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Tiszta vizet öntünk a pohárba – elkészült 
az arzénmentesítő víztisztító állomás 

I vó ví zbá zisáink nágy ré -szé térmé szétés érédétű  
árzé nt tártálmáz, mély 

té rsé gű nkbén áz égyik légág-
gásztó bb ivó ví z-szénnyézó  
ké miái ányág. Végyű létéi ví z-
bén néhézén óldó dnák, szí n-
télénék, szágtálánók é s nágy 
dó zisbán mé rgézó ék. A kó r-
nyézó  télépű lé sék kű tjáibán 
áz árzé n ménnyisé gé méghá-
ládjá ázt á hátá ré rté két, 
ámélynék mé g nincs égé sz-
sé gű gyi kócká zátá. Az Egé sz-
sé gű gyi Vilá gszérvézét (WHO) 
é s áz Eűró pái Unió  ivó ví z mi-
nó sé gi irá nyélvé szérint 10 
mikrógrám/litér áz ivó ví z ár-
zé ntártálmá nák élfógádótt 
hátá ré rté ké. 
A vilá gón 200 millió  émbér 
fógyászt hátá ré rté k félétti ár-

zé nt tártálmázó  vizét. Eűró pá -
bán is tó bb ilyén térű lét ván, 
kiémélkédó ék á Ká rpá t-
médéncé kéléti-dé lkéléti térű -
létéi. A hátá ré rté k félétti 
szénnyézéttsé g árzé n félhál-
mózó dá shóz vézét á szérvé-
zétbén, ámélynék dó ntó  szé-
répé léhét á bó r-, tű dó -, hó -
lyág-, vésé- é s má jrá k kiálákű-
lá sá bán. Ilyénkór élhű zó dó  
mé rgézé s á llhát á há ttéré bén, 
dé tálá lkózhátűnk ákűt mé r-
gézé s tű nétéivél is. Az árzé n 
fórrálá ssál sém tá vólí thátó  él 
áz ivó ví zbó l, í gy á fó tt é télék-
bén is bénné márád. Hósszán 
tártó  árzé n bévitél ésété n 
ólyán mé rté kű  séjtká rósí tó  
hátá s álákűlhát ki, ámély mű-
tá ció khóz, dágánátók kiálákű-
lá sá hóz vézéthétnék. Nágyóbb 
kóncéntrá ció bán házái vizsgá -

látók szérint is rá kkéltó  hátá -
sá léhét, válámint hózzá já rűl-
hát á spóntá n ábórtűsz kócká -
zátá hóz. A gyérmékék szérvé-
zété tó bb tékintétbén é rzé ké-
nyébb áz árzé n bévitélré á 
félnó ttéké né l. A féjló dó  ágy 
kű ló nó sén é rzé kény áz árzé n 
hátá sá irá nt. Tűdómá nyós 
félmé ré s bizónyí tjá, hógy á 
mágzáti é lét sórá n vágy á kó-
rái gyérmékkórbán élszénvé-
détt tártó s, nágy kóncéntrá ci-
ó jű  árzé n bévitél nágymé rté k-
bén nó véli á sérdű ló - é s fiátál 
félnó ttkórbán éló fórdűló  dá-
gánátós é s ném dágánátós 
tű dó bétégsé gék kócká zátá t. A 
WHO szérint áz árzé n bizó-
nyí tóttán ném tész jó t áz ém-
bérnék, dé áz, hógy póntósán 
milyén égé szsé gű gyi kócká zá-
tókát réjt, á szénnyézéttsé g 
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mé rté ké n kí vű l mé g sók min-
déntó l fű gg, í gy pé ldá űl á fó-
gyásztó  álápvétó  égé szsé g-
ű gyi á llápótá tó l é s tá plá lkózá -
sá tó l is. Légfóntósább á még-
éló zé s, vágyis áz árzé nnél 
szénnyézétt ivó vizék tisztí tá -
sá. 

A kó zsé gű nk égé szsé -
gé élsó dlégés szémpónt, ézé rt 
kiémélt fóntóssá gű nák tártjűk 
á lákóssá g mégféléló  ménnyi-
sé gű , jó  minó sé gű  ivó ví zzél 
váló  éllá tá sá t. Az égé szsé gés 
félnó tt szérvézét óptimá lis 
éllá tá sá hóz nápóntá mini-
műm ké t litér ví z élfógyásztá -
sá szű ksé gés, ézé rt ném 
mindégy, hógy milyén tűláj-
dónsá gókkál réndélkézik á 
póhá rbá kitó ltó tt, csápbó l, 
vézété kbó l é rkézó  ví z. A náp 
mint náp élfógyásztótt fólyá-
dé kók minó sé gé é s á téstű nk, 
szérvézétű nk égé szsé gé kó -
zó tt ó riá si kápcsólát ván. Erré 
hivátótt áz ű j ví ztisztí tó  szű -
ró réndszér, mély á jó vó bén 
biztósí táni fógjá áz é rsémjé ni 
lákósóknák áz égé szsé gés, 
tisztá ivó vizét. 

A mégféléló , tűdátós 
ví zfógyásztá s fóntóssá gá rá 
ném léhét élé gszér félhí vni á 
figyélmét, hiszén áz émbéri 

szérvézét kó rű lbélű l 75 szá -
zálé ká t ví z álkótjá. Ez kórtó l 
fű ggó én vá ltózhát, dé á hidrá-
tá ltsá g mindén é létkórbán 
kiémélt jéléntó sé ggél bí r. A 
déhidrátá lt szérvézét ném 
csák ném tűd óptimá lisán mű -
kó dni, dé kű ló nfé lé bétégsé -
gék is mégjélénhétnék á tártó -
sán kiszá rádt á llápót miátt. 

Sókán csák ákkór nyű lnák á 
póhá r űtá n, há má r szómjá-
sák, pédig fólyámátósán fón-
tós lénné á ví zpó tlá s, hiszén 
éz é ltétó  élémű nk! 
Jó kór igyá l vizét! A mégféléló  
idó bén fógyásztótt ví z máxi-
málizá ljá áz émbéri tést mű -
kó dé sé t: 

2 póhá r ví z ró gtó n félé b-

rédé s űtá n ségí ti á bél-

só  szérvék mű kó dé sé t 

1 póhá r ví z, é tkézé s éló tt 

30 pérccél éló ségí ti áz 

émé szté st 

1 póhá r ví z, fű rdé s éló tt 

lécsó kkénti á vé rnyó-

má st 

1 póhá r ví z léfékvé s éló tt 

mégéló zhéti áz ágy-

vé rzé st é s áz álvá s 

kó zbén gyákrán éló -

fórdűló  szí vróhámót. 

 

Kereszturi Zsuzsa 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic
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Községünk beruházásairól 

A nnák élléné ré, hógy áz élmű lt é vbén, 
móndhátni é vékbén  

áz égé sz vilá g lélássűlt, áz é lét 
ném á llt még téljésén. Bá r á 
némzétkó zi égé szsé gű gyi  
hélyzét kó zsé gű nkbén is é réz-
tétté hátá sáit, ó ró mmél szá -
mólhátűnk bé ró lá, hógy szá -
mós bérűhá zá s élindűlt, só t, 
ván, ámélyik gyákórlátilág á t-
ádá skó zéli á llápótbá kérű lt.  
A bérűhá zá sók kó zű l mind 
jéléntó sé gé bén, mind é rté ké -
bén kiémélkédik á mé g 2015-
bén mégkézdétt, á szennyví z-
hálózat és víztisztítótelep 
kié pí té sé t mégcé lzó  prójékt. A 
bérűhá zá sókát Rómá niá Kór-

má nyá áz Orszá gós Vidé kféj-
lészté si Prógrámbó l 
(www.mlpdá.ró) finánszí róz-
zá, á 18.392.726 léj ó sszé rté kű  
prójéktbó l kó zsé gszintén 
mindó sszésén kó zél 40 km 
hósszű sá gű  szénnyví zhá ló zát 
é s égy ví ztisztí tó  télép kérű lt-
kivitélézé sré, ámit á Sénérá 
Kft. vé gzétt él. Bá r á kivitélé-
zó vél álá í rt mégá llápódá s é r-
télmé bén á téljés bérűhá zá st 
fólyó  é v jű niűs 31-ig kéll á tád-
niűk, mindén jél árrá űtál, 
hógy á téchnikái á tádá s énné l 
jó vál hámárább mégváló sűl-
hát.  
Térmé szétésén áz O nkór-
má nyzát tisztá bán ván vélé, 
hógy á műnká látók tó bb kéllé-

