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AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLTAK!
Két ﬁatal egyetemista nagyot álmodott.
Kalandra vágytak, az óceán meghódítására evezőkkel, motor
és vitorla nélkül.
Rakonczay Viktória és Rakonczay Gábor első magyar
párosként átevezték az Atlanti Óceánt mellyel világrekordot
döntöttek.
A városi könyvtárban egy élménydús, videókkal és színes fotókkal
illusztrált beszámolót hallgattunk
Viktória előadásában. Az előadó egy
magas csinos, mosolygós, nagyon
szimpatikus hölgy.
Az álmaikat tettek követték. Saját
tervezésű és építésű hajójukkal nekivágtak az álmuk valóra váltásának.
Hét hónapos alapos felkészülés
előzte meg útjukat. Mentálisan és
ﬁzikálisán maximálisan megtettek
mindent a siker érdekében.
Tettük fenséges és nagyszerű! A példamutatás magas iskoláját
mutatták toleranciából, empátiából, egymás iránti tiszteletből.
A világ teljesen kiszámíthatatlan az óceánon egy pici hajóval
kiszolgáltatva a természetnek.
Akármi történt, el kellett fogadni, legjobb belátásuk szerint
cselekedni, hibázni és téveszteni nem lehetett. Akarat, hit, tudás
velük volt, a többit a természet és a szerencse produkálta.

Megismerték az óceán ezer arcát, a víz tisztaságát, szépségét,
csodás állatvilágát, a hullámok erejét, az éjszaka leírhatatlan
varázsát. Eggyé váltak a természettel, melynek néha szolid,
néha félelmetes indulatain kellett úrrá lenniük. A víztömeg
kiszámíthatatlansága, a viharos szél, a tízméteres hullámok
próbára tették erejüket. Bíztak
önmagukban, egymásban, tudásukban és hajójukban. Együtt egymásért
leküzdötték a nehézségeket. Megtanulták tisztelni a természetet,
hiszen itt valóban a víz az úr!
Az álmok megvalósítása teljes
embert és óriási munkát kívánt. Ők
ketten támogatók segítségével, ezt
véghez vitték.
51 nap alatt 5200 km az óceánon
egy 9 méteres 60 kg súlyú saját
hajóval evezőlapátokkal! Igen – az
álmok valóra válthatók!
Élményeikről könyvet írtak TŰZHANGYA címmel. Minden
korosztálynak tudom ajánlani. Rendívül olvasmányos, magával
ragadó lenyűgöző kötet. Hiteles beszámoló az emberi
akaraterőről és célmegvalósításról.
Erős motiváció az álmok megvalósításához.
Sas Jánosné tanítónő

Nyári tábor a Siloám központban
Augusztus 2-án testvérvárosainkból, Bácsfeketehegyről és
Makkosjánosiból érkeztek diákok, hogy a kunhegyesi reﬁs
diákokkal együtt eltöltsenek néhány napot a Siloám központ
táborában. A megérkezés és a szállás elfoglalása után a
kunhegyesi strandfürdőben töltöttük a nap hátralévő részét.
Másnap reggel 7 órakor volt az ébresztő, fél nyolckor pedig
reggeli tornával indítottuk a napot. A reggeli után besétáltunk az
iskolába, ahol a Kati néni és László bácsi által megrendezett
hittan táborban ügyeskedhettünk. Ezt a napot is egy kis
strandolással zártuk, hiszen a kánikulát másképpen nem lehetett
elviselni. A második napon ellátogattunk Poroszlóra, ahol
megnéztük az Ökocentrumot és kenuztunk a Tisza tavon. A
harmadik napon Szolnokon moziztunk egyet és végül egy
hosszasat sétáltunk a városban. Szombaton sorversenyek,
akadályversenyek voltak, amelyeken csapatokban vettünk
részt. Az estét pedig egy fergeteges diszkóval zártuk. Elérkezett
a vasárnap. Szépen felöltözve elmentünk a templomba az
Istentiszteletre. Ezután közösen ebédeltünk, végül elérkezett a
búcsúzás ideje. Szinte mindenkinek a szeméből potyogtak a
könnyek, amikor a vendégdiákok busza elindult hazafelé. Ez az
élményekkel teli tábor mindenki számára felejthetetlen lett.
Apostol Inez és Gonda Katinka

Biblia felolvasás a református templomban
A reformáció 500. évfordulójára készült a debreceni Alföld
Nyomában az az egyedi kötésű biblia, amely 2017. január 1-jén
vándorútra kelt, és az év végéig eljut a Tiszántúli Református
Egyházkerület valamennyi, összesen 414 gyülekezetébe. A
biblia szeptember 23-án, szombaton, a kunhegyesi református

gyülekezetbe is elérkezett. A Református Általános Iskola
diákjai a nagytemplomban reggel 9 órától egészen délutánig
olvastak fel a bibliából, pontosabban a zsoltárok könyvéből
egy-egy részletet.

„Jóságodról elmélkedünk
templomodban, ó, Isten.
Nevedhez méltóan dicsérnek
a föld kerekségén, Istenünk,
jobbod csupa igazság.
Örül Sion hegye,
vigadoznak Júda leányai,
mert igazságot osztasz.”
Apostol Inez és Gonda Katinka

