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Textus: Jn3,30-36
„Annak növekednie kell, nékem pedig
alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb
való mindenkinél. Aki a földről való, földi az és földieket szól; aki a mennyből
jött, feljebb való mindenkinél. És arról
tesz bizonyságot, amit látott és hallott;
és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten
igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten
beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem
mérték szerint adja a Lelket. Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.
Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet,
hanem az Isten haragja marad rajta.”
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• Gyülekezeti események és életképek
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Textus: Jn3,30-36
Kedves Testvéreim!
Ha az élet törvényét a világi ember szerint szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az
élet törvénye ez, hogy légy mindig nagyobb, és légy
mindig erősebb! Darwin például sokat írt arról, hogy
a világ fejlődése során mindig az a faj élte túl a nagy
megpróbáltatásokat, küzdelmeket és háborúkat,
amely erősebb volt. Egyesek például pont ezért szeretnének manapság egy újabb világháborút kirobbantani, egy újabb világégést csinálni, hogy ebben a
túlnépesedett világban is, csak azok éljenek tovább,
akik olyan igai túlélő alkatok, akik erősek és rátermettek az életre. Na, most én azért ezt rögtön cáfolnám is
testvérek, hiszen tudjuk jól, hogy úgy 10.000 éve volt
egy jégkorszak, és érdekes módon az addig uralkodó
faj, az erős faj, a legerősebb faj, a dinoszauruszok teljesen kihaltak. Míg a törékeny ember, és számtalan
kisállat viszont, furcsamód túlélte ezt a megpróbáltatást. Aztán… a világ gyermekei arról is meg vannak
győződve, hogy az erősebbek, a nyomulósabbak, a
nagyhangúak többre jutnak, és többre viszik mindig,
mint a gyengék, a szelídek és a gyámoltalanabbak. Én
pedig ezt 1000 felől meg tudnám cáfolni, de csak egy
apró kis érdekességet fogok felemlíteni. Nem tudom,
hallottunk e arról, hogy egy embert például suttogással könnyebben fel lehet kelteni, mint rikácsolással.
Egyszerűen az emberi agy érzékenyebb a suttogó hangokra, mint a hangos csörömpölésre. Egyszer a 2. VH
idején fordult elő az, hogy egy orvos, aki a sebesült
katonákat igyekezett ellátni, napokig nem aludt. Míg
egyszer csak összerogyott, és mély álomba zuhant.
Lefektették egy ágyra, és hagyták, hogy pihenjen valamennyit. Eközben egyre csak érkeztek a sebesültek,
akiket egyre sürgősebb lett volna ellátni. Odamentek
hát az orvoshoz, hogy felkeltsék, de hiába ordibáltak,
szólongatták, lökdösték, annyira mélyen aludt, hogy
egyszerűen nem ébredt fel. Míg nem az egyik nővérke odament hozzá, és halkan belesuttogta a fülébe,
hogy doktor úr, szükség van magára, kérem keljen
fel. És az orvos azonnal felébredt. Kipróbálhatjuk ezt
akár mi is odahaza. Testvérek! Az, hogy légy erősebb,
nagyobb, nyomulósabb, a világnak valóban ez a törvénye. De ez a törvény úgy hiszem, nem a mi törvényünk testvérek!
És nem is a Biblia törvénye. Amióta keresztyénség
létezik ezen a világon, azóta a hősöknek és a szenteknek egyetlen nagy törvénye volt mindig is… te pedig
legyél mindig kisebb. Milyen sokszor olvassuk ezt az
evangéliumokban, hogy az elsőkből lesznek utolsók,
az utolsókból viszont elsők lesznek. Vagy aki felma-

gasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza
magát, felmagasztaltatik. A keresztyénség értékrendje fordított a világéhoz képest. A kicsikből nagyok
lesznek. A bolondok a bölcsek fölé emelkednek. A
lenézett vámszedő például megigazul, a gőgös farizeussal szemben. És ha valaki még mindig kételkedne,
annak a Korinthusi levél első részéből hadd idézzek
egy Igét. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket.
És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És
azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében
lenézettek, hogy semmikké tegye a valamiket. Mártírok és bizonyságtevők, Krisztus tanítványai mai
napig hirdetik a keresztyénség nagy igazságát, hogy
alázd meg magadat, egyszóval legyél mindig kisebb!
De vajon ez nem jelenti azt testvérek, hogy a keresztyénség életellenes? Vajon nincsen e igaza
Nietzchének, aki azt mondja, hogy a keresztyénség
tönkreteszi az emberi életet, megalázza az emberi méltóságot, úgynevezett csordaerkölcsre nevel?
Én úgy hiszem testvérek, hogy a keresztyénség nem
életellenes, hanem csupán ezt a látható életet rendeli
alá a láthatatlan élet dicsőségének. Ezt nevezzük mi
egyszerű szóval alázatnak. Az alázat legalább annyira
jellemző a keresztyén emberre, mint az aranyra a jellegzetes sárga színe, vagy a tengerre a maga jellegzetes sós íze. Az alázat kifejeződése ez a felolvasott Ige,
amikor Keresztelő János azt mondja Jézusról, hogy
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
Testvérek! Valahányszor, amikor egy kisgyermeket
megkeresztelek, elgondolkodok azon, hogy vajon az ő
életében eljön e majd az a pillanat, hogy ő is kimondja, hogy Jézusnak növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. Tudom jól, hogy a gyermek növekedni
fog, hiszen Istentől pont ezt az áldást kérjük minden
kisgyermeknek, hogy növekedhessen testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt
való kedvességben. És általában a kisgyermekek fel
is nőnek. De vajon saját magának nő fel egy kisgyermek, akinek az életében Krisztus egyre kisebb lesz?
Vagy pedig ő lesz egyre kisebb, Jézus pedig egyre
nagyobb, és dicsőségesebb? Nem tudom testvérek,
hogy amikor Hitlert megkeresztelték, gondolt e valaki arra, hogy milyen nagyra fog nőni hatalomban,
és hogy Krisztus viszont egyre kisebb lesz majd általa. Azt sem tudom, hogy amikor mondjuk Napóleont megkeresztelték, gondolt e valaki arra, hogy
milyen nagy lesz majd az ő hatalma? De miközben ő
átalakította a világot, Krisztus egyre kisebb lett általa a világban. Mennél gazdagabb és hatalmasabb lett
Napóleon, a világ egyre szegényebb lett Krisztusban.
Csak amikor elérkezett az élete alkonya, ott a Szent
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Ilona szigetén, akkor nőtt az életében Jézus nagyra.
Amikor elismeri azt, hogy neki minden dicsősége
csak köd és pára. Hány és hány élet alakul azóta is
hasonlóképpen. Világi és sajnos egyházi emberek,
akik saját maguk növekedtek, erősödtek, de általuk
a világ Krisztusban egyre szegényebb lett. Családok
és nemzedékek fordultak el miattuk az egyháztól, sőt
Krisztustól.
Hadd kérdezzem meg ezek után testvérek! MI szeretnénk nagyok lenni? Mert ez a döntés az életünkből
Krisztust száműzi. A mi törvényünk legyen inkább ez.
Neki növekednie kell, nekem pedig alább szállnom.
De ezt akár úgy is mondhatnám, hogy Jézus egyedül
a mi alászállásunk árán növekedhet, akár az életünkben, akár a gyülekezetünk életében! David Livingstone, aki nem tudná, ő egy skót misszionárius volt
a 19. században, járta Afrika dzsungeljeit, éhezve, és
a Maláriától szenvedve. De miközben ő elenyészett,
Krisztus általa egyre dicsőségesebb lett. Olyan volt az
élete ebben a sötét világban, mint egy fénysugár, hisz
ahova csak eljutott, oda Krisztusi üzenetet hozott, és
új életeket támasztott. Kálvin János neve mindnyájunknak ismerős testvérek. Ő egy beteges ember volt.
Kevesebbet evett, mint egy kisgyermek. Kevesebbet
pihent, mint egy álmatlanságban szenvedő ember.
De miközben ő elenyészett, Krisztusnak dicsőséget
szerzett. Vajon ez mi általunk nem történhet meg,
testvérek? Van e nagyobb gazdagság, mint másoknak
adni? Van e nagyobb öröm, mint szolgálni? Van e nagyobb méltóság, mint láthatatlan, és ismeretlen emberként jót tenni? Van egy mondás, ami azt mondja.

