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BEVEZETŐ

Köszöntő
Dr. Kürnyek Róbert

M

inden egyes év soha vissza nem térő, egyedi lehetőséget tartogat mind
az egyes ember, mind pedig egy-egy közösség számára. A 2017-es évet is
így próbáltuk látni közösségünkben: olyan lehetőségek sorozatát, amelyek különlegessé, széppé és értékessé teszik életünket.
Visszatekintve azonban egy-egy időszakra, legtöbbször ott van bennünk a kérdés
is, hogy vajon mindent megtettünk-e, ami módunkban állt. Nem kellett-e volna
jobban próbálkoznunk vagy többet tennünk? Kihasználtunk-e minden lehetőséget?
Plébániai közösségünk életében rendkívül gyümölcsöző volt a 2017-es év is. Sok
már korábban meghonosodott programnak adtunk ismét otthont. Közösségeink
is intenzíven próbálták jelenlétükkel erősíteni és programjaikkal megajándékozni
az egész plébániai közösséget. De új szárnypróbálgatásokra is sort kerítettük, mint
például a nagysikerű tanúságtételi nap. Mindezek különlegessé tették 2017-et.
A sok örömteli történésnek a krónikája ez a 2017-es évkönyv, hogy szívesen és
örömmel emlékezzünk vissza – akár sok év távlatából is – mindarra, ami velünk
ebben az évben történt.
Sok szép gondolatot és örömöt kívánok e szép emlékek felidézéséhez!
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A 2017-es év krónikája
Kocsis Zsuzsanna

2017. január
7-14. Házáldások
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet Szeghy
Csaba nemesapáti plébános vezetésével.
14. Filmklub: Lisieuxi-i Szent Teréz életéről szóló ﬁlm került bemutatásra
15. Családi délután a plébániai központban
20. Ökumenikus istentisztelet a plébániatemplomban
25. Katekumen átadás és exorcizmus szertartása
29. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2017. február
2. Gyertyaszentelés
11. A betegek szentségének közösségi ünneplése
11. Plébániai vacsora
12. Családi délután a plébániai központban
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet Molnár
János nyugalmazott lelkipásztor vezetésével
25. Ministráns farsang
26. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2017. március
2. Katekumen reddíció szertartása
7. Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Stabil alapok
10-11. Jegyesoktatás
11-13. Nagyböjti lelkigyakorlat dr. Márﬁ Gyula veszprémi érsek vezetésével,
benne fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
19 Szent József és az édesapák ünnepe és családi délután a plébániai
központban
21. Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Kommunikáció
26. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2017. április
2. Katekumenek skrutíniuma
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2.
3.
3-7.
4.
7.

Zenés keresztút
Karitász nagyböjti adományosztása
Betegek nagyböjti gyóntatása
Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Konﬂiktuskezelés
Fatimai engesztelő imaest: benne a Húsvéti Szent Három Nap liturgiájáról
szóló katekézis, szentmise, körmenet és Mária-ájtatosság
9. Keresztút Bazitán
13. Szentmise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás
14. Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, dramatizált ájtatosság,
Ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére, Zalaegerszeg város keresztútja
15. Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, a Szent sír látogatása,
húsvéti vigília
23. Ministráns találkozó
23. A Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékeinek hangversenye a
plébániatemplomban
25. Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Intimitás
29. Plébániai bál
2017. május
1.
Egyházmegyei zarándoklat Esztergomba
7. Bérmálás
9. Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Szeretet nyelvek
13. Fatimai jelenések 100. évfordulójára rendezett ünnepség Szombathelyen
14. Akathisztosz: A keleti egyházak Mária-köszöntője
20. Ministráns kirándulás
25. Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra
28. Házasságerősítő Párkapcsolati Program (HEPP): Családi délután
2017. június
3. Pünkösdi virrasztás
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet Molnár
János nyugalmazott lelkipásztor vezetésével
18. Jótékonysági hangverseny a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa
fellépésével
24. . A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe, templomunk
búcsúnapja
26-30. Hittantábor
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2017. július
8. Dr. Székely Jánost, egyházmegyénk új főpásztorának beiktatása
4-8. Hittantábor Bakon
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Köbli Tamás lenti plébános vezetésével
23. Közlekedési eszközök megáldása Szent Kristóf napjához kapcsolódóan
2017. augusztus
8. Hálaadó szentmise Kovács Richárd atya városunk kórházlelkészének
egyéves szolgálatáért
12. A Szent Márton Légió részvétele az Aquacity jótékonysági napon
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Takács András kisegítő lelkész és városunk új kórházlelkészének vezetésével
15. Nagyboldogasszony ünnepe
20. Szent István király ünnepe – az új kenyér megáldása
20. A csíksomlyói Árvácska együttes vendégszereplése templomunkban
27. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2017. szeptember
10. Veni Sancte tanévnyitó szentmise
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szikszay Leopold OFM vezetésével
24. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2017. október
1.
Elsőáldozás
2. Család(sz)építő előadássorozat indul
7. A város plébániáinak közös ünnepe plébániatemplomunkban
Rózsafüzér Királynőjének napján
8. Ministráns piknik
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök vezetésével
14. Dalok és tanúk Jézusról
15. Bazitai templom búcsúnapja
20-23. Üdvtörténet kurzus
29. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
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2017. november
6. Család(sz)építő előadás
11. A Karitász csoport imaórája Szent Márton, egyházmegyénk védőszentjének
ünnepén
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Kaszás Csaba lenti káplán vezetésével
18. Bérmálkozók lelki napja
22. Katekumenjeink befogadási szertartása
25. Szent Márton Légió által szervezett templom környéki takarítás
25. Szentségimádás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
26. Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
29. Plébániatemplom szentségimádási napja
2017. december
2. Adventi koszorúkötés a plébániatemplomban
3. Adventi koszorúk megáldása
4. Család(sz)építő előadás
7. Szent Márton Patikája: jótékonysági adománygyűjtés
9. Adventi lelki nap Mészáros Domonkos atya és a győri MÉCS
Családközösség vezetésével
9. Katekumen találkozó
10. Jótékonysági hangverseny a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa
fellépéséve
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Görbe László milejszegi plébános atya vezetésével
16. Brenner János emlékév ünnepélyes lezárása Szombathelyen
17. Dankos Attila adventi koncertje templomunkban
19. Karitász adományosztás
20-21. Betegek adventi gyóntatása
24. Karácsonyi pásztorjáték, karácsonyi koncert
28. Aprószentek ünnepe, szentségimádási óra az életért
29. A bazitai templom szentségimádási napja
31. Családok megáldása Szent Család ünnepén és év végi hálaadás,
éjszakai virrasztás
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A számok tükrében
Dr. Kürnyek Róbert

