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BEKÖSZÖNTÕ

Kedves Olvasóink!
Emlékszem, egy évvel ezelõtt a világjárvány elsõ hullámának rémületében azzal biztattuk egymást, hogy
jövõ ilyenkorra már túl leszünk rajta. Túl is lettünk – az elsõ hullámon! Aztán jött a második, és most, egy
év elteltével, a vírus harmadik támadása miatt még mindig megszorítások közt kell élnünk.
Az elmúlt év megszokott életünket, ünnepeinket, örömforrásainkat – találkozásokat, öleléseket, szórakozást, közösségi élményeket – elvette ugyan tõlünk, ugyanakkor adott is valamit:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Felismerést, rácsodálkozást a körülöttünk lévõ világ apró csodáira
Erõt, hogy segíteni tudjunk a csüggedõknek, a gyengéknek, a magukra maradtaknak
Lelki tisztulást a magány napjaiban
Tapasztalatot, hogy felfedezzük, milyen nagy kincs az egészség és maga az Élet
Átértékelést eddigi életünk értékeit tekintve
Megértést mások nehéz sorsa iránt
Alázatot, amely segít a legnyomorultabb helyzetben is embernek maradni
Derût a lehangoló, szorongással teli napok átvészelésére
Áldásként tekinteni „keresztjeinkre”
Segítséget, kapaszkodót találni, amikor a legnagyobb szükség van rá

És kaptunk az elmúlt évben sok-sok csendet, s végül idõt, hogy mindezt megtapasztalhassuk és megérthessük.
Napokon belül újra itt a Húsvét, a Feltámadás, a megváltás nagy keresztény ünnepe. Ki tudja, talán ez
a húsvét hozza el valamennyiünk számára az igazi megváltást!
Szívbõl kívánom mindenkinek!
Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes
szerkesztõ
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HÚSVÉT 2021
A megváltás ünnepe

A kereszténység két legfontosabb ünnepe a Karácsony és a Húsvét, elõbbivel Jézus születését, utóbbival feltámadását ünnepeljük. Míg a Karácsony ünnepe mindig azonos napokra – december 25-26-ra –
esik, Húsvét idõpontját a zsidó naptár határozza meg,
melynek hónapjai újholdtól újholdig tartanak. Ezért
az ünnep kijelölésében a holdjárás, továbbá a tavaszi napéjegyenlõség is szerepet kapott. Az ünnep
pontos idõpontjának meghatározása körüli vitát a
keleti és nyugati egyházak között a 325-ös niceai zsinat alkalmával sikerült a vallási vezetõknek egységesíteni. Húsvétot minden évben a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnap ünnepeljük.
Amennyiben a holdtölte vasárnapra esik, úgy a következõ vasárnapra csúszik át az ünnep, ahogy idén
is. Így 2021-ben április 4-e a Megváltás Ünnepe.
Ezért nevezzük a Húsvétot „mozgó” ünnepnek,
amely nem az egyetlen a keresztény világban. Hamvazószerda, Pünkösd, Úrnapja és Advent is ilyen,
melyek dátuma – az adventet kivéve – mind Húsvét
idõpontjához igazodik. Utóbbi a karácsony napját
megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig tart.
Egy õsi törzsi családban az apa azt mondta a fiának, hogy minden ember szívében van két farkaskölyök: egy igaz, jó és egy hamis, rossz. A gyermek fel is
teszi a kérdést, hogy vajon melyikük fog gyõzni, mire
az apa röviden válaszol: az, amelyiket táplálod.

Egy hasonlóan érdekes tanmese egy bölcs öregrõl
szól, aki a város határában üldögélt. Egyszer arra jött
egy vándor, aki megkérdezte, milyen emberek laknak
benn, a városban. Az öreg visszakérdezett: hát ahonnan te jöttél, milyenek voltak az emberek? A vándor
felháborodva elmesélte, hogy csupa rosszindulatú, irigy
lakott ott, ahonnan jött. Az öreg figyelmeztette: itt sajnos ugyanilyen emberek élnek.
Késõbb egy másik vándor is érkezett az öreghez,
ugyanezzel a kérdéssel. Az öreg ismét az indulóhelyén
lakók felõl érdeklõdött. Ez a vándor lelkesen mesélte
el, hogy városában csupa jóindulatú, kedves ember él.
Az öreg csillogó szemmel biztatta: ebben a városban
is ugyanilyen jó emberek élnek.
Az események tanúja volt egy koldus, aki hazugnak titulálta, és kérdõre vonta az öreget az eltérõ válaszok miatt, mire az hozzátette a tanulságot: minden
csakis attól függ, hogyan szeretnének az emberek a
másikra nézni. Ha a szeretet szemüvegét választod, a
jót fogod látni, ha viszont a düh mércéjét veszed magad elé, mindent keserûen látsz majd.
A nagyhét tehát konkrét döntés elé állít: a sötétség és a panasz vagy a világosság, a hála útját választod inkább? Talán nem mindig lesz könnyû a
mindennapokban szeretettel nézni a világra, ami akadályokat gördít eléd, a húsvét mégis erre az elhatározásra hív fel téged.
Forrás: https://femina.hu/husvet/miert-valtozik-a-husvet-idopontja/
https://femina.hu/husvet/husvet-lelki-ertelme/

