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   É L J E N  M Á R C I U S  1 5 !

Petőfi Sándor

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongyélete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez,
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.

N E M Z E T I  D A L
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Tavaszodik, egy újabb újjászületés… milyen csodás a természet ez a fenséges, megbocsáj-
tó körforgás. Mit számít mi volt, hiszen a lényeg abban van: MI LESZ?! Olyan izgalmas 
és reményteljes egy ismeretlenre való várakozás, amihez fontos a pozitív gondolat.  
A tervezgetés. 
Egy éve csak szemeket látok, a tekinteteket, amikben gyakran félelem csillan. Azt hiszem, 
szerencsések azok, akik ebben a küzdelmes várakozásban is megtalálják az építő gondola-
taikat. Az elmúlt év sokaknak nagy veszteséget hozott. Szeretett személyeket, jó ismerősöket 
veszítettünk. Mások anyagi problémákkal kényszerülnek szembenézni. Emberpróbáló, lélek
sorvasztó időszak ez. De igyekeznünk kell újjáépíteni magunkat, és példát venni a 
 természetből. Tegnap láttam egy kis méhet, ami gondolom előbb érkezett a kajszifa zárt 
virágrügyeihez. Végigtapogatta, egyedül volt, még korán érkezett… de nem adta fel. Nekem 
ez erőt adott és ösztönzött.
Tanuljunk ettől a kis méhtől, kedves olvasó, neki sem lehetett egyszerű…

Gál Judit

Szerkesztôi elôszó

SZÜLETÉSEK

Kiss Eliot 2020. 10. 29. an.: Széles Nikoletta
Illés Szofi 2020. 11. 17. an.: Tóth Tímea
Gál Olívia 2020. 11. 27. an.: Racs Bettina
Holló István Dávid 2020. 12. 01. an.: Rácz Borostyán
Kátai Péter 2020. 12. 16. an.: Pomázi Katalin
Bathó Linda 2020. 12. 22. an.: Tóth Boglárka
Töki Mirabel 2020. 12. 22. an.: Széles Renáta
Fehér Balázs 2021. 01. 12. an.: Nagy Georgina
Ádám Dorottya 2021. 02. 04. an.: Horváth Dorottya
Mihály Levente 2021. 02. 22. an.: Magyar Nikolett
Tóth Borka Sára 2021. 03. 03. an.: Vajas Ildikó

HÁZASSÁGKÖTÉS

Bukta Zsófia és Keskeny Dániel 2021. 01. 16.
Balázs Ibolya és Kovács Béla 2021. 02. 15.
Luzsányi Nikolett és Kerekes Dávid 2021. 02. 20.
Szabó Piroska és Benkő András 2021. 02. 25.

HALÁLOZÁSOK

Muhari Béla (Fő út 100.) 2020. 11. 24. élt: 90 évet

Kis Lászlóné Turóczi Terézia 
 (Fő út 130.) 2020. 11. 28. élt: 90 évet-
Sipos Imre (Fő út 70.) 2020. 11. 28. élt: 80 évet
Ronyecz Imréné Serfőző Gizella
 (Fő út 86.) 2020. 12. 04. élt: 76 évet
Nagy Tamás (Fő út 107.) 2020. 12. 06. élt: 39 évet
Vámos Imre (Nyár út 73/a.) 2020. 12. 08. élt: 90 évet
Balla Béla (Zöldmező út 28.) 2020. 12. 12. élt: 65 évet
Göblyös Lászlóné Eszes Katalin Erzsébet
 (Táncsics út 8.) 2020. 12. 15. élt: 72 évet
Nagy Jenőné Kovács Mária Terézia
 (Arany J. út 30.) 2020. 12. 17. élt: 75 évet
Kobela Tiborné Simon Éva
 (Fő út 28.) 2020. 12. 19. élt: 79 évet
Bajzáth Istvánné Budai Margit
 (Balassa út 1.) 2020. 12. 21. élt: 72 évet
Seres Gergely (Dózsa Gy. út 47.) 2020. 12. 25. élt: 72 évet
Lajkó Jánosné Halmai Rozália
 (Táncsics út 18.) 2021. 01. 07. élt: 77 évet
Kormos Mihály (Béke út 23.) 2021. 01. 28. élt: 84 évet
Serfőző Józsefné  (Vörösmarty út 2.) 2021. 02. 07. élt: 61 évet
Nagy Jenő  (Építő út 29.) 2021. 02. 22. élt: 52 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK
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„Fassang Jancsi” téltemető felvonulás

Óvodánk hagyományai szerint ebben az évben is húshagyóked-
den tartottuk meg a télbúcsúztatót. Igaz, nem az eddig megszo-
kott módon. Elkészítettük „Fassang Jancsi” bábját, ami a telet 
személyesíti meg. Most a vírus miatt kialakult helyzetből kifo-
lyólag csak az udvaron ricsajoztunk. Mindannyian várjuk már a 
tavaszt, ezzel a hagyománnyal búcsúztattuk el a telet és zártuk 
le a farsang időszakát.

Bár más volt minden, újdonság volt felnőttnek, gyereknek, de 
mégis élménygazdagon telt el a délelőtt. Mindannyian remény-
kedünk, hogy eljött a jó idő!

„Csonka” csütörtök
A néphit alapján a farsang a mulatozás, evés-ivás időszaka. 
„Csonka” csütörtökön ették meg az emberek a maradékot, ami 
a farsang idejéről maradt. Az óvodában ezt a hagyományt mi 
most úgy oldottuk meg, hogy csoportonként ettünk rostélyos 
kalácsot és gyümölcsöket. Ennek megvalósításában minden 
évben Vörös Zoltánné (Vámos Erzsike) segít. Ő az, aki megsü-
ti azt a sok-sok rostélyos kalácsot a gyerekeknek. Szemet gyö-
nyörködtető, ahogyan falatoznak ebből a finomságos kalácsból 
a gyerekek. Megismerkednek egy helyi sajátossággal, amit ta-
lán meg is tudunk örökíteni az utókornak.

