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Már újra van virág. 
Gyöngécske, hófehér. 
Parányi, reszkető, 
de elmegy már a tél. 

 
 Deres kövek közül 

kibújt az új remény, 
piciny hajnalharang 
gyötrelmek éjjelén. 

 
 
 
 
 Fagyos hetek után 

jött, mint a gyógyulás. 
Azt mondja: lesz öröm, 
lehet megújulás. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lélek, ne csüggedezz! 
Hallgass el, rút panasz! 
Él még a szeretet. 
Van Isten. Lesz tavasz. 
 

 
Dömötör Ilona  
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Március 15. 
 
 

 
 

1848. március 15-re emlékezve a 
magyar emberek kokárdát tűznek a 
ruhájukra, és az épületeken is 
magyar zászlót lenget a szél. 
Minden településen 
megemlékeznek az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 
kiemelkedő hőseiről, 
megkoszorúzzák a 48-as 
emlékműveket, szobrokat. Ezen a 
napon a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Március 15-e 
igazi jelképpé vált, amely 
nemzetünk szabadságszeretetét és a 
valódi szabadság utáni vágyát fejezi 
ki. Mi is történt 1848. március 15-
én? A bécsi forradalom híre 
ösztönző hatással volt a magyar 
radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax 
Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, 
Jókai Mórral és Vasvári Pállal 
elhatározták, hogy maguk szereznek 
érvényt a sajtószabadságnak. Alig 
néhányan indultak el Landerer 
Lajos és Hechenast Gusztáv 
nyomdájához, ahol cenzúra nélkül 
kinyomtatták az Irinyi József által 
megfogalmazott 12 pontot, 
valamint Petőfi lelkesítő 
költeményét a Nemzeti dalt. 
Délután nagygyűlést hirdettek a 
Nemzeti Múzeum elé, ahol már 
több tízezer ember jelent meg. Itt 
felolvasták a j 12 pontot és Petőfi is 
elszavalta költeményét. Ez után a 
Várba vonultak, hogy a 
Helytartótanáccsal elfogadtassák 
követeléseiket. Ez teljes mértékben 
sikerült, így vér nélkül győzött a 
forradalom. Az összegyűlt tömeg 
követelésére Táncsics Mihályt is 
szabadon bocsátották, és még 
sorolhatnánk az eseményeket. E nap 

történetét jól ismerjük már. Mindig 
kíváncsian várjuk, egy-egy 
megemlékezés alkalmával melyik 
részletét elevenítik meg 
gyermekeink, az iskolai 
ünnepségeken. Mint minden évben, 
idén is színvonalas, igényes 
műsorral készültek a gyerekek 
tanáraik irányításával 
megemlékezni arról a napról, amely 
elindította a magyar nemzet 
szabadságharcát. Fejet hajtani a 
hősök emléke előtt, elhelyezni az 
emlékezés virágait. Az ünnepséget 
lázas készülődés előzte meg, hisz 
már régóta tanulták verseiket, 
dalaikat, táncaikat. Készültek 
testben és lélekben az ünneplésre. 
Készítgettek kokárdákat, kis 
zászlókat, hogy majd a kopjafa köré 
tűzik. Sokat próbáltak. Az ünnepi 
díszlet folyamatosan készülődött. 
Napról napra több piros-fehér-zöld 
zászló jelent meg az iskola 
ablakaiban, s előkerültek a 
kokárdák. Március 15-én minden 
megemlékező kokárdát tűz a 
ruhájára. Ez a hagyomány a francia 
forradalom nyomán keletkezett, a 
magyar szabadságharcosok viseltek 
először nemzeti színű szalagot. 
Miért éppen piros-fehér-zöld a 
magyar nemzeti lobogó? 
Magyarország ezeréves 
történetében először 1848-49-ben a 
Habsburg-ház elnyomásával 
szemben kitört magyar forradalom 
és szabadságharc mondta ki a piros-
fehér-zöld zászló törvényes 
használatát. A vörös az erőt, a fehér 
a hűséget, a zöld a reményt 
szimbolizálja. Az iskola egyik 
nagytermében gyűlt össze az 
ünneplő közönség, március 13-án 
11 órakor. Az iskolások tanáraikkal, 
óvodások óvó nénikkel, a 
tagintézmény vezetői, vendégek, 
szülők, érdeklődők. A himnusz után 
először a legkisebbek mondtak 
verset, köszöntőt. Majd Majosi 
Gyula polgármester úr mondta el 
ünnepi beszédét, mi után 
következett a gyerekek előadása. 