3

Az ember akkor válik igazán naggyá, ha tesz valakivel
valami jót, és nyomban utána el is felejti. Kempis Tamásnak volt ez a jelmondata. Légy ismeretlen ember!
Vagyis szeress az ismeretlenségben maradni. Amivel
azt akarta mondani, hogy Isten előtt azok a szolgálatok fénylenek, amelyekről az ember elfelejtkezik. Az
igazán nagy embernek fogalma sincs a maga nagyságáról. Az ilyen embereket onnan ismerjük meg
mindig, hogy neki fogalma sincs arról, hogy ő valaki,
a jótetteit pedig hamar elfelejti. Az ilyen ember egészen más, mint az az ember, aki szeret modellt ülni a
hódolatból készülő fénykép számára. Mint aki szomjazik a dicséretre és az elismerésre. Az alázatos ember mindent elkövet azért, hogy a figyelmet Istenre
fordítsa. Szégyelli magát, ha az emberek szeme rajta
akad meg. És a legszívesebben névtelen és ismeretlen
ember szeretne lenni, hogy egy nevet ismerjen mindenki, amely név előtt végül minden térd meg fog
majd hajolni.
Neki növekedni kell, nekem pedig alászállni. Én
szeretném ezt testvérek magamra nézve is egy újévi
programnak tekinteni. Szeretnék egyre kisebb lenni.
Szeretnék magamról egyre kevesebbet beszélni, és
hallani, Jézust pedig, szavakkal és cselekedetekkel,
még többet hirdetni. Szeretnék egy gyertya lenni,
nem sajnálja, hogy elég Istenért. És miközben egyre
kisebb lesz, az utolsó lobbanása lesz a legdicsőségesebb. Segítsen Isten engem is ebben, de mindenkit,
aki újévi programnak tekinti ezt az újévben! Így legyen! Ámen!
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Gondnoki köszöntő
munkra, de ezeket a próbákat az Úristen segítségével
kitartó munkával és imádsággal könnyen kiküszöbölhetjük. A gyülekezeti missziós szolgálatok továbbra is hatékonyan működnek. Idén is elindítottuk
a konfirmációs tanfolyamot, ahová folyamatosan jelentkeznek a 12-13 éves gyermekek. Presbitériumunk
a közelmúltban hivatalosan is elfogadta az elmúlt évi
költségvetést, illetve az újévi missziói és diakóniai
tervét. Örömmel állapítottuk meg, hogy a gyülekezet
aktuális névjegyzéke 274 választó jogosult személyt
tartalmaz.

N

agy szeretettel köszöntöm a Debrecen-Bánki
Református Egyházközséghez tartozó Gyülekezeti Tagokat és Kedves Olvasóinkat!
Lezártunk egy nehéz és megterhelő évet, a járvány
váratlanul jött és sok kellemetlenséget, sőt nem is
alaptalan félelmet okozott mindannyiunk számára. Sajnos a gyülekezetünk életében is bonyodalmat
okozott, hogy két alkalommal is bezárni kényszerültünk a templom ajtaját a járványügyi szigorítások
miatt. Miközben nagy szükség lett volna Isten bátorító üzeneteire, de hálát adhatunk Istennek, hogy mi
már olyan modern korban élünk, hogy az Igehirdetés
eljuthat hozzánk „élőben” is. Bár nem pótolja az élő
közösséget, de az igehirdetések nagyszámú online
nézettsége megmutatta, hogy nagy az igény az Igei
buzdításra. Talán lassan ráébrednek az emberek,
hogy a hit ereje és az Istennel való közösség az egyetlen út, mellyel könnyebben kilábalhatunk ebből a
kilátástalannak tűnő helyzetből. Mindenképp el kell
mondanunk, hogy a vírus okozta korlátozások nem
mindenben tudtak megakadályozni bennünket, mert
amit a szabályokon belül meg tudtunk szervezni, azokat a programokat mi meg is valósítottuk. Például a
konfirmáció, Iskolánk 8. osztályos tanulóinak ballagása, évzáró és a nyári családi tábor. Tehát szép élményeink is vannak az elmúlt évről.
Most az Újév kezdetén előre nézünk és töretlenül
hiszünk abban, hogy folytathatjuk minden akadály
nélkül a gyülekezeti életünket. A 2021-es év a vírus-veszélytől függetlenül sok erőpróbát hozhat szá-

Az idei évre tervezünk több gyülekezeti és intézményi programot, például farsang, disznótor, családi
nap, családi tábor, szüreti mulatság. Bízunk benne,
hogy Isten segítségével meg tudjuk valósítani ezeket
a terveket. Egyelőre a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva tartózkodunk a nagyobb közösségi összejövetelektől.
Kötelességünknek tartjuk, hogy tájékoztassuk a
Tisztelt Gyülekezeti Tagjainkat, hogy a már 2017es évben betervezett óvodaépítés is ebben az évben
reményeink szerint elkezdődhet, ugyanis mint már
tudjuk, a megnövekedett érdeklődés miatt pályázati
forrásból egy új óvodát szeretnénk építeni, ami 650
négyzetméter alapterületű lenne. Sajnos az első próbálkozás kivitelezése nem ért célba, mivel az építőanyagok költsége nagyon megnőtt, ezért ez a keret
nem lenne elegendő a megvalósításhoz. Felülvizsgálásra került a költségvetés és új közbeszerzési pályázatot írtak ki. Imádkozunk, hogy létre jöhessen ez
a kezdeményezés, amely az óvodásaink kényelmét
szolgálnák.
Újév elején azt kívánom Gyülekezeti Tagjainknak,
hogy erősödjön meg a mi megváltó Istenünkbe vetett
bizalmunk. Kérjük, hogy erősítsen meg minket és segítsen felismerni, hogy mit tudnánk jobban csinálni,
és min lehetne változtatni, hogy kiegyensúlyozottabb
legyen az életünk, és az egymás iránti tiszteletünk.
Egy igével fejezném be a köszöntést:
„Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsolt 29,11)

Áldás, békesség!
Csuri Istvánné
gondnok
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Pénzügyi jelentés
Tájékoztatás a Bánki gyülekezet gazdasági helyzetéről,
a 2020. évi zárószámadás
és a 2021. évi tervezett költségvetéséről
Tájékoztatás a 2020. évi pénzügyi zárószámadásról:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Egyházfenntartói járulék:

1 577 400

Személyi kiadások:

2 453 400

Perselypénzek:

1 750 420

Gyülekezeti élet kiadásai:

334 826

Adományok:

70 260 000

(misszió, konfirmandusok, legációk, nyári
tábor, gyülekezeti újság)

Igazgatási kiadások:

(Isten dicsőségére, céladományok)

Egyéb bevételek:

8 399 657

(ingatlan járadék, előre nem látható
bevételek, támogatás)

A 2020. évi bevételek:

(irodaszerek, posta, telefon, banki költségek, újságok előfizetése)

