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A kellemetlenségek, melyekkel az életben találkozunk,

nem jelentenek egyúttal szerencsétlenséget is. Nagyon sok

ember a szenvedéseinek köszönheti, hogy ember lett.

Vannak gondatlanságban, biztos anyagi helyzetben élő

emberek, akiknek előbb szegénnyé kell lenniük, hogy dol

gozni, megtanuljanak, s felébredjenek tunya, tehetetlen,

tartalmatlan életükből. Vannak, akik elérhetetlen magas

ságban élnek, csak madártávlatból nézik és ismerik a má

sik embert, és nem hajlandók arra, hogy közösséget

vállaljanak vergődő, verejtékező, sebeket szerző emberek

kel. Ezeknek óriási csalódásokra, keserves kiábrándulá

sokra van szükségük, hogy magukhoz térjenek,

leszálljanak a megközelíthetetlen trónjukról, és a másik

emberben megismerjék a társat. Vannak mosolygó boldog

emberek, akiknek előbb meg kell járniuk a szenvedések

útját, hogy részvét ébredjen bennük, és ne menjenek el

fagyos közönnyel a másik ember könnyes orcája elöl. Va

gyunk úgy, hogy előbb szétfoszlik az ábrándvilágunk, a

számításainkat áthúzza egy felesleges kéz, és csak akkor

döbbenünk rá kicsiny, erőtlen voltunkra. Milyen nagy ke

gyelem, hogy Isten gondoskodik gyermekeiről, és megvédi

őket az elbizakodástól! Hogy el ne bizakodjam, tövis

adatott nékem a testembe. Legalább egy beteg, fájó pont

ja mindenkinek van. Van órája az életünknek, melyet szí

vesen elfelejtenénk, egy meggondolt, vagy

meggondolatlan kijelentésünk, amelyet örömmel töröl

nénk ki mások emlékezetéből. Történt velünk egy ese

mény, melyet jó volna letagadnunk. Él valahol az ember,

akit messze elkerülünk, mert benne a múltunk keserves,

kínos emlékei jönnek felénk. Nevettünk egyszer, és a ne

vetésünkben a lelkünk gonosz érzései törtek elő. Sírtunk,

és a sírásban a gyengeségünket árultuk el. Van egy hi

bánk, amelyet eltakarunk, mert önmagunk előtt is szé

gyelljük. Van egy rokonunk, a család szégyene, aki a

nehezen elért jó hírünket veszélyezteti. Színes mozgalmas

élet után vágyakozunk, és lakásunkon beteg fekszik, aki

nehézzé, sötétté teszi az életünket. Fájó pontunk esetleg a

gyermek, akire a szívünk legtisztább szeretetét költöttük,

és aki tékozló fiú lett. Tövist jelenthet a szülő, aki adott

életet, nem adott példát, adott pénzt, de a szívét magának

tartotta: élettárs, aki velünk jár, de soha sem lép együtt ve

lünk, és sohasem a társunk. Hogy mennyi eltemetett álmot

hordozol magadban, és hogy mi a te tövised, te magad tu

dod a legjobban. A rendezett körülményeinkből, az arcunk

nyugodt vonásaiból, a szemünk sugárzásából mások úgy

ítélhetnek felőlünk, hogy életünknek nincsen tövise s za

vartalan egyensúlyban történik minden bennünk; mi tud

juk, hogy tövist, töviseket hordozunk a testünkben, és

amikor öröm látszik az arcunkon, a szívünk talán vérzik.

Ki gondolhatná, hogy a tövist Pál is érezte, hordozta? Elő

kelő származásával, iskolázottságával, fényes tehetségével,

hősies munkájával több, nagyobb, teljesebb az élete máso

kénál. A szava sorsokat dönt el. Művelt, nyugtalan váro

sok, mozdulatlan, csendes falvak figyelnek rá, és hajolnak

meg előtte. Dicsekedhetne a legnagyobbal: Isten beavatta

a titkaiba, megmutatta neki terveit; dicsekedhetne, hogy

szívében érezte az Istent, szívét s agyát felhasználta a Min

denható, és szájával Isten szájának a szavát mondhatta. És

amikor a legmélyebben a becsületébe gázolnak, amikor le

rántják a szennybe és sárral szórják be, dicsekedni valója

sincs, amivel ellensúlyozná a gyalázatot, és tisztára mosná

magát. Nem gondol arra, ami az embereket megnyerné,

hanem csak arra, amiben az ő ereje van: a tövisre. Nem ar

ról beszél, és nem azzal védekezik mit tett vele az Úr, mivel

tüntette ki Jézus Krisztus a damaszkuszi úton a látomásá

ban, hogy mennyit ér, milyen értékeket helyezett el Isten

az életébe, hanem Isten kegyelmével kárpótolja magát. A

Sátán keze végigszalad rajtam. Tövist adatott a testembe.

Pálnak a Krisztus elleni hadakozása, elvakultsága, az a

mélyen elszomorító tény, hogy akarata és cselekedetei,

hitelvei és az élete között mérhetetlen az eltérés, bevéső

dött az emlékezetébe. Úgy fejezi ki a Római levelében:

Amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem

amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Nem

volt öröm Pálnak a tövis. A keresztyénségben a szenvedés

sohasem cél. Háromszor könyörgött az Úrnak, távozzék el

tőle a tövis. Hányszor könyörögtünk: Uram tégy erőssé és

naggyá. Vedd el a tövist az életemből, hogy ne érezzem
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magamat gyengének, kicsinynek, ne legyek botladozó té

továzó; ne kelljen küzdenem önmagam ellen, a hibáim el

len. Legyek egészen csak jó; ne hulljon rám több sötétség;

tudjak élni fenntartás nélkül, imádkozni és Veled együtt

élni megbonthatatlan közösségben; Harcolhassak, és ne

kapjak sebeket, ne legyek véres és ne legyek szomorú. –

Mennyi imádságunk volt, hogy múljék el tőlünk a keserű

pohár, vonuljon el fejünk felöl a felhő és kapjunk édes tü

zes bort a poharunkba, járhassunk a napos oldalon.

Hányszor kértük Istentől, hogy az utunk sima legyen és

könnyű, hogy a keresztek ne kényszerítsenek térdre.

