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Hova vezet a széles,
és hova a keskeny út?
Jézus a lelkünkre köti: a tágas kapu és a széles út a romlásba visz, ellenben a szűk kapu és a keskeny út az életre
vezet. (Mt 7,13-14)
Vajon a széles út miért széles? Talán azért, mert sokan
járnak rajta? Miért járnak rajta sokan? Könnyebb járni
rajta? Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy ez a széles út nem az emberek tömege miatt ilyen széles, hanem
azért, mert akik ezen az úton járnak, azok óriási batyut,
elképesztően sok koloncot cipelnek magukkal. Éppen akkora teher alatt görnyedeznek, mint amekkora a világ.
Mert voltaképpen ennek a világnak minden örömét,
élvezetét, sőt még a csábításait is magukkal rángatják.
Az emberek nem maguktól veszik vállukra a világot. Van
segítőjük, a világ fejedelme: a hazugság és a gyilkosság
atyja. (Jn 8,44)
Az ember hiába roskadozik, a világ, amiben robotol,
nem vezeti őt sehová. A világ az anyagba vezet. Ebből
lesz az ígéret földje. Ha belepusztulsz sincs több. És belepusztulsz.
Ez a világ, ez a föld: anyád és gyilkosod. Minél jobban
megszereted, annál fájóbb lesz átadni neki magadat, hogy
végezze be rajtad azt, ami a születésben kezdetét vette.
Hogyan lehet kiutat találni ebből a szolgai sorsból?
A világ okosai és bölcsei arra jutottak, hogy van egy megoldás: ki kell szúrni a világgal és a sorsunkkal. Legyünk
öngyilkosok, öljük meg magunkat. Ezzel áthúzzuk a világ
kényszerítő szükségszerűségét. Ráadásul a szabadon vállalt halálban megszületik a szabadság. Mámorító.
Az Úr Jézus másként látja a dolgokat. Szerinte nem
csak ez a világ létezik. A valóság ennél jóval tágasabb.
Csakhogy ebbe a világot fölülmúló (korlátlan) valóságba
úgy juthatunk el, ha hajlandók vagyunk utána menni, az
ő nyomába járni. Mert az a szűk kapu és az a keskeny út,
amiről ő beszél, az nem más, mint a saját élete. Ő taposta ki ezt az ösvényt. És ő nyitotta meg azt a kaput, amelyen keresztül kiléphetünk a szükségszerűségek világából
a szabadság birodalmába.
Jézus a szűk kapun kilépett a világból. Nem úgy,
hogy itt hagyta a világot, hanem, hogy levetette magáról,
kivetkőzött belőle. Nem hagyta maga mögött ezt a világot, mint valami ócska kacatot, hanem mindenét, amije
csak volt, szétosztotta.
A köntösét, a testét és a vérét, de még a Lelkét is. Hogy
miért? Mert ezen a szűk kapun ő is csak úgy juthatott
át, hogy önmagát is maga mögött hagyta. Ezen a kapun
csak az juthat át, akinek nincsen semmije, csak a szabad
akarata és ereje arra, hogy még ezt a szabadságát is fölszabadítsa: „Atyám, legyen meg a te akaratod”.

Jézus azt mondta: „Könnyebb a tevének átmenni a tű
fokán, mint a gazdagoknak bejutni az Isten országába.”
(Mt 19,24) A szűk kapu a tű fokát jelenti. Be kell fűzni
önmagunkat abba a tűbe, ami Isten kezében van, és amivel
a világ kezdete óta szorgalmasan egymásba ölti a mindenséget. A világ, mint egy hatalmas palást, eltakarja alkotóját.
Ám a keze nyoma rajta van mindenen. Ezt azonban csak
az ismerheti föl, aki saját életében megtapasztalta Isten
akaratát. Aki pedig igent mondva, tudatosan bekapcsolódik Isten akaratának megvalósításába, az még azt is megérezheti, ahogy az ő emberi életét Isten a kezébe veszi, és
gyönyörű öltésekkel összevarrja a világ (bűntől) szétszakadozott részeit.
Görbe József

