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Textus: Mk7,31-37
„Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és
Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment
a Tízváros határain keresztül. Ekkor egy
dadogó süketet vittek hozzá, és kérték,
hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a
süket fülébe dugta, majd ujjára köpve
megérintette a nyelvét; azután az égre
tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá:
„Effata, azaz: nyílj meg!” És megnyílt a
füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek
se mondják el; de minél inkább tiltotta,
annál inkább híresztelték, és szerfölött
álmélkodtak, és ezt mondták: „Mindent
helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.”

A TARTALOMBÓL
• Igemagyarázat
• Gondnoki köszöntő
• Gyülekezeti események és életképek
• Tájékoztató az egyháztagság előnyeiről és feltételeiről
• Bánki Klub Krónika
• Családi tábor Sárospatakon

• Iskolai életünk
• Rejtvény
• Óvodai életünk
• Egy megvalósult álom
• Bölcsődei életünk
• Erdei táborunk 2021
• Bánki erdőjáró rovat

• Kovács Ákos bizonyságtétele
• Könyvajánló
• Gyereksarok
• Előre közölt alkalmak
• Állandó alkalmak
• Elérhetőségeink

2

BÉKESSÉG 2021. Újkenyér hava

Textus: Mk7,31-37
Kedves Testvérek!
Ezt a mai Bibliai történetet sokféle szemmel végig
lehet olvasni, és sokféle tanulságot lehet belőle kihámozni. Orvosi tanulságot, pszichológiai tanulságot,
vallási vagy akár szociális tanulságot, és egyebeket.
Én ma ezek közül nem szeretném sem az egyiket, sem
a másikat választani. Hanem egész egyszerűen ennek
a történetnek a bizonyos mozzanatait szeretném,
mint lépcsőfokokat végig járni... Mint láncszemeket
fogom egymás után felfűzni, míg végül egy remélem
mutatós kis nyakék lesz belőle. Ez a történet egészen
egyszerűen azt mutatja be nekünk, hogy Jézus valaha
régen, hogyan gyógyított meg egy dadogó süketet. Ha
ezt kicsit tudományosabban szeretném mondani, akkor azt mondanám, hogy ez a történet Jézus gyógyító
terápiáját mutatja be.
Ahogy láttuk, azzal kezdődik minden, hogy odavisznek Jézushoz egy dadogó süketet. Ez az ember nem
lehetet mindig süket. Nem tudom, hogy ki mennyire
ismeri közöttünk ezt a fajta fogyatékosságot, mondjuk én sem vagyok témaszakértő, de azt azért tudom,
hogy ha valaki süketen születik, akkor az az ember
nem dadogva beszél, hanem igazából sehogy sem
tud beszélni. Ez a süket ember viszont nyögdécselve
ugyan, de tudott beszélni. Valószínűleg tehát később,
mondjuk felnőttkorában vált süketté, és ezért felejtette el a beszédet, és csupán nyögdécselni tudott.
Betegnek lenni, és fogyatékosnak lenni mindig rossz,
de abban az időben különösen is rossz volt. Az emberi köztudat úgy tartotta, hogy a fogyatékosságot
a rossz szellemek okozzák. Márpedig ha valakit egy
rossz szellem megszállott, az az ember tisztátalanná
vált. Olyannak tekintették őt, mintha leprás lett volna. Az emberek nem szívesen érintkeztek vele. Nagy
ívben elkerülték őt, mert féltek tőle. Olykor még durván is bántak vele. Sőt! Az ilyen fogyatékosság nemcsak az egyénnek jelentett hátrányos megkülönböztetést, hanem az egész családnak szerencsétlenséget
jelentett. Abba a családba, ahol ilyen fogyatékkal élő
emberek voltak, nem szívesen házasodtak be, még
akkor sem, ha a családban csodaszép lányok és délceg fiúk is voltak. Ezért aztán a családok eltitkolták és
elrejtették az ilyen fogyatékos gyermeket. De ahogy
az lenni szokott, mennél inkább rejtegették, annál inkább kíváncsiskodtak az emberek. Valahogy így került a történetünkben szereplő süket ember is egyfelől ebbe a kirekesztett állapotba, ám másfelől mégis a
figyelem középpontjába. Borzasztó nagy magányosságban, másoknak pedig visszatetszést okozva élte
a maga szomorú kis életét. Szeretetet jóformán sen-