Nehéz az ilyen alkalmakkor olyat 
mondani, hogy az ne legyen üres 
szólam, nehéz évről-évre mindig 
mást betanítani a gyerekeknek, 
hogy az mégis az ünneplés valódi 
lényegéről szóljon, és ugyanakkor 
meg is maradjon bennük, bennünk 
is valami belőle. Kellenek az 
ünnepek, a jelképek. Különösen 
most, amikor olyan nagyon nehéz 
helyzetben vannak a családok, a 
közösségek, az egész ország, 
amikor nap, mint nap egyébről sem 
hallani a híradásokban, mint a 
gazdasági válságról és annak 
velejáróiról, amikor mi magunk 
érezzük, hogy egyre nehezebb 
minden, ilyenkor kell az igazi 
értékekhez ragaszkodni, s épp 
emiatt van aktuális üzenete a 
márciusi ifjaknak. A szabadság, a 
valódi szabadság utáni vágyunk 
természetes, s mindannyiunk közös 
vágya. A piros-fehér-zöld, az erő, a 
hűség és a remény, mit 
kokárdánkkal a szívünk fölé tűzünk, 
mindannyiunknak sajátja, s közös 
dolgunk. Figyeltem: a gyerekek 
élvezték, hogy szerepeltek. A 
tánclépések, a zászlók lengetése, a 
huszár kalapok viselése, a virág 
jelképes elhelyezése, a gyertyázás, 
és a versek, mind, mind apró kis 
csoda volt a számukra. S jó volt 
nézni őket, mert igazi átéléssel, 
odaadással tettek mindent, tényleg 
ünnepeltek. Köszönjük a 
gyerekeknek a megemlékezést, 
köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját. 
 

 
 

Vozár Ilona 
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Március 15. 

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség 
 

"Inkább halál, mint gyáva élet, 
Igen, vesszünk, ha veszni kell, 
De küzdjünk míg csak egy magyar lesz 
És vérezzünk dicsően el." 
                                        /Gyulai Pál: Hazám/ 
 
161 évvel ezelőtt Magyarországon győzött a 
polgári forradalom.  Nemcsak Pesten, hanem az 
országgyűlés székhelyén Pozsonyban is sorsdöntő 
jelentőségű események történtek. A forradalom 
győzelmét mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az 1848-as eredményeket, vívmányokat még 
a szabadságharc leverése után sem merte eltörölni 
a kormányzat. 
1860 óta nemzeti ünnepként emlékezünk vissza a 
forradalom eseményeire.  Mikor kimondjuk, 
hogy március 15, mindenkinek eszébe jut Petőfi, a 
Nemzeti Dal, a forradalom, szabadságharc. 
Történelmünk nagyjai, mint Kossuth és 
Széchenyi,  akik fontos szerepet játszottak a 
szabadság kivívásában. Ne felejtkezzünk el a 13 
aradi vértanúról sem, akik vérüket és életüket 
adták a forradalomért. 
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. Abban a 
korban élünk, ahol ezeknek a szavaknak nagy 
súlyúk, jelentőségük van. Egyenlőség.  Mi is 

megvívjuk nap mint nap a magunk 
kis forradalmát.  Több kevesebb 
sikerrel, de én hiszem, hogy mindenki  egyenlő. 
Mindenkire egyformán süt a nap, mindenkire 
egyformán érvényesek a törvények, amiket be kell 
tartani. Szabadság. Szabadon utazhatunk bárhová. 
Most már útlevél sem kell és bármikor útra 
kelhetünk, szétnézhetünk a környező 
országokban. Testvériség. Segítenünk kell azokon 
az embertársainkon, akik rászorulnak. Ki egy falat 
kenyérrel, ki pénzzel, ki jó szóval segít. Mert arra 
is nagy szükség van ebben a zavaros világban. 
De visszatérve március 15.-ére, mely a magyar 
nemzet legegységesebb ünnepe, melynek emléke - 
éljen a világ bármely pontján- büszkeséggel és 
melegséggel tölt el minden magyart. Ezen a napon 
minden honfitársunk   kokárdát tűz a ruhájára és 
visszaemlékszik azokra a nagy magyarokra 
akik 1848. március 15.-én szembeszálltak a 
magyarság szabadságáért. 

