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Fil4,1-9
„Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek,
és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban,
szeretteim! Evódiát intem, és Szintikhét
is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt téged is kérlek, hűséges
munkatársam, segíts nekik, akik együtt
küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is,
akiknek a neve benne van az élet könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt!
Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig,
testvéreim, ami igaz, ami tisztességes,
ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes
és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!
Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és
veletek lesz a békesség Istene.”

A TARTALOMBÓL
• Igemagyarázat
• Gondnoki köszöntő
• Gyülekezeti események és
életképek
• Bánki Klub Krónika
• Fennhatósági témahét a Bánki
iskolában

• Óvodai életünk
• A Debrecen-Bánki Református
Családi Bölcsőde őszi eseményeiről
• Bánki erdőjáró rovat
• Az én adventem
• Örömhírt vinni

• Gyereksarok
• Filmajánló
• Konfirmációs tanfolyam
• Tájékoztató az egyháztagság
előnyeiről és feltételeiről
• Alkalmak
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Textus: Fil4,1-9
Kedves Testvéreim!
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom,
örüljetek. Nem más ez testvérek, mint egy világos
parancs, egy apostoli jó tanács itt a Filippi levélben.
De hát miféle parancs ez? A 10 parancsolattal kapcsolatban soha nem merülnek fel bennünk ellenvetések. Hogy ne ölj, ezt mindenkinek be kell tartani
természetesen, ha csak nem akar az ember hosszú
ideig időzni egy börtönben. Hogy ne paráználkodj,
ne légy hűtlen, hanem légy hűséges, ezt is mindenkinek meg kell tartani, hogy mi is tapasztalhassuk
Isten részéről és az embertársak részéről még sokáig a hűséget. Hogy szenteld meg a nyugalom napját,
ezt is megtartjuk a legtöbben, hogy ne menjen rá az
életünk rövidtávon arra, hogy nem tudtunk megállni,
és nem tudtunk Istentől erőt kérni a folytatáshoz. A
legfőbb parancsolatok esetében nem kérdéses az, és
nincsenek kételyeink, hogy azokat meg kell tartani.
De mi a helyzet testvérek ezzel a szintén határozott
parancsolattal? Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek!?
Nos ez ellen a parancsolat ellen általában már több
fenntartásunk is szokott lenni. Azt is lehetne mondani, hogy mi a magunk emberi logikáját követve több
okát is látjuk annak, hogy miért nem kell ezt a parancsolatot olyan nagyon komolyan venni! Az első, és a
legkézenfekvőbb, hogy mi ismerjük az örömöt. Van
nekünk számos örömteli pillanat az életünkben anélkül is, hogy erre bárki nekünk parancsot adna, vagy
felszólítana. Örülünk annak ugyanis, ha nagy és neves
napok jönnek az életünkben, mint mondjuk egy születésnap és névnap, mint amilyen a karácsony vagy
a húsvét. Örülünk akkor, amikor ajándékot kapunk.
Örülünk akkor, ha jó idő van odakint, és végezhetjük a munkánkat. Örülünk akkor is, ha olykor esik az
eső, és táplálja a földet. Örülünk akkor is, ha valamit
sikerül elérni, amiről régen álmodtunk. Örülünk akkor is, ha megszűnik valami nyomasztó körülmény,
ami régóta kínozott. Az ember örülhet egy jó filmnek,
egy tál finom ételnek, egy tányér süteménynek, egy
nyugalomban eltöltött éjszakának, amikor pihenten
ébredünk fel. Sokaknál ez is egyre ritkább. Ziláltak
a nappalok és az éjszakák. Micsoda kincs a nyugodt
éjszaka! Tudunk mi magunktól is örülni magyarul.
Aztán a második, ami miatt – szerintünk - nem kell
annyira komolyan venni ezt a parancsolatot, hogy az
örömnek ideje van… megszabott ideje… korlátai magyarul. Olyan nincs, hogy mindenkor örülni lehet valaminek. Vannak olyan napok, amikor bizony semminek nem lehet örülni. Ilyen az pl., amikor semmi nem

sikerül. Ilyen az, amikor szorítanak minket az anyagi
nehézségek, és bizonyos dolgokat csak nehezen tudunk kifizetni, sokan akár a mindennapi kenyérre
valót is csak alig tudják előteremteni. Minek lehetne ilyenkor örülni? Ilyen az is pl., amikor megbetegszünk, elhagy az erőnk, képtelenek vagyunk még egy
lépést is megtenni, nemhogy dolgozni. Minek lehetne
ilyenkor örülni? Vagy amikor gyászolunk, amikor elvesztünk egy nekünk nagyon fontos személyt? Minek
lehetne ilyenkor örülni? Vagy amikor csalódunk, egyszer, aztán 5-ször, aztán 100-szor, és már-már az az
érzésünk támad, hogy ezen a világon nincs is olyan,
hogy megbízható ember. Minek lehet ilyenkor örülni? Aztán a harmadik dolog, ami miatt – szerintünk
- nem kell erre a parancsolatra sokat adni, hogy tudja
egyáltalán ez az Pál nevű ember, hogy miről beszél?
Mert nekünk nagyon olyan érzésünk van, amikor ezt
az Igét olvassuk, mintha egy karosszékben hátradőlt
ember, aki éppen a kV-ját kortyolgatja, és mindene
megvan, beszélne itt a vakvilágba. Beszélne nekünk
nyomorgóknak és szűkölködőknek arról, hogy hogyan kell örülni. Mintha nem is ismerne minket és az
életkörülményeinket.
Menjünk visszafelé testvérek. Az a Pál, akiről sokan azt hiszik, hogy ő éppen egy karosszékben ülve
és gazdag életet folytatva tanít minket, jó lesz tisztázni, hogy ő most éppen egy börtönben ül. Nem a pénzével mit kezdeni nem tudó milliárdos beszél most
hozzánk, hogy örüljetek, hanem az a Pál, aki éppen
egy börtön mélyén várja a holnapi napot, hátha azt is
megérem, hátha holnap sem végeznek ki, hátha még
tehetek valamit holnap is a Krisztusért. Ő mondja
nekünk ezt, hogy örüljetek. Rajta keresztül pedig ma
nekünk NEM AZ az Isten szól, Akiről az emberek szeretik azt hinni, hogy semmit sem tud a világról. Hanem az, Aki nagyon is ismeri ezt a világot. Aki ismeri
azt is, amit mi soha nem fogunk megismerni, hogy
mit jelent a totális elhagyatottság, mit jelent a golgotai kereszt, Ő mondja, hogy örüljetek. Mennyivel
másképpen hangzik így ez a felszólítás testvérek! Aztán a második, hogy mi is tudunk örülni, ha van minek? És mi van akkor testvérek, ha nincs minek örülni? Akkor már nem tudunk örülni? No hát ezért nem
árt tisztázni azt, hogy itt az Ige nem arról az örömről
beszél, amit a valami vált ki, hanem arról, amit ha
semmi sem vált ki, akkor is öröm marad. Itt az Ige
nem arról szól, hogy örüljetek, ha van minek! Hanem
arról szól, hogy örüljetek akkor is, ha nincs minek. Itt
nem kívülről származó örömről van szó, hanem arról az örömről, ami belülről fakad. Amit ha az ember
hívő ember lesz, megtalál, és aztán soha el nem veszít. Semmilyen életkörülmények között sem. Akkor
sem, ha gyászol, akkor sem, ha beteg, akkor sem, ha
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éppen egyre nehezebb megélni. Akkor sem, ha egyre
szörnyűbb ez a világ. Tisztázzunk, néha a hívő ember is fél, de a Krisztus öröme kiűzi a szívéből a félelmet. Aki hívő embernek vallja magát, annak nem
lehet örömtelen az élete. A kettő örömtelenség és hit,
kizárják egymást. Vagy nem lakik bennem Krisztus,
és akkor tényleg örömtelen az életem, vagy bennem
lakik, és akkor ez nemcsak betölt, de ki is sugárzik
belőlem. Miért? Ez a harmadik, és ez a kulcsa a mi állandó örömünknek, hogy Isten személyesen gondoskodik az életünkben az öröm okáról. Az élet örömét,
a békességet és a megváltást keressük? Az Jézusnál
van. De még jobb így fogalmazni, hogy az maga Jézus. Nem Nála van, hanem az Ő Maga. Akire ha rátalálunk, nem fogunk tovább keresni. Mint ahogy ha
valaki megtalálja az igazgyöngyöt, nem fogja semmi
másra sem elcserélni, sőt kész lesz érte mindent feláldozni. Ilyen az az öröm, amit Jézusban meg lehet
találni. Benne megtalálhatom a bocsánatot minden
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bűnömre. Benne megtalálhatom az örök életet! Benne megtalálhatom azt a Személyt, Aki örökre társam
lesz. Aki mindenben segíteni fog, mindenben tanácsol és vezet. Akinek Ő van az élete középpontjában,
az mindig is mindenütt talál okot az örömre. Akinek
a harag van a szívében, vagy egy szomorú emlék,
esetleg a saját keserűsége a sok elrontott dolog miatt,
az ezeknek él. Akinek pedig Krisztus van a szívében,
az Neki és a Benne való örvendezésnek él.
Tisztázzuk testvérek. A hívő ember is örülhet a földi
dolgoknak, a verőfényes napnak, a gyermeke mosolyának, a boldog házasságnak, egy szép alkalomnak,
egy sikeres időszaknak. Nagyon is örülhetünk, hiszen
mi hívő emberek nem szellemek vagyunk, nem is
angyalok, hanem húsból és vérből való emberek vagyunk. Nem baj, ha földi dolgoknak is örülünk. De jó,
ha ezek is a mi Urunkhoz visznek közel minket. Mert
egyedül csak Általa találhatjuk meg mi is az igazi, el
nem múló, örök, örömünket. Ámen!
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Gondnoki köszöntő

