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Fekete Károly püspök látogatása 

Sydney-ben

A Melbourne-ben töltött napok 

után Sydney-ben folytatta 

ausztráliai útját dr. Fekete Károly 

püspök. November 6-án a 

délutáni bibliaórát követően 

látogatást tett a magyar alapítású 

és szinte teljesen magyar lakókkal 

működő Szent Erzsébet Magyar 

Idősek Otthonában (St. Elizabeth 

Home).

Az otthon 52 éve, 1967-ben alakult nagy magyar

összefogással és ausztrál állami támogatással.

Folyamatosan épültek ki ellátási szintjei: nyugdíjas falu

önálló házakkal, idősek otthona apartmanokkal, ápoló

otthonnal és demens részleggel. Közel 150 személynek

biztosít idős korára nyugodt körülményeket. A lakók 90%-a

ma is magyar. Az intézménynek van magyar múzeuma,

kápolnája, könyvtára, konyhája és magyar nyelvű

egészségügyi ellátása. A református bibliaórák szerdánként

vannak, és a járóképes lakók közül többen rendszeresen

részt vesznek a vasárnapi gyülekezeti istentiszteleten is. A

római katolikus lakóknak van magyar származású katolikus

papjuk, a református lelkigondozást Péterffy Kund

lelkipásztor végzi. Az esztendő visszatérő jeles eseménye

a november 17-én megrendezésre kerülő nyílt nap, amely

évek óta egy nagy magyar találkozóvá nőtte ki magát.
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László Vilmos Csongor 

igazgató

A jövő esztendőben 70 éve alapított Sydney-i Református

Egyházközségben november 10-én ünnepi istentiszteleten

adtak számot tudásukról és tettek fogadalmat a gyülekezet

idei konfirmandusai, összesen nyolc ifjú, négy fiú és négy

leány. A konfirmációi istentiszteleten dr. Fekete Károly

tiszántúli püspök hirdette az igét a Józsué könyve 24, 23-25

alapján. Arra biztatta az ünneplő gyülekezetet, hogy

erősödjenek meg a múló divatistenek világában a hitvalló

keresztyén életben, és mutassanak életpéldájukkal Istenre,

merjék megvallani hitüket személyes hangon és éljék meg

keresztyénségüket következetesen.

A konfirmációi fogadalomtételt Péterffy Kund lelkipásztor

vezette, a konfirmandusokat egy-egy igével Fekete Károly

püspök áldotta meg. Az első úrvacsorájukhoz a közvetlen

családtagjaikkal járultak oda a konfirmandusok, majd

emlékbe megkapták a névre szóló gravírozott kis kelyheket.

Úrvacsora osztás után Fekete Károly a magyarországi

reformátusok nevében köszöntötte a gyülekezetet, és átadta

a gyülekezetnek azt az új terítő garnitúrát, amelyet a

paszabi Szövőházban szőttek a melbourne-i úrasztalára a

Paszabi Szőttes Bt. tagjai. A szőttes felidézi azt a

kapcsolatot, ami ahhoz kötődik, hogy a sydney-i gyülekezet

egykori tagjának és éveken át gondnokának, dr. Veress

Pálnak az édesapja Paszabon volt emlékezetes lelkipásztor.

A Paszabi Szőttes Bt. tagjai erre is gondoltak, amikor

sydney-i gyülekezetnek szánt terítőket készítették.

Istentisztelet után gazdagon terített szeretetvendégség és

délutánig tartó beszélgetés zárta a napot.
*forrás:TTRE.hu



Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra régi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

Juhász Gyula: Karácsony felé 
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„Advent – csend, szabadítás, találkozás

„Jó csendben várni az Úr szabadítására.” 

(Jeremiás Siralmai 3, 26)
Csend: „Miért érdemes csendben lenni? Idő kell ahhoz, hogy a csend ne legyen

zavaró. Hogy találkozzunk saját lelkünkkel, és ne ijedjünk meg az árnyékunktól.