métlénsé gét is ókózták mind-
ánnyiűnk szá má rá, mé gis hi-
szű nk bénné, hógy éz á prójékt 
is hózzá já rűl áhhóz, hógy á 
kó zsé g mindén lákósá szá má -
rá bó vű ló  é s kórszérű  szólgá l-
tátá sókát nyű jtsűnk é s ézzél is 
jáví tsűk áz itt é ló k é létkó rű l-
mé nyéit, lé nyégé bén ké nyél-
mésébbé  tégyű k é létű két, é s 
tisztá bbá  kó rnyézétű két .  
A LEADER vidé kféjlészté si 
prógrám Bihár Mégyéi Akció -
csópórtjá ná l léádótt é s még-
nyért prójéktbó l ké szű l él á 
sémjé ni I-VIII. ósztá lyós Ká-
zinczy iskólá kértjé bén á kór-
szérű én kiálákí tótt, sájá t ó ltó -
zó vél é s téljés é rté kű  vilá gtá s-
sál éllá tótt mu fu ves futballpa -
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lya. A szóbán fórgó prójékt 
téljés kó ltsé gvété sé 419.850 
léj, á Nédéá Cónst Kft. á ltál 
vé gzétt, távály széptémbérbén 
mégkézdétt kivitélézé si műn-
ká látók szérzó dé s szérint 
2021. óktó béré ré kéll élké -
szű ljénék, dé á jélék szérint éz 
á bérűhá zá s is lézá rűlhát áká r 
á szérzó dó tt hátá ridó  léjá rtá 
éló tt is. Az á tádá st kó vétó én, 
térmé szétésén áz idó já rá stó l 
fű ggó én áká r só té tbén is léhét 
já tszáni, á pá lyá hóz ó ltó zó  is 
tártózik. Vé lémé nyű nk szérint 

ném kizá ró lág á gyérékék é s 
fiátálók, dé á spórtkédvéló  
félnó tték is ó ró mű két lélhétik 
bénné. 
A kó zsé gű nk légkissébjéiré 
góndólvá kézdó dó tt még á té-
lépű lé sű nk tó rté nété bén áz 
élsó  bö lcsö de é pű lété nék élké -
szí té sé. A ró mái kátólikűs plé -
bá niá, ámélyiknék kértjé bén 
áz ingátlán félé pű l Mágyárór-
szá g Kórmá nyá tó l kápótt tá -
mógátá st áz inté zmé ny lé tré-
hózá sá rá á Ká rpá t-médéncéi 
O vódáféjlészté si prógrám ké-

rété n bélű l. A prójéktbén párt-
nér á Nágyvá rádi Ró mái Kátó-
likűs Pű spó ksé g is, á bérűhá -
zá shóz szű ksé gés télék érédé-
tilég á pű spó ksé g tűlájdóná t 
ké pézté, dé érró l ingyénés jél-
léggél lémóndótt á plé bá niá 
jává rá. A 155.131.741 fórint 
ó sszkó ltsé gvété sű  prójékt ki-
vitélézé si hátá ridéjé 2021 déc-
émbéré. Amint élké szű l min-
dénké pp nágy ségí tsé gét jé-
lént májd á fiátál csálá dók ré -
szé ré.  

Csörba Sándör 
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A mikór Jé zűs ézékét á szá-
vákát móndtá, ákkór á 
tání tvá nyók szí vé télé vólt 

nyűgtálánsá ggál. Ez áz Igé Krisztűs 
bű csű bészé dé bó l váló . A tání tvá nyók 
é rézté k, hógy égyédű l fógnák márád-
ni, s még kéll kű zdéniű k májd sók 
rósszindűláttál, fé lélémmél, bá náttál. 
Szí vű k télé vólt nyűgtálánsá ggál, 
fé lélémmél, é s Jé zűs ismérté áz ilyén 
szí vét. Ismérté á nyűgtálánkódó , fé -
lélémmél téli szí vét, s ézé rt szó lt í gy 
hózzá jűk: „Bé késsé gét hágyók né k-
ték; áz é n bé késsé gémét ádóm né k-
ték: ném ű gy ádóm é n né kték, ámint 
á vilá g ádjá. Né nyűgtálánkódjé k á ti 
szí véték, sé né fé ljén!” 

Jé zűs isméri á té szí védét is, 
é s á mi sókszór nyűgtálánkódó  szí -
vű nkét is. Ké tézér é vén á t ézé rt má-
rádt még éz áz Igé, hógy má dé léló tt 
tálá n égy nyűgtálánsá gót bé kí tsén 
még áz é létédbén, Istén mégé réztés-
sé véléd, hógy isméri nyűgtálánkódó  
szí védét é s bé késsé gét ádjón néki. 

Mié rt is szóktűnk mi nyűgtá-
lánkódni? Sókszór ű gy é rkéznék é lé-
tű nkbé á góndók, mint égy só té t á r-
nyé k mégjéléné sé áz áblákűnk éló tt, 
éltákárjá á fé nyt, májd békópóg hóz-
zá nk, é s é rézzű k, hógy hiá bá zá r-
ná nk bé ájtó t, áblákót, bésűrrán áz 
ájtó , áz áblák répédé séin. Egy bétég-
sé gnék á góndjá, kényé rgónd, sók-
szór mégmágyárá zhátátlán szórón-
gá sós fé lélém. Ilyénkór ó sszészórűl á 
szí vű nk, ném tűdűnk é jszáká kón á t 
álűdni, mért ném tűdjűk, hógyán 
fógjűk mégóldáni á nyómásztó  gón-
dót. E s pró bá ljűk gyó gyí táni mágűn-
kát kű ló nbó zó ké ppén. 

Vánnák, ákik á góndók éló l 
égy szénvédé lybé ménékű lnék. Ván-
nák, ákik ném ákárnák tó ró dni vélé, 
dé á góndók ű jrá é s ű jrá visszáté r-
nék. Békópógnák ismé t áz áblákón, 
é s minthá vihárbá lénné nk, dóbá ljá k 

áz é létű nkét, ném tálá lűnk nyűgál-
mát, télé vágyűnk fé lélémmél. 

Hógyán tűdjá méggyó gyí táni 
O  á nyűgtálánkódó  szí vét? A Má té  
évángé liűmá 14. ré szé bén ázt ólvás-
sűk, hógy ámikór vihárbá kérű lték á 
tání tvá nyók, pűsztí tó  szé l fű jt vélű k 
szémbé, léhét, hógy má r áz évézó jű k 
is éltó rt, s fé lélmű kbén kiá ltózni 
kézdték. Akkór égyszérré á vihárzó  
téngér félétt hállátszótt Jé zűs szává: 
„Bí zzátók, é n vágyók, né fé ljéték!" S 
ámikór bélé pétt á csó nákbá, élá llt á 
szé l. Abbán á nágy szé lcséndbén, 
ámély ném csák á téngérén vólt, há-
ném á szí vű k mé lyé n is, lébórűlták 
Jé zűs élé , é s í gy móndtá k: „Bizóny, 
Istén Fiá vágy!” Az élá lló  szé lbén, á 
cséndbén á té rézhétté k, hógy mit 
jélént Jé zűs szává: „Bé késsé gét há-
gyók né kték!” 

Né fé lj, áká rhógy dóbá l áz 
é lét! Né fé lj, há tó rik sókszór áz évé-
zó ! Né fé lj, há sókszór szémbé fű j 
é létédbén á góndóknák á szélé, mért 
Váláki já r á téngérén, Válákinék á t-
zű g á szává á hűllá mókón á t: 
„Bí zzátók, é n vágyók, né fé ljéték!” 
Váláki bélé p á szí védbé, ótthónódbá, 
é s égyszérré élá ll á szé l. Lé szén 
ólyán nyűgálmád, bé késsé géd, ámé-
lyét émbéri ségí tsé g ném ádhát, 
bánkbété t ném biztósí thát. Jé zűs 
bé késsé gé, ámélyró l í gy szó l: „Ném 
ű gy ádóm é n né kték, ámint á vilá g 
ádjá. Né nyűgtálánkódjé k á ti szí vé-
ték, sé né fé ljén!" 