N

agy szeretettel és imádságos szívvel köszöntöm egyházközségünk minden tagját, és kiadványunk minden kedves olvasóját. Hagyományainkhoz hűen negyedévenként visszatekintünk
gyülekezetünk eseményeire, a tervezett alkalmakra,
illetve az év eleji terveinket megvalósítására. Hálát
adunk Istennek, hogy a közösségünk élete és hitéleti működése egy ideig zavartalanul zajlott. Az előre
közölt alkalmainkat ünnepi és úrvacsorás istentiszteleteket, áhítatokat, ifis foglalkozásokat meg tudtuk
tartani. Méltóképpen megemlékeztünk a történelmi
eseményeinkről is: az ’56-os forradalom hőseiről, és
az Aradi Vértanukról. Ezeken az alkalmakon az egyházközségünk általános iskolájának 7. és 8. osztályos
tanulóinak műsorát hallhattuk. Gyülekezetünk működése mellett örvendetes tény, hogy a keresztelések
száma Istennek hála, szép számban növekszik. Ebben
az évben többen is kérték Isten áldását a házasságukra, viszont emellett sokszor fájó szívvel búcsúztunk
elhunyt Testvéreinktől.
Az egyházi év vége felé haladva megállapíthatjuk,
hogy a gyülekezeti életünk szépen működött, viszont
a háttérben meghúzódó koronavírus járvány okozta
szorongás jelen volt a hívek között. Attól függetlenül
sokan látogatták az istentiszteleteket, természetesen
betartva az előírt védekezési szabályokat. Sajnálatos
módon vettük tudomásul, hogy november 11-től a

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kormányzati intézkedésekkel összhangban
közleményt adott ki a gyülekezetek felé, hogy az egyházközségek szüneteltessék az istentiszteleteket, illetve minden egyházi eseményt, közösségi alkalmat.
Ezért újra online térben történik az igehirdetés. Bízunk benne, hogy így is eljut mindenkihez Isten bátorító és békességet sugárzó üzenete.
Adventhez közeledve elkezdődik a nagy várakozás,
készülődés az év legmeghittebb ünnepére. Ebben az
időszakban mindenki vár valamire. A gyerekek a téli
szünidőt várják, a felnőttek a családi együttléteket.
Sokan azt várják, hogy elmúljon ez a járvány, és vis�szatérjen az életükbe a régi rendszeresség. Talán azt
várjuk, hogy valami változik…Várjuk, hogy az emberek jobban a lelkük felé forduljanak, békességet és
szeretetet keresve Isten közelében.
Kívánom, hogy mindenki találja meg azt az örömöt
és szeretetet, amit Isten adott Jézus Krisztus által nekünk. Őszintén kívánom, hogy a Karácsony hangulatát ne árnyékolja be a járvány miatti állapot, hanem
családtagjainkkal együtt békességben, egészségben
tölthessük e szent ünnep örömteli pillanatait. Áldott
ünnepeket kívánok minden kedves gyülekezeti tagunknak!
Áldás, békesség!
Csuri Istvánné
gondnok

Gyülekezeti események és életképek
2020 augusztus 8-án a Debreceni Filharmónikusok
közreműködésével került megrendezésre az „Orgonák éjszakája”, ahol Korponai-Kiss Noémi zengő
hangja betöltötte a templomteret. Sárosi Dániel, Kistemplomi kántor, és Herbály Eszter, gyülekezetünk
kántora adta a zenei szolgálatot. Külön öröm volt,
mikor csak az orgona hangja szólalt meg a templomban. A városban több éves hagyománnyal rendelkező
„Orgonák éjszakájának” nyitó alkalma a mi gyülekezetünkben került megrendezésre.
Augusztus 16-án az Új kenyérért való hálaadás alkalmával úrvacsorás istentiszteletet tartottunk gyülekezetünkben, melyet 13-án bűnbánati istentisztelet
előzött meg.
Augusztus 18-án presbiteri bortúra alkalmával ellátogattunk Hercegkútra a Gombos-hegyi pinceso-

ron található Götz pincészetbe, ahol 9 féle bort kóstolhattunk. A borkóstolás mellet tudományos szintű
előadást hallhattunk a bor készítéséről.
Augusztus 21-én részesei lehettünk a „Magda, a
Szabó” című emlékestnek. Az írónő, akit nem kell
bemutatni, nem csak Debrecen, hanem minden magyar „Magdája”, akit olyan ismerősnek vélünk világhírű regényei által, melyekbe nem egyszer életének
fontos epizódjait is megírta. Köszönjük, hogy helyet
adhattunk templomunkban ennek a különleges színdarabnak.
Augusztus 30-án tanévnyitó istentiszteletet tartottunk a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola
tanulói részére a Szabadságtelepi Református Templomban.
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Október 11-én istentisztelet keretében az Aradi
Vértanukra emlékeztünk, ahol az iskolánk 7. osztályos tanulói műsorát hallgathattuk meg, majd a hősök emlékére koszorút helyeztünk el a templomkertben a kopjafánál.
Október 18-án ünnepi úrvacsorás istentisztelet keretében adtunk hálát a mindenható Istennek az Új
borért. Ezen az alkalmon köszöntöttük Buzás Dénes
Nagytiszteletű Urat névnapja alkalmából. Köszönjük
a családias légkört, amelyet a gyülekezeti tagok és
munkatársak létesítettek. Továbbá köszönjük Tiszteletes Úrnak a szívélyes vendéglátást.
Október 23-án a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola 8. osztályos tanulói az ’56-os forradalom
áldozataira emlékezve műsort adtak elő az iskola udvarán.
Október 25-én az istentiszteletet követően egy rövid összeállítást tekinthettünk meg a hősök emlékére,
majd koszorút helyeztünk el a kopjafánál, és egy perces néma csenddel fejeztük ki tiszteletünket.

