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2019. Karácsony

Kegyelemteljes karácsonyt!

A főpásztori jóváhagyás után felállt az
új képviselő-testület, melynek neve ezután:
Plébániai Tanácsosok Testülete. Advent 3.
vasárnapján, azaz 2019. december 15-én a
szentmisén az új testület letette fogadalmát.
Az új testület:
Baranyainé Murvay Sára KARITÁSZ,
Bot Adrián, Czirokné Kiss Ildikó, Czuth
János, Erős Károly, Dr. Domonkos István,
Duszka-Selmeczi Edit, Horváth Csilla
plébániai adminisztrátor, Juhosné dr. Pleskó Ágnes, Kokovai Mariann, Korcsok

Marianna katolikus iskola igazgatója,
Palacsik János, Petrusné Katona Beáta
hitoktató, Selmeczi László, Siktei Katalin,
Dr. Szántó Mária, Tercsi József, Zsoldi
Lajos.
Megválasztottuk az új tisztségviselőket:
Egyházközségi elnök Dr. Domonkos István, gondnok Selmeczi László lett.
Munkásságukat kísérje Isten áldása!

Kegyelemteljes karácsonyt,
és Isten áldásaiban gazdag, sikeres új évet kíván:
Iványi László
tb. kanonok,
esperesplébános,
valamint az új
Plébániai Tanácsosok Testülete
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Wass Albert: Te és az Isten
Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Menynyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember
alkotott? Nézz meg egy virágot! A legegyszerűbbet: nézz meg egy
hóvirágot!
Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment
a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy
mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra.
Felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól. Kinő a szár, utána
futnak a levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág. Kacag. Szinte hallani lehet.
Nézd meg jól, milyen szép! Milyen szép és milyen tökéletes.
Ember-művész nem alkotott még hozzá foghatót, csak másolt.
Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted.
Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög
benne. Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden világ
egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A Te szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy van ezen a világon,
egyetlenegy, aki alkot. Napról-napra, percről-percre, mindig újat
és mindig ugyanazt.
Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót vagy a tengert!
És gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd
vízcseppbe zárt világ! És aztán gondolj a csillagokra! Azokra,
amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami és köztük a Tied, a
Föld, talán a legkisebb. Gondold csak el, hány milliárd vízcsepp
lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz.
És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni
Veled, hogy nincs Isten.
Nincs, mert ez, vagy amaz így történt. Mert romokban fekszik a házad. Mert meghaltak sokan, akiket szerettél. Mert kevés
a kenyér. Mert sok a nyomorúság. A világban, mondod, nincsen
igazság. És a Te világodat érted alatta. A Te külön világodat, ezt
az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot. A
nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő, műhelyszagú
és paragrafusok közé zsúfolt világot. És elfelejted, hogy ezt a világot Te csináltad magadnak. Te és a többi emberek, és így egyedül
ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.
Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez, semmi köze ahhoz,
hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz-e élni abból
a fizetésből, amit a többi emberek adnak Neked az önként magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe,
nem törődik a gépeiddel és talán azt sem tudja, hogy létezik az
egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak és
amivel most nem vagy megelégedve. Ő a csillagrendszerekkel és
az ibolyák gyökerével törődik csupán.
Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait és pillanat-