kitől sem tapasztalt. Talán amikor egy csodadoktor
vagy kuruzsló érkezett a városba, azonnal odavitte őt
a családja, hogy valaki hátha segít rajta. De bármit is
próbáltak ki rajta, semmi sem segített.
Aztán egyszer csak Jézushoz is elvitték ezt az embert… Ezt olvassuk, hogy Jézus pedig félrevonta őt
a sokaságból… egymagában. Jézus nem olyan volt,
mint a többi csodadoktor, a kuruzslók, akik szerettek
a piacokon, a tömeg szeme láttára gyógyítani. Szerették magukat az emberek előtt produkálni. Jézus pont
az ellenkezőjét tette. Ő megfogta ennek a süket embernek a kezét, félrevonta őt egymagában, félrevonta
őt úgy, hogy kettesben maradjanak, és akkor viszont
belenézett ennek az embernek a szemébe jó mélyen. Addig testvérek senkinek az életében nem fog
a gyógyulás elkezdődni, amíg az ember ezt a Jézusi
ölelést, vagy ezt a Jézusi kézfogást meg nem érzi. Ami
nemcsak, hogy megragad, hanem külön akar vinni.
És talán pont azért szeretne mások közül kiemelni,
hogy éreztesse velünk, hogy minket különös szeretettel szeret az Isten. Most Neki senki más nem számít,
csakis mi egyszemélyben. Amikor minket gyógyít,
amikor nekünk ajándékot készít, akkor CSAK velünk
foglalkozik. Nem számít a második, a harmadik. Ő
elfelejti az egész világmindenséget, és annak összes
gondját, baját. Most mi vagyunk a legnagyobb ügye,
és a legnagyobb feladata. És ez a mások közül való kiválasztás, azt hiszem, hogy ez a legmélyebb szeretet,
amit az ember sohasem érthet meg. Vannak nálunk
nagyobbak, szebbek, és különbek, akár még értékesebbek is, akár tisztább életűek is, de hogy miért pont
minket ölel körül Jézus ezzel a megindokolhatatlan
szeretettel, ezt nem érti az ember. Bizony ez az érzés kavargott ennek a süket embernek is a szívében.
Jézus ott abból a sokaságból, nem a leggazdagabbat,
nem a legszebbet, nem a legegészségesebbet választotta ki magának, hanem egy elveszettet, egy félkegyelmű beteget, akinek nem volt az égvilágon semmi
érdeme, semmilyen bája vagy szépsége. Ő attól lett
különleges, hogy őt Isten kegyelme célba vette. ÉS
ebben a pillanatban, már ennek a süket embernek
sem számított senki más, csak Jézus. Körülötte minden más kép elmosódott. Köddé váltak az ismerős, és
az ismeretlen arcok. Ő ekkor már csak egy tündöklő
szempárt látott, Aki rámosolygott. Amikor mi is megérezzük Jézus miránk is ránk árasztott különleges
szeretetét, úgy hiszem a mi részünkről is az a legösztönösebb válasz, hogy Ő lesz mindig a legfontosabb.
Körülötte pedig elhalványul minden más.
Aztán a következő pillanatban Jézus az ujját a süket
fülébe dugta, majd az ujjára köpve megérintette annak a nyelvét. Hogy mit is csinál itt Jézus? Rátapint a
baj gyökerére. Odateszi a kezét a nyomorúság helyé-
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re. Ő ennek a süketnek a fülét érintette meg. Aztán a
némának a nyelvét, a vaknak a szemét, a bénának a
lábát, a halottnak pedig a lelkét. Nem más ez, mint a
bajnak a feltárása. Amikor az ember igazán szembe
áll Jézussal, egyszer csak elkezd felszisszenni, ahogy
rátapint a mi életünkben is a bajok forrására. Rátapint a gőgösségünkre, és mi összerezzenünk. Rátapint a haragunkra, és újra összerezzenünk. Rátapint
a gonosz kívánságainkra, a hatalomvágyra, a fukarságra, és mi újra összerezzenünk. Jézus ujja egyre
mélyebbre tapint, egyre több nyomorúságot érint, és
én egyre jobban érzem, hogy még ha fáj is, de most
teremt engem újjá az Isten.
Aztán az égre tekintve fohászkodott Jézus. Nekem
ebben a történetben ez a mozdulata tetszik a legjobban Jézusnak. Mintha azt mondaná, hogy nem én,
hanem az Isten! Ő fogja őt meggyógyítani. Nem a
cselekedet, hanem a kegyelem. Nem az érdeme, hanem az Isten ereje és szeretete. Ebben különbözik,
testvérek a keresztyénség mondjuk a hellén gondolkodástól, ami a filozófiától várta a megoldásokat
és a segítséget. Ebben különbözik, a keresztyénség
mondjuk a zsidó hittől, ami pedig a cselekedetektől várta a megoldásokat és a segítséget. Ez a mozdulat a reformáció igazi lényege, ami a lelket és az
Igét helyezte előtérbe a begyakorolt mozdulatokkal
szemben. Amikor beleharsogta a világba, hogy a segítség mindig felülről jön, de fentről viszont mindig
jön az Isten segítsége. Mintha azt mondaná ez a felfelé tekintő Jézus, hogy Atyám könyörülj meg ezen
az emberen. Ne az ő érdeméért, hanem a Te dicsőségedért. Jézus ezzel a szeretettel esedezik ma is minden emberért. A ma született csecsemőért, a haldokló
aggastyánokért, a pénztől elvakultakért, a nyomorult
koldusokért, a magukat tökéletesnek gondolókért, és
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a magukat semmibe sem néző vámszedőkért.
De van itt még valami. Jézus mond itt egy furcsa
szót a betegnek, a süketnek. Effata, azaz nyílj meg.
Amit én így fordítanék le, hogy próbáld meg, és kezdj
el beszélni. És ez itt testvérek már maga a csoda. A
Krisztusi csoda mindig ezzel kezdődik, hogy próbáld
meg, és kezd el. Amikor az az ember, aki sohasem
beszélt, most elkezd hibátlanul beszélni. Amikor az
az ember, aki sohasem imádkozott, elkezd gyermeki egyszerűséggel imádkozni. Amikor azt mondja az
ital rabja, hogy én ezt a poharat többé nem fogom
felemelni. Amikor a tékozló fiú elkezd a mélységből
felegyenesedni. Amikor a kőszívű ember elkezd kön�nyeket hullatni. Amikor a babonás ember elkezdi a
házi bálványokat kidobálni. Amikor a korábban olvasott horoszkóp oldalakat az ember elkezdi átlapozni. Amikor az ember a templomi istentisztelet miatt
akár egy fontos találkozót is képes lemondani. Amikor az ember elkezdi minimum a nagy parancsolatot
betartani, elkezdi az Isten és az embert is szeretni.
Végül még egy dolgot érdemes azért látni. Jézus a
lelkére köti ennek az embernek, hogy a csoda az neked szól. Erről nem kell másoknak beszélni, hanem
a sajátodként kell kezelni. A csoda az mindig egy
szent ajándék. Nem egy kitüntetés, amit másoknak
mutogatni kell. Nem egy divatékszer, amivel lehet
divatolni. A csodák mindig Isten ajándékai. De Isten
okkal adja nekünk az ajándékait. Megnyílt fülekkel
lehet Isten szavát nemcsak itt, hanem mindenütt
hallani. Lehet megnyílt ajkakkal, Vele imádságban
beszélni. Lehet Róla is beszélni. Lehet Érte utakat is
megtenni. Érte szolgálni, dolgozni, vagy áldozni. Tanúskodjon testvérek a mi életünk is arról a csodáról,
amit rajtunk művelt az Isten. Ámen!
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Gondnoki köszöntő

S

zeretettel köszöntöm a Békesség újság olvasóit! Gyülekezeti újságunk harmadik negyedéves
kiadásában örömmel tájékoztatom a kedves
Testvéreket, hogy a Covid járvány utáni első templomnyitás alkalmával a gyülekezeti és az intézményi
életünk is újra beindult.
Az év elején közzétett missziói programból Istennek
hála eddig majdnem minden megvalósult. A színvonalas működés érdekében sok szép rendezvényt és
alkalmat terveztünk. Ezek között volt családi nap,
ballagások megszervezése, konfirmáció, gyermektáborok, családi tábor…stb.) Hívő Testvéreink kulturális igényeit is próbáljuk szemmel tartani, ezért is
szerveztünk egy Úrvacsorás Zenés Istentiszteletet,
ahol két nagyszerű zenész orgonajátékát hallhattuk.
Nagyszerű programjaink mellett intézményeinkben fejlesztési munkálatok is bőven akadnak. Mint
tudjuk, családi napunk alkalmával az új óvodánk
alapkőletétele is megtörtént. Ez az új építmény 650
négyzetméteres helyiség lesz, aminek építése jelenleg már a szerelőbetonig eljutott. Reménykedünk,
hogy időre be tudjuk fejezni ezt az építkezést, ehhez
viszont nagy szükségünk van Istenünk ránk figyelő
kegyelmére.
Egy újabb álom is megszületni készül, hiszen egy
bentlakásos idősotthon építését is tervezzük, amihez
már a Minisztériumból egy szakhatósági befogadási

engedélyt is kaptunk. Az építkezést 3 ütemben tervezzük, először 40 fő, majd később 30-30 fő befogadására lesz alkalmas. Ez a szolgáltatás sokat segíthet
majd Debrecen Városában a minőségi bentlakásos
idős ellátás terén. Jelenleg a tervek elkészülését és
az Egyházfőhatóság hozzájárulását várjuk. Ez a beruházás is nagy fejlődés lehetne a bánki gyülekezet
számára.
A Magyar Kormány jóvoltából egy iskola kápolna is
épül az intézményünk területén, melyet terveink szerint a generáció minden tagja használhat.
A sok munka mellett táborozási lehetőségünk is
volt, ami Sárospatakon sikeresen lezajlott. Tartalmas, élményekkel teli 6 napot töltöttünk el, ami testi
és lelki feltöltődést nyújtott a résztvevők számára.
A fentiek szerinti tájékoztatást Isten ügyének tekinti a gyülekezet és kellő alázattal kérjük, és elfogadjuk
az Ő akaratát.
„Nem attól függ, aki akarja, sem attól, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istentől.” (Róm9,16)
Kedves Olvasók! Isten iránti hálával készüljünk az
Államalapítás évfordulójára, és imádságos szívvel
várjuk az Új Kenyér ünnepét!
nk, célkitűzéseink sikeres megvalósulását kívánom!
Áldás, békesség!
Csuri Istvánné gondnok

Gyülekezeti események és életképek
2021. március 28-án Virágvasárnapi Ünnepi Istentiszteletet tartottunk, és az Iskolánk 3. osztályos tanulóinak műsorát láthatta a gyülekezet kivetítve a járványügyi
szabályok miatt.
Április 1-én Nagycsütörtöki Úrvacsorás Istentiszteleten vettünk részt, melynek keretén belül gyönyörű orgonajátékot hallhattunk Herbály Eszter és Sárossy Dániel
előadásában.
Április 2-án Nagypénteki Istentiszteleten Sajtos Szilárd tábori lelkész hirdetett igét.
Április 4-én Krisztus feltámadásának ünnepét, a Húsvéti Ünnepi Úrvacsorás Istentiszteletet még a járványügyi szabályok mellett tarthattuk meg.
Április 11-én Úrnapi Istentiszteletünkre az Európa Rádió munkatársa látogatott el, és élőben is közvetítette a
hallgatók számára.

