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„Az asszony és a cserép hamar törik”„Az asszony és a cserép hamar törik”„Az asszony és a cserép hamar törik”„Az asszony és a cserép hamar törik”    
 
Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi 
szerepet játszott és jszerepet játszott és jszerepet játszott és jszerepet játszott és játszik a Nátszik a Nátszik a Nátszik a N����, akár az édesanya, a , akár az édesanya, a , akár az édesanya, a , akár az édesanya, a 
barátnbarátnbarátnbarátn����, vagy feleség szerepében. Nélkülük… NEM! , vagy feleség szerepében. Nélkülük… NEM! , vagy feleség szerepében. Nélkülük… NEM! , vagy feleség szerepében. Nélkülük… NEM! 
Nélkülük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és Nélkülük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és Nélkülük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és Nélkülük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és 
bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan fogalmazta meg: bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan fogalmazta meg: bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan fogalmazta meg: bosszúság. Ahogy Jókai Mór találóan fogalmazta meg:     
„a férfi sorsa a n„a férfi sorsa a n„a férfi sorsa a n„a férfi sorsa a n����…”…”…”…”    
    
…az édesanya kínok között, de boldogan hozza …az édesanya kínok között, de boldogan hozza …az édesanya kínok között, de boldogan hozza …az édesanya kínok között, de boldogan hozza világra világra világra világra 
csecsemcsecsemcsecsemcsecsem����jét, emljét, emljét, emljét, eml����jével táplálja, virrasztja, babusgatja jével táplálja, virrasztja, babusgatja jével táplálja, virrasztja, babusgatja jével táplálja, virrasztja, babusgatja 
gyermekét. Az éjszakái és nappalai egybefolynak, és még sincs gyermekét. Az éjszakái és nappalai egybefolynak, és még sincs gyermekét. Az éjszakái és nappalai egybefolynak, és még sincs gyermekét. Az éjszakái és nappalai egybefolynak, és még sincs 
zokszava. Ellátja mellette a család többi tagját, férjét, zokszava. Ellátja mellette a család többi tagját, férjét, zokszava. Ellátja mellette a család többi tagját, férjét, zokszava. Ellátja mellette a család többi tagját, férjét, 
nagyobb gyermekeit, vezeti a háztartást, süt, fnagyobb gyermekeit, vezeti a háztartást, süt, fnagyobb gyermekeit, vezeti a háztartást, süt, fnagyobb gyermekeit, vezeti a háztartást, süt, f����z, takarít, z, takarít, z, takarít, z, takarít, 
helyt áll a helyt áll a helyt áll a helyt áll a munkahelyén. Egy személyben anya , szeretmunkahelyén. Egy személyben anya , szeretmunkahelyén. Egy személyben anya , szeretmunkahelyén. Egy személyben anya , szeret����    
feleség, házvezetfeleség, házvezetfeleség, házvezetfeleség, házvezet����nnnn����, dolgozó n, dolgozó n, dolgozó n, dolgozó n����. Félti, neveli,  . Félti, neveli,  . Félti, neveli,  . Félti, neveli,  ����rzi a rzi a rzi a rzi a 
családját, ha kell  hízelgéssel, anyai szigorral, ncsaládját, ha kell  hízelgéssel, anyai szigorral, ncsaládját, ha kell  hízelgéssel, anyai szigorral, ncsaládját, ha kell  hízelgéssel, anyai szigorral, n����i i i i 
praktikával, ha kell tigrisként. Mégis milyen könnyen praktikával, ha kell tigrisként. Mégis milyen könnyen praktikával, ha kell tigrisként. Mégis milyen könnyen praktikával, ha kell tigrisként. Mégis milyen könnyen 
megbántjuk az édesanyát, a barátnmegbántjuk az édesanyát, a barátnmegbántjuk az édesanyát, a barátnmegbántjuk az édesanyát, a barátn����t, a feleségett, a feleségett, a feleségett, a feleséget....    
        