2017

2016

2015

2014

2013
augusztustól
decemberig

36

64

74

48

19

1 év alatti

22

43

47

36

14

1 év feletti

14

21

27

12

5

Házasságkötés

10

17

12

16

5

Temetés
Szentségekkel
ellátva
Szentségekkel
el nem látva
Szentségekkel
ellátottak aránya
Elsőáldozó

57

73

63

62

13

21

27

15

20

4

36

46

48

42

9

37%

37%

24%

32%

31%

47

51

39

53

19

19

17

24

5

0

31.500

29.500

29.300

25.000

12.000

558

506

443

461

348

4

2

1

9

5

Keresztelés

Bérmálkozó
Szentáldozások
száma
Hitoktatásra járók
száma
Katekumenek száma

A

2017-es év néhány adata számottevő mértékben különbözik az előző évek
adataitól.
Ami elsőre feltűnik a táblázatban, hogy a keresztelések száma jelentősen csökkent. Ennek okait nehéz lenne feltárni. Bizonyára az okok között szerepel az alacsony születésszám, de az is, hogy az elmúlt években sok olyan keresztelő volt,
ahol idősebb gyerekeket kereszteltünk, akiknél születésük után valamilyen indok
miatt elmaradt a keresztelés. Mivel úgy tűnik, hogy ezekkel a gyerekekkel sikerült
feltornászni a keresztelések számát, miután az ilyen kereszteletlen gyerekek már
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mind jöttek, az utóbbi év statisztikájából hiányoznak. De feltétlenül fel kell tennünk
azt a kérdést is, hogy vajon közösségünk vonzó lehetőséget nyújt-e a ﬁatal szülők
felé, s látnak-e bennünk olyan értékeket, amelyek következtében szeretnének ők is
és gyermekeik is e közösséghez tartozni? S felelősségünk ebben a kérdésben mindnyájunknak óriási.
A temetések száma is jelentősen csökkent a 2016-os adathoz képest. A betegek
szentségével megerősített elhunytak száma ebben az évben is megőrizte a 2016os 37 %-ot. Köszönjük, hogy egyre többen gondolják fontosnak, hogy szeretteiket
a szentségek megerősíthessék a nagy út előtt. Ennek ellenére még mindig van 66
százaléknyi hívő, akik nem tudnak e megerősítő ajándékokban részesülni. Tennivalónk tehát még e területen is jócskán akad.
Örülünk annak, hogy katekumenjeink száma újra gyarapodott. 2017-ben négyen
kezdtek el készülni a beavató szentségek vételére.
Hittanosaink száma is gyarapodott az aktuális tanévben, több mint 50 fővel. Ennek ellenére még jó néhány olyan osztály is létezik a hozzánk tartozó iskolákban,
ahol minimális a hittanos diákok létszáma. Néhány esetben az egész osztályból
csak 3-4 hittanos van.
Mint minden évben, most is el kell mondanunk, hogy a számadatot nem szükségszerűen tükrözik egy-egy közösség lelki állapotát. Hiszen ahhoz hozzátartoznak
az imádságok, jócselekedetek, lemondások és hitünk minden egyéb megnyilvánulási
formája, amelyeket egyrészt mérni sem lehet, másrészt pedig csak a Jóisten előtt
ismeretesek. Ennek ellenére együtt kell tovább dolgoznunk azon, hogy az evangélium örömhíre minél többekhez eljuthasson!
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Beszámoló plébániánkon
2017-ben elvégzett munkálatokról
és beszerzésekről
Németh Lajos

E

ltelt egy újabb év, plébániánk
már 5 éves lesz. A 2017-es évben
is sikerült számos olyan munkát elvégezni, számos olyan beszerzést megvalósítani, amelyek szebbé, korszerűbbé
teszik templomunk és plébániánk környezetét. A 2017-re betervezett munkákból az alábbiak valósultak meg.
Tavasszal kifestésre került az altemplom, valamint megtörtént templomunk
valamennyi nyílás-zárójának felújítása,
újrafestése is. Ez már nagyon időszerű
volt, mivel legutóbb tizennégy évvel ezelőtt, a beépítéskor lettek lefestve. A faszerkezeteket kültéren legalább 5 évente
kezelni kell. Továbbá elkészült a közösségi terem melletti terület térburkolása,
ahova kültéri kőasztalok is kerültek. Ehhez kapcsolódva beszereztünk egy gázgrillt.
Ez a kerti kiülő közösségi alkalmak lebonyolítására lesz majd alkalmas a jövőben.
A tér lezárásaként és a plébánia előterébe vásároltunk 5 darab fa virágládát, hogy
kicsit szebbé varázsoljuk környezetünket.
A nyár folyamán lefóliáztattuk a templomtorony déli ablakát, valamint a plébánia
tárgyalójába klimatizáló berendezést szereltettünk.
A sekrestyébe az egyre nagyobb számú ministránsok és lelkipásztori munkatársak
liturgikus ruháinak könnyebb elhelyezésére készíttettünk egy, a sekrestyébe illő
ruhásszekrényt.
A plébániára vásároltunk egy szárítógépet és egy mikrohullámú sütőt.
2018-ban szeretnénk a plébánia utcafronti kerítését és lábazatát a bejárattal
megegyezően folytatni. E mellett szükséges kijavítani a templomtorony felső részének északi felén a lepotyogott vakolatot.
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Egyházközségi bál
Füle Luca és Mikolás Veronika