Egyházi ingatlanok fentartása:
81 987 477

196 648

2 078 834

(közüzemi költségek, biztosítási díj)

Egyházi ingatlanok felújítási költségei:

45 665 025

Közalapi hozzájárulás:

70 000

Egyéb kiadások:

8 903 378

(adományok, segélyek, lekötött perselypénzek, egyéb befizetések, szolidaritási alap,
előre nem látható kiadások)

A 2020. évi kiadások:

59 702 111

Tájékoztatás a 2021. évi
tervezett költségvetésről:
BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Egyházfenntartói járulékok:

1 600 000

Személyi kiadások:

3 072 000

Perselypénzek:

1 800 000

Gyülekezeti élet kiadásai:

750 000

Adományok:

48 843 619

Igazgatási kiadások

1 650 000

Egyházi ingatlanok fenntartása:

13 000 000

(Isten dicsőségére, céladományok)

Egyéb bevételek:

15 367 381

(ingatlan járadék, előre nem látható
bevételek, pályázat)

A 2020. évi tervezett
bevételek:

67 611 000

Egyházi ingatlanok felújítási, beruházá40 000 000
si költségei:
Közalapi hozzájárulás:

80 000

Egyéb kiadások:

9 059 000

(adományok, segélyek, lekötött perselypénzek, előre nem látható kiadások, pályázati
dologi kiadások)

A 2021. évi tervezett kiadások:

67 611 000
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Gyülekezeti események és életképek
Előző kiadványunkban már jeleztük a Tisztelt Olvasóinknak, hogy november 11-től járványügyi, kormányzati intézkedések történtek, így a gyülekezetünkben is az egyházi alkalmak ismét online adásban
folytatódnak. Ezért sajnálatos módon több előre tervezett program elmaradt, többek között a november
15-ei Diakóniai Istentisztelet, illetve a november 21re tervezett hajléktalanok ételosztása is. Egy Családi
Istentiszteletet is el kellett halasztani, de bízunk benne, hogy ebben az évben be tudjuk pótolni a gyermekek műsoros előadásait.
November 26-án Bűnbánati Istentiszteletet tartottunk, készülve Advent ünnepére.
November 29-én Advent első vasárnapján az online Úrvacsorai Istentisztelet keretében meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját.
A karácsonyi ünnepek előtt a gyülekezetünk és az
intézményünk ismét csatlakozott a „Kékvödör” és a
„Szeretet doboz” akcióhoz azt remélve, hogy sok rászoruló családnak tudunk örömet okozni.
December 4-én a Mikulásra készülve a Bölcsődénk,
az Óvodánk valamint az Iskolánk gyermekei megkapták a gyülekezet Mikulás csomagjait. A karanténban tartózkodók, illetve hiányzó gyermekek számára
házhoz ment a Mikulás, nagy örömet szerezve ezzel.
December 6-án Advent második vasárnapján az
istentiszteleti alkalmat az Iskolánk 7-8. osztályos tanulói lepték meg énekükkel, melyet videóként osztottunk meg a közösségi oldalunkon.

„Kékvödör”

December 13-án Advent harmadik vasárnapja alkalmából istentiszteletünket ismét gyermekműsor
színesítette, melyet az 5-6. osztály tanulói adtak elő.
December 20-án a negyedik gyertyagyújtás napján
az Igehirdetést követve a 4-6. osztály műsorát csodálhattuk közvetítve a képernyők előtt. Majd ezután
néhány gyülekezeti tagunkkal feldíszítettük a templomban a karácsonyfát.
December 24-én Karácsony Szentestéjét ünnepelte a gyülekezet és az Iskolánk 2. osztályos tanulói,
illetve Zöld Nóra 7. osztályos tanuló énekét hallhattuk
online. Végül a csillagszóró-gyújtás sem maradhatott el.
December 25-én Karácsony első napján Úrvacsorás Istentiszteletet tartottunk.
December 31-én Óév-búcsúztató Istentiszteleten
adtunk hálát Istennek a 2020-as év minden áldásáért.
2021. Január 1-én Újévet köszöntő Ünnepi Istentisztelet keretében köszöntötte a gyülekezet minden
tagját Buzás Dénes lelkipásztor, illetve ismertette az
elmúlt év statisztikai adatait. Majd gondnoki köszöntővel és áldáskéréssel zárult az alkalom.
Január 24-én Istennek hála ismét gyermek kereszteléssel kezdődött az Istentiszteletünk.
Csuri Istvánné
gondnok

Úrvacsora
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Gyermekműsor
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Bánki Klub Krónika

2

020. november 11 napjával jelentette be a kormány a járványügyi helyzetet. Nagyon szomorúan fogadtuk ezt a tényt hisz, még akkor nem
tudhattuk, ez mit jelent a nappali ellátásra vonatkozólag. Azt biztosan tudtuk az előzőekből, hogy nem
tud ugyanúgy, sűrű programokkal folytatódni az év
mint, ahogy azt szerettük volna. Ahogy így visszatekintek az elmúlt időszakra a nappali ellátásunk véleményem szerint helytállt ezekben a nehéz időkben
is. Igyekeztünk minden ellátottat telefonon figyelemmel kísérni, egészségügyi, vásárlási vagy ügyintézési
problémáikat megoldani. A kolléganők napi rendszerességgel tartották a kapcsolatot minden egyes
klubtagunkkal. Felelevenítettük a nappali Klub chat
szobáját is, amikor telefonhívást indítottunk és négyen öten valamikor, hatan kapcsolódtunk be a beszélgetésekbe.
Elmondhatjuk, hogy nekünk itt az intézményben
is nagyon nehezen teltek ezek a napok. Azon kívül
hogy szorgosan készítettük az adomány csomagjainkat, mellyel a Nagytiszteletű Úr ellátottjainknak és a
rászorulóknak segített, minden egyes nap hiányoztak
a kedves kis klubtagok, akik élettel töltötték meg a
termeket. Jó volt, amikor meglátogattak minket, egy
kávéra beugrottak, beszélgettünk, vagy ügyintézésben
segíthetünk nekik. Nem tudhatjuk, mit hoz az elkövetkező időszak. Sok gondot fordítottunk az intézmény
tisztaságára fertőtlenítésére, hogy még véletlenül se
kapjanak el semmilyen betegséget a hozzánk betérők.
Amikor novemberi programjainkat terveztük köztük az intézmény 10 éves évfordulójának megünneplését még nem gondoltuk, hogy csak szűk körben
tudjuk ezt az ünnepet megélni. Hála van a szívünkben hogy intézményünk az elmúlt tíz év során ilyen
sok rászorulón tudott segíteni. Igyekszünk majd bepótolni következő évben ezt a szülinapi partit.
A járványügyi helyzet ellenére, sikerült úgy megszervezni az adventi készülődést, hogy mind az idősek, mind a fiatalok élvezhették a koszorú-készítés
örömeit. November 29-én az adventi koszorú-készítésen a délelőtt folyamán egyszerre három-négy
fő tudott részt venni. A beosztásnak köszönhetően
mindenki biztonságba el tudta készíteni a koszorúját.
Nagyon köszönöm a résztvevőknek, hogy betartották
előírásainak és szabályainkat, hogy biztonságban
érezhessük magunkat.
.Nagy élmény volt számomra a horgolás, mint kézműves technika elsajátítása. Külön öröm volt számomra, amikor Gál Judit kórházlelkész azzal a ké-