ról pillanatra újakat alkot. Amit Ő alkotott, azért vállalja a felelősséget. Ott minden az Ő elgondolása szerint történik, tiszta és
művészi törvények alapján. Ott nincsenek meglepetések és váratlan fordulatok. Nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz.
Ezt a fogalmat az ember alkotta és emelte földöntúli alapzatra,
hogy megbocsáthasson magának, ha ostobaságokat cselekszik. A
sas nem gonosz, amikor lecsap a galambra. Fiainak viszi, hogy élhessenek. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket, hogy
ne szaporodhassanak el a galambok s ne egyék el az egerek elől
a gabonát.
Az ember alkotott magának egy külön világot, a vízcseppen
belül. Kiugrott a nagy együttesből, kivonta magát a művészi rendező keze alól, ácsolt magának külön színpadot, pingált magának
külön díszleteket s maga osztja ki magának a szerepeket benne.
Hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az előadás. Ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor rászakadnak és rozsdás szögekbe veri
a fejét. Maga tette oda a szögeket.
Ha rosszul mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. És főleg
ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések felelősségét. Szabad
kezet kértél, s Ő, amennyire lehetett, szabad kezet adott. A lerombolt házakért, a drágaságért, a feketepiacért, a szénhiányért
s azért, hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán
nem tehet. Talán nem is tud ezekről. Nem kíváncsi, hogy az Ő
rendjén kívül, a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga önteltségéből mire végezte. Neki
a hóvirágokra van gondja, meg a madarakra. A csillagokra és a
fákra. Meg arra, hogy szüless és meghalj. És hogy a gyomrod feltéve, ha mértéktelenségedben el nem rontottad - megeméssze
az ételt, amit adsz neki. Nem felelős, ha szíved idő előtt megunja
pumpálni a véredet, mert hanyagul és könnyelműen elrontottad
felesleges izgalmakkal, amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál.
Egyáltalában: az Istennek hagyj békét saját világoddal kapcsolatban. Nem várhatod, hogy Ő menjen oda hozzád, ha magad
voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál
Neki. Te kell fölkeressed Őt, ha vissza akarsz Hozzá térni. Könynyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék. Ha nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet akarod Neki elpanaszolni,
hanem egyszerűen csak látni akarod Őt s megnyugodni abban,
hogy van.
Ott leled mindég, a műhelyében. A vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól. Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő. A virágban, mikor a szirmait bontja.
A pillangóban, ahogy szárnyra kél. Ott dolgozik.
És ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte, levetve
minden magadra aggatott bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának, tudománynak vagy előítéletnek nevezel: akkor talán
reád is néz. Talán még reád is mosolyog. Mélységesmély, szelíd
művész-szemével végigsimogat és azt mondja:
- Bizony látom, rossz bőrben vagy fiam. Ideje volt, hogy viszszatérj közénk.
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Húsvét óta igen sok érdekes programunk volt a keresztény
klubban. Április 27-én Faragó András színművész volt a vendégünk. A rossz idő ellenére közel ötvenen jöttünk össze. Nagy
örömünkre eljött Pleskonics András tanár úr is, aki a művész urat
diákkorában felfedezte, pályáján elindította; majd úgy adódott,
hogy a későbbiekben is egyengette útját. Kettejük beszélgetése,
előadása sok derültséget váltott ki, hiszen mindketten csodálatos humorral vannak megáldva. A csúcspont az volt, amikor Faragó művész úr egy ismert operett dalt japánul énekelt.
A következő héten már az Anyák napi műsorral készültünk, s
noha kevés időnk volt a felkészülésre, meghatóan szép, színvonalas előadást hallhattunk az OKIK felnőtt klubban és az idősek
otthonaiban.
Májusi szalonnasütésünkre 60-nál többen jöttek el. Az evangélikus iskola kis néptáncosai mindenkit elbűvöltek. Köszönet
érte Palcsekné Józsa Szilviának, aki betanította őket.
Orosz vendégünk is volt, Roman Domin, akivel a bátrabb
(oroszt tanuló) gimnazisták lelkesen kezdeményeztek beszélgetést.
A szokásos napközis táborok idén hiányoztak, csupán a főzőtábort tartottuk meg. Igen ügyes középiskolások alkották a
törzsgárdát, főleg fiúk, de most is több korosztály vett részt, az
óvodás korúaktól az egyetemistákig. Záró rendezvényünkön
– amely egyben az OKIK évadzáró – ismét több Arany Fakanál
díjat osztottunk ki, majd a Zenebarát Felebarátok együttes szép
koncertjének örülhettünk. A főzőtábor színvonalát növelte a 3
értékes előadás, amelyet szakemberek tartottak: Baranyainé
Anikó a csíramálé készítéséről, Héjjasné Szitás Ágnes a szalagos
fánkról, Bánki-Horváth Sándor a pácolás technikájáról beszélt a
fiataloknak.
Felnőtt klubunknak az évadzáróig 2 kirándulást szerveztünk:
egyiket a békéscsabai Andy Warhol tárlatra, a másikat Gyomaendrődre. Mindkettő jól sikerült, bár többen is eljöhettek volna.
A diákok nyári tábora ezúttal Endrődön volt; az eddigi egyik
legsikeresebb rendezvényünknek bizonyult. A diákok részletes
beszámolói a szeptemberi OKIK híradóban olvashatóak.
A 2019/20-as klubévad felnőtt klubja grillpartival és filmvetítéssel kezdődött, népes részvétellel. A diák évadnyitón a nagyszénási Kurticsi citerazenekar hangulatos előadásával megénekeltette a jelenlévőket.
Szeptemberi felnőtt klubunkon Hering Zoltán számolt be a
hajléktalanszálló életéről, amelynek 17 évig vezetője volt. Előadását érdekes videofelvételekkel kísérte, s így megismerhettünk
egy világot, amely iránt senki sem lehet közömbös. A fiataloknak Novák István rendőr alezredes beszélt humorral a biztonságról és az óvintézkedésekről, amelyet mindenkinek célszerű
figyelembe venni.
Októberben Németh-Csiki Rebeka aerobic táncosaiban gyönyörködhettünk, majd Patyiné Bogdánffy Ágnes tornáztatta
meg az ifjúságot.
Novemberben Ancsa - Molnár Hajnalka ikonfestő előadása
és alkotásai szereztek szép élményt a hallgatóságnak, majd november 22-én a hagyományos Credo koncert szívderítő dalait és
tanúságtételeit hallgathattuk meg.
Évtizede élő programjaink most is betöltik a klubéletet: a hajléktalanok, idősek támogatása, gyűjtés a nagyszalontai árvaház
számára, szombatonként az adventi gyertyagyújtások, műsorok
minden korosztály számára közösségi alkalmakat jelentenek.

