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A Jó Pásztor
Igehirdetés

(Elhangzott a 2018.szeptember 02.án megtartott Ünnepi Tanévnyitó Istentiszteleten)

Textus: "Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért." Jn 10,11

Fenti kép: Bartolomé Esteban Murillo: Jézus a Jó Pásztor /Prado Madrid/



Tanévkezdés 2018. szeptember 02.



ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK: Református Hittantábor

Református hittantábor – beszámoló

A 2018as református hittantábor jelmondata és fő témája is

egyben az „Erős vár a mi Istenünk!” (Zsoltárok 46) volt.

Így a jelmondatunkhoz kapcsolódóan ellátogattunk kettő

környékbeli várhoz, ami a Visegrádi és Nógrádi vár volt. A

hét során minden nap körülbelül

40 gyermekkel oszthattuk meg az

áhítatok során a mi Mennyei

Atyánknak hatalmasságát és sze

retetét. A hét során a gyermeke

ket két csoportra osztottuk, a

nagyobbaknak Daróczyné Botos

Barbara tartott foglalkozásokat,

míg a kisebbeknek Péter Tünde

és jómagam, Mácsai Fruzsina

tartottunk. Segítőink voltak még:

Daróczy Rebeka, SelmecziKovács Lili, illetve Pacsika Edit.

Egész héten keresztül, minden nap más és más aranyigéket

tanultak a gyermekek, melyeknek mindegyike hangsúlyozni

próbálta a tábor jelmondatát. A tábor első napján Verőcét

jártuk körbe, egy kincskeresés keretében, aminek

végállomása az Ybl Miklós szobor volt, ahol egy kis játék

után a sok séta és játék jutalmául fagylaltot kaptak a tá

borozók. A következő napokban a már említett várakhoz

látogattunk. Elkirándultunk a Visegrádi, illetve a Nógrá

di várhoz is. A Nógrádi vár

ban a szemerkélő eső ellenére

a gyermekek számháborúz

tak. Csütörtökön a tábori

csapat ellátogatott a váci

strandra. A kezdetben hűvös

idő ellenére, a mi Mennyei

Atyánk megajándékozott

minket kellemesen meleg

időjárással, aminek köszön

hetően a táborozók kiélvez

hették a strandozás örömeit. A zárónapon a gyermekek

befejezték a hét során elkezdett várak építését.



A kisebbek kartonból, a nagyobbak logi  vár fajátékból építet

tek egy erős várat. A kicsik alkotásai még most is

megtekinthetők a templomban. A logi várat a szülők, és a gyü

lekezeti tagok is megtekinthették a vasárnapi istentiszteleten.

A pénteki napon Isten kegyelméből kisebb ajándékokkal tud

tuk meglepni a táborozókat. A vasárnapi istentiszteleten a

gyermekek műsorral köszönték meg a tábori hetet, majd az al

kalom után a szülők és az érdeklődők megnézhették a tábor

során készült képeket.

Írta: Mácsai Fruzsina

Nyári táborral zárt a Verőcei Fecske Tanoda



Képes beszámoló a 2018. szeptember 1én Székesfehérváron megtartott

Kárpát  medencei református tanintézmények tanévnyitó ünnepségéről és a

2018. szeptember 2án a verőcei református templomban a Géza Fejedelem

Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2018/2019es tanévet meg

nyitó ünnepi istentiszteletéről.