réssel kereste meg a gyülekezetünket, hogy horgolt
angyalkákat készítsünk a Szenteste szolgálatot vállaló egészségügyi dolgozóknak. Olyan jó volt látni,
hogy sok ellátottunk minden tudását latba vetve segített nekünk horgolni így több mint 72 darab angyalka
készült el és okozott örömet a szolgálatban lévőknek.
Mi is szerettünk volna alkalmazkodni a kialakult
helyzethez. Pontosan ezért december 11-én nyitottuk
meg virtuális kiállításunkat az online térben „Padlásunk kincsei” címmel. Nagyon köszönöm azt a sok
segítséget, amelyet kedves klubtagoktól és munkatársainktól kaptunk, amikor a saját padláson található értékeiket, emlékeiket behozták nekünk és felajánlották a kiállítás idejére. Jó volt látni, hogy az online
térben több mint 1300 megtekintés történt, így merem azt remélni, hogy akik így részesültek a kiállításból, azok gazdagodtak is élménnyel. Külön köszönet
Gellén Imrének, aki a segített hangjával, énekével a
kiállítást színvonalasabbá tenni.
A decemberi hónap az adományokról és az ajándékokról szól. Ennél jobban nem is tölthettünk volna
az adventet, hisz nemcsak Nagytiszteletű Úr által
készítetett 100 darab élelmiszercsomag jutott el a
rászorultakhoz, hanem a kék vödör akció keretében
35 kék vödröt töltöttünk meg és még a szeretetdoboz
keretén belül 57 szeretetdobozt adtunk át a Magyar
Református Szolgálat Alapítványhoz. Hála van a szívemben, hogy adhatunk és örömet okozhatunk ezekben a nehéz időkben.
A 2021. év, a január más fényben indult. Hosszú idő
után Nagytisztelet Úr kezdeményezésére megújulhatott a nappali ellátás két nagy terme. A felcsiszolt,
lakkozott padló, a frissen festett falak, mind a megújulást mutatják. Olyan jó bemenni az elkészült, felújított terembe, ahol már lelki szemeim előtt látom,
hogy ha az Isten is megsegít minket, akkor csodálatos
örömteli pillanatokat, programokat szervezhetünk.
Én magam reménykedve várom a február 11-ét, mikor is változhatnak a járványügyi szabályok, és újra
tudjuk fogadni nagy programokon a kedves klubtagokat. Reménykedjünk, hogy így lesz, és örülhetünk
a találkozásnak.
Mindenkit sok szeretettel, megújult környezetben
várunk!
Takács-Sárkány Ildikó
intézményvezető
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Adventi készülődés

Kiállítás

Gellén Imre a kiállítás közreműködőjeként

10 éves az intézményünk
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Adomány angyalka

Adományosztás

Adománygyűjtés az MRSZ-nek
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Kreatív írásverseny a harmadik osztályban

K

ilenc bátor harmadikosunk vállalkozott arra,
hogy az idei tanévben a mesebeli hősökhöz hasonlóan kiálljon 3 próbát a kreatív írás terén.
Az Ibrányi Református Általános Iskola versenyfelhívása 2020. őszén érkezett hozzánk, s Bálint Sebestyén, Bakai Zalán, Császár Dorka, Csonka Sára,
Iván Júlia, Katona Petra, Nagy Csenge, Posta Botond és Zuggó Bianka kedvet éreztek ehhez az online
megmérettetéshez.
Az első fordulóban megismertük László Noémi:
Mindig van valami és Ne másszak folyton! című gondolatébresztő verseit, melyeket közösen értelmeztünk. Az egyik költeményben a költő azt sorolgatja,
hogy mindig van valami nagy feladat egy gyerek életében, amit teljesítenie kell. A másik versben pedig
egymást követik a felnőtt intelmek, amiket be kell
tartaniuk a gyerekeknek.
Egy élénk beszélgetést követően online felületen
várt minket az izgalmas utazás. Titkos ajtók kinyitogatásával teljesítették a tanulók a „próbáikat”. Az
utolsó ajtó rejtette a versenyfeladatot: a prózaíróknak azt kellett megfogalmazniuk, hogy milyen hibájuk volt életükben, amit nehéz volt felvállalniuk.
A versíróknak pedig azt kellett rímbe szedni, hogy
mi-mindenre szokták őket figyelmeztetni a felnőttek, s miket szoktak nekik tiltani?
Meglepően sokan próbálkoztak a versírással. Otthonosan mozognak ebben a műfajban. Köszönhető
annak, hogy Dukátné Kékedi Edit, Edó néni aktívan részt vesz az országos tananyagfejlesztő csoport
munkájában, s vállalkozó természetéből fakadóan
másodikos korukban bekapcsolódtak a Református
Tananyagfejlesztő Csoport tananyag kipróbáló folyamatába.
A Reftan az alsó tagozat számára készített 4 irodalmi szöveggyűjteményt telis-tele értékes művekkel,
gyönyörűen illusztrálva. A tankönyvvé nyilvánítás
előtt kipróbálás céljából megkapta az osztály a könyveket és a magyar órákon, valamint szabad idejükben forgathatták és megismerhették a gyűjtemény
szebbnél szebb költeményeit, írásait. Szívesen olvasták, lapozgatták a könyveket. Mindkét gondolatébresztő vers is ezeknek a szöveggyűjteményeknek a
tagja.
A gyerekek érdeklődve fogadták egymás alkotásait. Volt, hogy segítettek egy-egy rím kovácsolásában
társuknak. Hetekig alkotóműhely volt a tanterem, a
folyosó, az udvar a szünetek alatt.
Eredményhírdetés tanév végén lesz a 3. forduló
után. Már megérkezett a 2. feladatsor is a titkos ajtóival.

Közben sorakoztak a felmérések, a félévzárás, bonyolult járványhelyzet…
Lehet, hogy tényleg nehéz gyereknek lenni??
Szilágyi Lászlóné
tanító néni

Miért nehéz gyereknek lenni?
Iskolából hazajövök:
A cipődet vedd le!
Ne sározd össze a lakást!
Ne hagyd szét a szennyest!
Vedd elő a házit,
Mert meg kell csinálni!
Nem mehetsz úgy iskolába,
Hogy nincs kész a házid!
Kimehetsz az udvarra,
De ne kínozd a macskát
Hagyd békén a kisöcsédet,
és a szegény kutyát!
Ne másszatok fel a fára,
ne játsszatok durván!
Nehogy a játéknak vége
orvos legyen s kórház!
Esteledik már az idő,
Gyertek be a házba.
Kipihenten kell majd menni
Holnap iskolába.
Reggel, mikor felébredek
Készülődni kell
Vedd fel Dorka a szemüveget,
Anélkül nem mehetsz el!
Ezt ne csináld azt ne csináld!
Nem szabad itt semmit,
Császár Dorka 3. osztályos tanuló
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Ne legyek már kíváncsi!

Miért szólnak rám?

Ne legyek már kíváncsi,
ne kérdezzek folyton!
Miért nő a gomba?
miért növök én folyton?
Talán egyszer megértem,
s tudok majd mindent,
értelmetlen kérdésekre
választ adok ingyen.
Miért vannak, házszámok?
Értelmetlen kérdés!
Rövidesen megértem egyszer
majd én is!
Olyan sok dolgot
nem tudok még
és azt is amit
tiltják rég.
Sokat gondolkodtam,
olvastam könyvet!
S nem találtam semmit,
az önfejlesztésről ennyit!
Sok a dolgom, sok a gondom
Anya, ne nyaggass már folyton!
Reggel mindig pakolászás
este mindig háziírás.
Folyton ezt kéred tőlem.