Kalandpark, szarvasi arborétum

Évadnyitó a Kurticsi citerazenekarral

Hajókirándulás

Részt vettünk a Szent Gellért napon és a csanádapácai körzeti ifjúsági találkozón. Az OKIK klubban hetente hittanórákat is
tartunk a nagyobb diákok számára.
Mindehhez Isten mindig megadja az erőt és a szükséges támogatást.
Bánkiné Borbély Mária
klubvezető
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Legyél te is angyal!
A Katolikus Karitász idén is meghirdette az Angyalbatyu és
az Egymillió csillag a nélkülözőkért nevet viselő országos kezdeményezését. Az akcióban résztvevők rászoruló gyermekeknek
készíthetnek ajándékcsomagokat, valamint nélkülöző családokat
támogathatnak.
Az országos, Angyalbatyu nevet viselő kezdeményezéshez az
orosházi karitászcsoport is csatlakozott.
– A karácsony az egyik legfontosabb ünnepünk. Véleményem
szerint ezt az ünnepet nem lehet szívből megélni anélkül, hogy ne
gondolnánk a rászorulókra – mondta Baranyainé Murvay Sára,
az orosházi karitászcsoport vezetője.
Az Angyalbatyu akció során elsősorban a gyermekeket szeretnék megszólítani, érzékenyíteni.
– Azzal, hogy átadja megunt játékait egy rászoruló gyermeknek, megtanulja, hogy nem minden társának természetes, hogy
karácsonykor ajándékot kap. Örömet ad és örömet kaphat cserébe – mondta a vezető.

