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Adventi hajnal 

Zihál a szél s megfagy a 

sóhaj, 

a felhő fenn hajó raj. 

 

Könyörtelen, vad téli 

éjjel, 

az út a messzeségbe 

vész el. 

 

De lángruhában száll az 

angyal 

s lila sugárral gyúl a 

hajnal. 

         Adventi hajnal, zeng és árad 

         a lélekből a tiszta bánat. 

 

         S a vágy zokog és zsolozsmázik 

         s harsog az Isten trónusáig. 

 

         Sikolt a könnyes antifóna, 

         hogy jöjjön a szépséges óra, 

 

         harmatozza az Úr, az áldott, 

        a békét és az igazságot. 

 

         Táruljon ki a Menny, a fénydús 

         s szülessék meg a drága Jézus. 

 

                                      Ölbey Irén  

 

Uram, mit adjak néked karácsonyra?  

NINCSEN 

NYOM, bíborom, ámb-

rám,  

Nem adhatok dús gyé-

mánt-kincseket.  

Szegény poéta mit ad-

hat szépet,  

Uram, karácsonyra mit 

adjak Néked?  

 

TÖMJÉNEM VAN 

csak, néhány szem tömjénem,  

s a lelkem hittől lobogó lángja.  

Hadd illatozzék, szálljon fel Hozzád  

Áldozattüzem gomolygó árja.  

ÉN DALT TUDOK csak, egyszerűt, tisztát,  

Mely Téged áld és Téged magasztal,  

Fogadd e dalt, mely Tehozzád száll fel  

Tömjénes, égő füst-áldozattal.  

SZÁLLJON AZ ÉNEK, zengjen az oltár,  

Terjessze széjjel illatos árját,  

Téged dicsérjen, Tégedet áldjon,  

Szegény poéta kis Jézuskáját.  

                                  Negyedi Szabó Margit 

* * * * * 

Áldott, boldog, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kí-

ván kedves híveinek, a város és a társközségek minden jóakara-
tú polgárának a betlehemi Kisded áldásával Baranyák Béla atya 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 
A nevem Czókoly Sán-

dor, az Egri Főegyházmegye ta-

valy júniusában felszentelt áldo-

zópapja vagyok. Sok szeretettel 

köszöntöm a tiszafüredi egyház-

község híveit.  

1989. május 28-án, Óz-

don születtem, és ott is nevelked-

tem fel. Vallásos impulzusok 

többnyire nem értek a családom 

részéről, gimnazista voltam, ami-

kor először kezdtem el foglalkoz-

ni a hit kérdéseivel, noha az még 

nem volt kifejezetten erős ben-

nem. Rendszeresen olvastam a 

Szentírást, és érdekeltek az életemmel kapcso-

latos végső kérdések. A Biblia olvasása min-

denesetre komoly változásokon vitt keresztül, 

mind a gondolkodásmódomat, mind pedig az 

érzelemvilágomat illetően. Tudatosan kedves 

és jó akartam lenni az emberekhez, segíteni 

nekik. A legnagyobb boldogságot az adta, 

hogy ha örömöt szerezhettem az embereknek. 

Ennek a vallásos dimenziója azonban csak 

évek múlva teljesedett ki az életemben. 

 Már az Eszterházy Károly főiskola 

magyar alapszakos hallgatója voltam, amikor 

elkezdett foglalkoztatni a papság gondolata. 

Ekkor már rendszeres templomba járó és az 

oltárnál rendszeresen (nap mint nap) szolgála-

tot teljesítő fiatal voltam. Az Isten iránti - so-

kak által „túlzottan gyermekinek” titulált - 

ragaszkodásom és az azt illető vágy, hogy a 

legjobbat hozzam ki az életemből, tehát hogy 

ajándék lehessek Isten és az emberek számára, 

magával sodort, és családom legnagyobb meg-

rökönyödésére beadtam a jelentkezésemet az 

Egri Szemináriumba, Érsek Atya pedig bizal-

mat szavazott felém. 

 Azt hiszem, hogy a maga küzdelmei-

vel és nehézségeivel is, eddigi életem legszebb 

éveit töltöttem a papnevelő intézet falai között. 