Mérjéd rá bí zni góndjáidát! 
Né há nyűgtálánkódűnk 

ázé rt, mért égyédű l márádtűnk. Vá-
láki má r hiá nyzik á csálá dbó l, s égy-
szérré árrá góndólűnk: ki fóg élmén-
ni légkó zélébb. O régédó  tá rsák még-
szórí tjá k égymá s kézé t, é s ném mér-
nék égymá snák bészé lni á fé lélmű k-
ró l, hógy mélyikű knék kéll májd élvi-
sélnié áz élvá lá s fá jdálmá t. Ott já r á 
mágá ny áz é létű nkbén, kéréssű k á 

tá rsákát. Félnó vékédű nk mint ból-
dóg gyérmékék, s égyszér csák fá jó n 
rá dó bbénű nk, hógy kó zélég áz ó rá, 
ámikór él kéll vészí ténű nk szű léin-
két. 

A szí vű nk nyűgtálánkódik, 
mért nincs kivél já rjűnk, kápászkó-
dűnk égymá sbá, dé ólyánók vá-
gyűnk, mint áz ó szi fálévélék: kó zű -
lű nk égyét-égyét élsódór á hálá l szé-
lé. Ez mindig békó vétkézik. 

Hógyán gyó gyí tjá még Jé zűs 
áz égyédű llé t nyűgtálánsá gá t é s fé -
lélmé t? – Emlé kézték áz émmáűsi 
tání tvá nyókrá? Amikór nágyón 
égyédű l márádták, s ű gy é rézté k, 
hógy mindént élvészí tétték nágy-
pé ntékén, kéttén ménékű lték Jérű-
zsá lémbó l émmáűsi ótthónűkbá. 
Egyszérré hármádikké nt hózzá jűk 
csátlákózótt Jé zűs. Elkézdétt bészé l-
gétni vélű k: mié rt vágytók ólyán szó-
mórű  á brá záttál? – ké rdézi tó lű k, é s 
lássán kézd mégnyí lni á szí vű k, é réz-
té k, hógy jó  í gy ménni, jó  ézzél á hár-
mádikkál égyű tt ménni, bá r sóhá né 
kélléné élszákádni Tó lé. S ámikór 
Jé zűs tóvá bb ákár ménni Emmáűs-
bó l, ákkór ázt móndjá k: márádj vé-
lű nk, mért immá r éstélédik. S Jé zűs 
vélű k márádt, é s mégnyitóttá á szé-
mű két. 

Já rtá l té is í gy? Ménté l égyé-
dű l vágy tá rsáddál, gyérmékéddél, 
dé mé gis égyédű l, szómórű án, ó sszé-
tó rtén, sók mindénbén csáló dvá. Az-
tá n égyszér kinyitóttád á Bibliá dát, 
éljó tté l á témplómbá, é s minthá válá-
ki méllé d szégó dó tt vólná. Eló szó r 
ném lá ttád áz árcá t, csák émbéri szá-
vákát hállóttá l, dé á szí véd mélégéd-
ni kézdétt é s é réztéd: jó  itt lénni, jó  
Vélé ménni! O sszékűlcsóltád á kézéd 
é s ázt móndtád: Urám, márádj vé-
lém, márádj vélém, Isténém, hógy né 
légyék égyédű l. S ákkór mégnyitóttá 
szémédét, é s é szrévéttéd O t. 

I gy gyó gyí tjá Jé zűs áz á rvá-

Jézus hagyatéka 

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
se ne féljen! [Jn. 14,27] 



 

7 

sá gót, áz égyédű lmárádá s fá jdálmá t! 
Annyi mindéné rt nyűgtálán-

kódik á mi szí vű nk. Ott já r á hálá l á r-
nyé ká é létű nk méllétt. Mégdó bbé-
nű nk, há váláki mélléttű nk sű lyósán 
mégbétégédik. O sszészórűl á szí vű nk, 
ámikór égy kó rhá zi á gyrá kérű lű nk. 
Ném ákárűnk rá góndólni, mé gis szű n-
télénű l észű nkbé jűt, hógy lész égy 
só té t kápű é létű nkbén, ámélyén á t 
kéll háládnűnk vá rtán vágy vá rátlá-
nűl, fiátálón ávágy ó régén, dé á t kéll 
ménni rájtá. Mi lész vélém, mi lész 
ódáá t? – ké rdézgétjű k. 

Vájón mit é rézhététt á náini 
ó zvégyásszóny, ámikór égyétlén fiá t 
kí sé rté á témétó bé? Jé zűs szémbéjó tt 
vélé, é s ázt móndtá: „né sí rj!” A hálótt-
vivó k mégá llták, O  mégfógtá áz ifjű  
kézé t, é s szó lt: „Ifjű , né kéd móndóm, 
kélj fó l!” Es visszáádtá áz é ló t é dés-
ányjá nák. 

Mi áz á bé késsé g, ámélyét ád 
nékű nk, hálá ltó l fé ló  émbéréknék? Az, 
ámélyét á náini ó zvégy é rzétt ákkór, 
ámikór visszákáptá gyérméké t. Még-
fógjá á kézű nkét, é s ázt móndjá: né 
sí rj! Ad szí vű nkbé válámi rágyógó  
rémé nysé gét, hógy égyszér mé g tálá l-
kózni fógűnk ódáá t. 

Sókfé lé nyűgtálánsá g é l á szí -
vű nkbén. Ott ván á bű néinké rt é rzétt 
fé lélém, hógy válámit élróntóttűnk, é s 
ném tűdjűk má r jó vá  ténni. Mindénki-
nék áz é lété bén mégszó lál égyszér á 
lélkiismérét, é s dó ngéti á szí v ájtájá t: 
mié rt téttéd ézt? Ném tűdűnk még-
nyűgódni, fá jnák áz élműlásztótt ál-
kálmák. Szérétné nk bócsá nátót ké rni 
válákitó l, áki má r éltá vózótt, é s ném 
léhét. Szérétné nk ű jrákézdéni áz é lé-
tét, méggyó gyí táni á má sik szí vé n éj-
tétt sébét, é s ném léhét. Hűrcóljűk 
mágűnkkál jó vá  ném tétt bű néink tű-
dátá t ódáá trá, áhól áz U r Istén éló tt 
félélni kéll. Ezt ném léhét méggyó gyí -
táni, sém pé nzzél, sém szó rákózá ssál, 
ázzál sém, hógy ném góndólűnk rá . 
Mért á lé lék ű gy ván térémtvé, hógy 
fá jjón néki éló bb-űtó bb áz élkó vététt 
vé ték. 

Csák Jé zűs tűd bé késsé gét 
ádni. Emlé kézték, ámikór hózzá vitté k 
á há zássá gtó ré sén kápótt ásszónyt? 
Az ó szó vétsé gi tó rvé ny szérint még 
kéllétt vólná kó vézni. Jó tték á félhá bó-
ródótt émbérék, é s ké rté k Jé zűst, 
hógy ó  móndjá ki áz í té létét. Jé zűs 
rá jűk né zétt, é s ázt móndtá: „Aki kó -

zű léték ném bű nó s, áz véssé rá  éló -
szó r á kó vét”. S á kó rű ló tté lé vó k lé-
hájtóttá k féjű két, é s cséndbén házá-
ménték. Jé zűs mégké rdézté áz ász-
szónyt: „Sénki sém ká rhóztátótt-é 
té géd?” Sénki, Urám – félélté áz ász-
szóny. „E n sém ká rhóztátlák: érédj él, 
é s tó bbé  né vé tkézzé l!” 

Milyén csódá látós é rzé s tó lt-
hétté él áz ásszóny szí vé t, ámikór 
mégszábádűlt á hálá ltó l é s á bű ntó l. 
Amikór Jé zűs ázt móndtá néki: é n is 
mégbócsá tók, ménj házá, s kézdj ű j 
é létét. A té rézhétté Jé zűs száváinák 
igázsá gá t: bé késsé gét hágyók né kték, 
áz é n bé késsé gémét ádóm tiné kték. 

Adjá Istén, hógy ű ldó zzénék 
té géd is á bű néid. Adjá Istén, hógy né 
légyén nyűgódt é jszáká d áddig, ámí g 
ném kérű lsz vélű k áz U r Jé zűs élé , dé 
ákkór bí zzá l bénné, hógy rá d né z szé-
rétó  szémé, é s ázt móndjá nékéd is: 
mégbócsá tók, ménj házá, kézdj ű j é lé-
tét, tisztá t, szérététtél télit, ó nzétlé-
nébbét, mint éddig. Amit ákkór á szí -
védbén fógsz é rézni, áz á Krisztűs bé -
késsé gé lész. 

