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Széchenyi István halála évfordulójának emlékére 
1860. április 8.

Tisztelt Nagycenkiek!

Az idei évben a hagyományoktól 

eltérõ módon emlékezünk meg Gróf 

Széchenyi István a „ legnagyobb 

m a g y a r ”  h a l á l á n a k  1 6 0 .  

évfordulójáról.
Hálás tisztelettel emlékezünk, hálásak 

vagyunk, hogy rendkívüli képességeit 

Magyarország fej lõdésének a  

szolgálatába állította.
Páratlan az életmûve, mert a széles 

körû gondolatait elméleti síkon 

könyveiben, cikkeiben kidolgozta és a 

legtöbbet a gyakorlatban meg is 

valósította.
Ritka, hogy ilyen magas fokon 

egyesüljenek egy emberben az 

elméleti és a gyakorlati képességek.
Széchenyi személyét, csodálat és 

általános tisztelet övezi.
Születetten tehetséges ember volt, de

ez magában még csak lehetõség,  

számtalan példával tudjuk is ezt 

bizonyítani, hogy valaki nagy 

tehetségnek indult és a végén nem 

lett belõle semmi. Egész életében 

meghatározó volt a gyerekkori és 

fiatalkori tapasztalás, családjában és a 

környezetében látottak, õseinek példája.
István gyerekként megtanulta apjától 

Széchényi Ferenc gróftól mi az a 

hazaszeretet és megtanulta az egyszerû 

embereket is tisztelni.
Fiatal huszártisztként a Napóleon elleni 

háborúban kész volt az életét adni 

hazájáért.
Késõbb, utazásai során tapasztalatot 

gyûjtött arra gondolva, hogy azokat 

hazája javára fordítva Magyarországon 

fellendíti az ipart, a közlekedést a 

lótenyésztést és mind ezek serkentésére 

megteremti a hitel lehetõségét.
Széchenyi tevékeny résztvevõje volt a

magyar közéletnek, a magyar politikának, 

de Õ nem önmaga kiteljesítését, nem a 

hírnevet, nem a hatalmat kereste a 

politikában, hanem a nemzet jólétének a 

feltételeit kívánta megteremteni. Sokszor 

falakba ütközött és úgy érezte nem tud 

eredményt elérni, naplójegyzeteibõl 

tudhatjuk, ez a mûvelt, világot látott, 

szellemi és fizikai erejének teljében lévõ 

férfi súlyos lelki gyötrõdéseket szenvedett.

Csodálat, hogy tudott ennyi mindent 

elindítani és megvalósítani, sugárzó 

személyisége nemzedékek sorozatának 

mutatott és mutat példát.

A nemzet iránti aggodalma korunkban is 

érezhetõ, tapintható, mert még mindig sok-

sok olyan kérdés, nehézség, probléma áll 

elõttünk, amihez Széchenyi hazaszeretete, 

Széchenyi bölcsessége, Széchenyi alázata 

kellene.

Csorba  János
polgármester



Rövid ismertetõ a koronavírusokról

Civil  szféra

Az idei hivatalos, szabadtéri március 15 -i 
ünnepség a koronavírus járvány miatti 
gyülekezési korlátozások ill. a fertõzés 
veszélye okán lemondásra került. Ezt 
pótlandó, a korszerû technika segítségét 
igénybe véve, még is sikerült más módon 
megemlékezni nemzeti ünnepünkrõl.
Az elmaradt ünnepség szereplõi, a 
„Nefelejcs” nyugdíjas klubbal az élen, 
felvételt készíttettek a mûsor fõpróbájáról, 
és ezt feltetették a Youtube-ra, eljuttatva azt, 
az emlékezni vágyó nagycenkiek felé.
Ebben Rozmán Kristóf és Söveges Fábián 
voltak a segítségükre.
Köszönet a szép megemlékezésért 
minden Résztvevõnek!

Rendhagyó március 15 -i megemlékezés 

Fokozottan felhívjuk az idõsek figyelmét, 
h o g y  n e  m e n j e n e k  k ö z ö s s é g b e ,  
b e v á s á r l á s h o z ,  e g y é b  d o l g a i k  
elintézéséhez kérjenek segítséget! 

Kérjük azokat, akik családjában idõs rokon 
van, lehetõség szerint gondoskodjanak az 
ellátásáról!