Természetesnek vesszük, hogy van, értünk él, értünk Természetesnek vesszük, hogy van, értünk él, értünk Természetesnek vesszük, hogy van, értünk él, értünk Természetesnek vesszük, hogy van, értünk él, értünk 
dolgozik. Természetes, hogy tiszta a lakás, mindig van tiszta dolgozik. Természetes, hogy tiszta a lakás, mindig van tiszta dolgozik. Természetes, hogy tiszta a lakás, mindig van tiszta dolgozik. Természetes, hogy tiszta a lakás, mindig van tiszta 
és vasalt ruha, az asztalon a reggeli, , ebéd,, vacsora. és vasalt ruha, az asztalon a reggeli, , ebéd,, vacsora. és vasalt ruha, az asztalon a reggeli, , ebéd,, vacsora. és vasalt ruha, az asztalon a reggeli, , ebéd,, vacsora. 
Emellett természetes, hogy játszik a gyermekével, tanul vele, Emellett természetes, hogy játszik a gyermekével, tanul vele, Emellett természetes, hogy játszik a gyermekével, tanul vele, Emellett természetes, hogy játszik a gyermekével, tanul vele, 
este minden munkájáeste minden munkájáeste minden munkájáeste minden munkáját elvégezve, csinosan, frissen, migrén t elvégezve, csinosan, frissen, migrén t elvégezve, csinosan, frissen, migrén t elvégezve, csinosan, frissen, migrén 
nélkül fekszik  az ágyba, s reggelre kelve újra indul a  nélkül fekszik  az ágyba, s reggelre kelve újra indul a  nélkül fekszik  az ágyba, s reggelre kelve újra indul a  nélkül fekszik  az ágyba, s reggelre kelve újra indul a  
taposómalom.taposómalom.taposómalom.taposómalom.    
    
Én tehát most nem köszöntöm NÉn tehát most nem köszöntöm NÉn tehát most nem köszöntöm NÉn tehát most nem köszöntöm N����nap alkalmából nap alkalmából nap alkalmából nap alkalmából ����ket, ket, ket, ket, 
hanem megköszönöm hogy vannak. Megkövetem az hanem megköszönöm hogy vannak. Megkövetem az hanem megköszönöm hogy vannak. Megkövetem az hanem megköszönöm hogy vannak. Megkövetem az 
édesanyákat, a barátnédesanyákat, a barátnédesanyákat, a barátnédesanyákat, a barátn����ket, a feleségeket. Mindazért amit ket, a feleségeket. Mindazért amit ket, a feleségeket. Mindazért amit ket, a feleségeket. Mindazért amit 
ellenükre tettünk, s mindazért amit nem tettünk meg, bár meg ellenükre tettünk, s mindazért amit nem tettünk meg, bár meg ellenükre tettünk, s mindazért amit nem tettünk meg, bár meg ellenükre tettünk, s mindazért amit nem tettünk meg, bár meg 
kellett volna tenni.kellett volna tenni.kellett volna tenni.kellett volna tenni.    
 Megköszönöm, hogy me Megköszönöm, hogy me Megköszönöm, hogy me Megköszönöm, hogy megszülettünk, felngszülettünk, felngszülettünk, felngszülettünk, feln����ttünk, boldogok, ttünk, boldogok, ttünk, boldogok, ttünk, boldogok, 
szerelmesek ,  férjek lehettünk.szerelmesek ,  férjek lehettünk.szerelmesek ,  férjek lehettünk.szerelmesek ,  férjek lehettünk.    
    
…mert nem csak adják az életet, hanem éltetik is azt, …mert nem csak adják az életet, hanem éltetik is azt, …mert nem csak adják az életet, hanem éltetik is azt, …mert nem csak adják az életet, hanem éltetik is azt, 
szeretettel, gondoskodással, simogatással, s ha kell  szeretettel, gondoskodással, simogatással, s ha kell  szeretettel, gondoskodással, simogatással, s ha kell  szeretettel, gondoskodással, simogatással, s ha kell  
figyelmeztetéssel, korholó szavakkal, az elhallgatott figyelmeztetéssel, korholó szavakkal, az elhallgatott figyelmeztetéssel, korholó szavakkal, az elhallgatott figyelmeztetéssel, korholó szavakkal, az elhallgatott 
mondatokkal Mindezt azértmondatokkal Mindezt azértmondatokkal Mindezt azértmondatokkal Mindezt azért, hogy az életer, hogy az életer, hogy az életer, hogy az életer����, a der, a der, a der, a der����, nap, nap, nap, nap----    
mint nap újra termelmint nap újra termelmint nap újra termelmint nap újra termel����djön, hogy rohanó világunkban legyen djön, hogy rohanó világunkban legyen djön, hogy rohanó világunkban legyen djön, hogy rohanó világunkban legyen 
egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondoskodás szigete. egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondoskodás szigete. egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondoskodás szigete. egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondoskodás szigete.     
                                                    
            Velünk, de értünk teszik!            Velünk, de értünk teszik!            Velünk, de értünk teszik!            Velünk, de értünk teszik!    
             Ezért vagyunk adósak nekik!             Ezért vagyunk adósak nekik!             Ezért vagyunk adósak nekik!             Ezért vagyunk adósak nekik!    
                                                 Ezért, s mindenért. Ezért, s mindenért. Ezért, s mindenért. Ezért, s mindenért.    

