Anyakönyvi hírek
Temetés
Kövécs Zoltán: 2019. július 11.
Nyugodjék békében!

Plébániai Hírlevél
2019. július 14. – Évközi 15. vasárnap

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Július 15, hétfő, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító
Július 16, kedd, Kármelhegyi Boldogasszony
Július 17, szerda, Szent Zoerárd-András és Benedek remeték; Boldog
Gojdics Pál Péter püspök és vértanú
Július 18, csütörtök, Szent Hedvig királynő
Július 19, péntek
Július 20, szombat, Szent Apollináriusz püspök és vértanú, 7 óra: +
László
Július 21, Évközi 16. vasárnap
7 óra: + Szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Pál és Szidónia nagyszülők
18 óra: + Julianna édesanya, Balázs édesapa és Béla testvér
Ezen a héten hétköznap, táboroztatás miatt nem lesz idehaza szentmise, de közös imára várjuk a testvéreket! Legközelebb szombaton reggel 7
órakor lesz szentmise.
Megérkezett az egyházmegye lapjának, a Martinusnak júliusi száma,
mely az újságos asztalon megtalálható.
Az egykori Pais iskola épületében működő Gondviselés Háza Idősek
Otthona július 20-án, szombaton reggel 8 óra várja mindazokat, akik segíteni tudnának az otthon kertjének rendbetételében. A szervezők kérik a
segítőket, hogy kerti szerszámokat (kapát, gereblyét, metszőollót) vigyenek magukkal.
SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca
100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali idő:
hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek:
15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Egy új nemzedék erőművei
Előre bocsátom, hogy
nem valami futurisztikus
álmodozást
szeretnék
felvázolni! Inkább csak
valami nagyon fontos
dologra
szeretnék
reagálni.
Fiatalok
mesélték, hogy az elmúlt
időszakban a TV-ben egy
5 részből álló sorozatot
vetítettek le a csernobili
atomkatasztrófával kapcsolatban. És, hogy ez milyen érdekes és új
infromációkat adott napjaink fiatal nemzedékének, azoknak, akiknek
történelemkönyvében már fontos eseményként szerepel az egykori
Szovjetunió legnagyobb atomkatasztrófája.
1986 óta szinte minden atommal kapcsolatos dolog óriási port kavar,
ellentéteket szül, vagy éppenséggel nagy utánajárást igényel. Gondoljunk
csak a legújabb tudományos kísérletekre, az atomfeghyverekkel való
ijesztegetésre a nem is annyira távoli Kórea vidékéről, vagy éppenséggel
kis hazánkban a paksi erőműbővítést érintő kérdésekre. És a konklúzió
talán az lehet, hogy legyen akármilyen kellemetlen és akadékoskodó a
nép gyermekeinek felszólalása, talán egyetlen motiváció vezérli: annak
elismerése, hogy az atom nem játék és soha ne ismétlődhessen meg egy
Csernobilhoz hasonló szörnyűség.
De az atomok egymásnak feszülése nem csak a fizika világában
meglévő esemény, nem csak laboratóriumok és kísérleti terepek falai
között játszódik le, nem is csak elméletben, papíron és irodák fiókjaiban
búvik meg, hanem mindennapjainkban is komoly feszültésgek ütik fel a
fejüket. Méghozzá olyan „erőművekkel” kapcsolatban, amelyek

