
X. év fo lyam 1. szám * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat *

A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke

2003. ja nu ár

1. szá mú ün ne pi mel lék let – nemcsak elõ fi ze tõknek

Arany Já nos: 

Al kal mi vers
Az uj évet (ócs ka tárgy!)
Kell meg éne kel nem,
Há lál kod va, ahogy il lik,
Po ha rat emel nem.
Mit van mit kivánni még
Ily ál dott idõ ben? -
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Ol csó le gyen a ke nyér,
A ga bo na áros;
Jól fi zes se a ti nót
S nyer jen a mé szá ros,
Mér je pe dig szö szön-bo ron,
Font ki jár ja bõ ven.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Sen ki nek a nya ká ra
Ne vi gye nek kon tót;
Va la ki csak ráteszen,
Nyer je meg a lot tót;
Annyi pén zünk le gyen, hogy!
Még pe dig pen gõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Sze gény em ber ma la cá nak
Egy híja se es sék;
Messze jár jon dög, ha lál,
Bur go nya-be teg ség;
Or vos, bakó a dí ját
Kap ja he ve rõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Tücski-hajcski ba rom nak
Sokasuljon lába;
Boci jár jon me zõ re,
Gyer mek is ko lá ba;
Gya ra pod jék a ma gyar
Szám ra, mint erõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Kí vül, be lül ma rad jon
Bé ké ben az or szág;
A vá sár ra me nõ ket
Se hol ki ne fosszák.
Béke le gyen a ház nál
És a szív re dõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

A bíró is, mint ed dig,
Tisz tét jól be tölt se:
Víz ked vi ért a ba bát
Soha ki ne önt se;
Em be ri ség, igaz ság
Egyik ser pe nyõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez új esz ten dõ ben. 

Ze ne bo na, ba bo na,
Hu za vo na vesszen!
Vissza vo nás, le vo nás
Min ket ne epesszen.
Le gyen egy ség, tü re lem,
Hit a jö ven dõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs
Ez uj esz ten dõ ben.

Nagy ura ink (ha él nek)
Nõ je nek na gyobb ra;
Ál doz za nak, le gyen is mit,
Még se üs sék dob ra;
Nem ze ti sé günk mel lett
Bu zog ja nak hõen.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Író, pe dig író nak
Sze mét ki ne ássa, -
Ne is le gyen az idén
Nap fo gyat ko zá sa
Jó er kölcs-, esz me-, hír név-,
S elõ fi ze tõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez uj esz ten dõ ben.

Mire üs sek még pohárt?
Asszo nyi hû ség re?
Ba rát ság-, pol gár-erény-,
Vagy mi más egyéb re?
Hi szen ezek kö zöt tünk
Van nak ke len dõ ben.
Tudj’ Is ten, mi min den nincs,
Ez uj esz ten dõ ben!

Kép il luszt rá ció:

Holányi Ju li an na: Tó par ti haj nal



2 2003. januárVÁROSUNK

A Fi desz –Ma gyar Pol gá ri Párt e
cím mel al kot ta meg az Eu ró pai Uni -
ós csat la ko zás elõt ti vi ta ira tát,
európai új ra egye sí tés rõl. A vi ta ira -
tot de cem ber 7-én Bu da pes ten,
egy rend kí vü li kong resszu son
hagy ta jóvá a Fi desz, ahol fel szó lalt 
Or bán Vik tor volt mi nisz ter el -
nök, va la mint volt kor má nyá nak
több mi nisz te re. El jött, és élõ szó -
ban adta át jó kí ván sá gát majd
mond ta el be szé dét Hans-Gert
Pöttering az Eu ró pai Nép párt
frak ció ve ze tõ je. 