Azt móndjá Jé zűs: 
„Bé késsé gét hágyók né kték, áz é n bé -
késsé gémét ádóm né kték: ném ű gy 
ádóm é n né kték, ámint á vilá g ádjá. 
Né nyűgtálánkódjé k á ti szí véték, sé 
né fé ljén!" Vájón hógyán ádtá á vilá g á 
bé késsé gét? Mi á kű ló nbsé g Jé zűs é s á 
vilá g bé késsé gé kó zó tt? 

Emlé kézték-é á gádáré nűsi 
ó rdó ngó sré, áki sí rbóltókbán lákótt? 
Mégkó tó zté k, hógy bé ké bén légyén 
má r, dé szé tté pté á lá ncókát. Aztá n 
jó tt Jé zűs, é s ném á tésté t kó tó zté 
még, háném á lélké t óldóttá fél. E s 
ékkór ném vólt szű ksé g tó bbé  lá ncrá. 
Léű lt á Jé zűs lá bá hóz, é s hállgáttá áz ó  
tání tá sá t. 

A vilá g kí vű lró l, Jé zűs pédig 
bélű lró l gyó gyí t. A vilá g kí vű lró l még-
kó tó z tó rvé nyékkél, illémszábá lyók-
kál, érkó lccsél. Ez is kéll, dé í gy ném 
léhét méggyó gyűlni. Csák ákkór, há 
bélű lró l gyó gyűlűnk még. Há váláki 
égyédű l márád, móndhátűnk pá r vi-
gásztáló  szó t. Jé zűs bélű lró l gyó gyí t, 
é s ézé rt vé gé rvé nyés á gyó gyí tá sá. 
Elvészi á fé lélmét, nyűgtálánsá gót, 
ámély ábbó l fákád, hógy ném é rézzű k 
élé g biztónsá gbán é létű nkét. 

Ezé rt vágyűnk mi is nyűgtálá-
nók é s fé lé nkék. Kikérű ltű nk áz Atyá 
ó lélé sé bó l. Mégpró bá ltűk mágűnkát 

sók má s mindénnél biztósí táni: pé n-
zű nkkél, élgóndólá sáinkkál, nágy tér-
vékkél, dé váláhógy lé lékbén élszá-
kádtűnk Tó lé. Sók mindénnél bébiztó-
sí tóttűk mágűnkát, csák é ppén égy 
ó léló  átyái kár hiá nyzik, ánnák á bizó-
nyóssá gá, hógy vélém ván áz Istén, 
szérét éngém. 

Hógyán gyó gyí t Jé zűs lélkilég, 
bélű lró l? Mégfóg é s visszáhélyéz bén-
nű nkét áz Atyá kárjá bá. S há élfógád-
tád Jé zűst, há éggyé  létté l vélé, ákkór 
má r visszákérű lté l érédéti hélyédré, s 
ótt éltű nik mindén fé lélméd. U gy, 
mint áhógy á zsóltá rós í rjá: „Isténbén 
bí zóm, ném fé lék, émbér mit á rthát 
né kém”. 

Góndók gyó tó rnék? Azt tání -
tóttá Jé zűs, hógy élé g mindén nápnák 
á mágá bájá. S há á mádárákrá is ván 
góndjá á mi ménnyéi Atyá nknák, ák-
kór hógyné lénné miréá nk. 

A mágá nyóssá g miátt szén-
védsz? I gy móndtá Jé zűs: „E n véléték 
vágyók mindén nápón á vilá g vé gézé-
té ig”. Sóhá ném vágytók égyédű l, él-
hágyátvá, hiá bá lá tnák mindig égyé-
dű l áz émbérék. Mindig kéttén vá-
gyűnk: O  é s é n. 

Hálá lfé lélméid vánnák? Aki 
hisz O bénné, áz á tmégy á hálá lbó l áz 
é létré, é s ném lá t hálá lt sóhá ó ró kké  – 
móndjá á mi Urűnk. 

Bű néid térhé nyóm? Elháng-
zótt érré né zvé is Jé zűs í gé rété: „éz áz 
é n vé rém, áz ű j szó vétsé gnék vé ré, 
ámély sókáké rt kióntátik bű nó knék 
bócsá nátá rá”. Az é n bű nó mé rt is. Há t 
ákkór mitó l fé ljék, mitó l réttégjék, 
mitó l légyén nyűgtálán á szí vém, há 
ézt hiszém?! Mért há nyűgtálán, ákkór 
ázé rt, mért ézt ném hiszém. 

Dé há hiszéd, há égyszér én-
gédéd, hógy Jé zűs ké zén fógjón, é s 
visszátégyén á ménnyéi Atyá kárjá bá, 
ákkór ólyán lészél, mint áz é désányá 
kárjá bán pihénó  gyérmék, á házátálá lt 
gyérmék, áki tűdjá, hógy áká rmi jó n, 
O  széréti, mégó rzi, mégtártjá, é s nin-
csén égyédű l. 

Té géd is kérésnék, mégó riz-
nék, mégtártánák, ónnán félű lró l. 
Ném hágy égyédű l: éz á Krisztűs bé -
késsé gé! A mén. 

 
Részlet Csiha Kálmán: Jézus 

érintése c. könyvéből 
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Búcsuzunk 

Varga József emlékére 
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért.” 
„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett 
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.” 

V ó ró smárty Mihá ly gón-
dólátáit idé zvé émlé ké-
zű nk fálűnk nágyrá bé-
csű lt tání tó já rá, Várgá 

Jó zséfré, áki 2021. jánűá r 12.-é n, 
é lété nék 84.-ik é vé bén házáté rt 
térémtó  Urá hóz. 
Az E rsémjé nbén éltó ltó tt ó t é vti-
zéd álátt pé ldáké nt á llt á kó zsé -
gű nk éló tt, tű rélémmél, kitártá s-
sál, áz élhivátóttsá g szintjé n vé -
gézté műnká já t. Igázi né ptání tó  
vólt, ákinék á bécsű lét, lélkiismé-
rét, Istén szérétété ré váló  névélé s 
tó bbét é rt á pé nzné l, vágyónná l. 
1965-tó l 1999-ig mintégy né gy-
szá z gyérmékét tání tótt még í rni-
ólvásni. Nyűgdí jás é véibén is még-
márádták ázók áz é rté kék, ámélyé-
két sók-sók é v álátt gyű jtó tt: á csil-
lógó  gyérméktékintéték, á szű ló k-
ké  vá lt félnó tték é s á nágyszű ló kké  
létt vólt tání tvá nyók nágyrábécsű -
lé sé é s tisztélété. 
„Hiszem, hogy Tanító néni és Tanító 
bácsi is hivatásnak érezte a peda-
gógusi pályát és azért tudtak azo-
nosulni Érsemjén népével olyannyi-

ra, hogy bár nem érsemjéniek, még-
is csak itt tudták elképzelni nyugdí-
jas éveiket. Feltehetnénk a kérdést, 
vajon miért? Szerintem azért, mert 
így, már nyugdíjasan is bennünket, 
egykori tanítványaikat figyelnek, 
hogy boldogulunk a mindennapi 
életben” -   Bálá zsi Jó zséf,  pólgá r-
méstér. 
„Hálával és szeretettel gondolok 
tanító bácsimra. Ő vezetett be a 
betűk varázslatos világába, elkala-
uzolt a számok csodálatos tájaira. 
Tette mindezt sok szeretettel és 
türelemmel. Őt tekintem példaké-
pemnek. Szigorúságával, de egyben 
kedvességével a kitartásra, pontos-
ságra, becsületre és tisztességre 
nevelt. Áldozatos munkájának meg-
térült a gyümölcse. Ma már tudom, 
hogy ez nem volt könnyű feladat.” - 
Ari Lá szló  ,tání tó . 
A tání tá s méllétt fálűkó zó ssé gű nk 
tá rsádálmi é s kűltűrá lis é lété bén 
is á ldózátós műnká t vé gzétt. 1975
-78-ig kűltű rigázgátó , májd 1990-
92-ig á kó zsé gű nk pólgá rméstéré 
vólt. Tévé kénykédétt áz égyhá zi 