Hányszor kívántuk, hogy ne legyenek könnyeink, ne jelöl

jék vércseppek az utat, amelyen vánszorgunk. Mennyi fo

hász szakadt fel bennünk gyötrelmes, hosszú éjszakákon

betegágyak mellett: maradjon életben a gyermek, ne

hagyjon magunkra az élettársunk. Mennyit sóhajtoztunk

azért, hogy legyen nagyobb és fehérebb kenyerünk. És a

kéréseinkre Jézus Krisztus a sokszor meg nem hallott fe

leletet adta: elég néked az én kegyelmem. Éppen mert sok,

és nagy bízatott Pálra, a kijelentések nagysága miatt kapta

a tövist. A tövis Isten kitüntetésének a jele, amelyet a Sá

tánnal tűzet fel nekünk. Azok kapják a tövist, akiket az Úr

meg akar tartani. Szüntelen figyelmeztetés a tövis. Ami

kor minden jól folyik az életünkben, igen könnyen hajlan

dók vagyunk megfeledkezni Istenről. Az egészséges ember

feledkezik meg legelőször és legvégzetesebben az egészsé

géről, amíg egy betegség, például egy szívroham megállít

ja, és csendre parancsolja. Ilyen figyelmeztetésként kapjuk

a tövist. Vasúti átjárónál a sorompó lezárása előtt harang

jelzi hogy sietnünk kell, hogy meg kell állnunk. Hányan

rohannának a vesztükbe ha nem szólna, és nem jelezné a

harang, hogy jön a vonat, és halálra gázolná aki elébe ke

rül. A tövisekkel akar bennünket Istenünk életben tartani.

Minél több bizatik ránk, annál inkább vigyáz Isten arra,

hogy el ne bizakodjunk, hogy ne elégedjünk meg azzal,

amit a világ kínál és nyújt, hogy ne elégedjünk meg, ne

teljünk be magunkkal, hanem kívánjuk a kegyelmét. Az

elbizakodott ember magában áll, és így kiesett Isten kezé

ből. Hogy valami idegen hatalom el ne terelhessen ben

nünket, ezért figyelmeztet Isten erre a tövisekkel. Minél

több a tövis, annál erősebben vigyáz ránk, és minél mé

lyebben adja a tövist, annál melegebben szorít magához az

Isten. Elég neked az én kegyelmem. Ne törődj magaddal,

még a nyomorúságoddal se. Ne kívánd, hogy tökéletes

légy, hogy ne fájjon semmi, hogy ne legyen egyetlen

disszonáns hang az életedben. Ne kívánd, hogy csak fény

legyen az életedben, és sohase sírj. Nézz Rá, hiszen az Ő

kegyelme elég neked. Hibáztál, elég a kegyelme. Nagyon

keresed saját magadat, az életedet, elég a kegyelme. A

mélységbe kellett leszállnod, kínok esznek, szenvedések

marcangolnak, elég a kegyelme. Felébred a múlt, rágal

makat suttognak felőled, bírálnak és bántanak, ne szé

gyellj semmit ami történt, ne félj semmitől, elég a

kegyelme. Senkinek semmi köze a múltadhoz, az Úr el

intézte. Fia vérét adta érted, ebben megtisztított és ezzel

kifizette a legnagyobb adóságaidat is. Próbálkozol, hogy

új legyen az életed és nem változtathatsz a sorsodon, ma

gadon, a gondolkodásodon, nem múlik el a fájdalmad,

szomorúságod, nyugtalanságod. Természetesen nem,

mert minden kísérlet hiábavaló, minden próbálkozás,

erőfeszítés értelmetlen, mert neked semmi más nem elég,

csak az Ő kegyelme. Mindaz amit emberek adhatnak: jó

akarat, segítség, megértés, az mind együtt nem elég, csak

az Ő kegyelme elég. Hogyan volna elég a gyermeknek a

mostoha csókja, amikor édesapja karjai közé kívánkozik.

Most már tudom mire jó a tövis? Mire jó a szomjúság, az

éhség; hogy inni tudjak, kívánjam és keressem az eledelt!

Mire jó a tövis, az erőtlenség? Arra, hogy kívánjam és ke

ressem Isten erejét. Nagy kín, ha gyengének érzem maga

mat, ha üres a szívem, de nincs nagyobb boldogság, mint

amikor a gyenge életem megtelik Isten erejével és az üres

szívemben megindul Krisztus szerelme. Kín az, ha a múlt

kísért, de ha eljutok a keresztig, az Atyám megbocsátó

szeretetéig s csak annyi történik, mintha drágagyöngyöt

fillérekért kapnék cserébe. Kín, ha sok a teher, ha bánta

nak és megvetnek, de csak így látom és élem, hogy Krisz

tus hordozza keresztemet. Krisztusban mindenre van

erőm, és Krisztus beborít irgalmával. Egyszerre érezhet

jük magunk erejét és Krisztus erejét. Ha magunkét érez

zük, nem érezzük az Övét. Krisztusét pedig csak akkor

érezzük, ha már magunkban nem bizakodunk. A legna

gyobb hittel azok kiáltanak Hozzá, akik a leg erőteleneb

bek; azok szeretik Őt leginkább, akik magukat nem

szeretik. A tövis elvégzi, hogy valaminek érezd magadat,

hogy ne szerethesd magadat, és megértsd, hogy a világ

bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy meg

szégyenítse az erőseket, és a világ erőteleneit választotta

ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. A

világ nemteleneit és megvetettjeit választotta magának

az Isten, és a semmiket, hogy

valamelyest megsemmisítse,

hogy ne dicsekedjék Ő előtte

egy test sem. Miért

szégyeljem az erőtlenségemet,

miért féljek a tövisektől,

hiszen csak így lakozik

bennem Krisztus ereje. Az Ő

ereje erőtlenség által végez
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tetik el. Az életem gyönyörűséggel telik meg Krisztusért.