Utoljára táncolunk egyet, és elkezdjük a böjt időszakát.
Kovácsné Nagy Gizella

óvodapedagógus

O V I H Í R E K
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Mint minden évben, idén is beköszöntött 
a farsangi időszak, mely vízkereszttől 
hamvazószerdáig tart. Ebben az időszak-
ban egy napot kiválasztva tartottuk meg 
óvodánkban a járványügyi szabályok be-
tartása mellett, fokozott elővigyázatos-
sággal, hagyományainktól eltérő módon a 
farsangi mulatságunkat kicsik és nagyok 
legnagyobb örömére. A napunkat mókás 
szendvicsek készítésével kezdtük, amit a 
gyermekek saját elképzeléseik alapján 
készíthettek el maguknak. Tízórai után 
minden gyermek „átváltozhatott”. Volt, 
aki mesefigura, szuperhős, királylány, 

harcos, ügynök és egy kedvenc állat bőré-
be bújva folytatta a napot. A jelmezes 
felvonulás sem maradhatott el, amit a 
feldíszített tornatermünkben rendeztünk 
meg. A bemutatkozás és fényképkészítés 
után megkaphatták a gyermekek a jól 
megérdemelt ajándékukat. Nem múlhat el 
farsang fánk nélkül, így amikor elkészül-
tek, még melegen és jóízűen elfogyaszt-
hatták a gyerekek, amit a Fresh Bakery 
Kft. készített. Tombolahúzásunk sem a 
megszokott „könnyes szemmel vágyako-
zós, bánatos, én nem nyertem” volt, ha-
nem egy örömteli, bizakodós „de jó, hogy 

nyertem” sorsolás, mert ezen a napon 
senki nem távozott üres kézzel. Igyekez-
tünk belecsempészni a napunkba minél 
színesebb, mozgásos, ötletes, ügyességi 
játékokat, melyek maradandó élmények-
kel gazdagították az óvodáskorú gyerme-
keket. Szeretnénk köszönetet mondani 
óvodánk SZK elnökének, Kalacsi Eszes 
Szilvia közbenjárásának, és egyben a szü-
lőknek, hogy segítették rendezvényünk 
sikeres megvalósítását, mert így volt tel-
jes a napunk.

Seres Gabriella
óvodapedagógus

„Itt a farsang, áll a bál...

O V I H Í R E K
Kedves Szülők, Tisztelt Támogatók!

Köszönjük, ha eddig is felajánlották a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” 
Alapítvány számára személyi jövedelemadójuk 1%-át. 

Erre a továbbiakban is kérjük Önöket, hiszen terveinket csak az Önök segítségével  
tudjuk véghezvinni. Köszönettel vesszük, ha ismerőseiket is arra biztatják, hogy  

adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat!

ADÓSZÁM: 18829723-1-16
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„Itt a farsang, áll a bál...
O V I H Í R E K
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„Itt a farsang, áll a bál...
O V I H Í R E K
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I S K O L A I  H Í R E K

A 2020-as év nem mondható hagyomá-
nyosnak és megszokottnak.

Már tavasszal felvettem a kapcsolatot a 
Jézus Szíve Nővérekkel, akik nagy öröm-
mel vállalták, hogy jönnek, ha a járvány 
engedi. Szeptemberben, amikor láttunk 
már egy kis reménysugarat, ténylegesen 
nekiláttunk az előkészületeknek. A szoká-
sostól eltérően három napra lett szétbont-
va a lelki nap, de azért készültek a ked-
vesnővérek egy online lelki napra és a 
személyes találkozásra is. Utolsó utáni 
pillanatig bizonytalan volt, hogy jöhet-
nek, vagy sem, de végül is sikerült meg-
valósítani ezt a három csodálatos és rend-
kívüli délelőttöt. 

Négy kedvesnővér jött: Kriszta, Adri-
enn, Ágnes és Guadalupe nővér. Első nap 
az alsó évfolyamon voltak.

A tanulók megismerkedhettek pár elen-
gedhetetlen bibliai történettel, melyek Jé-
zusról és Szent Tarzíciuszról szóltak. A já-
tékos formában történő tanulást a gyere-
kek élvezték, s persze a jutalommatrica 
sem maradhatott el egy-egy jó válaszért 
cserébe. A napot egy ezüst kehely készíté-
sével, melybe saját készítésű jócselekedet 
kártyák kerültek, és egy közös imával zár-
tuk. Remek alkalom volt e délelőtt az ad-
venti készülődésre is, mely meghitt lég-

kört teremtett, ráadásul építő jelleggel ha-
tott az osztályközösségre. A lelki nap a 
gyerekek elmondása szerint érdekes volt, 
és alig várják már a következő alkalmat, 
hogy újra találkozhassanak a nővérekkel. 

Második napon, a felső évfolyamon a 
hetedik és nyolcadik évfolyamhoz jöttek: 

„A szerdai lelki napot a szokásosnál is 
nagyobb izgalommal vártuk, mert a Jézus 
Szíve Nővérek látogattak el hozzánk. Rö-
vid bemutatkozó filmükben megismertük 
a rend alapítóját, Ida nővért, valamint tör-
ténetüket. Kriszta és Adrienn nővér jött 
hozzánk, akik kedvességükkel az első pil-
lanattól kezdve meleg, barátságos légkört 
teremtettek az osztályban. Az első foglal-
kozás alkalmával csapatjátékot játszot-
tunk, majd beszélgettünk és végül min-
denki készített saját magának egy ostya-
tartót. Egész délelőtt jól éreztük magun-
kat.” – írta 8.a osztály.

Majd a harmadik napon az ötödik és ha-
todik évfolyam gyermekeit kápráztatták 
el történeteikkel és kreatív kézműves os-
tyatartóikkal a nővérek. 

Összességében elmondhatjuk, hogy eb-
ben a rendkívüli helyzetben is a csendes-
ség, a szeretet elengedhetetlen az éle-
tünkben. Az örömteli várakozást, ami 
adventben kellene, hogy jellemezze az 
embereket, mi megkaptuk a Jézus Szíve 
Nővérek tagjaitól. Köszönjük!