Hanem csak nézzük: Ilyen vagyok. Így adott Isten engem ennek a világnak, és a

világot nekem. A csend kivezet az áltökéletesség világából....” – fogalmazta meg

Fekete Ágnes. A csendben születik valami megnyugvás, békesség, amire

szükségünk van ebben a rohanó, zajos világban. A csendben magunkra találunk és

megtaláljuk Szabadítónkat, akire várunk Adventban, amikor az Úr eljövetelét,

érkezését várjuk. Ady Endre: Az Úr érkezése című versben ezt így írja: „Mikor

elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az

Isten.” Hát nem vágyunk rá mi is, hogy ne érezzük magunkat egyedül a csendben,

hanem hogy átöleljen végre az Isten szeretete?

Szabadítás: Ő jön szabadító szeretetével, hogy megkötözöttségünkből,

bénultságunkból kiszabadítson, hogy legyünk „végre valakié”. Hogy ne nyomasszon

annyira a mindennapok egymás utáni, zsúfolt terhe tanulásban, tanításban,

munkában, családban, közösségben és egyedüllétben sem. Várunk, ahogy várjuk az

Adventet, a Karácsonyt, Jézus eljövetelét, úgy várjuk saját mindennapjaink

könnyebbé tételét. És jó csendben várni, ha ez a csend áldott csend.

Találkozás: Ha áldott a csend, akkor egyszer csak megérkezik, akit, amit

vártunk. Megérkezik az Úr Jézus, megérkezik a szabadítás, megérkezik a családtag,

a barát, a várva várt válasz. Találkozásunk lesz egymással. Az ajándék? Nem más,

mint a találkozás maga. Akit úgy vártunk, annak elébe megyünk, arra figyelünk,

annak örülünk, azzal időt szeretnénk tölteni. A kis hercegben az van megírva: „Jól

csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Az

igazán lényeges boltban nem vásárolható, de drága érték: az időnk egymásra, a

közös beszélgetések, közösen megélt élmények, emlékezések, játék, ölelés, imádság,

igehallgatás, ami megsimítja a lelkünket, mert akarjuk hallani, érezni. Mindez addig,

amíg még időnk, lehetőségünk van rá.

Csendben váró. szabadításban, találkozásban gazdag Adventet kívánok!

Matkóné Cseh Brigitta

vallásoktató lelkész



Október 23.
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A 7. b osztályosok műsorral

emlékeztek meg az 1956. október

23-i eseményekről. A forradalomról

és szabadságharcról, melyet

Magyarország népe a sztálinista

terror és a szovjet megszállás ellen

folytatott, amely a 20. századi

magyar történelem egyik

legmeghatározóbb eseménye volt.

A budapesti diákoknak az

egyetemekről kiinduló békés

tüntetésével kezdődött 1956.

október 23-án, és a fegyveres

felkelők ellenállásának

felmorzsolásával fejeződött be

Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti

tömegtüntetés a kommunista

pártvezetés ellenséges reakciója és

a fegyvertelen tömegre leadott véres

sortűz következtében még aznap

éjjel fegyveres felkeléssé nőtt,

amely október 30-án a pártház

elfoglalásával végül győzött. Ez a

kormány bukásához, a szovjet

csapatok visszavonulásához, majd

a többpártrendszer

visszaállításához és az ország

demokratikus átalakulásának

megkezdéséhez vezetett.

Ékesné Baranyai Enikő

November első napjaiban az új

kormány megkezdte a

tárgyalásokat a Szovjetunióval a

szovjet csapatok teljes kivonásáról,

a Varsói Szerződésből való

kilépésről és az ország

semlegességéről.

A szovjet politikai vezetés

azonban a kezdeti hajlandóság

után meggondolta magát, és miután

számíthatott arra, hogy a nyugati

nagyhatalmak nem nyújtanak a

magyar kormánynak segítséget,

november 4-én hajnalban a szovjet

csapatok hadüzenet nélküli háborút

indítottak Magyarország ellen. A

honvédségi laktanyák, repülőterek

a szovjet Munkás-paraszt Vörös

Hadsereg egységeinek gyűrűjébe

kerültek. Az aránytalan túlerővel

szemben egyedül maradt ország

több napon át folytatott hősi

forradalma így végül elbukott.