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELETEK

,
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PÁL APOSTOLLAL JÉZUS ISKOLÁJÁBAN
„A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás
utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint sze
retni a bölcsességet.” (Bölcs 6,17)

Mindnyájan úgy vagyunk megalkotva, hogy szeret
nénk mindent tudni: vágyunk az igazság ismeretére.
Az igazság azonban nem csupán információk összes
sége, nem mindenféle tudomány ismerete, hanem
igazából egy személy: Jézus Krisztus. Ő mondotta:
„én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn
14,6). Milyen jó lenne egyre inkább megismerni Őt!
A katolikus hittanos gyerekek nagy közös nyári
együttléte, a napközis
tábor folyamán Pál
apostol segítségével,
az ő nyomaiba lépve
próbáltuk jobban
megismerni és követni
Jézust. Pál életének
főbb állomásait ba
rangoltuk be, elmél
kedtünk róluk, és
próbáltuk megélni az
evangéliumi üzenete
ket az együtt töltött
napok során. A damaszkuszi úton történt események
alapján és néhány különleges feladat segítségével
próbáltuk megtapasztalni, hogy milyen lehet nem lá
tóként élni. Követtük Pált és Barnabást Lisztrába,
ahol Jézus nevében gyógyítottak, és ezért isteneknek
vélték őket. Hogy mi se a saját dicsőségünket keres
sük, igyekeztünk elsőként szeretni, és segítőkész
szolgálattal lenni egymás iránt. Jó lehetőséget nyúj
tottak ehhez a kalandpark izgalmas pályái és az erdei
akadályverseny nyomozási feladatai. Filippiben járva
rácsodálkozhattunk Pál és Szilás hitének erejére,
akik még a börtönben is tudták dicsérni Istent, és
szeretetük a börtönőrt és családját is megtérésre ve
zette. Hogy Szent Pál korába még jobban belehelyez
kedjünk, római gladiátorok bemutatóján vettünk
részt, és magunk is készítettünk pajzsokat, római ék
szereket. A délutáni hálaadó szentmisében mi is
együtt dicsőítettük Istent. Földrengés nem lett, de a
szívünkbe öröm költözött. Róma felé vezető hajóút
ján is Szent Pállal tartottunk, fölelevenítve a félel
metes vihart, melynek során Máltán hajótörést
szenvedett. Viharba mi nem keveredtünk, de a nagy

melegben kivettük a részünket az evezésből a Danu
biuson. A parton hűsítő desszerttel vártak minket,
mint a hajótörötteket a bennszülöttek. A veszélyes
pályaudvarokon is együtt tudtunk maradni, és nem
veszett oda senki se közülünk. Láttuk az öreg Pált
római fogságában, ahogyan hűségesen és mindvégig
kitartva ellenségei szeretetében egész életét az Evan
gélium szolgálatának szentelte. Egy mozgalmas csa
patverseny keretében alkalmunk nyílt nekünk is az
önfeláldozó küzdés megtapasztalására, valamint a
hét örömteli fáradalmait hordozva mi is kitartó sze
retettel közösen készültünk arra, hogy rövid jelene

tek segítségével
továbbadjuk szüleink
nek, amit a héten ta
nultunk. Míg
visszagondolunk a
szép nyári emlékekre,
Pál apostol példája
erőt adhat nekünk a
tanulós, iskolábajárós
hétköznapokon is,
ahhoz hogy mindent
Jézussal tegyünk.
Ugyanott, ahol egykor

Pál apostol történeteit egykor láttuk, hallottuk – há
lásak vagyunk, hogy idén is használhattuk az iskola
épületét – most is, minden tanórán való odafigyelés,
minden házi feladat megírása, minden lecke megta
nulása végső soron ugyanannak a Krisztusnak a
megismerését szolgálja, akit Pál is követett, és aki
maga az „Út, az Igazság és az Élet”. Kérhetjük,
hívhatjuk nap mint nap a Szentlelket, hogy mindez
ne csak nyűg és erőlködés legyen, hanem vágyból,
szeretetből fakadjon, és így megkaphassuk a böl
csesség ajándékát.
„A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás
utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint sze
retni a bölcsességet.” (Bölcs 6,17)