Miért szólnak rám,
ha szaladgálok a házban?
S miért szólnak rám,
ha hangosan üvöltök a folyosón?
Miért szólnak rám,
ha lovagolok
a másik hátán?
Miért? Nem tudom,
De ha megtanulom,
nem csinálom.
Katona Petra 3. osztályos tanuló
Sokszor nehéz gyereknek lenni
Nem lehet, nem szabad,
mindig az lenne a igazán jó,
amit nem szabad.
Nem szabad szaladgálni a lépcsőn,
mert elcsúszok és elesek.
Nem szabad bántani a testvért,
sem szavakkal, sem tettel.
Ne nyújtsd a pólódat, mert nyúzott leszel.
Nem szájalok, mert illetlenség, mert a
szép beszéd a jól neveltség.

Csonka Sára 3. osztályos tanuló

Posta Botond 3. osztályos tanuló

Az év legcsodálatosabb időszaka a gyerekekkel
(Óvodai beszámoló)

A

z év legcsodálatosabb időszaka az advent. A
járványhelyzet miatt ez az advent és karácsony más volt, mint a többi. Programoktól
megfosztva érezhettük magunkat. Elmaradtak a bábszínházi látogatások, a leendő ovisoknak szervezett
nyílt nap, családi napközisek látogatása, az adventi
vásár és az adventi szolgálat. Igyekeztünk az ünnepkör kapcsán a hagyományok ápolására és olyan közös tevékenységek biztosítására törekedni, amelyek
örömmel és szeretettel, összetartozással, hittel töltötték meg a gyermeki szíveket. Bevontuk őket a csoportszoba díszítésébe, versekkel, mesékkel, dalokkal,
kézműves tevékenységekkel, gyertyagyújtással fokoztuk az adventi hangulatot. A gyerekek izgalommal
számolgatták, hány napot kell még aludni, hogy megérkezzen az öreg ajándékosztó. Lelkesen festették a

mikuláscsizmákat, rajzolgatták kívánságaikat. Ilyenkor mindenki jól viselkedik, vagy legalábbis ígérgetik, hogy jövőre jobbak lesznek. Elérkezett a várva
várt nap. A járványügyi szabályokat betartva, csak az
ajtóig érkezett a Mikulás az óvodánkba. A gyerekek
körben ülve, csillogó szemekkel énekelve köszöntötték, míg Ő megpihenve hallgatta csilingelő hangjukat. Cserébe minden óvodás ajándékot kapott.
A karácsonyi készülődés feledtette velünk a nehézségeket. Az adventi koszorún egymás után gyulladtak
ki a gyertyák fényei. Még a gyerekek is tudják, hogy
minden gyertyával közelebb kerülünk az év legszebb
ünnepéhez, karácsonyhoz, Jézus születésének a napjához. A hittan foglalkozásokon, ill. a mindennapi
mesélés során felelevenítettük karácsony történetét.
A karácsony a család és a szeretet ünnepe is, melyet
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a gyerekekben is tudatosítani igyekszünk, otthonról
hozott családi fotók nézegetésével, élmények felidézésével. A meghitt pillanatok mellett karácsonyfadíszek, apró ajándékok, mézeskalácsok készültek. Az
együtt játszás, együtt munkálkodás, álmodozás tette
izgalmassá és örömtelivé számunkra ezt az időszakot.
A nehézségek (vírus) ellenére nekünk mégis teljes
volt minden.
Szimáné Dutkievicz Henriett
óvodapedagógus

Mézes díszítés

Fenyődíszítés

Mikulás az ajtóban

Karácsonyi huncutkák

Hurrá! Esik a hó!
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A Debrecen- Bánki Református
Családi Bölcsőde téli eseményeiről

A

2021-es esztendő első Békesség újságának
megjelenésében a Bölcsőde minden dolgozója nevében kívánok mindenkinek Istentől
gazdagon megáldott boldog, békés Új esztendőt!
Bölcsődénkbe December 7-én ellátogatott a Mikulás, akinek érkezését már nagy izgalommal várták a
gyerekek. Kicsinyeink énekléssel és nagy örömmel
fogadták a nagyszakállút. Mindegyik gyermek nagy
szeretettel fogadta el a Mikulástól kapott csomagot,
közben Télapó köszöntő dalokat énekeltünk. Télapó itt
van, Hull a pelyhes fehér hó, Suttog a fenyves zöld erdő.
December 15-én Bölcsődénkbe megünnepeltük a
Karácsonyt. A gyerekek nagy izgalommal készülődtek az év legszebb ünnepére. Nagyon sok szép énekkel vártuk az Angyalka érkezését, mely énekeket a
fenyőfát körülállván elénekeltünk. Kis KarácsonyNagy Karácsony, Ég a gyertya ég. Kicsinyeink nagy
szeretettel, örömmel fogadták a fenyőfa alá helyezett
sok szép ajándékot, melyeket boldogan nagy érdeklődéssel bontogattak. Mindenki megtalálta a számára
legérdekesebb ajándékot. Képeskönyvet, szerszámos
készletet, teherautót stb. Nagyon szépen köszönjük a

családoknak a felajánlásokat.
Január közepén a gyerekek nagy örömére végre
beköszöntött az igazi tél, hóesés kíséretében. Az udvaron kezdetét vehette a hógolyózás, volt, aki bátran
belefeküdt a hóba, és angyalka formát készített. Természetesen bizakodunk benne, hogy még szánkózásra is alkalmas mennyiségű hó fog hullni.
Szabó Ilona Judit
bölcsődei gondozó
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„Padlásunk kincsei”

K

(2020.12.10-12.16.)

iállításunk alapötlete az volt, hogy sokan
közülünk nem is sejtjük, hogy mit rejt a
padlásunk. Régi fényképeket, használati tárgyakat, lomnak tűnő dolgokat találhatunk, amelyek értékek is lehetnek számunkra
vagy mások számára. A sok összegyűjtött tárgy
közül rengeteg olyan, amely hagyatékunk része, nagyszüleinktől, dédszüleinktől örököltük.
A kiállított tárgyaknak nem csak eszmei értéke van, miután régi emlékeket idéz, hanem
tárgyi értéke is, hisz történelmi korszakot mutat be. Jelen kiállítás az 1900-as évektől egészen
1970-es évekig fogja át a történelmet. A bemutatott használati tárgyakon keresztül szeretné
egy kicsit közelebb hozni az elmúlt korszakot.
A látogatók egy részének, főleg a fiataloknak
újdonságot jelenthetnek ezek a tárgyak, másoknak a fiatalságot, az elmúlt élet emlékeit idézik
fel. A lerakódott porból felszabadított tárgyak
most új élményt nyújtanak a kiállításon résztvevők számára. Sokszor elfeledett tárgyakra csodálkozhatunk rá. Felmerülhet bennünk, vajon
akkor hogy éltek az emberek, miként végezték
mindennapi teendőiket. A régi rádiók, a mozigép betekintést nyújt a korszak szórakozásába
is. A kiállítás felidézi azon időket, amikor még
egész udvarok ültek a tv elé együtt és nézték az
egy létező csatornát, vagy matinéra jártak és a
mozi film előtti híradóból értesültek a nagyvilág
híreiről. A munkagépek, a háztartási eszközök
hűen tükrözik a mindennapok világát.
Reméljük, kiállításunkkal szép emlékeket
idézhetünk fel, és egyben a látogatók történelmi kíváncsiságát is szolgálhatjuk.
Közreműködőink:
Dobosné Dávid
Bernadett
Földi Gyula
Huga László
Kádár Boglárka
Málnásné Antal Katalin