A kong resszus min den fel szó la -
lá sá ban tet ten ér he tõ volt, hogy
Ma gyar or szág nak bár rosszab bak a 
csat la ko zás fel tét elei, mint azt ko -
ráb ban bár ki gon dol ta vol na, még is 
ez az egyet len le he tõ sé günk. Az
uni ós tag ság nak nincs al ter na tí vá -
ja. Meg vi lá go sod ha tott min den ki
elõtt, hogy az EU-hoz való csat la -
ko zás ko moly le he tõ ség, de nagy
ki hí vás is, bi zo nyos, hogy nyer te sei 
és vesz te sei egy aránt lesz nek.
Maga az Eu ró pai Unió lét re jöt te,
mai ál la po ta és cél jai az or szág ha -
tár ok fel ol dá sát, az egyes or szá gok 
és a ben nük élõ né pek össze kap -
cso ló dá sát je len ti. Az el vá lasz tó ha tá rok he lyett az
együtt mû kö dés új ke re te it a kö zös kul tu rá lis és ér -
ték kö rök je len tik majd. A Fi desz ál tal kí nált stra té gia kö -
zép pont já ban az erõs nem ze ti ér dek vé de lem áll. A fel adat
egy szer re vo nat ko zik a je len le gi or szág ha tár ok kal kö rül vett
mai Ma gyar or szág te rü le té re és egyút tal a ma gyar nem zet
egé szé nek fej lõ dé sé re. A gyen ge, nem ze ti gaz da sá gi ere jük -
ben és nem ze ti ér té ke i ben el sor vadt or szá gok egy kö zös ség -
be lép ve még gyen géb bek lesz nek, a na gyobb kö zös ség
ol vasz tó ten ge lyé ben fel ol dód nak. Ezért fon tos min den or -
szág szá má ra, hogy a csat la ko zás elõt ti idõ szak ban meg erõ -
sít se nem zet gaz da sá gát, ver seny ké pes sé gét, fel ké szít se
pol gá ra it, is ko lá sa it, dol go zó it, nyug dí ja sa it, csa lád ja it, vál lal -
ko zó it, fal va it, vá ro sa it, ré gi ó it, te hát az egész or szá got, a
vár ha tó új kör nye zet ben való el iga zo dás ra, helyt ál lás ra. 

Or bán Vik tor be szé dé ben öt olyan in do kot so rolt fel,
ame lyek azt a ké telyt dön tik el, hogy ér de mes-e még is be lép -
nünk az Eu-ba. Elõ ször is a pol gá ri kor mány zás 4 éve bi zo nyí -
tot ta, hogy a nem zet ér de ke és az eu ró pai újra egye sí tés
egy ség be fog lal ha tó, va gyis Eu ró pa le het a jö võnk, de
Ma gyar or szág ma rad a ha zánk! Má so dik in dok, hogy az
EU cél ja és ér tel me az or szág ha tár ok fel ol dá sa és a né pek
össze kap cso lá sa. A szá munk ra oly fáj dal mas és igaz ság ta lan
nem zet kö zi dön tés ér tel mé ben meg hú zott or szág ha tár ok je -
len tõ sé ge zsu go ro dik. Sok mil lió ma gyar ke rül het egy re kö ze -
lebb egy más hoz. A har ma dik in dok az igen mel lett, hogy
ha zánk mai mé re tei nem te szik le he tõ vé, hogy gaz da sá gi lag
el zár juk ma gun kat a kül vi lág tól. A ma gyar gaz da ság fej lõ dé -
sé hez szük sé ges a vi lág szin tû ver seny ben való helyt ál lás. Ne -
gye dik in dok, hogy az EU-ban egy re nõ a szá munk ra oly
fon tos nem ze ti iden ti tás sze re pe. A tag ál lam ok is tud ják,
hogy a nem ze ti ka rak te rek gyen gü lé se ma gá nak az uni ó nak a 
gyen gü lé sét je len ti, s vé gül az ötö dik je len tõs in dok, hogy a
csat la ko zás sal több let erõt nyer he tünk, amely elõ se gít he ti
nem ze ti fej lõ dé sün ket. Saj nos ez a több let erõ lé nye ge sen el -
ma rad a várt mér ték tõl, és a 2007-tõl in du ló új, hét éves költ -