A katolikus nyári tábor fotói

Fejérdy Áron
atya





Valószínű, hogy a címben szereplő állításról a leg
több verőcei szülőnek már évek óta tudomása van.
Hisz az ország valamennyi, Református Egyház által
fenntartott köznevelési intézményében pedagógiai
szakszolgáltatást végző Református Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(Református EGYMI) munkatársai már évek óta se
gítik munká
jukkal a helyi
iskola és óvoda
gyermekeit,
szüleit és pe
dagógusait.
Most azonban
új mérföldkő
höz ért a Re
formátus
EGYMI műkö
dése. Egyre
bővülő
szolgáltatásaink
hoz az iskola
és az óvoda már
nem tudott
megfelelő teret biztosítani, mert épületeik a magas
gyermek létszám miatt saját feladataik ellátásához is
gyakorta szűkösek. A Verőcei Református Egyház
közösség a probléma súlyát átérezve döntést hozott:
a parókia épületének átalakításával és kibővítésével

létrehoz egy új in
gatlan részt.
Az Egyházközösség
és az EGYMI kö
zötti megállapodás
szerint az új épü
letben a Reformá
tus EGYMI egy
pedagógiai szak

szolgáltatást végző munkaállomást rendez be. Az
építési munkálatok folyamatban vannak, reméljük,
hogy hamarosan birtokba vehetjük az új épületet. A
munkát addig is a Rákóczi út felőli közösségi ház he
lyiségeiben és a gyülekezeti teremben elkezdtük.
Szolgáltatásaink: nevelési tanácsadás, gyógy
testnevelés, logopédiai szolgáltatás, szakértői

felülvizsgálatok
, tehetséggon
dozás, utazó
gyógypedagó
giai szolgálat. A
nevelési ta
nácsadás kere
tén belül az
egyéni gondo
zási formák
mellett tovább
ra is ellátjuk a
beilleszkedési,
tanulási, maga
tartási nehéz
séggel küzdő
gyermekek fej

lesztő foglalkoztatását, valamint a prevenciós célú
szűrővizsgálatokat, fejlesztéseket. A gyermekek az
iskolával egyeztetett időpontban felnőtt kíséret mel
lett jönnek át a foglalkozásra.
Szívesen vennénk azonban, ha azok a szülők, akiknek
módja, lehetősége van, személyesen kísérnék
hozzánk gyermeküket.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a terápiánk
eredményessége jelentősen megnő, ha a szülő
aktívan bekapcsolódik a munkába. A verőcei
iskolába, óvodába járó gyermekek szülei közvetlenül
személyesen fordulhatnak hozzánk gyermekeikkel
kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel
nyitvatartási időnk alatt:

A REFORMÁTUS EGYMI
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

VERŐCÉN



hétfő  kedd  csütörtök  péntek 8 órától  15
óráig. Hívhatnak bennünket hivatali időben (816
ig) telefonon a 06 30 179 88 32 számon, vagy küld
hetnek elektronikus üzenetet is a refegyi.vero
ce@gmail.com email címre.

Munkatársaink:

Kökényesyné Pintér Ágnes gyógypedagógus a
munkaállomás koordinátora
PetroParragh Mónika pszichológus
Nieberl Ákos pszichológus
Dudásné Molnár Erzsébet gyógypedagógus
Miklós Viktória gyógypedagógus
Fodor Ildikó gyógypedagógus
Hövényesné Kovan Rita gyógytestnevelő
Stareczné Mikó Zsuzsanna logopédus
Molnár Dorottya szakszolgálati titkár
Dobos Ágota pedagógiai asszisztens

Kökényesyné Pintér Ágnes
koordinátor

SZÜRETI MULATSÁGAZ ÓVODÁBAN
Hamisítatlan szüreti mulatság volt szeptember 1314én az óvodában. A vidám hangulatú program egyik eseménye a

közös szőlőpréselés volt. Kis kalapos legények, és ünneplőbe öltözött lányok a szőlőprés körül foglalatoskodtak, csur

gott az édes nedű, miközben az udvaron szólt a zene, ropták a táncot, a konyhán pedig finom sütemények készültek. A

fáradságos szőlőpréselés kóstolással, közös koccintással és sütizéssel fejeződött be.



FOTÓ GALÉRIA

Évzáró

2018.