Mézes Sándor
Németi Edina
Németi Sándorné
Pákozdi Tünde
Papp József
Reszegi Zoltánné
Varga Edit
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Bánki Erdőjáró – A természetjárás
„Isten körülvett bennünket a természet gyönyörű szép képeivel, hogy felemeljék lelkünket és felkeltsék érdeklődésünket. Istennek az a szándéka, hogy a természet dicsőségét összekapcsolja az Ő jellemével. Szívünk meggyorsul, új és mély szeretettel
dobog, telve az áhítat és tisztelet vegyes érzetével, mikor szemléljük Istent a természetben.” (Signs)

M

ivel a járvány óta egyre többen választják
kikapcsolódásként a túrázást, ezért fontosnak tartom felhívni a figyelmet néhány fontos információra, hogy a természetjárásnak felkészülten és tudatosan álljunk hozzá.
A természetben töltött idő fontos célja, hogy erősítse a gyermekben és gyermeki felnőttben a veleszületett spontán érdeklődést és kíváncsiságot, melyet a
világ jelenségei iránt tanúsít. Segítse fenntartani és
bátorítani az érzést, hogy részeként is egyek vagyunk
a világgal. Az egyéni, de még inkább a családi, csoportos természetjárásban nagy hangsúlyt kap a természet közelsége, az esztétika és a közösség szerepe;
a szépség és harmónia keresése, a közös élmény átélése. Mindenben meglátni a szépet, a harmóniát, felfedezni a rendezetlenségben rejlő rendet - ez egyben
boldogságforrást is jelent. Törekednünk kell az élettelen és élő társainkkal való együttélésre, a természet
törvényeinek betartására, a lehető legkisebb mértékű károsításra. Az élettelen létezőknek - beleértve az
őselemeket: levegő, víz, tűz, föld - önnön valójukban
joguk van az eredendő tisztasághoz, csakúgy, mint
az élőlényeknek az egészséges élethez. A természetben töltött időben az ember a pszichikus tájékozódás
funkciói közül mindegyiket használja, a gondolkodást
éppúgy, mint az érzékelést, érzést és az intuíciót. Ez
utóbbi alatt ösztönös megérzést, felismerést értünk,
mely képességet jelent az igazság előzetes, közvetlen,
élményszerű felismerésére, amely a felhalmozott tapasztalatokon, a korábban szerzett ismereteken alapul. Aki elindul és mer, miközben feltérképezi határait, érez és észlel, fokozatosan tovább lép és közben
egyre jobban érzi magát a természetben! Ajánlom
mindenkinek hatalmas testi és lelki élmény!
Jelen társadalmunkban sajnos a maszkulin értékeket és állásfoglalásokat részesítik előnyben, miközben elhanyagolják ezek feminin megfelelőit. Több
figyelmet kap az önérvényesítés a beilleszkedésnél,
az elemzés a szintézisnél, a racionális tudás az intuitív bölcsességnél, a verseny az együttműködésnél,
a gyarapodás a megőrzésnél és így tovább… Ez az
egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett - a társadalmi, közösségi, ökológiai, morális és spirituális
krízis időszakát éljük. Ha szeretnénk visszatalálni a
természetbe, induljunk el kirándulni, hiszen vissza

kell találnunk a valódi útra, vissza a természethez! Ha
túrázol, mindenre figyelned kell, ismerned kell saját
határaidat, figyelned kell mindenre, és tisztelned kell
azt, ami körülvesz. A természetjárás, a túrázás nem a
terepen, hanem fejben dől el, nagyon fontos a tudatos
felkészülés és a „megélés”.
Magyarország csodálatos. Rengeteg felfedezni való
természeti, kulturális kincsünk van. Bármerre indulunk el, találhatunk természetjárásra, megismerésre
alkalmas helyet. Ebben segít a természetjáró és turista magazinok, nemzeti parkok vagy a természetismerettel foglalkozó egyesületek honlapjai, alkalmazásai. Túraalkalmazásként használható az ingyenes,
de regisztrációhoz kötött geogo.hu, természetjáró.hu,
kektura.hu alkalmazások. Kezdő túrázóknak lakóhelyhez közeli, rövid útvonalakat ajánlok, aztán egyegy magyarországi nagytáj vagy terület meghódítását. A legközelebbi útvonalak, - Debrecen városából is
könnyen megközelíthetők- az Erdőspuszta parkerdeiben és a környék még néhol háborítatlan feltöltődésre alkalmas, „élményátadó” látogatható helyszínei, és
az ahhoz vezető vagy összekötő útvonalak. Ide bárki
könnyen eljuthat, de közös természetjárásainkon is
részt vehet. Legközelebbi célállomások: Ördög-árok,
Halápi csárda, Hármashegyi-tó, Halápi-tó, Bodzástó, Fancsika 2-es tó, Fancsika 1-es tó, Fancsika 3-as
tó, Mézeshegyi-tó, Vekeri-tó, Újlétai borospince,
Szentjánosi templomrom, Martinkai-víztározó és legelő, Fancsikai templomrom, Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétum, Hármashegyi-kilátó, Zsuzsi Erdei Vasút Természetháza Hármashegy, Hármashegyi
körszin, Fancsikai-kilátó, az egykori Zsuzsi vasút Turista-ház állomása Külső-Guthon, az egykori Zsuzsi
vasút Nyírbélteki végállomása, az egykori Zsuzsi-vasút Nyíracsád állomása, Guthi templomrom, az egykori Zsuzsi-vasút „Nyírmártonfalva-Melánia-tanya”
állomása stb….
A túrázás tudatosságot, tervezést igényel. Tudnunk
kell, mi a cél, milyen a terep, milyenek a környezeti
körülmények, milyenek az időjárási viszonyok. A választott útvonalat tanulmányozni kell. Minden eshetőségre fel kell készülni. Ebben segíthet az általam is
használt ingyenes geogo.hu alkalmazás, illetve a természetjáró oldalak, alkalmazások. Ha kiválasztottuk
a számunkra megfelelő útvonalat, helyszínt, érdemes

