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„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Róma 8:31.
Kedves Diákok, Kedves Kollégák!
Amikor az udvaron kiütőt játszunk, akkor kiválasztjuk, ki melyik
csapatban legyen. Elosztjuk az osztályt, a játékos csapatot két csoportra.
Jó dolog egy csapatnak a tagjai lenni, de nem jó, ha valaki a csapaton/
csapatokon kívül marad, kirekesztetten! Jó dolog az osztályközösségben
lenni, de nem jó, ha valaki ki van rekesztve, ki van közösítve onnan, ha
valakit nem fogad be a közösség.
Jó, amikor közösségben vagyunk, s erről a közösségről beszél nekünk
az új hónapnak, októbernek az Igéje.

„Ha az Isten velünk, kicsoda

ellenünk?” Ez az Ige található a református egyház címerében, s ez nekünk
a reformáció hónapjában is a vezérigénk.
Mit jelent az, hogy VELÜNK?
Ha valaki velünk van, az azt jelenti, hogy közösségben vagyunk,
támogatjuk, segítjük egymást, egymásért vagyunk, és közösen pedig egy
célért küzdünk. Ennek az ellentétje, hogy valaki nem velünk, hanem
ellenünk van. Amikor a focicsapatnak kihívója van, s nem segítenek
nekünk, hogy sikeresek legyünk, hanem ellenünk dolgoznak, hogy ők
nyerjenek. A „Velünk”-ben az van benne, hogy a mi sikerünkért, a mi

boldogulásunkért, a mi jólétünkért dolgozunk, közösen.
Azt mondja az Ige: Ha Isten velünk….
Ha a mindenható Isten; aki teremtette ezt a csodálatos világot, aki Fia
által, Jézus Krisztus által megváltotta a világot, s a Szentlélek által vezeti
és megújítja a világot; ha Ő velünk van… akkor semmi gond, semmi baj
nincs, amin úrrá ne tudnánk lenni. Akkor nincs hatalma másnak életünk
felett.

Jézus Krisztusnak a születését, amikor az angyal elmondta Józsefnek,
azt a nevet mondta Jézusról: Immánuel: ami azt jelenti „Velünk az Isten”. S
valóban Jézus Krisztusban velünk van Isten, hiszen eljött a földre, emberré
lett, miattunk vállalta a Golgotát és halt meg a kereszten, s miattunk
támasztotta fel Őt Isten, hogy nekünk is örök életünk legyen.
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„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Róma 8:31.
S ha Ő velünk van, akkor ki lehet, vagy kicsoda ellenünk?
Ellenségünk, ellenlábasunk mindig van. Olyan, akinek nem tetszik,
amit teszek, amit mondok, amit gondolok. Van, aki csak hangot ad
ellenszenvének; s van, aki tevőlegesen is tesz érte, hogy ellengondolatát
bemutassa. Van, aki azért dolgozik, hogy nekünk ártson.
Az Isten ellensége mindig próbálkozik, mindig azon igyekszik, hogy
Isten tervei, céljai ne valósuljanak meg. Ám a hónap Igéje pont erről szól,
hogy ha Isten, akinek minden hatalom adatott, Ő velünk van, az
oldalunkon áll, akkor nincs az ellenségnek hatalma, nem tehet ellenünk,
semmit.
Veled van Isten? Ő Veled van!
S Te, aki olvasod most ezt az áhítatot, Vele vagy Istennel? Elfogadtad
Őt Istenednek, Megváltódnak, Hű Barátnak?
Mert ha igen, akkor bár jöhetnek nehéz napok vagy pillanatok, jusson
eszedbe a mai bíztatás: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Ezzel a bíztatással éljük meg ezt az új Hónapot! Isten Velünk van! Ámen.

Szabóné Nagy Andrea
református lelkipásztor, vallástanár
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Teremtés Hete 2020
Idén is megtartottuk a Teremtés Hetét iskolánkban. A hét címe: Teremtő
bizonytalanság. A téma nagyon aktuális volt, hiszen a teremtett világ és a COVID
19 járvány kapcsolata volt előttünk. Naponként a kiadott áhítatok mind a
járványnak a hatásairól szóltak.
Az első alkalom a Szenvedésről szólt. Van-e értelme a szenvedésnek? S
hallhattuk, hogy a kagylóba bekerülő idegen szemcse ellen a kagyló védekezik, s
így alakul ki az igazgyöngy. Isten a szenvedést is a javunkra tudja, akarja
fordítani, hiszen általa formál, tisztít, még inkább hozzá tartozóvá alakít.
A második áhítat a türelemről, mint bennünket formáló erőről szólt. Legyen
időnk, lehetőségünk elcsendesedni, elmélyülni, s keresni a lehetőséget megismerni
méginkább magunkat, Istenünket.
A harmadik áhítat a kipróbált emberekről szólt, akik türelemmel viselik
szenvedést, a megpróbáltatást, s közben formálódnak Isten akarata szerint és Isten
parancsát; hogy művelje és őrizze a rábízott földet; magukénak érzik.
A negyedik napon a Szentlélek kiáradásáról hallottunk, aki kiáradva megújítja