NNNN����napi felismerésnapi felismerésnapi felismerésnapi felismerés    
    

Tiltakoztam, miért vagy más, Tiltakoztam, miért vagy más, Tiltakoztam, miért vagy más, Tiltakoztam, miért vagy más,     
Távol éreztelek tTávol éreztelek tTávol éreztelek tTávol éreztelek t����lem, lem, lem, lem,     

Rájöttem, az vagy,Rájöttem, az vagy,Rájöttem, az vagy,Rájöttem, az vagy,    
Mi hiányzik belMi hiányzik belMi hiányzik belMi hiányzik bel����lem.lem.lem.lem.    

    
Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk megfogalmazni, Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk megfogalmazni, Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk megfogalmazni, Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk megfogalmazni, 
elismerni, köszöntelismerni, köszöntelismerni, köszöntelismerni, köszönt���� ürügyén közreadni: a szeretetet, a  ürügyén közreadni: a szeretetet, a  ürügyén közreadni: a szeretetet, a  ürügyén közreadni: a szeretetet, a 
gyöngédségegyöngédségegyöngédségegyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a t, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a t, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a t, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a 
szépséget szépséget szépséget szépséget ����k testesítik meg.k testesítik meg.k testesítik meg.k testesítik meg.    
    
Miért teszik, honnan veszik az erMiért teszik, honnan veszik az erMiért teszik, honnan veszik az erMiért teszik, honnan veszik az er����t? Mert a nt? Mert a nt? Mert a nt? Mert a n����k arra k arra k arra k arra 
születtek, hogy szeressék születtek, hogy szeressék születtek, hogy szeressék születtek, hogy szeressék ����ket. Amelyet százszorosan ket. Amelyet százszorosan ket. Amelyet százszorosan ket. Amelyet százszorosan 
visszaadnak: barátnvisszaadnak: barátnvisszaadnak: barátnvisszaadnak: barátn����ként, feleségként, anyaként. Ne feledjük  ként, feleségként, anyaként. Ne feledjük  ként, feleségként, anyaként. Ne feledjük  ként, feleségként, anyaként. Ne feledjük  
egy anya szeegy anya szeegy anya szeegy anya szeretete egyet jelent a család szeretetével .retete egyet jelent a család szeretetével .retete egyet jelent a család szeretetével .retete egyet jelent a család szeretetével .    
    
Mikszáth azt írta egyszer: ”Az asszony és a cserép hamar Mikszáth azt írta egyszer: ”Az asszony és a cserép hamar Mikszáth azt írta egyszer: ”Az asszony és a cserép hamar Mikszáth azt írta egyszer: ”Az asszony és a cserép hamar 
törik” Felismertörik” Felismertörik” Felismertörik” Felismer���� és figyelmeztet és figyelmeztet és figyelmeztet és figyelmeztet���� szavak ezek mindannyiunk  szavak ezek mindannyiunk  szavak ezek mindannyiunk  szavak ezek mindannyiunk 
számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és 
azonosulást. De nem csak a nazonosulást. De nem csak a nazonosulást. De nem csak a nazonosulást. De nem csak a n����napnapnapnapon, a virágos ünnepen. on, a virágos ünnepen. on, a virágos ünnepen. on, a virágos ünnepen. 
Móra Ferenc szavai útmutatást is adnak ehhez: „A NMóra Ferenc szavai útmutatást is adnak ehhez: „A NMóra Ferenc szavai útmutatást is adnak ehhez: „A NMóra Ferenc szavai útmutatást is adnak ehhez: „A N���� addig  addig  addig  addig 
szép, ameddig szeretik”szép, ameddig szeretik”szép, ameddig szeretik”szép, ameddig szeretik”    

Gondoskodjunk róla, hogy sokáig Gondoskodjunk róla, hogy sokáig Gondoskodjunk róla, hogy sokáig Gondoskodjunk róla, hogy sokáig 
legyenek szépek! legyenek szépek! legyenek szépek! legyenek szépek!     

BedBedBedBed���� János János János János    
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2004. nyarán született az elképzelés, hogy községünkben is jó lenne megalakítani 
egy nyugdíjas klubot, amely felölelné a nyugdíjas korúakat, a fiatalabb 

rokkantnyugdíjasokat, meg mindenkit férfit, 
n�t, aki kedvet érez ahhoz, hogy a 
munkahelyr�l kikerülve tartozzon valamilyen 
szervezethez. Két - három alkalommal 
összejöttünk, kés�bb – nem a tagok hibájából 
– elmaradtak a foglalkozások. November els� 
heteiben merült fel a Polgármester úr 
részér�l, hogy a Tiszteles úrral karöltve 
készüljünk a falunkban megrendezend� 
karácsonyi ünnepségre.  
Lelkesen fogadtuk a felkérést, örömmel 
mentünk minden alkalommal a próbára, ahol 
öt karácsonyi éneket és három az alkalomhoz  
adtunk el� éneket és három az alkalomhoz  