Emlékezés 1956. október 23-ra
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A 7. b osztály október 23-án a népligeti kopjafánál is részt vett a városi

megemlékezésen.
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Kúl-Túra
Darulesen

Iskolánk támogatásának

köszönhetően 45 fiatallal darulesen

vettünk részt a Hortobágyi Nemzeti

Park területén.

A Látogatóközpontban egy

rövid kisfilmet nézhettünk meg,

majd rövid eligazítás után vártunk

az idegenvezetőkre. Ám addig sem

unatkoztunk, hiszen hamar

felfedeztük a közeli vásárt illetve a

játszóteret, ahol mindenki igénye

szerint tölthette el szabadidejét.

Ezek után utaztunk az elepi

tóegységhez, ahol naplementében a

darvak esti behúzását figyelhettük

meg. A daru Eurázsiában erdős,

sztyeppés, vizes területeken honos.

Költőhelyként zavartalan helyet

keres nádasokban, mocsarakban,

vizes erdei tájakon, vagy lakatlan

pusztákon.

A kakas jellegzetes tánccal és

hangokkal, kurrogással udvarol a

tojónak. Telelni Afrika északi és

Ázsia déli részére vonul. Csapatban

repülnek, és jellegzetes V alakú

formát vesznek fel, mindig az

idősebb, erős madarak haladnak

elöl, míg a fiatalabbak a

szélárnyékban kurrogással

bátorítják a fronton haladót. Úgy

gondolom, hogy mindannyian

tanulhatunk a darvaktól, hogy az

elöl haladókat ne „jó magyar”

szokás szerint kritikával illessük,

hanem inkább bátorítsuk, segítsük

őket. Vonulási útvonaluk

Magyarországon is áthalad, így

figyelhettünk meg kb. 5000 egyedet

mi is a halastavon.
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Elek Sándor
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Elek Sándor



9

Testvériskolánk - Dés

November 16-án testvériskolánk hívására a XXI. Petőfi Sándor

Szavalóversenyen vettünk részt Kolozs megye Dés városában Jenei Grétával,

Ludman-Nagy Bíborkával, Balog Kamillával, Csarkó Sárával, Parti Jánossal

és Nagy Jankával. A versenyen Ludman-Nagy Bíborka és Csarkó Sára 3.

helyezett, Balog Kamilla 1. helyezett lett. Jenei Gréta, Parti János és Nagy

Janka dicséretben részesült.

Csodálatos helyen szívélyes fogadtatásban volt részünk. Ügyes

versmondóinknak és felkészítő tanáraiknak szeretettel gratulálunk.

Felkészítő tanáraik: Ékesné Baranyai Enikő, Szabóné Papp Lívia, Bényei

Tamás Jánosné, Győrfi Éva, Gyarmatiné Kiss Adrienn

Gyarmatiné Kiss Adrienn



Thanksgiving Day 

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and

Canada celebrating the harvest and other blessings of the past year.

Americans generally believe that their Thanksgiving is modelled on a 1621

harvest feast shared by the English colonists (Pilgrims) of Plymouth and Native

Americans. The American holiday is particularly rich in legend and symbolism,

and the traditional Thanksgiving meal typically includes turkey, bread

stuffing, potatoes, cranberries, and pumpkin pie.

The New England colonists were accustomed to regularly celebrating

“Thanksgiving” days of prayer thanking God for blessings such as military

victory or the end of a drought. The U.S. Continental Congress proclaimed a

national Thanksgiving upon the enactment of the Constitution. Yet, after 1798,

the new U.S. Congress left Thanksgiving declarations to the states; some

objected to the national government’s involvement in a religious observance,

Southerners were slow to adopt a New England custom, and others took

offense over the day’s being used to hold partisan speeches and parades. A

national Thanksgiving Day seemed more like a lightning rod for controversy

than a unifying force.