2

015. decemberében jutott tudomásunkra, hogy elmarad a bál, ha valaki magára nem vállalja a szervezését. Így jöttünk mi a képbe és lelkesen vetettük
bele magunkat a szervezési feladatokba. Soha nem volt alkalmunk előtte betekintést
nyerni egy ilyen nagy volumenű rendezvény hátterébe, így azt se tudtuk, hol kezdjünk bele. Tapasztalatunk és tudásunk csekély volt lelkesedésünk viszont annál
nagyobb. Ez a buzgóság segített átlendülni a kezdeti nehézségeken, akadályokon.
Robi atya mindvégig ott állt mellettünk és támogatott bennünket az újabbnálújabb ötleteinkben. A bált egy megadott téma köré akartuk szervezni, ami meghatározza mind a díszletet, a dress code-ot, a vacsora előtti műsorokat. A lebonyolítás
során igyekeztünk közeli ismerősöket bevonni és segítségüket igénybe venni, így
is növelni közösségünk összetartó erejét.
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Mindent megelőzően összeültünk és megbeszéltük a teendőket, amik várnak
ránk. Félig kész ötleteinkre, elképzeléseinkre Robi atya jóváhagyását kértük és vele
jutottunk végleges döntésre. Újdonságokat vezettünk be, amelyek természetesen
illeszkedtek az évi tematikához, mint például; a fotóssarok, ahol külön ﬁgyeltünk
a szép hátérre és a díszlet megtervezésére illetve fotós örökítette meg a pózolókat;
asztalnevek; csoki szökőkút, mely nagy sikert aratott; koktélpult és a bál kiemelkedő
alakjait díjazó szavazás.
Az általunk szervezett első bál 2016. április 9-én volt, amit nagy izgalommal vártunk. Izgultunk amiatt, hogy eljönnek-e annyian amennyit mi gondoltunk, elnyeri-e tetszésüket a témaválasztásunk (20-as évek Amerikája) a zene, a vacsora, a
díszlet. De mikor megérkeztek az első vendégek beöltözve a témának megfelelően
elmúlt minden aggodalom és félelem, hisz akkor megbizonyosodtunk róla, hogy a
közösség is ugyanolyan lelkes, mint mi. Mi is szerettünk volna az ifjúsági közinkkel
együtt bemutatni egy kis előadást, nyitótánc keretében. Készültünk, betanultuk,
közben jól szórakoztunk majd a bálon eltáncoltuk. Ez is élményként él bennünk,
visszaemlékezve a 2 évvel ezelőttre.
Az elmúlt évek során lehetőségünk nyílt megtapasztalni milyen nagy feladat is
ez, mekkora odaﬁgyelést és precizitást igényel egy bál rendezése. Rá kellett jönnünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi iskola mellett idővel és energiával nem
bírunk, más emberekre is kell feladatot bíznunk, mellyel ők is hozzájárulhatnak a
bál sikeréhez és sajátjuknak érezhetik azt. Megtanultuk, hogy mindent idejében
kell elintézni, és amit lehet azt minél előbb. Az, amit elképzelünk és amit a mi
lehetőségeinkhez mérten meg tudunk valósítani az merőben eltérő, de ezt is tudjuk
értékelni és elfogadni.
Szervezés során jó pár segítő és jóakaró embert sodort elénk az isteni gondviselés. Meg kell említenünk a plébánia részéről Kéry Henriettet, a Mindszenty iskolából Kocsis Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszonyt és Molnár József gondnok
urat, akik mind nagy segítségünkre voltak. A plébániai közösségeknek is köszönettel
tartozunk, akik előadásukkal emelték a bál fényét. A támogatók hozzájárulása nélkül sem valósulha-tott volna meg a tombola, mint nyeremény.
Következő bálra már tervekkel készülünk, egyre rutinosabbak vagyunk. Próbáljuk
egymás ötleteit értékelni, vagy akár kicsit változtatni rajta. Örülünk neki, hogy
megbíztak bennünket ezzel a feladattal, reméljük, hogy maradandó élménnyel tudunk szolgálni. A további bálokon megtapasztalhatják, hogy tudunk még újat mutatni. Vannak a tarsolyunkban meglepetések, melyek akár Robi atyának is újak
lehetnek.  Például egy pezsgő piramis.
Ui.: Idén szalvéta lesz az első tétel a bevásárló listánkon.
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A zalaegerszegi Szent Márton Légió
második éve
Rumi László István

A

Szent Márton Légió második éve a kezdőévhez képest hasonló aktivitással
telt. Az első akciónk 2017. július 1-én a Miasszonyunk Időskorúak Otthonában a raktár rendezése volt, szétválogatva közben a használható és a nem használható holmikat. Összeállítottunk néhány polcot is, hogy a rend ne csak horizontálisan legyen értelmezhető… Ha csak egy délelőttön át is, de ezúttal is éreztük a
közös munka örömét.