Persze voltak nehéz napok és nehéz órák, vol-

tak nehéz helyzetek, olykor nem volt könnyű 

dolgozni önmagamon – de  

 

 

ugyanakkor ott voltak a 

tos kikapcsolódások, sok-sok 

nevetés, szuper jó barátok, és a 

teológia-filozófia-spiritualitás 

csodája. 

 Sajnálatos módon a szü-

leim nem élhették meg a pap-

szentelésemet. Mindketten eltá-

voztak a földi valóságból, de 

hiszem azt, hogy mégis ott voltak 

a szentelési szentmisén. Fontos 

számomra a minőségi idő: szeret-

teimmel, barátaimmal együtt 

kikapcsolódni, kirándulni, mozi-

ba menni, jókat beszélgetni. Egé-

szen gyermekkorom óta fontos helyet foglal el 

életemben az irodalom. Nagyon szeretek olyan 

profán regényeket is olvasni, amelyekből ta-

nulhatok valamit. Kedvenc íróim: Stephen 

King, Nicholas Sparks és Charles Dickens. 

Jómagam is foglalkozom az írás művészetével: 

számomra történeteket írni egy huzat, egy 

önmagamból való kilépés és felüdülés.  

 Mindamellett szeretem a humort, igaz: 

olykor túlzottan is angolosra veszem a figurát. 

Gyerekek és fiatalok lelkivezetése áll közel 

hozzám a pasztoráció területén, mindamellett 

kiscsoportok szervezése és vezetése, mint pél-

dául egy bibliakör vagy felnőtthittan-csoport. 

 Felszentelésem után 2018 augusztusá-

ban Jászapátin kezdtem meg lelkipásztori 

szolgálatomat, ahol elsősorban iskolalelkész 

voltam. Ottani principálisomra, Kladiva Imre 

atyára és kedves édesanyjára nagyon nagy 

szeretettel gondolok. Miután Imre atya nyug-

díjba vonult, és plébánosváltás történt, kis 

ideig segítettem az új atyának, majd közös 

megegyezéssel arra jutottunk, hogy olyan 

szolgálati helyet kell keresnem, ahol szükség 

van káplánra. Ennek fényében kerültem hiva-

talos kihelyezéssel és tiszafüredi papi igazol-

vánnyal ebbe az egyházközségbe, ahol szere-

tettel szeretném szolgálni az Urat és a kedves 

híveket. Kérem, hogy imádkozzanak értem, 

hogy megfelelően el tudjam látni szolgálato-

mat! Ámen. 

„Fény és sötétség ura, kérünk, áldd meg a te Szent Lelkeddel karácsonyi előkészületeinket…. 

Mi a te néped vagyunk – sötétben járunk, de keressük a fényt. 

És azt kérjük: Jöjj közénk, Úr Jézus! Ámen” 
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Lépjünk közelebb az Úrhoz! 
 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

készülve hétről hétre imádkozunk Mennyei 

Atyánkhoz, hogy a készület ideje és az Ünnep 

hozzon lelki megújulást hívő közösségünknek. 

A megújulásra és a folyamatos megtérésre éle-

tünk során mindig készen kell állnunk, a Kong-

resszus közeledtével pedig tekintsük át, hogy he-

lyi közösségünkben milyen szolgálatokkal talál-

kozhatunk, hol van szükség segítségre, hogyan 

tudunk aktívabban kapcsolódni a működő csopor-

tokhoz. 

Talán sokan úgy gondolják, hogy a hit az ő 

magánügyük. Prédikációkban és tanításokban, 

lelki gyakorlatokon éppen az ellenkezője hangzik 

el. Bízzunk az Úrban! Ő arra hív minket, hogy 

hitünket közösségben éljük meg. Így lesz élő a 

hitünk, ezáltal a közösségünk. A közösség meg-

tart, erőt ad, az együtt és egymásért elmondott 

imák olyan erőforrások, melyekhez más módon 

nem juthatunk hozzá. A családban megtapasztalt 

hit fontos háttér, emellett a tágabb közösségekben 

is rá fogunk találni azokra a testvérekre, akiket az 

Úr nekünk szeretne ajándékozni. 