Thanksgiving Day did not become an official holiday until Northerners

dominated the federal government.
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Thanksgiving Day 

On October 3, 1863, during the Civil War, Lincoln proclaimed a national day of

Thanksgiving to be celebrated on Thursday, November 26.

The holiday was annually proclaimed by every president thereafter, and the

date chosen, with few exceptions, was the last Thursday in November.

President Franklin D. Roosevelt, however, attempted to extend the Christmas

shopping season, which generally begins with the Thanksgiving holiday, and

to boost the economy by moving the date back a week, to the third week in

November. But not all states complied and after a joint resolution of Congress

in 1941, Roosevelt issued a proclamation in 1942 designating the fourth

Thursday in November (which is not always the last Thursday) as

Thanksgiving Day.

As the country became more urban and family members began to live farther

apart, Thanksgiving became a time to gather together. The holiday moved

away from its religious roots to allow immigrants of every background to

participate in a common tradition. Thanksgiving Day football games, beginning

with Yale versus Princeton in 1876, enabled fans to add some rowdiness to

the holiday. In the late 1800s parades of costumed revellers became common.

In 1920 Gimbel’s department store in Philadelphia staged a parade of about

50 people with Santa Claus at the rear of the procession. Since 1924 the

annual Macy’s parade in New York City has continued the tradition, with huge

balloons since 1927.
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Thanksgiving Day 

The holiday associated with Pilgrims and Native Americans has come to

symbolize intercultural peace, America’s opportunity for newcomers and the

sanctity of home and family.

The day after Thanksgiving: Black Friday

Police officers in Philadelphia were first to link Black Friday to the post-

Thanksgiving period in the 1950s. Large crowds of tourists and shoppers came

to the city the day after Thanksgiving for the Army-Navy football game,

creating chaos, traffic jams and shoplifting opportunities.

Police officers in the city weren't able to take the day off work and instead had

to work long shifts to control the carnage, thus using the term "Black Friday" to

refer to it.

As the name spread throughout Philadelphia, some of the city's merchants and

boosters disliked the negative connotations and unsuccessfully tried to change

it to "Big Friday". The shopping craze became more widespread in the 1970s

and 1980s, with shops attracting huge crowds.

By the late 1980s, the term was commonly known across the nation and

retailers soon linked it to their post-Thanksgiving sales.

Today, Black Friday is the USA's biggest shopping event of the year, when

many shops cut their prices on a range of products, in order to boost profits

and officially kick off the festive season. Millions of Americans hit the shops

and search websites to look for the best deals; retailers often continue their

sales throughout the weekend.
Garzó Tünde
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13Akikre büszkék vagyunk 

Református Iskolák XXIII. Országos Tanulmányi Versenye

2019. október 25-én került megrendezésre Debrecenben a

Református Iskolák XXIII. Országos Tanulmányi Versenye. A

házigazda az idei évben is a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló

Általános Iskola volt. Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték:

Hudák Botond 

Madarász Botond

angol nyelvi verseny 

5-6. évfolyam (csapat)

Horváth Benedek: 

matematika 7. évfolyam, 

Matkó László: matematika 

8. évfolyam (egyéni)
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Rózsa Szabolcs 

László és Győri 

Attila Zsombor: 

műveltségi 

vetélkedő 

történelemből

6-7. évfolyam 

(csapat) 

Tóth Boglárka Lelle 

és Gombos Luca

műveltségi 

vetélkedő felső 

tagozat (7-8.) 
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Papp Hunor Márton és Sáfrány Károly: angol 

nyelvi verseny 7-8. évfolyam (csapat) 

III.  helyezés 

A legjobb eredményt Papp Hunor Márton és Sáfrány

Károly érték el, akik az angol nyelvi versenyen a III.

helyen végeztek.

Gratulálunk iskolánk minden tanulójának a 

sikeres és eredményes szerepléshez!