cadika között tevékenykedünk
– ismertette Baranyainé Murvay
Sára.
Azokon a településeken,
ahol működik karitász szervezet, a dolgozók az utcán mécseseket osztanak az arra járóknak.
– Megszólítjuk őket, hogy gyújtsanak gyertyát a szegényekért,
mondjanak értük egy imát.
Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy anyagilag is szeretné
támogatni a rászorulókat, az erre
szánt összeget a kihelyezett gyűjtődobozba teheti – tért ki rá a
vezető.
Az összegyűlt adományokból tartós élelmiszert vásárolnak,
majd rászoruló családokhoz juttatják el a csomagokat.
Az Angyalbatyukat leadhatjuk az Eötvös Iskolában, a régi pléÍgy készíts Angyalbatyut!
bánia épületében, a Széchenyi tér 1 alatt csütörtökönként 14-16
óra között, és december elsejétől nyolcadikáig a Katolikus tempElső lépésként válogass össze jó állapotban lévő játékokat, lom előtt felállított gyűjtőhelyen minden nap 15-17 óra között,
apró ajándéktárgyakat, édességet, pipere holmikat. Tehetsz bele ahol mécses-gyújtásra is alkalmunk nyílik.
személyes üzenetet, jókívánságot, képeslapot vagy rajzot is. Ez(OROS-CAFE /2019.12.04 szerint, írta: Gál Diána Babett)
után keress egy dobozt, amibe beleférnek ezek. Végül pedig írd
rá a dobozra, hogy hány éves fiú vagy lány számára készítetted.
Mindezek után már nincs más dolgod, mint elvinni a dobozt az
egyik gyűjtőpontra december elseje és nyolcadika között.
Karitász „halászlé”
A karitászcsoport tagjai kérik, ne tegyünk a dobozba törékeny,
folyékony vagy romlandó ajándékot, hiszen ezek tönkre tehetik a
A Karitász Csoport szervezésében, szeptember 29-én, az Oroscsomagban lapuló meglepetést. Amennyiben nincs dobozunk,
elvihetjük zacskóban az ajándékot a gyűjtőpontra, ott a karitász házi Nyugdíjas Egyesület Töhötöm utcai székházában vacsorát tartott a római katolikus plébániához tartozó képviselő testület, hitokmunkatársai bedobozolják.
tatók és a saját tagjaik, valamint a hozzátartozóik részére.
A rendezvényen részt vett, Iványi László kanonok plébános és
Erős Károly az Egyesület elnöke is.
Az igen ízletes, kifogástalan „bográcsos halászlét” – saját fogású
halakból – Baranyainé férje készítette. A túrós csusza, mely szintén
„nagyos” volt, a pörcről sem feledkezhetünk meg, a csoport asszonyainak remekműve volt.
Utólag mondhatjuk, hogy a „hagyományos” összejövetel nagyon jó hangulatban folyt le.
Jövőre is meg kell tartani!
(Mészáros Géza)

A karitász tagjai az utcán mécseseket osztanak az arra járóknak
(Fotó: Baranyainé Murvay Sára)
– Nemcsak az Angyalbatyu akcióhoz csatlakoztunk, hanem
az Egymillió csillag a nélkülözőkért elnevezésű országos programhoz is, melynek keretében szintén december elseje és nyol-
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Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez

1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom
egyszerre megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit
sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat
helyreigazítsak, vagy kijavítsak… csak magamat.

3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra
születtem… nem csak a másvilági, hanem az evilági
boldogságra is.

4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy
megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én
kívánságaimhoz.

5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra;

amit a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki
élethez szükséges.

6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem
vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen;

ha gondolataimban sértődöttnek érezném magam,
gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.

8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem

ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom.
És két rossztól tartózkodom: a hajszától és a
határozatlanságtól.

9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha a tények az ellenkezőjét
mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés úgy
törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.

10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami
szép, és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy
tizenkét órán át jót tegyek.