                         
Sándorné Bunyik Andrea 

 
 
 

Könyvtár hírek 
 
Könyvtárunk 2008-ban 140 db könyvel gyarapodott. Éves beszerzési keretünk az előző évhez 
hasonlóan 200.000.-Ft volt, melyből 106 db könyvet, az érdekeltségnövelő támogatásból, mely 
53.071.-Ft, 34 db könyvet tudtunk vásárolni. Igyekeztünk minden korosztály igényének megfelelő 
irodalmat beszerezni, melyhez nagy segítséget kapunk a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
Hálózatszervezési Osztályától. Évente két-három alkalommal eljuttatjuk igényünket, melyet 
lehetőségükhöz mérten igyekeznek beszerezni és kiszállítani, ellátva 
katalóguscédulával, könyvsarokkal. 2008-ban három alkalommal, 124 kötettel 
gyarapodhatott ideiglenesen állományunk. Az általában könnyed, 
olvasmányos, főleg felnőtteknek való ún. „vándor” könyvek három hónapig 
állnak az olvasók rendelkezésére, melyet szintén a Megyei Könyvtár szállít ki 
hozzánk. Nagyon örülünk, hogy 2009-ben is marad a 200.000.-Ft-os 
beszerzési keretünk. Reméljük hogy sok szép, és hasznos könyvet tudunk 
majd vásárolni belőle. Bízunk benne, hogy ebben az évben is minden olvasó 
megtalálja az igényeinek megfelelő olvasmányt. Ehhez kívánok jó szórakozást 
és kellemes kikapcsolódást. 

Nagy Imréné
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 Versmondó-verseny 

 
"Ide teszem Dunáról a fényt, 
 virágról az illatot, 
 leányról a mosolyt, 
 fiúról a dacot. 
 Ebből csinálok költeményt, 
 hogy gazdagodjatok." 

/Illyés Gyula/ 
 
Idei tanévünkben 2009. január 26-án rendeztük meg iskolánkban a hagyománnyá vált versmondó-
versenyt. Az alsó-és felső tagozatból is sokan jelentkeztek erre a megmérettetésre, a költészet a versek 
ünneplésére. 
Mi is a költészet? 
A költészet csupa szépség, a szépség maga a költészet. A vers, a dal,a líra,a szavak legszebb 
jelentésével tárják elénk a világot. A napsütés, a tenger, a kedves arca, egy átélt pillanat mind szép 
lehet, ha a lélek annak érzi. S a szépséget megőrző lélek maga a költészet. Varázsecsettel dolgozik, 
minden éppen olyan színű a jó versben, mint amilyennek olvasója látni szeretné, s pontosan azokat a 
dallamokat halljuk belőlük, amiket álmainkban is hallottunk már. A költészet igazi jó társ, jó barát, 
minden percünket beragyogja, de mégis megfoghatatlan. Sokat lehetne még mondani róla órákon át, 
de elvarázsolódni tőle, elég egy pillanat. 
 
Versenyünk zsűritagjai voltak:  

 
Botos Éva zsűri elnöke 
Kinter Dóra 
Nagy Dóra 
Sanyó Alma 6. osztály 
Mező Gergő 7. osztály 
Szögedi Ágnes 

 

 

 
Helyezettek: 
 

1.hely:Szabó Dóra 6.osztály 
  2.hely:Harangi Lili  2.osztály 
  2.hely:Molnár Anna 2.osztály 
  3.hely:Papp Antónia 4.osztály 
 

 
Különdíjasok:  

 
Miski Dorina 1.osztály 
Orgonás Zsunanna 1.osztály 
Cucin Enikő 6.osztály 
Csalánosi Emese 6.osztály 

 

 
 

Józsa Zita 
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Reneszánsz túra 
 
Iskolánk tanulói, Király 
Gyuláné tagintézmény-
vezetőnk pályázatának 
köszönhetően, nyertek 
544.000.- Ft-ot egy színes, 
emlékezetes, egész napos 
debreceni kirándulásra. 