Október 31-én a Reformáció ünnepén ökumenikus
istentiszteleten vettünk részt a Nagytemplomban. Az
igehirdetés után a résztvevők megkoszorúzták az emlékkertben a reformáció és a gályarabok emlékművét.
November 1-én a Bánki Templomban is istentisztelet keretében emlékeztünk a Reformáció ünnepére,
melyet úrvacsorával zártunk.
November 8-án igehirdetés előtt nagy örömünkre
egy nagyobb létszámú keresztelésen és konfirmáción
vehettünk részt, köszönjük, hogy részesei lehettünk a
családi alkalomnak.
Sajnálatos módon vettük tudomásul, hogy november
11-től a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kormányzati intézkedésekkel összhangban közleményt adott ki a gyülekezetek felé,
hogy az egyházközségek szüneteltessék az istentiszteleteket, illetve minden egyházi eseményt, közösségi
alkalmat. Ezért újra online térben történik az igehirdetés. Ebben a formában is várunk mindenkit szeretettel alkalmainkra.
Csuri Istvánné
gondnok

Orgonák éjszakája

Bortúra
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Szabó Magda emlékest

Tanévnyitó istentisztelet
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Megemlékezés az Aradi Vértanúkról

Esperesjelölti bemutatkozás

1956-os megemlékezés
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Bánki Klub Krónika

A

nyári szigorításokat követően egy kicsit kiszabadultunk. Az augusztusi program tele
volt kinti főzésekkel, melyeket nagyon élveztünk. Lecsófőző versenyen különböző ízvilágokkal
ismerkedtünk meg, volt májas, káposztás, cukkinis,
kolozsvári szalonnás. Ezzel a versennyel az ízlelésünket is felébreszthettük, amellett, hogy sokat beszélgettünk, és nevettünk. Olyan jó volt újra együtt
lenni, egy kicsit kiszakadni az élet forgatagából. A lecsó után slambucot főztünk, majd érdekes salátákkal
ismerkedhettünk. A Saláta napon a fő érdekesség a
tabulé saláta volt, melynek egyik titkos összetevője a
bulgur volt. A bulgur tulajdonképpen tört búza, Magyarországon a török éttermekben „török rizsnek” is
nevezik. Leginkább a közel-keleti és a török konyha
által kedvelt köret. A még éretlen vagy a meghántolt
érett búzaszemeket párolják, kiszárítják, majd durvára összetörik. A magyar étkezésben nem elterjedt,
annak ellenére, hogy a koleszterin értéke jó, és egészségesnek tarják.
Sok közösségi játékot is játszottunk, és a levendula
virágából szép és illatos buzogányokat készítettünk.
Nagyon gyorsan elrepült az augusztus. Kihasználva
a kellemes időt még szeptemberben is főztünk, bár
már nem versenyben, hanem csak az ízek kedvéért,
gulyáslevest főzött kedves Klubtagunk, Antal Sándor
János. De már csak nézni a rotyogó levest, kavargatni, és mellette jót beszélgetni öröm volt mindenki
számára, arról nem is beszélve, hogy milyen finom
lett a leves. A személyes kapcsolatok fontossága most
is látszott, hisz az önfeledt beszélgetésektől zengett
az udvar.
Az augusztus hónapban megrendezésre kerülő
Magda, a Szabó című színdarab hatására több alkalommal is Szabó Magda műveket dolgoztunk fel,
vagy filmet néztünk, vagy a Könyvmoly keretében
beszélgettünk róla. A kézműves foglalkozás keretében őszi dekorációt készítettünk, amellyel feldíszítettük a klubtermet is. Generációk találkozása során
játszottunk a gyerekekkel, mivel az iskolában rendben elkezdődött az oktatás. Még ebben a hónapban
merészkedtünk egy nagyobb kirándulásra, mégpedig Nyíregyházára, ahol a használt-cikk piac megtekintését követően a főtéren található Magyarok
Nagyasszonya-társszékesegyházba látogattunk. A
város főterén álló kéttornyú, román stílusú templom
Samassa József egri érsek fogadalmi temploma, aki
1902-es aranymiséje alkalmából ajándékozta Szabolcs vármegye székvárosának. Ő maga szentelte fel
1904. augusztus 20-án. Gyönyörű oltárképeiről, fes-

tett ablakairól néhány szóban tartottak nekünk előadást. Elámultunk a templom szépségén.
Azt október hónap a szüret jegyében zajlott. A szüreti mulatságunkra lelkes kis csapat készült, klubtagjaink Gellén Imre és Nagyné Ács Olgi vezetésével
szüreti nótákat énekeltek. Ebben a hónapban még
tettünk egy kisebb kirándulást a „Senki Sziget”-ére.
A kecske tenyésztéssel foglalkozó Évike és családja
mutatta be nekünk a kecske tejtermékek előállítását.
Mind a 150 kecskével név szerint megismerkedhettünk. Nagyon érdeklődőek voltak ők is mifelénk. A
farm látogatása során volt lehetőségünk kóstolásra
és vásárlásra is. A rákövetkező héten Dr. Kothalawala
Judit egészségügyi szakember tartott előadást számunkra a vírus helyzetről, amit ő saját maga is tapasztal. Érdekes előadásában felhívta a figyelmünket
a szabályok betartására, és az immunrendszerünk
erősítésére. A klubbon belül is megemlékeztünk az
1956. október 23-ai forradalom hőseiről, melyről előadásában igyekeztem a Debreceni eseményekre helyezni a hangsúlyt, és korabeli fotókkal, visszaemlékezésekkel közelebb hozni a történelmi eseményeket
a hallgatósághoz.
A kézműves foglalkozás keretében készülvén a
halottak napjára mécseseket készítettünk, hogy a
szeretteink sírjára kerülhessenek, vagy csak otthon
csendes megemlékezés központi tárgyai legyenek.
A novemberi hónapot is mulatsággal kezdtünk,
hisz a Márton napi libalakoma sem maradhatott el.
Sajnos a november 11. napjával érvénybe lévő szigorú szabályozások felborították a terveinket, de igyekszünk ebben a nehéz helyzetben is helytállni. Ugyan
rendezvényeket nem szervezhetünk, de kapunk, ajtónk, mindenki előtt nyitva áll. Mindenben szívesen
segítünk a hozzánk fordulóknak, és aki csak beszélgetni szeretne, vagy ügyet intézni, vagy csak egy jó
társaságban egy kávét meginni, várjuk sok szeretettel.
Takács-Sárkány Ildikó
intézményvezető
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Lecsófőző verseny