Május 2-án Istentiszteletünk alkalmával Iskolánk osztályos tanulói műsorral kedveskedtek az édesanyáknak
és nagymamáknak. A műsor kivetítve volt látható a gyülekezet számára.
Anyák napja
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Május 7-én 19 konfirmandus tett sikeres konfirmációs
vizsgát a Szülők és a Vezetőség jelenlétében.
Május 9-én Isten kegyelméből már hivatalosan is kinyithattuk a templomunkat, és nagy örömünkre meg is
teltek a padsorok a hívő Testvérekkel, azonban az online
teret is megtartjuk, hogy minél többen hallhassák Isten
Igéjét.
Május 16-án a sikeres vizsgát tett konfirmandusaink
esküt tettet a gyülekezet előtt hitük megerősítéséről.
Május 23-án Pünkösdi Úrvacsorás Ünnepi Istentiszteleten vehettek részt a templomba látogatók.
Május 28-án és 29-én a Családi Bölcsődénk és Óvodánk ballagási ünnepségén vehettünk részt.
Június 5-én Intézményünkben családi nap keretében
Isten kegyelméből az új óvodánk alapkőletételi ünnepségét is megtartottuk. Áhítatot tartott Hadházi Tamás
esperes és a Városvezetés képviselői is köszöntöttek minket.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja alkalmával
közösen helyeztünk el nemzeti színű szalagot a templomkert emlékdombján.
Június 6-án gyülekezetünkben Egyházlátogatás volt,
illetve ezen a napon pedagógusainkat is köszöntöttük.
Június 19-én Általános Iskolánk 8. osztályos diákjait
búcsúztattuk el ünnepélyes kertetek között, majd tanévzáróval fejeződött be a nap.
Július 4-én Diakóniai Istentisztelet volt a bánki gyülekezetben, amelyen Czapp József lelkipásztor hirdette az
igét, majd Gellén Imre szociális szakember tartott előadást az idősek ellátási formáiról. Ezen az alkalmon adománydobozokat helyeztünk ki, melynek bevétele Csapó
Regina gyógyításához járul hozzá, e mellett a presbitérium is hozzáadta felajánlását. Isten óvó tekintete legyen
Reginán és a családján!
Július 19-24-ig idén is megszerveztük a Sárospataki Családi Tábort, ahonnan felejthetetlen élményekkel
tértünk haza. Istené a dicsőség, köszönjük Buzás Dénes
lelkipásztorunknak, hogy lehetővé tette számunkra ezt a
kirándulást.
Továbbra is Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
Csuri Istvánné gondnok

Konfirmáció
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Nemzeti Összetartozás napja

Diakónus vasárnap

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 megkeresztelték, 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

7

BÉKESSÉG 2021. Újkenyér hava

Bánki Klub Krónika

M

ég éppen, a járványügyi szabályok betartása mellett, zárt templomokban, illetve
online közvetítéssel, meghallgathattuk a
MediChoir énekkarának nőnapi előadását, mikor
betört a járvány következő hulláma. Sok programot
terveztünk, amelyeket újra kellett gondolnunk. Természetesen ünnepeink méltó módon való megünneplése nem maradhatott el. A kedves vállalkozó kedvű,
szorgos kezű ellátottainkkal kokárdát horgoltunk,
melyet a közelgő március 15-ei ünnepségre készítettünk volna, de sajnos azt is zárt templom mögött kellett megtartani. De nem csüggedtünk, mert a kokárdák elkészültek, megmaradtak, és bízunk a következő
évbe, amikor fel tudjuk majd használni őket. Ebből
18 darabot eljutattuk a gyermekműsort adó 6.osztályos tanulókhoz, akik színvonalas előadásuk során
viselték az általunk készített kokárdákat. Csendes, de
mégis méltóságteljes megünneplése volt így a március 15-ének.
Hagyományteremtő célunk volt a dicsőítő ének
Olgival program bevezetésével, mikor is 15-20 percen
keresztül otthon is együtt énekelhetünk, dicsőíthetjük az Urat. Ilyenkor reményeim szerint előkerülnek
otthonainkban is a fekete énekeskönyvek, és együtt
zengünk, éneklünk.
További hagyományunkhoz híven a kedd 10 órakor
kezdődő áhítatok sem maradtak el, mivel mindig online közvetítettük őket, amelyek így bármikor visszanézhetőek, felidézhetőek lettek. Milyen könnyebbséget jelentett szerintem mindenki számára, aki lelkileg
töltekezni akart, hogy újra és újra végignézhette, átgondolhatta a hallottakat. Szeretnénk megköszönni
itt is Nagytiszteletű Úr kitartását, hogy soha nem adta
fel, nem jöhetett olyan járvány, amely megszakította
volna ezt a hagyományt.
Majdnem két hónapon keresztül csak online, illetve telefonon érhettük el klubtagjainkat. Bejelentkeztünk messengeren a nappali chatklubba, ahol többen
egyszerre beszélve meséltük el egymásnak, ki mivel
tölti a napjait. Fotókon keresztül megnéztük egymás
virágoskertjét, csodáltuk, ahogy nyílik a természet.
Segítettünk az online ügyintézésben, aki kérte. A hivatalok ügyintézése sokszor csak online módon történhetett, amiben mindenkinek segítettünk.
A májusi hónapban volt először alkalmunk újra
találkozni. Nem maradhatott el az anyukák, nagymamák köszöntése, melyet online is megtettünk egy
zenei összeállítással, és személyesen is a mi kis templomunkban. A film klubunk keretében a díjat nyert
Sunset című magyar alkotást nézhettük meg. Rákö-

Áhitat

Családi nap

8

vetkezően a saláta napon egy kis finomsággal készültünk, és jót beszélgettünk.
Ebben a hónapban Napos csibe „akciónkkal” vártuk
a kedves ellátottainkat. Köszönve a Szöllősi Keltető
munkáját, május 19-én 1000 darab naposcsibe került
új gazdához. Akkor még nem is sejtettük, hogy a jó
Isten arra indítja a Szöllősi Keltető szívét, hogy május
26-án is több mint 4000 naposcsibét tudjuk kiosztani. Amikor jött a telefonhívás Szöllősi Tünditől, hogy
szeretne felajánlani 4000 darab csibét, mert látta itt
milyen nagy szükség van rá, akkor már tudtam, hogy
mennyire fognak neki örülni az emberek. A kis napsárga csibék szívderítő látványt keltettek, mikor szerető, őket dédelgető emberekhez kerültek.
A pünkösdi ünnepkör meghozta egy kicsit a felszabadulást, a fellélegzést. Bátrabban nyitogattuk
kapujainkat, és egy kicsit visszatérhettünk a megszokott jelenléti alkalmainkhoz. Május 26-án jó volt
együtt főzőcskézni a szabadban, finom pörkölt tésztával, savanyúsággal jó beszélgetéssel, mindenkinek
visszahozta a jókedvét.
Bízva a jövőben már májusban meghirdettük hagyományos programjainkat, a Családi Napot, valamint a Sárospataki Családi Tábort. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen jelentkeztek, és sokaknak
enyhült a félelem a szívébe, és bátrabban jöttek közösségbe.
Nagyon vártuk a 2021. június 5-ei Családi Napot
és a keretén belül megrendezésre kerülő DebrecenBánki Református Óvoda alapkőletételét. Történelmi
pillanatot élhettünk át, mikor egy új épület alapkövét
raktunk le. A lehelyezett időkapszula a jövőnek állít
emléket, elraktározva a múlt kicsiny szeletét. Öröm
volt látni a boldogságot a gyerekek és családok tekintetében, hogy mindez értük történik, a jövő nemzedékének.
A júniusi hónapba sikerült egy kis kirándulást is
belecsempészni, amikor is június 9-én ellátogattunk
a Téglási Degenfeld-Schomburg kastélyba. 1798-ban
Téglást gróf Bek Pálnak - Debrecen királyi biztosának - adományozták, akinek köszönhetően a település szerkezetét mérnöki munkával alakították ki. Az
1800-as években alakult ki Téglás sakktáblás alaprajza. Szintén ő építtette 1804-ben a Degenfeld-kastélyt.
A XIX. században igen élénk szellemi élet folyt a kastélyban, gyakori vendég volt itt Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Széchenyi István, Nagy Sándor József, az 1848-as szabadságharc tábornoka és a
legendás szabolcsi zászlóalj parancsnoka, Rakovszky
Samu ezredes. Az utóbbi időben gyermekotthon üzemelt a kastélyban, többen még emlékeztek erre az
időszakra. Mai kor számára egy vállalkozó tette elérhetővé az épületet, aki rendezvényeket szervez ben-
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ne, de régi fényét próbálta visszaállítani az utókornak. Kedves idegenvezetőnk részletesen beszámolt
ezekről a részletekről is. Jó volt kicsit kimozdulni.
Észre se vettük, és már el is jött a Vakáció ideje,
mikor sokan az unokákkal együtt kerestek meg bennünket. Gyerektáborunkhoz csatlakoztunk néha egyegy programmal, mint főzés a szabadban, ahol a gyerekek együtt pirították a szalonnát velünk (persze jót
lakmároztak belőle), vagy egy séta az erdőben, mikor
elkísérhettük őket a Bánki tájházba. Olyan gyorsan
elteltek ezek a napok, tésztakészítéssel, slambucfőzéssel, lecsóversennyel. Csak úgy repültek a hetek, a
gyerekek jöttek, mentek, mi pedig örömmel láttuk,
hogy hasznosan töltik közöttünk a nyarat, hisz a generációs találkozások alkalmával nem csak a tűzgyújtás, meg szalonnapörkölést sajátítják el, de tudattalanul is, megtanulnak tisztelettel bánni az idősekkel, és
szeretetet kapnak cserébe tőlük.
Minden csütörtökön dicsőítettük az Urat együtt, és
jó volt hallani, hogy egyre többen éneklünk együtt.
Ezek a csütörtöki reggelek, melyek énekléssel kezdődtek mindig új erővel töltöttek fel minket arra a
napra.
Ezt Sárospatakon is megtapasztalhattuk, aki részt
vett velünk a családi táborunkba, hogy a rendszeres
reggeli imádság, áhítat, együtt éneklés, milyen sokat
tud jelenteni. A júliusi hónapunkat még a táborba érkező gyerekekkel együtt töltöttük, de mielőtt elmentünk pihenni a családi táborba, egy cseppnyi segítséget adtunk. Július 15-re véradást szerveztünk, mely
irányítottan, Lippai Sándor testvérünk szívműtétjénél kerül majd felhasználásra. Istennek hála és dicsőség, hogy 22-en adhattunk vért. Köszönjük minden
kedves adakozónak, és megjelentnek.
A Sárospataki tábort követően élménybeszámolót
tartottunk, mert sokan nem tudtak eljönni, de az élő
közvetítéseken keresztül nyomon követhették programjainkat.
Hamar eljött az augusztus. Mindenkit ebben a hónapban is várunk programjainkra, vagy csak kis beszélgetésre, egy jó kávéra!
Takács-Sárkány Ildikó
intézményvezető
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Csibeosztás