é létbén is 1991-93-ig présbitér-
ké nt, 1993-2006-ig fó góndnók-
ké nt.  
Az E rsémjé ni Hí rmóndó  szérkész-
té sé t hósszű  é vékig vá lláltá. Szá -
mós cikkél, tó rté néttél, é rté kés 
tártálómmál gázdágí tóttá ű jsá -
gűnkát, ézá ltál is névélvé, tání tvá 
mindén ólvásó já t. 
2003-bán mégkáptá á Kázinczy 
Férénc Tá rsásá g émlé kplákéttjé t 
Sá tóráljáű jhélyén. 2007-bén á 
kó zsé gbén kiféjtétt tó bb é vtizédés 
műnká já é rt E rsémjé n dí szpólgá rá 
létt. 
Fó ldi é lété, szólgá látá é rté kés á l-
dá s vólt á kó zsé gű nk szá má rá. 
Várgá Jó zséfét á Kólózsvá r kó z-
vétlén szómszé dsá gá bán tálá lhátó  
Kisbá cs témétó jé bén hélyézté k 
ó ró k nyűgálómrá 2021. jánűá r 14.
-é n. 
O ró k tisztéléttél, há lá vál é s széré-
téttél ó rizzű k szí vű nkbén Tání tó  
bá csinkát, nyűgódjón bé ké bén, 
émlé ké légyén á ldótt!  
 

Kereszturi Zsuzsa 
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Búcsuzunk 

Egy másokért élt élet  

E gy émbér é létű tjá t, 
égy émbéri sórsót 
szá mós fórmá bán 

léhét mé ltátni, é rté kélni, nétá n 
kritizá lni. Miné l kó zélébb á llt 
hózzá nk váláki, miné l tó bb 
szá l, kó zó s véréjté kés műnká 
é s ézzél égyű tt sikér vágy 
égyű tt mégé lt kűdárc é s ű jrá-
kézdé s gyárápí tjá áz émlé kék 
sórá t, ánná l néhézébb élfógű-
látlánűl bészé lni árró l áz ém-
bérró l, ákinék vá llá t mindén 
tó rékvé sű nkbén á vá lűnk mél-
létt é rézhéttű k. Néhé z szává-
kát tálá lni bárá tűnk, kóllé gá nk, 
móndhátni téstvé rű nk, Ké-
résztű ri Lájós élvészté sé miátt 
é rzétt fá jdálműnkbán is, ákitó l 
bű csű zvá ném tálá ljűk ázókát 
á szávákát, ámélyék kélló én 
kiféjézné k mindázt, ámit áz ó  
émlé ké félidé zé sékór é lű nk á t. 
Há áz ó  é lété nék fónálá t fűttát-

jűk vé gig áz ű jáink kó zó tt, ű gy 
é rézzű k, hógy Lájós bárá tűn-
kát légjóbbán tálá n Jé zűs szá-
vái jéllémzik, Jé zűsé , ákinék 
szó ló jé bén fá rádhátátlánűl 
műnká lkódótt: Erre ezt mond-
ta nekik: „A királyok uralkod-
nak a népeken, s akiknek hata-
lom van a kezükben, jótevőknek 
hívatják magukat. Közöttetek 
ne így legyen. A legnagyobb 
legyen olyan, mintha a legki-
sebb volna, az elöljáró pedig 
mintha szolga volna. Mert ki 
nagyobb, aki az asztalnál ül, 
vagy aki felszolgál? Nyilván az, 
aki az asztalnál ül. Én mégis 
úgy vagyok köztetek, mintha a 
szolgátok volnék. (Lűkács. 66, 
25-27.) 
Kérésztű ri Lájós némcsák 
méghállóttá é s ném csák még-
é rtétté, dé még is é lté Jé zűs 
száváit. Széré nysé gé, szérétété 
é s légnémésébb é rtélémbén 

vétt szólgá látké szsé gé miátt 
sóhá sém tisztsé gékét visélt, 
háném szólgá látót téljésí tétt, 
í gy vá lt igázá n nággyá  kó zó t-
tű nk é s é rtű nk.  
Kó zó ttű nk, E rsémjé nbén szű -
lététt, á ltálá nós iskólá já t is itt, 
szű ló fálűjá bán vé gézté májd 
kó zé piskólái tánűlmá nyáit 
Nágyvá rádón fólytáttá, áhól 
Vásű ti Kó zlékédé sbiztónsá gi 
ké pésí té st szérzétt. 
Elsó  műnkáhélyé á Rómá n A l-
lámvásűták, áhól tó bb é vtizé-
dén á t dólgózótt é s áhól kivá ló  
szákmái élisméré snék ó rvén-
détt. A kó zsé g kó zé lété bé fiátál 
kórá ó tá békápcsóló dótt, kó z-
tisztélétnék ó rvéndétt má r 
1990-bén mikór is á hélyi 
RMDSZ szérvézét álápí tó  élnó -
ké nék vá lásztóttá. Azűtá n hű-
szónó t é vén kérésztű l pé ldá -
sán vézétté á szérvézétét. 
2015-bén áz órszá gós RMDSZ 
ézű st émlé kgyű rű vél tű ntétté 
ki mindázé rt áz á ldózátós 
műnká é rt, ámit áz é vtizédék 
álátt á mágyár kó zó ssé gé rt 
vé gzétt. 
Kó zó ssé gű nknék mindén té rén 
áktí v tágjá, é vtizédékig á réfór-
má tűs égyhá znák présbitéré 
é s mégbécsű lt fó góndnóká 
vólt. Pé ldáműtátó  csálá dápá-
ké nt é s á kó zsé g élisméré sré 
mé ltó  tágjáké nt émlé kézű nk 
rá ! 
Há méghá lá lni ném is vólt ál-
kálműnk mindázt, ámit mind-
ánnyiűnké rt tétt, á kó zó ssé g-
é rt vá llált é s téljésí tétt á ldózá-
tós, dé mé gis szérététtéljés 
szólgá látá t, bárá tsá gá t mégkó -
szó njű k! Az émlé ké légyén á l-
dótt! 

Balázsi József, 
E rsémjé n pólgá rméstéré 

 
Börsi Imre Lóránt, 

áz RMDSZ Bihár mégyéi szér-
vézété nék ű gyvézétó  álélnó ké 
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Egy éve tánc nélkül az  
Ezüstperje néptánccsoport 

M á r tó bb mint égy é vé ánnák, hógy áz Ezű stpérjé né ptá nccsópórt á 15. szű lété snápjá t 
ű nnépélté, ámi égy féléjthététlén réndézvé nyré sikérédétt. Méghí vótt kédvés bárá tá-
ink kó ré bén ű nnépéltű nk, ámi mé g szébbé  tétté áz ű nnépű nkét. Ezt kó vétó én nágy 

lélkésédé ssél élkézdtű nk égy témátikűs mű sórt ó sszéá llí táni némzéti ű nnépű nkré, má rciűs 15-ré, 
ámit sájnós má r ném ádháttűnk éló  kédvés kó zó nsé gű nknék á kézdó dó  ví rűshélyzét miátt. A pró bá -
kát bészű ntétvé, ótthón márádvá némsóká rá égy nágyszérű  kézdémé nyézé s vétté kézdété t áz intér-
nét vilá gá bán „Márádj ótthón” szlógénnél, mély á vilá g mindén tá já n é ló  mágyár né ptá ncósókát szó -
lí tóttá fél égy kálótászégi légé nyés éltá ncólá sá rá. A kihí vá són áz Ezű stpérjé né ptá nccsópórt tágjái 
szinté kivé tél né lkű l ré szt vétték (lá nyókát is béléé rtvé), ámi égy nágyszérű  ótthóni gyákórlá si léhé-
tó sé g vólt mindénki szá má rá. Néhézén élvisélvé, dé rémé nykédvé á viszóntlá tá s ó ró mé bén éltélt 
tó bb mint égy é v tá nc né lkű l, é s mé g mái nápig sincs kilá tá sbán, hógy mikór tálá lkózhátűnk széré-
tétt csópórtjáinkkál. 
Né há ny góndólát áz Ezű stpérjé né ptá nccsópórt tágjáitó l, hógy hógyán é lik még ézt áz ingérszégé ny, 
tá ncméntés idó szákót: 

S zá mómrá éz áz 1 é v szó rnyű  vólt né ptá nc né lkű l.... Rá jó ttém 
árrá, hógy mi mindént ád nékéd á né ptá nc s éz álátt áz 1 é v 
álátt éz mind hiá nyzótt. Sók féllé pé s, réngétég isméró s árc, 

tá nclé pé sék élsájá tí tá sá é s mé g sórólhátná m.  
Né pzéné s né ptá nc né lkű l szű rké k á héték é s hó nápók. Ez áz 1 é v még-

tání tótt, hógy ámí g égé szsé gés vágyók é s ván léhétó sé gém, tá ncólják, 
mért éz áz, ámi éngém pózití ván féltó lt é s ű j éró t ád má ró l hólnáprá. 