		

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek,
s a fullatag sötétben hat órát üldögéltem
a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt, és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indul
végzetes földön, csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis, szembe sorssal,
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek.
A sűrű füst, mint roppant denevérszárny
legyintett arcul.
Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem. Szerettem volna
néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt...
Péter aludt, János aludt, Jakab aludt,
Máté aludt, és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról,
és végigcsurogtak gyűrött arcomon...

					

Dsida Jenő
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Gondolatok a szentév kapcsán
– 2016

A

z irgalmasság szentévének Lukács evangéliumából
vett jelmondata: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya.”
Ferenc pápa 2015. december 8-án megnyitotta a Szent
Péter-bazilika Szent Kapuját (Porta Santa), így ez a 30.
szentév a római katolikus egyház történetében, s egy rendkívüli szentév.
A szentév megnyitása a II. vatikáni zsinat (1965) bezárása 50. évfordulójának napjával vette kezdetét, mintegy
folytatásaképp a zsinat által megkezdett munkának, és ez
év november 20-ával, Krisztus király ünnepével zárul.
A Szentatya erre az évre egy rendkívüli jubileumot is
meghirdet, középpontja az Isten irgalmassága, mellyel
könyörületességre szólítja a világot, így a 2016. év az Isten
irgalmasságának szentéve.
Ferenc pápa új könyvének címe: Isten neve irgalmasság. A 82 nyelvre lefordított interjúkötet tanításának
lényege címében is megfogalmazódik.
A könyv nálunk a Helikon Kiadónál jelent meg,
s Böjte Csaba ferences szerzetes mutatta be a Párbeszéd Házában március 6-án.
„Szükség van olyan orvosságra, iránytűre, amely az
emberiséget ki tudja emelni
abból a mélységből, amelyben van. Az orvosság neve
az irgalmasság szentéve”–
mondta laudációjában Böjte
atya, s arra ösztönöz, merjünk rálépni Ferenc pápa biztatására az irgalmasság útjára.

Gondolatok az irgalmasságról
Merjünk rálépni az irgalmas felebaráti szeretet útjára,
indulni egymás felé.(Ferenc pápa)
Valamennyien Isten szeretetének koldusai vagyunk.
(Ferenc pápa)
Bocsássunk meg, és felejtsük el mások bűneit, ahogy
Isten teszi. (Ferenc pápa)
Az irgalmasság mindig cselekvés is. (Pál Ferenc atya)
Az irgalom nem mindig az érdem jutalmazása, hanem
Isten meg nem érdemelt szeretete. (Jelenits István atya)
Isten nem bűneink szerint bánik velünk (Zsolt103,10),
megbocsát népének... kegyelmet gyakorol... mindig nyitva
hagyja a remény kapuját. Ez Isten irgalmasságának útja.
(Ferenc pápa)
Jézus egyetlen parancsot adott, az irgalmas szeretetből
fakadó szeretet parancsát. (Böjte Csaba)

III. évfolyam 1. szám
A böjti időszakban különösen megszívlelendőek Ravenna püspökének (400–450 k.), Aranyszavú Szent Péter
püspöknek gondolatai: „...Három dolog élteti a hitet: amit
imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az
irgalmasság cselekedetei által érjük el.” (Aranyszavú Szt.
Péter püspök 43. beszédéből)
Higgyünk abban, hogy egyházunk örömét találja ebben
a jubileumban, hiszen mindnyájan felszólíttattunk arra,
hogy vigaszt vigyünk minden embernek. Nem kevés a feladat, ami ránk vár.