ség ve tés rõl még sem mit sem tu -
dunk. Az uni ós csat la ko zás egyik
má gi kus pont ja, hogy va jon nem
je lent-e csa lat ko zást a föld bõl élõk
szá má ra a csat la ko zás. Or szá gunk -
ban a me zõ gaz da ság sze re pe az
unió or szá ga i hoz ké pest na gyobb.
Adó dik ez ter mé sze ti, föld raj zi
adott sá ga ink ból, ha gyo má nya ink -
ból, és a fog lal koz ta tott sá gi vi szo -
nyok ból. A Fi desz Ma gyar Pol gá ri
Párt ál lás pont ja sze rint el ér he tõ,
hogy a ma gyar gaz dák el vá rá sa i -
nak meg fe le lõ en me zõ gaz da sá -
gunk a be lé pés után nyer tes le het.
A pol gá ri kor mány az eh hez szük -
sé ges leg fon to sabb lé pé se ket
meg tet te. A ma gyar me zõ gaz da -
ság uni ón be lü li si ke ré nek fel té te le, 
hogy szer ke ze té ben kö ze led jen az
uni ós struk tú rá hoz. Az unió ag rár -
po li ti ká ja a csa lá di gaz da sá go kon
ala pul. Az unió po li ti ku sa i nak szent
meg gyõ zõ dé se, hogy a csa lá di
gaz da sá gok ké pe sek el lát ni a me -
zõ gaz da ság szû ken vett gaz da sá gi
funk ci ó ján túl a tár sa dal mi fel ada -
to kat, mint pél dá ul, a vi dé ki tér sé -
gek gaz da sá gi ak ti vi tá sá nak
meg tar tá sa, erõ sí té se, a fog lal koz -

ta tott ság, a mun ka he lyek meg tar tá sa, a ha gyo má nyos kö -
zös sé gek, a tár sa dal mi ha gyo má nyok meg õr zé se, és
ter mé sze ti kör nye ze tünk vé del me. Az uni ós tá mo ga tá sok
ezek hez a fel ada tok hoz jár nak, a pol gá ri kor mány ag rár po li ti -
ká ja eze ket a cé lo kat kö vet te. A csat la ko zá sig hát ra lé võ idõ -
ben a gaz dák nak ki emelt költ ség ve té si tá mo ga tást kell kap ni, 
mind a be ru há zá sok, gép tá mo ga tá sok, gaz da hi te lek, föld vá -
sár lá si tá mo ga tá sok, föld ala pú tá mo ga tá sok, hi tel ter hek
mér sék lé se te rén. Fon tos még, hogy le gye nek olyan ér dek -
kép vi se le tek, ame lyek eu ró pai szin ten is fel ve he tik a ver senyt 
kol le gá ik kal. Ha si ke re sek aka runk len ni az uni ón be lül, hin -
nünk kell Te le ki Pál mi nisz ter el nök úr nak, aki sze rint: „nin -
cse nek kis nem ze tek, csak kis hi tû ek, nin cse nek kis
em be rek, csak ki csiny hi tû ek”

Az uni ós tag ság azt kí ván ja, hogy a min den ko ri ma gyar
kor mány ne le gyen zsa rol ha tó, s hogy erõs nem ze ti ön tu dat -
tal és ha za sze re tet tel ren del kez zen. A de cem ber 1-jei ese mé -
nyek kap csán szük sé ges meg je gyez ni, hogy a nem ze ti
meg aláz ko dást nem vár ják el az uni ó ban, ez nem ré sze az
Eu ró pai Uni ós Jog rend nek. Az olyan nem ze tek kö zös sé gé be
igyek szünk, ahol vall ják, hogy „nem csak ke nyé ren él az em -
ber”, ha nem messzebb re ki tû zött cél jai is van nak, és azok
felé rö pí tõ vá gyai. Úgy igye kez zünk ebbe a kö zös ség be -
Csengey Dé nes szel le mét is meg idéz ve -, hogy a csat la ko zás -
nak min den ma gyar a nyer te se le gyen!

A vi ta irat be fe je zõ gon do la ta: „Ren dez ni vég re kö zös dol -
ga in kat”, a mun kát el kell vé gez ni. A fel tett kér dé sek re egy ér -
tel mû, vi lá gos vá laszt kell adni. „Az Eu ró pai Unió a pol gá ri
Ma gyar or szág szá má ra azt je len ti, hogy csak erõs,
ön ma gát be csü lõ, ér té ke i re büsz ke, le he tõ sé ge it ki -
ak náz ni ké pes fel ké szült nem zet, fel ké szült Ma gyar -
or szág lép het be az uni ó ba a si ker re mé nyé ben. Ne
fe led jük: Eu ró pa a jö võnk. Esély és ígé ret. Ma gyar or -
szág a ha zánk. Az ma rad mind örök re.”