OROSHÁZI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ

Én hívlak élni
Hallgasd meg, mit suttog az élet,
élni hív, újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen fényed.
Lásd meg végre, hogy szeretnek
még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,
ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erőre így találsz.
S mi most bánatot okoz
később nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedből kihull az élet.
Ne keresd már, hogy hol tévedtél,
ne sírj azon, mit meg nem tettél.
Gyere velem, én hívlak élni
vérző szívvel is remélni…
Dzsida Jenő
Pribék Endre művésztanár kedvenc verse,
a 2019. október 4-i orosházi kiállítás
megnyitóján hangzott el

Szent XXIII. János pápa
Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak szemeim.
Meghalt ifjúságom.
De Őt, a fényest, a nagyszerűt
Mindörökre látom.
Ady Endre

Magyar Katolikus Rádió Orosházán és környékén - FM sáv 88,6 MHz
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Akiktől búcsúzunk...
P. Tímár Mihály SDB

„Tied vagyok én, üdvözíts engem.”
118.zsol. 94.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye, a magyarbánhegyesi plébánia és
önkormányzat, a nagybánhegyesi filia és a hozzátartozók nevében
fájdalommal tudatja, hogy

Fabisz Ákos
plébániai kormányzó

2019. december 15-én, életének 89. évében,
áldozópapságának 62-ik évében, a budapesti
Honvéd Kórházban visszaadta lelkét Teremtőjének.
Tímár Mihály atya 1931. október 4-én született az Endrődhöz
tartozó Hunyán földműves családban. Mélyen hívő katolikus családban nevelkedett 5 testvérével együtt. Iskoláit Endrődön végezte,
majd 1943-ban került a gyulai Szalézi Intézetbe. Visszaemlékezése szerint 1946 őszén lett napi áldozó és ekkor kezdte érdeklődve
figyelni a körülötte lévő szaléziak életét. 1946. karácsonyán kérte
szülei beleegyezését, hogy szalézi lehessen. 1947-ben kezdte meg
a noviciátust Mezőnyárádon. 1948. szeptember 12-én Tanakajdon
első fogadalommal kötelezte el magát. Amikor 1950-ben a rendeket
feloszlatták, folytatta tanulmányait és sok betegség és nehézség után
Kecskeméten érettségizett 1953-ban. A Szeged-Csanádi Egyházmegyébe jelentkezett, papnövendékként Szegeden folytatta teológiai tanulmányait, ahol 1958. június 18-án pappá szentelték. Örökfogadalmát titokban, már a diakónus szentelés után 1957-ben letette.
1950 után megtapasztalta a szerzetesi élettel járó nehézségeket.
Felszentelését követően, mint újmisés pap 1958-60-ban Gyomán
volt segédlelkész, majd két évet Gyulán szolgált, utána a debreceni
Szent Anna főplébánián volt egy évig káplán, majd Békésre került.
Ezután önálló lelkész lett Vésztőn, miután Bucsára vitt az útja, ahol
öt évet töltött. Innen Szeghalomra került, onnan 1977-ben Endrődre, ahol 1982 decemberéig szolgált. Innen Debrecenbe került
a Szent Anna plébániára. Munkássága elismeréseként préposttá nevezte ki püspöke. 1988-ban egy évre Berettyóújfalura, majd
Orosházára helyezték, szintén egy évre. Ekkor már újraindultak a
rendek, és mint szerzetes, Baji János atyával dolgozhatott együtt.
1990-ben nagy lelkesedéssel, P. Pásztor János tartományfőnök első
hívó szavára tért vissza a rendbe. A szalézi újrakezdéskor 1990ben tartományi ekonómusi kinevezést kapott amit 4 cikluson át,
egészen 2002-ig betöltött. Pestszentlőrincen 1990-1995 működött,
majd igazgató Szombathelyen 1995 és 2002 között. 2004 júliusától
Gyomaendrődre, korábbi egyházmegyés állomáshelyére tért vissza.
2009 végén visszatért a rendbe, és Balassagyarmatra került. A ház
bezárásakor 2014-ben került át Óbudára. Már fiatalon komoly betegségek gyötörték, de mindig felerősödött. 2019 szeptember 18-án
került kórházba, rákos megbetegedéssel. Műtét és kemoterápia várt
rá amit szalézi hivatásokért felajánlva hordozott.
Szeretett Mihály atyától 2019. december 23-án, 12 órakor Péliföldszentkereszten búcsúzunk. A kegytemplomban engesztelő áldozatot mutatunk be lelki üdvéért, majd a szentmise után rendünk
sírkertjében helyezzük örök nyugalomra. Mihály atyát gyászolja
testvére és hozzátartozói, a Szalézi Társaság,