az emberi lelkeket és a teremtett világot. S rávilágít a Lélek, hogy ajándékba kaptuk
a levegőt, amit lélegzünk, a vizet, amit iszunk, és a természetben terített asztalt,
amelyről táplálkozunk.
Az utolsó napon pedig Isten szívünkbe áradó szeretetéről olvashattunk, mely
által Isten gyermekeivé lehetünk. Akik befogadják Isten áradó jó akaratát, akik így
maguk is jó akaratúakká válnak, azoknak békességük is lesz e jelen világban,
evilágon túli békességük is.
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Teremtés Hete 2020
A Teremtés Hetén a megszokott rend szerint a diákok feladatot is kaptak. Az
alsó tagozatos diákok feladatként kapták, hogy veszélyeztetett, kihaláshoz közeli
vagy kihalt állatokat rajzoljanak, ezzel is erősítve bennük felelősségüket a teremtett
világért.
A felső tagozatosok feladata pedig osztályonként plakátkészítés volt, a
Teremtett Világ és a világjárvány kapcsolatáról, pozitív és negatív hatásairól.
Nagyon szép, kidolgozott munkák születtek mind az alsótagozaton, mind a
felsőtagozaton. A diákok munkáit a rajzot tanító Kollégák tekintették meg és
zsűrizték.
A gyermekek rajzait és a pedagógusok értékelését köszönöm szépen. Jó volt együtt
gondolkodni, együtt dolgozni.

A következő eredmények születtek:

1. osztályban:
1. helyezett: Magdus Petra
2. helyezett: Incze Jázmin
3. helyezett: Kádár Boglárka

2. osztályban:
1. helyezett: Laczkó Lia
2. helyezett: Sápi Maja
3. helyezett: Cseke Botond
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3. osztályban:
1. helyezett: Kalmár Viola
2. helyezett: Bakcsi Szandra
3. helyezett: Szűcs Dávid Bence

4. osztályban:
1. helyezett: Kalmár László
2. helyezett: Horváth Borbála
3. helyezett: Kövér Levente

5.-6. osztályban:
1. helyezett: 5/A osztály

2. helyezett: 6/B osztály
3. helyezett:6/A osztály
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7.-8. osztályban:
1. helyezett: 8/B osztály
2. helyezett: 7/A osztály
3. helyezett: 7/B osztály

Szabóné Nagy Andrea
református lelkipásztor, vallástanár
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Autumn
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Autumn
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Holidays
Halloween
What does Halloween celebrate?
Halloween is a holiday with a long history and can have different meanings for
different people. The name Halloween is a shorter version of All Hallows' Eve or
the night before All Saints Day. It can be thought of as a celebration of the night
before All Saints Day.
When is Halloween celebrated?
October 31st

Who celebrates this day?
People around the world celebrate this day. It is sometimes thought of as more
of kid's holiday, but many adults enjoy it as well.
What do people do to celebrate?
The main tradition of Halloween is to dress up in a costume. People dress up in
all sorts of costumes. Some people like scary costumes such as ghosts, witches,
or skeletons, but a lot of people dress up in fun costumes like superheroes,
movie stars, or cartoon characters.
Children celebrate the day by going trick-or-treating at night. They go from door
to door saying "Trick or treat". The person at the door usually gives them some
candy.
Other Halloween activities include costume parties, parades, bonfires, haunted
houses, and carving jack-o-lanterns from pumpkins.
History of Halloween
Halloween is said to have its roots in an ancient Celtic celebration in Ireland
and Scotland called Samhain. Samhain marked the end of summer. People at
the time were frightened of evil spirits. They would dress up in costumes and
make noise in the streets in order to make the spirits go away.
When the Catholic Church came to the Celtic land, it brought with it the
celebration of All Saints Day on November 1st. This day was also called All
Hallows Day and the night before was called All Hallows Eve. Many of the
traditions from the two holidays became merged together. Over time, All Hollows
Eve was shortened to Halloween and additional traditions like trick-or-treating
and carving Jack-o-lanterns became a part of the holiday.
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Holidays
Halloween
Fun Facts About Halloween
•

The traditional colors of Halloween are black and orange. Orange comes
from the fall harvest and black represents death.

•

Harry Houdini, a famous magician, died on Halloween night in 1926.

•

Around 40% of Americans dress up in a costume on Halloween. Around
72% hand out candy.

•

Snickers chocolate bars are considered to be the number one favorite
Halloween candy.

•

It is considered to be the 2nd most successful commercial holiday in the
United States after Christmas.

•

Around 40% of adults sneak candy from their own candy bowl.

•

Originally Jack-o-lanterns were carved from turnips and potatoes.