Augusztus 12-én ismét részt vettünk az Aquacity-ben tartott jótékony célú
adománygyűjtő főzőversenyen. 64 csapat indult, és bár mi nem főztünk, viszont
előző este és aznap reggel sütöttünk sok ﬁnom süteményt. Sőt, nemcsak mi légiósok, hanem a templomunk közösségéből még sokan mások is elkészítettek egyegy tepsi ﬁnom sütit vagy pogácsát. A kínálatunkat megkoronázandó, ott helyben
sütöttünk palacsintát is (lekvárost).
Így bőven volt mit felajánlani a légiós sátor előtt elhaladóknak. Fogyott a jégkása
is rendesen, bár nem volt kánikula. Idén 58.000 Ft adományt gyűjtöttünk, amit
beadtunk a közösbe, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház ﬁzioterápiás osztálya javára. Ja, és megkaptuk (azaz: kiérdemeltük) a „Legﬁnomabb sütemények készítői”
címet…
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A 2017. év fő légiós eseménye a Tanúságtételi Nap volt, amit október 14-én, az
utolsó fatimai jelenés és a napcsoda 100. évfordulóját követő napon rendeztünk
az Art mozi színháztermében. Ebben az esetben az esemény megrendezéséhez
nemcsak önkéntes közreműködésre volt szükség, de jelentős anyagi támogatásra
is, amit a Plébánia és a minisztérium (EMMI) majdnem egyenlő arányban biztosított. Robi atya bevezetőjét követően muzsika általi tanúságtevő volt Grácián testvér,
majd a budapesti Műegyetem katolikus közösségének énekegyüttese, Sziráki Péter
dicsőítő csoportja valamint az esemény
második felében Bolyki Balázs és az ő
Soul and Gospel kórusa. Szóbeli tanúságtevőink voltak (sorrendben): Mikolás
János, Boronyákné Szabó Andrea, Léner
Violetta és Gulás Márton. A tanúságtételi
nap fellépői, különösen a magukról megrendítő őszinteséggel beszélők érezhetően nagy hatással voltak a hallgatóságra.
Még napokig beszédtéma volt egy-egy
különleges megnyilatkozás. Tervezzük,
hogy az eseményről készült videó felvétel
egyes részeit – természetesen az érintettek engedélyével – feltesszük a közösségi
médiára.
Úgy gondolom, nem túlzás: aki nem
tudott részt venni az eseményen, kimaradt valami szépből, felemelőből.
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Az év utolsó légiós akciója november 25-én saját házunk tájának, a templomkertnek a megtisztítása volt. Persze nemcsak légiósok, hanem a közösségből mások
is részt vettek a kétkezi munkában. Gereblyét, kapát, tollseprűt és minden más
szükséges szerszámot megragadva tettük a dolgunkat, szívünkben visszhangozva
a Napﬁvér, Holdnővér ﬁlmből Szent Ferenc egyik dalát, amikor a téglákat rakja
egymásra kevés látszattal, de annál nagyobb hittel a vidáman végzett munka
értelmében.
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Karitász csoportunk tevékenysége a
2017. évben
Dr. Sárközi Violetta

A

nagyböjti adománygyűjtés eredményeként 66 rászoruló családnak, mintegy
220 főnek segítettünk. Az iskolakezdési akciónk során 55 fő rászoruló általános iskolai tanulónak adtunk át tanszercsomagot. Az adventi adománygyűjtésünk során 60 rászoruló családot támogattunk, a több gyermeket nevelő családok
kb. 18-20 kg-os élelmiszercsomagot kaptak.
Karitász csoportunk tagjai közül többen nagy odaadással és szeretettel látogatnak
betegeket rendszeresen. Minden hónap első pénteki napján Jézus Szíve tiszteletére
szentségimádást tartunk, és oltalmába helyezzük magunkat, az adományozóinkat,
és a megadományozottakat.
Az elmúlt évben plébániánk hívein kívül sok intézmény és közösség támogatta
akcióinkat. Hálás köszönet: a Liszt Iskola Régi Diákok Kórusának, akik két alkalommal is koncerteztek a kertvárosi szegények megsegítéséért; a Pálóczi Ádám
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak a koncertért, amellyel minket
támogattak; a Szent Márton Légió Szent Márton Patikája adventi vásári bevételéért; a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend tagjainak a csomagok összeállításában való közreműködéséért; az Olajfa Családos Közösségnek a csodálatos
mézeskalács csomagokért, amellyel karácsonykor a nagycsaládosoknak kedveskedhettünk; a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium tanulóinak
és munkatársainak, akik gyűjtést szerveztek a nagyböjti akciónkhoz; a Szent Család
Óvoda munkatársainak, akik az adventi adománygyűjtésünket hirdették; és a Kertvárosi Településrészi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették az önkormányzat
közösségi termében az adományosztásokat. Több vállalkozó is segítette adománygyűjtéseinket játékokkal, tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel.
A Karitász munkatársainak felkészülését, lelki feltöltődését szolgálta több egyházmegyei Karitász rendezvény, így a nagyböjti lelkigyakorlat Körmenden, a cigánypasztorációs nap Jánosházán, a Szent István ünnepi zarándoklat Budapesten, és a
Szent Erzsébetre emlékező Karitász ünnep Körmenden.
Köszönet a Karitász csoport tagjainak, áldozatos munkájuk nélkül nem valósulhattak volna meg adományosztásaink. Íme, néhány gondolat tőlük, hogy mit is jelent számukra a Karitász:
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Mi az, ami számomra vonzó a Karitászban? Átérezni mások búját, baját, és segíteni a nehéz sorsú embereket, amiben csak lehet, pl. meghallgatással, jó szóval,
bevásárlással, jószívű embertársainktól kapott adományokat eljuttatni az arra rászorulóknak. Látni azt, hogy milyen sok jó szándékú, segítőkész és adakozó embertársunk van. Betegeket látogatni, meghallgatni, és ha kell, vigasztalni őket, együtt
imádkozni velük. Nagyon jó érzés, hogy igazi sorsok, vallomások tárulnak fel
előttünk és visszavárnak bennünket. Megtapasztalni az idős emberek bölcsességét,
és tanulni tőlük. Örülni annak, hogy hálásak a segítségért, barátságosak, és van,
aki imádkozik is értünk. És meg kell említeni, hogy nagyon tartalmasak a színvonalas egyházmegyei rendezvények, lelki napok, csak épülhetünk általuk. (Cs. Marika)