Természetesen az Önkormányzat minden 70 
év feletti idõs számára (amennyiben Ön 60 év 
f e l e t t i ,  é s  k rón i kus  be tegségben ,  
immunbetegségben, vagy egyéb súlyos 
betegségben szenved, akkor Önnek is), ahol a 
családban vagy az ismeretségi körben nem 
tudják megoldani az ellátást, dolgozói, 
önkéntes segítõi segítségével biztosítja a 
gyógyszerek kiváltását, a bevásárlást, igény 
esetén az ételszállítást. 

A saját egészségük megóvása érdekében 
javasoljuk az idõseknek, hogy éljenek 
ezze l  a  lehe tõségge l ,  kér jék  az  
Önkormányzat segítségét hétköznap 7 óra 
és 15 óra között, pénteken 7-12 óra között a 
06 99 360 012 telefonszámán.

Az ellátásban segítõ munkatársaink kizárólag 
telefonos egyeztetést követõen keresik fel az 
igénylõket!

Ezúton mondunk köszönetet a védõmaszkok 
készítõjének Pölcz Ildikónak és az 
Aranypatak Óvoda dolgozóinak és Tóthné 
Katinak (Nagycenk Kiscenki utca 18.) a 
felajánlott védõmaszkokért!

Felhívás

A k o r o n a v í r u s o k  ( C o V )  e g y  n a g y  
víruscsaládba tartoznak, és az állatok és 
emberek között terjedhetnek. Számos, az 
emberre még veszélytelen koronavírus törzs 
található az állatokban.  A koronavírusok neve 
az elektronmikroszkópos képen látható 
tüskés, a nap koronájához hasonló 
formájukból ered. Az elsõ koronavírusokat az 
1960-as években azonosították megfázásban 
szenvedõ betegek orrüregébõl. Az embereket 
a koronavírus hat ismert faja tudja megfertõzni, 
A vírusok általában a felsõ, és alsó légutakban, 
valamint a bélrendszerben szaporodnak. A 
fertõzés tünetei változóak, az enyhe 
megfázástól a súlyos légzési elégtelenség 
tüneteivel járó járványokig. 
2003 elején Kínából indult az súlyos heveny 
légzési elégtelenséget okozó koronavírus 
járvány, amely hetek alatt szétterjedt és a világ 
37 országában 8096 embernél okozott súlyos 
betegséget. A járványban 774 ember halt meg.
2012-ben fedezték fel az embert megbetegítõ 
hatodik kórokozót, a közel-keleti légúti

 szindrómát okozó koronavírust.
A légúti és gyomorpanaszokkal járó járvány 
középpontja Szaúd-Arábia volt, ahonnan 
689 beteget és 283 halálesetet jelentettek. 
A vírus szerte a világban 21 országot 
érintett.

A jelenlegi világjárványt okozó Covid-19 
(„koronavírus- betegség 2019”), a 2003-as 
járványt okozta vírus testvére. Ez egy új 
v í r u s t ö r z s ,  a m e l y e t  e d d i g  n e m  
azonosítottak emberekben, és túlnyomó 
részt enyhe, az influenzával azonos 
tüneteket okoz. Súlyos esetekben a 
fertõzés az alsó légutakat érinti, és nagyon 
súlyos tüdõgyulladást, akut légzõszervi 
elégtelenséget, veseelégtelenséget, halált 
is okozhat. A szövõdmények gyakrabban 
fordulnak elõ szív- vagy tüdõbetegségben 
szenvedõ, legyengült immunrendszerû, 
f õ l e g  i d õ s  b e t e g e k n é l .  A v í r u s  
cseppfertõzéssel, fertõzött emberi 
széklettel terjed, és a gazdatesten kívül is 
képes hosszabb ideig életben maradni, 
ezért fertõzött felületek megérintésével is 
fertõzõdhetünk. A vírus kimutatható orr-, 
torokváladék vagy vérbõl vett mintából. 
Pillanatnyilag a betegségre kifejlesztett 
védõoltás nincs. Tudós csoportok 
dolgoznak az oltás kifejlesztésén, és a 
fertõzés tüneteinek gyógyszerrel való 
kezelésén. Sajtó hírek szerin ezen a téren 
Magyarország az élvonalba tartozik. 

A koronavírus fertõzés vírusbetegség, 
ezért az antibiotikumok teljesen

 hatástalanok, de a betartott óvintézkedések 
életmentõ fontossággal bírnak.