Gubekné Ludas Mária
/Forrás: Magyar Kurír, Wikipédia, Vatikáni Rádió/

Illik tudni, tudniillik
Mit kell tennem ahhoz,
hogy Isten elfogadjon és szeressen?
Semmit! Semmit sem tudunk tenni azért, hogy kevésbé
szeressen minket, és semmit se tehetünk azért, hogy jobban szeressen minket. Nem érdemeink szerint szeret. Az Ő
szeretete nem díj, amit el kell nyerni, hanem ajándék, amit
vagy elfogadunk, vagy visszautasítunk.
Szent Pál minden bűntől és nehézségtől szabadulni akart,
és Jézus arra tanította Pált, hogy elég neki az Ő kegyelme.
Nem tökéletes embert akar, hanem önátadót. Így az erőtlen
ember erején felül végbevitt tetteiben Jézus tud megmutatkozni.
Korinthusiaknak írt II. levél
12,9 „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus
ereje költözzön belém.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten olyanokat
kedvel, alkalmaz, akik nálunk okosabbak, fegyelmezettebbek, érettebbek. Pedig nem így van. Isten ereje még inkább
megmutatkozik a mi gyengeségeinkben.
Jákob csaló volt, Dávidnak nőügye volt, Noé lerészegedett,
Pál gyilkosok cinkosa volt, Jónás elfutott Istentől, Gedeonnak kisebbségi komplexusa volt, Miriam egy pletykafészek
volt, Márta állandóan aggodalmaskodott, Tamás kételkedett,
Sára türelmetlenkedett, Illés hajlamos volt a depresszióra,
Mózes dadogott, Zákeus túl alacsony volt, Ábrahám túl öreg,
Lázár pedig halott volt…
Isten nem az alkalmasokat hívta el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá!
Teremtő Atyánk! Te meghívtál minket szőlődbe, hogy
munkásaid legyünk. Kérünk, tégy minket Szentlelked által
alkalmassá arra, hogy életünkkel Jézusról tanúskodjuk, és
így Fiad megdicsőüljön bennünk. Ámen.
Huszár Attila
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A Földi házaspár

öldiékhez a vasárnapi mise után mentem. Ismerősként
fogadtak, nem először vagyok itt. Amikor a Mária Út
zarándokainak fogadásához kellett segítség, első gondolatom a Mária Légió volt. Így kerültem Emikéékhez és ők
sokszor segítettek ebben. Arról beszélgettünk, milyen volt
az az út (életút), amely a Mária Útig vezetett.
Földi Tihamér István – 1943-ban született Gerendáson.
Dolgozott fiatalon bányában, volt épületlakatos, fűtésszerelő. A rendszerváltás után gazdálkodott is, volt hogy
50 disznót is nevelt. A híres csabai kolbász készítésére
és füstölésére ő tanított
meg. Mindig kedvesen
és türelmesen magyarázott. Minden fogást,
fortélyt megmutatott, de
hagyta, hogy én csinálhassam. Emlékszem, amíg gyúrtam a kolbászt,
sokat mesélt életükről,
a családról, az építkezésekről, arról a három házról, melyeket ő épített.
Földi Tihamérné Emi –
1944-ben ő is Gerendáson született. Dombegyházán kezdett dolgozni
az óvónőképző elvégzése
után, majd Békéscsabán
volt óvonő, 2000-ben
innen ment nyugdíjba.
Hobbyja az utazás, kézimunka, kerti munka.
1968-ban volt az esküvőjük, 1969-től 2007-ig Békéscsabán éltek. Fiuk Tihamér, felesége Tünde és az unokák
– Bence, Bálint és Fanni alkotják a családot. A fiatalok
Árpádföldön laktak, és egy Tünde napi köszöntő kapcsán
jutottak el Csömörre az úrnapi körmenetre. Ott és akkor beleszerettek Csömörbe. Amikor megvették a házat,
hálából, hogy minden elképzelésük teljesült – van kert,
vannak olyan gyümölcsfák, amit Békéscsabán sajnáltak
otthagyni, és még a templom is közel van –, ha tehetik,
mindennap részt vesznek a szentmisén.
Emike a Mária Légiót 2005-ben ismerte meg Békéscsabán, és ide költözésük után 2009-ben Csömörön is megalakult a csoport. 2011-ben Székelyhidiné Terikével segítettek a kistarcsai Mária Légió közösség elindításában is.
A Mária Légió közössége heti rendszerességgel gyűlik
össze plébániánkon közös imára. Míg a Karitász kézzel
fogható adományain keresztül közvetíti Krisztus szeretetét, addig a Mária Légió a lelki segítségnyújtást tartja fő
eszközének. Céljuk a Szűzanya segítségével vezetni/vissza-
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vezetni az embereket Jézushoz. Lelkiségüket jól kifejezi a
„Csodás Érem”. Az érmen látható szeplőtelen fogantatás
Szűzanyája Isten meghívására „IGEN, legyen meg a Te
akaratod” választ adja. Apostolkodásra sok alkalom adódik, ismeretlen emberekkel találkozni, szóba elegyedni, akár a buszon vagy vásárlás közben, mind egy-egy
lehetőség.
Amikor Csömörre érkeztek, az egyházközségből lettek
első ismerőseik, barátaik. Szívesen emlékeznek az adventi
roráték utáni agapékra, amelyeket Görbe atya kezdeményezett. Jó alkalom ez a barátkozásra, ismerkedésre.
Szeretik a Csömöri programokat, amelyeken szívesen
vettek/vesznek részt ...