Dicsőítés

Főzés

Reggeli torna

Salátanap

Slambucfőzés

Tészta készítés

Túra a gyerekekkel
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Turkáló

Véradás

Téglási kirándulás

CSALÁDI TÁBOR SÁROSPATAKON 2021

A

Jó levegő, szép kilátás

z Úr kegyelméből a Bánki gyülekezet 2021.
Július 19.-től ismét elindulhatott a most már
szokásosnak mondható családi táborba. Bár a
szervezésben idén is figyelembe kellett venni a vírushelyzetet, de így is jobb körülmények között indult el
a csapat, mint tavaly. (Az oltásoknak köszönhetően
már sokkal nyitottabbak voltak a lehetőségek.)
Tavaly a gyermekeimmel sajnos nem tudtunk elmenni, így az idén nagyon vártuk a táborba való indulást. Gyermekeim az indulás előtt egy nappal már
izgatottan kezdtek el csomagolni, és tervezgették,
hogy melyik kedvenc helyen, kivel fognak tartózkodni…
Végre eljött a nagy nap, az utazás napja. Két busszal
vágtunk neki az útnak, amelyen hála Istennek ismét
velünk lehettek a belényesi testvérek is. A buszon a
gyermekek az ismerős és mesés tájakon haladva alig
várták, hogy megérkezzenek és a barátokkal együtt
játszhassanak.
Amikor megérkeztünk végre a jól ismert Tengerszem Campingbe, mindenki elfoglalta a kijelölt szálláshelyét. Egy finom ebéd és szieszta után dicsőítés és
áhítat, majd kiscsoportos beszélgetések következtek.
Mind az áhítatok, mind a kiscsoportos beszélgetések

alatt Salamon életútján haladtunk végig. Salamon
bölcsességéről, a templomépítéséről, a Szövetség ládájának elhelyezéséről, az Úr ígéretéről és intéséről,
a bálványimádásról és az ország kettészakadásáról
beszélgethettünk.
A kiscsoportos beszélgetéseink korcsoportnak
megfelelően zajlottak. A kisebb gyermekeket TakácsSárkány Ildikó intézményvezetőnk és Nagy Marika
kedves munkatársunk játékosan vezette be Salamon
életútjába, míg a nagyobb gyermekeket, azaz az ifjúsági csoportot Kovács Orsolya tanár néni irányította.
A felnőttek is két csoportba voltak beosztva. Az 50 év
alattiak csoportjával Buzás Dénes lelkipásztorunkkal
és Réman István belényesi gyülekezet vezetőjével,
míg a szépkorúakkal Boross István és Csuri Istvánné
vezetésével mélyülhettek el a témákban.
Az első napi csoportos beszélgetés után szabad
program vette kezdetét. Most, is mint eddig mindig
minden napra be volt ütemezve egy közkedvelt program: a strandolás a szomszédságban lévő Végardó
fürdőben. Ez a program nem csak a gyermekek körében, hanem a felnőttek számára is kedvenc időtöltésnek bizonyult. Minden vacsora után spontán jó kis
csoportos beszélgetős esték alakultak ki.
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A gyermekeknek állandó program volt még a hét
minden napján a kézműves foglalkozás. Első alkalommal fakorongokból medált, majd papírból templomot készítettek, illetve pólófestésre is volt lehetőségük.
A második naptól kezdve délelőttönként kirándulások voltak betervezve. Kedden a Zempléni-hegység
nyugati részén látható boldogkőváraljai várba látogattunk el. Itt szinte mindenkit lenyűgözött a mesés
panoráma, ami páratlan látványt nyújtott a környező
vidékre. Nekem főként a déli torony alatti megfigyelőbástya tetszett és a makett kiállítás, ami a népünk
történetét mutatja be.
Szerdán igazi nagy élmények vártak mindenkit.
Ezen a napon mindenki megtalálhatta a magának
megfelelő programot. Az első lehetőség szerint el lehetett menni Szlovákiába, a Borsi kastélyba Rákóczy
szülőházát megtekinteni. Ezt a programot főként
azok választhatták, akiknek volt védettségi igazolványuk és az oltási lapjukat is hozták magukkal. A második csoport a már jól ismert és a fiatalok körében
igen közkedvelt helyre Sátoraljaújhelyre, a kalandparkba indultak el bobozni. Sajnos a libegő felújítási munkálatok miatt le volt zárva, ezért merült fel a
harmadik lehetőség. Aki ezt a lehetőséget választotta
az sétálva indulhatott el a reneszánsz stílusú sárospataki várba.
Negyedik napon a népes kis csapatunk Tokaj felé
vette az útját. Ezen a reggelen is igazán szép program
vette kezdetét: pálinka kóstolással egybekötött sétahajókázás a Tiszán. Most is láthattuk, hogy milyen
lenyűgözően szép folyónk van, ahol szemet gyönyörködtető látványban volt részünk. Ez két csoportban
zajlott le, mert a hajó befogadó képessége kisebb volt,
mint a táborban résztvevők száma. Az alatt az idő
alatt, míg az egyik csapat hajókázott, a másik csapat
addig vásárolgathatott, vagy esetleg a bátrabb és erősebb kondiban lévők hegyet is mászhattak.
Pénteken igazi családi programon vehettünk részt,
amit egyformán szeretett felnőtt és gyermek. Ezen a
napon indultunk el ugyanis kisvasutazni Pálházáról
Kőkapura. Maga a kisvasutazás is igazi élményt nyújtott, ahogy egyre beljebb haladtunk az erdőbe. Szinte
mindenkinek jól esett a nyári melegben az árnyékos,
hűvös erdőben haladni. Szép látványt nyújtott, ahogy
a napsugarak besütöttek a fák közzé, és közben a vonat zakatolása mellett hallgathattuk a madarak énekét és a folydogáló patakocska csobogását. Amikor
pedig megérkeztünk, akkor sem maradtunk látvány
nélkül, a tó, erdei környezet és a fából faragott szobrok nyújtottak látványosságot. Aki pedig tartósabb
emléket keresett, az is megtalálta a számára megfelelőt a helyi kis kristályboltban. Mielőtt pedig visszafelé indultunk volna a táborba, még egy finom fagylaltozásban is részünk volt.
Sajnos minden jónak vége szakad egyszer, így e
gazdag programok után most is eljött az utolsó nap,
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ami Úrvacsorás Istentisztelettel indult. Az ebédünket
hideg csomagban kaptuk meg s így indultunk haza.
Talán egy kissé hamar, mert erre a napra is lett tervezve egy csodálatos kirándulás. Végső búcsút vettünk tehát a campingtől, és elindultunk a tarcali Áldó
Krisztus szoborhoz. A szobor alá érve a meredek út
vezetett felfelé majd ismét meredek lépcsősoron közelítettük meg a dombtetőt. A domb tetejéről pedig
fantasztikus körpanoráma tárulta elénk. Nagy segítséget nyújtott az idősebbek számára, hogy az Önkormányzat elektromos járművekkel segített a feljutásban, és így senki sem maradt ki a látványosságból.
Bátran le merem írni, hogy szerintem mindenkinek
kellemesen és lelkileg feltöltődve telt el a hét. Találkozunk jövőre!
Ujj Barnabásné, intézményi munkatárs
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Iskolai életünk