Az erőtlenségekben gyönyörködöm. Gyönyörködöm a

bántalmazásokban. Nem az erőtlenség, a bántalmazás

szerzi a gyönyörűséget. A keresztyénség soha sem élvezte

a szenvedést. Amikor a kegyelem hordoz, nem a magam

erőtlenségét látom, nem a bántalmazás miatt kesergem,

hanem Krisztust látom, és Neki örülök, akiért mindene

ken általvisz az Atya. Nincs nagyobb gyönyörűség, mint

Istent munkaközben látni. Nincs nagyobb gyönyörűség,

színesebb látomás, mint Istent abban a munkában látni,

amelyet bennünk, az erőtlenségünkben végez Krisztus ál

tal. Akit megtalált a kegyelem, és aki megtalálta a kegyel

met, nem látja, nem érzi a saját nyomorúságát, csak azt,

hogy Isten tartja. Nem fontos, hogy mily szakadék tátong

alatta, felülről olyan erősen tartja egy kéz, hogy nem kell

félnie. Erre jó a tövis az életünkben. Amíg mások sírnak a

bántalmazásokban, üldözésekben, szorongattatásokban

sóhajtoznak, a Krisztusért ugyanilyen helyzetben gyönyö

rűséggel telik meg az életünk. Amikor az erősek, a bölcsek,

a gőgösek, a dicsekedők, a valakik nyögnek, ugyanabban a

helyzetben boldogan énekelünk és hálát adunk. Amikor

mások megszédülnek, és a kárhozatba zuhannak bele, bi

zonyosan tudjuk, hogy nem árthat nekünk semmi, és sen

ki sem veheti el a koronánkat. Amikor erőtelen vagyok,

akkor vagyok erős.

Köszönünk Uram minden tövist, köszönjük erőtlenségün

ket és az erőtelenségünkben a Te erődet. Amen!
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Istennek hálát adva mondhatjuk el, hogy immár túl
vagyunk az idei tanév nagy részén. Sőt, a Húsvét
utáni héten ér véget a háromnegyed év. Intézmé
nyünkben teljes gőzzel folyik a munka. Az iskolása
ink a mindennapi tanulás mellett számos sport és
tanulmányi versenyen vesznek részt. Nagyon örü
lünk az egyházközség által az intézmény számára
vásárolt kisbusznak, hiszen segítségével számos
versenyre önköltségi áron, és kényelmesen jutnak el
diákjaink. A közelebbi helyszínek a teljesség igénye
nélkül: Nagymaros, Veresegyház, Sződ, Vácrátót,
Budapest, a távolabbiak: Cegléd, Nagykőrös, Kecs
kemét, Szeged, Debrecen, Tiszakécske. Az elért
eredmények között számos dobogós helyezést talá
lunk. Az iskola honlapján (veroceiskola.hu) minden
elért eredményt közzéteszünk. Köszönet a felkészítő
pedagógusoknak, és a versenyző diákoknak! A leg
jobbjaink versenyeztetése mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a lemaradók megsegítésére is. Számos
korrepetálás, fejlesztő foglalkozás segíti a diákokat.
Fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelő,
mozgásterapeuta, pszichológus is dolgozik intézmé
nyünkben. Ekkora, főállásban az intézményben
dolgozó segítő, támogató csapattal egyetlen kör
nyékbeli iskola sem büszkélkedhet. Emellett to
vábbra is támogat bennünket a svájci református
egyház által finanszírozott tanoda program, ahol in
tézményünk pedagógusai  és több más fejlesztő
szakember  kiscsoportos foglalkozás keretében
foglalkoznak a gyermekekkel. Nagy örömünkre
szolgál, hogy több évi takarékoskodás, gyűjtögetés
után a szülői munkaközösség komoly anyagi segít
ségével, és Muhi András iskolai karbantartónk két
kezi munkájával sikerült minden felsős diákunk
számára saját, kulccsal zárható öltözőszekrényt el
helyezni az iskolában. Köszönjük az iskolai SzMK
anyagi támogatását, és András bácsi szaktudását,
munkáját! További támogatásként négy tanterem
ben cseréljük le a táblákat  szintén a szülői munka
közösség támogatásával. Az óvodában, bölcsődében
is komoly szakmai munka folyik. A nevelési év első
negyedében megtörtént a nagycsoportosok előzetes
felmérése, melynek célja, hogy az óvónők a lehető
legszakszerűbb, leginkább fejlesztésre szoruló terü
letekre koncentráló szakmai munkát folytathassa

nak az elérhető legjobb iskolai előkészítés érdekében.
Ebbe a fejlesztő munkába igyekszünk a szülőket is
bevonni. Ennek érdekében tájékoztató, ismeretter
jesztő szülői értekezletet szerveztünk, ahol a fentebb
is említett segítő szakembereink tájékoztatták a szü
lőket a vizsgálatok tematikájáról, a kapott eredmé
nyek értelmezéséről, és a gyermekek további
fejlesztésének lehetőségeiről. Az elvégzett munka
eredményessége rövidesen kiderül, hiszen április 12
én és 13án iskolai, óvodai beiratkozásra kerül sor.
Reményeink szerint két első osztállyal indítjuk a kö
vetkező tanévet. Az intézményi éves munkatervben
szereplő minden eddigi programot sikerült mind
nyájunk megelégedésére és örömére megtartanunk.
Bár a következő tanév, nevelési év még messze van,
de már most komoly fejtörést okoz a folyamatosan
gyarapodó gyermeklétszám. Számítunk az Önkor
mányzat hathatós segítségére. Reméljük, hogy sike
rül az intézményt tovább fejlesztenünk, és a
gyermekek érdeke minden másnál fontosabb szem
ponttá válik. A jelenlegi keretek már szűkössé váltak.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a ren
delkezésünkre álló adottságainkat maximálisan ki
használjuk. Ki kell azonban jelentenünk, hogy
lehetőségeink végére értünk. Közös összefogásra van
szükség ahhoz, hogy a településen élő gyermekek és
az itt dolgozó kollégák a feladataikhoz méltó körül
mények között dolgozhassanak. Itt az ígéret már ke
vés. Tettekre van szükség! Bízom abban, hogy a sok
terv, ígéret végre valóra válik. Istenbe vetett hittel
kívánok mindnyájunknak áldott húsvéti ünnepet, és
az Úrtól megáldott pihenést.

Szanyó István
igazgató

HÁROMNEGYED ÉV MÉRLEGEHÁROMNEGYED ÉV MÉRLEGE



Az Északpesti Református Egyházmegye presbite

rei és gyülekezeti szolgálói részvételével 2018.

február 05  09 között a Dunamelléki Református

Egyházkerület Székházának Mátraházai Konfe

rencia Központjában egyhetes Csendeshétre ke

rült sor, melyen gyülekezetünkből 7fő vett részt.