Saláta nap

Gulyás főzés
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Nyíregyházi kirándulás

Szüreti mulatság
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Senki szigete

Egészségügyi előadás

Véradás

Szalonnasütés

Turi

Mécseskészítés

Márton nap
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Fenntarthatósági témahét a bánki iskolában

A

Fenntarthatóság eszméje áthatja a hétköznapi életünket. Egyre többször és egyre gyakrabban beszélünk fenntarthatóságról.
De mit is jelent valójában ez a kifejezés és miért fontos, hogy foglalkozzunk vele? Azért, hogy a Földön az
élet évtizedek múlva is a maihoz hasonló lehessen,
s hogy évtizedek, évszázadok, évezredek múlva is
összhangban élhessünk környezetünkkel. Nekünk,
pedagógusoknak kötelességünk a szemléletformálás,
ezért tanulóinkat minél korábban, így már első osztálytól fontos megismertetni a fenntartható fejlődés
gondolatával, annak elmélyítése pedig állandó, folyamatos feladat. Át kell szőnie az összes tantárgy, az
iskola, a tantermek, az iskolai közösség egészét. A
2020. évi október 5-9. között megtartott „Fenntarthatóság témahét” témakörei közül az egészség köré
szerveztük a foglalkozásainkat. Iskolánk választott
projektje „Ludas Matyi gyógynövényei”. A népmesét minden gyerek ismeri, kedveli, így minden korosztály könnyen azonosult a történet köré szervezett
feladatokkal. Az osztályok játékos, izgalmas változatos formában ismerkedtek meg a Magyarországon
kedvelt gyógynövényekkel, illetve azok gyógyhatásaival. Irodalom órán felelevenítették a mesét, a gyűjtőmunkaként szárítva vagy frissen hozott gyógynövényekről rajz órán tanulmány rajzot készítettek, tablót
állítottak össze, minden nap egy-egy környezetünkben található gyógynövény jótékony, gyógyító hatását ismertették társaikkal. Míg dolgoztak, készültek
a teák és a munka végeztével meghitt hangulatban
kóstolgatták a finom citromfűből, kamillából, csipkebogyóból, levendulából készült, mézzel ízesített
gyógyteákat. A hét utolsó napján az osztályok az elkészült munkákból egy gyógynövény falat hoztak létre,
mely jelenleg a természettudományos terem falát díszíti. Tanulóink a programhét keretében kellemesen
érezték magukat. Jó hangulatban, érdeklődve, aktívan vettek részt a feladatok elvégzésében, bővültek a
gyógyteákkal kapcsolatos ismereteik, a mindennapi
életükben hasznos tudással gazdagodtak.
			
Takácsné Czapári Erika
igazgató-helyettes
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Beiratkozási rend 2021. iskola
Tisztelt Szülők!
A 2021/2022 tanévre is várja a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola az 1. évfolyamára jelentkezőket.
Iskolai jelentkezési lap leadásának határideje: 2021. január 15. péntek 12:00 óra
- személyesen előre egyeztetett időpontban
- postai úton (4002 Debrecen Külső Diószegi út 176.)
- elektronikusan iskolánk email címére (bankirefiskola@gmail.com)
A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg kérjük, csatolják az igazoló dokumentumokat, ha a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel vagy szakvéleménnyel, illetve ha tartós betegség áll fenn.
Elbeszélgetés az első évfolyamra jelentkezőkkel: 2021. január 25. hétfő
(a járványügyi helyzetre való tekintettel az esetleges változásról a jelentkezési lapon megadott elérhetőségen
tájékoztatást nyújtunk.)
Jelentkezésnél előnybe részesítjük:
- Bánki gyülekezet tagjainak gyermekeit,
- Lelkész ajánlással rendelkezőket
- A Debrecen-Bánki Református Óvodából érkezőket
A felvételről írásban értesítjük a szülőket 2021. február 10. szerda.
Az iskolai beiratkozás rendje:
A felvételt nyert gyerekek beiratkozásához szükséges dokumentumok kitölthetőek személyesen intézményünkben vagy letölthetőek lesznek iskolánk honlapjáról, amit postai úton vagy emailen is elküldhetnek.
A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.
Helyszín, postázási cím:
Debrecen- Bánki Református Általános Iskola 4002 Debrecen Külső Diószegi út 176.
Email cím: bankirefiskola@gmail.com
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ
kártya,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ kártya
- gyermek anyakönyvi kivonata
Áldáskívánással,
Tóth István
igazgató
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Óvodai életünk

A

z előző évet rendhagyó módon zártuk és
sajnos az idei nevelési évet is a koronavírus
miatt előírt szabályok szerint kezdtük meg.
Folyamatosan odafigyelünk az előírások szigorú betartására, kapcsolattartásra, fertőtlenítésre és a lehető legtöbb időt próbálunk a szabadban tölteni.
Nagyon sokat labdázunk, motorozunk, fogócskázunk, homokozunk, gereblyézzük a faleveleket és
megfigyeljük az őszi természet változásait. Lovagolunk, állatokat etetünk.
Teljes létszámmal kezdtük a tanévet és októberre
az újonnan érkezett gyermekek beszokatása is megtörtént.
Sajnos az őszre tervezett programjaink meghiúsultak a vírus miatt. Nem tudtunk kirándulni menni, a
Vojtina színházlátogatás is elmaradt. A helyben szervezett programokon viszont szívesen vettünk részt.
A szüreti mulatságon a gyerekek megismerhették a
daráló, prés használatát, mustot kóstolhattak. Az el-

maradt programokat részben pótolva beneveztünk
a Cinemira filmfesztivál online vetítésre, ahol több
rövid mesefilmet nézhettünk meg. Sajnos idén a délutáni külön foglalkozásokat sincs lehetőség megtartani, ezért próbálunk a szobai játéktevékenységeinkbe még több változatosságokat becsempészni.
Szerencsére az óvodán, csoporton belüli alkalmaink megmaradtak. Megtudjuk ünnepelni a születésnapokat, névnapokat.
Idén kicsit másképp várjuk majd a Télapót és elmarad a nyílt napunk is, így szülők nélkül tartjuk meg az
Adventi készülődést is.
Az idei ősz számunkra fontos, meghatározó eseménye volt, hogy új óvó néni érkezett óvodánkba, a
Huncutka csoportba. Mónika nénit örömmel és szeretettel fogadták a gyerekek és az óvoda dolgozói.
Bontosné Medgyesi Annamária
óvónő
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Beiratkozási rend 2021. óvoda
Debrecen-Bánki Református Óvoda
4002 Debrecen Külső Diószegi út 176. sz.
Tisztelt Szülők!
A 2021/2022. nevelési évben újra felvételt hirdetünk az óvodánkba készülő gyermekek számára.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek:
- a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola tanulóinak és óvodánkba járó gyermekek testvérei
- Bánki gyülekezet tagjainak gyermekei,
- ill. a lelkészi ajánlással rendelkezők,
- és az intézmény bölcsődéjéből érkező gyerekek.
Az óvodai beiratkozás rendje:
Óvodai jelentkezési lap leadásának határideje: 2021. jan. 15. 12:00 óra
Elfogadjuk a papíralapú jelentkezési lapokat személyes leadással, postai úton (Debrecen-Bánki Református
Óvoda 4002 Debrecen Külső Diószegi út 176 sz.), illetve interneten az óvoda e-mail címére is átküldhető
(bankiovoda@gmail.com).
Írásban értesítjük a szülőt: 2021. febr. 10-ig.
Óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április
Helyszín: Debrecen- Bánki Református Óvoda (4002 Debrecen Külső Diószegi út 176. sz.)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.
Jelentkezési lap letölthető a www.bankigyulekezet.hu oldaláról.
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A Debrecen-Bánki Református Családi Bölcsőde
őszi eseményeiről

