahogy Szentírásban is olvassuk: „semmi kegyelmet sem
nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok” (1 Kor 1 ,7)!

Preferisco il Pradiso

A mennyeket választo(tta)m

1.) Van aki dúsgazdag lenne, élne úgy mint a király,

van aki nem tenne semmit, csak a száját tátaná.

Van aki mindig beszélne és a tutit mondaná,

ő a kritika mestere, de a szíve oly bezárt.

De a szép szeretet, melyre Isten teremtett:

Refr: A mennyország, a mennyország, a mennyeket választottam,

a mennyország a mennyország, a mennyország.

2.) Van aki pompára gondol, szinte nem a földön jár,

álomvárat épít mindig, ami nem szilárdan áll.

Van aki híresség lenne, mindig hajlongásra vár,

folyton sikerben úszkálna, de barátra nem talál.

De a szép szeretet, melyre Isten teremtett:

Refr: A mennyország, a mennyország, a mennyeket választottam,

a mennyország a mennyország, a mennyország.

Fotók: színielőadás, és a próbák



mindnyájatokat december 24-én délután 15h30-kor a katolikus templomba, ahol a hittanos gyerekek
betlehemest adnak elő nekünk. Szeretettel látunk mindnyájatokat ugyancsak december 24-én, az éjféli misén,
amely előtt 21h30-kor egy árnyjáték segítségével is átélhetjük a szent karácsonyi éjszaka misztériumát!

Karácsonyra készülve, Néri Szent Fülöp imájával kéjük a Megváltót, hogy mi is lehessünk Isten szeretete
fényének hordozói:

Hogy együtt
ünnepeljük
a karácsony
titkát és
örömét,
szeretettel
hívunk

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A fény világít, szórja sugarát és elűzi a

sötétséget. Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én

is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én életem

is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak!

Fejérdy Áron atya

Képek az iskolai katolikus hittanórákról
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Benedek Elek: A karácsonyfa

Csingilingi, szól a csengő,

Jertek, fiúk, lányok!

Föl van gyújtva, meg van rakva

A karácsonyfátok.

Csingilingi, szól a csengő,

Arany a csengése,

Aranyosabb, szebb ez mint a

Muzsika zengése.

Csingilingi, szól a csengő,

Vajon kik csengetnek?

Mennyországból az angyalkák

A jó gyerekeknek.

Csingilingi, szól a csengő,

Nyílik már az ajtó,

Cseng a szoba, zeng a szoba

Vidám gyerekzajtól.

Csingilingi, szól a csengő,

Jertek, fiúk, lányok,

Föl van gyújtva, meg van rakva

A karácsonyfátok.



Mikulás várás az óvodában
eformátus óvodánk gyermekei a december 6-át
megelőző napokban, ünnepi hangulatba
öltöztették óvodánkat az általuk készített,

szebbnél szebb rajzokkal, festőmunkákkal.
Előkerültek a díszek, melyek minden évben fokozzák a
várakozási idő izgalmát a gyerekek szívében.
Meggyújtottuk advent első gyertyáját december 4-én,
nem megelőzve az otthoni meghitt, közös családi
gyertyagyújtást, majd beszélgettünk az advent öröméről.

Elérkezve december 6. napjához, ünnepi ruhába
öltöztünk és izgatottan vártuk a Mikulás érkezését.
Csendesen, énekelgetve, verset, mondókákat
mondogatva kucorogtunk a szőnyegen.

Aztán egyszer csak belépett az ajtón mosolyogva, a fehér
szakállas, piros ruhás, hátán puttonyát cipelő, görbe
botjára támaszkodó Mikulás.

Nagy mosolya rögtön átragadt ránk, hiszen ajándékkal
lepett meg minket, és ami a legfontosabb, Szeretetet
hozott az Óvodánkba!

R
Mikulás várás az óvodában

Fotó: Mikulás az óvodában

Gálné Cserni Zsuzsanna
óvodapedagógus



Egyszer, réges régen, egy tel iholdas decemberi
éjszakán, amikor mil l iónyi csi l lag ragyogott az
égen, néhány egészen apró kis csi l lagocska
pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak,
viháncoltak, csintalankodtak. Addig-addig
rosszalkodtak, amíg az egyik kis csi l lagot
valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.
- Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a
kis rosszaság.- Segítség! Kapjon el valaki! –
kiáltotta i jedten a szegény pórul járt csi l lagocska.
De sajnos már senki sem tudott utána nyúlni.
Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni
lefelé. Zuhant, zuhant egyenesen a Föld felé. A
társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig
rettenetesen félt, mert i lyen még soha sem történt
vele. Lehet-e még annál is rosszabb, hogy
lepottyant, és elveszítette a társait? Hosszú ideig
csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak
valami érdekes dolog történt. Mintha valaki
kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós,
zöld valami alányúlt, és elkapta. A kis
csil lagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi
történt? Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az
enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra
nőtt fenyőfa volt. - Nem tudom, hogy ki vagy, de
kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a