életének 39. papságának 8. évében 2019. november 29-én elhunyt.
Fabisz Ákos Orosházán született 1980. március 1-jén Fabisz
István és Ottlecz Mária házasságának elsőszülött gyermekeként.
Azokban az években a szülők építkezésbe kezdtek, a család az anyai
nagyszülőknél lakott, így különösen szoros kapcsolat alakult ki a
nagymama és közötte, amely ragaszkodás egész életét végig kísérte.
A gerendási általános iskola elvégzése után mezőgazdasági szakközép iskolai érettségi bizonyítványt szerzett, majd művészi pályán
képezte magát tovább, ám a fővárosban töltött évek után haza tért
és a helyi szeretetotthonban dolgozott. Kereste a saját útját.
Fiatalként imádságos lelkületű volt, az egyházi liturgiában járatos, aki tagja a templomtakarító csoportnak és a Jézus Szíve család imaközösségének, valamint az egyház képviselő testületének is.
Munka mellett levelező tagozaton főiskolára járt, általános szociális
munkás szakot végzett. Az egyházi feladatok mellett a falu közösségi életben örömmel és aktívan tevékenykedett, a helyi önkormányzat képviselő-testületének is tagja volt.
Hosszú ideje ért benne a papi hivatásra való Isteni elhívás, 2007.
tavaszán jelentkezett Szeged-Csanád Egyház Megye Papi Szemináriumába, ahol 2012-ben szentelték pappá.
A Csongrádi Belvárosi templomban, majd a Szegedi Dómban
volt káplán. Öt évvel ezelőtt Nagybánhegyes-Magyarbánhegyes
plébániai kormányzójává nevezte ki a püspök. A feladatot nagy
örömmel és lelkesedéssel fogadta. Fontos volt számára a helyi lakosság megismerése, és az ott élő emberek szolgálata, valamint a
templom és környékének mindenkori rendezettsége. Meg akart
felelni mindenkinek, néhány jó szó is nagy örömöt jelentett számára, a negatív kritika mélyen bántotta lelkét. Tisztelte és szerette
az embereket, igyekezett mindenkinek előre köszönni és pár szót
is váltani.
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†Dr. Forman Istvánné Nagy Emília Terézia
Nagy Emília Terézia 1944. május 15-én
született Nagy Sámuel
matematika- fizika szakos középiskolai tanár és
Horváth Emília tanítónő
második gyermekeként.
Testvérei Nagy Sándor,
Nagy Éva.
Általános
iskolás
korában szinte minden
orosházi iskolát megjárt. A család többször
is különböző szolgálati
lakásokban lakott és a
szigorú körzetesítés és
katolikus hite gyakorlása miatt majdnem minden évben intézményt
kellett váltania. Végül az
I. sz. Általános Iskolában
fejezte be a nyolcadik
osztályt. Osztályközösségre, szellemi otthonra
a Táncsics Mihály Gimnáziumban lelt. 1962-ben jeles érettségivel
jelentkezett a szegedi egyetem biológia-kémia szakára. Élete meghatározó élménye maradt, hogy a felvételin elért maximális pontszáma ellenére, a szülei értelmiségi pályája miatt elsőre elutasították a jelentkezését és csak fellebbezés után került be az egyetemre.
Ötéves egyetemi élete meghatározó volt a számára. Leginkább
a laborgyakorlatokat szerette, mint későbbi egész pályája során is.
1967-ben kapta meg biológia-kémia szakos középiskolai tanári
diplomáját jó minősítéssel.
1967-1968-ban a József Attila Általános Iskolában kezdte tanári pályáját. 1968-2004-ig a Táncsics Mihály Gimnáziumban tanított biológiát és kémiát egyaránt. Tanári pályája során többször is
vállalt, kapott osztályfőnöki megbízatást. Nagyon sok tanítványát
készítette fel sikerrel biológiából és kémiából egyetemi és főiskolai
felvételikre. Nagyon sok tanár, biológus, orvos, gyógyszerész, vegyész, agrármérnök pályáját indította el. Tanítványai az Irinyi János
kémia, a Kitaibel Pál biológia és az OKTV biológia és kémia versenyek országos döntőiben számos szép helyezést értek el.