Csá szár né Gyuricza Éva

MKDSZ Bé kés Me gyei el nö ke

EURÓPA A JÖVÕNK, MAGYARORSZÁG A HAZÁNK
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La punk múlt évi áp ri li si szá má ban In Memoriam ro va tunk -
ban meg em lé kez tünk Vaszkó La jos (1899-1980) gyógy sze rész
al ez re des élet út já ról. Ar ról azon ban nem ír tunk, hogy Õ sze ret -
te gon do la ta it meg örö kí te ni írás ban is. Íme jegy ze te i bõl né -
hány gon do lat, mely úgy hisszük idõt ál ló, ta nul sá gos a mai
em ber szá má ra is.

Egy ka to na po li ti kus szel le mi gyógy sze rei:

A té ve dés még nem tu dat lan ság. A té ve dés hez ra gasz kod ni, va ló ban
tu dat lan ság.

*
Az em be rek kel való tár sal gás mû vé sze te: hasz nos tu do mány.

*
Sok szor a dol gok ról és sze mé lyek rõl is le kell húz ni az ál ar cot.

*
Meg elé ge dett nek len ni a leg na gyobb do log a vi lá gon.

*
Di csõ ség és nyu gal mas élet kö zös szál lá son nem nyu god hat.

*
A sze re tet vagy a gyû lö let más kép pen íté li meg és vál toz tat ja meg az
igaz sá got.

*
Az em ber iga zi nagy sá ga ab ban mu tat ko zik meg, hogy meg tud ma -
rad ni em ber nek.

*
Az em ber eré nye it cse le ke de te in ke resz tül ítél jük meg

*
Má sok ba ja it el vi sel ni bõ ven van erõnk.

*
A há zas élet fel bom lá sá nak min dig a má sik az oka.

*
Hi á nyos ké pes sé ge in ket szín lel ni ne vet sé ges do log.

*
A ha zug ság olyan, mint a ká bí tó szer, aki él vele az szé dül meg tõle.

*
Az erény és az ér dek össze fo lyik, mi ként a fo lyó és a ten ger.

*
Ha már hi bán kat le vet kõz ni kép te le nek va gyunk, igyek szünk azo kat
ér de mül fel tün tet ni.

*
Hi bá ink meg bo csát ha tók, ha be is mer jük azo kat.

*
Hit vány tár sa da lom ban a leg hit vá nyabb em ber a leg kü lönb.*

Most pe dig is mer ked jünk meg egy ha zánk tól tá vol élõ, de szí -
vé ben endrõdi író, köl tõ gon do la ta i val, ki Né met or szág ban
Backnangban él. 

*
Há zat, ha zát el le het hagy ni, anyát nem!

*
Gyak ran ál mo dom, hogy el ha gyom a Hont! Va jon mit ál mod nak,
akik arra kényszerítettek?

*
A leg na gyobb ér té ke it ma gá val vi szi az em ber min den ho vá!

*
Ér te lem és ér ze lem ne egy más ká rá ra vi rá goz za nak, ha nem együtt,
mint fér fi és nõ a sze re lem ben!

*
Mit ér a sár s a for má ló kéz, ha hi ány zik az is te ni le he let?

*
Mit ér a szó, hogy sze ret lek, ha nincs ben ne uj jon gás, cso dá lat?

*
Men nél in kább húz nak az évek a föld re, an nál in kább eme lem sze -
mem az égre Sze rel mes Is te nem!

*
Te ta ní tot tál be szél ni anyám, és mi kor aj kad ra szó már nem jö he tett,
só haj tot tál! – Hogy meg ta nul jam ezt a nyel vet is.

*
Nagy volt a vi lág. Óri á sok vet ték böl csõ met kö rül. Moz du la ta i kat el -
les tem, nyel vü ket meg ta nul tam, és egy na pon tisz tán meg ér tet tem,
mi kor az egyi kük így szól: „kis fi am!”