Legyünk tevékenyek a hitéletünkben! Élet-

helyzetünkhöz mérten vegyünk részt a szentmisé-

ken kívül más alkalmakon is. Ne csak a kötelező 

minimumot teljesítsük! Az Úr nagy örömmel 

vesz minden neki felajánlott percet, órát. Ha 

őszintén végignézzük a napirendünket, az elmúlt 

hetünket, bizonyára találunk benne olyan „fölös-

legesen” eltöltött időket, melyeket érdemes lett 

volna az Úrnak ajánlani. Próbáljuk meg napjain-

kat úgy megtervezni, hogy az Úr és a vele való 

kapcsolatunk minél előrébb kerüljön a ranglistán-

kon. 

 

Tiszafüreden több lelkiségi csoport is működik: 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Rózsafüzér Társulat 

Cursillós csoport 

Felnőtt hittan. 

Ezen kívül ebben az évben IV. alkalommal 

szervezték meg fiataljaink a Tiszafüredi Ifjúsági 

Találkozót. 

A felnőtt csoportok egyelőre kis létszámmal 

működnek, várják a csatlakozni szándékozókat, a 

hitükért tenni és hitükben elmélyülni vágyók 

jelentkezését. 

Az Eucharisztikus Kongresszusra történő 

felkészülés jegyében középpontban áll a szentség-

imádás. Hétköznap csütörtökönként van lehetőség 

szentségimádásra, a szentmiséket megelőző két 

órában. Az egész napos szentségimádási alkal-

makat általában a hónap első szombatján tartjuk, 

az utolsó órában zenés-énekes dicsőítéssel irá-

nyítjuk figyelmünket az Úrra. Várjuk a kedves 

testvéreket, vegyünk minél többen részt a prog-

ramokon. Ne sajnáljuk az időnket az Úrral való 

találkozásra, ne érezzük úgy, hogy a családunktól 

vesszük el az értékes perceinket. A Jézussal 

együtt töltött idő sokszorosan megtérül. A lelkünk 

elcsendesedik, megoldást találunk problémáinkra, 

erőt merítünk Belőle.  

Az Úr mindig vár ránk, menjünk, ne várakoz-

tassuk tovább! A szentségimádásokon merjünk 

tőle kérni, és ne felejtsünk el hálát adni Neki 

mindenért, amink van, és mindenér, amink nincs, 

Ő mindent a javunkra fordít! 

Kérjük az Urat, mutassa meg nekünk az Egyház-

községünk megújulásához vezető utat! 

Imádkozzunk papjainkért, szerzeteseinkért, kö-

zösségünkért, iskolánkért és óvodánkért! GGM 

 
IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ 

 

Uram, Jézus Krisztus! 

Hiszem, hogy valóságosan jelen 

vagy az Oltáriszentségben. Va-

lahányszor elindulunk a temp-

lomba, a szentmisére, felébresz-

tem szívemben az irántad való 

szeretetet és hálát. Azzal a  szán-

dékkal veszlek magamhoz az 

Oltáriszentségben, hogy megerősít-

sem szeretetemet. A veled való egy-

ségből és a szent testeddel való táplál-

kozásból erőt merítek mindennapi fel-

adataimhoz és a bűn elleni küzdelem-

hez. Köszönöm, Uram, hogy 

teddel megerősítesz! Amen.
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Szent Imre iskolai oldalak 

A 150. évforduló megünneplése 
 
Gondolkodásotokban megújul-
va alakuljatok át, hogy felismerjétek, 
mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a 
kedves előtte és mi a tökéletes." (Róm 
12,2) 
 
 Intézményünk, a Szent Imre Katolikus Álta-

lános Iskola és Háromkirályok Óvoda 2019 októ-

berében ünnepelte fennállásának 150. évforduló-

ját. Ebből az alkalomból október 7-11-ig színes 

programok várták az itt tanuló diákokat, dolgozó-

kat, érdeklődőket.  