Az egyhetes rendezvényen megtartott előadások,

Igehírdetések és áhitatok, a megújulásról szóltak.

Megújulás az egyéni hitéletünkben, megújulás a

hétköznapi keresztyénségünkben, a missziói

munkában, köznevelésünkbe való bekapcsolódá

sunkban, gyülekezeti életben. A Csendeshét egy

ben evangélizációs alkalom is volt, a résztvevők

Jézus Krisztusban megerősödve térhettek haza.

CSENDESHÉT MÁTRAHÁZÁNCSENDESHÉT MÁTRAHÁZÁN

Fotók: résztvevők csoportképe, közös éneklés és feladatlapok kitöltése, kirándulás a gödi és pomázi testvérekkel

A címlapon látható kehely, egyházközségünk Úrvacsorai kelyhe. Az 1800as évek elejétől van a Verőcei Református

Egyházközség birtokában. Református nemzedékek használták Úrvacsora vételekor, és használjuk ma is. A sárgaréz

kehely ötvös munka. Az oldalán lévő vésett szöveg szerint 1910. július 24én került sor a felújítására. A felújítást Tóth

Dániel és neje Kálmán Mária végezték.

Gyülekezetünk

énekkara

Húsvétra

készül



SZÍNES OLDAL KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi
Képzeljétek, gyerekek, mi történt! …Egy nyuszikának a

mezőn megfájdult a foga. Valószínűleg úgy esett meg ez a

nagy baj, hogy kemény káposztatorzsára harapott. Pana

szosan makogott a nyuszi és nem

tudta, mitévő legyen. A pofácskája

hamarosan dagadni kezdett, s amikor

a barázdabillegető meglátta, ijedtében

még billegetni is elfelejtett. Lekonyult

a nyuszi füle bánatában és csak üldö

gélt a rét közepén. Gyógyfüvecskék

kínálták magukat orvosságnak a fájós

fogára, vadvirágok legyezgették a daganatot, de hát mind

ez nem sokat használt. Észrevette a nyuszi, hogy egy mó

kus mogyorót ropogtat az erdőszéli fán. Elkezdett vele

beszélgetni. Makmak, de jó neked, mókuska! Mi bajod

van, nyulacska. Fáj a fogam, mókuska. Ki kell húzni, nyu

lacska! Ki húzná ki, nyulacska. Nem fog fájni, mókuska?

Csak egy kicsit, nyulacska. Gyáva volt a nyuszi, de foga

már annyira fájt, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről

hallatszott Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett

hozzá, egyre jobban inába szállt a bátorsága. Sárgarépás

jó napot! – toppant eléje hirtelen a róka. – Mi lelte azt a

szép nyúlpofikádat, hogy ekkorára dagadt? Éppen most

megyek fogat húzatni – reszketett a nyuszi , de nagyon

félek, mert Harkály doktornak éles a csőre. Ó, ó – sopán

kodott a róka , hiszen nem is kell ahhoz a harkály! Ide

süss, nyulacska! Majd én rákötök egy vékony indát a rossz

fogadra, megrántom, és úgy kihúzom, hogy cseppet sem

fog fájni. Valójában persze azt gondolta a ravasz róka,

hogy a fogára kötött indánál fogva szépen hazavezeti az

ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. Azok

nak ma éppen ilyen gyönge nyúlhúsra támadt kedvük. A

nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a bajuszát.

Komolyan mondod, Róka bácsi? Úgy ám, füles öcsém! So

hasem fog többé fájni a fogad! No, gyere csak közelebb,

nem bántalak. Tátsd ki szépen a szádat! Így ni! Biz, ez

csúnya fog, de már rajta is a hurok. No, most gyere szépen

velem, amerre vezetlek! Vitte a róka a megszeppent nyu

lacskát és már majdnem a rókalyuknál voltak, s be is húz

hatta volna oda szépen, de akkor az egyik rókafi, a

legéhesebbik, kidugta a fejét és elkiáltotta magát: Hozza a

papa a pecsenyét! Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátra

rántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a fájós fo

gacska. A róka meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt

bukfencezett, és legurult a domboldalon, bele a jéghideg

patakba. Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak

az őzek és makkot dobáltak egymásnak a mókuskák, úgy

örültek, hogy a ravaszdi pórul járt. A nyuszi pedig meg

szabadult fájós fogától, s ma is vidáman ugrál a barázdá

ban. Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze meg

tőle.

HÚSVÉTI KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes

2. 1848: Verőce mártír lelkipásztora

7. Három nyelv, mellyel a Bibliát írták

11. Indiai Szeretet Misszionáriusai Szerzetesrend alapítója

13. Bibliai alak, aki a cethal gyomrában volt

15. Verőce első református lelkipásztora

16. Kápolna neve, ami a Lósivölgyben található

17. Apostol, aki nem szenvedett mártírhalált

Függőleges

1. Mit jelképez a református templomtorony csillaga

3. A reformáció elindítója

4. Miről szól az V. parancsolat

5. Katolikus zarándokhely a Börzsönyben

6. Jézus keresztfájának felirata

8. Magyar alapítású szerzetesrend

9. Melyik országban van a hajdani Verőce vármegye

10. Református sakramentum

12. Jézus szava, a süketnéma meggyógyításakor

14. Lukács apostol eredeti foglalkozása

Megjegyzés: Az egyes sorokban, a több szóból álló megfejtés

szóközeiben, kötőjelet alkalmaztunk. Például: MóraFerenc / A

rejtvény megfejtői és beküldői jutalomban részesülnek. Lásd,

utolsóoldal!



egyházai állították össze. Az imahét központi igéje, a

2Mózes /Kiv 15,6 volt: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” /

Uram, a jobbod kitűnik erejével” Verőcén az imahét első

alkalmán, a katolikus Szent Kereszt felmagaszta

lása kápolnában Márkus Gábor református lelkipásztor

hirdette az Igét. Igehirdetésében többek között Isten sza

badító erejéről beszélt. Arról az eseményről, amikor Isten

a rabszolga sorban sínylődő népét, Egyiptomból való me

nekülésük során a Vöröstengeren átvezetve fogságukból

megszabadította. Mint mondta, az Igén keresztül a világ

rabszolga népeinek ez hatalmas lehetőség és lelki ajándék,

mert megmutatja, hogy Isten meg tud bennünket mente

ni. A Karibi térség népeinek, akik nagyon sokáig elnyo

mottak, rabszolga népek voltak,

Isten szabadító ereje adott re

ménységet. Istennek ez az Igéje

ma is szól hozzánk, mert rab

szolgák, lelki értelemben min

denképpen, és emberi

méltóságuktól megfosztott em

berek, ma is vannak. Nem csak

a Karibi térségben, hanem

szerte a világban, itt Európá

ban, de még országunkban is.