Csészéből ettük meg a 
húslevest és a rántott szeletet 
a finom körettel, késsel-
villával, több-kevesebb 
sikerrel. Ízletes volt a 
krémes is, ami már nehezen 
fért bele a pocakunkba. 
Ezután átmentünk az Apolló 
moziba, ahol az ejtőzés 
mellett megnéztük az Arany 
iránytű című filmet, ami sok 
gyerek szerint a nap 
fénypontja volt a szereplők, 
a hanghatás és a történet 
miatt.  

Ezt a túrát 2009. január 9-én 
tettük meg az 5. 7. és 8. 
osztályosokkal, majd 
folytattuk január 30-án a 3. 
4. és 6. osztályosokkal. 
Olyan sokan mentünk, hogy 
a Volán busz mellé az 
Önkormányzat kis buszát is 
igénybe kellett vennünk. 
Mindkét nap első programja 
az volt, hogy kiosztottuk a 
gyerekeknek az üdítőket és a 
rostos ivóleveket, valamint a 
reggeli pizzát, amit 
előszeretettel 
majszolgattunk Debrecenig. 
Sikerült még egy kis 
édességet és ropit is 
vásárolnunk, amit mindenki 
megkapott és tetszés szerint 
fogyasztott a nap folyamán.  
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A két nap kulturális 
programja a Déri Múzeumba 
tett látogatásunk volt, ahol 
egy rendhagyó történelem 
órát tartottak nekünk a 
múzeumpedagógusok, az 
osztályok történelem 
tantárgyába illeszthetően. 
Így betekintést nyerhettünk 
pl.: a honfoglaló magyarok 
életébe, az egyiptomi 
kultúrába, a kínai kor 
érdekességeibe és a 
középkori magyarok dolgos 
hétköznapjaiba is. 

 
Az órák után lehetőségünk nyílt az 
origamit gyakorolni, amikor darut 
hajtogattunk papírból, ill. nemez 
labdát készítettünk szappanos kézzel, 
kísérő tanáraink segítségével.  
Villamossal városnézésre mentünk, 
majd ellátogattunk az állatkertbe és a 
Növényházba is, ahol jókat nevettünk. 
Sikerült szétnéznünk a hatalmas 
Fórumban is, ahol megcsodálhattuk a 
szökőkutat és a színesebbnél 
színesebb butikokat, falatozókat, 
boltokat, fagyispultokat is. A város 
egyik elegáns éttermében, a Barabás 
étteremben elfogyasztottuk 
ebédünket, amit pincérek szolgáltak 
fel nekünk. 

De még itt nem volt vége a 
napnak, mert az uzsonnánkat 
a McDonals’s-ban 
fogyasztottuk el. 
Előszeretettel falatozták a 
gyerekek a Happy meal 
menüt és utána csillogó 
szemekkel fogadták a Mc 
freez-t is. Fáradtan ültünk 
egymás mellett a székeken 
és néztük az üvegablakon 
keresztül a nagyváros zajos 
életét, majd megállapítottuk, 
hogy hiányoznak az 
otthoniak, úgyhogy ideje 
indulni. 
A hosszú, fárasztó, de 
ugyanakkor élménydús nap 
változatos programjait 
Gombos Gyuláné és 
Magyarné Bene Krisztina 
állította össze, remélve, 
hogy a legszínesebb 
emlékekkel sikerül 
feledhetetlenné tenni ezt a 
napot. 

 
 

Magyarné Bene Krisztina 
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Farsang az óvodában szülői szemmel… 

 

 
 

Február 17-én tartották az óvodában a farsangot, 
melyre szülőket, nagyszülőket is szeretettel 
vártak. Már az óvodába belépve is farsangi 
hangulat szállta meg a vendégeket, hisz a folyosó 
s a csoportszobák is szépen fel voltak díszítve 
lufikkal, bohócokkal és farsangi álarcokkal. Az 
óvónénik felajánlásokat gyűjtöttek, tombola 
jegyeket árultak. A gyerekek, és úgy gondolom, 
hogy a szülők óvónénik, dajka nénik is nagy 
izgalommal készültek e napra. Nagyon sok gyerek 
bújt jelmezbe, volt indián, indiánlány, bohóc, 
varázsló, boszorkány, hastáncos, tini-ninja teknős, 
és még szólófürt is. Nagyon ötletes és leleményes 
jelmezeket láthattunk. A zsűri tagjait, cseppet sem 
irigyeltem, hisz bizony nagyon nehéz dolguk volt. 
Három kategóriában kellett győztest hirdetniük, a 
legszebb, a legötletesebb, és a legcsúnyább.  