 Az eseménysorozatot kreatív alkotómunka 

előzte meg, amely mintegy ráhangolta diákjainkat 

az eseményre. A tanító nénik, tanár nénik keze 

nyomán születtek meg a hófehér origami liliomok, 

melyekkel az aulákat díszítettük. Egykori pedagó-

gusainknak köszönhetjük a nagyteremben megva-

lósuló iskolatörténeti kiállítást, amely a kezdetek-

től mutatja be az iskola életét, fejlődését. Ahogy 

150 év alatt sorsdöntő változásokat élt meg ha-

zánk, úgy intézményünk életében is jelentős vál-

tozásokra került sor ez idő alatt. A kiállított fény-

képek, naplók, könyvek, dokumentumok alapján 

elevenednek meg a falak között lezajló nevelő-

oktató munka gyümölcsei, a mindennapok sikerei, 

eredményei és nehézségei.  

 Az alsós aulában kerültek elhelyezésre a 

tanulóink körében meghirdetett rajzkiállítás cso-

dálatos alkotásai, amelyek Szent Imre herceg éle-

tének történetéből adtak egy kis ízelítőt. A gyere-

kek nagy örömére a szülői munkaközösség szer-

vezésével és a diákok bevonásával készültek el 

erre az alkalomra a finom liliomos kekszek és 

muffinok.  

 Az előkészítő munkák után került sor az ok-

tóber 5-én megrendezett nagy sikerű hangverseny-

re a Római Katolikus Templomban a 150. évfor-

duló eseménysorozat nyitányaként. A hang-
versenyt állófogadás követte iskolánk nagytermé-

ben, és ekkor zajlott az iskolatörténeti kiállítás 

megnyitása is. 

 Az egyik legmaradandóbb élményt a múltun-

kat jelképező 150-es szám megformálása jelentet-

te az iskola udvarán, mert ennek a programnak 

minden diákunk részese lehetett. A program meg-

valósítására október 7-én került sor, amelyről 

drónfelvétel is készült. Ezt követően megterített 

asztal várt bennünket, melyen 150 szépen díszített  

 

 
muffin illatozott, arra várva, hogy jóízűen elfo-

gyasszuk.  
 Nagy érdeklődés kísérte Fodorné Hámori 

Ágnes nyugdíjas könyvtáros előadását az iskola 

egykori mecénásáról, Dr. Schleiminger Lászlóról 

és az akkori iskoláról. Az ünnepi emlékhét ren-

dezvényeinek sorában kapott helyet október 8-án 

egy komplex csapatverseny „Szent Imre és kora” 

címmel, amelyre meghívtuk egyházmegyénk 

Szent Imre nevét viselő iskoláinak felső tagozatos 

képviselőit és az őket felkészítő pedagógusokat is.  

A vetélkedő két fordulóból állt. Az első forduló-

ban egy feladatlapot kellett megoldani és idegen 

nyelvű képregényt kellett készíteni a névadónk 

életéhez kapcsolódóan. A második fordulónak 

adott helyet iskolánk, érdekesebbnél érdekesebb 

feladatokat kellett végrehajtani, és egy jelenetet 

kellett előadni. Iskolánk diákjai 2. helyezést értek 

el, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A progra-

mot tiszai hajókirándulás zárta. Ugyanezen a na-

pon került sor az SNI-s gyerekek hagyományos 

szépíróversenyére, amelyen egy-egy verset másol-

tak le osztályfokuknak megfelelő vonalazású pa-

pírra. Két kategóriában hirdettek helyezetteket, és 

különdíjak átadására is sor került. 

 Több program megvalósítására került sor 

október 9-én. Délelőtt Vighné Perge Anita hitok-

tató vezetésével folyamatos imán vettek részt az 

osztályközösségek az iskola kápolnájában, amely 

a „150 perc ima a közösségért”címet viselte. Dél-

után mutatták be prezentációjukat felső tagozatos 

diákjaink, melyet Szent Imre hercegről és az isko-

láról készítettek. Még egy izgalmas esemény is 

zajlott ezen a napon. Az eltérő tagozat tanulói és 

tanárai közös ünneplésre hívták a Szivárványház 

gondozottait, melyet a nagyteremben tartottak. A 

kiállítás megtekintése után kézműves tevékeny-

ségre valamint játékos ügyességi vetélkedőre ke-

rült sor. A játékot követően egy kis megvendége-

lés és az ajándékok átadása következett. 