Közismert óvintézkedések az új koronavírus 
meg fe r tõzõdés ,  i l l e t ve  a  te r jesz tés  
megakadályozására: kézmosás, társaság 
kerülése, 2 méter távolság megtartása, 
helyesen felhelyezett szájmaszk használata, 
köhögés, tüsszentés zsebkendõbe, vagy 
könyökhajlatba. 
Kevésbé ismert praktikák. A kórokozó jelen 
lehet a talajon is, ahol bizonyos ideig életben 
marad, így hurcolhatjuk a cipõnk talpán, ezért a 
bejáratnál tartsunk két lábtörlõt, a szokványos 
mellett egy klórral átitatottat is. Az utcai cipõt 
cseréljük le, és tartsuk külön a házitól. A kinti 
ruháinkat vessük le amikor hazaérünk, és ha 
nincs mód fertõtlenítésre (például vasalásra), 
tegyük õket egy elkülönített helyre. Egy -két nap 
alatt az esetleg összeszedett vírusok 
elpusztulnak. Kesztyûs kézzel -a kesztyû 
használata elsõsorban fertõzésveszélyes 
helyen ajánlott- ne érintsük meg arcunkat. Ha a 
kesztyût levesszük azonnal dobjuk el, és 
mossunk alaposan kezet. Fertõtlenítsük a 
k i l i n c s e k e t ,  k u l c s o k a t ,  a  t e l e f o n t .  
Sze l l õz tessünk  gyak ran ,  i l y  módon  
csökkenthetjük a helyiségben esetleg 
elõforduló kórokozók számát.
A járvány ideje alatt kialakított, és megfelelõen 
betartott gyakorlaton múlhat, hogy elkapjuk-e a 
betegséget vagy sem.

Dr.  Matiasecné T óth  Melinda

Matiasec  János
Nagycenkért  A lpítvány 



A húsvéti tojások díszítésének mûvészete 
különféle módszerekkel történik. A 
díszített tojások készülhetnek festett, 
karcolt, rátétes, mosott, vésett, viaszolt, 
csipkézett, metszett, patkolt, faragott és 
maratott technikával. 

A tojások díszítésének egy különleges 
technikája a tojáspatkolás, amely egy 
fémrátéttel történõ, nagy precizitást 
igénylõ tojásdíszítési módszer. A lópatkó 
motívumot fémbõl formázzák és a kifújt 
tojás héjához szegezik. Szájhagyomány 
szerint a mûveletet a kovácsok találták ki, 
hogy bizonyítsák kézügyességüket, az év 
végén ajándékként elkészített „patkolt 
tojás” révén. Úgy tartották, hogy egy tojás 
megpatkolásakor derül ki, vajon kovács-e 
a kovács? A Vatikánban található egy 61 
patkós tyúktojás,  amelyet kölni 
l á t o g a t á s a k o r  k a p o t t  a  p á p a .  
Magyarországon kiemelkedõ húsvéti 
tojásdíszítõ technika volt a tojáspatkolás. 
A kovácsoltvas vagy más, lágyabb 
fémdíszekkel ellátott patkolt tojás becses 

 
 ajándék volt. A húsvéti hajnalfát

díszítette, és rontáselhárító feladatot is 
volt. 

Mára a patkolókovácsok száma 
megcsappant. A tojáspatkolás pedig az 
iparmûvészek jóvoltából a kiállítások és 
hagyományõrzõ táborok témájává vált.   
A nagycenki iparoskõr szervezésében 
került sor 2020. március 07-én, az 
alkotóházban Lévainé Erdõsi Tünde 
tojáspatkoló, csipketojáskészítõ 
i p a r m û v é s z  k i á l l í t á s á n a k  
megnyitójára. Az országos szinten 
ismert, és elismert iparmûvésznõ, 
régiséggyûjtõ férjével és orgonamûvész 
lányával bár több éve él Nagycenken, elsõ 
alkalommal mutatta meg alkotásait a 
„hazai”  közösségnek.  Öröm és  
megtiszteltetést volt számunkra. 

Köszönjük Lévainé Erdõsi Tündének a 
páratlan élményt, az iparos körnek a 
nagyszerû ötletet és a szervezést.     