Az eredményhirdetés után a csoportszobákban 
vetélkedőket rendeztek, melybe a szülőket, 
nagyszülőket is bevonták. Volt szörpivó és alma 
evő verseny. Külön versenyezhettek gyerekek, 
anyukák, apukák. A nyertesek egy érmét kaptak 
elismerésként, és büszkén mondhatom, hogy egy 
érmét nekem is sikerült becserkészni. A 
sorversenyek után kezdődött a tombolasorsolás. A 
felajánlásoknak köszönhetően nagyon sok ajándék 
várt új gazdára. A gyerekek és szülők egyaránt 
izgatottan várták a kihúzott számok elhangzását, 
hátha éppen rá kacsint mosolyogva Fortuna 
asszonya. A tartalmas programnak köszönhetően 
hamar elrepült az idő, de bizton állíthatom, hogy 
ha egy kicsit is, de jó volt újra gyereknek lenni. 
Köszönet érte. 
 

 

Borza György Csaba – szülő 
 

 
Együtt a szülőkkel… 
 
Minden hónapban lehetőséget 
adunk a szülőknek, hogy egy 
délelőttöt az óvodában 
tölthessenek, így betekintést 
nyerjenek az óvodai életbe. 
Januárban bábkészítő délelőttre 

hívtuk a szülőket, ahol ujj és síkbábokat 
készítettünk. A gyerekek közül néhányan az 
elkészült bábokkal verseket, mondókákat adtak 
elő, a vendégek nagy örömére. Februárban a 
farsangi mulatságunkra hívtuk meg a szülőket, 
akik éltek is ezzel a lehetőségge

Szilágyi Hajnalka
l. 

 
 
Tájékoztatom a Szülőket, hogy a 2009/2010-es 
nevelési évben az 5. életévüket betöltött gyerekek 
számára az óvodába járás a nevelési év 
kezdetétől kötelező. 
2009. szeptemberében a 3. életévüket betöltött 
gyerekek kezdhetik meg az óvodát, a később 
született gyerekeket előjegyzésbe vesszük. Ha 
2010. május 31-ig betölti a harmadik évét a 
gyermek, és majd szeretnék óvodába hozni, mert 
a szülők dolgoznak, őt is most kell beíratni. 
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! 

 
Varga Dezsőné 

intézményegység-vezető 
Tel.: 06 54/418-042 
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Bihari Csigacsináló Fesztivál 
 
2009. március 7-én 
Szentpéterszegen került 
megrendezésre a 9. Bihari 
Csigacsináló Fesztivál. A 
térségből 35 csapat 
gyülekezett lelkesen e 
rendezvényre, mely azt 
hiszem mindannyiunk 
számára várva várt nap volt. 
Jó volt találkozni az évek 
óta megjelenő 
versenyzőkkel. Külön öröm 
volt számunkra, hogy két 
csapatot is indíthattunk. A 
házigazdák által készített 
finom reggeli elfogyasztása 
után a zsűri mérlegelte a 
csiga sodrásához szükséges 
begyúrt tésztát. Fél kilónál 
egy dekával sem lehetett 
több. Amikor minden 
csapat elfoglalta a helyét, 
Olajos Mihály polgármester 
köszöntötte a versenyzőket, 
vendégeket. Gyula Ferencné, 
a rendezvény fővédnöke 
nyújtófa koppantására 
elkezdődött a 45 percen át 
tartó verseny. A négy fős 
csapatok rutinosan fogtak 
hozzá a munkához. Egy 
asszony nyújtotta, vágta a 
tésztaszalagokat, a másik 
három pedig sodorta a 
csigát. Verseny volt, de 
nem igazán érződött a 
hangulaton. Feszültség, 
idegesség nem látszott az 
arcokon. Vidáman, 
jókedvűen, itt-ott énekszó 
mellett gyűlt az aranysárga, 
apró csigatészta. A 
versenyzésre szánt idő 
hamar elszaladt. Amíg a 
zsűri meghozta döntését, a 
helyi Aranyeső népdalkör, a 
Rozmaring néptánccsoport, 
valamint a szentpéterszegi 
gyerekek előadása 