Végül egy történet Földiéktől
Emike nővére, Etelka tavaly 82 évesen itt vendégeskedett
Csömörön. Az úrnapi körmenet után hazafelé tartva elesett a metró mozgólépcsőjén. Szörnyű baleset volt: mindkét csuklója eltörött, törések, zúzódások az arcán, fején.
Emike első gondola az volt: „Uram, csak ne most haljon
meg!” Több napot töltött az intenzív osztályon, majd hamarosan Csömörön gyógyulhatott. Így lett a néhány napos vendégeskedésből két hónapos csömöri lábadozás.
Még mindkét kezén gipsz volt, amikor elindultak
Békéscsabára. Egy óvatlan pillanatban az autó balra letért
az útról, át a szemközti sávon és az árkon keresztül egy kukoricatáblában folytatta útját. A betört szélvédőjű autó az
árokban állt meg. Emike első gondolata ekkor is a HÁLA
volt! Az öröm, hogy se nekik, se másnak nem történt baja,
csak az autónak.
Etelka két hónap alatt csodával határos módon gyógyult meg. Ezt Görbe atya és az orvosok is tanúsíthatják.
Fodor László
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G Y E R M E K K U C KÓ

Egy vidám este története

résztvevők és a szervezők is nagy izgalommal készültek a meghirdetett családi játékestre 2016. február
2-án 18 órakor. Izgalmuk indokolt volt, mert egy olyan estére készültek, amilyen még talán soha nem volt a csömöri
plébánián. Gyerekek már sokat játszottak e falak között,
de családok, felnőttek? Nem lehetett tudni hogy fog sikerülni a rendezvény, mennyien fognak eljönni, és hogy
fogják magukat érezni. Akik eljöttek, készültek az estére,
hisz előkerültek az otthonról hozott kedvenc játékok, és
persze a finom sütemények, üdítők. Több csoport alakult.
Voltak akik kártyáztak, mások társasoztak, vagy ügyességi játékot játszottak. Innen is, onnan is egyre hangosabb
nevetés hallatszott. A kezdeti szorongás, tartózkodás felengedett, és mindenki mosolyogott, jókedvű lett. A szülők
egy-egy sikeres válasz vagy lépés után ugyanúgy örültek,
mint a gyerekek. Igaz a mondás, miszerint jó társaságban
gyorsan múlik az idő. Órák óta folyt a játék, és kezdett
későre járni. Lassan oszlott a társaság.
Nem voltunk sokan, de akik eljöttek, azok mosolyogva, jókedvűen tértek haza. Búcsúzáskor mindenki azzal az
ígérettel és reménnyel köszönt el, hogy legközelebb újra
találkozunk, és ismét egy vidám, gondtalan estét töltünk
majd együtt. Legközelebb téged is várunk, ne maradj
ott-hon! Ezúton köszönjük József atyának, Erikának és
Beának ezt a szép estétét.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok
el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