Én megismertem a másik oldalt is, voltam munkanélküli, így tudom, mit jelent
a segítség. A másikban meglátom a nyomorúságot, és ha tudok, segítek valamilyen
kézzelfogható dologgal. Teréz anya Isten tükröző odahajló szeretetéből szeretnénk
mi is elvinni a szegényekhez az örömhírt. Határozottan éreztem, hogy hívásom
volt a Karitászba, ahol érezhetővé válik Teréz anya azon gondolata, hogy „a másik
embernek hasznára lenni, és önmagamat adni.” (G. Cili)






Egyszer megkérdezték tőlem, mit szeretnék csinálni, ha nyugdíjas leszek? Gondolkodás nélkül rávágtam: idős, elesett emberekkel foglalkozni. A sors úgy hozta,
hogy hamarosan a szüleimet és két gyermektelen nagynénit is ápoltam, majd eltemettem. Mikor kezdtem érezni, hogy valami hiányzik az életemből, Robi atya Karitász csoportot szervezett. Azért ez egy könnyebb feladat, mint az előző volt, de a
kihívás nagyobb. A semmiből eljutni addig, hogy sok rászoruló ember arcára mosolyt varázsoljunk, hogy érezzék a gondoskodást. Sok-sok jó szándékú ember adományát úgy felhasználni, hogy minél hasznosabb dolgok kerüljenek a csomagba
és minél több családnak adhassunk. A kiosztások után a fáradtság ellenére valami
„mennyei érzés”, megelégedés kerít hatalmába, hogy megint sikerült Istennek
tetszőt tenni! (P. Piroska)
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Amikor karitászos lettem akkor a szolgáló szeretet, mint jelmondat lebegett a
szemem előtt. Ehhez kapcsolódik egy másik bibliai idézet, ami Jakab apostoltól
származik és tulajdonképpen az én vezérfonalam: „Jó cselekedetek nélkül a hit halott dolog.” Miért is lettem Karitászos? Hát ezért, és ehhez még hozzátartozik az,
hogy szeretek emberek között lenni, és a jót tenni. Jelenlegi munkám is erről szól.
(Sz. Miklós)






Nekem mindig örömet szerzett, ha másokon tudtam segíteni, de amíg aktív dolgozó voltam, nem tudtam ilyen dolgokban részt venni. Szívesen vagyok Karitászos,
mert lelkiekben sokat ad ez nekem. (Sz. Éva)






A Karitász a kapcsolódások közössége. A legkülönbözőbb emberek élete találkozik
egy ponton, egymást segítve a csoporton belül és kívül. A Karitász az Egyház modellje, hordozza és tükrözi, hogy a „…tagok egymásért kölcsönösen szorgoskodjanak.” 1Kor 12,26. (S. Angéla)
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Hitoktatás 2017-ben
Endrédiné Fekete Ágnes

A

z elmúlt tanévben is folytatódott a hit oktatása a plébániánkhoz tartozó
oktatási intézményekben.
A kertvárosi általános iskolákban heti 34 hittanóra van, melyeket dr. Kürnyek
Róbert atya, Takács András atya, dr. Marx Gyuláné, Horváthné Lukács Judit és Endrédiné Fekete Ágnes tart.
A két iskolában 413 diák választotta a hit és erkölcstan oktatást.
Hagyomány szerint nyáron hittantábort szerveztünk Pákára, melyen 50 fő vett
részt. Karácsonykor a Jézuska váráson való szerepléssel sok kisgyerek tette széppé
az ünnepet maga és mások számára.
Első alkalommal imádkoztunk nagypénteken élő keresztutat a templom körül,
melyben állóképpel dramatizálták a gyerekek Jézus szenvedésének 14 állomását, és
olvasták fel a hozzá tartozó elmélkedéseket
Áldozócsütörtökön a 3. osztályosokkal részt vettünk Vasváron az elsőáldozók
zarándoklatán, melyet 3. alkalommal szerveztek meg püspök atya kezdeményezésére.
2017-ben plébániánkon elsőáldozáshoz járult 49 fő, a bérmálás szentségét 19-en
vették fel.
A hitoktatásra járó diákok száma tagozatonként az alábbiak szerint alakult:
Eötvös József Általános Iskola

Hittant tanulók

Alsó tagozat

127 fő (össz. tanuló 45,1 %-a)

Felső tagozat

100 fő (össz. tanuló 30,7 %-a)

Liszt Ferenc Általános Iskola

Hittant tanulók

Alsó tagozat

110 fő (össz. tanulók 48,1 %-a)

Felső tagozat

76 fő (össz. tanulók 34,4 %-a)

A plébániai hitoktatás keretében bérmálásra készült 18 fő.
Bérmálkozás utáni csoportban 5 fő, középiskolás hittanon 6 fő vett részt
foglalkozásokon, melyeket Robi atya tartott.
A kertvárosi óvodákban is évek óta lehetőség van a kicsiket hittan foglalkozásra
beíratni.
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A Napsugár úti Óvodában Seressné Lóránt Éva 13 óvodást tanít, a Csillagközi
Óvodában Kónya Zoltánné Kati néni foglalkozik két csoportban 38 kisgyerekkel,
heti egy hittanóra keretében.
A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Intézményben Fazekas Rozália 12 óvodás
és 5 iskolás korú gyermeknek tart hitoktatást.
Kérjük Isten áldását a munkatársakra és tanítványainkra!
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Hitoktatás Plébániánk óvodáiban
Kónya Zoltánné hitoktató