       Folyt. a következő oldalon
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Szent Imre iskolai oldalak 

  
 
A 150. évforduló alkalmából október 10-én Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek látogatott el hozzánk, és 

ünnepi szentmisét tartott a tiszafüredi Római Ka-

tolikus Templomban a felső tagozatos tanulóink  

részvételével. A szentmisét e jeles alkalomból 

készíttetett emléktábla avatása és intézményünk 

megáldása követte.  

 Az ünnepi eseménysorozatot futóverseny 

zárta. A város és az egyházmegye általános isko-

lásai három korcsoportban mérték össze felké-

szültségüket, fiúk és lányok egyaránt. A sportver-

senyt nagy érdeklődés kísérte, több mint 300 ver-

senyző nevezett be. 

 Úgy gondoljuk, az ünnepi hét eseménydús 

programjainak megvalósításával méltóképpen 

ünnepeltük meg a jeles évfordulót. Nem feledjük 

gyökereinket, és hagyományainkat a krisztusi 

tanítás szellemében visszük tovább.  
Fazekas Katalin 

 

 

Szentáldozásra készülnek… 
Advent első vasárnapján bemutatkoztak leendő 

elsőáldozóink. Öröm volt látni a sok gyermeket, a 

csillogó szemeket. Meghatódva álltak mögöttük 

szüleik. Béla atya szándékuk komolyságának 

megpecsételéseként minden gyermeknek a hom-

lokára rajzolt egy kis keresztet, aminek jelentését 

a szülők is átérezték, hiszen a keresztségben, ami-

kor Isten gyermekei lettek, gyermekeik helylett ők 

vállaltak kötelezettséget vallásos nevelésükre. 
 

Szálláskeresés a téren 
Az adventi időszakban már elmaradhatatlan a 

szálláskereső játék a Deák téren. A kis házikóban 

a meleg tea mellett saját készítésű ajándékvirággal 

kedveskedtek a gyermekek a járókelőknek, köze-

pén a Szent Család képével.  

A játékot Szűz Mária és Szent József megjelenése 

tettei élményszerűvé, és a cifra szűrbe öltözött 

juhász a csacsival emlékezetessé. 

 

Mézédes szeretet 
Amikor 7-én beléptem a plébánia közösségi ter-

mébe, kellemes mézeskalács illata és szorgos 

gyermekhad zsibongása fogadott. A karácsonyi 

ajándékcsomagokba készítették a mézes figurákat.  

 

 

Volt, aki tésztát nyújtott, mások formázták, töb-

ben pedig a már kisült mézeseket díszítették cu-

kormázzal. Volt ott szív, csillag, kicsi fenyő és 

hóember is. Nagyon ügyesek és lelkesek voltatok, 

köszönjük! 

 

Rózsafüzéres gyermekeink 

 

  
 

A kápolnában hétfőn délutánonként Langné Kiss 

Piroska hitoktató vezetésével sok gyermek imád-

kozza a rózsafüzért. A kicsik örömmel vesznek 

részt ennek a csoportnak a munkájában. Dicséret 

illeti őket kitartásukért, s jutalmul Égi Édesanyánk 
szeretetét is megtapasztalhatják most és későbbi 

életükben is.                                            – is - 
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HÍREK 

 
November 22-én,  pénteken délután iskolánk hetedik 

osztályos tanulói is bekapcsolódtak a Magyar Élelmi-

szerbank országos adománygyűjtő programjába. Az 

összefogás célja, hogy a Tescóban vásárlók tartós 

élelmiszer termékeket ajánljanak fel jótékonysági 

célra. Az összehangolt munka eredményeként hatéko-

nyabban tudtunk segítni. 720 kilogramm élelmiszer 

gyűlt össze, melyből elsősorban oktatási intézménye-

ink rászoruló családjai kaptak. 