A

2020/2021 tanévben sem változott iskolánk
küldetése: a keresztyén szellemiségű nevelés
- sajátos értékrendjével, korszerű, minőségi
oktatással, kiegészítő tananyagával és módszereivel,
a szülőkkel és a gyülekezettel együttműködve elősegíti, hogy gyermekeinkből egészséges, illemtudó,
művelt keresztyén ember váljon.
A tanév ismételten rendhagyóra, változatosra sikerült – sok tervezett programunk nem valósulhatott
meg, az iskolai munkatervet folyamatosan módosítanunk kellett a világjárvány okozta védelmi intézkedések, korlátozások miatt. Alkalmazkodnunk kellett
– volt részünk jelenléti oktatásban, digitális, tantermen kívüli oktatásban osztályszinten s iskolai szinten
egyaránt. Már nem ért minket meglepetésként, ezért
felkészülten s zökkenőmentesen sikerült átállnunk,
teljesítenünk a feladatainkat – új kommunikációs,
online csatornák alkalmazásával kontrolláltabban,
hatékonyabban működtünk. Nehéz időszakon vagyunk túl, sajnálatosan hosszabb ideig zárva voltak a
templomok is, így a lelki feltöltődés, segítségnyújtás
s a közösség gyógyító ereje csak nehezen fejthette ki
hatását – ezúton is köszönjük a szülők támogatását,
türelmét a speciális oktatási helyzetekben.
Tanév végére visszatértünk a jelenléti oktatásba,
s próbáltunk minél több elmaradt programot bepótolni. Újra beindultak szakköreink (természetjáró;
pecasuli; robotika; idegen nyelv), túratesi programunk, lehetőségeinkhez képest megtartottuk az országos témaheteket, s év végén a diákönkormányzat
szervezésében élményekben gazdag, színvonalas, az
iskola minden tanulóját megmozgató, közösségformálásban kiemelkedő szerepet betöltő egész napos
program valósult meg:

Iskolai eredmények a félévi átlagokhoz képest javultak, elégtelen osztályzatok miatt nem kell osztályt
ismételnie senkinek. Nagyon szép bizonyítványok is
születtek, 35 tanuló kitűnő, 21 tanuló jeles eredmén�nyel zárja a tanévet. A korlátozások ellenére is értek
el tanulóink kimagasló versenyeredményeket, több-

nyire levelezős rendszerben, csak a legrangosabbakat
említve:
- Országos honismereti versenyen: Fekete Georgina,
Nagy Nelli 1. hely
- Országos mozaik történelem verseny: Márton Balázs 1. hely
De csapat s egyéni versenyekben is szép eredményeket értünk, országos s megyei első öt helyezésben
végeztek tanulóink a Suli-Hód levelezős versenyeken
több tárgyból is, a Népmese Napja országos szövegértési versenyen, illetve országos kreatív írásversenyen is, országos zsoltáréneklő versenyen arany és
ezüst minősítésben részesültek tanulóink.
Ebben a tanévben iskolánk is bekapcsolódott a református EGYMI Értéktermő Programjába, és tehetséggondozó foglalkozásainkat az iránymutatásaikat,
kidolgozott anyagukat használva órarendbe beépítve
heti 1 alkalommal végeztük. A tehetséggondozó alkalmakon 61 tanuló 8 pedagógus vezetésével részesült
tudásukat, ismereteiket, kompetenciáikat fejlesztő
tevékenységekben.
A szorgalmi időszak lezárásaként tanévzáró istentisztelet keretében elbúcsúztattuk ballagó nyolcadikos diákjainkat, s ünnepi műsorral, első osztályosaink tánc fellépésével zártuk a tanévet.
Tóth István, igazgató
Ballagás
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A megfejtés egy ismert bibliai helyszín és egy híres keresztyén film címe
is egyben. A helyes megfejtést beküldők között
EGY AJÁNDÉKCSOMAGOT sorsolunk ki! (Jelige:
keresztrejtvény; Cím: 4002 Debrecen, Külső Diószegi út 176.; e-mail: bankirefegyhaz@gmail.com)
Beküldési határidő: 2021.10.15.
1. Jézus egyik tanítványa, akit Heródes lefejeztetett.
2. Napokkal halála után támasztotta fel őt Jézus.
3. Noé egyik hírvivője a bárkán.
4. Mesebeli tengeri szörnyeteg.
5. Jézus gyermekkori lakóhelye.
6. Erkölcstelenségéről, romlottságáról híres város.
7. Góliát ellenfele.
8. Saul ez előtt a város előtt tért meg.

Előző feladványunk szerencsés
nyertese: Csuka Sándor

Óvodai életünk

Ó

Alapkő letétel

vodásaink apraja-nagyja egyaránt izgatottan
várta a tavasz érkezését. Az ébredező természet és az erdei környezet, amelyben a napjainkat töltjük számtalan lehetőséget rejt magában.
Arra törekedtünk, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználva változatos, vidám és élményekkel teli napokat éljünk át együtt ovisainkkal.
Rengeteg időt töltöttünk a szabadban, mely a folyamatosan bővülő játékeszközöknek köszönhetően tartalmasan telt. Udvarrészünk Marcsi néni kreativitásának köszönhetően a gyerekek legnagyobb örömére
aszfaltra festett mozgásos játékkal gazdagodott. A
tavaszi időszak olyan eseményeket hozott magával,
melyek maghatározóak mindannyiunk életében.
Május végén 8 óvodásunk búcsúzott tőlünk és az
óvodától színvonalas ballagási műsor keretein belül
szüleik, testvéreik, nagyszüleik legnagyobb örömére,
akik könnyes szemmel hallgatták és nézték végig csemetéik műsorát. Ezek a gyerekek szeptembertől isko-
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lások lesznek, de bármikor szeretettel várjuk vissza
őket egy kis beszélgetésre, ölelésre.
Könnyes szemekből egy héttel később sem volt hiány,
amikor eljött a várva várt nap új óvodánk alapkövének
letétele. A gyerekek és felnőttek közösen készültek
erre az ünnepségre, amely meghatározó közösségünk
életében. A gyerekek izgatottan készültek erre a napra. A mindennapos próbák mellett az időkapszulába
közösen készítettek rajzot a jövő óvodájáról a jövő
nemzedékének. Bár Dénes bácsi szavaival élve: „Reméljük többet nem látjuk viszont ezt a kapszulát.” A
családi napunk keretein belül került sor az alapkő letételére, melyet közös áhítat, köszöntők valamint kis –
és középsőcsoportosaink műsora előzött meg. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, mert a hatalmas gyülekezet, a
fényképezőgépek és kamerák ellenére sem szeppentek
meg és gyönyörű előadást láthattunk tőlük.
Tanévünket közös kirándulással zártuk. Az erdei
manók és huncutkák a Karcagi Parkerdő és Lombkorona sétányhoz látogattak el. A sétány számtalan
tanösvényt rejtett magában, melyek bemutatták az
erdő növény –és állatvilágát interaktív játékok segítségével. Az egész napos móka és kacagás után fáradtan, de élményekkel teli érkeztünk haza. A kirándulás legemlékezetesebb pillanatait napokig emlegették
és mesélték a gyerekek. Köszönjük Heni néninek a
szervezést!
A nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánunk mindenkinek!
Berettyán-Csorba Mónika, Óvodapedagógus
Aszfaltrajz