Gondolatok a játékról

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Kedves Gyerekek!
Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy sokan vesztek
részt a szentmiséken, gyarapodik a ministránsok száma,
kedvelitek a plébániánkon gyermekek számára szervezett
eseményeket.
Úgy gondoltuk, hogy biztosan örülni fogtok annak, ha
közösségünk lapjában Ti is találtok olvasnivalót, rejtvényeket, játékokat... Fogadjátok szeretettel a Nektek szánt
oldalakat! Ha tetszett, írjátok meg nekünk. Arra is kérünk
benneteket, hogy legyetek segítségünkre a szerkesztésben:
Írjatok beszámolót a rendezvényekről, küldjétek el rajzaitokat írásaitokat, osszátok meg velünk ötleteiteket, miről
szeretnétek olvasni a Nektek szánt oldalakon. Munkáitok
továbbításához kérjétek hitoktatóitok segítségét.
A közös munka reményében:
		

A szerkesztőbizottság

Mucsi Ági

Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év
beszélgetés alatt. (Platón)
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek
jelleme, mint a játékban. (Lev Tolsztoj)
Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem
attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.
(George Bernard Shaw)
A játék az ember teremtménye, mely teremtője örömére
hivatott szolgálni egy olyan országban, ahol a „komolyság”
és a „vidámság” nem egymással ellentétes, hanem egymást
kiegészítő fogalmak, és amelynek a földjére csak játszva teheti be az ember a lábát. (Erich Kästner)
Olyan játék ez, mint a tenisz: te elütöd a labdát, a másik
visszapattintja. Néha elhibázod, néha elhibázza. De újra
szerválsz, míg egyre jobban játszod a szeretet játékát. Az
a legcsodálatosabb, ha megtalálod azt, akivel egy életen át
játszhatod. (Böjte Csaba)
Ha a versenytársak szeretetteljes viszonyban vannak egymással, a versengés növeli az önbecsülést, és abban nincsenek
vesztesek, csak győztesek. (Bruno Bettelheim)

		
		
		
		

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással.
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FOGLALKOZTATÓO JÁATÉEKOK

Isten báránya
A zsidó nép kedves áldozati állata volt a bárány. Jézust
a mennyei Atya mint bárányt áldozta fel a kereszt oltárán.
Ezért Ő az Isten báránya. Keresztelő János is ezekkel
a szavakkal mutatja be őt tanítványainak: „Íme az Isten
báránya, aki elveszi a világ bűneit.”
A fönti rajzok követésével fehér báránykát hajtogathatsz.

Gombolyító
Keresd meg a szó elejét, és sorban haladva olvasd össze
a betûket! Egy szólásmondássá vált bibliai idézetet kapsz,
amelyet Szent Pál írt a rómaiaknak küldött levelében.
A megfejtést írd ide:
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A Szent Rita Karitász Közösség hírei

