A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. június 20.
ISMERJÜK MEG KÉPVISELŐINKET
2021. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának
évfordulóján a templomkertben gyűlt össze egy nagyobb csoport, megemlékezni az elszakított országrészekről. A szónoki beszédekben kiemelt hangsúlyt kapott, a határainkon túl rekedt honfitársainkkal való öszszetartozás fontossága.
Itt fogalmazódott meg bennem, hogy a következő bemutatott képviselő Hajlik György legyen,
aki Kárpátalján, Munkácson született és 1990-ben költözött Zsombóra családjával, ahol az általános iskola
6. osztályába iratták és innentől járhatott magyar iskolába. Sok nehézséggel
kellett megküzdenie, de hamar beilleszkedett. Szegeden hentes és mészáros
szakmát szerzett, majd
érettségizett. A tanulás
után katona évei következtek, ahol nagyon sok leckét
kapott az emberi kapcsolatok alakításából, megéléséből. Valószínűleg ez az időszak is hozzásegítette, hogy
jelenlegi munkahelyén is helyt tud állni, hiszen a tűzoltók között is a hierarchia, a parancs teljesítése alapvető
lételem.
Középiskolás évei alatt Gáborné Puskás Julika által vezetett ifjúsági hittan csoportba járt, itt ismerte meg feleségét Huszta Mariannát, akivel 2005-ben házasodtak. A
diákszerelem tart a mai napig.
Két gyermekük született: 2008-ban Viola és 2010-ben
Vince.
Ádámné Emike javaslatára vállalta a jelöltséget az Egyháztanács sorai közé, aki úgy gondolta jó, ha fiatalok is
vannak a tanácsosok között. Elmondása szerint a tanácskozáson túl elsősorban a megvalósítás az, amiben
jól érzi magát. Nem beszélgetni a dolgokról, hanem
megcsinálni.

való foglalkozás volt, amit sikerült megvalósítania és
gyermekeinek is átadnia. Ezért láthatjuk időnként lovaskocsival. A legújabb szenvedélye pedig a sajtkészítés.
Egy ajándékba kapott sajtkészítő-tanfolyam során kezdett hozzá ehhez a foglalatossághoz. A mesterének műhelyére írt jelmondattal teljes mértékben tudott azonosulni: „Boldogok a sajtkészítők”.
Már 1196-ban Szíriai (Nagy) Mihály pátriárka így nyilatkozott a magyarokról. „A magyarok becsületesek, őszinték, életfelfogásukban okosak… nem szeretik a sok beszédet.”
Mintha Gyurival találkozott volna.
(Földiné Fülöp Katalin)
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06.20.

HÉTFŐ
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06.24.
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06.27.

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
11:00 Nagymihály Lajos, neje Erzsébet valamint élő és elhunyt családtagok
18:00 Engesztelő imaóra
Gonzága Szent Alajos szerzetes – E
8:00

Igeliturgia
Keresztelő Szent János születése – FÜ

18:00 Szentmise
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
11:00 Mőnich Sebestyén halála
évfordulójára valamint élő
és elhunyt családtagok
18:00 Engesztelő imaóra
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