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Segítségünk az új tanévben 
Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?  

Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.  
Zsoltárok 121,1-2 

 
Ez a zsoltár zarándokének, amelyet az évenkénti nagy ünnepre igyekvő 

zarándokok énekeltek.  Messze földről mentek az emberek Jeruzsálembe, amelyet 
hegyek vettek körül. Minden egyes hegy megannyi akadályt, veszélyt, erőpróbát 
jelentett a számukra. S amikor a zarándok felnéz az előtte tornyosuló akadályokra, 
felsóhajt: „Tekintetem a hegyekre emelem…”  
 Bizony nekünk is vannak „hegyeink”, amelyek olykor félelmetesen magasak. 
Ilyen hegy lehet a diák számára az új tanév, egy nehéz tantárgy. A Szülőknek egy 
családi konfliktus vagy anyagi probléma. A betegnek egy műtét, a mozgásában 
akadályozottnak egy lépcső, a gyászolónak egy sírhalom, a szeretetre vágyónak a 
magány, a sebzett szívűnek egy bántó szó, a cselekedni vágyónak az erőtlenség. 
Ilyen hegyként tornyosul nemzetünk előtt több társadalmi probléma, egyházunk 
előtt gyülekezeti gondok, bajok. Mindnyájunknak vannak „hegyei”, és lesznek ebben 
az új tanévben is, amelyek félelemmel, aggódással töltik el szívünket.  A zsoltárossal 
együtt mi is tegyük fel a kérdést: „Honnan jön segítségem?” 
 Milyen jó, hogy a 121. zsoltár válaszol kérdésünkre: „Segítségem az Úrtól jön, 
aki az eget és a földet alkotta.” Azt üzeni a zsoltáros, ne csak a „hegyre” nézz, 
(életed gondjaira, bajaira) hanem nézz a hegy fölé és lásd meg az Urat. Lásd meg azt, 
aki hatalmasabb a hegyeknél. Lásd meg azt, akiről a 90. zsoltár azt mondja: „Mielőtt 
hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy 
te, ó Isten!” Hiszen Ő tud segíteni, mert ahogyan a 97. zsoltár írja: „Viaszként 
olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.”  

Vezet az életutunk sokszor félelmetesen magas hegyeken át, tele 
akadályokkal, próbatételekkel, de mellettünk van az, aki a legfélelmetesebb hegyet 
is megmászta, a szenvedés hegyét, a Golgotát. Az Ő megtört testével vitte a 
keresztet, amelyen életét adta oda értünk.  

Éppen ezért, az új tanévben, ha félelmetes, megmászhatatlan hegyek 
tornyosulnak előtted, és szorongva kérdezed a zsoltáríróval együtt: „Honnan jön 
segítségem?” Halld meg az Ige bátorítását: „Segítségem az Úrtól jön”! Bízz benne! 
Ő valóban megsegít, csak hittel kérd! Ámen 

Baráth János 
lelkipásztor 



 
 

   IIIsssttteeennn   hhhooozzzoootttttt   aaa   MMMaaagggvvveeetttőőőbbbeeennn!!!   
   

   KKKööössszzzööönnntttjjjüüükkk   úúújjj   tttaaannnááárrraaaiiinnnkkkaaattt!!!      
                                 

Gombos Nóra 
 A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán német nyelv és irodalom szakon, 2004-
2008-ig a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Karán francia nyelv és irodalom szakon 
tanult. Mindkét szakon 2009-ben szerzett diplomát. 2009 decemberétől a békési Farkas Gyula 
Közoktatási Intézményben dolgozott nyelvtanárként. Intézményünkben német nyelvet tanít. 
 

Nagy Ágnes 
 A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán diplomázott angol nyelvtanárként 2004-ben. Ezt 
követően egy évet élt, és dolgozott egy magánóvodában Angliában. Békéscsabán a Petőfi Utcai 
Általános Iskolában angol nyelvet tanított hat éven keresztül. Iskolánkban alsó illetve felső 
tagozatos diákoknak fog angol nyelvet tanítani szeptembertől.   
   