Akiket kegyetlen módon meg

aláznak, kizsákmányolnak, és

kihasználnak. Szegények is

mindig lesznek velünk, idézte Jézus Krisztust. Egy ország

szegényein dől el a nem szegények sorsa. Hogy én észre

veszeme őket, vagy nem. Tudoke értük imádkozni, vagy

nem. Tudok nekik adni egy szelet kenyeret, vagy nem. Is

ten nem azt kéri tőlem, hogy mindenemet odaadjam, ha

nem hogy észrevegyem a nyomorúságban lévőt, hogy

legyen két jó szavam felé, hogy lehetőségeimhez képest

segítsek neki. Mert ott dől el az én Krisztushoz való tarto

zásom mondta. Igehirdetésé

ben több példázat mellett az

irgalmas samaritánus történe

téről beszélt. (Lukács 10,25)

Az irgalmas samaritanus tör

ténetének példázata nekünk,

keresztyéneknek ma is útmu

tatást ad. Hogy hogyan viszo

nyuljunk a rászorulókhoz, a

felebarátainkhoz. Mert a hit

cselekedetek nélkül halott,

idézte Jakab apostolt. És ha a

A Krisztus feltá

madásában hívő

keresztyén fele

kezetek, az öku

menikus

imahéten, évente

egy héten keresz

tül közösen

imádkoznak a Krisztushívők egységéért. Az ÖKUMENÉ

görög eredetű szó, jelentése lakott föld. Olyan föld, ahol

emberek élnek közösségben. A Krisztusban hívő emberek

lakott földje a történelem során  az egyházszakadások és

kiválások következtében  széttöredezett, és a keresztyén

egyházak, mint az úszó konti

nensek, egymástól eltávolodtak.

Az ökumené a keresztyén egy

házak olyan törekvését jelenti,

melynek az a célja, hogy a szét

szakadt, egymástól eltávolodott

egyházak közötti kapcsolat erő

södjön. Pál apostol mondja az

1Korintusiak 12,27ben, hogy

„Ti pedig Krisztus teste vagy

tok, és egyenként annak tagjai.”

Egy test viszont csak akkor

működik egészségesen, ha tag

jai között egység van. Egység

ben az erő, tartja a közismert mondás. A keresztyén egyház

egységéért 1908ban tartottak először közös imádkozást,

1966 óta pedig az Egyházak Világtanácsának Hit és Egy

házszervezet Bizottsága és a vatikáni Keresztyén Egységet

Előmozdító Pápai Tanács közösen készíti elő az évente ja

nuárban megtartott ökumenikus imahetek anyagát. Ebben

az évben, az ökumenikus imahét január 2128 között ke

rült megrendezésre, anyagát a Karibitérség keresztyén

IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT



cselekedeteinkben nem az lát

szik, hogy oda tudunk fordulni az

elesett helyzetben lévő emberhez,

akkor a krisztusi gondolkodástól

valójában még nagyon messze

vagyunk. Isten nem azt kéri tő

lünk, hogy erőnkön felül segít

sünk. Csak azt kéri, hogy

szeressük egymást, szeressük

embertársainkat, szeressük fele

barátainkat…” A katolikus kápol

nában zajló esemény imádságos hangulatát, a kápolna

gitáros ének együttese tette bensőségessé. Az Ökumeni

kus Imahét második alkalmára a verőcei refor

mátus templomban került sor. Igét hirdetett Tőtős

János baptista lelkipásztor. A baptista lelkész igehirdeté

sét éneklés, köztük egy dicsőítő ének közös tanulása és el

éneklése előzte meg : „Jézus, Jézus, Jézus szeretsz, és ez

megolvasztja a szívem…” zengett az ének. Tőtős János

baptista lelkész igehirdetésében elmondta, hogy az Isten

az ő szívére is az irgalmas sa

maritánusról szóló példázatot

helyezte, és ő ebből a példázat

ból a félholtra vert, kifosztott,

megalázott, útszélén heverő

emberről beszél. Ott van egy

szerencsétlen ember az útszé

len, aki mellett mindenki el

ment, és ezzel csak belerúgott,

ott van egy ember, aki nagyon

sok sebet kapott, de nincs re

ménysége. Ez az ember közel van hozzám, mondta. Mert

rajta keresztül látom az életem sok területét, amikor én

feküdtem ott félholtan. És mit látott ez a szerencsétlen

félholt ember? Azt, hogy nincs menekvés. És amikor töb

ben is elmentek mellette segítségadás nélkül, akkor érez

hette igazán nyomorult helyzetét, mert azt is átélhette,

hogy minden esélye elszállt. Azt hiszem, hogy akik már

megtaláltuk Jézus Krisztust, ezen a ponton kiálltottuk az

Istent! Amikor úgy éreztük, hogy

nincs esélyünk, és akkor egyszer

csak véletlenül…? arra megy egy

samaritánus! (akit igemagyará

zatában Jézussal azonosított.)

Ha úgy akarjuk megérteni ezt a

történetet, mondta, hogy mit te

gyek, hogy elnyerjem az örök

életet, akkor nézzük meg, hogy

mit tudott tenni ez a félholt em

ber, hogy életben maradjon, hogy

üdvössége legyen? Semmit. Egy

dolgot tudott tenni. Azt, hogy a

samaritánus segítségét elfogadja.