          Baráth Józsefné                      ill� versett adtunk el�. A lakosság részér�l több 
pozitív, kevés negatív visszajelzést kaptunk. A lelkipásztorunk kérésére 
ünnepszombatján a templomban újra megismételtük m�sorunkat, amit el�tte a 
helyi Szociális Otthonban is bemutattunk.  Azóta a klub folyamatosan m�ködik 
2005. február 25-én az Általános  Iskola tornatermében megrendeztük az Id�sek 
Farsangját.  A rendezvényen öt település nyugdíjas klubja képviseltette magát ( 
Mátészalka, Nyírcsaholy, Nagyecsed, Kocsord, Papos). Megtisztelte jelenlétével 
rendezvényünket Dr. Vojnik Mária államtitkár, Gidófalvi Albert és felesége, 
Hegyes Sándor a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke és elnökhelyettese, 
Nagyecsed, Nyírcsaholy, Kocsord polgármesterei, Bélteki Irma a Szociális Otthon 
igazgatón�je, valamint Kárpáti Tibor a Megyei Közgy�lés tagja. Minden klub az 
alkalomhoz ill� m�sorszámot mutatott be, amit emléklapok átadásával 
köszöntünk meg. A m�sor után következett a jelmezesek felvonulása, majd 
kezdetét vette a konty alá való  kínálgatása, amit a rizzsel, málékásával vegyesen 
füstölt hússal, szalonnával ízesített töltött káposzta követett a vendégek örömére, 
megelégedésére. A vacsora után tombolasorsolás volt, melyre az ajándékot a klub 
tagjai, a helyi vállalkozók, képvisel�k, önkormányzati dolgozók, meghívott 
klubok adtak össze. A klub nevében ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik 
segítettek abban, hogy a farsang sikeres legyen. Köszönetünket fejezzük ki Halmi 
József polgármester úrnak, amiért szorgalmazta a klub megalakulását, hogy 
mindenben segítségünkre van, a Képvisel�-testületnek, hogy a klub indulását 
anyagilag támogatták. Külön köszönjük Debreceni Zoltánnak, hogy anyagi 
elismerés nélkül húzta a talpalá való muzsikát, amivel hozzájárult a jó 
hangulathoz. Kérünk minden támogatót, hogy az elkövetkez�kben is – 
lehet�ségeikhez mérten- segítsék klubunk m�ködését.  
További terveink 
Klubunk a foglalkozásait minden hétf�n és szerdán tartja, az Öregek Napközi 
Otthonában 16.30 órától, ahova mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy 
felkeltettük érdekl�dését. 
Pár szót szeretnék szólni az ez évi terveinkr�l: 

- negyedévenkénti névnapok, születésnapok megtartása 
- egynapos gyógyvizes fürdés a tagok által javasolt helyen és id�ben 
- megyénk nevezetességeinek felkeresése (Túristvándi, Kölcse, 

Szatmárcseke, Vásárosnamény, Tákos, Nyírbátor) 
- évfordulókról való megemlékezés ( József Attila ) 
- falunapokon, rendezvényeken való részvétel 
- közös szalonna sütés 
- bekapcsolódunk a mátészalkai Napsugár Klub rendezvényeibe az általuk 

szervezett több napos kirándulásokba, üdülésekbe 
- nyugdíjas találkozókon való részvétel 
- parlamenti látogatás 
- Ópusztaszerre való látogatás 
- falunk múltjának nagyjainak, megismerése, meghívása 
- az énekkar, tánccsoport megalakítása, m�ködtetése. 

Szeretettel várunk minden érdekl�d�t a tagjaink sorába. 
                                                                                             Baráth Józsefné 
                                                                                                klub elnök 
                         

 
 
                                                                   

 
 

 
 

 
 

 



  
 
Valamennyien felkapjuk a fejünket, ha meghalljuk a sziréna hangját, s rögtön arra gondolunk, hogy 
ki került bajba, milyen tragédia történt? A t�zeseteken kívül nagyon sok más esethez riasztják a 
t�zoltókat. Vizimentéshez, balesethez, karambolokhoz, ahol a roncsok közül kell életet menteni, vagy 
emberi torzókat kell a roncsokból kivágni, összeszedni. Az egyszer� ember ett�l biztosan rosszul 
lenne, de a t�zoltók munkájához ez is hozzátartozik. Hogyan tudják ezt megszokni, feldolgozni? 
Gyakorlatilag ahhoz hogy valaki t�zoltó legyen a felvételt megel�z�en pszichológiai teszten kell  