szórakoztatott bennünket. 
Végül a zsűri meghozta 
döntését. Az elkészült csigát 
nagysága, vastagsága, színe, 
elkészült mennyisége szerint 
értékelték. Első helyezett lett 
Váncsod csapata, akik egy 
évig őrizhetik a 
vándorkötényt, második 
helyezett lett Szentpéterszeg I. 
csapata, harmadik helyezettek 
pedig ismét a mi asszonyaink 
lettek, Gáborján I. csapata, 
melynek tagjai Boros 
Gyuláné, Mácsi Gyuláné, 
Nagy Jánosné és Oláh 
Albertné voltak. Nagyon 
örültünk neki, hiszen már 
három alkalommal lettünk 
dobogós helyezettek. 
Különdíjasok: Kismarja, 
Bakonszeg és Furta. Nagyon 
szép színfoltja volt ennek a 
napnak a nők köszöntése. A 
helyi polgármester cserepes 
virággal köszöntött bennünket 
a Nőnap alkalmából. A finom 
ebéd elfogyasztása után, jó 
szokáshoz híven „betaposták 
a végét”, az egész idő alatt 
szóló magyar nótára táncra 
perdültek az asszonyok. 
Jövőre, a 10. jubileumi 
csigacsináló verseny 
Berettyóújfaluban kerül 
megrendezésre. Bízunk 
benne, hogy ismét mehet 
mindkét csapat, hiszen ők is 
nagyon szép, mutatós csigát 
készítettek. Köszönjük az I. 
csapatnak, valamint a II. 
csapatnak, Bunyik 
Istvánnénak, Horváth 
Lajosnénak, Sándor 
Gyulánénak és Szilágyi 
Istvánnénak hogy eljöttek és 
képviselték Gáborjánt, 
ápolják hagyományunkat

.  
Nagy Imréné  
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Bibliaolvasás: János evangéliuma 20; 1-18. v. 
Alapige:  „És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel futnak vala, 

 hogy megmondják az ő tanítványainak.” 
/Máté ev. 28; 8. v./ 

Szeretett Testvéreim a feltámadott Jézus Krisztusban! 
 

Félelmetesen örvendetes hír az, hogy Jézus Krisztus 
feltámadott a halálból. Nemcsak azon való örvendezés 
ez, hogy azt a Jézust, akit szerettek az övéi, most, íme 
visszakapták a halálból, megint együtt lehetnek hát 
vele, mint régen, hanem sokkal több ennél! Az a 
felszabadult diadalmas öröm, hogy ott a halálon túl is 
Jézus, az Ő Mesterük az Úr! Lehet-e nagyobb öröm 
annál, mint megtudni, bizonyosságra jutni arról, hogy 
odaát is az a Jézus Krisztus él és uralkodik, aki itt a 
Golgotai keresztfán szenvedett, bűnhődött helyettem, s 
a vére hullásával fizetett értem. Lehet-e nagyobb öröm 
annál, mint üzenetet kapni onnan túlról olyan valakitől, 
aki itt a földön érettem halt meg? A feltámadott Jézus 
valóságáról megbizonyosodni azt jelenti, hogy az a 
Jézus vár rám ott a halálon túl, akit itt megismertem, 
aki itt szeretett, aki kiválasztott a maga számára.  
Meghallani a húsvéti hírt, azt jelenti, hogy nem kell 
félni a bűntő, a büntetéstől, az ítélettől, a haláltól, az 
örökkévalóságtól, Istentől, mert ott is ott van Jézus! 
Feltámadott, romolhatatlan, mennyei testén ott is 
láthatóak a sebek, amiket itt a földön ütöttek rajta, 
amikor kifizette az adósságomat a keresztfán! Lehet-e 
ennek nem örülni? Lehet-e ennek a nagy jó hírnek a 
tudatában egyáltalán mást tenni, mint örülni? 
Nincs a világon megnyugtatóbb, boldogítóbb hír annál, 
mint az, hogy Jézus él! És aki erről a felséges tényről 
már hit által tudomást vett, az igazán életének minden 
helyzetében örvendezhet! Úgy, ahogyan a tanítványok, 
és az asszonyok itt a történetben örültek! A húsvéti 
események alaphangulata az öröm. A feltámadott 
Krisztusban hívő ember alaphangulata is az öröm. 
Ezért volt például Pál apostol is minden külső 
nyomorúsága és szenvedése mellett örvendező lélek. 
Ezért tudott örülni még a filippibeli börtönben is! Úgy 
élte le az életét, hogy szakadatlanul félreértették, 
támadták, üldözték, megverték, bebörtönözték, 
megkövezték, és mégis tud így írni: „Örüljetek az 
Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek!”  
(Filippi 4:4. v.) „Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi 
külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal 

napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű 
szenvedésünk igen-igen nagy dicsőséget szerez 
nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valóak, a 
láthatatlanok pedig örökkévalóak.” (2 Korintus 4; 16-
18. v.) 
Az élő Krisztusban való hit igazán nagyon sokat érhet, 
ha ilyen boldoggá tudja tenni az embert. A Krisztusban 
hívő embert sohasem tudja legyőzni a világ, az ilyen 
ember sohasem lehet szerencsétlen vagy boldogtalan, 
mert az a Jézus az Ura, aki ezt mondta: „Bízzatok, én 
meggyőztem a világot!” (J.ev. 16;33) Még a halált is! 
A tanítványok is olyan nehezen jöttek rá arra a boldog 
valóságra, hogy Jézus feltámadott. Annyira megülte a 
lelküket a szomorúság, a kétségbeesés, hogy nem fért a 
lelkükbe a szomorúság miatt az örömhír! Csak lassan 
tudta kiszorítani az örömhír a lelkükből a 
szomorúságot, de amikor föleszméltek, hogy miről is 
van szó: akkor azután örvendeztek! Neked is így kell 
feleszmélned, hogy Jézus feltámadott, élő Urad van, ne 
bánkódj hát, ne félj hát! És akkor ha nehéz is az élet, 
nem baj, ha tudod, hogy életed mindenféle nehézsége 
fölött is Úr a Jézus! És ha beteg is vagy, ha mostoha 
körülmények közé jutottál is: ez sem baj akkor, ha 
tudod, hogy mindezekben is Krisztus az Úr, mindezek 
fölött is ott van az, aki szeret téged, aki meghalt értek, 
aki vérén megváltott téged! 
Ugye mennyire érthető, hogy a húsvéti hír hallatára 
azok az asszonyok „gyorsan eltávozván a sírtól, 
félelemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy 
megmondják az ő tanítványainak”. Milyen jó, hogy 
továbbadták az örömhírt a tanítványainak, és azok is 
továbbadták az ő tanítványinak, és azok megint tovább 
– így jutott el a félelmetes örömhír hozzánk is, hogy 
Jézus feltámadott! 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta érette, hogy valaki hiszen Őbenne 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján.ev.3;16) 
Ámen 

 
Ünnepi istentiszteleteink: 
Április 05. vasárnap de. 11.00 óra Virágvasárnapi istentisztelet 
Április 10. Nagypéntek 11.00 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet 
Április 12. Húsvét I.      11.00 óra Úrvacsorás ünnepi istentisztelet 
Április 13. Húsvét II.     11.00 óra Húsvét II. ünnepi istentisztelet 
 
Tisztelettel és szeretettel kérjük testvéreinket, hogy a személyi jövedelemadó 1+1 %-át legyenek szívesek 
felajánlani a Magyarországi Református Egyház számára. Technikai száma: 0066,  
valamint a Gáborjáni Templomért Alapítvány számára. Adószámunk: 18551068-1-09 
Egyházközségünk elnöksége, presbitériuma nevében a Szeretett Testvéreimnek, a testvérek szeretteinek, 
községünk minden lakójának Istentől békességben, szeretetben gazdagon megáldott Húsvéti ünnepeket kívánok, 
abban a bizonyosságban, hogy tudhatjuk: a mi Megváltónk a Jézus Krisztus él, feltámadott! 