Felkészítők: Garzó Tünde, Nagy István, Veress Péter,

Ékesné Baranyai Enikő, Bényei Tamásné, Szabóné

Papp Lívia, Győrfi Éva
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Elkezdődött a mazsorettesek versenyszezonja!

2019.11.17-én Dance Stage debreceni minősítő 

versenyen Bereczki Lea szólóban arany minősítést 

kapott,míg csapatban ( Gál Petra ,Bereczki Lea 3.A) 

ezüst minősítést szereztek.

2019.11.23- án I. Nymphaea Nemzetközi mazsorett és 

twirling verseny: Nagyvárad

Bereczki Lea szólóban a dobogó legfelső fokára 

állhatott, csapatban (Gál Petra,Bereczki Lea 3.A) egy I. 

és egy II. helyezést értek el.

Művészeti vezetőjük: Árva Judit

Akikre büszkék vagyunk 



Akikre büszkék vagyunk 17

Felkészítő: Szabóné Papp Lívia Tünde, Fábiánné Kiss Gabriella,

Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei Tamásné

A püspökladanyi Olvasom. Értem! szövegértő versenyen vettek  

részt iskolánk diákjai, ahol

Nagy Nóra 6.b osztályos

tanuló 2. helyen végzett.

Bacsa Boglárka 4.b, Sárdor Kitti és

Bocsa Krisztián 5.b

osztályos tanulóink is szépen helyt álltak.

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak is!
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Felkészítők: Dobrikné Puskás Petra, Nagy Judit, Balogné 
Pogácsás Anita, Fábiánné Kiss Gabriella

A Kunmadarasi Református Általános Iskola által 

meghírdetett III. Anyanyelvi versenyen vettek részt 

iskolánk tanulói, ahol a harmadikosok versenyében

Vékony Vivien 1. 

Gál Petra 2. 

helyezést ét el,

a negyedikesek közül Dobrik Sáron és Boros Gábor a 

nagyon nehéz mezőnyben nagyszerűen helyt állt.

Gratulálunk ügyes diákjainknak és felkészítő 

tanítóiknak!

Akikre büszkék vagyunk 



19

Ékesné Baranyai Enikő

2019. november 13-án a BSZC SZAKMA TÚRA

rendezvényén vették részt iskolánk hetedikes tanulói.

Megismerkedtek a szakképzési centrum iskolával, az

iskolák által kínált továbbtanulási lehetőségekkel.

Bizonyos szakmák mesterfogásait, eszközeit ki is

próbálhatták.

Élménydús napot töltöttünk Hajdúnánáson.

Szakma Túra
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Iskolánkban a mongol napok keretében rajzversenyt hirdettünk.

Csodás alkotások születtek, melyek az iskola folyosóján tekinthetők

meg.

Fábiánné Kiss Gabriella

Díjazottak:

Alsó tagozat:

1.o : I. Cseke Botond 1.a

II. Laczkó Anna 1.b

III. Bartha Zsófia 1.a

KD. Kasza Kincső 1.a

KD. Laczkó Lia 1.b

2.o : I. Bakcsi Szandra 2.b

II. Papp Anna 2.b

III. Kalmár Viola 2.b

KD. Páli Milán 2.b

KD. Gyarmati Lilla 2.a

3.o : I. Horváth Borbála 3.b

II. Kalmár Barbara 3.a

III. Nagy Rebeka 3.a

KD. Kiss Árpád 3.b

KD. Gál Petra 3.a

4.o : I. Nagy István 4.a

I. Érsek Dávid 4.b

II. Elek Jáhel 4.a

III. Ujpál Kira 4.b

KD. Meliska–Tóth Levente 4.a

Felső tagozat:

I. Jenei Gréta 5.c

II. Érsek Eliza 7.b

III. Matkó Dóra 5.a

KD. Bacsó Blanka 7.a

KD. Tóth Boglárka 7.b

Osztály különdíj: 2. – 4. b osztály kollázs

Mongol rajzpályázat 
eredményei 
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Az idei tanév is mozgalmasan indult népzenészeink számára. Szeptemberben

először a Fényes- ház családi napján, majd a Berettyóújfaluban elsőként

megrendezett Kádár vitéz napon, végül a Bihari Mézlovagok rendezvényén

szerepeltek sikerrel.