Bármerre is szolgált, szerettei mindig haza várták. Az utóbbi
években a vasárnapi misék után a hétfői napokat töltötte otthon,
ahol szerető családi légkör vette körül, olyan család állt mögötte,
akikre bármikor bármiben számíthatott. Szoros kapcsolatot tartott
húga családjával, annak két gyermekének különleges helye volt a
szívében, szívesen ment értük az iskolába, vigyázott rájuk míg a
szülők haza érkeztek. Szerette a családi ünnepségeket, szeretett a
nagymamánál kuktáskodva jókat beszélgetni, énekelni. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy mindnyájunkban.
Mindig szívesen jött Orosházára, örömmel helyettesített.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmise és búcsúztatás a magyarbánhegyesi római katolikus templomban volt 2019. december 14én szombaton 10 órakor, Gyulay Endre ny. püspök és nagyszámú
papok, hívek, tisztelők közösségében.
Temetése ugyanezen a napon 12 órakor a gerendási temetőben
volt, melyet Iványi László orosházi espresplébános, tb. kanonok vezetett.
„Jézusomnak szívén megnyugodni jó”
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1985-1992-ig Megyei Szaktanácsadó volt biológiából, ’90-től
kémiából is. Mindvégig arra törekedett, hogy a biológia majd kémia szakos kollégáinak ne a hatósági felügyelője, hanem segítője
legyen, aki, ha kellett tanácsokkal és oktatási segédanyagokkal egyaránt támogatta őket.
Részt vett a MOZAIK Könyvkiadó középiskolai biológia munkafüzet és feladatgyűjteményt készítőprogramjában szegedi, miskolci, pécsi és pesti szaktársakkal karöltve.
Szenvedélyesen szerette a természetet. Természetjáró és környezetvédő volt. Kertészkedett. 1990-ben egyike volt azoknak, akik
kezdeményezték Orosháza és Szarvas térségei ivóvízének arzénmentesítését.
1993–97-ig elvégezte a katolikus hittanári szakot. 1991-ben
megkapta a Táncsics-díjat, amit az elismerései közül a legtöbbre
értékelt, mert a munkatársai és a diákok szavazata alapján ítélték
oda a számára.
Nyugdíjazását nehezen viselte, de tudását magántanítványoknak és az unokáinak mindig igyekezett átadni.
1968-ban kötött házasságot Forman Istvánnal, akitől két gyermeke született: 1969-ben Balázs György, 1974-ben Blanka Zsuzsanna. Balázstól három fiú unokája, Blankától két lány és egy fiú
unokája született.
Egész életét gyermekeinek és unokáinak szentelte.
Kb. 1990 óta volt aktív tagja a róm. kat. egyházközségnek. Hitoktatás, táboroztatás, oltárdíszítés, takarítás, beteglátogatás, rászorultak felkutatása és segítése, bibliaórák bemutatása jellemezte az
egyházhoz fűződő tevékenységét.
Betegségére egy évvel ezelőtt derült fény. De sajnos csak részben. A műtétek, kezelések és a rehabilitáció ideje alatt mindvégig
reménykedett a felépülésben, a gyógyulásban. Betegsége során végig szerető családja vette körül. Életének utolsó napjaiban szentségekben részesült. 2019. december 9-én hónapokon át tartó súlyos
betegség után adta vissza lelkét Teremtőjének.
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A tisztelet
Résztvevői lehettünk ez év október
4-én egy művészeti kiállításnak, melyet az
Orosházi Képzőművészeti Csoport tagjai
rendeztek. Ezen alkalomba beleszövődött a
megható, emlékező tisztelet Pribék Endre
tanár úrra. A kiállítás az Ő tanítványainak
alkotásait mutatta be. A tanár úr a természet szépségeire hívta fel a figyelmet és kérte ennek továbbítását, tanítványaitól.
Már Ciceró így mondta: „Istent az
eszünkkel keressük, de a szívünkkel találjuk meg”. Másként fogalmazva: a bölcsesség az észben gyökeredzik, de a szívben
hajt virágot. A kettő közötti harc tulajdon
lelkünk csataterén zajlik. Félelmetes, hogy
gyakran magunk sem tudjuk, melyikhez
kötődünk jobban. Ezen a csatatéren van a
művészet, irodalom, zene, kultúra és még
egy halomnyi szépség. Mindezek segítenek
eljutni a lényeghez, aki Krisztus.
„Emeld fel a fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed…” írta
Dzsida Jenő.
Ennek a szépségnek oktatójára, tanárára emlékezetek, hálával, tisztelettel a tanítványok, akiknek példát mutatott a tanár úr!
Felhívta figyelmüket a „három H betűre”: Hit, Haza, Hűség. Ezek tisztelete is
szimbolizálható kézzel alkotott műveikben.
A Teremtő embereken keresztül, azok
munkásságával is hat ránk, hogy be tudjuk
építeni életünkbe, ha figyelünk rá.
Figyeljünk a belső hangra, amely tud
működni, ha esedezve kérjük, segít meghallani, hogy közelíthessünk, eljuthassunk
a lényeghez! Krisztus felismerése által új
életerők fakadnak, új célok nyílnak, új színekben gyullad fel a fakult világ. Sokunk-
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nak látó szemeinkkel kell rádöbbenni
erre. Jóllehet, a lelki
szem „látásában”
rejlik az igazi szépség. A látó szem,
mint HÍD, viszont
sok esetben nagy
segítség.
A Tisztelet lényege:
illemtani
fogalom, de inkább
a minden szépet és
jót magába foglaló
Szeretet egy ága.
Könnyebb tiszteletről
szöveget
megtanulni, elmondani, leírni, de szívben ráérezni őszintén, igazán, ehhez
kell a belső kegyelem. Sőt szükséges
a mögé nézés, az
egyénre szabott belesimulás, megértés.
Egy-egy
festmény, szobor, egyéb
művészeti alkotás,
olyan szimbólum,
ami a mélyben kutatás egyik titka,
ráérzés a felszínre
töréshez. Minden
egészre
szabott,
mert érzelem-világunk egyedi! Ez is a
Teremtés csodája!