mindannyiunkat érintenek, sőt rajtunk túlmutatva a következő
nemzedékek életét is meghatározzák. Az iskolák ügye, különösen pedig a
katolikus iskolák ügye, amely nekünk hívő katolikusoknak különösen is
fontosak.
Ezzel kapcsolatban a héten adtak hírt arról, hogy Győrben az egyik,
katolikus iskkola élén változás történik, miután Veres András püspök úr
úgy határozott, hogy új igazgatót nevez ki az intézmény élére.
Nyári szünet ide, nyári szünet oda, zajlik az élet az iskolákban. Van,
ahol komoly felújításokba kezdtek, máshol kevésbé látványos, de annál
égetőbb karbantartási munkálatok folynak. Akad, ahol táboroztatnak,
vagy nyári szakköröket, élményközpontú kurzusokat indítottak, hogy
játékos módon tanulhassák meg a diákok azt, amit év közben nem tudtak,
vagy ha plusz információkra vágyva érdeklődnek egy-egy téma iránt. Az
iskolák élete így nem a megszokott, de mégis élet.
És jött a hír, hogy Győrben a Szülői Munkaközösség nyáron sem tétlen,
komolyan aktivizálódik egy ügy miatt, némyel hírek szerint sznite
mindenki teljesen ki van akadva, nem tetszésének ad hangot és forrong…
Minderről számos sajtóorgánum tudósított, de kevesebb számolt be
arról, hogy András püspök úr válaszolt is. Ezt a nézőpontot is szeretném
megismertetni, mert a kettőt, lehet, hogy együtt kell megfontolni, hogy a
jövő „erőművei” ne felrobbanjanak, hanem hasznos és jó energiát
szolgáltassanak! Íme Püspök úr levele:
Tisztelt Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpont Szülői Munkaközössége!
Levelüket keltezés és aláírás nélkül a mai napon, 2019. július 8-án
megkaptam. Komoly fejtörést jelentett számomra, hogy kinek és milyen
címre írjam a választ, mert levelükből mindez hiányzik. Akár névtelen
levélnek is tekinthetném.
Mégis úgy döntöttem, mivel fontos ügyről van szó, válaszolok a levélre. Megtiszteltetésnek vettem volna,
ha a levél megírása előtt megkeresnek a kérdéseikkel. Bizonyára tudtam
volna Önök számára megnyugtató válaszokat adni. Az egyoldalú vagy torzított információk sok félreértéshez vezetnek. Sajnos a kérdések őszinte

tisztázása ma már nem lehetséges, mert Önök gyermekeik iskolájáért aggódva – s ezt az aggodalmat nekem meg sem előlegezve, rólam azt fel
sem tételezve, és elvitatva tőlem minden jó szándékot, például, hogy nekem is fontos az iskola jövője –, a nyilvánossághoz fordultak. Miután számomra félő, hogy bármit válaszolok, Önök részéről az eljárás ugyanaz
lesz, továbbítják a sajtóhoz, és én nem akarnám senki személyes ügyeit a
nyilvánosság elé tárni – az érintettnek ezeket elmondtam a személyes
beszélgetésben –, így csak röviden tudok Önöknek válaszolni.
Kiss Zoltán igazgató úr megbízása 2019. július 31-én lejár, ezért több
mint egy hónappal előbb, 2019. június 25-én a hivatalomban fogadtam,
hogy megbeszéljem vele, a megbízását nem kívánom újabb öt évre meghosszabbítani. A legfőbb okaimat személyes megbeszélésünk alkalmával
részletesen ismertettem vele. Munkáját és áldozatosságát méltó módon
megköszöntem, és lehetőséget kínáltam neki arra, hogy továbbra is tanítson az iskolában, mint az igazgatói megbízása előtt.
Örülök, hogy Önök elégedettek „az iskolában folyó oktató-nevelő
munkával, az iskola szellemiségével, a pedagógusok színvonalas munkájával”, és bízom abban, hogy többek között éppen ez lehet az alapja annak,
hogy ez még tovább növelhető legyen az elkövetkező időben.
Nem hiszem, hogy Önök helyénvalónak tartanák, hogy a Szülői Munkaközösség előbb értesüljön a változásról, mint maga az érintett. Különben
ilyen kötelessége nincs egyetlen fenntartónak sem. Önök viszont – már
csak ismétlem magam –, mind a mai napig meg sem kerestek engem a
kérdéseikkel. Sőt, azonnal elkezdtek aláírásokat gyűjteni a „püspök döntése ellen”.
A leírtak alapján remélem, Önök számára is nyilvánvaló, hogy sem
„méltánytalan”, sem „váratlan”, sem „érdemeit el nem ismerő”, sem
„megalázó” nem voltam Kiss Zoltán igazgató úrral szemben.
Megértésükben bízva, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az iskoláért való
elköteleződésükre a továbbiakban is számítok. Kérem, őszinte keresztény
tisztelettel és szeretettel segítsék az intézmény új igazgatóját munkája
eredményes végzésében! Feltételezem, mindnyájunk számára az iskolaközpont további fejlődése, gyermekeik egészséges testi, szellemi, lelki
növekedése a fontos. Biztos vagyok abban, hogy ez Isten segítségével és
összefogással sikerülni is fog.
Győr, 2019. július 8.
Dr. Veres András, győri megyéspüspök