*
Tud ni sok min dent le het, de ki is mer ni so sem, mi nek lel ke van, tit ka
van!

*
Fák ról, vi rá gok ról, ma da rak ról ak kor is szól ni kel le ne, ami kor nin cse -
nek je len.

*
Jó szü lõk! Nek tek még nyílt vi rág a ré ten, ne mes vi rág a kis kert ben,
mus kát li és jég vi rág az ab lak ban… Ne kem már csak az em lé kek nyíl -
nak.

*
Õsszel rö vi dül nek a nap pa lok és el fogy a fény. Az a ke vés mi meg ma -
rad, két sze re sen ra gyog majd! Hányszorosan fény lett ama bet le he mi!

Vá lo gat ta Csá szár Fe renc

Örök be csû gon do la tok az új év ben!

1. Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la (Endrõd) La dá nyi Gáborné igaz -
ga tó

2. Szt. Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la Kiss Pál igaz ga tó
3. Kiss Bá lint Ál ta lá nos Is ko la (Gyoma) Fü löp Istvánné igaz ga tó
4. Kner Imre Gim ná zi um (Gyoma) Dr. Ko vács Béla igazgató
5. Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um (Gyoma) Gubucz Jó zsef

igazgató
6. Vá ro si Ze ne-és Mû vé sze ti Is ko la (Gyoma) Holubné Hunya Ani kó

igazgató
7. Körösmenti Tánc együt tes Ala pít vány (Gyoma) Wolf Tün de ve ze tõ
8. Kner Nyom da Rt. (Gyoma) Papp La jos igaz ga tó
9. Zöld End re és csa lád ja - cuk rász vál lal ko zó
10  SIKÉR Kft. Gyomaendrõd
11. „PANNI 90” Könyv ki adó - Bé kés csa ba
12. Vá ro si Csa lád se gí tõ Szol gá lat Czikkely Eri ka in téz mény ve ze tõ
13. Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi Szer ve ze te
14. „Élet-Másokért” Egye sü let - Gyomaendrõd
15  fr. Heim Sán dor ce re mó nia mes ter és kommendátor úr
16. Ta kács Zol tán 10. A osz tá lyos ta nu ló
17.  He ve si Nagy Ani kó - mû vész ta nár
18. A Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um Ének ka ra
19. A vers mon dók és a népi tán cos pá rok
20. Cser há ti Fe renc - ének ta nár - Me zõ túr
21. Vaszkó Sándorné dá ma asszony Gyomaendrõd

22. Vaszkó And rás, a Dó zsa György ut cá ból - Endrõd
23. Berényi Nagy Pé ter - azaz Tü csök Peti, a te le ví zi ó ból, me se köny ve i bõl 

is mert író, ön ki fe je zõ - Bé kés csa bá ról
24. Bagossy La jos re for má tus lel kész Úri ból
25. Né meth Mik lós At ti la a Kos suth Rá dió „Mi idõnk“c. mû sor fõ szer -

kesz tõ je
26. Vass Lász ló - Bu da pest
27. Mag La jos plé bá nos úr
28. Neibort Lász ló és csa lád ja
29. A Gyo mai Egy ház köz ség min den tag ja, akik ado má nyok kal se gí tet tek
30. Az is ko lák pe da gó gu sai és nem utol só sor ban di ák jai
31. An nak a sok is me ret len arc nak és név te le nek nek, aki ket az idõ rö vid sé -

ge mi att ne héz len ne fel so rol ni.
32. A saj tó je len lé võ kép vi se lõi és tu dó sí tói
33. és vé gül azok nak a gye re kek, fi úk, lá nyok, fel nõt tek, akik ma el jöt tek

ide és szem ta núi vol tak egy kez de mé nye zés nek, me lyet min den év ben
sze ret nénk meg ren dez ni az ad ven ti (de cem be ri) idõ szak ban

KÖSZÖNJÜK:
Fr. Ungvölgyi Já nos, Dm. Vaszkó Sándorné, Vaszkó And rás

Kö szö net a „Se gíts a rá szo rult gyer me ke ken” ak ció gyûj tés ben részt ve võk nek:
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De cem ber 7-én kelt az a le vél, mely -
ben jó té kony célú gyûj tés re szó lí tot ták fel 
Gyomaendrõd la kos sá gát, „Se gíts a rá -
szo rult gyer me ke ken” jel szó val. S ké rel -
mük meg hall ga tás ra ta lált. Se reg nyi já ték, 
könyv, ru há zat gyûlt össze. Meg ha tó volt
ez az együtt ér zés, mely oly szé les kör ben
bon ta ko zott ki vá ro sunk ban. 