Mint minden szeptemberben, az idén is kettős érzelmekkel

kezdtük a nevelési évet. Hiszen búcsúztunk az óvodába

indulóktól és vártuk az új érkezőket. Ilyenkor az öröm és a

búcsú miatti fájdalom kettős érzéseit éljük meg mi

kisgyermeknevelők, hisz örömmel és büszkén engedjük útjukra

az óvodába indulókat, de szomorúak is vagyunk, mert az előző

év mindennapjait együtt éltük meg, ami most véget ér, és

eközben izgalommal várjuk az új csemetéket.

A tavaszi beiratkozáskor ismét sokan adták be igényüket a

bölcsődei férőhelyekre. Minden évben nehéz és megfontolt

döntést kell hoznunk, sok szempontot figyelembe véve, a

felvétel kapcsán. A csoport létszáma ugyanis törvényben

meghatározott 14 fő. Az új gyermekek és családok számára a

beszoktatással kezdődik a bölcsődei élet. Ebben az időszakban

lehetőséget kapnak a családok arra, hogy megismerjék a

bölcsőde működését, szabályrendszerét, szakmai elveit,

mindennapi életét. Mi pedig a családdal, gyermekkel

ismerkedünk, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint, nagy

szeretettel és odafigyeléssel átsegíteni a szülőket, és a

gyermeket a beszoktatás nem könnyű időszakán.

A mindennapokat sok program színesíti az év folyamán.

Szeptemberben az óvodában már hagyományosan

megrendezett kis Mihály-napon vehettünk rész, ahol az ovisok

portékáira költhettük el a petákjainkat. A nagy Mihály- napi

vásáron már a családokkal együtt tölthettük a napot és az ő

munkájuknak valamint a CBA helyi boltjának jelentős anyagi

támogatásának segítségével szép bevételre tettünk szert.

Köszönet érte.

A fenntartó Református Egyházközség jóvoltából és a Mihály-

napi vásár bevételéből az ősz folyamán megújulhatott az udvari

játszóterünk. Telepítésre került egy csúszdavár, egy bandahinta,

Pillanatok a bölcsőde életéből
valamint megújult a mérleghintánk is. Gumilapokat is

vásároltunk, amiből a tavasz folyamán szeretnénk egy motoros

pályát kiépíteni. Az Erdős-Carreon család jóvoltából a

homokozóba friss homok került.

A reformáció 500 éves évfordulóján játszó asztalokkal,

székekkel és nagy babzsák labdákkal lepett meg bennünket a

fenntartónk képviseletében Márkus Gábor

Tiszteletes Úr. Nagyon köszönjük ezeket a segítségeket,

ajándékokat amelyek nagy örömöt okoztak a gyermekeinknek,

és nekünk is. Októberben a szüret nem is oly könnyű, de vidám

munkájából kaptunk ízelítőt és kóstolót. Ilyen alkalmakkor sok

verset, mondókát, éneket hallanak tőlünk a gyerekek, amit

hamar el is sajátítottak. Kézműveskedni is igen szeretnek,

aminek eredményeit a folyosón helyezzük el a szülők és a

csemeték nagy örömére, hisz lelkesen mutatják meg munkáikat

a szülőknek, nagyszülőknek. Márton napján a Halacska

csoportosok leptek meg bennünket, egy kedves műsorral.

Várjuk a Mikulás érkezését és készülődünk az adventi

időszakra. Feldíszítjük a termet, a séták során gyűjtött

termésekből adventi koszorú készítünk.

A gyertyagyújtások alkalmával a kis Jézus megszületését várva

énekelünk. Szeretnénk ebbe a meghitt időszakban a szülőket is

bevonni, ezért egy adventi teadélutánt is szervezünk.

Íme egy kis ízelítő mindennapi életünkből.

Szeretnék minden kedves olvasónak, a magam és a

munkatársaim nevében Istentől megáldott, békés, kegyelemmel

teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt

kívánni.

Fotó: Mihálynapi vásár

Szegedi Zsoltné

bölcsődevezető



Tisztelt Verőcei Polgárok!