Petróczki István parancsnok        átesnie, tehát már itt kisz�résre kerül,  ha valaki nem bírja a stressz helyzeteket, képes-e arra, 
hogy a mindennapjainkban elénk táruló tragédiát el bírja viselni, fel tudja dolgozni.     Tehát az olyan emberek nem tudnak az 
állományba kerülni, aki egy roncsolt hulla látványától rosszul lesz.  Azt, hogy hogyan dolgozzák fel, azt is embere válogatja.  
Például egy 85 éves bácsi dohányzás miatt bent ég egy házban, könnyebben feldolgozható eset, mint egy közúti balesetben egy 
3 éves gyermek az édesanyával hal meg. A szituációtól függ�en tudjuk feldolgozni a tragikus eseményeket. És ezt is 
természetesen embere válogatja. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban.   Egy bizonyos id� után el is fásulnak az embereink, 
és annyira megszokják a látványt, hogy ténylegesen csak az olyan kisarkított események, mint egy ártatlan gyermek, vagy 
fiatal párok tragikus látványa visel meg nagyon bennünket. Én már több mint 30 éve vagyok a pályán, de egy gyermek 
értelmetlen halála tud megfogni nagyon. Lehet, hogy csúnyán hangzik, de amikor olyan diszkó balesethez riasztanak 
bennünket, amikor ittas fiatalok keresik maguknak a bajt, másokat is veszélyeztetve száguldoznak az éjszakában, nem tud úgy 
megviselni, mint mikor ártatlan emberek értelmetlen halálával kerülünk szembe.  De mindenen túl kell tenni magunkat, mert 
lehet a következ� órában már életet kell mentenünk. És ki tenné meg helyettünk. 
A Mátészalkai T�zoltóság m�ködési területe eléggé nagy. Odaérnek-e id�ben a bajbajutottakhoz, megfelel�-e a technikai háttér, 

biztosított-e az emberi utánpótlás? Szívesen jönnek-e ide dolgozni az emberek? 
Milyen a T�zoltók anyagi és erkölcsi megbecsülése? 
Viszonylag nagy az ellátási területünk, Lónyától Bátorligetig. Ez évben 
nagyon sokat segített, hogy felállt a Csengeri Köztestületi T�zoltóság, s az 27 
településnek  az els�dleges ellátója. Ezekr�l a településekr�l oda fut be a 
t�zjelzés is, és �k a kisebb távolság miatt értelemszer�en hamarabb is érnek 
oda. A helyzetet felmérve kérnek t�lünk segítséget, ha arra szükség van.  A 
technikai feltételeink jónak mondhatók. Ez köszönhet� annak a pályázati 
rendszernek, ami lehet�vé tette, hogy a régi kocsikat lecseréltük. De 
köszönhet� ez a területünkön m�köd� Önkormányzatoknak, így a Györteleki 
Önkormányzatnak is, akik segítettek a pályázathoz szükséges önrészt 
összeadni.  Az így megvásárolt technikával sokkal hamarabb ott vagyunk, 
gyorsabb, sokkal mozgékonyabb,  sokkal jobban felszerelt, tehát sokkal 

hatékonyabban  tudunk vele dolgozni.  Ha ez a technikai színvonal megmarad  
még nagyon sokáig tudjuk hozni azt amit t�lünk elvárnak az emberek.                                                                             
Az emberi utánpótlás? Mi olyan területen élünk és dolgozunk, ahol szinte alig 
van munkalehet�ség,  ha én felírtam volna minden fiatalember nevét, aki ide 
akart jelentkezni, akkor abból egy újságra való lista lenne. Így van 
lehet�ségünk válogatni, és a legjobbak kerülnek a testületbe.  Az anyagi 
elismertség az utóbbi 5 évben érte el azt a szintet, ami már elfogadható. 
Természetesen viszonyítás kérdése ez is. A mi területünkön a többi 
munkabérhez képest elég jónak mondható a fizetésünk. 
 Ezzel nem azt mondom, hogy a T�zoltó nagyon meg van fizetve, de a 
családját már ebb�l a fizetésb�l el tudja tartani, de ezért olyan dolgokat is el 
kell viselnie, amit más állampolgár már nem igen tudna.  Az erkölcsi 
megbecsülés természetes, hiszen mi az embereknek mindig csak segítünk, 
mentjük �ket a bajból, És ezt a jóérzés� emberek meg is köszönik.  Ebb�l fakad a mi pozitív megítélésünk.  Hiszen ezt nem 
csak az érzi, látja, akin segítünk, hanem látják az ott bámészkodók is.  
Fontos, de nem látványos a megel�z� munka. Milyen feladatok hárulnak ezen a téren a t�zoltókra? 
A megel�zés minden területen a legfontosabb. Legyen az egészségügy, a közbiztonság, bármi.  Természetesen így van ez a 
t�zmegel�zésnél is.  A mi munkánkat ezen a téren is a pontosan kijelölik a jogszabályok. Nem véletlen az építkezéseknél, 
m�ködési engedélyek kiadásánál a T�zoltóság szakvéleményének megkövetelése. Lehet, hogy ez sok esetben ny�gnek t�nik, de 
csak így lehet a komolyabb t�z, vagy káreseményeket megel�zni. Nekünk ezen a téren a t�zvédelmi jogszabályok betarttatása 
a feladatunk, illetve a felvilágosító tevékenység.  Sajnos a t�zvédelmi szabályok durva megszegése miatt az elmúlt évben 35 
feljelentést kellett tennünk, illetve 5 szabálysértési esetben jártunk el.  Ez egyébként nem rossz arány. A megel�zés mellett a 
felkészülés is állandó feladatunk. Figyelve a vízügyi szakemberek el�rejelzéseit, a katasztrófa védelem szakembereivel közösen 
készülünk egy esetleges árvíznél els�sorban az emberi élet mentésére, majd ezt követ�en a vagyonmentésre, gondolok itt az 
állatok kimentésére, szivattyúzásra. De komoly feladatként kezeljük az ellátási területünkön lév� önkéntes t�zoltók képzését, 
segítését is. 
30 év a pályán. Ha err�l mondanál valamit.  
T�zoltó �rvezet�ként kezdtem, tehát bejártam a ranglétra minden fokát.  Sajnos nagyon kevesen vannak már a velem kezd�k 
közül. Onnantól kezdve folyamatosan végeztem a soron következ� iskolákat, tiszti iskola, f�iskola, és így emelkedtem a 
ranglétrán és a beosztásban egyaránt. 1980-tól vagyok parancsnoka a Mátészalkai T�zoltóságnak. Természetesen azóta is 
folyamatosan tanulok,  frissítem  a tudásomat, a jogszabályi ismereteimet, és közben megpróbálok ember maradni. 
Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy terjedelmi okok miatt nem tudjuk a beszélgetésünk teljes anyagát és rendelkezésemre bocsátott 
képanyagot közölni, de ígérem, hogy a jöv�ben visszatérünk rá. 
                                                                                                                                                                           Bed� János 