Szabóné Papp Lívia
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Akikre büszkék vagyunk

Bakcsi

Szandra

és

Kalmár

Viola

3.b

osztályos tanulók a Bodorka
NépmesePont

által

meghírdetett

rajzpályázaton

kiemelkedő

alkotásukért

elismerő oklevelet kaptak.
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Akikre büszkék vagyunk

A

püspökladányi

Erőss

Lajos

által

hirdetett

Általános

Iskola

versenyen

iskolánk

5.a

Református

osztályos

irodalmi
tanulói

Dobrik Sáron, Elek Jáhel, Szűcs Erika Virág,
Técsi Karolina 4 helyezést értek el.

Felkészítő: Bényei Tamásné

Bakancs szakkör
A szakkör keretében sikeresen valósítottuk meg idén is a
Sebes-Körösön a kenutúrát. Szülőkkel és diákokkal együtt
gyönyörködtünk újra a táj szépségében. Ezek előtt a herpályi
monostornál légpuskáztunk és retró játékokat játszottunk
egymással. Aznap este pedig az iskolai csillagászati távcső
segítségével a Jupiter, Szaturnusz és Mars bolygót figyeltük
meg. Felejthetetlen élmény, amikor a Szaturnusz fánkszerű
gyűrűrendszerét saját szemünkkel megláthatjuk. Október 23án közel 30-an szülők és diákok egy 26 km-es zempléni túrán
vettünk részt. A túra közben patakokon, forrásokon és hegyi
kapaszkodókon át jutottunk el Magyarország egyik legszebb
panorámájához,
amit
a
Nagypétermennykő
bércén
tekinthettünk meg. A visszaúton különböző gombafajok
sokaságában gyönyörködhettünk, és egy foltos szalamandra
közeli megfigyelésében lehetett részünk. Kicsit megfáradva, de
élményekben gazdag nap után érkeztünk este haza.

Elek Sándor
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Október 6.
Iskolánk tanulói és tanárai a városi emlékműnél helyezték el a magyar
szabadság zászlóit és az emlékezés mécseseit, tisztelegve az aradi vértanuk
emléke előtt.
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Őszi hulladékgyűjtés
Járvány ellenére az idén is megszerveztük az őszi hulladékgyűjtést.
Iskolánk fontosnak tartja a környezettudatos szemlélet
kialakítását a gyermekeinknél. Annak ellenére, hogy a nagy
üzletláncok nem adták ki a hatalmas báláikat és a felsőseink sem
mentek az utcára, mégis megtelt a két nagy konténer.
Alsósoknál a legtöbbet a 3.b, felsősöknél az 5.b osztályok
gyűjtöttek.

Pálfi Edit

Birkózó eredmények
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Kelet - Magyarországi Diák l Szabadfogású birkózó verseny és Gyermek
Gála! Egyben a Kurucz Testvérek Emlékverseny Karcag! Diószegi Kis
István Református Iskola tanulói szépen szerepeltek a versenyen!
Bocsa Vivien ll hely Szabó Ádám ll hely Bacsa Bence lll hely Bocsa Tibor
Vl helyen végzett! Gratulálok mindenkinek!

Kelet - Magyarországi Diák ll szabadfogású birkózó verseny Gyöngyös!
Kalmár László aranyérmet szerzett 26 kg-ban! Amiért jöttűnk,
megvan a Bajnoki cím! Gratulálok, büszke vagyok rád Lacika!

Berde László

Bátrak Ligája
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2020. november 6-án, pénteken a Kabos Endre sportcsarnokban a Bátrak
Ligája programon vettünk részt a Honvédelmi Sportszövetség
szervezésével. Az elmúlt évhez hasonlóan most is nagyon színvonalas és
jól szervezett versenyen vehettünk részt. Minden versenyszám érdekes és
újszerű volt:
Akadálypálya, falmászás, villám tájékozódás, íjászat, lövészet, szimulátor
vezetés, vívás, erőpróba és szellemi vetélkedő is volt.
Sok ajándékkal a III. helyen végeztük. Alig várják a gyerekek következő
lehetőséget!
A csapat tagjai:
 Nagy Marcell 8.A
 Győri Zsombor 8.A
 Brumár Tibor 8.A
 Budai János 8.A
 Budai Bálint 8.A
 Bökönyi Krisztián 7.B
 Gulyvász Gergő 7.B
 Madar Szabolcs 7.B
 Szoboszlai Noémi 7.A
 Balogh Dávid 7.A
 Cseke Zsombor 7.A
 Habán Vivien 7.A
 Trapp Csenge 7.A
 Barcza Roland 7.A
 Magyari Csaba 8.A
 Harasztosi Mira 7.A
 Bakcsi Dániel 7.B

Pálfi Edit
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Zsinagógában jártunk
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A 3a és az 5 a osztályok megnézték az első kiállítást
a megújult berettyóújfalui zsinagógában. Három
megyéből kiállító és díjazott alkotók munkája
tekinthető meg a kiállításban a Bihari Népművészeti
Egyesület rendezésében.

Pálfi Edit
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Lapzárta: 2020 november 20.

Felelős kiadó: László Vilmos Csongor igazgató
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