Markó Judit 
hittanár

Lelki nap
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Eltelt újabb egy év, de nem telt el a december rajzversenyre való 
jelentkezés nélkül.

Igazán csodás dolog olyan alkotást készíteni, amivel tudjuk, 
hogy azzal a munkánkkal más számára hatalmas örömöt okoz-
hatunk. Legyen az akár egy apró madárka, egy házikó, egy kan-
dallóban ropogó fa békét sugárzó fénye, vagy akár egy kará-
csonyfa egy kedves idézettel megfűszerezve. Ezek az egyedi, 
kézzel és rengeteg szeretettel készített alkotások felhőtlen bol-
dogságot hoznak bárki számára.

A karácsonyi időszakban a minden évben megrendezésre kerü-
lő rajzpályázat újranyitotta kapuit az alsó évfolyam számára, 
ahol műveikkel szívmelengető és meghitt hangulatot varázsol-
hattak olyan időseknek, akik egyedül töltötték a szentestét. Fel-
lelkesedve a gyerekekkel, 1. osztálytól kezdve egészen 4. osztá-
lyig, buzgón ceruzát ragadtunk, kreativitásunkat előtérbe he-
lyeztük és nekiláttunk a munkának. Ki ceruzával és színessel, ki 
festve, ki pedig kollázsmunkákkal egyedül vagy párban készített 
igazán művészi alkotásokat.

A rajzversenyre küldött munkákat a beérkezésük után közzé-
tette a pályázat kiírója, Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője, Facebook oldalán. 

S mit láthatunk ezeken a rajzokon? – A gyerekek fehér, tiszta, 
önzetlen szeretetét!

Kétségtelen, itt mindenki nyertes volt! Sajnos, nem tudni, me-
lyik rajzot melyik idős kapta meg, az viszont biztos, szem nem 
maradt szárazon, a szívek pedig csordultig teltek boldogsággal, 
örömmel, melegséggel, s a legfontosabb: szeretettel.

Természetesen a pályázókat is díjazták január végén. A gyere-
kek saját, névre szóló emléklapot kaptak, s ezzel együtt egy lelki 

útravalót ahhoz, hogy a továbbiakban is hasonló sikereket érjenek 
el, hiszen sokszor egy „kicsi" alkotással is lehet örömöt okozni.

Ezúton is gratulálunk minden kis művészünknek, aki alkotott 
a pályázatra! Valakinek ez volt az első versenye, az első öröme, 
az első meghatározó pont az életében! Lesz ez még több is! 

Mind kis hősök vagytok! Boldogságot okoztatok idős nénik-
nek, bácsiknak a szeretet ünnepén! Rajzversenyekre pedig 
igyekszünk a jövőben is jelentkezni, hogy ti, alsó tagozatos kis 
művészek újabb sikereket érhessetek el!

További kellemes alkotást kíván:
Takács Anikó

Szeretetteljes alkotások a karácsony szellemében
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I S K O L A I  H Í R E K

2021. január 6-án az ünnepélyes vízszentelés vízkereszt ünnepén történik az ókori szokások szerint, amelyen a vizet tisztu-
lási, engesztelési célra használták, ez a keresztény közösségekben is elterjedt. A szenteltvizet szentségek, szentelmények 
kiszolgáltatásánál használják. 2021. január 11-én Soós Tamás kerületi esperes, plébános atya megszentelte iskolánkat is, 
mely a vízkereszthez tartozó szokás. A házszentelés a hajlék és minden benne élő megáldása… Markó Judit, hittanár

A Sakksuli kupa országos gyermek sakkverseny 
2020/2021. évi 3. versenye online került megrendezés-
re a rendkívüli járványhelyzet miatt. Diákjaink egy 
adott link segítségével tudtak a szervezői oldalra re-
gisztrálni, majd online játszották le a 7 fordulós mecs-
cset. A rendhagyó körülmény ellenére kiemelkedő 
eredményt értek el, gratulálunk nekik!

Köszönjük Pécsi Roland edző felkészítő munkáját!
Eredmények:
C csoport  1. helyezés (aranyérem): 

Szabó Zsombor
C csoport  2. helyezés - ezüstérem: 

Palócz Regő Máté
B csoport  12. helyezés: 

TóthKrupa Benjámin
B csoport  8. helyezés 

Torma Tibor
Palócz-Keresztesi Anikó

VízkeresztVízkereszt
Urunk megjelenésének ünnepeUrunk megjelenésének ünnepe

20 + C + M + B + 21 — Új év, új remény…20 + C + M + B + 21 — Új év, új remény…

Sakkverseny
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Január utolsó napjára esett a Sakksuli ku-
pa 4. fordulója – ismét online formában. A 
gyerekek nagy izgalommal várták az 
újabb fordulót, amit nagyon sok gyakor-
lás és edzés előzött meg.

Az előző verseny eredményei alapján 
különböző csoportokban mérhették össze 
tudásukat a többi versenyzővel. Új ver-
senyző is kipróbálhatta magát, és nagy 
meglepetést is okozott kirobbanó tudásá-
val és szorgalmával.
Csoportbeosztások és versenyzők:

A csoport: Szabó Dorka 1. helyezés. 
Dorka élete első versenyén nagyon nyu-
godt, kiegyensúlyozott játékkal megnyer-
te csoportját. Nagy gratuláció neki!

C csoportban Palócz Regő, Torma Ti-
bor és Tóth-Krupa Benjámin indult. Mind-
három fiú egyenletes, fegyelmezett játék-
kal szerezte a pontokat. A játszmák végén 
Beninek sikerült megnyernie a csoportot, 
Regő ismételten ezüstérmes lett, Tibike 
pedig a nagyon jó, 11. helyezést érte el. 
Nagyon ügyesek voltak, gratulálunk!

D csoportban, a kupasorozat legnehe-
zebb csoportjában játszhatott Szabó 
Zsombor. Igazán nehéz ellenfelekkel ta-
lálta magát szemben, és összpontosított 

játékkal sikerült a 7. helyen végeznie. 
Nagy gratuláció neki is!