Rozekné Nánási Mária 
 A szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán diplomázott tanító szakon. A Kötegyáni Általános Iskolában 
tanított. Gyermekei születése után végezte el a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán az 
óvodapedagógusi képzést. Férjével 2 kislányt nevelnek. Óvodánk Tudós bagoly csoportját vezeti a 
GYES-ről viszatért Dr. Borbélyné Bihari Krisztina óvónővel. 
 

CCssiisszzéérrnnéé  HHeevveessii  EEddiitt  
  DDeebbrreecceennbbeenn  aa  ttaannííttóókkééppzzőő  ffőőiisskkoolláánn  áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  ttaannííttóóii  ddiipplloommáátt  sszzeerrzzeetttt..  AA  bbéékkééssccssaabbaaii  
BBeellvváárroossii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann,,  mmiinntt  aallaappííttóó  ttaagg  2244  ttaannéévveett  ttaannííttootttt..  AA  bbéékkééssccssaabbaaii  TTaannííttóókkééppzzőő  
FFőőiisskkoolláánn  1100  éévveenn  áátt  sszzaakkvveezzeettőőkkéénntt  ppeeddaaggóógguuss  hhaallllggaattóókkaatt  ookkííttootttt  aa  ttaannííttáássrraa..  CCssaallááddjjáávvaall  GGyyuulláánn  
ééll,,  kkéétt  ffeellnnőőtttt  ffiiaa  ééss  22  uunnookkáájjaa  vvaann..  AAzz  iiddeeii  ttaannéévvttőőll  TTookkaaii  GGyyöörrggyynnééttőőll  vveesszzii  áátt  aa  33..  bb  oosszzttáállyyoossookk  
ookkttaattáássáátt,,  nneevveelléésséétt..  
   

                

KKKööössszzzööönnntttjjjüüükkk   aaazzz   úúújjj   MMMaaagggvvveeetttőőősssööökkkeeettt!!!                                   
Az 1.a osztály tanulói: Bíró Bence János, Both Gréta Ildikó, Cseresznyés 
Zoltán, Czirle Kata Boglárka, Elek Petra Evelin, Formanek Ákos, Frankó 
Norbert Csongor, Gulyás Vivien, Kovács Ádám, Kovács Daniella, Kovács 
Krisztián, Kiss Noémi, Nagy Fruzsina, Palásti Zoltán, Rákos Tamás Roland, 
Sárosi Boldizsár, Schriffert Bulcsú, Szabó Adrienn, Szegedi István, Szeredi 
Ákos, Tar Ákos Ferenc, Ticudean Levente Olivér, Török Tamás 

 
Az 1.b osztály tanulói: Baracsi Petra, Dézsi János, Gáll Tibor László, Gavra Denisz, Győrfi 
Márton, Hoczopán János, Hoczopán Ráhel, Jova Jácint, Kiss Gábor, Kiss Viktória, Kovács Máté, 
Krausz Tamás, Medovarszki Pál, Mezei Virág, Palásti Bianka, Rácz Gergő Milán, Ticudean Ábel 
Simeon, Timár Rebeka, Szabó Dorina 
 
Más évfolyamokra érkezett tanulóink: Vidovenyecz Pál (1.b osztály), Mány Adél Tinarilla 
(2.b), Horváth Inez (3.a), Kovács Vivien  (3.a), Regensburger Boglárka (3.b), Nagy Cintia Anna (3.b), 
Soós Éva (3.b), Boruzs Márta  (4.a ), Fazekas Zsanett (4.b),  Szabados Martin (4.b), Balogh Imre 
(4.b), Berke Viktória (5.b), Szij Sándor Szabolcs  (7. osztály), Gyepes Andrea (7. osztály)  



 
 

 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” 

/Széchenyi István/ 
 

Néhány évvel ezelőtt ugyanezzel a címmel jelent meg egy 

cikk a magvetős diákok és szüleik összefogásáról. Akkor 

egy kisfiú gyógyíttatására gyűjtöttek több mint 20 zsák 

műanyag kupakot; ezzel is támogatva az igen magas 

kezelési költségeket. Mostani megmozdulásukat is segítő 

szándék vezérelte. Az intézmény egy budapesti óvoda megkeresésére - tanulói és azok szüleinek 

körében - ruhaadományok, tartós élelmiszerek, és játékok gyűjtését hirdette meg  

…A szóban forgó óvodát – mely a Wesley János Lelkészképző Főiskola néhány tantermében és 

szociális helyiségében kezdte működését 2005-ben – azért alapították, mert a külső Józsefvárosban 