Karcagi Lombkorona sétány

Ballagó nagycsoportosok

Óvodai ballagás
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Egy megvalósult álom
Alapkőletétel

Szerelőbeton

Ú

gy kezdődött, mint egy mese. Egyszer volt hol
nem volt, volt egy ember, aki mert álmodni.
Ez az ember a mi Tiszteletes Urunk. Megálmodott egy csodát, amit meg is valósított a Debrecen-Bánki Református Gyülekezet Presbitériuma
segítségével. Szinte a semmiből létrehozták a „Paradicsomot”, ahol gyermek, felnőtt egyaránt jól érzi
magát. Idősek Nappali Ellátásában, Családi Bölcsődében, Iskolában, Óvodában – több generáció együtt,
egymás mellett éli vidám napjait.
A jelenlegi óvodánkat kinőttük. 2013. szeptemberében 22 gyermekkel nyitottuk meg a Debrecen-Bánki
Református Óvoda kapuját. Következő évben a túljelentkezés miatt már 2 csoportot indítottunk és azóta
is kétszeres-háromszoros a túljelentkezés.
Sokáig csak álmodtunk, és reménykedtünk, most
pedig lélegzetvisszafojtva, teli tüdővel állunk, és várunk a teremtésre. Arra a teremtésre, aminek aktív,
cselekvő részesei lehetünk.
Hálásak vagyunk, hogy indíthattunk egy építkezést,
amely minden bizonnyal az Úristen egyházának építését is szolgálja.
Az új óvodánk 650 m2-es alapterületű lesz, melyben a 2 csoportszobán, öltözőn, gyermekmosdón túl,
logopédiai szoba, szakkörszoba, szertár, nevelői szoba és öltöző is helyet fog kapni.
Köszönöm mindazoknak, akik hozzásegítettek
minket az új óvoda építéséhez, különösen a Református Egyháznak, Buzás Dénes Nagytiszteletű Úrnak, a Debrecen-Bánki Református Gyülekezetnek
tartozunk hálával. Az új óvoda építését Kiss József
vállalkozó nyerte el, aki vállalta, hogy 400.000 Ft/
négyzetméterár alatt építi fel intézményünket.
Legyen az Úr áldása ezen a nagy nekiindulásunkon!
Egy dolgot lehet tudni biztosan: hogyha vannak
olyan emberek, akik hisznek a jövőben, akkor lesz is
jövő. És itt Bánkon olyan emberek laknak, akik azt
gondolják, hogy van jövő, van létjogosultsága a mai
világban az egyházi fenntartású intézményeknek.
Abban bízunk és arra kérjük a Jóistent, hogy a jövő
szántóföldje lehessen ez az épület. Mert „áldott, aki
jövőt épít”!
Szeretnénk, hogy ez az épület még teljesebbé tegye
ezt a közösséget.
Bakóczy Andrásné
óvodavezető
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Bölcsődei életünk

A

ballagások időszakát éljük, és mint tudjuk, az utóbbi években ez a szép szokás nem
csak az iskolákban, de az óvodákban, sőt a
bölcsődékben is hagyománnyá vált.
Május utolsó péntek délutánján megtelt a bánki
iskola aulája a gyerekek szüleivel, testvéreivel és az
intézmények vezetőivel.
Sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy ők
most oviba mennek. Valami megváltozik, másik épületbe kerülnek, óvó nénik fognak vigyázni rájuk. Az
óvodában sok új játék lesz, érdekes foglalkozásokon
vesznek majd részt. Ez a búcsú inkább jelképes, hiszen sokan még nyáron is látogatják a bölcsődét.
Bölcsődénkből mintegy tizenkét gyermek mutatta be műsorát, és búcsúzott el. A ballagásra egy kis

énekes-dalos-táncos műsorral készültünk, amit a
gyerekek és szüleik is nagyon élveztek. Ajándékként
léggömböt, színes ceruzát, mondókás könyvet kaptak, amit nagy örömmel vettek át.
Minden gyerek nagyon szeretett bölcsibe járni, de
kíváncsiak arra, hogy milyen lesz majd az óvodában.
„Kicsik voltunk, nagyra nőttünk
Bölcsődéből el kell mennünk.
Vár minket a szép óvoda
Mindnyájunknak új otthona.”
Tóth Edina
családi bölcsőde vezető
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Erdei táborunk 2021

A

z idei nyár sem múlhatott el a fantasztikus
és gyermekek által oly várt táboraink nélkül.
Az első turnus, bár csak három napos volt és
rögtön a vakáció első napján kezdődött, ugyanolyan
sikeres volt, mint az azt követő négy turnus. Minden
héten 40-50 fővel táboroztunk, egészen a 2,5 éves
bölcsis gyerkőctől a 12 éves kiskamaszig, mindenki
képviseltette magát. A résztvevők sokan már jól tudták „mire vállalkoznak”, amikor erdei táborunkat választották nyári szünetük egyik kalandjaként, hiszen
„visszajáró vendégeink”. Viszont jó páran még most
szerezték meg első táboros élményeiket nálunk.
Minden korosztály megtalálta a számára megfelelő
programot táborvezetőink segítségével, akik dinamikusan, jókedvűen vezették minden héten a csapatot.
Számos kézműves foglalkozás közül választhattak a
fiatalok: gyöngyfűzés, hűtőmágnes-készítés, levendula buzogány fonás, fonalgrafika, póló festés, aszfalt rajz, pirográf technikával fatáblák díszítése. És
hogy ne mindig csak a kezünk dolgozzon, túráztunk
is. Minden héten ellátogattunk a Bánki Tájházba és
Arborétumba, ahol megmásztuk a magas kilátót és
megismerkedtünk a helyi növény és állatvilággal. A
közeli levendula mezőn pedig mindig szép kis csokrokat szedtünk, és imádtunk a kis lila virágok közt
fotózkodni is. Visszaérve mindig jól esett a nagy hőségben az intézmény udvarán a fák hűvösében megpihenni.
A lovaglás és állatsimogató is nagy élményt jelentett mindenkinek, nyuszik, őzikék, birkák, kecskék,
tyúkok, pávák igazi barátaink lettek. Az aszfaltpályán több sporttal, ügyességi játékkal találkoztunk,
mint a floorball, gólyaláb, dodgem.
Heti rendszerességgel megismerkedtünk egy-egy
bibliai történettel: Salamon király, Noé bárkája, Bábel tornya, Jónás története mind-mind beletartozott
ebbe.