Nagyon köszönjük Pécsi Roland edző ál-
dozatos és motiváló munkáját, hogy ilyen 
szépen fel tudta készíteni a gyerekeket! A 

következő verseny február 28-án lesz.  
Addig is jó sakkozást, sok gyakorlást, 
gyerekek! Csak így tovább, szentgyörgyi 
sakkosok!

Szabó Mónika

A „Mátyás király juhásza” című darabot 
tekinthették meg negyedik osztályos ta-
nulóink 2021. január 20-án a Szolnoki 
Szigligeti Színház színészeinek előadá-
sában. Ugyanakkor másabb volt, mint 

egy átlagos színházlátogatás. A Mátyás 
királyról szóló színdarabot a gyermekek 
az iskola falai között, de mégis színházi 
hangulatban tekinthették meg online 
előadásban. 

A tanulóknak nagyon tetszett a kétfelvo-
násos előadás. Rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak a délelőtt folyamán.

Kovács Fanni

Online sakkverseny Covid idején 

Színházi előadás Covid módra
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A vízkereszttől húshagyókeddig, a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak elnevezése a 
farsang, melynek csúcspontja a karnevál, 
tradicionális magyar nevén „a farsang 
farka”. Ezt az időszakot, a hagyomány 
szerint, valójában télbúcsúztató ünnepnek 
is nevezik. Ekkor rendezik meg számos 
városban híres karnevált, mint a riói kar-
nevál, a velencei karnevál, Magyarorszá-
gon pedig a farsang legnevezetesebb ese-
ményét, a mohácsi busójárást.

Gyerekként a farsangot, vagyis a télbú-
csúztató ünnepet, magyar szokás szerint 
beöltözve ünnepeltük; sokszínű jelmezá-
radatban „elijesztve a telet”. Ki hercegnő-
ként, ki lovagként, de egy célért „táncol-
tunk a tűz körül”, a tavasz kezdetéért. In-
tézményünk idén is megtartotta a farsangi 
mulatságot, bár rendhagyó módon.

A rendkívüli világjárvány miatt nagyon 
körültekintően kellett kezelnünk ezt az al-
kalmat. Nem volt lehetőség a gyerekek-
nek sem mikulás, sem karácsony, sem 
szilveszter alkalmával ünnepelni, kikap-
csolódni. A farsang viszont nagy momen-
tum egy diák életében, így nem szerettük 
volna kihagyni. Nem hagytuk őket kikap-
csolódás nélkül, s milyen jól is tettük!

Idén egy új farsangi programot hoztunk 
a gyerekeknek, ahol mindenki gazdagod-
hatott élményekkel és nyereményekkel. 
Az alsós osztályokban a gyerekek egész 
nap kedvenc jelmezeikben mókáztak. Az 
órák mellett különböző versenyfeladatok-
ban, ügyességi játékokban vehettek részt. 
A garantált jókedv a hagyományos farsan-
gi tánc mellett pedig nem maradhatott el, 
amivel búcsúztatták a telet. 

A felső tagozaton sem maradt csendes 
az iskolafolyosó. Jelmezversenyt hirdet-
tünk, ahol a bátrabbak a farsang napján a 
fotófal előtt tehették magukat és jel-
mezüket próbára. A sorszámos fotókat 
iskolánk Facebook oldalán tettük közzé, 
majd közönségszavazásra bocsájtottuk 
őket. Nem akárhogy! Nem lájkokkal kel-
lett leadni a szavazatot kedvenc egyéni 
vagy csoportos jelmezükre, hanem kör-
bejártuk az osztályokat lepecsételt sza-
vazócetlikkel, amikre mindenkinek rá 
kellett írnia saját nevét és a kiválasztott 
kedvenc jelmezesük sorszámát. Csak 
egyre és csak más osztályokra szavazhat-
tak a diákok, pedagógusok. A „közönség 
kedvence” kategória mellett a DÖK ta-
gokkal 7 másik kategóriát hoztunk létre, 
hogy minél több nyertesünk legyen. Idő 

„Itt a farsang, áll a bál…” 2021-ben is!
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„Itt a farsang, áll a bál…” 2021-ben is!
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volt a nyereménybeszerzés és csomagok 
összeállítása is, hisz összesen 50 fő nyert 
és kapta meg a kis nyereménycsomagját 
a múlt hét folyamán (március 4.). Az 
egyedi készítésű oklevél mellett naptár, 
üdítő, csoki, több színű toll, illetve egy 
apró különlegesség díszelgett a csoma-
gok tömkelegében. Mi volt az a különle-
gesség? Egy print (fényképes másolat) 
egy feltörekvő művész munkájáról, ki 
művészeti tudását igyekszik ezen évtől 
átadni a diákoknak, s aki ezen szösszene-
tet írta.

A szavazás eredményét a szabályok be-
tartásával az udvaron hirdettük ki rendha-
gyó módon, ha már a farsangunk sem 
szokványos volt. Egy „röpke” sztorit kre-
álva, mintha a középkori kis udvari hírvi-
vő a népnek közhírré tette volna a híreket, 
kis pergamen papírjával, vicces körözési 

plakátok segítségével mutattuk be és ad-
tuk át a nyereményeket.

Kik is lettek a nyerteseink Jelmezverse-
nyünkön? Lássuk a „heti lottónyertesek 
sorszámait”!

Közönség kedvence:  12
Közönség kedvence:  4
Legjobb tematika:  16
Legjobb házi készítésű jelmez:  5
Legjobb egyéni jelmez:  9
Legjobb csapatos jelmez: 11
Legötletesebb jelmez:  21
A DÖK tagokkal összefogva hoztuk 

meg a majd 1 órás tanácskozás után a 
döntést. A zsűri bónusz nyerteseket is vá-
lasztott, ezúttal nem a diákok, hanem pe-
dagógusaik körében. A gyerekek döntései 
a következők lettek:
Legviccesebb jelmez kategóriában: 
 Tugyi Róbertné

Legtöbbet tett és cuki:  Takács Anikó
Legjobb jelmez igazgatóként: 
 Tarnai Mihály
Legjobb tanári jelmezek: 
 az egész tanári kar.