Becsöngetés

utáni

pillanatok



A Géza Fejedelem Református Általános Iskola
ismét megjutalmazta az előző év kitűnő tanulóit.
A már hagyományként működő kétnapos juta
lomkirándulást 2018. április 2627én szerveztük
meg a Salgóbányai Ifjúsági Táborban. Csütörtö
kön Verőcéről az iskola elől indultunk külön
busszal. 51 gyermek jött el az idei kirándulá
sunkra, akik az
előző tanévben
példamutató
magatartásuk
kal, szorgal
mukkal és
kitűnő tanul
mányi eredmé
nyükkel kivívták
maguknak a jo
got, hogy része
sülhessenek
ebben az „ott
alvós” plusz ju
talomban.
A tábor közvet
len a Salgó várhoz vezető turistaút aljában he
lyezkedett el, az erdő szomszédságában. Miénk
volt az egész terület, ahol egy gondnok bácsi és a
felesége gondoskodott a házias frissen készített
ebédről, vacsoráról és reggeliről. Két kutyus is a
gyerekek szolgálatára volt a táborban. Az időjá

rás is elfogadható volt. Sajnos az eső az esti tá
bortüzet és szalonnasütést meghiúsította, pedig
az erdőből már összegyűjtöttük a gyerekekkel a
tűzrevalót.
Megérkezésünk után rendkívüli gyorsasággal
kialakultak az ötfős szobacsapatok, és a diákok
birtokba vették a kis faházakat. Pár pillanat

alatt otthonos
sá varázsolták a
csemeték a la
kokat, melyről
a szobákban
tett
látogatásaink
során nyertünk
bizonyosságot.
Hát…, nem
mindig a rend a
lelke
mindennek.
Sokan még
most először
vettek részt

olyan eseményen, ahol szülők nélkül töltenek el
egy éjszakát, ezért nagy izgalom vette körbe a
gyerkőcöket.
Buszunkkal elmentünk a somoskői várhoz, és
élveztük a pazar kilátást. Innen Salgó várát is

láthattuk, ahol a táborunk volt.



A vulkáni csúcsra épült középkori Somoskő vára
és a közelében talál
ható geológiai érde
kesség, a
bazaltorgonák gon
doskodtak a felejthe
tetlen élményekről.
Páran említették,
hogy szüleikkel jártak
már itt, sőt biztos va
gyok benne, hogy lesz
rá példa, hogy sok év
múlva talán majd a
saját gyermekeiknek
mutatják meg néhá
nyan ezeket a csodálatos természeti érdekessé
geket, melyek hazánk kincsei.
Este öröm volt nézni a gyermekek önfeledt
játékát. Az önszervezés és önállóság nagyon jól
működött.

Mi kísérők próbáltunk részt venni a fiatalság
örömében, és
hagyni, hogy ju
talomnak érezzék
az együttlétet és a
szabadidőt.
Nem kiáltottunk
este 8 órakor ta
karodót, de re
mélem, a szülők
ezt már megbo
csátották.
Az esti tusolások
után egy rövid
szobaellenőrzés
következett. Vé

gül aztán mindenki álomba szenderült.
Pénteken még felsétál
tunk a Salgó várához,
ahonnan káprázatos
panoráma tárult elénk.
Salgótarjánban meglá
togattuk a Bányamú
zeumot, amely az
egykor működő bá
nyarendszerben talál
ható. Ebéd után fájó
szívvel indultunk haza.
Összességében nagy
dicséret jár a résztve
vőknek. Úgy érezzük,

hogy mi, szervezők is felejthetetlen két napot
töltöttünk együtt a gyerekekkel.
Öröm volt velük lenni. Köszönöm Andi néni, Ka
ti néni, Taki bácsi és Zsolti bácsi kitartását és se
gítségét.

A diákoknak pedig erre a tanévre is sok sikert kí
vánunk!
2019 tavaszán is lesz kitűnők kirándulása a
2017/2018. tanévben kitűnő eredményt elért di
ákoknak!