 

 
 

Advent első vasárnapja. Gyönyörű adventi koszorúkat 

áldott meg Béla atya. A koszorúk egy része az isko-

lánk osztálytermeit díszíti, s hetenként eggyel több 

gyertya hirdeti számukra is, hogy közel a Megváltó. 
 

December 9-én, hétfőn este 6 órától dr. Dávid Judit 

Sára háziorvosunk és művészbarátai adtak adventi 

jótékonysági hangversenyt a katolikus templomban. 

Gyönyörű klasszikus darabokat hallhattunk zongorán, 

hegedűn, csellón és fuvolán. A befolyt összeggel az 

előadóművészek a Református EGYMI tiszafüredi 

szervezetét támogatják.  

 

 

December 12-13-14-én adventi lelkigyakorlatot tartott 

templomunkban Papler Pál füzesabonyi plébános. 

A szentmise mindhárom napon du. 5 órától 

kezdődött. Előtte fél órával már lehetőség volt a kará-

csonyi szentgyónás elvégzésére, hogy megtisztult 

lélekkel várhassuk Jézus eljövetelét, s fogadhassuk Őt 

szívünkbe.  

 

Hirdetések 
 

A hajnali misék templomunkban hétfőn és szerdán 

reggel 6 órakor kezdődnek, a hátra lévő időszakban 

dec. 16, 18. és 23. Várjuk kedves testvéreinket ezekre 

a meghitt imádságos alkalmakra! 



A karitász csoport adománygyűjtést szervez, kérjük a 

testvéreket, hogy tartós élelmiszerrel segítsük az egy-

házközségünkhöz tartozó rászoruló személyeket. Sze-

retnénk számukra karácsonyra szeretetcsomagot ké-

szíteni, az adományokat dec. 13-ig várjuk a templom-

ban vagy a plébánián. Határidő után néhány nappal 

még fogadunk el adományt. 
 

Legközelebbi szentségimádási nap január 4. szombat. 

Feliratkozással lehet egy-egy órát vállalni a templom 

előterében található íven. Minden kötelezettség nélkül 

is betérhet bárki egy kis lelki feltöltődésre a kihelye-

zett Oltáriszentség előtt. 

 
Hagyományainkhoz híven szállást keres a Szent Csa-

lád. Az idén is két Szent Család kép indult útjára ad-

ventben, s kb. negyven családhoz jut el az ünnepig. 

Aki még csatlakozni szeretne, Söjtöry Ágotát keresse 

meg ez ügyben.  
 

Szenteste az éjféli szentmise előtt fél órával karácso-

nyi pásztorjátékot mutatnak be az iskolások, melyet 

társaik már 16-án és 17-én délelőtt is láthatnak. Ezt 

17-én du. a Platán idős lakóinak is bemutatják.  
 

Karácsony mindkét napján délelőtt 11 órakor lesz 

templomunkban szentmise. 
 

 Jubiláló házaspárok köszöntése december 27-én a 11 

órás szentmisében. Várjuk a meghívottak jelentkezé-

sét, és kérjük hívő katolikus testvéreinket, vegyenek 

részt ezen a szép ünnepen. Ha nem is kerek évforduló-

sok, esetleg nem is szentségi házasságban élnek, 

csendben fogják meg egymás kezét, és ígérjék meg 

újra az egymás melletti kitartást, szeretetet, hűséget. 

Ez az újbóli elköteleződés erősítse Önöket az ünnep 

fényében és a hétköznapok szürkeségében is!  
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Anyakönyvi hírek 

2019. augusztus 1-től november 30-ig 
 

Anyaszentegyházunk új tagjai 

 

Tiszafüred:  

Tóth Viktor és Bráda Angelika lánya Bráda Zita  

Molnár Gábor és Pokorádi Márta lánya Szabina 

Bakó János és Szitai Szabina fia Áhim János 

Fülöp Lajos és Jakab Eszter lánya Anikó 

Lakatos Szilveszter és Fülöp Anikó fia Szilveszter 

Tóth László és Horváth Brigitta fia László 

Perge László és Boruzs Alexandra fia László 

Barna József és Kuczik Erika lánya Ramóna 

Dr. Wildner Domonkos Zoltán és Takács Helga 

lánya Johanna 

 