Akik nem nyertek, azok sem maradtak 
emlék nélkül. Mindenki, aki jelentkezett a 
jelmezversenyre egyedi emléklappal gaz-
dagodott.

Ezúton is gratulálunk mindenkinek! Kö-
szönjük nektek, gyerekek, hogy ezekben a 
nehéz időszakban is, de ki tudtunk kap-
csolódni! Nagyon sok tervezgetés, idő, 
tett kísérte ezt a farsangot, így minden 
résztvevőnek hálás köszönet!

Izgalmakkal telve, viccelődve, nevet-
gélve, videót készítve, táncolva, mókázva 
búcsúztattuk a telet. Most már jöhet a 
csodás tavasz!

Takács Anikó

„Itt a farsang, áll a bál…” 2021-ben is!
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Üdvözöllek Kedves Olvasó!!!
2020 nyár végén a Bakonyban a Cuha-patak völgyét jártuk végig. 
Szeptemberben a Tisza-tavi kerékpártúra nyújtott óriási élményt. 
Októberben Salgó várát és a kazári riolitláva-ömlést néztük meg. 
Majd csend és korlátozás.

Túrázásra itt a közelünkben volt és van lehetőség.
Újév napján egy kellemes sétával köszöntöttük az új évet. A Va-

dasban jártuk körbe a szépen tisztán tartott sétányokat. Mindenki-
nek ajánlani tudom, családoknak kisgyerekekkel kényelmesen kör-
bejárható. Megnéztük a hódok „munkáját”, igen sok fát megrágnak. 
A hagyományos új évi túránk januárban volt. A gátkörtúrát havas 
tájban és gyönyörű napsütéses, de hideg időben tettük meg (16 km). 
Februári túránk ünnepléssel és 10 km-es sétával telt el. Igen, ünne-
peltünk!!! Az 50. túránk volt!!!

Boldog voltam és hálás, hogy eljutottunk idáig a túracsapattal. Tér-
képet kaptam ajándékba a végigjárt helyek bejelölésével. Sok meg-
lepivel ünnepeltünk, tervezgettünk. Köszönet érte mindenkinek!!!

Bakancslistánk egyre bővül, és a régi szép helyeket is megnéz-
zük újra.

Elkövetkező terveink: Gyadai tanösvény, Dunakanyar–Prédiká-
lószék–Dömös, Tulipánmezők–Tiszagyenda, Lázbérci-tó.

Kerékpározás: Velencei-ó, Tisza-tó körül.
Természetesen, minden a járványhelyzettől függ.
Mindenkinek jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánok!

Szmetena Gézáné Tünde

Hogy is volt? Merre jártunk?
C I V I L  S Z E R V E Z E T E K
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Az idősek közül még többen is, de a fiata-
lok közül nagyon kevesen hallottak a tele-
pülésünkön lévő egykori szórakozóhely-
ről, amelyet csak úgy ismertek, hogy a 
„Kakukk”. Több évig egy elismert, jó 
hírben álló szórakozóhely volt a faluban, 
egészen az 1950-es évekig.

A „Kakukk” épületében rendszeresen 
élőzenés mulatságok kerültek megrende-
zésre. Az épület ma is áll még a Vízima-
lom út 4. szám alatti helyen, amely jelen-
leg Kátai Péter tulajdonában van.

Eme épület történetéről sajnos kevés in-
formációval rendelkezem, ezért felkeres-
tem Kovács Pál zenészt, valamint a jelen-
legi tulajdonost, Kátai Pétert, akiket meg-
kértem, hogy osszák meg emlékeiket, tu-
dásukat az újság olvasóival, valamint a te-
lepülés lakóival.

• Kátai Péter: Tudomásom szerint, az 
épület 1926-27 körül épülhetett, amelyet 
1979-ben vásároltam meg. Akkor még 
körülötte sok gyümölcsfa volt, illetve a 
házam helyén egy hatalmas diófa állt. Az 
épület jellegzetes tornyait állagmegóvás 
végett el kellett bontanunk, mivel igen 
rossz állapotban voltak, ezért sok helyen 
beázott a tető. Voltak terveim, hogy felújí-
tom és beköltözünk oda, azonban ez csak 
terv maradt, majd 1989-ben építettem fel 
a házamat. 

A „Kakukk” épületét jelenleg tárolásra 
használom. A kocsmai rész főbejáratánál 
volt egy fedett, betonterasz, amely szintén 
elbontásra került.

• Kovács Pál: A Varga család lakott ott, 
akik a vízimalmot építették, de a pontos 
nevükre nem emlékszem. Utánuk a Járvás 
család költözött oda, akik egészen 1945–

46-ig laktak az épületben. Ezután jött lét-
re ott a kocsma, amelyet Berki Ferenc 
üzemeltetett, akinek a felesége Kobela 
Gizella volt. Ők az épület hátsó részében 
laktak. A „Kakukk” név az épület jelleg-
zetes két-három tornya miatt ragadt rá, hi-
szen abban az időben egyedinek számított 
ez az építészeti módszer.  Gyermekko-
romban nagyon sokat voltam ott, hiszen 
édesapám Kovács János, akit csak úgy is-
mertek, hogy „öreg Bürcsi” a kocsma te-
raszán zenélt rendszeresen, azon belül is a 
terasz sarokrészében, mivel az volt a ze-
nészek helye.
–  Ha szabad tudni, hogyan ragadt Önre a 

„Bürcsi” név?
• Dédnagyapám, Kovács Tamás juhász 

volt, ezért bárányai voltak. Volt azonban 
egy kisbárányka, amelyet a kezében fo-
gott és folyton becézgette, azonban nem 
úgy becézte a kisbárányt, hogy „barcsi-
kám, barcsikám” hanem hogy „bürcsi-
kém, bürcsikém”. Így ragadt rá ez a név.

A „Kakukk” körül sok gyümölcsfa is 
volt, alma, körte, dió, illetve egy kuglipá-
lya is, amely Kátai Péter házának a helyén 
volt, egészen a mostani darálóig.