B

ölcsődénkbe szeptember hónaptól kezdődően
14 gyermek beszoktatására került sor.
A picinyek hamar megbarátkoztak az új környezetükkel, csoporttársaikkal, a velük foglalkozó
bölcsődei gondozókkal. A jó időjárásnak köszönhetően nagyon sok időt töltöttünk kint a szabad levegőn.
A jó levegő, a szép erdei környezet nagyon jó hatással
van a gyerekekre. A kinti játszás felszabadulttá teszi a
bölcsiseket. Nagyon szeretnek homokozni, különféle
alakzatokat formáznak, építenek, libikókáznak, hajókáznak, motoroznak, hintáznak stb. Napi szinten az
intézmény nagy udvarára is kimegyünk sétálni, ahol
megtekintjük a házi állatokat.
Heti szinten egyszer lehetőség van lovaglásra, melyet
nagyon élveznek a gyerekek. Bár még vannak olyan
gyerekek, akik félénken közelítik meg a lovacskát.
Minden évszaknak megfelelően, így az őszi évszakok ideje alatt is próbálunk ide illő mondókákat,
énekeket tanítani, melyet nagyon ügyesen, hamar
elsajátítanak a picinyeink. Ide illő őszi dekorációk
készítésére is invitáljuk a gyerekeket, ezzel kézügyességüket is fejlesztvén. Akár színezés, festés, rajzolás,
gyurmázás, papírhajtogatás formájában. Az elkészített kis műveket haza szoktuk küldeni, vagy kikerül a
fali tablóra. Boldogan mutogatják a gyerekek a saját
kézzel elkészített dolgokat a szülőknek.
Napi szinten elmaradhatatlan a mese-olvasás, amit
akár napközben, illetve altatáskor teszünk. Nagy ked-

vencek a Bogyó és Babóca, Boribon meséi. Ilyenkor
körénk ülnek a gyerekek, nézik a képeket, érdeklődéssel figyelik a mesét, közben kérdezősködvén, hogy
mit látunk a képen. Hagyományőrzésképpen diavetítésre is lehetőséget nyújtunk, melyet szintén nagyon
szeretnek a gyerekek.
Református intézményként nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyházi énekekkel, valamint bibliai történetekkel is ismerkedjenek a gyermekek. Természetesen mindennap étkezések előtt és étkezések után is
imádkozunk, ezzel is nevelvén a gyerekeket az Isten
iránti szeretetre.
Elmaradhatatlan a napi tornázás, amit ide illő testet megmozgató énekekkel próbálunk színesíteni.
Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek névnapját és születésnapját megünnepeljük. Nagyon szép és
egyben megható bensőséges alkalmak szoktak lenni.
Ilyenkor együtt elénekeljük az ünnepelt kedvenc énekét, valamit az Ároni Áldást. Közösen elfogyasztjuk
az ünnepelt által hozott süteményt. Ünneplésekről
emlékként fotók is készülnek.
Bölcsődei munkatársaim és a magam nevében is
szeretnénk kívánni minden családnak Áldott, Békés
Adventi készülődést.
Szabó Ilona Judit
bölcsődei gondozó
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Bánki Erdőjáró rovat
„Ott megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában, egy csipkebokor közepéből.”
2Mózes 3,2

E

ljött az ősz, Szent
Mihály
havától
Szent András haváig az őszi hónapok a
betakarítás, az elraktározás és a megpihenés hónapjai. A fák
búcsút mondanak a zöldellő lomboknak, helyettük sárga, vörös, barna
színekbe öltöznek, terméseiket elengedik, gyümölcseiket megérlelték.
A költöző madaraink is elbúcsúznak, leghamarabb
fecskéink és gólyáink, de később a vadlibák gágogással és daruk krúgatással jelzik, hogy messze útnak indulnak. A Nap melegét kihasználva, az utolsó
nyarat idéző napokban mi is útra keltünk. Az Országos Diáksportnap keretében a gyerekekkel a közeli
„tündérmesék aranyerdejében” túráztunk, és közben
gyógynövényeket kerestünk és gyűjtöttünk a természet titkos ösvényein. Az erdőjáró kirándulás végállomása a Bánki Tájház és Arborétum volt. Izgalmas
és már ismert túraútvonalon haladva szedegettük
a kökény, galagonya, vadrózsa cserjék érett, teának
való gyümölcseit. Kóstolgattuk a tyúkhúr leveleit, a
pongyola pitypang aranysárga virágát és mezei sóska
friss hajtásait, lándzsás útifűvel és macskamentával
dörzsöltük a kezünket. Kis kosaraink hamar megteltek, így megalapoztuk a Fenntarthatóság Témahét
projekthetet is, ahol Ludas Matyi gyógynövényeivel
ismerkedtünk.
A Bánki Tájház és Arborétum remek iskolán kívüli
tanuló színtér, mivel rendkívül sok gyógy-és fűszernövény található a gyűjteményben. E mellet táj- és
kultúrtörténeti értéke is van. Ahogyan megérkeztünk