Tiszaörvény: 
Malik István és Kohajda Andrea fia István 

Lengyel Máté és Juhász Ibolya fia Máté 

Tiszaszőlős: 

Fazekas Sándor és Borsos Krisztina fia Bence 

Tiszaörs: 

Szabó Péter Zsolt és Bakó Julianna fia Péter 

Pónus József és Majoros Anikó lánya Anikó Miranda 

Szabó Gábor és † Mátyás Mária lánya Mármarosi Mer-

cédesz Nikolett 

Oláh Gábor és Mármarosi Mercédesz lánya Annamária 

Budai Zsolt és Orbán Mónika fia Roland 

Oláh Gábor György és Oláh Judit lánya Rebeka 

 

Halottaink 

Tiszafüred:  
Gál Antal Ferenc Poroszló 

özv. Kovács Lajosné Szabó Anna Borbála Hársfa utca 

Deli Györgyné Csirke Ilona Gyöngyvirág út 

Garabecz Tibor György Örvényi út 

Kádár Kálmán Múzeum park 

özv. Atkári Józsefné Bodó Erzsébet Görbe út 

Bohácsi Béla Óbuda utca 

özv. Lukács Sándorné Pónus Rozália Búzavirág út 

özv. Szabó Józsefné Darvai Valéria Liszt F. út 

özv. Dobozi Lászlóné Nagy Irén Petőfi utca 

özv. Török Imréné Barna Mária Feszty Á. út 

Csengeri Istvánné Daradics Katalin Vásárhelyi P. út 

Tiszaszőlős: 
Nagy László Sport út  

 

Nagy Gyula Gát út 

Nagy Vilmos Árpád fejedelem útja 

Borsos Józsefné Kanalas Ilona Zrínyi út 

Tiszaörs:  
Orbázi Péter Istvánné Selling Gabriella Mónus I. út 

Csecskedi Lajos Rákóczi út 

Nagyiván: 
Bakos László Kismező út 

Bakos Imre és neje Dózsa Ilona Sz. J. Otthon 

Andrási Lajosné Czinege Edit Örsi út  

Tiszaörvéy: 
Horváth Imréné Hámori Éva Eger 

özv. Nyerges Dezsőné Pászti Angéla Érd 

Házasságot kötöttek: 

Tiszafüred:  

Gulyás Lajos és Gyökér Adrienn…….Kovács Norbert Ádám és Szabó Bernadett      Kecső Gergő és Nagy Orsolya 

Tiszaörvény: 

Bumbulusz József és Szép Timea 

Füredi Katolikus Figyelő. A tiszafüredi plébánia és a társközségek értesítője. XX. évf. 3. sz. Fel. kiadó 

Baranyák Béla plébános. Szerk. Fodorné Hámori Ágnes, Vigh Péter János. 



GYERMEKVILÁG 

Az én karácsonyom 
Ezzel a címmel készítettek fogalmazást az 5. B 

osztályos tanulók. Sok értékes gondolatot fo-

galmaztak meg, nehéz volt közülük a legjob-

bakat kiválasztani. Íme: 

 

Nagyon szeretem a karácsonyt, mert együtt az 

egész család Jézus Krisztus születését ünnepli.  

Karácsony előtt az adventi időszakban 

négy gyertyával jelezzük, hogy jön a kará-

csony. Mikor meggyújtjuk a gyertyákat, szüle-

immel és testvéreimmel csöndben maradunk, 

és együtt imádkozunk a Fentiekhez. Anyuká-

mat biztos megáldotta  a Jó Isten, hiszen min-

den évben készít adventi kalendáriumot ne-

künk. Hogy viszonozzam szeretetét, én is csi-

nálok apunak és anyunak is. Minden év dec-

emberében dalokat hallgatunk Jézus Krisztus-

ról és a Télapóról.  Decemberben feldíszítjük a 

ház külsejét és belsejét is, várva az ünnepet.  