Jézus Krisztus eljött a Földre, és

nem véletlenül kerül oda, ahol

éppen én vagyok nyomorultan,

elesetten kétségbeesetten. Azért

jött, hogy kereszthalálával meg

váltson minket a bűneinkből,

hogy elhozza az egyetlen megol

dást, az egyetlen reménységet. Értem, és érted. Fejezte be

igehirdetését Tőtős János baptista lelkipásztor. A harma

dik imaest, a Verőcei Nyitott Kapuk Baptista Gyü

lekezet imatermében volt. Ezen az estén énekkel a

gyülekezet dicsőítő zenekara szolgált, vezetésükkel Isten

dicsőítésébe a résztvevők is bekapcsolódtak. Az alkalmon

Márkus Gábor református lelkipásztor hirdette az igét. Ki

hangsúlyozta, hogy a karibi keresztyén testvérek által

összeállított anyag fontos mondanivalója, hogy ők szegé

nyen, elnyomottan, minden el

lenséges körülmény ellenére

megértik Isten üzenetét, és ab

ban reménykednek. Az első nap

üzenete: szeressétek a jöve

vényt, mert ti is jövevények

voltatok. A második nap üzene

te: „most már nem úgy mint

rabszolgát, hanem rabszolgánál

nagyobbat, mint szeretett test

vért” Ez az írás a Filemon levél

ből van, és Onézimosz, a szökött rabszolgáról szól. A

harmadik, nap gondolata: „tested a Szentlélek temploma”

Negyedik napon a remény és a gyógyulás kérdése jön elő.

Mert az Isten szava a nyomorult embert, a nyomorult né

pet meg tudja gyógyítani, és reménységet tud adni. A mai

napunk fő üzenete: bajban, nyomorúságban Istenhez kell

kiáltani, de megvallani nyomorúságunkat nekünk kell tud

ni, azt nem szabad szégyellni, főleg ha Istenről van szó.

Igehirdetésében többek között a

vak Bartimeusról szóló példáza

tot (Lukács 18, 3543) tárta a

gyülekezet elé. A felolvasott Ige

nem akármire akar bennünket

tanítani, hangsúlyozta. Lehet

tanulni egy vak koldustól? A

Bibliában azok az események a

legmegrendítőbbek ahol Jézus

találkozik valakivel. Jézust hall



gatja a tömeg, vele szemben a koldus, a társadalomból ki

taszított, lenézett és megvetett nyomorult, akinek semmi

méltósága nincs. De a

szívében benne van,

hogy nyomorúságából

szabadulni szeretne.

Nem csak a világban, a

mi hazánkban is na

gyon sok nyomorúság

ban lévő ember van.

Sőt, ma is vannak kol

dusok. Az igazi nyomo

rúságuk még csak nem

is az, hogy ebben a

helyzetben vannak, ha

nem az, hogy sokan beletörődnek a nyomorúságukba.

Ha csak ezt az egyet meg tudjuk tanulni ettől a vak

koldustól: amikor az ember ki tudja mondani, hogy

Jézus könyörülj rajtam. Magyarán: Jézus én a te kö

nyörületedre szorulok. Eljutni ide, kimondani, ezt

magának az embernek kell. Bartimeus példája ezért

hatalmas ajándék, ami meg kell hogy rendítse a szí

vünket. Az imahét záró alkalma a református

templomban volt. Ezen az alkalmon a Cantus Bea

tus énekkara is szolgált. Előadásukban felcsendült két

kórusmű, köztük a Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a

Dicsőség! Az igehirdető Fejérdy Áron atya volt. ige

hirdetésének középpontjába, a szeretetet állította.

Mint mondta, az idei ökumenikus imahét alap igéje  a

Jobbodat Uram megdicsőíti ereje – Isten szabadító föl

emelő szeretetére utal. Isten jobbjának az erejét, az Ő cso

datévő szeretetét, nem csak Mózes és a választott nép

tapasztalta meg egykor az egyiptomi szabaduláskor, s nem

csak a Karibi térség népeinek az élménye, hanem mi

mindnyájan erre vagyunk meghívva. Arra, hogy folyton

ebben a húsvéti megszabadított örömben élhetünk. Annak

megtapasztalásában, hogy az Isten működik, hogy meg

mutatja az Ő szeretetének az erejét az életünkben, külö

nösképpen kapcsolatainkban, és ez szabaddá tesz minket.

Igehirdetésében többek között utalt Pál apostolnak a Fi

lippibeliekhez írt levelére, a benne foglalt buzdításokra,

melynek egyike szerint Isten által arra vagyunk meghív

va, hogy ne csak a magunk hasznát tekintsük, hanem a

másokét is. Hogy mi is kezdjünk el másokért élni, mások

javát keresni, mint ahogy Isten keresi a mienkét. Az Atya

összekapcsolja az egységet és az örömöknek az ajándékát

 idézett Pál apostoltól  mert az örömnek az a teljessége,

amikor teljes az egység az emberek között. Mi is erre a

teljes, egyre teljesebb örömre vagyunk elhívva. Töreked

nünk kell ennek megőrzésére, a szeretetben és egységben

való növekedésben, hogy tanúságot tehessünk róla a vi

lágban. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek

mindent Urunk Jézus nevében.

Így adjatok hálát általa Isten

nek. Mondta többek között ige

hírdetésében Fejérdy Áron atya.

Az a szeretet és öröm, amiről az

atya igehirdetésében beszélt, az

ökumenikus imahéten, és a záró

alkalmat követő szeretetven

dégségen megvalósult. A 2018

ban megtartott ökumenikus

imahét alkalmain érezhettük,

hogy Krisztusban összetarto

zunk. Mindezt megtapasztal

hattuk estéről estére, a közösen hallgatott igehírdetések

során, a közös éneklés, és Isten közös dicsőítése kapcsán,

az együtt imádkozások alkalmával, és a találkozók utol

só napján, a református gyülekezeti teremben megtartott

agapén. Az ökumenikus imahét, a Krisztusban hívő Ve

rőceiek örömteli találkozása volt.

Szabó Károly

presbiter

A fotók az imahét alkalmain készültek



„Kaifás, mint főpap megjövendölte, hogy Jézus a népért

hal meg, s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten

szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.” (Jn 11,5152)

Húsvétkor Isten irántunk való hatalmas szeretetét ün

nepeljük, hogy még az életét is odaadta értünk, hogy új

életünk legyen. Az újélet öröme az egységet és a szeretet

közösségét jelenti. Az élet szomorú, amikor nincs egység.