az Erdőspuszták történetét ismerhettük meg a régészeti leletek és térképek segítségével. A kiállítás bemutatja az Erdőspuszták történetét és részeit, Nagycsere, Fancsika, Pac, Haláp, Bánk, Gút erdőbirtokait.
Az épület körüli szépen gondozott park kiskapuján
belépve az oszlopos borókák, s a ház előtt látható
szobrok a Hajdú-Bihar megyei nemzetközi fafaragótáborban dolgozó művészek 1988-ban készült munkái. A bemutatóház mögött szépen díszített székely
kapun keresztül léphetünk be a füvészkertbe, ahol a
vidék flórájában gyönyörködhetünk. A 15 hektáros
füvészkert elsősorban fagyűjteményből, lombos, fenyő- és cserjefélékből áll. Az arborétum a különböző földrajzi térségekben őshonos fákat, növényeket
tárja elénk angolpark-rendszerben. A füvészkertben
egy 3 kilométer hosszú erdészeti tanösvény mutatja be a táj honos élővilágát. A tanösvényen elindulva jobbról magunk mögött hagyjuk a bemutatóház
mögötti tavacskát, partjain a sásos-gyékényes társulásokat és a körülötte lévő rétet. A háttérben nyíres
és égeres színes levelei láthattuk. Az ösvény ezután
egy kis réten haladt keresztül, majd tujás, fenyveses
telepítések következnek. Az örökzöld csoport szélén
lisztes berkenyét láthatunk. Ezután az ösvény a kis
tó felé kanyarodva egy szép tujáson haladt keresztül. A tavon kis fahíd vezetett át, a túlparton pihenőhely asztalokkal, padokkal. Itt csendben megpihenve erdei madarakban gyönyörködhettünk. A
csatorna partján kis tisztásra érkeztünk, rajta remek
játszótér színesítette a napunkat. A Patkó-tó partján
megpihenve egy vöröslő som bokrot is felfedeztünk.
Az év fái tanösvényen megismerkedtünk a születési
évünk fáival. Egyéb látnivalók, amiket meg is néztünk: felújított kilátótorony, szabadtéri erdészeti
kiállítás, vákáncsostanya (vákáncsos: debreceni erdőtelepítő, aki az általa beültetett erdőparcellát, a
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vákáncsot a fák felnövekedéséig gondozta, és a facsemeték között saját szükségletére kapás növényeket termesztett, gazdálkodott). A nemrég épített zárt
nagy filagória remek pihenőhelynek bizonyult, ahol
még a búboskemence padján is üldögéltünk, miközben elfogyasztottuk tarisznyánkban lapuló „bánki
burgereinket”. A Tájházban több kiállítást is megismertünk: „Az Élet az Erdőspusztán” című kiállítás
az Erdőspuszták egykori mindennapjait mutatja be,
miképpen zajlott a 18–19. században itt az élet. Az
Erdőspuszták növény- és rovarvilága és a gombakiállítás bemutatja a nyíres mocsarak, nyíres-fűzlápos
rétek, száraz homoki rétek és a homoki tölgyesek jellemző, ritka és védett növényeit, gombáit és rovarjait. Az Erdőspuszták madár- és kisemlősfaunája című
kétségkívül a leginkább látványos része a biológiai kiállításnak. Látható itt búbosvöcsök, cigányréce, kerceréce, barátréce, nyári lúd, egerészölyv, dolmányos

varjú, kék vércse, karvaly, szürke gém, fürj, tövisszúró gébics, nagy fakopáncs, hamvas küllő, mezei nyúl,
görény, vaddisznó család, róka család, őz, dámszarvas és Magyarország legnagyobb röpképtelen madara, a túzok is.
Egy nagy játékkal zártuk a kirándulást, és fáradtan,
de élményekkel tértünk vissza az iskolába. A gyerekek jutalma egy iránytű-síp-zseblámpa volt, amely
végigkísérheti további természettúráikat. A megismert és gyűjtött gyógynövényeket azóta fel is használtuk. Ajánlom minden Kedves Olvasónak, hogy
töltsön el a Bánki Tájház és Arborétumban egy családi, vagy csoportos pihentető napot.
Szeretettel:

Varga Edit
tanító néni

„Egy a Természettel 2021” odúkihelyezés
A 2021-ben megrendezésre kerülő Vadászati-és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódva iskolánkban fontos szerepet kap a madárvédelem. Iskolánk nagy figyelmet fordít a környezeti nevelésre,
természetközeli oktatásra. Eddigiekben is helyeztünk már ki mű fecskefészkeket, és odúkat. A programmal a természet apróbb részleteire hívjuk fel a figyelmet, így az apró madarak is, amelyeknek az oduk
búvóhelyet nyújtanak, illetve a tavasz közeledtével fészkelési lehetőséget biztosítanak. A természetpedagógiai érzékenyítő programok segítenek a szemléletformálásban és közel hozza a jövő generációját
az anyatermészethez. Ezek a programok megmutatják, milyen sokat lehet tenni ezért helyi szinten is.
Odúkihelyezés és madáretető feltöltés volt október végén iskolánkban. Minden Kedves Olvasónak felhívom a figyelmét a téli madárvédelemre, a folyamatos olajos magokkal való etetésre és madáritatók
kihelyezésére. Mindennapi hasznos elfoglaltságot, gondoskodást és nagy örömöt okoznak.
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Az én adventem…

S

zámomra a világ legszebb ünnepe a karácsony,
részben egy csendes elmélkedés, másrészt egy
zajosabb családtagokkal, barátokkal történő vidám, bensőséges beszélgetés.
Családom ökumenikus, képviseli a református, katolikus és evangélikus felekezeteket. Férjem és fiaim
katolikusok, férjem édesanyja evangélikus és az én
ágam református.
Az adventi időszakban pörögnek az események, pl.:
elkezdjük az adventi naptárt nyitogatni, jön a mikulás, részesei lehetünk a gyermekműsoros adventi
istentiszteleteknek. A készülődés része még a nagytakarítás, a külső és belső terek díszítése, a lelki tisztaságra való figyelem. Mint anya és feleség, azon is
gondolkodom, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra,
hogy legtökéletesebben menjen végbe az ünnep.
A legnagyobb hálával gondolok vissza az elmúlt harminc évre, amikor a férjemmel és két fiammal együtt
jártunk adventi vasárnapokon a templomba, részesei
lehettünk, a gyertyák meggyújtásának az ünnepi miséken és istentiszteleteken. Ezt követte otthon, is az
adventi koszorún a gyertyák gyújtása, és a közös ima.
Huszonnegyedike délutánjain elmentünk az istentiszteletekre, utána szüleimnél ünnepelt az egész
család. Minden gyerek izgatottan várta, hogy megtalálja a karácsonyfa alatt a saját ajándékát. Szerintem
nincs szebb, mint a boldog gyermekarc.
A szentestét mindig az éjféli szentmisével zártuk a
Szent István templomban, ahol fiaink sokszor, fellép-

tek a barátaikkal a betlehemi játékokban. Volt olyan
emlékezetes éjszaka, amikor a mise teljes időtartama
alatt, csak néhány tucat gyertya fénye mellett ünnepeltünk.
Koronavírus járvány miatt, ebben az évben, gyermekeink jóval kevesebbet jönnek haza, mert féltenek
bennünket és nagyszüleiket. Ezért az idei advent, és
karácsony valószínűleg nagyon eltérő lesz a megszokottól. Azért igyekszünk mindent megtenni, hogy a
legtöbbet hozzuk ki ebből a nehéz helyzetből, amihez
hozzászoktunk hosszú éveken át.
Imádkozzunk közösen, hogy a legszentebb ünnep,
az adventi időszak és a karácsony, minden családnál,
élményekben gazdag legyen, és lelki töltődést adjon!
„Az angyal pedig ezt mondta [a pásztoroknak]:
»Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözít ő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A
jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.« És hirtelen
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal,
akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: »Dics őség
a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat«” (Lukács 2,10-14)
Áldás Békesség!
Málnásné Antal Katalin
pótpresbiter

Vers
Él bennem a fohász
Él bennem a fohász, a hit.
Nincs kétség, csak alázat.
Nem számolom méltatlan napjaim.
S csak remélem, nem vagyok terméketlen fügefa.
Ó, de hol van már Golgota!
Ti ott!
Kik tegnap még köptetek Felé, a legnagyobb buzgalomban
ültök be az első sorba kérődzve, nézve,
már-már nevetve…
Maholnap, ha szembe nézek veletek,
s puska mögött álltok nem hezitáltok.
Látom az ész, s értelem nélküli halott lelketek…
Most szolgák és csinovnyikok kellenek?!
Isten malmai őrölnek, ha lassan is
de őrölnek…
S elsárgul a falevél, lehullik, elenyész…