Forrás: https://femina.hu
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BÖJTI ÉS HÚSVÉTI BIZTATÓ
„Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” Máté evangéliuma 21,9
„Aznap, amikor beesteledett, a hét elsõ napján, ott ahol összegyûltek a tanítványok, bár a zsidóktól való
félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!” János evangéliuma 20,19

Egy évvel ezelõtt sokunkat megrázott, hogy házösségi oldalon is naponta küldtem lelki útravalót,
rom héttel virágvasárnap és négy héttel húsvét elõtt
sokakkal tartom a kapcsolatot azóta is. A soron köbezártak a templomaink, így a kórházi kápolnánk is,
vetkezõ bibliaórák helyett email-ben küldtem el az
a járvány miatt. Sorra jöttek a korlátozások, miközigemagyarázatokat. Kialakult egy 17 fõvel induló, ma
ben szorongva hallottuk a
már közel 60 fõbõl álló
híreket a világszerte egyonline közösség, interakre több helyen felbukkatív levelezéssel, örömeink
nó, pusztító vírusról. Akés gondjaink megosztásákor még nem tudtuk,
val, imakérésekkel. Mivel
hogy mi vár ránk, ahoa személyes találkozást
gyan sajnos még most
semmi nem pótolhatja, mi
sem tudjuk, hogy mikor
is megszenvedtük és ma
lesz már végre vége a
is megszenvedjük lelkileg
pandémiának. Egyet tuépítõ bibliakörünk hiádunk, tapasztalunk, hogy
nyát, ahogyan a kórházi
mindenki érintett, minden
istentiszteletekét is. Mákorosztály, minden csajusban nagy örömmel és
lád, a hosszú távú hatálelkesen szerveztük szasokról pedig csak sejtésebadtéri bibliaóránkat
ink vannak.
Magyarbánhegyesen, aho2020 tavaszán igyegyan a júliusi csendes hekeztünk az új és szokattünket is Kismaroson.
lan, sokszor félelemkeltõ
Minden osztály megkapta
helyzethez alkalmazkoda telefonos elérhetõségeni. A folyamatos bizonymet, ami azt jelenti, hogy
talanság volt az egyik
több mint egy éve folyanagy kihívás, aminek kematos készenlétben fogazelésében mind a betedom a hívásokat szabadgeknek, mind a hozzátarság idején is. Június végétozóknak, mind a kórhátõl november elejéig ismét
zi munkatársaknak prótarthattunk alkalmakat
báltunk segíteni a maszeretett kápolnánkban,
gunk szerény eszközeivel.
és újraindulhattak az oszMivel a lelkigondozás
tályos látogatások is. Nonagy része is az online térvembertõl azonban újabb
be szorult, egyik bibliakökényszerszünet kezdõBéres Ildikó alkotása
rösünk javaslatára megdött, így már nemcsak a
hirdettük, hogy bárki
húsvéti, hanem az advencsatlakozhat a dolgozók közül levelezõ csoportunkti, karácsonyi ünnepkört is megváltozott körülméhoz, és aki igényli, annak naponta küldök lelki tányek között kellett megszervezni. Decemberben csumogatást Mai biztató címmel. E mellett az egyik köpán a gyermekpszichiátrián tarthattunk Mikulás ün-
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nepséget, a munkaterápiás részlegen pedig ünnepi
áhítatot. Többek biztatására és férjem készséges segítségével novembertõl videó áhítatok készítésébe
fogtunk, amit azóta is rendszeresen végzünk. E mellett változatlanul írom a Mai biztatókat naponta.
Adventben a levelezõ csoport minden tagja személyre szóló üzenetet is kapott online, húsvétra készülve pedig akivel csak lehet, személyesen is találkozva
viszek bátorító meglepetést, kellõ távolságtartással.
Virágvasárnap, nagycsütörtökön, nagypénteken és
húsvétkor is videó áhítatokat fogunk küldeni. Bárki
csatlakozhat hozzánk az agapao@gmail.hu címen.
Az elmúlt hónapok kórházi szolgálatainak a tapasztalatát nehéz röviden összefoglalni, most csupán
néhány dolgot szeretnék kiemelni. Elõtérbe kerültek
a telefonos és internetes megkeresések általában valamilyen betegség, veszteség, gyász, munkahelyi gond,
családi konfliktus, félelem, bizonytalanság miatti szorongás, korlátozások miatti pszichés megterhelõdés,
elfáradás, kimerülés miatt. Ugyanezek az alaptémák
jönnek elõ a személyes beszélgetésekben is. Az emberek tele vannak várakozással, de fogytán van mind
a türelmük, mind a tartalékenergiájuk. Ugyanakkor
hatalmas öröm látni, amikor valakinek nehéz élethelyzetben is van kapaszkodója, imára kulcsolja a
kezét és nemcsak kérései vannak Isten felé, hanem
hálaadása is. Az Istenbe vetett hit szerepe a bajban
felértékelõdik. A hit gyógyulásra való hatását már
kutatók is bizonyították. A próbatétel a keresztyén
ember számára is nehéz, minden szenvedés a hit próbája is egyben, aki azonban bízik Isten segítségében,
megtapasztalja azt.
Virágvasárnap, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az ünneplõ sokaság hozsánnát kiáltva köszöntötte a benne felismert Messiás királyt. A hozsánna
szó azonban nem valami ujjongó, örömteli kifejezés,