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket
az Atya a Fiú és a Szentlékek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme én veletek vagyok minden nap a
világ végéig!” (Mt. 28,19-20)

D

erűs, családias légkörben neveljük, fejlesztjük a ránk bízott gyermekeket,
alakítjuk viselkedési szokásaikat, társas kapcsolataikat szerető gondoskodással. A hittan segít feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait,
élményeit. Élményszerű fogalmat tudnak alakítani Istenről, mint gondviselő Atyáról,
érzelmi közelítéssel. Bevezetjük a hitbe és a keresztény életbe őket. A kisgyermek
megtanulja, hogyan kell imádkozni, az imán keresztül kapcsolatot teremteni Istennel, és saját korának megfelelő szinten érteni és érezni az ima fontosságát. A
gyermek szintjének megfelelően, tudatosan válaszoljon Isten szeretetére, törekedjen
a jóra. A gyakorlati tevékenységek során a szerető és elfogadó közösségben vallásos
élményekhez juttatjuk őket. Kifejlődik a gyermekben Istenre és a másik emberre
való odaﬁgyelés képessége. A nevelés, így a hitoktatás is a család, a szülők feladata
lenne! Nem a családi nevelés helyett, hanem mellette hatékony ez a kicsi korban
megkezdett hittan. Sajnos a szülők többsége nem részesült hitoktatásban, nem
járnak templomba, nem vallásosak, de örvendetes, hogy beíratták óvodai hitoktatásra gyermeküket. Játszanak, énekelnek, rajzolnak, dramatizálnak, közben Jézus
életéről hallgatnak történeteket. Megismerkednek például az „Állatok világnapján”
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Szent Ferenccel, a védőszenttel, Márton napkor Szent Márton Püspökkel, Szent
Erzsébettel, majd Szent Miklóssal. Át kell adnunk Jézus szeretetét, aki mindig
velünk van, véd bennünket és kérhetünk tőle.
Közös imánkban kérnek és megköszönnek a jó Istennek: „Gyógyítsd meg a barátomat, vagy a beteg szülőket, nagyszülőket”. A tragédiákat is jobban fel tudják
dolgozni, mert tudják a meghalt hozzátartozó már a Mennyországban van.
„Merész” ötletünk volt a tanév végén, mikor az utolsó hittan foglalkozásra
meghívtuk a szülőket a kertvárosi templom terére. Körjátékot játszottunk, énekeltünk, majd Robi Atya behívott bennünket a templomba. A templom megtelt
gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel. Az atya bemutatta a templomot, majd a családok évkönyvet kaptak ajándékba. Énekeltünk, imádkoztunk önfeledten, és úgy éreztük mindenki boldog volt, hogy Isten házába lehettünk, azok
is akik még nem voltak ilyen helyen.
Több óvodásunk részesült a keresztség szentségében és Isten gyermekévé és az
Egyház tagjává váltak.
A Napsugár óvodában Seressné Lóránt Éva a hitoktató. 118 gyermek közül 14 a
hittanos óvodás. A csillagközi 8 csoportos óvodában Kónya Zoltánné a hitoktató.
176 gyermek közül szeptemberben 37 főt írattak be hittanra, de már decemberben
41 főre nőtt a létszám.
Ahol az óvónő keresztény lelkületű, ott tömegesen járnak a gyermekek hittan
foglalkozásokra. Reméljük, hogy a gondviselő szeretet még több családhoz eljut:
megnyílnak Isten felé, megérzik az ima fontosságát, szeretettel ﬁgyelnek egymásra,
s így jobbá, boldogabbá válik életük.
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Hittantábori beszámoló
Tóth Kíra

J

únius utolsó hetében gyerekzajtól volt hangos a Pákai Általános Iskola, ahol
eltöltöttünk egy hetet a táborozókkal, Fekete Ági néni, Tótmárton Juci néni
és Kürnyek Róbert plébános úr (Robi atya) szervezésének köszönhetően.
A keresztúttal összekötött kirándulás során folytatott személyes beszélgetések, a
strandolás és az azt követő vihar átvészelése, a kézműveskedés, a méta és a soksok focizás pár nap alatt könnyedén összekovácsolta a 30-40 fős közösséget. Kalandos akadályverseny gondoskodott a falu megismeréséről – talicskát és tojást kérni,
illetve behívni egy helybelit az iskolaépületbe – izgalmas kihívást jelentett a kis
táborozók számára. A sűrű napok után a gyermekszemek huncutságát fáradt csillogás váltotta fel.
A két tapasztalt táborozó – Ági néni és Juci néni – gondviselése mellett nagy
ajándék volt Robi atya jelenléte: spontán beszélgetések alkalmával a tanulás legtermészetesebb útján ismerhettük meg egymást és magunkat Istenben, bármi kérdésünk, kételyünk akadt a Robi atya rávilágított a válaszra.
Egy hittantáborban nagy szükség van a lelki vezetőre, így a szertartások is személyesebbek, mert a résztvevők ismerték őt és ő is ismerte a táborozókat. A kapcsolatépítés így Jézussal is közvetlenebb volt. Nem elhanyagolható az sem, hogy még
rakoncátlanabb gyerkőcök is tisztelettel hallgattak atyára.
A csodákat gyakran nem vesszük észre, mert nem vagyunk rájuk elég nyitottak.
Most azonban az Úr nem hagyta csupán a látó szíveinkre a dolgot: számháború
közben az egyik önkéntes telefonja elveszett az avarban. Már jócskán belemerült
mindenki a játékba, nagy területen zajlott a csata, ezért esélytelennek tűnt, hogy
az erdős domboldalon megtaláljuk. Akihez eljutott a rossz hír heves keresésbe
kezdett. Már mindenki szétszóródott, Ági néniék csoportja pedig imádkozott. Aztán megtörtént a csoda: a már-már reményvesztett önkéntes megtalálta a kikapcsolt telefont az egyik távoli bokor alatt, az aljnövényzetben. Ezek után tudom,
hogy az Úrban bízva bármilyen tűt megtalálhatunk a szénakazalban.
Persze apró pillanatok adták most is az együtt töltött hét igazi hangulatát. Például, amikor egymás kezét fogtuk és úgy imádkoztunk, amikor az atya lejjebb tartotta a Szentírást, hogy a kisebbek is fel tudják olvasni, amikor a srácok egymást
tanították gyöngyfűzésre, hogy meg tudják lepni az őrangyalos játékban húzott
védencüket. Számomra a legszebbek az esti imák voltak, amikor osztoztunk a csenden, egymás szándékaiért imádkoztunk és közösen adtunk hálát.
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Nagy ajándék, hogy évek óta részese lehetek ennek tábornak, amit a szervezők
vezetésével Jézus tanítására építünk. Ebben a közegben a jócselekedet a természetes, és mind ﬁgyelünk egymásra – vagyis, ahogy a hétköznapokat is kellene élnünk. Segítőként remélem, hogy a táborozók normaként ültetik ezt a szívükbe, és
ahogy felnőnek egyre jobban törekednek erre életük során.
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Mikor Isten felkentje megjelenik
reverendában
Fazekas Rozália