Októberben a bakonszegi szüreti bálra voltunk hivatalosak.

Novemberi fellépéseink sorát a Bihari Számadó napokkal nyitottuk meg.

November 17- én Dévaványán két nagy versenyen vettek részt. A Kádár Ferenc

Országos versenyen Ezüst minősítést kaptunk és a Magyar Kórusok,

Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének Arany páva minősítő

rendszerében DÍCSERETES eredményt érték el, amivel bejutottak a következő

fordulóba.

Balázs Amarilla

Kacor citeraegyüttes

Bihari Számadó Napok

Kádár vitéz napok
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Kacor citeraegyüttes

Szüreti bál Bakonszeg

Családi Nap Fényes-ház
Bihari Mézlovagok
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November 16 –án rendezték meg

Kecskeméten a Balla József

emlékversenyt. Hatalmas mezőnyben

jól helyt álltak a gyerekek!

Eredmények:

Kalmár László 2.hely

Kalmár Viola, Kalmár Zsófia, Kovács

László 3.hely

Bacsa Bence, Bocsa Tibor 5. hely

Bacsa Boglárka, Bökönyi Péter 7.

hely

Szívből gratulálunk!

Diószegis sikerek novemberben

November 24 –én Kiskunfélegyházán

volt megrendezve a II. szabadfogású

Diákolimpia.

186 versenyző küzdött az éremért,

Tirpák Zalán 5. helyen végzett és

pontszerzőként zárta a versenyt!

Gratulálunk!

Október 26 – án Bocsa Vivien

bronzérmes a Kaposváron rendezett

Országos Diákolimpián!

Gratulálunk!
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2019. október 22-én második alkalommal került megrendezésre

Komádiban a Sulyok István Református Általános Iskola

szervezésével a II. Sulyok kupa. A tornán 4 csapat vett részt,

melyek egymással körmérkőzések során döntötték el, mely csapat a

legjobb. Iskolánk csapata mellett, a házigazda Sulyok István

Református Általános Iskola (Komádi), a Gárdonyi Zoltán

Református Általános Iskola és AMI (Biharkeresztes), illetve a

Zsadányi Református Általános Iskola képviseltette magát.

II. Sulyok kupa

Veress Péter

Csapatunk veretlenül

nyerte meg a tornát, így

megvédte a már tavaly is

elnyert címét.

Gratulálunk csapatunk

tagjainak! Köszönjük a

meghívást és a tornát

követő vendéglátást a

házigazdának.

Csapattagok:

Kovács Levente 

Hudák Botond 

Nagy Marcell 

Bakcsi Dániel 

Bakcsi Zalán 

Gyöngyösi Zsombor 

Karácson Zsombor 

Szabó Zalán 
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Újra elérkeztünk az év végéhez, amikor is a karácsonyi ünnepkör

veszi kezdetét. Ez az időszak advent első napjával kezdődik. Erre

az időszakra egy modern adventi díszt készítettem el nektek,

melyen ti is meggyújthatjátok vasárnaponként a gyertyát, amelyek

a hit, a remény, az öröm és a szeretet jelképei.

Hobbi rovat

Szabó Titanilla

Első lépésként valamilyen anyaggal ki kell

tölteni a kaspót, nekem a hungarocellre esett

a választásom.

Szükséges eszközök: kaspó 

(virágcserép), gyertyák, 

díszítő elemek, kitöltő anyag, 

ragasztópisztoly. 

Ezután a hungarocellt vond be

dekorációs szalaggal, melyet

ragasztópisztollyal rögzíts.

A következő lépésekben már jöhet is

a díszek felhelyezése. Elsőként a

gyertyákat helyezd el és

ragasztópisztollyal ragaszd oda. A

további díszeket pedig ízlésed szerint

rendezd és ragaszd fel azokat is.
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