hiszen jelentése: Könyörgünk, ments meg! Segíts!
Tehát megmentésért, megtartásért, megváltásért való
kiáltás a hozsánna. Ez a kérés meghallgatásra talál
néhány nap múlva nagypénteken, amikor Jézus meghal a golgotai kereszten a világ bûnéért. „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy az Õ Egyszülött Fiát
adta érte, hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3,16 A
hozsánnakiáltás ma is aktuális, nemcsak virágvasárnapon. Bárcsak sokan felismernék, hogy az igazi
megoldás Jézus Krisztusnál található ma is! Egyedül
Õ könyörülhet rajtunk. Uram, irgalmazz! Krisztus,
kegyelmezz! „Uram Isten, siess minket megsegíteni
ily nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és Megváltónkért!”
Aminek a ma embere híjával van, járvány idején pedig különösen is, az a békesség. Sötét van lelkileg, be vagyunk zárkózva félelemmel teli világunkba, mint annak idején a tanítványok húsvétkor, Jézus halálát követõen, Jézus azonban eljön, megáll
középen és békességét adja. Mérhetetlenül nagy
szükségünk van az Õ békességére, ami nem a háború hiánya, hanem olyan belsõ lelki nyugalom, Istenre hagyatkozás, ami a legnehezebb élethelyzetben is
megmutatkozik. Jézus él, ezt ünnepeljük húsvétkor
és minden vasárnap, a Vele való közösség pedig biztonságot ad szorongó életünknek. Jézus megbékéltetett minket az Atyával kereszthalálával, eltörölte
bûneinket, mienk lehet a feltámadás és az örök élet
bizonyossága. Éppen ezért ha félnem kellene is, Jézusban bízom. Az Õ szeretetétõl senki és semmi el
nem választhat. Most amikor megfeszített erõvel
küzdünk a vírus ellen a magunk területén, emeljük
tekintetünket a Megfeszített Krisztusra, kérjük az Õ
békességét és merítsünk erõt élõ Urunkkal való közösségünkbõl! Legyen reményteljes húsvéti ünnepünk! Ámen!
Kittlingerné Tóth Márta (20/243-54-94)
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A BMKK GALÉRIA ÜNNEPI KÖSZÖNTÕJE
A Békés Megyei Központi Kórház munkatársaiból álló amatõr alkotói közösség,
a BMKK Galéria tagjai
évrõl évre közös kiállításon mutatkoznak be szebbnél szebb mûvészeti alkotásaikkal
a két tagkórházban.
Most ünnepi, tavaszköszöntõ képeikkel kívánnak
Kellemes Húsvéti Ünnepet
a Házi Hírmondó olvasóinak.
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A BMKK Galéria tagjait dr. Becsei László köszönti