A

Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Intézményben már
hagyomány, hogy hittanosaink és azok
a szülők, munkatársak, akik kérik, itt
az intézményünkben részesülnek Balázs-áldásban.
Mindig nagy élményt jelent növendékeink számára az atyákkal való személyes találkozás, melyre izgatottan,
előre készülünk. Róbert atya (plébános), Szilárd és Richárd atya után idén
Takács András kórházlelkész látogatott
el hozzánk. Készségesen és nagy szeretettel segített a kicsik összegyűjtésében. Az ovis hittanosok boldogan
fogták a kezét, s ahogy reverendában
vonult a gyerekekkel, minden szem rászegeződött a folyosón, hisz nem mindennapi
látványban volt részük szülőknek, jelenlevőknek. Egy pillanatra még a levegő is
megállt…
A hittanos szobában énekeltünk, imádkoztunk, pár szóban – a kicsik nyelvére
lefordítva – elmondta a stólának a jelképét. Ezután egyenként megáldotta őket.
Visszatérve az aulába szülők, munkatársak kíséretében az iskolás hittanosok osztályába mentünk. Örömmel töltött el, hogy már olyan szülő is engedélyezte gyermeke megáldását, aki eddig elzárkózott ettől. A szülőtársak invitálására új szülő is
csatlakozott hozzánk. Az Úr imáját mondva látszott a hitüket nem gyakorló felnőtteken is, hogy ez az ima nem ismeretlen számukra, ha rejtve is, ott él szívükben,
mint egy biztos kapaszkodó szükség idején. Zárásként papi áldását adta ránk András atya.
A meghitt pillanatok után rögtön jöttek a kérdések is, és spontán beszélgetés
alakult ki: mi a teendője annak, aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, de más
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városban lakik, mikor és hogyan lehet bérmálkozásra jelentkezni, majd érdeklődtek
András atya kórházi tevékenységéről. Ő örömmel válaszolt mindenkinek, s a nyitottságot látva beszélt a betegek szentségének erejéről, fontosságáról, ismertetve
az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Érdeklődve fogadták az erről szóló ismertető anyagot, a betegek és minden rászoruló számára hívható telefonszámot is tartalmazó szentképet.
Ilyen, mindenkiben gondolatokat ébresztő esemény Isten szolgájának látványa,
hisz: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint”
Szeretnék hálát adni Istennek Farkas Zolán testvérünk életéért, alázatos szolgálatáért, hisz ő volt az, aki annak idején elsőként vállalta, hogy eljön intézményünkbe
Balázs-áldásba részesíteni növendékeinket. Isten fénye ragyogtassa mindörökké arcodat!
A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Intézmény hitoktatási adatai:
Tanév

Óvodások

Iskolások

Hitoktató

2017/2018

12 fő

5 fő

Fazekas Rozália
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HEPP – Házasságerősítő
Párkapcsolati program
Kéry Henriett