Te sem élsz örökké!
S feltámad a szél, elfújja a rossz leheletét.
Eltűntök, s elbújik Ő egy nap!
Él bennem a fohász, a remény!
Állhatatosság, az ige. Jutalom manna.
Áldjon az Ég!
Hópihe
Száll az égben lassan, jégbe fagyva
Félve, lebegve hull alá a földi pokolba.
Élete rövid csillogás, gyors olvadás.
Egy múló égi tünemény, nem vitás.
Szép fehér, tiszta törékeny léte,
Kezemben vízzé lesz, csak másodperc töredéke.
Mégis oly tökéletes, isteni remek,
Párja nincs e földön, se kívül.
Kovács Ákos
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Örömhírt vinni

A

dvent az örömhírvárásnak az ideje, mert karácsonyra készülünk. Ezeket a napokat, heteket a Jézus Krisztus eljövetelére való készülődés jegyében éljük, külsőleg és belsőleg egyaránt.
Ilyenkor mindig vannak, akik várják, és akik viszik
az örömhírt. Legyen ez a négy hét számodra nemcsak az örömhírvárásnak, hanem az örömhírvivésnek is az ideje. Arról, hogy az örök Isten egy újszülött
gyermekben közénk jött, és szabadulást, boldogságot
hozott. Arról, amit nagyon sokan várnak. Légy te is
örömmondó, mert örömhírt mondani nagyszerű dolog!
Karácsonyi Történet
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy igen kíváncsi kisfiú, és egy kislány más gyermekekhez hasonlóan, ők is nagyon várták a karácsonyt. Egy téli
délutánon szánkózás és hógolyózás közben a gyerekek megkérdezték édesapjuktól és édesanyjuktól,
hogy mikor lesz karácsony? Minden nap ugyanazt
a kérdést tették fel. Hányat kell még addig aludni?
Az édesanyja és az édesapja, miután megunták az
állandó kérdezősködést, másnap készítettek két,
huszonnégy mezőre osztott, adventi naptárt, majd
mindegyikre rátűztek egy-egy csokoládét. A gyerekek
a csokoládék egyre fogyatkozó számából megtudhatták, hogy mikor lesz karácsony. Mire elfogy az utolsó
csokoládé az adventi naptáratokból, karácsony estéje
lesz. Eljött a várva várt nap. Közösen feldíszítettük a
karácsonyfát és karácsonyi énekeket hallgattunk és
énekeltünk az otthon sütött mézeskalács illatában.
Elkészítettük az ünnepi vacsorát, díszesen terítettük
meg az asztalt, és elindultunk a Bánki Református
Templomba, ahol karácsonyi műsort adtak elő a gyerekek. A gyülekezeti tagokkal gyertyával a kézben karácsonyi énekeket énekeltünk.
Miután vége lett az istentiszteletnek, hazamentünk
és a fa alatt ajándékok vártak bennünket. Nagy izgalommal bontotta ki mindenki a névre szóló ajándékát. A kisfiú és a kislány felnőtt, és eszükbe jutott
az édesanyja és az édesapja által készített adventi
naptár. Visszaemlékeztek arra, hogy gyermekkorukban mekkora öröm volt ez számukra, és eldöntötték,
hogy ha lesznek majd gyermekeik, ők is fognak készíteni adventi naptárt. Advent végén vagyunk, és karácsonyra készülünk. Mi is izgatottan és kíváncsian
várjuk az ünnepet, ami egyre közeledik.

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad
ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem
vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta
nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” /Lukács evangéliuma 2,8-11/
1. Betlehemi csillag csodafényt ád,
Hirdeti az ég, s föld nagy Királyát,
Bölcsek és pásztorok, bölcsek és pásztorok őt imádják
2. Maga a nagy Isten jött a földre,
Hogy a bűn hatalmát eltörölje,
Megvan a győzelem, megvan a győzelem mindörökre.
3. Nem idegen többé már az ember,
Átölelte Isten kegyelemmel:
Mindnyájan jöjjetek, mindnyájan jöjjetek nagy
örömmel!
4. Szeretete rajtunk túl is árad,
Hirdetnünk kell Jézust a világnak:
Zengjen az énekünk? Zengjen az énekünk
A királynak!
Nagy Sándor
presbiter és családja:
Nagyné Ács Olga, Nagy Máté, Nagy Emese
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Gyereksarok
Kedves Gyerekek!
Biztosan mindannyian hallottátok már, hogy az első karácsonykor hatalmas dolog történt egy nagyon aprócska helyen. Isten a Fiát küldte a földre picike kisbabaként. Ha baba érkezik a családba, mindenki a legnagyobb
szeretettel várja, és mindent szépen előkészítenek neki. Kiságyat, párnácskát és takarót, játékokat, babakocsit. Ezt a kisbabát nagyon sokan várták, mégsem úgy érkezett, ahogy arra az emberek számítottak. Királyként beszéltek róla, mielőtt még megszületett volna, de azon a napon, mikor eljött az idő, mégsem királyi
pompa vette körül. Az anyuka sehol sem kapott szállást, végül egy istállóban kellett megszületnie a babának.
Ahol nem volt kiságy, vagy játék. De a fény, amit ez a picike fiúcska hozott erre a világra, mindenki szívét beragyogta, mert Ő volt Isten Fia. Fénylő csillag világított az égen, hogy a bölcseket elvezesse Hozzá. Ez az apró
csöppség volt Jézus, aki azért jött, hogy minden embernek eltörölhesse az összes bűnét. Picurka, védtelen
kisbaba, de máris hatalmas célja volt az életének. Karácsony napján erre emlékezünk, hogy Isten egyszülött
Fia érkezett meg hozzánk. És ahogy közeledik az ünnep, minden vasárnap egy-egy gyertyát gyújthatunk meg
az adventi koszorún. Nehéz ezt néha észben tartani, de hogy segítsek nektek, az alábbi képen minden nap
jelölhetitek, hogy mikor kell a következő gyertyát meggyújtani. Kérjétek meg anyukátokat, vagy apukátokat,
hogy az első gyertyagyújtás napját ők jelöljék be. Utána minden reggel ti számolhatjátok a napokat, amíg
elérkezik karácsony ünnepe! 

A következő képen pedig….. inkább nem is árulom el. Keresd meg Te magad! Kösd össze a számokat növekvő
sorrendben, és meglátod, miért mosolyog úgy Mária és József!
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Filmajánló
Áttörés (2019)
Amerikai életrajzi dráma (2019)
Igaz történet alapján, Grant Nieporte Joyce Smith könyvéből.
Amikor Joyce Smith örökbefogadott fia, John alatt beszakad a befagyott tó jege, minden remény elveszettnek tűnik. A kamasz majd
negyed órát volt a fagyos vízben, mire sikerült kimenteni. Az orvosok szerint azonban a kómába esett fiúnak semmi esélye arra, hogy
felépüljön. Csakhogy Joyce-t nem érdekli az orvosok véleménye. A
hitének erejében bízva az egész városkát mozgósítja azért, hogy közösen imádkozzanak John gyógyulásáért.
„Egy olyan világban élünk, ahol a hírek alapján, amelyeket nap,
mint nap hallunk felőle, minden csak rossz… én láttam, hogy az
emberek tényleg képesek törődni a másikkal, képesek szeretni, felvenni a kapcsolatot és támogatni a szükségben” – mondta el egy interjúban a fiú nevelőanyja, Joyce Smith. Szerinte Isten, John túlélése által is a legfőbb üzenetét tolmácsolja felénk: hogy szeret minket.
John erre válaszul úgy reagált, persze sok dologban tudna vitatkozni
az anyjával, ennek a mondatának azonban minden egyes szavával
maradéktalanul egyetért. Szerinte is oka van, hogy életben maradt,
és neki csak követnie kell az utat, amit Isten kijelölt számára…
Németi Edina
szerkesztő