Mint kocsma az államosításkor szűnt 
meg 1952-53 körül, mivel az állam átvet-
te az üzemeltetését. Ezután került a víz-
ügyhöz, majd egy besenyszögi vízimér-

Volt egyszer egy „Kakukk”
É L E T Ü N K B Ő L
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nök lakott ott. Ekkor alakították át víz-
ügyes telefonközponttá.

Ezt követően egy alattyáni származású víz-
ügyi dolgozó, Simon János lakott ott a csa-
ládjával, majd Kátai Péter tulajdonába került.

–  Köszönetet szeretnék mondani Kátai 
Péternek, hogy beengedett az udvarára, 
és magam is megtekinthettem ezt az 
egykori híres épületet, ezzel is közremű-
ködve az interjú létrejöttéhez.

 Továbbá köszönöm Kovács Pálnak, 
hogy ismételten rendelkezésemre állt és 
megosztotta velem az emlékeit.

Gondos Márk

É L E T Ü N K B Ő L

Kátai Péter az egykori főbejáratot mutatja, az előtt volt egy nagy betonterasz, 
amelyen a muzsikusok zenéltek

Kovács Pál mutatja, hogy az édesapja pontosan hol is zenélt  
az egykori terasz helyén. A terasz kiterjedt az épület sarkáig,  

és ott a sarokban volt a zenészek helye.

Kovács Pál gyermekként sokszor  
ki-be járkált ezen az ajtón, hiszen  

sok idejét itt töltötte, amíg édesapja  
a teraszon muzsikált.
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Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, 
február 2-án ünnepi szentmisén vehettek 
részt a hívek templomunkban. Urunk be-
mutatását ünnepeltük. 

Emlékeztünk Szűz Máriára, aki negy-
ven nappal Jézus születése után bemutat-
ta gyermekét a jeruzsálemi templomban. 
A gyertyaszentelés szokása a világ vilá-
gosságával való találkozás szimbóluma-

ként alakult ki. A hívek megszentelésre 
szánt gyertyáikat a szentmise kezdetén a 
jobb oldalon található Szent Anna-oltár-
nál helyezték el, ahol lelkipásztorunk 
megáldotta azokat. Az óvoda pedagógusai 
is itt helyezték el a csoportszobákban 
használt gyertyáikat. A szentelt gyertya 
nem más, mint Jézus Krisztus jelképe, 
mely az egyik legrégebbi szentelmény. 

Ezen a szentmisén Soós Tamás esperes úr 
Balázs-áldásban részesítette a híveket, 
hogy Szent Balázs püspök oltalmát el-
nyerjék a torokbaj és minden más baj el-
len. A vírushelyzetre való tekintettel az 
atya a szentmise végén két – Y alakban 
összeillesztett – gyertyával a hívek között 
vonulva kérte Szent Balázs áldását rájuk.

Konka Dominika

GYERTYASZENTELŐ  
BOLDOGASSZONY

Az Egyházközösség tájékoztatója
H Í R H A R A N G
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Az Istenszülő Szűz Mária több alkalom-
mal is láthatóvá vált a kiválasztott embe-
rek számára a világ különböző pontjain. 
Ezek a Mária-jelenések azért történtek és 
történnek, mert a Szűzanya figyelmeztet-
ni akarja az embereket a közelgő veszély-
re, vagy bűnbánatra, és imádságra szólít 
minket. A jelenések között voltak olya-
nok, amelyeket az egyház hivatalosan 
nem ismert el, de minden jelenést alapo-
san kivizsgált. A jelenések valódiságá-
nak, természetfelettiségének megállapí-
tása volt mindig a cél Szent Pál apostol 
tanítása szerint: „Vizsgáljatok felül min-
dent, a jót tartsátok meg.”

Az 1858. február 11-én Lourdes-ban 
történt Mária-jelenésekről az egyház úgy 
nyilatkozott az alapos és hosszú vizsgálat 
után, hogy Bernadette Soubirous valóban 
látta a Szent Szüzet. Az üzenetekből ki-
derült, hogy Égi Édesanyánk jelenésének 
célja az volt, hogy megfékezze a világot 
ellepő hitetlenséget. Lourdes világszerte 
ismert zarándokhellyé vált, mert nagyon 
sok csodás gyógyulás történt a Szentségi 
körmenet alatt.

A jelenések kezdőnapját, február 11-ét 
Szent II. János Pál pápa 1992-ben a bete-

gek világnapjává választotta. A Szent-
atya ezen a napon minden évben üzenetet 
intéz a betegekhez, a híveket arra ösztö-
nözve, hogy „Isten egész népe kellő fi-
gyelmet szenteljen a betegeknek, segítse 
elő a szenvedés megértését”.

Bárcsak minden hívő komolyan venné a 
Mária-jelenéseket, és újra Isten irgalmas 
szeretetére bízná életét!

Egyházközségünk Rózsafüzér társulata 
a Lourdes-i kilenced elimádkozására 
buzdított ebben a hónapban. Sokan csat-

lakoztak az imához, melyet február 3–11-
ig végeztünk könyörögve a Boldogságos 
Szűz Máriához, hogy járjon közben ér-
tünk ebben a nehéz időszakban. 

Imánkat felajánlottuk az egészségügy-
ben dolgozókért, a betegek gyógyulásá-
ért, testvéreink megtéréséért, az elhuny-
tak lelki üdvéért. 

Mindazokra, akik elvégezték a lour-
des-i ájtatosságot, Soós Tamás lelki-
atyánk szentmisében kérte az Úr áldását.

Majzik Istvánné

A lourdes-i Szűzanya

Ima a lourdes-i Szűzanyához
Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária!