És el ér ke zett az ün ne pi óra!
De cem ber 18-án a dél elõt ti órák ban a

Gyo mai Ka to li kus Temp lom ban a rá szo -
ru ló gyer me kek ré szé re össze gyûj tött
ado má nyo kat ün ne pé lyes ke re tek kö zött
ad tak át a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán -
tú li Köz pont ja ne vé ben Fr. Ungvölgyi
Já nos, az Élet Má so kért Egye sü let ne vé -
ben Dáma Vaszkó Sándorné, és a Ke -
resz tény de mok ra ta Szö vet ség
Gyomaendrõdi Szer ve ze te ne vé ben
Vaszkó And rás.

Az ün nep ség Mag La jos atya meg -
nyi tó sza va i val kez dõ dött, aki em lé kez te -

tett Jé zus pa ran csá ra, az egy más irán ti
sze re tet re. Az ad ven ti ko szo rú há rom
gyer tyá já nak meg gyúj tá sa után a je len lé -
võ temp lo mos lo va gok az ol tár elõtt el -
imád koz ták a lo vag rend öku me ni kus
imá ját. Majd Fr. Heim Sán dor ce re mó -
nia mes ter és kommendátor az ad ven ti
gyer tyá nak láng ját át ad ta a temp lo mos lo -
vag rend tag ja i nak, ami azt je len tet te,
hogy má tól meg kez di mû kö dé sét a lo vag -
rend Gyomaendrõdön. Majd a lo va gok el -
in dul tak, hogy a temp lom ban a pa do kon
el he lye zett gyer tyá kat is meg gyújt sák Így
a sze re tet láng ja lo bog ta be az egész
temp lo mot. Ez után a je len lé võ ce re mó -
nia mes ter pár szó val is mer tet te a Lo vag -
rend meg ala ku lá sát és tör té ne tét, és
je le nét. Mint mon dot ta: ”ha Krisz tust
kö vet jük jó úton já runk.”

Ez után az is ko lák ad tak szép mû sort.
El sõ nek a Beth len Gá bor Szak kép zõ Is -
ko la és Kol lé gi um di ák jai éne kel tek

Cser hát Fe renc ve ze té sé vel, a kü lön erre
a cél ra írott mû vel, azu tán Nagy And rea 9. 
b osz tá lyos ta nu ló mond ta el Jó kai Mór:
„Me lyi ket a ki lenc kö zül” c. no vel lá ját. A
Vá ro si Zene és Mû vé sze ti Is ko la nö ven -
dé kei kö vet kez tek szó ló hang sze rek kel. 

Ez után Kon dor Má ria 10. oszt. ta -
nu ló mond ta el Ju hász Gyu la: „Ka rá -
csony felé” c. ver sét.

Az ün nep ség vé gén Ungvölgyi Já nos
ol vas ta fel Bagossy La jos ref. lel kész le -
ve lét és egy kis lány üze ne tét, amit a kül -
dött cso mag hoz írt, és is mer tet te azo kat
köz in téz mé nye ket és ma gán sze mé lye ket, 
akik nek az ada ko zá sa ré vén ez a nap meg -
szü let he tett, s mint mon dot ta: „Is ten fi -
zes se meg jó sá gu kat, a bet le he mi
Kis jé zus meleg sze re te te has sa át egész
éle tü ket, cse le ke de tü ket, min den nap ja i -
kat csa lád juk kö ré ben.”

Tu dó sí tott: Csá szár Fe renc 

„Kér je tek és kap tok, ke res se tek és ta lál tok, zör ges se tek és aj tót nyit nak nek tek!” (Mt 7,7)