Szomorú, ha veszekedés, széthúzás vagy közömbösség van

a családban, az osztályban, az emberek között. Az önzés

szomorú dolog: sose vezet örömre, amikor mindenki csak

magára gondol, mindenki csak a saját feje után megy. Jé

zus azért halt meg, „hogy Isten szétszóródott gyermekeit

egybegyűjtse”. Halálával és feltámadásával helyreállította

az egységet a szívünkben, az egységet Istennel és az egy

séget egymással. Akkor igazi a húsvétunk, ha megújítjuk a

hitünket abban, hogy lehetséges a szeretet egysége min

denkivel és Jézus nyomába lépve mi is az egység építői le

hetünk. Örülünk, hogy az elmúlt időszakban karácsony

óta, nem csak vasárnapról vasárnapra gyűlünk össze Jé

zus körül a templomban, hanem sok szép pillanatban se

gíthettünk Jézusnak, hogy összegyűjtsön minket a

szeretetben. Összejöhettünk közösen ünnepelni, játszani,

táncolni az egyházközségi farsangon. Egymásra figyelve,

egymásnak örülve, egy kicsit megtapasztalhattuk az igazi

egység örömét. A sí szünetben közös korcsolyázás adott

alkalmat, arra, hogy egymást segítve, együtt pihenjünk

meg, frissüljünk föl a vidám csúszkálásban. Nemrégiben

Cirkuszban jártunk, ahol együtt izgulhattunk a nagyszerű

mutatványokon és fölfedezhettük, hogy ott is, mennyire

egymásban megbízva, egymásra figyelve valósul csak meg

lélegzetelállító mutatvány. Ám nem csak a rendkívüli al

kalmakkor, különleges programokon van lehetőségünk

arra, hogy annak az egységnek építői legyünk, amely Jézus

húsvéti ajándéka számunkra, hanem a rendszeres alkal

makon is együtt lehetünk, töltődhetünk, játszhatunk, nö

vekedhetünk a szeretetben. Kéthetente az elsőáldozásra

készülőkkel (3. osztályosok) szoktunk összejönni, hogy

igazi közösségé legyünk Jézus körül. Ugyancsak kétheten

te a 456os korosztálynak van plébániai hittanos klub,

„miniifi” foglalkozás, ahol vidám együttlétben tanuljuk

megismerni Jézust, és az Ő csapatává válni Az egység

azonban nem mindig könnyű. Annyira sokfélék vagyunk,

hogy nem mindenkit könnyű szeretnünk. Van, aki zavar,

van, akit furcsának tartunk. És gyakran azokat is nehéz

szeretnünk, akikkel pedig jóban vagyunk. Hogy mégis

szeressünk, mégis összegyűjtők legyünk és ne szétszórók

(vö. Lk 11,23), egy kicsit meg kell halnunk magunknak.

Mindig meg kell halnunk a saját kis önzésünknek. Nincsen

igazi egység, új élet, anélkül, hogy ne követnénk Jézust,

aki a kereszten meghalt értünk. Mindezt azonban már az

zal a biztos örömmel tehetjük, hogy ebből igazi egység,

igazi élet születik, mert van föltámadás. Szeretettel hívunk

minden katolikus hittanost a következő együttlétekre:

Március 23án, pénteken az iskolai hittanosokkal

a keresztutat imádkozzuk végig a kálvárián. A

lépcső aljánál találkozunk 16h00kor (rossz idő

esetén a kápolnában). Április 14én szombaton

15h00tól lesz a következő „miniifi” foglalkozás a

könyvtárban.

Nyári napközis hittantáborunk időpontja:

2018. július 30  augusztus 3.

Fejérdy Áron
atya

„Hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse...”

MINI IFI
FOGLALKOZÁS



Katolikus farsang, és korcsolyázás a síszünetben

Gyermekkarácsony a református templomban.
Tanodások, és gyermek Istentiszteletre járó gyerekek szolgálatával, és sok sok ajándékkal.



 

A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÜNK
2018. március 14én az 184849es Forradalom és Szabadság

harc tiszteletére rendezett ünnepség sorozat a Verőcei Géza Fe

jedelem Református Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde iskolai

aulájában kezdődött el. Az aulát az ünnepi alkalomra megtöl

tötték az Intézmény növendékei, dolgozói, a község vezetői,

szülők és érdeklődők. Az ünnepi műsor keretében az Őszikék

verőcei táncegyüttes 48as dalokat és toborzó táncokat mutatott

be Az iskola nyolcadikos diákja irodalmi műsorukban többek

között Petőfi Sándor : Talpra magyar c. versét adták elő. Az is

kola kórusa 48as dalokat énekelt, melybe a jelenlévők is be

kapcsolódtak. Az ünnepi program az esti órákbana Művelődési

Háznál folytatódott. Itt gyülekeztek a fáklyás felvonulás

résztvevői, akik a temetőben lévő honvéd sírhoz vonultak, ahol

a község polgármestere koszorút helyezett el, a Cantus Beatus

kórus pedig 48as dalokat adott elő. A menet résztvevői ezt

követően a református templomkertbe vonultak Csuthy Zsigmond

48as mártír verőcei református lelkész emléktáblájához.

Gyülekezetünk lelkipásztora emlékező beszédét követően egy

iskolai tanuló részéről elhangzott a Talpra magyar c. vers, a

Cantus Beatus énekkar 48as dalokat adott elő, majd Verőce

polgármestere, és gyülekezetünk lelkipásztora az emléktáblát

megkoszorúzták. Az ünnepség sorozat 2018. március 15én a

református templomban, ünnepi Istentisztelettel fejeződött be. A

Talpra magyar c. vers az Istentiszteleten is elhangzott. Az

Istentiszteletet követően a református gyülekezet presbitériuma, a

mártír lelkész emléktábláján helyezte el az emlékezés koszorúját.

Fotók: A 2018. évi március 1415i megemlékezések



BEMUTATKOZIK A SÜNI CSOPORT
Sorozatunkban az óvodai gyermekkö

zösségek életébe, és az ott folyó pedagó

giai munkába szeretnénk betekinteni.

Elsőként a Süni

csoportba, melyről

Belányi Lászlóné,

és Szekeres Ildikó

óvónők beszámo

lóját olvashatjuk. Belányi Lászlóné, Marcsi néni, 25. éve dolgozik az óvodában, óvónői munkája mellett

második éve az óvodavezető helyettes tisztséget is ellátja. Éppen a minősítésére készül. Kolléganőjével, Szekeres Ildikóval, nagyon

jó összhangban dolgoznak, kiegészítik egymást. Ildikó 10. éve dolgozik az Intézetnél, főiskolai hallgatóként kezdte. Munkájukat

Mácsai Fruzsina főiskolai hallgató, pedagógiai asszisztens segíti, és természetesen a dadus Páll Erika.