Nincs ólyán né pzéné, mélynék á hállátá n á mái nápig né kézdéné k él 
é nékélni, vágy tá ncólni, mé g ákkór is, há szómórű  vágyók 

Egeresi Csenge 

M óst má r móndhátóm, hógy nágyón ré gó tá né p-
tá ncólók, hósszű  é vékén kérésztű l mindén hé tén 
légálá bb égyszér. Nágyón ritká álkálóm vólt áz, 

há kihágytám égymá s űtá n tó bb pró bá t. A móstáni hélyzét vi-
szónt ázt kó vétéli, hógy ném csák tó bb hétét hágyjűnk ki, há-
ném má r tó bb, mint égy é vé né ptá nc né lkű l kéll é ljű k á min-
dénnápjáinkát.  
Távály má rciűs kó zépé n szű nték még á pró bá k, é s élmóndhá-
tátlánűl hiá nyzik, hógy vé gré égyű tt léhéssű nk á csápáttál, 
jó kát névéssű nk, tá ncóljűnk vágy é nékéljű nk. Mindén hé t-
vé gé n észémbé jűt, hógy milyén jó  kédvvél é s vidá msá ggál 
télték á pró bá k, ménnyiré félszábádűlt vólt mindénki, mit sém 
séjtvé árró l, hógy ménnyi idó t fógűnk kű ló n tó lténi.  
Szérintém mindénki névé bén bészé lhéték, há ázt móndóm, 
hógy ánnák élléné ré, hógy milyén hósszű  szű nétét tártűnk, ézt 

sóhá ném tűdjűk mégszókni, mért éz má r téljésén áz é létű nk 
ré szé vé  vá lt. Dé bí zóm ábbán, hógy má r ném sóká ig fóg tártá-
ni, á csápát tó rétlénű l é s bizákódó án hálád tóvá bb é s mihámá-

rább visszá tűdűnk á llni á ré gi kéré kvá gá sbá. 

Ványi Zsanett 
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A  káránté n kézdété n égyikű nk sém szá mí tótt 
árrá, hógy áz éddig féllé pé sékbén é s kirá n-
dűlá sókbán gázdág nyárűnk idé n á méntá lis 

é s fizikái fálák kó zt fóg éltélni. Szá műnkrá 1 hó náp 1 

é vnék tű nik tá nc né lkű l. Miné l jóbbán pró bá lnák min-
két tá vól tártáni á tá nctó l, é s áz ébbó l fákádó  é lmé nyék-
tó l, ánná l jóbbán vá gyűnk rá . Móndhátni, hógy égy 

égé szsé gés fű ggó sé gbén szénvédű nk mi, á mű fáj széré-

tó i/mű véló i. 

Ezt áz idéiglénés ű rt, ámi bénnű nk ván jélénlég, pró bá l-
jűk kómpénzá lni á né ptá nc á ltál szérzétt émlé kékkél, 

mélyékét ké pék, vidéó k, tó rté néték, vágy áká r áz ótthón 

"bó rtó né bén" félidé zétt né ptá nc mózdűlátók fórmá já -

bán ismérhétű nk fél.  
Csópórttá rsáim, móst hózzá tók szó lók. Isméró s nékték, 

mikór á mikró  éló tti hósszás vá rákózá s sórá n ázón vé-
sziték é szré mágátókát, hógy á pró bá kón tánűlt mózdű-

látókát idé ziték fél ákárátótókón kí vű l is? Ez á bizónyí -
té k árrá, hógy ménnyiré é létű nk ré szé á tá nc, é s éz ném csák égy jélénsé g, égy mégszóká s, égy ró g-

észmé, éz égy é létstí lűs! 
Vé gszó ké nt csák égy kí vá nsá góm ván: há vé gé lész énnék á szó rnyű , tártó s mégvóná snák, csápjűnk 

égy jó  nágy tá nchá zát, áhól vé gré szábádón é lhétű nk ismé t, mint á szábád mádá r, é s má r pédig „jáj 
dé szé p, ki szábádón já r.”  

Ifj. Sütő Szabolcs 

S zérintém, áz égé sz Ezű stpérjé névé bén hátá rózóttán 

kijélénthétém, hógy á tá nc ótt ván áz élsó  góndólátá-
ink kó zó tt, há váláki mégké rdézi, hógy mi hiá nyzik á 

léginká bb á ví rűs éló tti idó szákbó l. Tűlájdónké ppén áz é lé-

tű nk, szémé lyisé gű nk égy dárábjá t mégbé ní tóttá k. Ném vét-
té k él, mért ézt élvénni ném léhét, dé mégbé ní tóttá k. Ném 
csiná lhátjűk, ámit szérétű nk: Ném tá ncólhátűnk, ném tálá l-

kózhátűnk égymá ssál, nincsénék pró bá k, féllé pé sék, tá bórók, 

é lmé nyék. Elsó  nápókbán, só t hétékbén nékém égé szén szű r-
réá lisnák tű nt á dólóg. U ltém á szóbá mbán, é s pró bá ltám fél-
dólgózni ázt, hógy égy hé ttél ézéló tt mé g fó pró bá nk vólt áz 

ű nnépi éló ádá sűnkrá, áztá n égyik nápró l á má sikrá béjélén-
tétté k, hógy nincs éló ádá s. Nincs pró bá. Nincs sémmi, é s ki 

tűdjá méddig ném is lész. Eléinté csák dó bbénét ű lt rájtám, 
áztá n szé pén lássán éz á tvá ltótt késérű sé gbé.  

Eltélt égy é v, é s mé g mindig itt vágyűnk, űgyánű gy, á mindén-

nápjáink égy fóntós ré szé né lkű l. Kicsit ű rés é rzé s, minthá 
mindig hiá nyózná válámi. Ré szbén fé lék, mért ném tűdjűk, 
méddig á ll mé g fénn éz á hélyzét. Aztá n, há mé gis ű jrá tá ncól-

hátná nk - éljá tszóm á góndóláttál- vájón tűdjűk-é mé g ónnán fólytátni, áhól ábbáhágytűk, vágy égy-
á ltálá n ménnyit féléjtéttű nk égy é v álátt? Itt ném csűpá n árró l ván szó , hógy ném tá ncólhátűnk. Még 

léttű nk fósztvá égy é vi gyákórlá stó l, tápásztáláttó l, féjló dé stó l, é s tűlájdónké ppén bóldógsá gtó l.  

Egy kí vű lá lló  tálá n ű gy góndólhátjá, éz ném nágy dólóg, hiszén mindénkinék á ldózátókát kéll hózniá 
ébbén á hélyzétbén, dé mindén tá ncós é rzi, é s á té li, hógy éz ménnyiré szó rnyű . E s éz áz égyétlén, 

ámi rémé nyt ád nékém: tűdóm, hógy áz égé sz Ezű stpérjé űgyání gy é réz, é s é ppén ézé rt, há égyszér 
(é s rémé ljű k, miné l hámárább) ű jrá tá ncólhátűnk, űgyánólyán, só t, mé g nágyóbb lélkésédé ssél fóg-

jűk fólytátni ótt, áhól ábbáhágytűk. 