ünnepi

Környei Attilára emlékezem, emlékezzünk.Tojáskiállítás

Március 26-án lett volna 80 éves a 
Széchenyi István Emlékmúzeumot 
megálmodó és létrehozó Dr. Környei 
Attila, és 20 éve búcsúztunk TÕLE a 
soproni evangélikus temetõben.
Mi, akik együtt dolgozhattunk VELE, 
ismerhettük Õ-t, tanulhattuk TÕLE a 
szakma minden titkát, barátai lehettünk 
töretlenül õrizzük emlékét, a kitartását, 
az ember- és a szakma iránti szeretetét, 
az elkötelezettségét és még sorolhatnák 
…, talán kifejezi minden tiszteletünket 
és mindazt, amit nem tudunk leírni, ha 
„csak” így végig nagybetûvel írjuk az 
EMBER-t, ATTILÁ-t …
Szinte ma is látom, várom mindig 
sietõs és tevékenykedõ alakját a 
pa rkban ,  ak i  egy -egy  s zó ra ,  
beszélgetésre mindenkivel szívesen 
megállt. 1940. március 26-án született 
Téten/Gyõrben, õ mindig is tétinek 
vallotta magát. 1963-tól a mai Soproni 
Múzeum elõdjénél, a Liszt Ferenc 
Múzeumban kezdte meg tevékeny és 
fáradhatatlan munkásságát,  az 
esküszövegnek megfelelõen a „… 
k ö t e l e s s é g e m e t  p o n t o s a n ,  
lelkiismeretesen és a nép érdekeinek 
szolgálatával teljesítem …” Szinte 
megállás nélkül munkálkodott és nem 
általt a nép széles köreiben terjeszteni, 
kicsiknek és nagyoknak, fiatalnak és 
idõseknek Széchenyi István és a 
Széchényi család munkásságát, a 
nemzet  fe lemelkedéséér t  való 
tevékenységét. Kiállításokat szervezett 
és épített, vetélkedõk szervezõje, 
lebonyolítója és zsûritagja, kiadványok 
szerkesztõje, tanulmányok és cikkek 
szerzõje, összefogta a Széchenyi István 
iránt érdeklõdõket határokon innen és 
túl és még sorolhatnánk, de errõl 
számos helyen olvashatunk.
Tudta és hirdette, hogy nemcsak a 
Múzeum a Széchenyieké, hanem 
szorosan összetartozik  mint hajdan az 
uraság és a birtok  az intézmény és a 
község, a község lakói és a múzeum 
dolgozói. Mint a nagy gondolkodók Õ 
i s  t u d t a ,  h o g y  k ü l ö n - k ü l ö n  
eléldegélhetnek, de nagy dolgokra csak 
együtt képesek, még ha esetleg 
idõnként a másikat noszogatni is 
kellett. S tette ezt mindig õszintén, 
nyíltan a cél érdekében, mindig elõre- 
és együtt gondolva, tanítva és szép 
csendben nevelve a Legnagyobb 
Magyar, a család és mások tiszteletére, 
a tágabb és szûkebb Haza szeretetére. 
2000. március 12-én hunyt el, hatalmas 
ûrt hagyva maga után.
Végül csak két gondolat, idézet TÕLE,

az egyik a 200 éves Széchenyi évfordulóra 
készülõdve íródott, és ebbõl tudjuk, hogy 
több mint 10 évvel korábban elkezdte a 
készülõdést. A gondolat, és talán az elvárás 
azonban minden cenkiekkel kapcsolódó 
írásában ott van. „Feltehetõen sokan, igen 
sokan közülük hozzánk is eljönnek, és itt 
tisztelegni akarnak a legnagyobb magyar 
emléke elõtt. És közben megnézik a 
legnagyobb magyar faluját is, és ítéletet is 
alkotnak róla. Ne feledjük: ez a falu 
nemcsak a miénk, ez a falu a legnagyobb 
magyar faluja. … a faluképben nemcsak a 
legnagyobb magyar keze nyomát 
fedezhetik fel a vendégeink, hanem 
megújuló életünk helyi alkotásait és 
gondosságát is.” (Nagycenki Napok 1. 
szám 1990. május)
A másik egy barátjának írt dedikáció 
[Csa tka i  Endre ,  Kaz inczy  é s  a  
képzõmûvészetek címû]: „A szerzõ az én 
egyik apám volt. Nekem a természetes 
apám mellett volt még két másik apám is, 
Csatkai Endre és Pröhle Jenõ líceumi tanár. 
Mindnyájuknak és még sok szerencsés 
körülménynek köszönhetem ha majd az 
utókor nem köpi le síromat. Kedves Laci 
Barátom! Te is utókor leszel, a statisztika 
szerint is legalább 5-6 évig, érzésem szerint 
pedig sokkal tovább. Kérlek, Te se köpd le, 
ellenkezõleg: szeretettel gondolj rám. 
Szeretettel Környei Attila Budapest 1993. 
január 18.”
Kedves ATTILA, nem felejtünk, és nagy-
nagy szeretettel gondolunk mindig RÁD és 
… , nemcsak így  2020 márciusában 