Tóth József református lelkipásztor 
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Nyuszi fészkek 

Piskótatésztát és vajas krémet készítünk. Pohárral kerekeket vágunk a süteményből, ha nem 
elég vastag, kettőt-kettőt összeragasztunk a krémmel, majd kívül is bevonjuk. 
Kókuszreszeléket ételfestékkel megfestünk zöldre, megszórjuk vele a kis tortácskák tetejét, 
kistányérokra helyezzük őket, majd mindegyiknek a közepére egy kis halom tarka cukortojást 
rakunk. Ha van elég, lehet egy néhányat a tányér szélén, köréje is rakni.  

 
 

 
FÜSTÖLTSONKA 
SAVANYÚKÁPOSZTÁVAL    
Hozzávalók  
600 g füstölt tarja  
2 fej vöröshagyma 
2 babérlevél 
1 teáskanál köménymag 
fél teáskanál kakukkfű 
1 evőkanál csípős mustár 
750 g savanyú káposzta   
Elkészítése  
A sonkát feltesszük főzni úgy, hogy a víz 
elfedje. A meghámozott hagymát karikákra 
vágjuk, majd a fűszerekkel együtt a vízbe 
tesszük. A sonkát felforraljuk, majd fedő 
alatt gyenge tűzön főzzük. 40 perc múlva a 
sonka levét leöntjük úgy, hogy még 1,25 dl 
maradjon rajta. A leöntött levet leveshez 
felhasználjuk. A sonkát felszeleteljük. A 
savanyú káposztát beletesszük a sonkalébe, 
erre ráhelyezzük a sonkaszeleteket, és 
lefedve készre pároljuk. Fűszerezzük és 
tejföllel tálaljuk. Petrezselymes sós burgonya 
illik hozzá. Aki szereti a változatosságot, az 
készíthet köretként zöldborsópürét fele 
burgonyából és fele zöldborsóból. A 
sósburgonya helyett ezt a pürét fele-fele 
arányban tejjel és tejszínnel elkeverjük, és az 
egészet felverjük.  

 
HÚSVÉTI MUFFIN   
Hozzávalók /12 darabhoz:/ 
20 dkg liszt  
15 dkg cukor  
2 egész tojás  
2 kk. sütőpor  
2 kk. szódabikarbóna  
1 cs. vaníliás cukor  
1 dl tej  
0,5 dl olaj  
1 csipet só  
1 ek. méz  
1 tk. rum csokis mazsolás drazsé  
színes csokidara, színes apró tojáscukor    
Elkészítése 
Külön tálba rakjuk a száraz alapanyagokat, 
és külön tálba a nedves alapanyagokat. A 
tojásokat csak lágyra kell felverni. Majd 
összedolgozzuk a két tál tartalmát. Kivajazott 
muffinformába öntjük. A kivajazásra nincs 
szükség, ha papírkosárkákat vagy szilikon 
muffinformát használunk a sütéshez. A 
formát csak 3/4-ig töltsük meg, különben a 
sütemény túlcsordul. A kis adagokba 
beleteszünk 5 db csokis mazsolás drazsét. A 
muffin 200 fokon, előmelegített sütőben 20 
perc alatt elkészül. Tűpróba! Még melegen 
kidíszítjük a tetejüket színes csokidarával 
vagy színes apró tojáscukorral. 
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Én a kertész fia vagyok, 
kislányokat locsolgatok. 
Gyere, kislány, el ne 
hervadj, 
Jó kölnivel 
meglocsollak! 

Bari béget zöld 
gyepen 
Sárgállik a hérics 
Bocsánat, de 
rávizelek 
A fejedre én is. 

 

 

 
 

 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. 
Rózsavíztől, majd meglátod, szép és ügyes 
leszel, 
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? 

 
Ákom-bákom berkenye, 
Eljött húsvét reggele. 
Rózsavizet Erzsónak, 
Piros tojást Ferkónak! 
 

 
 
Ajtó mögött állok, 
Piros tojást várok. 
Ha nem adtok, lányok, 
Estig is itt állok! 
 

 

 
 
Hímes tojás, 
bársony barka, 
aprócska a 
nyuszi farka, 
ám ez cseppet 
sem zavarja, 
hogy aprócska 
az ő farka, 
de a füle 
hosszú ám, 
szép húsvétot 
kis komám! 

 
 

   
Gáborján község közéleti lapja, V. évfolyam 2. szám, 2009. április.  
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