Köszönet illeti dr. Bodor Anitát, a BMKK
Galéria „lelkét”, vezetõjét
az ünnepi képgaléria bemutatásáért
a Házi Hírmondó Olvasói számára!
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MEGYERI-HORVÁTH GÁBOR: PASSIÓ
Összeállította: Mitykó György
közmûvelõdési szakember
Megyeri-Horváth Gábor Barcsay-díjas festõmûvész, mûvésztanár a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szerzett festõmûvész, valamint rajz-mûvészettörténet szakos tanári diplomát 2003-ban. Készített
díszleteket a Madách Színháznak, illetve közremûködött Kentaur számos díszletében, melyek a milánói Scala, vagy a Wiener Staatsoper, a Bécsi Állami
Operaház színpadán debütáltak. Mezõmegyeren nõtt
fel, erõs a kötõdése Békéscsabához, ezért a budapesti
létet hazaira cserélte, s 2005 óta Békéscsabán tanít
a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumban. A Sensaria Képzõmûvészeti Egyesület alapító tagja, mellyel kiállított a Nemzeti Galériában,
vagy a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben
(Hungarian Cultural Institut Sofia). 1994 óta szerepel egyéni és csoportos kiállításokon, mûvei megtalálhatóak hazai és külföldi magángyûjteményekben,
a Békéstáji Mûvészeti Társaság tagja. 2020-ban részt
vett a Mûcsarnok Szabadjáték/II. Képzõmûvészeti
Nemzeti Szalon kiállításán.

A passióban a mûvész metafizikai tartalommal
átszõtt realista ábrázolásban eleveníti meg Krisztus
kínszenvedésének és kereszthalálának történetét. A
szenvedéstörténet ábrázolása sztereotípiáktól mentes, melyet áthat a drámai feszültség és a szakrális
emelkedettség.
Megyeri-Horváth Gábor a barokkra jellemzõ
mozgalmassággal jeleníti meg a cselekményt, az alakok ábrázolásában a caravaggioi fény-árnyék ellentét dramatizáló hatását alkalmazza.
A 14 stációból álló keresztút az Egri Fõegyházmegye Szerencsi Esperesi Kerületéhez tartozó
Hernádkak Szûz Mária Szeplõtelen Szíve templomában található.
A teljes passió megtekinthetõ a mûvész online
kiállításán, mely az ünnep elõtt válik elérhetõvé a
Csabagyöngye Kulturális Központ facebook
oldalán: https://www.facebook.com/
CsabagyongyeKulturalisKozpont
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SÁRHELYI ERIKA
HÉTKÖZNAPI JÓZANSÁG
Csak apró vágyakkal él az ember.
Beéri azzal, ha ágyát megvetik,
ha az éjre ráköszön a reggel,
s ha õsszel esõ, télen a hó esik
Mert mivégre az ezernyi álom,
hogyha újra és újra ébredni kell?
Hiába lépne át minden határon,
kivel a sorsa egyre felesel.
Megtanul hát örülni a fénynek,
a nyugvó Napot két szemébe zárja,
tenyerében még érintések égnek
emlékezve néhány régi nyárra.
Megérti, mit susognak a hársak,
s mirõl zakatolnak messzi vonatok,
hinni tud tükre szelíd mosolyának,
s nem bánja meg sosem a tegnapot.
Míg az ember apró vágyakkal él,
megbékél korral, idõvel és csenddel,
esõcseppet, s nem óceánt remél –
tenyerében elférhet a tenger.

http://2.bp.blogspot.com/-E24ss9cbAf4/VohtwaH29KI/AAAAAAAABc0/U8fo0aLcIwk/s1600/csepp.jpg
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A TERMÉSZET ÖRÖK
A Házi Hírmondó 2018. 6. számában a Környezetvédelmi Világnap alkalmából virtuális sétára invitálta olvasóinkat Pomázi Ferenc, kórházunk fõkertésze. A Márton Gabriella csodaszép fotóival gazdagon illusztrált cikk részletesen, szinte lépésrõl lépésre mutatta be az intézmény parkjának csodálatos
növény- és állatvilágát, amely jelentõs gyógyító hatással bír.
Nemrég Domokos István riporter készített interjút Pomázi Ferenccel a Kossuth Rádió számára.
A beszélgetés természetesen a természetrõl szólt,

melynek során fõkertészünk – többek között – beszélt kórházunk parkjának értékes növényállományáról is. Megemlített néhány olyan ritka példányt, mint
a Semmelweis-tömb elõtt pompázó páfrányfenyõ,
amely termetét tekintve országos viszonylatban is figyelemreméltó.
A beszélgetés 2021. március 20-án, szombaton
fõmûsoridõben hangzott el, ezáltal fõkertészünk az
országban sokaknak vitte hírét a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza parkjának
gazdag növényvilágáról.
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