Huiber Edit
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Húsvétra készülünk:- Üres sír - üres templom

Tisztelt Szülõk!
Elmúlt egy hét az új oktatási formára való átállás 
óta. Nem volt könnyû, de arra törekedtünk 
kollégáimmal, hogy mindenkivel fel tudjuk venni 
a kapcsolatot. Ez sikerült. Köszönetemet 
fejezem ki Önöknek a megértõ, a támogató 
együttmûködésért, amit megtettek azért, hogy 
kapcsolat legyen tanuló, pedagógus és szülõ 
között. Támogatásukra továbbra is számítunk.
Tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot tovább kell 
finomítani, ha szükséges módosítani. Azt is 
tudjuk, hogy a feltételek családonként 
változóak, például több gyereknek kellene 
egyszerre a digitális eszközöket használni, a 
kisebb gyerekeknek több segítségre, 
odafigyelésre, a nagyobbaknak talán 
kevesebbre van szüksége. Azt sem felejtjük el, 
hogy Önök is dolgoznak.
Kollégáimmal, arra törekszünk, hogy probléma 
estén segíteni tudjunk. Bátran keressék az 
osztályfõnököket, tanítókat, szaktanárokat a 
kialakított kommunikációs csatornákon 
keresztül.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy minden kezdet 
nehéz. Nehéz a tanulónak, nehéz a szülõnek, 
de nehéz a pedagógusnak is. Mindezek 
ellenére hiszem azt, hogy közös munkánk által 
a digitális oktatás, a gyerekek támogatása, 
felkészítése egyre hatékonyabbá válik. Ehhez - 
mint ahogy már többször megfogalmaztam -, 
sok türelemre, széles körû együttmûködésre, 
egymás segítésére van szükség. Ez 
mindannyiunk érdeke. 
Köszönöm a segítségét Kõhalmi Balázsnak, aki 
elsõként jelentkezett, hogy informatikai 
segítséget és eszközöket ajánljon fel azon 
diákok számára, akik nem rendelkeznek ezzel. 
Jó volt érezni: nem vagyunk egyedül.
Ettõl a héttõl kezdve pedagógusaink megkezdik 
az online oktatásokat.

Aki e kötelezettségnek nem tesz eleget, az 
olyan, mintha nem járna iskolába, így akár 
szabálysértési eljárást is vonhat maga után!
Fontos, hogy az oktatási folyamatban legyen 
visszacsatolás, értékelés. A tanulók a 
visszaküldött feladatokra, élõben történõ 
feleletekre osztályzatokat kapnak, hiszen le kell 
zárnunk a tanévet a kialakult krízishelyzetben 
is.
Az alapok megszilárdítása és tovább-
gondolása, biztosan több idõt, megértést és 
türelmet vesz igénybe. Biztos vagyok abban, 
hogy munkánk eddig elért eredményei napról 
napra tovább gyarapodhatnak igyekezetünkkel, 
szándékunk biztosításával.
Kitartást kívánok Önöknek, gyermekeiknek!
Vigyázzunk egymásra!

Élõben jelentkeznek a tanulóknál (Önöknél), 
kis csoportokban oktatva a tanulókat az 
adott tananyagra.
Fokozottan felhívjuk a szülõk és tanulók 
figyelmét arra, hogy a tanítás nem szünetel!
A távoktatásban a részvétel kötelezõ!

Iskolai  hírek

Hüse Gabriella
Igazgató

Kedves Nagycenkiek!

Az óvodai és bölcsõdei beiratkozáshoz 

szükséges tájékoztató és a beiratkozási 

nyomtatványok elérhetõek a honlapon. 

www.nagycenk.hu

Aranypatak  Óvoda

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat, az 
üres templomba besurranok. Egy lélek, aki 
Istent látogat. A szentek komoly arca 
rámragyog, írja Reményik Sándor Üres 
templom címû versében. Milyen furcsa a mai 
kor emberének megérteni, hogy ha a 
templomban nincsenek is hívõk az Úr Jézus 
ott van. Ha a szentmisén nincs is jelen a „nép” 
a pap akkor is bemutatja az legszentebb 
áldozatot. Miért is teszi? Egészen az utolsó 
vacsoráig kell visszamennünk, ahol Jézus 
parancsba adta az apostoloknak „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre” Majd 
pedig nagypénteken értünk áldozza életét. De 
mindezeken diadalmaskodik Húsvét hajnalán 
é s  l e g y õ z v e  a  h a l á l t  F e l t á m a d t !
Ezekben a napokban erre a csodálatos 
ünnepre készülünk, bár másképpen, mint 
szoktunk.