Külsős támogatóink is segítették, hogy
táborunk még színesebb programokkal
gazdagodjon. A Magyar Református
Szeretetszolgálat logikai és ügyességi fajátékokkal és
ugrálóvárral lepte meg a gyermeksereget. A Méliusz
Juhász Péter Könyvtár szervezése által nem csak kézműves foglalkozáson, hanem Kíváncsi Kata interaktív
zenés műsorán is részt vehettünk. A KYO Hungária
S.E heti rendszerességgel látványos karate bemutatót tartott nekünk. Egy alkalommal a IX. Északalföldi Cserkész Kerület cserkészeivel tölthettük a napot,
akikkel a sok móka és kacagás mellett számháborúztunk, bújócskáztunk és csomót kötni is megtanultunk.
Ezúton is hálás szívvel köszönjük felajánlásaikat és
lelkes részvételüket!
A tábor talán legjobban várt napja minden turnusban a „vizes nap” volt. Szerencsénkre az időjárás
mindig lehetővé tette, hogy fürdőruhába bújva a kerti
locsoló alatt vagy a vizipisztolyok által felfrissüljünk.
Ilyenkor nem kíméltük még a felnőtteket sem, kapott
vizet mindenki rendesen!
A hetet rendszerint „Ki-Mit-Tud?!” versennyel
zártuk, itt mutathattuk be tehetségeinket táncban,
bűvészkedésben, versmondásban. Csillogósan és színesen tértünk haza minden péntek délután, ugyanis
csillámtetoválást és arcfestést kérhettünk. Közben
fagyival és koktéllal azaz „mojitoval” védekeztünk a
nagy meleg ellen.
A szép környezet, a sok játék lehetősége felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Hálás a szívünk Istennek, hogy idén is együtt tölthettünk pár hetet. Köszönjük a szülőknek, hogy ránk
bízták a gyermekeiket! Azzal a reménységgel állunk
Isten előtt, hogy jövő nyáron újra találkozunk erdei
táboraink alkalmával.
Kupásné Fülöp Éva,
szerkesztő
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Bánki Erdőjáró rovat
Bánki levendulamező

D

„Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,
hanem csak Isten, aki a növekedést adja.”
(1Korinthus 3:7)

ebrecenből érkezve csodás lila mező látványa fogadja az erdő fáival körülölelő szántón az utazót, mielőtt
megpihenne a Debrecen-Bánki
Református Egyházközség ÉLIM
Református Szolgáltató Központjában. A szemet és lelket gyönyörködtető látvánnyal,
a nyári erdei tábor gyermekei közelről is megismerkedhettek. Hála és köszönet a Teremtőnek,
és a Fenntartónak! A levendulaágacskák illatos élménye hosszú távon kíséri a szedőket, hiszen a táborlakók a látogatás mellett szép, illatos és gyógyhatású
lila kis virágokkal térhettek haza otthonukba!
A levendula minden része gyógyhatású, már
Lukács könyvében nárdus olajként említik. Nevét a
szíriai Naarda városáról kapta. Mária megkente Jézus lábát, Ádám és Éva pedig a paradicsomban az
első illatok között érezhette, az éden illatát „garden

of eden”. Visszatérve a Bibliai történetekhez, Mária
a kisded Jézus ruháinak mosásához is a levendulát
használta illatosításra.
A korai keresztény korban a levendulát már a házak bejáratai felett elhelyezett levendula virágait szárított csokorba kötve a gonosz elleni védelmet szolgálta. Diogenész görögfilozófus, gyógyító felkente a
levendula illóolaját a lábra, miszerint az így egészen
a testen és orron át is gyógyító erejét használta a test
és lélek betegségeire. Az első írásos emlékek a
levendula gyógyító erejéről római katonák sebeinek
kezeléséről, a sebek gyógyításáról, levendula fürdőkről maradt ránk. A Szent Római Birodalom korában kolostorokba betegségek elűzésére, álmatlanság
ellen szórták a levendula virágokat a padlóra. VIII.
Henrik a kolostorkertek kialakításakor követelte az
angol időjárást nem éppen kedvelő levendula meghonosítását, aminek virágait a fürdőkben, mosakodáshoz használtak. Erzsébet királynő a gyakori fej-
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fájásai miatt orvosai tanácsára készítetett levendula
teát szinte minden nap és egyre inkább ösztönözte
kertészeit a levendula nemesítésére Angol honban.
Viktória királynő nem csak bútorait fényesítette méhviaszhoz kevert levendulával, pompásabbnál
pompásabb ruhakölteményeinek színét is a levendula színére festette és a ruha redőibe is elrejtett
néhány szárított levendulavirágot, hogy illata mindenhol vele legyen e pompás kis levendula virágnak.
A levendula illóolaj termelésének központja így hamarosan London lett. Amerikába is eljutott e apró,
azonban annál értékesebb növény és hódítását nem
is kezdhette másképp mint az égési sérülések kezelésében. Provance a világ első levendulatermelő helye,
így Dél- francia ország e táján színpompásan, nyugtató illatban számtalan gazdaság kínálja a levendulából készült virágát, szárított levendula virágát, levendula illóolaját.
A levendula az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban használt finom illatú gyógy-,
fűszer- és dísznövény. Európába a Rómaiak
hozták be, az ókorban ez a növény a szépségápolás
meghatározó növénye volt. Fordításban, „lavare” –
mosás, mosdani és „livendulo” – ami kékes színűt
jelent. Felhasználás alapján: hangulatjavító,
stresszoldó, enyhíti a fáradtságot, a feszültséget és a kimerültség érzetét, fertőtlenítő, a
homlokra téve enyhíti a homloküreg-gyulla-
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dást, a fejfájást, javasolt reumatikus panaszok ellen, segít az égési sérülések gyógyításában, bőrbetegségek kezelésében, belsőleg
használva segíti az emésztést, enyhíti a torokfájást, ízesíthetünk vele ételeket. Virágját tejben forrázva, cukorszirupban, likőrben vagy ecetben érdemes eltenni. Nyugtató
hatása miatt ihatjuk teának elkészítve, vagy
párologtathatjuk illóolaját. Utóbbit fürdővízbe is tehetjük.
A levendula illóolaja a legtöbbet és legnagyobb
mennyiségben felhasznált illóolaj a parfümgyártásban, nélkülözhetetlen kompozíciók megalkotásánál.
A levendula története szerint a levendulát már dokumentáltan 2500 éve használják a földön különböző
célokkal. Legyünk hálásak, őrizzük, védjük, ápoljuk
a gyógynövényeket! Ismeretek megszerzése után
használjuk bátran, amit Isten a „Természet Patikájában” megteremtett!
Ajánlom minden Kedves Olvasónak az Erdőspuszta
erdeinek, rétjeinek, legelőinek látogatását, az ott lévő
gyógynövények felfedezését vagy egy kis lelki feltöltődést a közeli levendulamező megtekintésével!
További hasznos lelkitáplálék Fráter Erzsébet: A
Biblia növényei című könyvében.
Szeretettel:
Varga Edit
tanító néni

Kovács Ákos – „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat”

G

yerekként nem keresztény családban láttam
meg a napvilágot, 2 testvéremmel csonka
családban nőttem fel. Szüleim elváltak még
gyermekkoromban. Gyerekként is, tinédzserként is
kerestem az utamat.
22 éves koromban találkoztam Zsuzsikával, ami
egy gyomrossal kezdődött irányából, de én tudtam,
hogy ez a nő lesz a feleségem. Soha nem erőltette rám
a református vallást, de az ő hatására megkeresztelkedtem és lekonfirmáltam. Nagyon sokat beszélt a
hitről és Istenről. Vártam és vártam a katarzist, az