olgunk, hogy ítélet és előítélet nélkül úgy nézzünk
minden emberre, mint Isten teremtett csodájára.
Mert egymás felé fordulva ezt kérdezzük: kicsoda, ki
a csoda vagy Te? – Mindenki egy kis csoda.
– A szeretet mértékegysége a mértéknélküliség.
– A karitász Krisztus nevében végzett szeretetszolgálat. Aki velünk találkozik, az az Isteni szeretettel találkozik. Mindig és mindenkor ezt kell képviselnünk.
– Isten azt mondta, hogy úgy szeressük egymást, ahogy
ő szeret bennünket. Nem tette hozzá, hogy azokat, akik
megérdemlik.
– Isten szeretetével szeressük azokat is, akik nem mindig
tesznek vagy mondanak jót nekünk.
– Kezdjünk úgy minden reggelt, hogy megkérdezzük
magunktól: a mai napon kinek mutatom meg Krisztus
szeretetét? Kiért-miért élek?
Ezen gondolatok körében folyt a Karitász Váci Egyházmegye lelki napja Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke irányításával, melyen Kákonyi Anett vezetőnk is részt vett, éppen a fánksütő verseny
napján, de így a gondolatokat megoszthatta velünk.
• Zsuzsi szervezésének köszönhetően szép új piros egyenköpenybe öltözhetnek tagjaink nyilvános megjelenéseinken, melynek fehér zsebére karitász logónkat hímezték.

• A Hájastészta- és fánksütő versenyen közösségünk sütő-főző
csapata az új karitászköpenyben pompásan szerepelt. Anci
hájas tésztájával II., Kriszti
sárgabaracklekvárjával III. helyezést értünk el. Gratulálunk,
éljenek a lelkes résztvevők és
a szurkoló kóstolgató társak is!
• Örömünkre új taggal bővült közösségünk Halász Ildikó személyében, aki református felekezetű, és 16 éve
dolgozik a szenvedélybetegekért Deákné Terikével együtt.
• Miki és Bence felköszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából. Nagyon jólesett, hogy gondoltak ránk.
Bence felajánlásra kapott virágmagokat, melyeket
a híveknek adunk át hálánk jeléül a húsvéti adományokért.
• A húsvéti tartós élelmiszergyűjtését 2 nagy csömöri
bolt, a Szövi és a Real segítségének köszönhetően március
18-án délután és 19-én egész nap folytatjuk. Bízunk benne, most is számíthatunk a csömöri vásárlók együttérző
segítségére.
• Húsvéti adományainkat 22-én 14 órától csomagoljuk
a plébánián, mintegy 86 támogatott családunk számára.
• Az ukrajnai Szürte településre húsvét után készülünk
adományt szállítani, amihez könyveket, folyóiratokat,
konzerveket, fűszereket, tisztítószereket és édességeket
várunk.
• Tavaszi nagytakarítással egybekötött RUHABÖRZE lesz
a KaritászPONTban április 15-én 15.00–19.00 és 16-án
10.00–18.00 között. Eső esetén 1 héttel később. Minden
segítő és válogató kezet szeretettel várunk!
• Legközelebbi találkozónk április 12-én kedden 18 órakor lesz a közösségi házban.
Elérhetőségeink
Honlapunk: csomorplebania.andocsi.hu/közösségek.
Telefonszámunk: 06 30 667 8407
Facebook: Szent Rita Karitász
Honlap: www. csomorplebania.andocsi.hu
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Hermányos Mária

Országos rajz- és fotópályázat

A Katolikus Karitász megalakulásának 80., illetve újjáalakulásának 25. évfordulójára
rajz- és fotópályázatot hirdet.

A rajzpályázat témája: Embertől emberig – két korcsoportban vehetnek részt az alsó és felső tagozatos tanulók.
Ötlet: rajzold le magadat, hogyan segítesz bajba jutott társadnak.
A fotópályázat témája: A szegénység arcai – középiskolásoknak.
A pályázatokat a Váci Egyházmegyei Karitász, 2600 Vác, Migazzi tér 6. szám alá kérnénk eljuttatni.
Beadási határidő: 2016. április 15.
A legjobb pályaműveket továbbítják a Katolikus Karitász részére, ahol országos bírálaton is részt vesznek.
Örülnék, ha minél több pályamű érkezne be!
Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.