BÉKESSÉG 2021. Január hava

társakat szerezni, családosan, barátokkal, vagy már
tapasztalt vezetővel útnak indulni. Elhatározás után
kezdhetünk rövidebb távokon indulni, 3-5 km egy
óra alatt kényelmes sétával lejárható, aztán a táv fokozatosan növelhető. Nagy élmény, amikor az ember
átlépi az első 10-est, majd 15 km-t, és azt veszi észre,
hogy vágyik az 50 km-es útvonalakra.
Felszerelésünk legfontosabb kelléke a jó lábbeli.
Bakancsunk alkalmazkodjon a terepi viszonyokhoz,
ne legyen teljesen új – kicsit használjuk a mindennapokban – és sehol se nyomjon, de fogja a bokánkat és
tartsa a sarkunkat. Az alaptúrákhoz rugalmas talpú
cipőt ajánlok, de hosszabb távra már érdemes közepes talpmerevségű bakancsot használni. Figyeljünk
az időjárás és az évszak változásait, bélelt vagy vastag
zoknis változatok között is választhatunk. Érdemes
fél számmal nagyobb túracipőt választani, ez segít a
lábunk dinamikus mozgásában. Váltózokni mindig
legyen nálunk és be lehet szerezni egy kamáslit is.
Fontos még a ruházat, a réteges öltözet. A 2-3 rétegű
öltözet nekem bevált, aláöltözet majd melegen tartó
réteg, és külső vízálló réteg. Érdemes olyan ruházatot viselni, ami tartja a hőt és lélegzik. A hátizsákban
legyen a váltózokni, térkép, telefon, - amin elérhető
a túravezető applikáció, vagy előre le van töltve az
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útvonal-, megfelelő mennyiségű víz, vagy cukor nélküli tea, vagy meleg leves termoszban. Élelemről is
gondoskodnunk kell, gyümölcs, keksz, szendvics, ki
mire esküszik, de a természetbe elfogyasztott egészséges étel nagy élmény! Legyen még nálunk bicska,
fejlámpa, eső elleni kabát és alapelsősegély csomag
(ragtapasz, sebfertőtlenítő, kötszer, stb.)
A természet szeretete a természetben szerzett élményre épül. A természetjárás, a természetben töltött idő nagy érték és mindig változatos, kiszámíthatatlan izgalmakat tartogató, nagy élmény. Minden
létező, élettelen és élőlény önnön valójában vett
természeti érték. Minden élőlénynek szüksége van
az élettelen közegre éppúgy, mint más életfeltételek
meglétére vagy élőlénytársaival való kapcsolatra. Az
ember egy az élőlények sorában, ezért e tények rá is
érvényesek. E rendszer szem előtt tartása az alapja a
természet iránti alázatos tiszteletünknek. A természetben járás felhívja figyelmünket az érzelmeinkre,
a felelősség, szépség és harmónia, érzékenység és
nyitottság, érzelmi telítettség, művészi átélés, nevelő
szándék, természeti erkölcs, a mértékletesség, szelídség, türelem, jóság, meghagyás, megőrzés, a lehető
legkisebb beavatkozás, és köszönet mind ott van velünk. Számomra a természeti nevelés, hogy erősítse
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a gyermekekben a veleszületett spontán érdeklődést
és kíváncsiságot, melyet a világ jelenségei iránt tanúsítanak. Segítse fenntartani és bátorítani az érzést,
hogy részeként is egyek vagyunk a világgal, és talán
éppen ezért a legnehezebb nevelési feladatok egyike
a környezeti nevelés, hiszen környezetünk harmóniájára nem példaszóval, nem tanítással, szabályokkal,
hanem magával a harmóniával nevelhetünk. Léttársainkat nincs jogunk megalázni és értelmetlenül elpusztítani. Törekednünk kell az élő- és élettelen társainkkal való együttélésre, a természet törvényeinek
betartására, a lehető legkisebb mértékű károsításra.
A természeti nevelés, a természetjárás céljai és feladatai ezen alapelvek elfogadtatására, az erre épülő
viselkedésmód elsajátítására, s ilyen irányú attitűdformálásra irányulnak. A jelenben zajló folyamatok
pozitív irányú megváltoztatását csakis egy mélyreható szemléletváltástól várhatjuk. Igazi áttörést csakis a
természet felé forduló, annak értékeit elismerő, törvényeinek magát alávető, új szemléletben felnövekvő generációtól várhatunk, mely túllép az anyagias
szemléleten és gondol saját jövőjére.
Fentieket pedagógusként alkalmazom a Bánki Református Általános Iskolában heti rendszereséggel
iskolai kereten belül a „túratesi” néven futó erdei
foglalkozásokon a természetben, és havi 1-2 alkalommal természetjáró szakkörön. Környezeti nevelőként
megálmodtam és megvalósítom a „Kala(e)ndárium”
a természetben programsorozatot, ahol szintén van
lehetőség átélni egy élményteli kirándulást. Szeretettel várok Mindenkit és bátorítok arra, hogy élje át
bárhol és bárkivel a természet közelségét!
Januári természetjárás a kyokushin karatésokkal.
Meseszép januári reggelre ébredtünk. A hóval fedett táj vakító fénye és a nap melengető napsugarai
vártak minket a friss bánki erdő rejtelmes útvonalán. Szinte haraptuk az oxigénnel teli erdei levegőt,
és a megfelelő járványügyi helyzetnek megfelelően
egyéni versenytávként indultunk el a téli „Bánki barangolás” útvonalán. Nagy élmény volt gyereknek,
felnőttnek és kutyáknak is, hiszen jó ideje nem merészkedett senki edzésre, közösségbe, túrázni. Volt,
aki szánkóval, kerékpárral vagy éppen sétálva tette
meg az Erdőspuszták nagy tómedreit átszelő távot.
Kellemesen testileg elfáradva, de lélekben megújulva
érkeztünk meg a Bánki Református Templom célállomására, ahol mindenki büszkén és örömmel fogadta, a kihívás sikerét, miszerint teljesítette a 16 km-es
távot. Köszönöm a részvételt és az együtt töltött időt.
Természetbarát üdvözlettel:
Varga Edit tanító

CSALÁDI TÁBOR 2021
TÖBBGENERÁCIÓS
CSALÁDI TÁBOR
– SÁROSPATAK –
2021. JÚLIUS 19-24.

Szállás:
Faházakban, illetve kisgyermekes családoknak
apartmanokban (a készlet erejéig).
A helyszínen nagy közösségi tér és ebédlő,
napi 3-szori étkezés, helyben sportpályák,
medence, teniszpálya, csocsó, pingpongasztal stb.
Bekerülési összeg:
Felnőtteknek: 18.000 Ft,
gyermekeknek (10 év alatt): 16.000 Ft,
3 év alatti gyermekeknek: ingyenes,
konfirmandusoknak:
5.000 Ft kedvezmény jár az árból.
Változatos programok
(városnézés Sárospatakon,
bobozás a sátoraljaújhelyi bobpályán,
strandolás, túrázás…, stb.)
Jelentkezni:
Jelentkezni folyamatosan lehet,
míg be nem telnek a helyek,
Csuri Istvánné Esztikénél
5.000 Ft előleg megfizetésével, ami
LEMONDÁS ESETÉN NEM JÁR VISSZA!
A koronavírus járvány miatt
kialakult helyzet megszűnése esetén
a Családi tábor megrendezésre kerül!
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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.
A konfirmációs tanfolyamra való beiratkozás 2021.01.22-én megtörtént, illetve 2021.február 5-én indul.
Igény esetén még lehet jelentkezni Buzás Dénes lelkipásztornál. A tanfolyamon résztvevők részéről elvárás
ifjúsági Bibliaórára is járni, melyek péntekenként délután 14.00 órakor 1 órás alkalmat jelentenek.
Ezt követően 15.00 órakor van 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