átélést, de valahogy nem akart jönni.
A házasságunk első éveiben mindketten elvesztettük a munkánkat, és mint a legkisebb szegény legény,
elmentünk világot látni és szerencsét próbálni a ködös Albionba. Londonban találtunk munkát és itt
érintett meg először Isten keze. Utcára kerültünk egy
átveréses munka miatt, így egy elég koszos helyen
dolgoztam 4 indiaival kb. 8nm-en. Hajnal 4-kor keltem, hogy lehúzzak egy 10 órás műszakot, majd késő
délután végeztem, mentem haza a 176-os busszal, át
a Waterloo – híd felett. Az utcában minden éjszaka
rendőrautó villogott, és a buszon, egyedüli fehér emberként elkezdtem sírni azon, hogy mi a fenét keresek én itt?! Ahogy záporoztak a könnyeim, egy kezet
éreztem a vállamon és megnyugodtam, hátranéztem
a double decker emeletén, nem láttam senkit, egyedül voltam. Amikor leszálltam a buszról már semmi
bajom nem volt, aznap Zsuzsika se értette mitől ér
fülig a szám.
Majd teltek az évek hazajöttünk, családot alapítottunk, megszületett az első gyermekünk, aztán vártuk
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a másodikat. Nem volt könnyű. Közölték, hogy baj
van. Hónapok alatt derült ki a pontos betegség, és
szívműtétre vártunk (fallott tetralógia). Isteni csoda
révén a legjobb orvosokhoz kerültünk, és várták Botit
Debrecenben és Pesten is. Nem izgultam egyáltalán
(feleségemmel ellentétben), de mindketten tudtuk,
hogy nem lesz semmi gond. Sosem fogom elfelejteni
Boti tekintetét, ahogy bódultan betolták az általunk
lemosott kis csupasz testét egy felnőtt ágyon a műtőbe és mosolygott ránk. Tudtuk, éreztük, hogy Isten
vigyázni fog rá és nem lesz semmi baja. A kis buzogányos harcosunk egészséges lesz, méltó a nevéhez. Így
is történt. Boti életerős kisfiú, és várjuk, mivé fogja
még az Isten őt formálni.
Következő „érintésem” egy csendesnek induló
februári napon történt. Berobbant az életünkbe egy
újabb Élet, a 4. gyermekünk. Az első sokk után átgondoltunk mindent, de álmunkban sem gondoltuk,
hogy újra átéljük, azt az idegőrlődést, amit Botival
anno. Az események ugyanúgy peregtek, mint 8 éve,
magas tarkóredő a 12 hetes ultrahangon, kromoszóma vizsgálat, bevérzés, berobbanó világjárvány..
Hála Istennek minden vizsgálat eredménye negatív
lett és egy gyönyörű kisleány született tavaly október 1-ején. Minden „simán” ment, már kint voltunk
Annával a gyengélkedőben, amikor hirtelen Zsuzsim
rosszul lett, erős vérzés, aggódó tekintetek és tolták is
vissza a műtőbe. A folyósóról ennyit hallottam, hogy
„Hívjátok Kovácsot! Józsi hozd a defiblirátort! Nem
tudjuk altatni, nincs pulzusa… Ott álltam kezemben
egy gyönyörű babával és hirtelen azt éreztem, hogy
kicsúszik alólam a talaj, amikor egy végtelenül kedves nővér vagy szülésznő toppant be és csak annyit
mondott, hogy - Ne aggódjon apuka, minden rendben
lesz! -. Utána nem láttam már őt sehol sem. Megnyugodtam és imádkoztam, miközben Anna mosolygott
rám. Nem tudom mennyi idő telt el a valóságban, de
az egész 5 percnek se tűnt.
Jelenleg pedagógusként tanítok magyart és angolt,
4 gyermekes családapa vagyok. Ha visszagondolok az

eddig lepergett életemre, azt érzem, hogy Isten „pofozott” a helyes irányba mindig, ha akartam, ha nem.
A konfirmációs igémet pedig nem is tudnám elfelejteni:
„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek
nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így
beteljesüljön rajtatok az ígéret. „
(Zsid. 10. 35-36.)
Kovács Ákos: Nyugalmam
Szívem szíveddel halkan, egyszerre dobban,
Kezem kezedhez ér,
Szemem szemedbe néz,
Lepereg tizennégy küzdelmes év.
Sokszor sírtunk és sokszor nevettünk,
Néha csapás csapást követett,
Nem volt megalkuvás csak szeretet.
Ákos megtörte a teret,
Boti a hitet,
Emma a szíveket,
Anna a lelkeket.
Könny áztatja el a testemet..
Kialvatlan napoknak végtelen árja,
sem mossa el emlékezetemet.
De nincs e földön annyi szeretet,
ami e négy gyermekkel bevilágítja az eget.
Ragyogva néz rájuk a reggeli Napsütés és a Hold
esti tánca.
E négy tő egy Liliomból fakadt.
A kissé ezüstös szőke tincseket elsimítom.
Betakarlak, s alvó arcodra finom csókot lehellek.
Boldog vagyok, hogy nyugalmam vagy,
Mert nekem gyönyörű vagy!
2020.07.18.

Könyvespolc
Történetek a Bibliából / Stories from the Bible
Igazi ritkaság jelent meg! Történetek a Bibliából, magyarul és angolul egy könyvben.
Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, három
fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg a Biblia világa. Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet. Közös olvasásra
5, önálló olvasásra 9 éves kortól. Ha lapozunk a könyvben, akkor baloldalon magyarul,
és jobb oldalon angolul olvasható a történet. Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás és Csigó
Vivien rajzaival
Szöveg: Szászi Andrea • Angol fordítás: Póka Zsófia • Szerkesztette: Pompor Zoltán
(Kálvin kiadó.) 236 old.
Németi Edina, szerkesztő
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Gyereksarok
A terméketlen fügefa
Jézus útja során nagyon megéhezett. Meglátott
messziről egy fügefát. Megörült neki, és odament,
hogy egyen egy kis fügét. Ám a fán nem volt egy darab gyümölcs sem. Jézus ezt mondta:
- Senki ne egyen többé rólad gyümölcsöt, soha többé!
Másnap reggel ismét a fügefa mellett mentek el
a tanítványok, és megdöbbenve látták, hogy az addig szép zöld fügefa teljesen elszáradt. Csodálkozva
szóltak Jézusnak.
Jézus így válaszolt:
- Higgyetek Istenben! És aki nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, az meg is fogja kapni Istentől. Higgyétek, hogy
amiért imádkoztok, amit kértek, megkapjátok! És
amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg mindenkinek, akire panaszotok van, ahogyan mennyei
Atyátok is megbocsát nektek!

A következő szólabirintusban Jézus szavait olvashatjátok (Mk. 11,24), ha megtaláljátok a helyes utat. Segítségképp megjelöltem a kiindulási pontot piros nyíllal, a sárga csillag pedig az idézet végét jelöli. Neked
sikerül? 

Szeretettel:
Zsuzsa néni
(Kósa Zsuzsanna)

Előre közölt alkalmak
Augusztus 19. Bánki Templom csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet
Augusztus 22. Bánki Templom vasárnap 9 óra Újkenyéri Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet
Augusztus 29. Szabadságtelepi Templom vasárnap 16 óra Tanévnyitó Istentisztelet
Szeptember 11. Egy napos Gyülekezeti Kirándulás - Szilvásvárad, Szalajkavölgy, Eger
Október 1.
Október 10.
Október 14.
Október 17.
Október 24.
Október 28.
Október 31.

Szüreti Mulatság
Bánki Templom vasárnap 9 óra Emlékezés az Aradi Vértanúkra
Bánki Templom csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet
Bánki Templom vasárnap 9 óra Újbori Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet
Bánki Templom vasárnap 9 óra Október 23.-i megemlékezés és Koszorúzás
Bánki Templom csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet
Bánki Templom vasárnap 9 óra Reformáció Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet

November 25. Bánki Templom csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet
November 26. Adventi Koszorú készítés
November 28. Bánki Templom vasárnap 9 óra Advent első vasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet
December 5.,12.,19.
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.

Bánki Templom vasárnap 9 óra Gyermekműsoros családi Istentiszteletek
Bánki Templom Péntek 15 óra Szentesti Ünnepi Istentisztelet
Bánki Templom szombat 9 óra Karácsony első napi Úrvacsorás Istentisztelet
Bánki Templom vasárnap 9 óra Karácsony második napi Ünnepi Istentisztelet
Bánki Templom Péntek 15 óra Óévi Ünnepi Istentisztelet

Január 01. Bánki Templom szombat 9 óra Újévi Ünnepi Istentisztelet

Állandó alkalmak
Vasárnap 9.00
Vasárnapi Istentisztelet
			
(Bánki Templom)
Szeptembertől:
Kedd 		
10.00 Bibliaóra Dicsőítő
			énekléssel
			
(Szociális Intézmény Főépülete)
Péntek 		
14.00 Ifjúsági Bibliaóra
			
(Iskolai Felső Tagozat Tetőtér)

Lelkészi ügyintézés bármikor,
előre egyeztetve.

1%

EGY CSEPPNYI SEGÍTSÉG
A RÁSZORULTAKNAK
ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18994780-1-09.
Ezen keresztül lehet az 1% adományt
eljuttatni iskolánknak,
a jövő évtől pedig már
a saját alapítványunk
fogadja majd ezeket!
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