Húsvéti elmélkedés. 
Ígérem, fogadom, esküszöm! 

 
 
 Ígérem, fogadom, esküszöm! Hányszor, de hányszor elhangzanak ezek a szavak az ajkainkról. Talán fel sem t�nik a 
számunkra, de mégis van, amikor kimondjuk ezeket a szavakat. Lehet, hogy valamit megígérünk valakinek. Talán azt, hogy 
segítünk neki, vagy ott leszünk mellette, amikor segítségre szorul. Van, hogy megfogadunk valamit. Talán, hogy örökké h�ek 
leszünk a párunkhoz. Amikor valaki kételkedik abban, amit mondunk, akkor szoktunk így megnyilatkozni: Esküszöm! 
 Az emberi ígérgetésr�l, fogadkozásról, esküdözésr�l, egy izgalmas húsvét közeli történet is szól. Jézus Krisztus, azon 
az éjszakán, amikor elfogták, hogy elvigyék és elítéljék, majd kivégezzék, el�re jelezte a tanítványainak, hogy akkor elhagyják 
�t. Péter, az egyik tanítványa pedig er�sen fogadkozott és ígérgette, hogyha mindenki el is hagyja, de � bizony nem fogja 
Jézust elhagyni. Jézus erre a nagy fogadkozásra és ígérgetésre csak azt válaszolta, hogy nem szólal meg a kakas azon az 
éjszakán addig, míg Péter háromszor meg nem tagadja, hogy ismeri �t. Majd Jézust elfogják, elviszik a f�pap udvarába. Péter 
kíváncsi. Vajon mi történik Jézussal. Követi. Bemegy az udvarba. A t�z mellett felismerik. Ráadásul háromszor is 
megmondják, hogy � Jézussal volt. Mit tesz Péter? Megtartja –e az ígéretét? Háromszor tagadja le azt, hogy ismeri Jézust!  
 Ígérem, fogadom, esküszöm. Hányszor kimondtuk egymásnak! De kimondtuk Istennek is! Kimondtuk Jézusnak. 
Hányan ígérték, hogy jönnek templomba, de soha nem jöttek. Hányan fogadták meg a keresztel�nél, hogy gyermeküket hitben 
nevelik, de talán a gyerek még soha nem látta a templom belsejét. Mennyien konfirmáltak meg, és ígérték, hogy h�séges tagjai 
lesznek az egyháznak, úrvacsorázni pedig rendszeresen fognak, aztán elfelejtették. Mennyi fiatal pár esküdött már örök 
h�séget egymásnak Isten el�tt, s meddig tartott? …Hányan tagadják meg Jézust nemtör�dömségb�l vagy közömbösségb�l. 
Vagy csak kimondjuk: nincs rá id�m. Nincs hozzá kedvem, vagy id�m, nincs hozzá vonzódásom. Vagy félünk, hogy mások mit 
mondanak, ha felvállaljuk hitünk….. 
 Olyan jó, hogy Péter története nem ér véget azzal, hogy megtagadja Jézust. Ott a sötét udvarban, egyszer csak 
meglátja Jézust. De nemcsak meglátja �t, hanem Jézus odafordul, és rátekint Péterre. Jézus Péter szemébe néz. Mit 
olvashatott ki abból a tekintetb�l? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy Péter kimegy az udvarból és sír. Megbánja, amit tett. 
Jézus megbocsát. Jézus feltámadása után, háromszor kérdezi meg Pétet, hogy szeretsz – e engem? Péternek pedig háromszor, 
igen a válasza, majd pedig képes feláldozni Krisztusért az életét.  
 Mi is sokszor ígérünk, fogadunk, esküszünk. Nemcsak egymásnak, hanem Istennek, Jézusnak is. Van, hogy 
megtartjuk, de lehet, hogy nagyon sokat elfelejtettünk már.  