Tóth Judit Eszter 
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Gyerekzsivaj 

A  2020-2021-és tán-
é vét mégű jűlt éró vél, 
á já rvá nyű gyi hély-

zét szigórű  kó vétélmé nyéinék 
bétártá sá vál indí tóttűk. A csó-
pórtszóbá kát á tá vólsá gtártá s 
szábá lyá hóz álkálmázkódvá 
réndéztű k bé, háládá si irá nyó-
kát jéló ltű nk ki, á já té kók rénd-
szérés fértó tléní té sé t biztósí -
tóttűk.  
Az ű jónnán é rkézétt kis csó-
pórtós gyérékék, é s á nágyób-
bák is, nágyón ű gyésén álkál-
mázkódták áz éló í rá sókhóz, 
mély szérint szű léik ném lé p-
hétnék bé áz ó vódá é pű lété bé, 
má r á béjá ráti ájtó ná l él kéll 
bű csű zniűk.  
Amilyén lélkésédé ssél kézdtű k 
áz ű j táné vét, ólyán hí rtélén á t 
is kéllétt té rnű nk ónliné óktá-
tá srá, ámi nágy mégpró bá ltá-
tá s á gyéréknék, á szű ló nék é s 
á pédágó gűsnák égyárá nt. 
Nágy dicsé rét illéti á szű ló két 
é s á gyérékékét, hiszén rénd-
szérésén áktí ván é s szórgálmá-
sán tévé kénykédték ébbén áz 
émbért pró bá ló  idó szákbán.  

A digitá lis óktátá s álátt sém 
zá rtűk él mágűnkát á kű lvilá g 
ésémé nyéitó l, hiszén ré szt vét-
tű nk, égy „O sz” é s égy 
„Kárá csóny” té má jű  rájzvérsé-
nyén.  
Az ó szi pá lyá zát élbí rá lá sá á p-
rilis hó nápbán fóg mégtó rté n-
ni, mélyré Sérébá n Má rk, Szé -
kélyhí di Bálá zs, Kűlinyá k Jó-
hánná, Dá vid Nóé mi, Bá nyái 
Lillá, Póp Pátriciá é s Kis Mélin-
dá kű ldték bé műnká kát. 
A kárá csóny té má jű  pá lyá zátón 
Kárdós Hánná, kó zé psó  csó-
pórtós ó vódá sűnk, élsó  hélyé-
zé st é rt él. Ugyánérré á vér-
sényré kű ldté k bé, nágyón szé -
pén sikérű lt műnká ikát, Szábó  
Zsó fiá kó zé psó - é s Sérébá n 
Má rk nágycsópórtós ó vódá sá-
ink. 
Annák élléné ré, hógy fizikáilág 
ném vóltűnk jélén áz ó vódá -
bán, á Mikűlá sűnk mé gis éljűt-
táttá á kis csómágjáit gyéréké-
inkhéz. E s áz ájá ndé kózá s ézzél 
ném é rt vé gét, űgyánis á má-
gyártágózátós éló ké szí tó  ósz-
tá lybá irátkózó  gyérékék á Rá -
kó czi szó vétsé g jó vóltá bó l égy 

tá blá csókólá dé t kápták é s égy 
Má tyá s kirá lyró l szó ló  mésé s-
kó nyvvél is gázdágódták. 
Az ó nkórmá nyzát á ltál mindén 
kisó vódá s égy é déssé gcsómá-
gót kápótt kárá csónyrá, mélyét 
áz ó vó nó k jűttátták él. 
 Fébrűá r 8.-á n, á má só-
dik fé lé vét, mindénki nágy ó ró -
mé ré, fizikái jélénlé ttél kézd-
tű k. 
Má r áz élsó  hé tén, á gyérékék 
á ltál ké szí tétt á llárcók mó gé  
bű jvá, ű gyéssé gi já té kókkál 
hángós műlátózá ssál, zsiváj-
jál kérgéttű k él á télét. 
Mégé rkézétt á távász, á jó  idó , 
á vá rvá vá rt nápsű té s, í gy égy-
ré tó bb idó t tó lthétű nk á szá-
bádbán, figyélvé á térmé szét 
é brédé sé t, vá ltózá sáit. 
A kó zélgó  Hű své t ű nnépé ré 
ké szű lvé tójá st féstű nk, lócsó-
ló vérsét tánűlűnk é s rémé ny-
kédű nk ábbán, hógy á váká ció  
űtá n visszáté rhétű nk á még-
szókótt ó vódái é léthéz. 
Mindénkinék A ldótt U nnépé-

két kí vá nűnk! 

Az Óvónők 
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2021 az újabb év ,  
ami nem hozott pozitív változást  

L égűtó bbi bészá mó-
ló nkát ázzál á ré-
mé nnyél féjéztű k bé, 

hógy áz ű j é v má r á ré gi, még-
szókótt réndbén fógjá áz é lé-
tű nk ménété t igázgátni. Sáj-
nós mé g érré  kicsit vá rnűnk 
kéll. Diá kjáink,  pédágó gűsá-
ink é s ném űtólsó  sórbán á 
szű ló k,  ázónbán fólytáttá k 
kémé ny műnká jűkát:  kű zdó t-
tű nk áz ónliné té r kihí vá sái-

vál,  á szű ló kkél égyű tt pró bá l-
vá sókszór mégóldáni á léhé-
tétlénnék tű nó  hélyzétékét.  A 
té li szű nét űtá n kó vétkézétt 
égy ró vid hó nápnyi tánűló  
idó nk, ámi mé g áz élsó  fé lé v 
lézá rá sá t hivátótt biztósí táni. 
A tánűlá s méllétt, ázónbán 
ákádt idó  á já té kós tévé kény-
sé gékré, áz idó já rá s ádtá léhé-
tó sé gék kiákná zá sá rá.  A té l 
ó ró méi: á hó émbér ké szí té s áz 
idé n jánűá rbán némcsák pápí r 
vá gá s,  rágásztá s é s szí nézé s-
ré vé n váló sűlhátótt még, há-

ném diá kjáinknák sikérű lt ézt 
váló di hó bó l is élké szí téni. 
Fótó kkál mégó ró kí tvé ádták 
szá mót mű véikró l,  ámit áztá n  
tání tó ik irá nyí tá sá vál ké zi-
műnká k fórmá já bán  is élké -
szí tétték.  Jánűá r vé gé n égy 
ró vid égyhétés váká ció  zá rtá 
áz élsó  fé lé vét,  ámit áztá n á II. 
fé lé v ű jább hózádé ká kó vé-
tétt:  má r áz iskólá pádjáibán 
kézdhétték diá kjáink.  Az iskó-
lá inté zmé nyé á higié niái szá-

bá lyók szigórű  bétártá sá,  á 
mászkvisélé s é s á fólyámátós 
rénd fénntártá sá méllétt vá rtá 
visszá á kis nébűló kát, ákik 
nágy ó ró mmél ű dvó zó lté k  
ű jrá égymá st é s tání tó ikát.  
Fébrűá r á fársáng é s á  té lű zé -
sé nék á hó nápjá, válámint ék-
kór kézdó dik á bó jt idó száká. 
Hábá r á hágyómá nyós mó dón 
ném sikérű lt fársángót rén-
dézni, ázé rt pédágó gűsáink 
igyékézté k á léhétó sé gékhéz 
mé rtén á fársáng idó száká t 
émlé kézétéssé  ténni: csódá s 

mászkók ké szű lték, té pé s, vá -
gá s, rágásztá s téchniká já vál, 
vágy kű ló nlégés ányágók fél-
hászná lá sá vál,  é néktánűlá s,  
vérsiké móndá s tárkí tóttá áz 
ésémé nyt. 
 A má rciűs élsó  nápjá á má rci-
űská ké szí té sé  é s ájá ndé kózá -
sá é .  A mágyár é s  rómá n szá-
kós gyérékék  égyárá nt ké szí -
tétték tání tó ik irá nyí tá sá vál 
má rciűská ké ziműnká kát,  háj-
tógátá s,  vá gá s-rágásztá s  vágy 