Nagyböjt kezdetén Joel próféta könyvébõl 
hallottunk részletet melyben felhívta a 
figyelmünket, hogy megtérésünk gyökeres, 
komoly cselekedet legyen. Ez a mostani 
idõszak valami hasonlóról szól, sok mindenrõl 
lemondunk önmagunk és embertársaink 
érdekében, egészségünk érdekében. Sokan 
félelemmel tekintenek az elõttünk álló 
idõszakra, hogyan fogom kibírni? Csak 
rajtunk múlik, hogy a kapott idõt megtudjuk-e 
tölteni tartalommal. Felgyorsult világunkban 
meglazultak emberi kapcsolataink, a 
világmárkák és a birtoklás bûvöletében 
éltünk. Most egy más szemléletet kell 
kialakítanunk magunkban. Kevesebbel is be 
kell érnünk és a súlypontot Isten felé kell 
fordí tanunk.  Védelmünk érdekében 
nincsenek nyilvános szentmisék, s ez 
sokakban hiányérzetet kelt, de egyúttal 
alkalmat is ad arra, hogy végig gondoljam én 
hogyan szoktam részt venni a szentmisén? 
Húsvét ünnepe figyelmünket Jézus Krisztusra 
irányítja, s ebben az évben szívünk, lelkünk 
még inkább vágyja az örömhírt a feltámadás 
reményét. Törekedjünk úgy megélni ezeket a 
heteket, hogy a javunkra váljék. Tegyük 
élõbbé kapcsolatunkat az Istennel és tegyük 
élõbbé embertársainkkal is. Igaz, hogy most 
fizikálisan nem tudunk találkozni, de 
telefonon, interneten tudunk beszélni. Ez a 
vi lágméretû járvány döbbentsen rá 
esendõségünkre és törékenységünkre. A 
következõ imát adnám a megpróbáltatás 
heteire:

Istenünk hisszük, hogy Te vagy a 
történelem Ura, és hisszük azt, hogy ha a 
Te szeretetedre hagyatkozunk, akkor a 
legjobbat  fogod k ihozni  minden 
élethelyzetbõl. Ebben a reményben 
helyezzük oltalmad alá betegeinket és 
családjainkat: Szent Fiad húsvéti misztériuma 
adjon üdvös enyhülést testünknek, 
lelkünknek.

Segíts mindannyiunknak, hogy mindenki 
megcselekedje a rábízott feladatokat, 
felszítva magában a kölcsönös testvériség 
lelkületét. Támogasd az orvosokat és az 
egészségügyi dolgozókat, tanítókat és 
szociális munkásokat, hogy állhatatosan 
végezék munkájukat. Te vagy a fáradtak 
menedéke és gyöngék támasza, kérünk 
Téged, hogy a Boldogságos szûz Mária és 
a gyógyító szentek közbenjárására tarts 
távol tõlünk minden ártalmat. Szabadíts 
meg a minket súlytó járványtól, hogy 
békében folytathassuk életünket, és 
megújult szívvel dicsérve adhassunk hálát 
Neked! Bízunk Benned és Hozzád 
könyörgünk a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében Ámen.

Kívánok minden kedves olvasónak áldott 
húsvétot és remélem, hogy mihamarabb 
adhatunk közösen hálát Istennek az Õ 
házában.

Gratulálunk!

Kalmár  Szofi  (2020.02.03.) 
Varga V eronika  és  Kalmár  Szilárd  kislánya
Vizi  Dóra  (2020.02.08.)
Puskás  Regina  és  Vizi  Gábor  kislánya
Fekete  Boróka  (2020.03.06.) 
Simon  Éva  és  Fekete  Szabolcs  kislánya
Németh  Olívia  (2020.03.11.) 
Németh A nett  és  Németh  Zoltán  kislánya
Csomós  Koppány  (2020.03.14.) 
Mezei  Rebeka  Mihaela  és  Csomós A ndrás 
kisfia
Egyed  Bíborka  (2020.03.29.) 
Németh  Kitti  és  Egyed A ttila  kislánya

Búcsúzunk 

Pölcz  Gyuláné                   1935-2020
sz.: Fekete Mária
 
Major Istvánné                1931-2020
sz.:Markó Mária

Anyakönyvi  hírek

Szarka  Gábor
plébános

Aktuális
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