Tudjuk, hogy te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik 
bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeddel halmozod el. A lourdesi jelenések 
és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád 
folyamodóknak mindenben hathatós segítséget nyújtasz. A te hatalmas 
pártfogásodba helyezem bizalmamat. Ez a gyermeki bizalom hozott ide, hogy 
(csodás lourdesi szobrod előtt) térdre borulva kérjelek: eszközöld ki számomra 
Szent Fiadnál minden súlyos bűnöm teljes bocsánatát! Nem vagyok méltó, 
hogy bűnös szememet reád emeljem, de bízom benned, a bűnösök menedékében, 
ezért remélni merő szívvel hozzád menekszem, és esdve kérlek, engeszteld ki 

sok bűnömért Szent Fiadat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké! 
Ámen.
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A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 17-ére 
esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére 
készülnek hitben való elmélyüléssel, kiengesztelődéssel és lemondással.

A nagyböjt kezdetén sokan kérdezhetnék: 
miről mondhatnánk még le, hiszen eltelt a 
farsang bálozás és maskara nélkül, a szó-
rakozás helyett maradtak a szomorú sta-
tisztikák, és szeretteinket továbbra sem 
látogathatjuk.

Az elmúlt, járvánnyal terhelt egy év 
ugyan sok mindent elvett, de sokat adott 
is. Rádöbbentett bennünket a hit, a re-
mény, a bizalom és az emberi kapcsolatok 
fontosságára. Megtapasztalhattuk az em-
berek önzetlen segítőkészségét. Felismer-
tük, hogy az elhivatottság, a szakértelem, 
a tapasztalat nélkülözhetetlen, és mennyi-
re veszélyes a tudatlanság, a felelőtlenség, 

az alapvető értékek hiánya. Tudomásul 
kellett vennünk, hogy nem mi uraljuk a 
világot, a szűkebb környezetünket, de 
még a saját sorsunkat sem. Életünk Isten 
kezében van, ezért aki „azt gondolja, 
hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” 
(1Kor 10,12).

Nagyböjt időszaka alkalmas arra, hogy 
mindezt újra átgondoljuk. Tegyük le vég-
re álarcainkat, és nyíltan, őszintén fordul-
junk egymáshoz és környezetünkhöz. Ad-
junk hálát a Teremtőnek minden megélt 
pillanatért, a szeretteinkért, azért, hogy 
megmutatja a ránk leselkedő veszélyeket. 
Személyes kapcsolatainkban korlátozva 

vagyunk, de ne feledkezzünk meg egy-
másról, mert hozzánk hasonlóan sokan 
egyedül és kiszolgáltatva érzik magukat, 
és szükségük van a törődése, a biztatásra, 
a jó szóra. Mert “amit egynek e legkisebb 
testvéreim közül tettetek, nekem tettétek” 
(Mt 25,40).

Hitben elmélyedve, Istennel és egymás-
sal kiengesztelődve, a lemondások máso-
kért való felajánlásával abban a remény-
ben járjuk bátran életünk útját, hogy 
nagypéntek után eljön a feltámadás.

Budapest, 2021. február 17.
Keresztény Értelmiségiek  
Szövetségének elnöksége

A KÉSZ elnökségének nagyböjti üzenete

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
H-1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.
Telefon/fax: 1/3280164
E-mail: iroda@keesz.hu
Web: www.keesz.hu
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Babits Mihály

Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ettékitták királyaik
husátvérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe – de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket 
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvérnépek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

1938. március
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„Krisztusban  
Kedves Testvérek!

„Mindennek megvan az órája, és minden 
szándéknak a maga ideje az ég alatt, Ide-
je a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje 
a jajgatásnak és ideje a táncnak.”

Olvashatjuk ezeket a mondatokat a Szent-
írásban – a Prédikátor könyvében (3. feje-
zet). A farsangi időszak végéhez közeled-
ve, nyilván nem tudtunk önfeledten és 
személyesen részt venni különböző far-
sangi mulatságokon és rendezvényeken, 
mégis sokféle lehetőség kínálkozott arra, 
hogy ezt az időszakot a lehetőségekhez 
mérten vidáman töltsük el.

Pl. mi is az iskolában igyekeztünk far-
sangi hangulatot teremteni a gyere-
keknek, ha nem is a megszokott 
formában.

Készítettünk hangulatos videó-
kat, valamint az elmúlt hetet a vi-
dámságnak szenteltük – amibe be-
lefért az is –, hogy mindezt megkö-
szönjük a Jó Istennek. Vagyis meg-
volt az ideje a nevetésnek és a tánc-
nak. Persze ez nem azt jelenti, hogy 
sírás és jajgatás jön ezután, mégis 
egy másfajta időszak következik.

Nagyböjtben a keresztény ember 
elcsendesedik, a hangos vigasságok 
után a csendesebb készülődés, és 
az Istenkeresés lesz jellemző. 

Mi is, ahogyan a mai evangéli-
umban megismert leprás ember, 
odafordulunk Jézushoz, és hittel 
kérjük, hogy gyógyítsa meg bűntől 
sebzett lelkünket.

A történet szerint Jézus kéri a 
meggyógyítottat, hogy ne mondja 
el senkinek, amit vele tett, a meg-
tisztult ember, mégsem tudja betar-
tani ezt a kérést. 

És ezt nem a Jézussal szembeni en-
gedetlenség miatt teszi, egyszerűen 
nem tudja magában tartani, világgá 
akarja kürtölni boldogságát. Bol-
dog, mert megszabadult a betegségé-
től és ezt meg akarja osztani minden-
kivel. Világgá kürtöli az örömhírt. 

Az akkori szemléletmódban a 
leprás egy bűnös ember. Azt tartot-

ták róla, hogy betegsége az Isten bünteté-
se – ezért senki nem hajlandó vele kap-
csolatba lépni.

Kedves Testvérek!

Jézus azonban élő kapcsolatot és közös-
séget keres, személyes kapcsolatot. 
Megérinti az embereket, megfogja a 
kezüket, meglátja és szereti őket meg-
törtségükben, fájdalmukban és nyomo-
rúságukban.

Korunk „leprái” 
 – a daganatos betegségek, a cukorbeteg-
ség, a depresszió, influenzavírusok, ko-
ronavírus…
 – az alkohol- és különféle drogfüggőségek 
ma is jelzik az ember kiszolgáltatottsá-
gát és törékenységét.

Testvérek!

Mindannyian gyógyulásra szorulunk. 
 Jézus ma is megérint és meggyógyít, 
fogja a kezünket és vezet bennünket!!