A Süni csoportban

középső csoporto

saink vannak, 45

éves gyerekek,

2/3 részük fiú, és

van 8 kicsi lá

nyunk. A csoport

ban már

elkezdtük a húsvéti készülődést, a húsvéti ünnep keresz

tyén vonatkozásairól is beszélgetünk, persze a gyerekek

életkorának megfelelően, mert ők még nem

járnak hittanra. Elsősorban kézműves tevé

kenységek vannak, tojásfestés, rajzolás, és

persze a nyuszi. Családi hitéleti háttérből már

hoznak élményeket, ez a víz világnapján lát

szott meg a legjobban, amikor a Noé bárkáját

vetítettük, ennek nagy sikere volt, a film kap

csán az otthon szerzett ismereteikről is be

számoltak nekünk és egymásnak. A szülőkkel

egyébként napi kapcsolatban állunk, regge

lente röp megbeszélések vannak, fogadó

órákra kölcsönösen van lehetőség, emailban

és facebookon keresztül is tartjuk a kapcso

latot. A szülőkkel tavaly is volt családi nap és

teadélután, azzal zártuk az évet, a szülőket ezen összeis

merkedtettük, nagy sikere volt, az idén is tervezünk ilyet.

Hamarosan ellá

togatunk a Tro

pikáriumba, a

rossz időjárás

miatt ezt eddig el

kellett

halasztanunk. A

húsvét jegyében

meglátogatjuk a

verőcei templo

mokat is. Me

gyünk

Magyarkútra vo

nattal, és június

ban lesz a főzős

családi nap. A

tavalyi családi nap igen emlékezetes, minden szülő hozott

enni innivalót, jöhettek a gyerekek testvérei is, és családi

vetélkedők színesítették a programot. A

gyerekeknek az advent és a karácsonyra

kélszülődés is nagy élményt jelentett.

Meggyújtottuk az adventi koszorú gyer

tyáit, mézeskalácsot díszítettünk, aján

dékokat készítettünk, a gyerekekkel

verseket énekeket tanultunk, és azokat

előadtuk, hogy ezzel is ráhangoljuk őket

az otthoni karácsonyra. Amikor majd

nagyobbak leszünk, előadjuk a szülőknek

a Betlehemes játékokat is. Fontosnak

tartjuk az óvoda és a család közötti jó

együttműködést.

Belányi Lászlóné óvónő

Szekeres Ildikó óvónő



FOTÓ GALÉRIA

Néhány
díj

a sok
közül

Az iskolai aula díszefelsősök rajzaiCsipkeverők gödi kiállítása Csipkeverők monori kiállítása

Csipkeverő szakkör gödi kiállítása Csipkeverő szakkör monori kiállítása Csipkeverő szakkör gödi kiállítása

FARSANGI

BÁL

2018

ISKOLAI KARÁCSONY



Fotók:

 Szabó Károly

 Takács István

 Katolikus közösség

A Húsvéti keresztrejtvény megfejtését  a keresztrejtvény soraira adott

válaszokat  zárt borítékban, a borítékon a beküldő nevét feltüntetve,

2018. május 18.ig, kérjük Demeter Bálint tanár úrnak átadni. A helyes

megfejtők jutalomban részesülnek.

Készült 600 példányban.

Nyomdai munka:

Pannónia Nyomda Kft.

Tisztelt Verőcei Polgárok!

Kérjük azokat, akiknek módjukban áll adójuk 11 % 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: 19701761143

A VERŐCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18712830113

A VERŐCEI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18685839113

VERŐCEI IFJÚSÁGI DIÁK SPORTEGYESÜLET

Adószám: 18619438113

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 iskolaóvoda tervezett programjai a tavaszi és a nyári időszakra:

2018. március 6. Filharmónia koncert az iskolában

2018. március 7. óvoda  Katica csoport bemutató foglalkozás

2018. március 10. munkanap (március 16.)

2018. március 12. Gergely járás

2018. március 16. pihenőnap

2018. március 21. óvoda  Halacska csoport bemutató foglalkozás

2018. március 22. iskolai – óvodai nevelés nélküli nap (továbbképzési nap)

2018. március 27. óvoda  Cica csoport bemutató foglalkozás

2018. március 28. Húsvéti csendes nap

2018. március 29. a tavaszi szünet első napja

2018. április 3. tavaszi szünet utolsó napja

2018. április 6. óvoda nevelés nélküli nap Református Óvodák Országos

Szakmai Találkozója

2018. április 9. 17 órától iskolai fogadóóra

2018. április 10. 18 órától jótékonysági délután

2018. április 11. Filharmónia koncert az iskolában

2018. április 12.13. iskolai, óvodai, bölcsődei beiratkozás

2018. április 21. iskolai nevelés nélküli nap (továbbképzési nap)

2018. április 26.27. kitűnők kirándulása

2018. április 30. pihenőnap

2018. május 2.3.4. óvodai anyák napi műsorok

2018. május 10.11. iskolaóvoda vas és papír gyűjtés

2018. május 16. Országos Idegennyelvi Felmérés a 6. és a 8. évfolyam

számára

2018. május 18. Pünkösdi Csendes Nap

2018. május 23. Országos Kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyam

számára

2018. május 26. Gyermeknap (áthelyezett munkanap)

201 8. június 1 . 1 6 órától óvodai bal lagás

201 8. június 11 . tanév végi kirándulási nap

201 8. június 1 2. tanév végi kirándulási nap csak a 4. és a 7. évfolyam

számára

201 8. június 1 5. utolsó tanítási nap (ballagási próba, sportnap)

2018 június 23. iskolai ballagás, bizonyítványosztás

2018. június 25. 29. Kézműves tábor

Állandó Gyülekezeti Alkalmaink:

Vasárnap de. 10.00 Istentisztelet

Vasárnap de. 10.00 Gyermek Istentisztelet

Hétfő reggel 08.00 Óvodás hittan

Kedd du. 14.30 Tanoda

Csütörtök 16.15 Konfirmáció előkészítő

Április 12 án Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet,

második napon legátus szolgálatával

Május 2021én Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet,

második napon legátus szolgálatával

Május 10én Áldozócsütörtöki Istentisztelet 17.00 órakor

Július 26ig Református Gyermektábor