AZ ISKOLA  ÓVODA TERVEZETT ELSŐ FÉLÉVI

PROGRAMJAI:

 szeptember 3. első tanítási nap, első osztályosok szülői

értekezletei

 szeptember 10. 14. az iskola többi évfolyamának szülői

értekezletei

 szeptember 13., 14. papírgyűjtés

 szeptember 27. őszi iskolai kirándulási nap

 szeptember 29. óvodai Mihály nap (óvodai áthelyezett

munkanap)

 október 5. aradi vértanúk iskolai emléknapja

 október 11. 18.00. hetedik és nyolcadik évfolyamos

gyerekeknek, szülőknek szervezett továbbtanulási

tájékoztató értekezlet az iskolában

 október 13. kötelező munkanap (okt. 22. hétfő)

 október 16. pályaorientációs nap (iskolai nevelés nélküli

munkanap)

 október 19. 1956os iskolai megemlékezés

 október 26. Reformáció emléknapi ünnepség

 október 27.  november 4. őszi szünet

 november 10. kötelező munkanap (nov. 2. péntek)

 november 12. 16.00. iskolai fogadóóra

 november 30. Adventi koszorúkészítés

 december 1. kötelező munkanap (dec. 24. hétfő)

 december 6. Mikulás

 december 15. kötelező munkanap (dec. 31. hétfő), Luca

napi vásár

 december 21. karácsonyi csendes nap

 december 22.  január 2. téli szünet

 január 25. első félév vége, félévi osztályozó értekezlet

 január 28.  február 1. félévi szülői értekezletek hete

 február 2. farsang, bál (iskolai, óvodai áthelyezett

munkanap)

 február 16.  24. síszünet

Tisztelt Verőcei Polgárok!

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten

támogassák az alábbiakban felsorolt

egyházi intézményeket és civil szerve

zeteket, melyek eddig is hatékonyan se

gítették intézményünket.

Református Szeretetszolgálat

Adószám: 18196913  1  42

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 segí

teni a község lakóinak a közös célok el

érésében, minél több anyagi forrás áll

rendelkezésükre.

Segítségüket előre is köszönjük.

Szanyó István Bükki Ilona

igazgató gazdasági vezető

Állandó gyülekezeti alkalmaink:

Vasárnap de. 10.00 Istentisztelet

Vasárnap de. 10. 00 Gyermek Istentisztelet

Hétfő reggel 8. 00 Óvodás hittan

Kedd du. 14.30 Tanoda

Csütörtök 16.30 Konfirmáció előkészítő

Szeptember 30. 15.00 Szeretetvendégség

Október 28. Úrvacsorás Istentisztelet

Október 31. 16.00 Reformáció Ünnepi

Istentisztelet

December 02. Adventi Ünnepi Úrvacsorás

Istentisztelet

December 24. 15.00 Gyermekkarácsony

December 25. Karácsony Ünnepi

Úrvacsorás Istentisztelet

December 25. Karácsony Ünnepi

Úrvacsorás Istentisztelet Legátus szolgálata

December 31. 16.00 Óévbúcsúztató

Istentisztelet

VERŐCEI HARANGSZÓ

A Verőcei Református Egyház

község, és a Géza Fejedelem Re

formátus Általános Iskola, Óvoda

és Bölcsőde lapja  Kiadja a Verő

cei Református Egyházközség.

2621 Verőce, Rákóczi út 4143.

Felelős szerkesztő Márkus Gábor

Lapszerkesztő Szabó Károly

Szerkesztők Ladányi Károly

Szanyó István

SzigetiBenedek Sándorné

Megjelenik negyedévenként

Ingyenes kiadvány

Fotók:

Katolikus közösség

Kökényesyné Pintér

Ágnes

Ladányi Károly

Schmotzerné Kovács

Cintia Tímea

Szabó Károly

Készült 600 példányban.

Nyomdai munka:

Pannónia Nyomda Kft.