Pribék Endre művésztanár és a kiállító alkotók

A tisztelet egyik jellemzője a szép keresése, a szép „mosolya”, az élet rútságából a
természethez való menekülés. Itt nyitva áll
a szépség előttünk: Képkiállításokon nézhetjük a bennünket körülölelő gyönyörű
világot: fákat, virágokat, vizeket, vízeséseket, vérvörös naplementeket, égbenyúló
havasokat.
Minél finomabb akkordokra van lelkünk hangolva, annál könnyebben meglátjuk Istent, egy lepke szárnyán, egy zúzmara
művészi sugárszerkezetében. A szépség
nyelvén Isten szól hozzánk.
Ilyen a KERESZT látványának, lelki
rácsodálkozásunknak hatása. A keresztre
gondolás, önmagában is, erősíti a hitünket,
reményünket, szeretetünket. Ezt üzeni a
Bibliában az I. Kor.13. is.

Az Élet tiszteletének útját is a szép tisztelete könnyíti.
A Templom is a szépségek háza. Erre a
békére, nyugalomra, szépségre szükségünk
van, hogy elviselhetőbbek legyenek a szürke hétköznapok.
„…mert, ahol ketten, vagy hárman
egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük” Mt 18,20. Egyértelmű a templom tisztelete is.
Sorolhatnánk, még kiket tiszteljünk:
szüleinket, lelki atyáinkat, tanítóinkat, időseket, betegeket, munka- és embertársainkat, rászorulókat stb…
De mindenek fölött szeressük, tiszteljük mindenható-örökkévaló ISTENÜNKET!
Dr. Bertók Éva