Húsvét felé tartunk. Telnek a napok, telik az élet felettünk. Milyen lesz majd az ünnepünk?  
A húsvét öröm üzenete a számunkra, hogy Istennél még mindig van bocsánat, van újrakezdés lehet�sége. Csak az a 

kérdés marad nyitva: belemersz- e vágni? Az elfelejtett vagy meg nem tartott ígéretet, fogadalmat, esküdözést megbánni, és az 
Istennek tett nagyon régi ígéreteket, fogadalmakat, esküket megtartani.  

Így kívánunk áldott feltámadás ünnepet mindenki számára, hogy az Istenhez vezet� úton merjük bátran mindezt 
megtenni. 

                    Szeretettel:     Lengyel János és Lengyelné Papp Tünde Éva  
                                      lelkipásztorok 
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2005. március 21. hétf�  este          17. 30  óra gyülekezeti terem 
 

2005. március 22. kedd este             17. 30  óra gyülekezeti terem 
 

2005. március 23. szerda  este           17. 30  óra gyülekezeti terem 
 

2005. március 24. nagycsütörtök este  17 . 30  óra gyülekezeti terem 
 

2005. március 25. nagypéntek  este      17. 30   óra gyülekezeti terem 
 

2005. március 26. nagyszombat este     17. 30   óra  gyülekezeti terem 
 

2005. március 27. húsvétvasárnap délel�tt    10. 30    óra 
gyülekezeti terem   úrvacsorás istentisztelet 

2005. március 28. húsvéthétf� délel�tt 10. 30    óra 
gyülekezeti terem 

 
 
�



   Dara Norbert 
  2005.02.10. 
Dara Norbert apától 
Serbán Zsanett anyától 
Györtelek  Dankó P. utca  13. 
 
Andrási Dorina 
  2005.02.12. 
Andrási Attila apától és 
Jónás Judit anyától 
Dankó P utca 25. 
   
 
 
 
 

 
 
Farkas Sándorné           Kossuth utca 141. 
Szeles György                Kossuth utca 141. 
Virágh Jolán                  Kossuth utca 141. 
Varga László Gyuláné  Kossuth utca 37. 
 

 
 
      Milyen Isten az ilyen? 
 
    Hazafelé tartott a kórházból. A legjobb 
barátját akarta meglátogatni. Elkésett. Az 
intenzív osztályon mindent megtettek a 
betegért, de nem tudták kiragadni az 
infarktus gyilkos markából. 
    Még negyven éves sem volt, akárcsak � 
maga. Találkozott a gyerekeivel, a 
feleségével. A fájdalom szinte az eszüket 
vette. Csak megölelte �ket, szó sem jött ki 
a torkán.  Érezte, ha még egy percig ott 
marad, � is az intenzíven végzi. 
    Kirohant a kapun. A néma tehetetlen 
düh �zte, hajtotta. Kifulladva ért a 
templomparkba. Kábult fejében végre 
összeállt a mondat, amely a kórház óta 
zakatolt benne: 

-Hát Isten ez? Milyen Isten az ilyen? 
Szeme könnybe lábadt a düht�l és a 
kétségbeesést�l. Megpillantotta a 
keresztet.  A töviskoszorút, sebekt�l 
borított testet, a szenved� arcot. 