Könyvajánló
Nagy várakozással kezdtem neki olvasni Sajtos Szilárd Nagytiszteletű Úr
könyvét. Már csak azért is, mert ismerem. Lélektanilag is érdekes ismert
ember munkáját olvasni. A könyvén keresztül egy új embert, az ismert
ember új oldalát láthatjuk, olvashatjuk. A könyv további érdekessége,
hogy egy olyan világba ad betekintést, amely kevésbé ismert a hétköznapi emberek előtt, ez pedig a katonai hivatás. A könyv első része a tőle
„megszokott” Igehirdetéseket tartalmazza. Mit is jelent, hogy a tőle megszokott? Ahogy Dr. Hős Csaba lelkipásztor az ajánlásban olyan találóan
megfogalmazza: „…nemcsak teológiai fegyverek szükségeltetnek, hanem
segédcsapatok is. Így filozófia, irodalom, történelem, pszichológia nem
csupán gazdagítja, hanem lényegileg is erősíti a szerző Krisztusban újjá
lett életekért folyó harcát.” Az igehirdetésekben a teológiai magyarázatokat észrevétlen fonják át az irodalmi, pszichológiai, társadalmi magyarázatok. Lebilincselő olvasmány, mert miközben olvasom, fülemben cseng
a hangja, a hanglejtés, a kiemelésekkel az intonáció, mintha hallanám az
igehirdetést. A személyes élmények, visszaemlékezések olvasása még közelebb hozza hozzánk Nagytiszteletű Urat, a honvéd őrnagyot.
Ezt a közelséget érezhetjük a könyv második fejezetében, ahol közös meditációra, imádkozásra hív minket. Bensőséges, meghitt imádságokat olvashatunk, melyek mögött emberi sorsok, bajok és örömök is megbújnak.
A tanulmányok fejezetben pedig olyan megjelent publikációk találhatók, melyek Nagytiszteletű tudományos
munkáját hivatottak bemutatni. Nem csak teológiai szempontból, hanem történelmileg is érdekes tanulmányokkal találkozhatunk. Egyik személyes kedvencem az I. világháborúban katonák között szolgáló református,
protestáns lelkészek munkáját bemutató tanulmány. De található itt teológiai és lélektant bemutató írás is.
Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki ismeri az írót, és annak is, aki nem. 15 év szolgálata van belesűrítve a
közel 260 oldalba. Milyen rövid idő, mégis mennyi minden belefért. Kívánom, hogy az elkövetkező 15 év is legyen az életébe ennyire áldott, és még sokáig szolgálhasson a katonák között.
Akinek felkeltette a kiadvány az érdeklődését, megvásárolható a Debrecen-Bánki Református Egyházközség
gondnokánál.
Takács-Sárkány Ildikó intézményvezető
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Debrecen-BÁNKI Református Egyházközség
2021. évi missziói munkaterve
Január:
2021. évi missziói munkaterv kidolgozása, és a
presbitérium elé terjesztése megtárgyalásra és jóváhagyásra.
Gyülekezeti újság szerkesztése és kiadása.
Január 22.
Konfirmációs tanfolyamra beiratkozás.
Január 17-24. Ökumenikus Imahéten való részvétel
Február:
Február 05. Konformációs Tanfolyam kezdete
Február 10. Farsangi mulatság
Február 16. Gyülekezet disznótor
Február 21. 9.00 Böjti Úrvacsora
Február 19-22. Zakopane
Március:
Március 07. 9 órától Nőnapi Istentisztelet a Medic
Choir kórus közreműködésével
Március 14. Koszorúzással egybekötött március 15-i megemlékezés
Március 28. Virágvasárnapi ünnepi istentisztelet
Gyülekezeti újság szerkesztése, kiadása.
Április:
Április 01. (Nagycsütörtök 16.00) Nagycsütörtöki
Úrvacsorás Zenés Istentisztelet
Április 02. 9.00 Nagypénteki ünnepi istentisztelet
Április 04. Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet
Április 24-25.
Csendes Hétvége a Konfirmandusoknak
Május:
Május 02. Anyák napi gyermekműsoros istentisztelet
Május 07. 15.00 Konfirmációs vizsga
Május 13. 9.00 Áldozócsütörtök, mennybemenetel ünnepe
Május 14. 15.00. Konfirmációs próba
Május 16. 9.00 Konfirmáció vasárnapja
Május 23. Pünkösdi Ünnep és Első Úrvacsora
Május 30. Szentháromság vasárnap
Május 28. 15.00 Bölcsődei ballagás
Május 29. 9.00 Óvodai ballagás
Június:
Június 05. Családi nap
Június 06. Pedagógusok vasárnapja

Június 19. 10.00
Tanévzáró Istentisztelet és ballagás
(I. Gyerektábor 2021.06.16-18, II. Gyerektábor
21-25, III. Gyerektábor 06.28-07.02.)
Július:
Július 04. Diakónus vasárnap megtartása
(Vendég Igehirdető Czapp József, előadó Gellén Imre)
Július 19-24. GYÜLEKEZETI CSALÁDI TÁBOR
SÁROSPATAK
(IV. Gyerektábor 07.05-07.09,
V. Gyerektábor 07.12-16.)
Augusztus:
Gyülekezeti újság szerkesztése és kiadása.
Augusztus 22. 9.00 Újkenyéri Úrvacsora
Augusztus 31. 16.00 Tanévnyitó Istentisztelet
Szabadságtelepi templomban
Szeptember:
Iskolai hittanoktatás megszervezése.
Szeptember 11-12 Hétvégi kirándulás Gyulára
Október:
Október 01. Szüreti mulatság
Október 10. Emlékezés az Aradi vértanúkra
Október 17. Újbori Úrvacsora
Október 24. Nemzeti Ünnep koszorúzással
Október 31. 9.00 Reformációs úrvacsora
November:
Gyülekezeti újság szerkesztése-kiadása
Szaloncukor kiküldés
November 26. Adventi kézműves nap
November 28. Adventi úrvacsora
December:
05; 12; 19. Családi gyermekműsoros istentiszteletek
December 10. 14.00 Adventi vásár
December 24. 15.00 Karácsonyi Gyermekműsoros Istentisztelet
December 25. 9.00 Karácsonyi Úrvacsora
December 26. 9.00 Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet
December 31. 15.00 Óévi Istentisztelet
Január l. 9.00 Újévi ünnep és statisztikai beszámoló
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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 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
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A rejtvény megoldásait a Bibliában találod, a megfejtés a fekete keretben olvasható.
A helyes megfejtést beküldők között EGY AJÁNDÉKCSOMAGOT sorsolunk ki!
(Jelige: keresztrejtvény; Cím: 4002 Debrecen, Külső Diószegi út 176.; e-mail: bankirefegyhaz@gmail.com)

Gyereksarok
Bartimeus
Egy vak koldus ült a jerikói úton. Bartimeusnak hívták. Ő is várta az Izráel reménységét, ahogyan a próféták
jövendölték.
Egyszer hallotta, hogy sokaság jön az úton és velük Jézus közeledik. Már sokat hallott róla is, a csodákról is,
amiket tett. Elkezdett kiáltozni:
- Jézus! Dávidnak Fia! Könyörülj rajtam!
A körülállók csitították, el akarták hallgattatni. Ekkor egyre jobban kiáltozott:
- Jézus! Dávidnak Fia! Könyörülj rajtam!
Jézus megállt.
- Hívjátok ide!
Az emberek szóltak neki, most már biztatták:
- Hallod? Hív téged!
- Bízzál Bartimeus!
- Kelj fel, menj!
Ő pedig ledobta magáról a felsőruháját és hagyta odavezettetni magát Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle:
- Mit kívánsz? Mit tegyek veled?
- Mester, tedd, hogy lássak!
- Menj el, a te hited megtartott téged! – válaszolta Jézus.
Bartimeusnak ebben a percben megnyíltak a szemei. Elindult a sokasággal együtt és ment tovább Jézussal.
Az emberek pedig, akik ezt látták, dicsőítették Istent.
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Fejtsd meg a következő rejtvény, hogyan jutott el a vak Bartimeus a látás csodájáig.
Minden sorban csak egy betűt változtass!

Szeretettel: Zsuzsa néni
(Kósa Zsuzsanna)

Előre közölt alkalmak
Február 5. Péntek 15.00

Konfirmációs tanfolyam kezdete

Február 16.			

DISZNÓVÁGÁS és INTÉZMÉNYI DISZNÓTOROS

Február 18.			

Bánki Templom 16.00 Bűnbánati Istentisztelet

Február 21.			

Bánki Templom 9.00 Böjti Úrvacsorás Istentisztelet

Március 07.			

Bánki Templom 9.00 Nőnapi Istentisztelet a Medic Choir Kórus szereplésével

Március 14.			

Bánki Templom 9.00 Koszorúzással egybekötött Március 15-i Istentisztelet

Március 28.			

Bánki Templom 9.00 Virágvasárnapi Istentisztelet

Április 01.			

Bánki Templom 16.00 Zenés Úrvacsorás Istentisztelet

Április 02.			

Bánki Templom 9.00 Nagypénteki Istentisztelet

Április 04.			

Bánki Templom 9.00 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet

Állandó alkalmak
Vasárnap 9.00		

Vasárnapi Istentisztelet (Bánki Templom)

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)

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