Mi is, ha le tudjuk tenni és meg tudunk, 
szabadulni a bűneinktől, akkor a mi szí-
vünket és lelkünket is öröm tölt el. 

Mi sem tudjuk magunkban tartani az 
örömhírt, tovább akarjuk adni.

Mutasd meg magad a papoknak – 
mondja Jézus a leprásnak. 

Mintha ma azt mondaná: végezd el a 
szentgyónásodat, 

Menj a lelki atyádhoz, és kérd bűneidre 
Isten megbocsátó szeretetét…
 – borulj le vétkeiddel Urad előtt, hagyd, 
engedd, hogy Isten gyógyító kegyelme 

megérintsen! 
 – Imádkozz!!!
Ne mások bűneivel légy elfoglalva, 

hanem a te bűneidből gyógyulj ki!
Jézus idejében, ha a pap igazolta 

a gyógyulást, a leprást egészséges-
nek nyilvánította, bemutathatta ér-
te a hálaáldozatot, és visszafogad-
hatta a közösségbe. Ez egymás 
iránti felelősségünkre is figyelmez-
tet. Jézus is ezt tette, Ő ott állt a 
szegények, betegek, rászorulók, és 
a bajban lévők oldalán.

Keresztény emberként nekünk is 
meg kell tanulnunk az ő szemével 
látnunk. 

Az imádság, a Jézussal való napi 
személyes kapcsolat segít felfedez-
ni, hogy a megtört ember és a meg-
tört Krisztus ugyanaz. 

Hol tudom a személyes kapcsola-
tomat alakítani Jézussal? – Hát ter-
mészetesen a templomban, az 
imádságom által és egy személyes, 
bensőséges kapcsolatom által az 
Eucharisztiában. 

Nemrégen olvastam egy lelki kis 
könyvben a következőket: 

Egy gyakorló katolikus levelet írt 
egy újság szerkesztőjének, amely-
ben arról panaszkodott, hogy nincs 
már semmi kedve minden vasárnap 
templomba menni.

„Harminc éve járok oda, írta, és 
ez idő alatt háromezer prédikációt 

Nagyböjti lelkigyakorlat
Muhari Ferenc diakónus úr szentbeszéde
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hallgattam végig. De higgye el nekem, 
egyre sem emlékszem közülük. 

Úgy gondolom, csak az időmet pocsé-
koltam velük, ugyanúgy, ahogy a prédi-
káló papok is.”

A levél közlése után vita indult a Leve-
lek, a szerkesztőnek című rovat hasábjain.

Sokan igazat adtak a levélírónak. 
A diskurzus hetekig folyt, mígnem va-

laki a következőket írta:
„Körülbelül harminc éve vagyok házas. 
Ez alatt az idő alatt a feleségem har-

minckétezer ebédet készített, és eskü-
szöm, hogy egyetlen menüre, sem emlék-
szem.

De azt tudom, hogy mindegyik táplált 
és erőt adott ahhoz, hogy dolgozni tud-
jak. 

Ha a feleségem nem főzi meg ezeket az 
ebédeket, ma talán nem is élnék. 

Ugyanígy, ha nem járnék templomba 
erőt gyűjteni, a lelkem volna halott.”

Kedves Testvérek!

Jézus emberi kapcsolatainkat is szeretné 
meggyógyítani. 

Legyünk egymás „papjai”, a másik em-
ber bűnből-betegségből való szabadulá-
sának kivitelezői.

Jézus nem tisztít meg beleegyezésünk 
nélkül. Akarnunk kell a gyógyulást. Ő 
ma is megérint. Azért jött, hogy meg-
mentsen és meggyógyítson. 

Hogy érzékennyé tegyen a bajban lévők 
iránt. Nem csodaváró hit szükséges a 
gyógyuláshoz, hanem alázat és bizalom, 
legfőképpen szeretet.

A gyógyítás jelzi Jézus küldetésének 
célját: „Azért jöttem, hogy életük legyen 
és bőségben legyen” (Jn 10,10). 

Az előbb idézett történet végén találtam 
a következő gondolatokat, amiket szíve-
sen osztok meg a kedves testvérekkel to-
vábbgondolás céljából a nagyböjti idő-

szak kapujában: ha Istennek volna hű-
tőszekrénye, az ajtajára ragasztaná a 
fényképedet. Ha fent lenne a Facebookon, 
biztos, hogy az ismerősöd lenne.

Minden tavasszal virágokat küld neked, 
és minden reggel a hajnalt. Valahányszor 
beszélni akarsz vele, mindig meghallgat.

A világegyetem bármely pontján lak-
hatna, de a szíved a kedvenc helye.

Keresd hát meg! Isten szeret téged!
Ő nem szenvedés nélküli napokat, szo-

morúság nélküli mosolyt, vagy eső nél-
küli napsütést ígért, hanem erőt minden 
helyzethez, vigasztalást a könnyekért, és 
fényt az útra, amely előtted áll. 

És mindezért beéri egy egyszerű köszö-
nömmel! Ámen!” 

2021. 02. 14. Szentmise – Igeliturgia: Jász-
alsószentgyörgy, 11.00 óra; Prédikáció 
„B” év.

Évközi. 6. vasárnap MK1,4045.
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ÜNNEPI MISEREND

Április 1. Nagycsütörtök 18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Április 2. Nagypéntek 18:00 Az Úr szenvedésének ünneplése

Április 3. Nagyszombat 18:00 Vigília mise – tűzszentelés, virrasztás, 
szentmise, körmenet

Április 4. Húsvétvasárnap 11:00 Urunk feltámadása

Április 5. Húsvéthétfő 11:00 Ünnepi szentmise

A szertartásokon és a szentmiséken – amennyiben a technikai feltételek ezt lehetővé teszik –   
a tavalyi évhez hasonlóan online vehetünk részt a Jászalsószentgyörgy Római Katolikus Plébánia 

Facebook-oldalán. 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!
Soós Tamás plébános, kerületi esperesSoós Tamás plébános, kerületi esperes