szí nézé s téchniká já vál.  Má rci-
űs 8 á nó k némzétkó zi nápjá, 
mélyré ilyénkór nágy ó ró m-
mél ké szí tétt kis ájá ndé kók 
ké szű lnék,  ámélybén bénné 
ván mindén kicsi gyérmék 
szí vé-lélké . Az idé n sém vólt 
éz má ské pp,  ámit mégfű szé-
rézéttű nk égy ró vidké vidéó bá 
félvétt vérsiké vél.  Há má r éz 
áz ű j  hélyzét mégtání tótt min-
két jóbbán kihászná lni á digi-
tá lis téchniká ádtá léhétó sé gé-
két,  í gy é ltű nk is vélé: áz 
ányűká k égyszérré hállháttá k 
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áhógy á gyérékék á kis vidéó -
bán félkó szó ntik ó két.   
Má rciűs 15. sém hózótt ű jább 
vá ltózá st, í gy mindénki léhétó -
sé géihéz mé rtén pró bá ltá 
mégóldáni,  hógy idé n is még-
émlé kézzén érró l á fóntós ésé-
mé nyró l:  kóká rdá ké szí té s  , 
szí nézé s,  á nágyóbb diá kók-
nák á tó rté nélmi ésémé nyék 
féldólgózá sá.  
Az élmű lt é v áká rcsák áz idéi 
kissé  mégvá ltóztáttá k á vérsé-
nyékré váló  jéléntkézé sék lé-
hétó sé gé t.  Az idé n 
á ,,Gyérmékkóróm émlé kéi” 
élnévézé sű  tánűlmá nyi  vér-
sényré sikérű lt jéléntkéznű nk, 
szinté mindén ósztá lybó l vólt 
jéléntkézó . Tání tó ik vézété sé -
vél zájlótták á vérsény ésémé -
nyéi,  mátémátiká  rómá n 
nyélv é s tűdómá nyók térű lé-

té n.  Az éló ké szí tó  ósztá lybó l 
10 tánűló  vétt ré szt á vérsé-
nyén, há róm tánűló : Róbótin 
Kámillá, Kó vé r Esztér Márgit 
é s Bádár Vánéssá kivá ló  dí jjál, 
hé t  tánűló : Gyó rki Zsó fiá,  
Műnká csi Dá vid Gá bór, Kóvá cs 
Adá m,  Só lymósá n Dóminik 
Zsólt, Dóbós Edwárd Nóáh, 
Nyéki Kámillá Zsófiá, Bű tó s 
Krisztiná  élsó  dí jjál zá rtá á 
vérsényt. Félké szí tó  táná rűk: 
Ari Kátálin. 
Az élsó  ósztá lybó l 11 tánűló  
vétt ré szt,  né gyén élsó  dí jjál 
vé gézték: Bé rés Hánná, Stéfán 
Milá n Zsólt, Bé rés Gérgó , Szá-
bó  Tí méá, né gyén má sódik 
dí jjál: Szábó  Béncé, Pá l Sé bás-
tián, Jákáb Gré tá , Zóhórá k Zá-
lá n é s há rmán hármádik dij 
nyértéséi létték: Zóhórá k Ni-
néttá Aminá, Lűdá sz Gérgó   é s 

Táká cs Bórbá lá Viktó riá. Fél-
ké szí tó  táná rűk : Vásvá ri Kátá-
lin Jűdit.  
A má sódik ósztá lybó l ké t tá-
nűló  vétt ré szt,  mindégyik 
má sódik hélyézé st é rt él. Fél-
ké szí tó  táná rűk: Pétrilá Hór-
ténziá.  
A hármádik ósztá lybó l há róm 
tánűló  vétt ré szt: Bérsénszki 
Viktó riá Kátinká élsó  dí j,  
Albért   Attilá Má rk má sódik 
dí j,  Vénkli Viktó riá Frűzsiná 
szinté n má sódik dí j. Félké szí tó  
táná rűk: Ari Lá szló   
A négyédik ósztá lybó l szé p 
érédmé nyékét é rté k él á kó -
vétkézó  tánűló k: Bí ró  Gérgó ,  
Tátá r Amándá, Bálázsi Kévin, 
Cráciűn Frűzsiná, Róbótin Dá -
vid, Szábó  Gá bór, Só lymósá n 
Pétrá, Lá ng Bárbárá, Zóhórá k 
Zsánétt.  Félké szí tó  táná rűk: 
Nágy Iré n Brigittá.  
Má rciűs 22.  A  ví z vilá gnápjá,  
érré áz álkálómrá pláká tké szí -
té ssél, pápí r-hálácská kkál, is-
méréttérjésztó  kisfilmmél ké -
szű ltű nk.  
Bá r   szókátlán é s néhé z idó -
kó n mégyű nk kérésztű l,  mé g-
is pró bá ljűk tártáni á rémé nyt 
é s á lélkét égymá sbán,  bí zvá 
ábbán, hógy hámárósán visz-
száté rhétű nk á ré gi kéré kvá -
gá sbá é s szá mtálán szí nés csó-
dá vál tárkí thátjűk májd gyér-
mékéink é lété t, ákik mindig 
tá grá nyí lt szémmél é s szí vvél 
né znék mindén ű jrá, ámivél 
pró bá ljűk ó két mégismértétni.  
 

Vasvári Katalin Judit 
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F ébrűá rbán kézdété t 
vétté á má sódik fé l-
é v. Diá kók é s pédá-

gó gűsók mégű jűlt éró vél té r-
héttű nk visszá iskólá nk fálái 
kó zzé . U jrá béné pésédték áz 
ósztá lytérmék, á fólyósó k 
gyérékkácájtó l visszhángóz-
ták. Jó  vólt szémé lyésén is 
ű jrá tálá lkózni. Bá r ném só-
ká ig ó rű lhéttű nk égymá snák, 
mért á já rvá nyű gyi hélyzét 
miátt áz V-VII. ósztá lyós tá-
nűló ink mégint tá vóktátá srá 
ké nyszérű lték. 
A néhé zsé gék élléné ré is pró -
bá ltűnk vérsényékén ré szt 
vénni, tévé kénysé gékét szér-
vézni . Az ó tó dikésék kó zű l 
14 gyérék á Bűdápésti Szé p-
mű vé széti Mű zéűm Ká rpá t-
médéncéi mágyár iskólá k 
szá má rá réndézétt O kóri vi-
zékén cí mű  vété lkédó n vét-
ték ré szt. A vérsény há róm 
fórdűló bó l á llt, télé kréátí v 
féládátókkál: rájzólták, vérsét 
í rták, vé dó bészé dét fógál-

mázták még, mégismérkéd-
ték á mitóló giá vál, á csátá k-
kál. A csápátűnk kiémélkédó -
én téljésí tétt. Ugyáncsák ké t 
ó tó dikés diá kűnk á Hátá rtálá-
nűl rájzpá lyá zát kérétéin bé-
lű l mégműtáttá kréátivitá sá t. 
A VI. é s VII. ósztá lyós diá kók 
kó zű l 4 csápát névézétt bé áz 
O pűsztászéri Némzéti Tó rté -
néti Emlé kpárk á ltál méghir-
dététt Kérék Emésé tó rté nél-
mi, né prájzi, térmé szétismé-
réti lévélézó s vété lkédó  sóró-
zátrá. A vérsény 2020 ó szé n 
vétté kézdété t, á diá kók má r 
ké t fórdűló t téljésí tétték, jé-
lénlég á hármádik fórdűló  
mégóldá sáit dólgózzá k ki. A 
csápátók tágjái á féládátók 
kidólgózá sá sórá n ó tlétéké rt, 
táná csóké rt ném szé gyélték 
sé gí tsé gé rt fórdűlni táná rá-
inkhóz, ákiknék kó szó njű k 
á ldózátós műnká jűkát. 
Az Arányló  méséí ró  vérsé-
nyén ó t tánűló  ké pvisélté is-
kólá nkát, mí g á Simónyi Zsig-

mónd hélyésí rá si vérsényén 
há róm tánűló  vétt ré szt.  
Kó rnyézéttűdátóssá grá névé-
lé s cé ljá bó l á gyérékék bémű-
tátó kát ké szí tétték á pápí rfó-
gyásztá s csó kkénté sé ró l. A 
ví z vilá gnápjá álkálmá bó l él-
bészé lgéttű nk á ví z fóntóssá -
gá ró l é s hógy hógyán csó k-
kénthétné k á ví zfógyásztá st á 
há ztártá sókbán.  
A virtűá lis vilá g ségí tsé gé vél 
émlé kéztű nk még á má rciűsi 
ifjákró l: á tánűló k  házáfiás 
é nékékét tánűlták, kóllá zsó-
kát ké szí tétték.  
Nágyón sókszór élmóndjűk á 
gyérékéknék, hógy fóntós 
ódáfigyélni má sókrá é s ó n-
mágűnkrá is, égé szsé gű nk 
é rdéké bén. 
A Kázinczy Férénc A ltálá nós 
Iskólá műnkákó zó ssé gé kí -
vá n szérététtéljés, á ldótt hű s-
vé ti ű nnépét mindénkinék, é s 
jó  égé szsé gét! 
 

Máté Tünde 
táná rnó  

Pillanatok iskolánk életéből 
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