élő szegény családok nem minden esetben tudták gyermekeiket megfelelő oktatási intézménybe 

bejuttatni. Az érintettek státusza különböző.  Vannak olyanok, akik itt kaptak szükséglakás 

minőségű otthont, mások albérletben élnek, szívességi lakáshasználók, vagy egyszerűen csak 

találtak olyan, lakhatásra még éppen alkalmas gazdátlan helyiséget, melyben legalább 

átmenetileg meghúzhatták magukat. Vannak, akiknek még ennyi sem jutott. … Budapest VIII. 

kerületében, a Dankó utca 11. szám alatt található kis intézmény (melybe most negyven gyermek 

jár) a normatívából nem tartható fenn.  

 A szülőknek nincs lehetőségük anyagi áldozatot vállalni, sokakat közülük mi magunk támogatjuk. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy azokat a ruhákat és játékokat, amelyeket a felfokozott érdeklődés 

és segítőkészség következtében helyben nem tudunk szétosztani, a vidéki (abaújkéri, szegedi, 

orosházi és több szabolcsi településen lévő, hasonló sorsú gyermekeket fogadó) intézményeinknek 

továbbítjuk, azok óvodásainak juttatjuk.  

/ részlet Iványi Gábor: A szegénysorsú gyerekekről c. írásából/   

A Magvetősök egy emberként megmozdulva érezték úgy, hogy ismét segíthetnek. Zsákszámra 

hordták be adományaikat: kinőtt ruháikat, cipőiket, játékaikat, melyeket végül egy apuka, Perlaki 

Csaba vitt fel Budapestre, ahonnan a küldeményt továbbirányították a szabolcsi térség hasonló 

sorsú óvodájába, ahol akkor nagyobb szükség volt az adományra. Jó érzéssel töltött el 

mindannyiunkat, hogy adhattunk; s - ha csak egy kis időre is, - örömet okozhattunk csomagjainkkal 

néhány gyermeknek, családnak. Sok sikert, erőt és egészséget kívánunk az őket segítő 

embereknek! 

 Életükre és jó szándékú segítőik életére Isten gazdag áldását kérjük:  

                               A Magvető Általános Iskola diákjai, szülői és dolgozói 



 
 
 

 

Táboraink 
Ezen a nyáron sem maradtak táborok nélkül a 

magvetős diákok. Gyulán és Szegeden rendeztük meg 
hittantáborainkat, ahol a testvéri szeretetről 
tanulhattunk. Gyulán 57, Szegeden 22 gyermek 
tölthetett el 5-5 napot Isten igéje mellett. 

A gyulai táborban stranddal, lovaglással, 
hajókirándulással és a pósteleki szabadidőpark 
felkeresésével, a szegedi héten pedig városnézéssel, 
fürdőzéssel, vadaspark-látogatással valamint múzeumi 
kézműves foglalkozással igyekeztünk a gyermekek 
kedvében járni. 
 
******************************************************************************** 

Szeptember – októberi programok 

szeptember 12. 16.30   - Szülői értekezlet (2., 5., 6. évfolyam) 
szeptember 13. 16.30   - Szülői értekezlet (3., 4., 7., 8. évfolyam) 
szeptember 12-13.   - Ebédfizetés 
szeptember 23.   - Játékos sportdélután óvodásoknak 
október első hete   - Szakkörök, sportkörök indulása 
október 3. 8.00    -  Ünnepi istentisztelet -  Az aradi vértanúk ünnepe 

október 7.    - Állatok világnapja 
október 9. 10.00   - Hálaadó családi istentisztelet  
       Szolgál: a Hajnalcsillag Óvoda Tudós  
       Bagoly csoportja 

 

****************************************************************************** 
A mai családi istentiszteleten a 4.b osztály szolgált. 

 
****************************************************************************** 

 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a kinőtt iskolai egyenruhát leadhatják az iskolánk 

titkárságán. Ezek továbbadásban segítséget nyújtunk. 
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