 December 23. napján feldíszítjük a karácsony-

fát, ezzel jelezve, mindjárt itt a karácsony. 24-

én pedig hoz ajándékot a kis Jézus, ezzel mu-

tatva, mennyire szeret minket. Karácsonykor 

az egész család együtt ebédel, és meggyújtjuk 

mind a négy gyertyát.  

Remélem, idén sem lesz másképp a ka-

rácsonyom, hitben gazdag karácsony!  

Virág Timea 

 

Az én karácsonyom az együttlétről 

szól.  

Nálunk a készülődés el szokott kezdődni dec-

ember elején. Ilyenkor az egész házat kidíszít-

jük. Az adventi koszorúnkat mindig elvisszük 

megszentelni advent első vasárnapján. Minden 

vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg. 

Megsütjük az egyik hétvégén a mézeskalácsot.  

December 23-án fel szoktuk a karácsonyfát 

díszíteni, de még akkor este meg is jönnek az 

ajándékok. Nagyon  örülünk, mert beteljesül az 

álmunk. December 24-én mamának a 

testvérééknél gyűlik össze a család. Sokat 

eszünk-iszunk és beszélgetünk. 25-én 

mamáéknál gyűlik egybe a rokonság. Adunk és 

kapunk is ajándékot. Mama megsüti és megfő-

zi a kedvencemet. Nagyon örülök, hogy látha-

tom a szeretteimet. 26-án nálunk van nagy 

buli. A nagynénéim, Ibolyáék, Katicáék és 

persze mamáék és keresztanyukámék látogat-

nak el hozzánk. Minden évben elutazunk Bu- 

 

dapestre az egyik ismerősünkhöz. Nagyon jól 

érezzük magunkat ott is.   

Alig várom, hogy újra karácsony le-

gyen! 

Lovász Edina 

 

Számomra nagyon fontos a karácsony, mivel 

az szép ünnep. Ilyenkor sokan elfelejtik, hogy 

a karácsony nem is lett volna, ha Jézus Krisz-

tus nem születik meg. 

Mi december elsejétől fogva minden hét-

végén elmondunk egy tized rózsafüzért.. Álta-

lában már novemberben meg szoktuk venni a 

szükséges dolgokat. Adventi kalendáriumot 

venni hagyomány nálunk. December elején 

közösen szoktuk feldíszíteni a házat. Az ad-

venti koszorún minden vasárnap meggyújtunk 

egy szál gyertyát, jelezve, hogy már nagyon 

várjuk a karácsonyt.  Nálunk 24-én reggel már 

ott szoktak lenni az ajándékok a fa alatt. Azért 

olyan korán, mert mi a többi időt a családunk-

kal, rokonainkkal ünnepeljük. Én a testvérem 

helyett is szoktam készíteni ajándékokat. 26-án 

karácsonyi vásárra szoktunk menni, majd 

megünnepeljük a papám, az apukám és a test-

vérem névnapját. Ilyenkor társasjátékot ját-

szunk. 

Már nagyon várom a karácsonyt! Mikor 

vége a karácsonynak, izgatottan számolom a 

napokat szilveszterig.  

Krausz Eszter 

 

Minden évben eljön az az időszak, amikor 

megünnepeljük a kis Jézus születését. Ez a 

karácsony.   

Az előtte levő adventi időszakban a 

család felkészül az ünnepre. Kidíszítjük a házat 

és a karácsonyfát. Minden vasárnap meggyúj-

tunk egy gyertyát az adventi koszorúnkon, 

Mézeskalácsot sütünk. Egyszóval a család 

együtt hangolódik rá a karácsonyra.  Aztán, ha 

eljön a 24-e, először otthon, apával, anyával és 

a testvéreimmel apró dolgokkal megajándé-

kozzuk egymást. Huszonötödikén anyukám 

szüleivel és testvérével együtt ünnepelünk. 

Másnap apa anyukájával, testvérével és az 

unokatestvéreimmel együtt  karácsonyozunk. 

Én pici, saját kezűleg készített ajándékokat 

szoktam adni. 

Szeretem, mert a család együtt van.     

Trázsi Fanni 