Konfirmációs tanfolyam
A 2021-es év konfirmációi tanfolyamához várjuk a 12-13 éves korú gyermekek jelentkezését, akár a Bánki
Református Iskola 6. osztályából, akár a Bánki Gyülekezet köréből.
Jelentkezni lehet 2021. január 15-ig Buzás Dénes lelkipásztornál, az Iskolásainknak a 6.o. osztályfőnökénél.
A tanfolyamon résztvevők részéről elvárás ifjúsági Bibliaórára is járni, melyek péntekenként délután 14.00
órakor 1 órás alkalmat jelentenek.
Ezt követően 15.00 lenne a KT oktatás (konfirmációs tanfolyam) állandó időpontja (januártól májusig). Így
a 16.00-kor induló busszal mindenki elindulhat befelé, haza.
A tananyag a „Megtaláltuk a Messiást!” c. könyv, amit ajándékba kap a gyülekezettől minden Konfirmandus.
A vizsgát követően Pünkösd előtt egy héttel ünnepélyes keretek között gyülekezeti Tagnak nyilvánítjuk a
Konfirmandusokat.
A tanfolyam 2021. Pünkösd Ünnepén ér véget, az első Úrvacsorával!
Megkérünk minden kedves Szülőt, hogy a Gyermekük mérsékelt hiányzása érdekében - erre az időszakra
(januártól májusig) - a Konfirmációi felkészítőkön és az ifjúsági Bibliaórákon való részvételét a Gyermeknek
biztosítani szíveskedjen!
A koronavírus járvány korlátozásainak fennállása esetén
az alkalmak online lesznek elérhetőek!
Buzás Dénes
lelkipásztor
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Tájékoztató az egyháztagság előnyeiről és feltételeiről
A következő pontokban gyűjtöttük össze, hogy milyen előnyökkel jár a Debrecen-Bánki Református
Egyházközség gyülekezeti tagsága:
 a gyülekezet legfontosabb döntéseinél választási
jogával élhet;
 egyházi kazuáliák esetén (keresztelés, esketés, temetés, konfirmáció) ránézve nincs kötelezően előírt díjszabás;
 kedvezményesen vehet részt a gyülekezet eseményein, programjain (családi tábor, kirándulások,
családi nap…stb.);
 gyermekei előnyt élveznek a családi bölcsődébe,
óvodába, iskolába való felvétel során;
 egyházi intézménybe történő felvétel során lelkészi
ajánlást kaphat;
 előnyt élvez a saját intézményeinkben adódó munkalehetőség betöltése esetén;
 szociális étkeztetés keretén belül további kedvezmények biztosítsa;
 a gyülekezet életéről újság formájában, illetve
egyéb hírcsatornákon rendszeres tájékoztatást
kaphat;
 a gyülekezet általi szeretetszolgálat, szeretetcsomagok és egyéb adományok kiosztása elsősorban
a gyülekezet tagjai részére történnek;
 a választói névjegyzékbe felvett gyülekezeti tagok
folyamatos számontartása mellett betegségük esetén, anyagi szükségükben lehetőséghez mérten támogatást kapnak.
A Magyar Református Egyház alkotmánya (6. § - 8.
§) szerint az egyháztagság feltételei a következők szerint van meghatározva, amely kiegészült egyházközségeink belső rendelkezéseivel:
Ki számít egyháztagnak?
A Magyarországi Református Egyház tagja mindenki, aki az alábbi két feltételnek megfelel:
 magyar állampolgár, vagy nem magyar állampolgár, de Magyarországon él,
 a református egyház szertartása szerint megke-

resztelték, vagy nem keresztelték meg, de nagykorúként reformátusnak vallja magát.
Az egyháztagok egy szűkebb körét alkotják a teljes
jogú egyháztagok. Őket választójog illeti meg a gyülekezeti választások során: a lelkészt, a presbitereket
és a gondnoko(ka)t választó egyházközségi közgyűlésen. Az aktív választójog mellett a választhatóság
jogával is rendelkeznek a teljes jogú egyháztagok:
egyházi tisztségekre választhatók. Teljes jogú egyháztagnak az számít, aki az alábbi követelmények
mindegyikének megfelel:
 meg van keresztelve,
 konfirmációi fogadalmat tett,
 a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
 egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul (egyházfenntartói járulékot – „tagdíjat”,
mint például vadásztársasági, halásztársasági vagy
egyéb társulati tagdíjakat – fizet).
A választójog és választhatóság kérdésében az egyes
részegyházak belső jogszabályai az irányadóak.
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy
legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”			

(ApCsel 20,28)

Csuri Istvánné gondnok
Takács-Sárkány Ildikó intézményvezető

Előre közölt alkalmak
November 26.

Bánk 16.00 óra Bűnbánati Istentisztelet

November 29.

Bánk 9.00 óra Advent első vasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet

December 06.

Bánk 9.00 Adventi Istentisztelet

December 13.

Bánk 9.00 Adventi Istentisztelet

December 20.

Bánk 9.00 Adventi Istentisztelet

December 24. 		

Bánk 15.00 Szentesti Istentisztelet

December 25. 		

Bánk 9.00 Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet.

December 31. 		

Bánk 15.00 Óévi Ünnepi Istentisztelet

Január 01. 			

Bánk 9.00 Újévi Ünnepi Istentisztelet

Állandó alkalmak
Vasárnap 9.00 Vasárnapi Istentisztelet (Bánki Templom)
Szeptembertől:
Kedd 10.00		

Bibliaóra Dicsőítő énekléssel (Szociális Intézmény Főépülete)

Csütörtök 15.00

Beszélgetős Bibliaóra és Imaközösség

Péntek 14.00		

Ifjúsági Bibliaóra (Iskolai Felső Tagozat Tetőtér)

Oktatási Időszakban minden hónap előre közölt vasárnapján Családi Istentisztelet.
Lelkészi ügyintézés bármikor, előre egyeztetve.

Elérhetőségeink
Gyülekezeti Postacímünk:
4002 Debrecen, Külső Diószegi u. 176.
Honlap:
www.bankigyulekezet.hu
Facebook:
Debrecen-Bánki Református Egyházközség
Telefon:
Intézményi Központ +3652/890-307
Lelkipásztor (Buzás Dénes) +3670/337-3733
Gondnok (Csuri Istvánné) +3620/265-4248
Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 11100609-19851330-36000001
(Adományaikat köszönjük!)
Szociális Intézmény Vezető:
Takács-Sárkány Ildikó
+36-20/230-3238

Református Családi Bölcsőde Vezető:
Tóth Edina
+36-20/252-6065
Református Óvoda Igazgató:
Bakóczy Andrásné
bankiovoda@gmail.com
+36-20/314-0510
Református Általános Iskola Igazgató:
Tóth István
bankirefiskola@gmail.com
+36-70/293-1834
Szerkesztőség: Németi Edina, Kupásné Fülöp Éva,
Huga László, Takács Bertold
Nyomda: Litográfia Nyomda, Debrecen