Kérjük azokat, akiknek módjukban áll adójuk1-1 % -áról

rendelkezni, támogassák az alábbiakban felsorolt egyházakat

és civil szervezeteket, amelyek eddig is hatékonyan segítették

intézményünket:

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Technikai szám: 0066

TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19701761-1-43

AVERŐCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18712830-1-13

AVERŐCEI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18685839-1-13

VERŐCEI IFJÚSÁGI DIÁK SPORTEGYESÜLET

Adószám: 18619438-1-13

Támogatásuk fontos, hiszen a fenti szervezetek annál többet

tudnak segíteni a község lakóinak a közös célok elérésében,

minél több anyagi forrás áll rendelkezésükre.

Segítségüket előre is köszönjük.

Szanyó István Bükki Ilona

igazgató gazdasági vezető

AZ ISKOLA-ÓVODA TERVEZETT PROGRAMJAI A TÉLI

ÉS A TAVASZI IDŐSZAKRA:

2017. december 1. Géza nap, alsós táncház, suli buli

- december 6. Mikulás nap

- december 7. Filharmónia koncert az iskolában

- december 15. Luca napi kirakodóvásár

- december 22. karácsonyi csendes nap, óvodai adventi

ünnep

- december 23. az iskolai téli szünet első napja

- december 28. óvodai szabadnap, óvodai áthelyezett

munkanap (február 3.)

- december 29. óvodai szabadnap, óvodai áthelyezett

munkanap (május 26.)

2018. január 3 az iskolai téli szünet utáni első tanítási nap

- január 22. Magyar Kultúra Napja

- január 26. első félév vége, osztályozó értekezlet

- január 29. iskolai szülői értekezletek hete, óvoda nevelés

nélküli nap, óvodai félévzáró nevelőtestületi értekezlet

- február 2. felsős farsang

- február 3. óvodás farsang, alsós farsang, felnőtt bál

- február 12. iskolai síszünet, szabadnap, iskolai áthelyezett

munkanap (február 3.)

- február 13. iskolai síszünet, szabadnap, iskolai áthelyezett

munkanap (május 26.)

- február 14. iskolai síszünet, iskolai nevelés nélküli nap

- február 15. iskolai síszünet, iskolai nevelés nélküli nap

- február 16. iskolai síszünet, iskolai nevelés nélküli nap

- március 5. Filharmónia koncert az iskolában

- március 7. Óvoda - Katica csoport bemutató foglalkozás

- március 10. munkanap (március 16.)

- március 12. Gergely járás

- március 16. pihenőnap

- március 21. Óvoda - Halacska csoport bemutató

foglalkozás

- március 22. iskolai – óvodai nevelés nélküli nap

(továbbképzési nap)

- március 27. Óvoda - Cica csoport bemutató foglalkozás

- március 28. Húsvéti csendes nap

- március 29. a tavaszi szünet első napja

- április 4. tavaszi szünet utáni első tanítási nap

VERŐCEI HARANGSZÓ

A Verőcei Református Egyházközség és a Géza

Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és

Bölcsőde lapja - Kiadja a Verőcei Református

Egyházközség. 2621 Verőce, Rákóczi út 43. - Felelős

szerkesztő Márkus Gábor - Lapszerkesztő Szabó Károly

- Szerkesztők Ladányi Károly és Szanyó István -

Megjelenik negyedévenként - Ingyenes kiadvány.

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Vasárnap de. 10.00 Istentisztelet

Vasárnap de. 10.00 Gyermek Istentisztelet

Kedd reggel 08.00 Óvodás hittan

Kedd du. 14.30 Tanoda

Csütörtök 16.15.Konfirmációs előkészítő

2 hetente hétfőn és csütörtökön 17.00

óvodai és iskolai tantestületi értekezlet

December 24-én gyermekkarácsony

December 25-26 Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet

Ökumenikus imahét 2018. Január 21-28

Január 26-án záróalkalom és szeretetvendégség a református

imateremben

2018. február 18-án, 10.00 böjt első vasárnapja Úrvacsorás

Istentisztelet

március 30-án 16.00 nagypénteki Istentisztelet

április 1-2 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet második napon

legátus szolgálatával

2018. január 25-én Intézményi igazgató tanácsi ülés, téma a

2018. évi költségvetés és egyéb ügyek.

2018. január 28-án presbiteri ülés, téma a 2018. évi

költségvetés, és egyéb ügyek.

Fotók:

 Szabó Károly

 Takács István

 Katolikus közösség

Gálné Cserni

Zsuzsanna

Szabóné

Feminger Éva

Következő lapszámunk, 2018. március végén, a húsvéti ünnepek

előtt jelenik meg. A tavaszi lapszámban, szívesen várjuk és

fogadjuk a helyi szolgáltatók és vállalkozók hírdetéseit.

Készült 600 példányban.

Nyomdai munka:




