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Nagyboldogasszony főünnepe és egy másik búcsú
Mostanában gyakran szemlélem
tiszafüredi
templomunk
oltárképét. Oly sokféle módon
ábrázolják azt a jelenetet, amikor
földi élete befejezését követően a
Megváltó Krisztus felvette a
mennybe testestől–lelkestől Szűz
Máriát. Az oltárképen is különkülön
megtekintve
az
apostolokat az emberi csodálkozás, elmélkedés, gondolkodás,
dicséret, imádat és hálaadás
testesülnek
meg
egyetlen
oltárképen. Megrendítő, hogy
hazánk számára a legfontosabb
és legszebb ünnepünk, hiszen
kettős
jelentőséget
hordoz
magában.
Egyrészt a világegyházban Szűz Mária az
a személy, akit elsőnek vett fel az Isten Fia
testével és lelkével együtt, ezzel bebizonyítva
számunkra és a benne hívők számára, hogy
minden részünk, minden porcikánk, minden
hajszálunk számon van tartva Előtte, de egyben
a magyarság számára is fontos ünnep
honalapító Szent István királyunk óta. István
király 1038. augusztus 15-én ajánlotta fel az
országot a mennybe felvett Nagyboldogasszony
kezébe, ezért is nevezik édes országunkat Mária
országának. Fontos megemlíteni, hogy a
középkorban Szent István volt az, aki az elsők
között ajánlotta fel megfelelő utód hiányában az
országot – Szent Imre herceg volt a reménye, de

sajnos
uralkodásának
egy
baleset? vetett véget – hogy
védelmezze a Bölcsesség Széke.
Hazánk azóta közel 1000 év
zivataros
és
sokszor
nemzetveszejtő időszakon ment
keresztül, mégis itt vagyunk, itt
leszünk.
Feladatunk
és
kötelességünk, hogy erre a
napra,
mint
Magyarország
születésnapjára
illőképpen
búcsúval és
engeszteléssel
készüljünk.
A búcsú modern világunkban
elhalványulóban van. Sokszor
Egyházunk
is
változtatott
középkori álláspontján, és be
kell látnunk, hogy most a búcsút is némiképpen
újra fel kell fedeznünk. A búcsú – indulgentia –
kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a
rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén
közvetített kegyelme által. Tehát nem Máriától
veszünk búcsút, bár egy-egy zarándoklaton
gyakran azt érezzük, hogy „elválunk” egy időre
Tőle, égi közbenjáró Anyánktól, de tudnunk
kell, hogy Ő mindig velünk van, most is, és
ahogyan szép imádságunkban fohászkodunk,
„halálunk óráján is”.
Egy másik búcsúra is sor került idén.
Baranyák Béla plébános atyát Ternyák Csaba
érsek Úr Csernelybe helyezte 5 év itt töltött
szolgálat után. Búcsúzunk egyben Tőle is, de
tudjuk, hogy ezek a búcsúzások csak
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időlegesek, miként az apostolok is csak rövid
időre maradtak „magukra”, a húsvét után
megjelenő és 40 napig tanító Jézus
mennybemenetele után.
A búcsú mindig szomorú, főleg, ha egy
kedves szerettünktől kell elválni. De a búcsú
lehetőség arra is, hogy felismerjük, milyen
fontosak az Isten jelenlétében eltöltött idők
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rövidke életünkben, melyek gyorsan peregnek
le, mint a homokszemek.
A Jóisten kegyelmét kérjük és kívánjuk Béla
atyára, hogy az új helyén is legyen lelkipásztor,
papja és apostola Krisztusnak, maradjon
hűséges Máriához, aki Érte is közbenjár
Krisztusnál!

Reményik Sándor: Viszontlátásra
(részlet)
Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Végezetül pedig álljon imádságképpen egy örmény szent, Nerzész által megfogalmazott vers dicséretül:
Asszumpció – Mennybevitel
Szeplőtlen szűzi személy, égbeli fényt aki rejtél!
Óh igaz Istenanya, s örökkön mégis hajadon szűz!
Hajdan látnokitól jelképbe-szavakba kimondott!
Élet Fája, kit ültet Úristen az édeni kertbe!
Ábrahám sátrán hangzott az örömhír előre:
Önnön-Igéjin az Úr kijelentett szent anyaságot.
Mózes bokra! mely Ég tüzin ég, soha el nem is égve!
Üdv, Gedeon gyapjúja, magasbul a Harmat aki lep!
Ézsaiás zengett, Szűz, üdv! te fiat foganandó!
Fönnlebegő felhő, lepecsételt Könyv a Titokkal!
Látta Ezékiel ezt a Kaput, mely zárta a Szentet.
Dániel látta hegyet: Nagy Kő kibűl indul: új Élet.
Vigh Péter János
2020. aug. 1-vel Ferencz Károly esp. plébánost
Szendrőről Tiszafüredre helyezte dr. Ternyák
Csaba egri érsek. Károly atya részletes
bemutatkozását a következő lapszámban olvashatják majd. Röviden: Csíkszeredán született 1970.
04. 07-én. 1994-ben szentelték pappá Egerben.
Szentelése után káplán Erdőtelken, Szerencsen,
Törökszentmiklóson. Tiszacsermelyben plébános
2002-2007; Kiskörén 2007-2013-ig, ugyanitt
kerületi esperes 2010-2013-ig. 2013-ban nevezte
ki Érsek Atya Szendrőbe plébánosnak és 20172020 között kerületi esperesnek. 2017-től

Hollothói címzetes prépost; 2020. 08. 01-től
érdemes esperes.
Az első füredi szentmisén komoly, megfontolt
papot láthattunk, a szentmise utáni rövid találkozáson pedig egy mosolygós, emberbarát és kitűnő
memóriával rendelkező személyiséget. Két éve
már tartott egy háromnapos lelkigyakorlatot,
sokunkra emlékszik. Most abádszalóki ismerősei
véleményével jellemzem: „Egy elhivatott, szeretetre méltó papot kaptatok Károly atya személyében.
Tiszteletet és szeretetet érdemel. Isten áldása
kísérje útján!”
szerk.
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Korlátok között – szabadon
Hogyan élte meg egyházközségünk a karantén időszakát?
2020. március 17-én szomorú hírt közölt a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A
rendelkezés első és leglényegesebb pontja így
szól: „A templomok, mint a lelki feltöltődés és
imádság helyei különösen is fontosak, ezért
templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen
és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános
liturgia 2020. március 22-től a templomokban
szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet
egyszerű formában, röviden kell megtartani.”
Főpásztorunk, Dr. Ternyák Csaba egri érsek
az Egri Főegyházmegyére nézve azonnali
hatályúvá tette a rendeletet.
Olyan időszak vette kezdetét egyházunk
életében, amilyenre addig még nem volt példa.
Érsek atya külön felhívta a figyelmet arra a
lehetőségre, hogy valamennyien bekapcsolódhatunk a Szent István Rádión keresztül az
online szentmisékbe és a rózsafüzér imádkozásába, amelyet az Egri Szeminárium falai közül
közvetítettek. ”Ebben a soha nem tapasztalt
helyzetben magányosnak és árvának érezzük
magunkat, hiányzik a közösség megerősítő
támasza” – fogalmazott rádiós beszédében.
Ebben az időszakban Isten nem feltétlenül egyegy közösség tagjaként tekintett le ránk –
sokkal inkább a személyes kontaktus megerősödésére volt lehetőség közte és egyénenként
miközöttünk. „A kultusz (…) a szívünkben és az
elménkben, a személyiségünk formálódásában
történik most, és nem a kövekből épült templomokban” - írtam akkor.
Elcsendesedtünk. Bár templomaink
nyitva maradtak, a személyes kapcsolataink

korlátok közé szorultak.
A lehetőségek azonban adottak voltak,
hogy továbbra is lelkipásztorkodjunk, és kapcsolatban maradjunk egymással. Több-kevesebb
sikerrel a Szent Imre Katolikus Iskola kápolnájából naponta közvetítettünk szentmisét.
Naponta homíliákat töltöttünk fel a
Facebook-csoportba,
mindazonáltal
valamennyien éreztük, hogy ez nem az igazi, hiszen
az ember leginkább a személyes és közvetlen
kapcsolatokban tudja kibontakoztatni önmagát.
Valamennyien figyeltük a híreket, aggódtunk a
betegekért, és imádkoztunk az elhunytak
üdvösségéért. Vártunk.
Egyházközségünkben
volt,
akit
igencsak megviselt ez a két hónap - ugyanakkor
volt, aki kifejezetten kegyelmi időszakként élte
meg, lévén, hogy a karantén által elmélyült az
istenkapcsolata. Lehetőség adódott arra, hogy
rendet rakjunk magunk körül, és ha szükséges
volt, akkor önmagunkban is. Nagytakarítás, kerti
munka, lomolás. Imádság és munka.
Mindeközben elérkezett a Nagyhét, a
Szent Három Nap és a Húsvét ünnepe. Nagyon
nehéz volt, hogy a nagyheti szertartások szépségét nélkülöznünk kellett, hogy nem ünnepelhettünk együtt. Megünnepeltük Krisztus feltámadását, közben olyan érzésünk volt, mintha
Egyházunk még a sírban maradt volna.
Emlékszem még arra a nehéz időszakra
is, mely egyházközségünkben is 2020. május 4-e
után következett be. Ezen a napon jelent meg az
MKPK közleménye az új járványügyi szabályok
kapcsán. „A nyilvános liturgia végzéséről illetve
a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az
egyes megyéspüspökök az Egyházi Törvénykönyv
838. kánonja alapján a helyi körülmények és
lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások
figyelembe vételével döntenek majd” – olvashattuk az első pontban. Az egyes egyházmegyékben
megjelentek az enyhítések, lehetőség adódott
nyilvános szentmise bemutatására – miközben
egyházmegyénkben még aggasztóak voltak a
jelek a járvány terjedésével kapcsolatban. Még
várnunk kellett. Voltak, akiket még feszültebbé
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tett ez a két hét.
Mindazonáltal május 18-val kezdődően
lehetségessé vált nálunk is a szentmise látogatása,
Egyházközségünkben május 20-án, szerdán este
került sor az első szentmisére, melyen elég szép
számban jelentek meg a hívek. Bár a vészhelyzetnek még nincs vége, és kellő óvatossággal,
de újra magukhoz vehetik Krisztus Testét az

Eucharisztiában. Azt hiszem, ebben az időszakban, mely egyfajta lelki böjt volt, sokan újragondolhatták, milyen nagy értéke van a szentmisének, illetve gyümölcsének, az Oltáriszentségnek. Ismerjük Szent Pál apostol szavait: „Az
Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm
8,28)
Czókoly Sándor káplán

Hírek – hirdetések
Meghívó zarándoklatra
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján megyünk a szentkúti Szűzanyához.
Lelkivezetőnk Ferencz Károly atya lesz.
Részvételi díj 4000.- Ft.
Jelentkezni az összeg befizetésével lehet Tiszafüreden a plébánián a délelőtti órákban,
vidéken a sekrestyéseknél szeptember 6-ig.
Az indulási időpontokról a hirdetőtáblákon adunk majd tájékoztatást.
Hazafelé a hollókői várat és a templomot tekintjük meg.
Miserend
Megváltozott a hétköznapi szentmisék rendje
Megújultak szobraink
Füreden, minden nap du. 6 órakor, téli időVirágokkal rejtegettük eddig Jézus letört
szakban 5 órától van szentmisénk. A vasárnapi
kézfejét a Pieta szobron. Fotóról sikerült
szentmise változatlanul de. 11 órakor kezdődik
tökéletesen helyreállítani a kezet, a restaurátor
******
újrafestette a Pietát, a Jézus Szíve és a
Lourdes-i Szűz szobrot.
Újmisés áldás
Nagy Ferenc idén Egerben felszentelt áldozó******
pap mutatott be szentmisét, és részesített minket
Úrnapja
újmisés áldásban július 14-én vasárnap.
Az előre jelzett zivataros időjárás és a városrendezés miatt a Deák téri sátor készítése és a
szentségi körmenet elmaradt. A templom
hosszában készült virágszőnyeg, a sátrakat
helyettesítő asztalkák a templomban kaptak
helyet. Bensőséges szép ünnep volt ez így is.
Köszönet mindazoknak, akik az előkészületekben közreműködtek.
******
Felújítás
Az Önkormányzat állami támogatásból elvégezte a templom homlokzati javítását, az
omlófélben levő lábazat cseréjét és a
kavicsozást a nedvesség ellen. Kijavították a
belső lábazatot is. A támogatásért köszönetünket fejezzük ki, s izgatottan várjuk a munka
befejezését a fal teljes száradása után.
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Templombúcsúk fényében
Örvényi búcsúi emlék
„Szent Anna, Szent Anna, Krisztus Jézus
nagyanyja, légy híveid oltalma.” Az egykori
tiszaörvényi búcsút idézi bennem ez az ének,
amikor a kis falusi templomban búgó orgonával
kísérte Rudi bácsi, a kántor az ünnep énekét,
vele zengte nagy gyönyörűséggel a búcsúi
vendégsereg. Első biciklis utammal fedeztem
fel az örvényi kicsiny templomot. A Szent
Anna búcsú akkoriban az egész falu ünnepe
volt, amelyre a helyi családok mindenünnen
fogadták a vendéget, és amelynek csúcspontját
és közepét képezte az ünnepi nagymise
szentséges körmenettel.
Szüleimmel éveken át jártunk Ágoston
bácsiékhoz búcsúi vendégségbe. Róla azt kellett
tudni, hogy valaha a Horthy-korszakban vitéz
csendőr altiszt volt, ezért aztán a „népi
demokráciában” sehol sem kapott állást, amíg
édesapám a Tüzép telep vezetőjeként
éjjeliőrnek fel nem fogadta. Persze, az éber párt
figyelmét ez sem kerülte el, és apámnak, aki
párton kívüliként maga is reakciósnak volt
elkönyvelve, számtalan zaklatásban volt része,
amiért csendes megélhetést biztosított az ilyen
fasiszta elemeknek.
Ágoston
bácsi
hálája
abban
mutatkozott meg, hogy minden évben
meghívott bennünket családostól a Szent Annabúcsúra Örvényre, ahol feleségével, Margitka
nénivel egy kis falusi házban éldegéltek. Nekik
a búcsú a terített asztalt jelentette, nekem a
templomot…
HGL

Sarlós Boldogasszony búcsú Örsön
A környék egyik legnagyobb és legszebb
temploma. A templom védőszentje Szűz Mária,
az oltárkép a vizitációt ábrázolja: Szűz Mária
látogatását rokonánál, Erzsébetnél, aki szintén
gyermeket vár. A két boldog kismama
találkozását láthatjuk ezen a képen. Erzsébet
szavai: „De hogyan lehet az, hogy Uramnak
anyja látogat el hozzám. Mert íme, amikor
fülembe
csendült
köszöntésed
szava,
örvendezve felujjongott méhemben a magzat!”
(Lk 1,39-56)
A két kismama találkozása adott
késztetést arra, hogy ezen a napon a faluban
gyermeket váró kismamákat megáldja a pap.
Nagyon megható az elsőszülöttet váró kismama
boldogsága is, de az is, amikor kézen fogja az
édesanya gyermekeit, s így várja az áldást.
A vizitáció ünnepe egybeesik a termés
betakarításának megkezdésével, az aratással.
Nemzeti színű szalaggal átkötött búzakévét
helyeznek a hívek az oltár elé, s a könyörgésekben is elhangzik az ima a termésért.

A templomot megkerülő körmenetben
lobogókat visznek az asszonyok a menet élén, a
pap a baldachin alatt halad, utána a sorban az
asszonykórus tagjai segítik az éneket. Füredről
évek óta átjönnek néhányan erre a szép
ünnepre. Igaz, már nincsenek kirakodók, nem
tartja mindenki az ünnepet. Azért nagyon megható a búcsús zarándoklatnak ez a modern formája, mert a régi - szomszédos települések közötti - gyalogos búcsúra menetet is idézi. – is -
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A Digitális tanrend és a tanév eredményei a Szent Imre Katolikus Iskolában
Március 16-tól maradtunk otthon, úgy mint a
többi magyar iskolában tanulók, dolgozók. Egy
hétvégénk volt felkészülni, hogyan szervezzük
meg osztályainknál ezt az új rendet. Minden
osztályfőnök, szaktanár nagyon aktívan,
felelősségteljesen végezte munkáját, saját
technikai felkészültsége és a korcsoport
határozta meg,- ki hogyan építette ki az
elkövetkező három hónapra a tanítás-tanulás
folyamatának
digitális
útját.
Alakultak
messenger csoportok, ahol videóhívásokat is
tudtak eszközölni a tagok, a Google
classroomot, Redmenta felületet inkább a felső
tagozatosokkal használták pedagógusaink.
Köszönetet kell mondanunk szinte kivétel
nélkül minden diákunknak, a szülőknek és
természetesen a pedagógusainknak! Rengeteg
munka rejlett ezeknek a hónapoknak a
tanításában, tanulásában, főként a kezdetekben,
amikor mindenki azt próbálta, hogyan
valósíthatja meg a tananyag leadását, azt
hogyan tudja visszakérni, ellenőrizni, értékelni,
javítani. A diákoknak, a szülők közül főként az
alsós szülőknek pedig a tananyag elérése,
folyamatos figyelemmel kísérése, visszaküldése
okozott többlet energiát.
Közben fel kellett mérnünk minden tanulónk
digitális eszközhasználatát, a felmérés alapján
láttuk, hogy még akkor is magasan az
okostelefon használata vezetett, ha egyéb
eszközzel is rendelkeztek tanulóink, második
leggyakrabban használt eszköz a laptop volt.
Ebben a tanrendben mégis legnagyobb hiányt a
személyes találkozás okozott, mind a
kortársakkal, mind a pedagógusokkal! Semmi
nem pótolja a tanórák hangulatát, miliőjét,
bármily fejlett legyen a technikai háttér és
tudás.
Számos versenyen vettünk részt, ebben a
cikkben a megyei, az országos és a
nemzetközi eredményeinkről számolunk be:
Jézus az élet kenyere – rajzpályázat:
Török Fanni 3. b. különdíj, Ladányi Annabella
7. a. II. helyezés, Hegyi Gréta 5. a. III. helyezés

Országos levelezős hittanverseny:
Szabó Veronika, Szabó Viktória 7. b. X.
helyezés.
Bolyai anyanyelvi verseny: Dózsa
Dominika, Spisák Sára 6. a, Fodor Fedóra,
Linberger Laura 6. b. IV. helyezés
Neumann nyelvi verseny: NÉMET
nyelv: Spisák Sára 6. a. II. helyezés, Balogh
Kitti 6. b. III. helyezés, Urbán Alexa Gitta 6. b.
IV. helyezés, Batki Panna 7. a. I. helyezés,
Csesznok Attila 7. a. II. helyezés, Krausz István
7. b. IV. helyezés; ANGOL nyelv: Fodor
Zsombor 7. b. I. helyezés, Czinege Annamária
7. b. III. helyezés
Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny: Nagy Szabolcs 2. a. országos III.
helyezés, Fodor Virág 8. c. megyei. X. helyezés
Itthon otthon vagy! országos levelezős
földrajzverseny: Nagy Máté 7. b. III. helyezés
Őseink nyomában! honismereti verseny:
Keresztyén Csanád 5. b. I. helyezés, Urbán
Alexa Gitta 6. b. IV. helyezés, Szemán Elizabet
8. c. VI. helyezés
Mesekönyv illusztrációs pályázat:
Ádám Viktor 2. a. I. helyezés
Az év madara rajzpályázat: Török Fanni
3. b. I. helyezés
Fekete István Emlékév országos
rajzpályázat: Hidvégi Dorina 4. a. II. helyezés
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Felkészítő pedagógusok:
Zobolyákné Horváth Ida, Földesiné Kiss Tünde,
Richter-Szakács Györgyi, Vigh Péter János,
Nemes Vincéné, Richterné Gál Hedvig, Leiter
Aranka, Duróné Vágási Mária, Urbánné Tóth
Rita, Rózsa Andrea, Szilágyi Sándor, Nagyné
Varga Anikó, Kovácsné Boros Zsófia.
Köszönjük szépen a versenyzőink és a
kollégáink munkáját is.

Különlegesen szép, bensőséges volt a
ballagási ünnepség. A nyolcadikosok osztályonként, a pedagógusok, a szülők és a
búcsúztató és zászlót átvevő hetedikesek részvételével köszöntek el az iskolától.
A legnagyobb kitüntetést, a Szent Imre
díjat Varga Liza 8. a, Csesznok Fanni 8. b. és
Bíró Attila 8. c. osztályos tanulók kapták.
Keresztyénné Nagy Mariann

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA
A 2019-2020-as nevelési év sok
vonatkozásban különleges volt a Háromkirályok óvoda életében. Az első félévet hitoktató
nélkül kellett elkezdenünk, majd Czókoly
Sándor káplán atya megérkezett, és elvállalta
ezt a szép feladatot. Ezúton is köszönjük, amit
gyermekeink lelki életének fejlődésért tett.
A
második
félév
volt
a
legkülönlegesebb, hisz a koronavírus-járvány
átírta
a
Katolikus
néphagyományőrző
munkatervünket, elmaradtak a személyes
találkozások, mindenkinek alkalmazkodni
kellett a megváltozott helyzethez. Azt hiszem,
mi jól vettük az akadályokat, igyekeztünk
minden
szülővel
kapcsolatot
tartani,
ajánlásokkal segíteni. Március 16-tól egyetlen
egy napra sem zártunk be, fogadtuk azokat a
gyermekeket, akiknek a szülei dolgoztak, természetesen minden előírást igyekeztünk betartani. Az otthon maradt gyermekeknek online
vagy papíralapú feladatokkal segítettük a hasznos időtöltést. Sajnálatunkra elmaradtak a legszebb ünnepeink: Apák napja, Anyák napja.
Nem tudtunk közösen kirándulni, sok tervezett
program meghiúsult.
A nagycsoportos gyermekek szülei
aggódtak a ballagás, a búcsúzás megszervezésén. Baranyák Béla atyával egyeztetve
az idei nevelési év rendhagyó körülményei
ellenére meg tudtuk tartani a ballagási
ünnepségünket. A szokásostól eltérő módon,

családias keretek között, június 13-án
szombaton délelőtt a templomunkat és a
szívünket is ünneplőbe öltöztettük. 41
nagycsoportos gyermekünk rövid ballagási
műsorral és közös hálaadásunkkal elbúcsúzott
az óvodai évektől.

Kántor úr gyönyörűen orgonált, az
óvodai dolgozók énekeltek, Béla és Sándor atya
áldásban részesítette a jelenlévő családokat. A
templom meghittsége, a közösen elmondott
imáink csodálatossá tették ezt a ballagási
ünnepet. Szerintem a katolikus óvodától való
búcsúzáshoz a legméltóbb hely a
TEMPLOMUNK.
A Jóisten áldását kérjük az általános iskolai
tanulmányaikat megkezdő gyermekekre!
Tamásné Papp Mária
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Örüljetek az Úrban szüntelenül
Tiszafit 2020
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a
Tiszafit. Pár hónappal ezelőtt még nem voltunk
biztosak benne, hogy megrendezhetjük az
ifjúsági találkozót, de végül elég jelentkező jött
össze ahhoz, hogy élményekkel teli napokat
tudjunk együtt tölteni.
A tábor alatt több meghívott vendég
tartott előadást, amiből a résztvevők
töltekezhettek. Hallhattuk Ferencz Károly
plébános atya örömről szóló előadását. Mikita
Dorka Júlia színésztanuló elmesélte, hogy
hogyan van jelen életében az istenkapcsolat.
Elfogadta meghívásunkat Kakuk Ferenc érseki
titkár, aki tanúságtétele után szentmisét
mutatott be. Gyöngy Ádám Külföldi pályázati
lehetőségek című előadásán gondolkodhattunk,
tervezhettük a jövőt.

Az előadások mellett kihasználtuk a
Tisza nyújtotta lehetőségeket. A délutánok
folyamán strandoltunk, vízi játszótereztünk,
vízibicikliztünk,
csütörtök
este
pedig
csónaktúrán vettünk részt.
A tavalyi évhez hasonlóan Csiszér
László és zenekara vezették a szentségimádás
alatt a dicsőítést, ami lehetőséget nyújtott
lelkileg töltekezni.
A szervezők nevében köszönjük a
felajánlásokat,
az
imákat,
amelyekkel

támogatták a találkozót! Hálát adunk a jó
Istennek az előadókért, a résztvevőkért, a
segítőkért, és a kegyelmekért.
Árvai Anna Erika
Örüljetek az Úrban szüntelenül
mottóval rendezték meg idén lelkes fiataljaink
ezt a találkozót, mely testi-lelki feltöltődést
kínált a jelentkező vallásos fiataloknak. Az
ország minden részéből jöttek össze
harmincnégyen, hogy részt vegyenek a nyári
programon, mely egyszerre lelkigyakorlat és
Tisza-parti üdülés, szórakozás is. Ismerős
arcokat is láthattunk, hiszen az csak
természetes, hogy a MI FATALJAINK is ott
voltak, sőt az utánpótlásról is gondoskodtak a
legkisebb Árvai csemete személyében.
A felnőttek számára is voltak
kapcsolódási lehetőségek: a napi szentmisék, a
dicsőítés, az esti szentségimádás, Kakuk Ferenc
atya tanúságtétele.
Öröm volt veletek együtt lenni, kedves
fiatalok! Hitbeli megerősítést nyújtottatok
számunkra, reménységet az Egyház jövőjét
illetően. Szeretettel várunk Titeket jövő nyáron
is.
Ági néni
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Anyakönyvi hírek 2020 ápr. 1-től július 31-ig

Kereszteltek
Tiszafüreden:
Szabó Attila és Horváth Ilona szülők gyermeke,
Attila Noé.
Nagy Ákos és Vízi Anikó gyermekei, Zalán.
és Boglárka.
Pécsi Ferenc és Dobos Judit gyermeke, Viktor.
Bihari Sándor és Koszta Mária gyermeke,
Mária.
Csömör Tibor és Tóth Brigitta gyermeke, Anna
Kiara.
Pálmai Lajos és Kiss Ibolya gyermeke, Nóra.
Szemerédi Péter és Varga Anita szülők
gyermeke, Eliza.
Sánta Ádám és Bana Bettina szülők gyermeke,
Adél Polett.
Baranyi János és Szitai Renáta szülők
gyermeke, Benett Béla.
Betes-Kalmár Péter és Kéri Veronika szülők
gyermeke, Nóra.

Tiszaörvényen:
Katona Zoltán és Ignácz Aranka szülők
gyermeke, Zoé.
Gyöngy Tamás és Juhász Viktória szülők
gyermeke, Mihály Tamás.

Tiszaszőlősön:
Dardos István és Orosz Tímea szülők
gyermeke, Krisztián.

Tiszaörsön:
Morvay Gyula és Szabó Mária Terézia szülők
gyermeke, Márton.
Muliter Tihamér és Veres Napsugár szülők
gyermeke, Luca.
Fodor Milán és Orosz Aliz szülők gyermeke,
Liliána.
Sziráki Gábor és Nemes Anna szülők
gyermeke, Gábor.

Nagyivánon:
Bajnok Zoltán és Fehér Melinda szülők
gyermeke, Zalán.

Házasságot kötött
Tiszafüreden:
Pető Vajk István és Farkas Katinka.

Halottak
Tiszafüreden:
Muliter György Madách utca 9/a.
Lovász János Örvényi út 79.
Monoki Lajosné Csengeri Ida Remény út 35.
Hajdú István Sárkány utca 4.
özv. Tóth Józsefné Gál Jolán Lehel utca 4.
Daradics Jánosné Vitai Borbála Húszöles út 43.
özv. Lajtos Józsefné Bíró Mária Váczi Mihály
út 4.

Kócsújfalun:
Kapás Géza János Gárdonyi utca 15.

Tiszaörsön:
özv. Kovács Sándorné Hidvégi Irén Táncsics
Mihály út 15.
özv. Muliter Károlyné Makó Ilona Rákóczi út
16.
Fodor Béla Rákóczi út 20.

Nagyivánon:
Urbán Mihály Örsi út 1/a.

Tiszaörvényen:
Hidegh József Füredi út.
Fazekas Dezsőné Huszti Irén volt örvényi
lakos.

Tiszaigaron:
Tóth Ilona Feszty Árpád út 32.
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Gyermekvilág
Szűz Mária ünnepén egy szép
mozgalomról
olvas-hattok
újságunkban,
a
máriás
lányokról.
Az Egri Főegyházmegye
több templomában láthatunk
un.
hordozható
Mária
szobrokat, melyeket a régi
időkben körmeneteken vit-tek,
a szentkúti búcsúkon ma is
láthatjuk a szép fehér ruhába
öltözött lányokat, vállukon a
rúdon vitt, talapzaton álló
Mária
szoborral.
Környékünkön
csak
hordozható
Mária
képek
vannak, Tiszaörsön és Egyeken.
A máriás mozgalom képviselőivel és a
virágokkal gyönyörűen díszített szobrokkal
Gyöngyösön találkoztam, a Mária szobrok
országos találkozóján. Ezt az ünnepet minden
évben megrendezik ott a Ferences templomban
A Mária szobrok találkozójára határainkon
innen és túl, nagyon sok településről érkeznek
csoportok. A Gyöngyös környéki falvakból
gyalog hozzák a szobrokat a hegyeken
keresztül. A délvidéki Doroszlóról csodálatos
népviseletbe öltözött lányok-asszonyok csoportja jön autóbusszal, rendszeresen idejárnak
az aradiak is. Messzibb helyekről előző nap
érkeznek, s már akkor este részt vesznek az
ünnepi liturgiákon. Vasárnap felsorakoznak a
szentmise előtt – mely szabad téren zajlik – s
mindegyik
csoport
egy
Mária-énekkel
mutatkozik be, közben a hangszóróból
hallhatjuk a róluk szóló tudósítást.
A szentmise végén a körmenetben az
Oltáriszentség után sorakoznak fel ezek a
csoportok, több utcán áthaladó kört ír le a
menet.
A szobrok különbözőek az ábrázolást illetően:

láthatjuk
a
Magyarok
Nagyasszonyát, karjában a
gyermek
Jézus-sal,
a
Fatimai
Szűzanyát,
a
Fájdalmas Anyát, ölében a
halott Jézussal, a Lourdes-i
Szűzet, a Béke Királynéját.
A gyöngyösi Fájdalmas
Szűz búcsúján többezres
tömeg vesz részt, ötvennél
több a csoportok száma.
Környékünkről a legközelebbi a hevesi és az
erdőtelki
csoport.
Megyénk-ből Jászapátiról,
Jászkísér-ről, Alattyánból,
Tószegről
voltak
már
csoportok.
A szoborvivők többsége máriás lány.
Ez egy vallási, népi mozgalom, melyben a
fiatalok elkötelezett vallásos életre, férjhez
menésig megőrzött tisztaságra vállalkoznak.
Irányítójuk a Mária-dajka - idősebb vallásos
asszony. Megjelenésük fehér ruha kék övvel, a
fejükön párta. A népviseletet őrző falvakban ez
a ruha és a fejdísz kiegészül a községre
jellemző népviseletes elemekkel, főleg a pártát
lehet gyönyörűen díszíteni. Azokból a
falvakból,
ahol
nincsenek
népviseletes
hagyományok, sötét alj és fehér blúz a máriások
viselete, általában a kék szalaggal. Vannak
köztük felnőtt segítők, de folyik az utánpótlás
nevelése is, kicsi lányokat is láthattunk, akiknek
különböző feladat jutott a csoportjukban. Ők a
leendő Mária lányok.
A csoportok élén egy feldíszített
feszületet hoznak, általában fiúk. Több csoport
lobogókkal jön erre a búcsúra.
A képen a magyaros ruhába öltözött
gyöngyösi fiatalok viszik az ő templomuk
szobrát, ez a kompozíció volt a menetben a
legszebb.
Fodorné Hámori Ágnes
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