- Hát ilyen…-mormogta maga elé, és 
kicsit alábbhagyott a nyomás a fejében. 
                         W. Hoffsümmer nyomán 
 
 
  Kiadja: Györtelek Község 
             Önkormányzata 
4752. Györtelek Kossuth út 19. 
Telefon/fax: 44 557 – 050. 
Szerkesztette:   Bed� János 

 

 

A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep 
eseménye annak a történetnek része, melynek 
f�h�se Jézus, s a Bibliában az 
Újtestamentumot az � életének és tanításainak 

szentelték. A négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János, Jézus életének 
történetét az evangéliumokban hagyta ránk. Jézus tanításaival és példamutató 
életével nagyon sok tanítványt és hívet szerzett, s útra kelt, hogy a húsvét zsidó 
ünnepét a nagy városban, Jeruzsálemben ünnepelje meg, ahol - mint tudta - sorsa 
és küldetése beteljesedik.  Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol 
ünnepl� tömeg fogadta, kezében a béke jelképével, pálmaággal. Az emberek 
ruháikat a porban eléje terítették, hogy arra lépjen, gyermekeiket magasba 
emelték, hogy megáldhassa �ket. Ám a f�papok, akik féltették hatalmunkat, 
elérkezettnek látták az id�t, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mivel féltek a 
tömegt�l, cselhez folyamodtak. Tanítványai sz�k körében akarták elfogni, s az 
egyik tanítványt, az árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy a Mestert a 
katonáknak megmutassa. A húsvét els� napján szokásos vacsorát, a bárányt Jézus 
tizenkét tanítványa körében költötte el, s így szólt: “Bizony mondom néktek, 
tiközületek egy elárul engem.” Kérdezték, melyikük lesz az, s Jézus tudta, az 
árulja el, aki vele együtt mártja kezét a tálba. S mikor Júdás kérdezte, ô lesz-e az, 
Jézus rábólintott: “Te mondád.” Ezen az utolsó vacsorán Jézus fontos dolgokat 
cselekedett. Kenyérrel kínálta tanítványait, mondván: “Vegyétek, ez az én 
testem”, és borral, mondván: “Igyatok ebb�l, mert ez az én vérem.” Ezt a 
jelenetet ismétli a pap a keresztény szertartásokon. Vacsora közben Jézus beszélt 
a feltámadásról, s arról, hogy legh�ségesebb tanítványa, Péter is megtagadja �t. E 
rossz el�jelekt�l terhes este után Jézus tanítványaival a Getsemáné-kertbe megy, s 
kéri  virrasszanak vele. A tanítványok nem teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja 
�ket az álom. A Mester egyedül marad, szorongásaival, kétségeivel. Itt lelt rá 
Júdás a fegyveresek kíséretében, s csókkal árulta el Jézust. Elfogták, s a f�pap elé 
vezették. Jézus megjövendölte, hogy �, az Istennek fia, az Isten jobbján ül majd a 
mennyekben. Ezt bírái istenkáromlásnak tekintik, s halálos ítélettel büntették. Az 
embereket könny� volt Jézus ellen lázítani, megalázták, kicsúfolták az Isten fiát, 
h� tanítványa, Péter pedig háromszor megtagadta mesterét, hogy nehogy azt 
higgyék, Jézushoz tartozik. Másnap reggel Júdea római helytartója, Poncius 
Pilátus elé vitték Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. Ekkorra Júdás megbánva 
árulását, a vérdíjat, a harminc ezüstöt visszaadta a f�papoknak, s önkezével véget 
vetett életének.  Pilátus nem tartotta b�nösnek Jézust, ezért lehet�séget akart adni 
a megmenekülésére. A hagyomány szerint a tömeg kívánságára egy rabot 
szabadon engedhetett. Barnabás és Jézus közül a nép Barnabás megmenekülését 
választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással érzékeltette, nincs köze Jézus 
halálához. A foglyot, bíborköpenybe öltöztették, fejét töviskoszorúval övezték, 
kezébe nádszálat adtak, és gúnyolták: “Íme a zsidók királya!” Majd nehéz 
kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, hogy beteljesüljön a sorsa. 
Megfeszítették. Volt aki segített, volt aki bántotta a haldoklót. Ez a történet és a 
megszemélyesít� alakok újra és újra megjelennek a passiót, azaz Jézus 
szenvedéseit bemutató képz�m�vészeti alkotásokban, zenem�remekekben. A 
katonák, a keresztnél �rt állók kisorsolták maguk között Jézus ruháit. Sokan 
csúfolták, ha valóban Isten fia, miért 
nem szabadítja meg magát? Jézus 
azonban vállalta sorsát, s meghalt a 
kereszten. Halálakor a jeruzsálemi 
templom oltárát díszít� kárpit 
megrepedt, a föld megnyílt. Este 
egyik tanítványa, Aramateai József 
kérte, hadd vigye el a testet, azt 
eltemették és a sír elé követ görgetek. 
Mindez pénteken történt. A sírhoz 
�röket állítottak a f�papok, hogy el 
ne lopják a testet, hisz a jövendölés 
szerint, a halál utáni harmadik napon 
elhagyja Jézus a sírját. 
Vasárnap három asszony, köztük 
Jézus anyja is, finom kenetekkel a 
sírhoz mentek, mely nagy földindulás 
közepette föltárult, megjelent egy 
angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs 
már ott, MERT FELTÁMADOTT. 