P

lébániánk megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a ﬁatalok, ﬁatal házasok
és a családok összefogására, a családi élet értékeinek fejlesztésére, gyakorlati
megélésére, egymást támogató közösségek létrehozására. A hitéleti támogatással
együtt a felmerülő problémák, nehézségek és konﬂiktusok kezelésére is ﬁgyelmet
fordít. Ehhez kapcsolódóan programok, tréningek, kurzusok szervezését kezdtük
el, amelynek egyik állomása a 2017-es év tavaszán induló Házasságerősítő Párkapcsolati Program volt.
Ez a több hónapos program is jól illeszkedik ahhoz az elhatározáshoz, hogy Plébániánk erősíteni szeretné a családokat, hisz egészséges nemzedékek csak erős,
stabil családokban növekedhetnek fel.
A családban-lét nem csupán a felnövő generációk érdeke. Számtalan vizsgálat
támasztja alá, hogy a házasságban és családban élő személyek egészségkilátásai
jobbak, mint a családon kívül élőké (az infarktus-kockázat például nagyobb az
egyedül élő, mint a házas férﬁaknál). Sőt, a már kialakult betegségek gyógyulási
és rehabilitációs esélyei is jobbak azoknál, akik családban élnek. A magányos életmód bizonyos mentális betegségek – a depresszió, az öngyilkosság, az alkoholizmus
– szempontjából kifejezetten kockázati tényezőnek minősül.
Sok negatív társadalomi jelenség számának emelkedése egybeesik a családok
működését veszélyeztető folyamatok megjelenésével, a „családok válságával” – a
megszülető gyermekek számának csökkenésével, a válások arányának növekedésével,
a terhesség megszakítások nagy számával, a gyermek nélküli háztartások szaporodásával, a házasság nélküli „laza” együttélési formák terjedésével. A családok
érdekében tett lépések tehát a jelenben élő generációk számára is közvetlen haszonnal járnak. Az emberi kultúrák többségében a család a személy természetes
közege, amelyben legnagyobb az esélye a harmonikus felnőtté-válásra.
A családban élve az ember több olyan fontos dolgot tanulhat meg, amelyekre
nagy szüksége van tágabb társas kapcsolatai során is. Olyanokat, mint a bizalom,
összetartozás, a másik feltételek nélküli elfogadása, biztonság, szeretetteljes érzelmi
kapcsolatok, kommunikáció, együttes élmények, családi rítusok, ünnepek, generációk közötti jó kapcsolatok, a család, mint élet- és munkaközösség, konﬂiktus2017 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 29
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megoldási módok, családon belüli, és külső társadalmi szerepek tanulása, értékek
hordozása és átadása.
Ezek a fenti funkciók sok családban sérültek, vagy sérülnek nap, mint nap, függetlenül attól, hogy hívő, vagy nem hívő családban él valaki. Az általunk megvalósított program célja az egészséges irányba való elmozdulás segítése volt. Több
korosztályt céloztunk meg, mindenkinek kínálva lehetőséget.
A ﬁataloknak az elköteleződéssel, társkereséssel, saját önálló életük kialakításának
nehézségeivel kell megküzdeniük. Programunk egyik ága a 10-11. osztályos korosztályt
szólította meg. Beszélgetést szerveztünk számukra a párválasztásról, elköteleződésről, a mai trendekről és ezek hatásáról, a felelősségről, jövőképről.
A program részét képezte a jegyesek házasságra felkészítő hétvégéje is, amely
során interaktív módon dolgoztunk fel különböző témákat. Célunk volt többek
között hogy segítsük a párokat kommunikációjuk és konﬂiktuskezelésük javításában, önmaguk jobb megismerésében, és hogy minden helyzetben közösen keressék a megoldást. A házasságra készülők nagy része már több éve együtt él.
Ahogyan mondják, már kipróbálták, hogy működőképes-e a kapcsolatuk, és ezért
mernek házasságot kötni. Mivel azonban legtöbbjük már több együttélésen, szakításon túl van, számtalan sebet hordoznak és visznek magukkal a házasságba. Ezek
egyike-másika időzített bombaként működik a leendő kapcsolatban.
Programunk nagyobb része a már házasságban élőket szólította meg. Házasságok
megerősítése volt a cél, tehát nemcsak már nehézségekkel küszködő, válságban lévő párokat vártunk, hanem azokat is, aki hajlandóak azért tenni, hogy házasságuk
kikerülhesse a mélypontokat, vagy, ha nehézség adódik kellően edzett legyen kapcsolatuk a túléléshez. Öt témakört dolgoztunk fel a jelentkezett párokkal közösen,
több héten keresztül. Minden találkozás fontos eleme a párok egymás közötti beszélgetése volt. Szomorú tapasztalatunk, hogy mai rohanó világunkban egyre
kevesebb időt és energiát tudnak a házaspárok arra fordítani, hogy tartalmas beszélgetéseket folytassanak egymással. Pedig éppen a beszélgetés az, ami segíthet
abban, hogy ne üresedjen ki egy kapcsolat. Természetesen az sem mindegy, hogy
hogyan beszélgetünk.
Az idősebb korosztályt sem hagytuk ki a programból. Nagyszülő korú házaspárokat kértünk fel, hogy életükről, házasságukról röviden tanúságot tegyenek ﬁataljainknak. Az idősebb generáció komoly értékeket hordoz helytállásáról, kitartásról,
elköteleződésről. Olyan értékekről, amelyek fénye mai világunkban már kevésbé
ragyog, de még mindig a boldog párkapcsolat alapját jelentik. Célunk az volt, hogy
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közelebb hozzuk egymáshoz a különböző korosztályokat. Az önálló élet kialakításának küszöbén álló ﬁataljaink nagy érdeklődéssel hallgatták az idősebbek saját tapasztalatait, tetszett nekik az őszinte, nyílt beszélgetés, így bátran meg merték
fogalmazni a bennük felmerülő kérdéseket.
Programunk lezárásaként egy zárópartit szerveztünk, ahol Éger Csaba pszichológus, családterapeuta beszélt a párkapcsolatról, amelyet zenés dicsőítés és a családokért végzett imaóra követett. A délutánt szentmisével zártuk.
A fenti program kiegészítéseként és segítőjeként létrehoztunk a plébánián egy
könyvtárat. Ide teológiai, egyházi könyvek mellett a házassággal, családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos segítő könyveket is gyűjtöttünk. Természetesen könyvtárunk könyveinek száma még szerény, de folyamatosan szeretnénk bővíteni a
kínálatot. Ez a kezdeményezés már túlmutat az aktuális programon, hisz a plébánia
hosszú távú céljának megvalósításában segítség. Azaz, hogy folyamatosan segíteni
tudjuk a családok valamennyi tagját felmerülő kérdéseik, problémáik megválaszolásában, a folyamatos fejlődésben, megújulásban, ha kell egy a témába illeszkedő
könyvvel is.
Reményeink szerint programunk a jövőben megismétlődik, hisz a visszajelzések
alapján nem volt hiábavaló és többen érdeklődtek már a következő iránt.
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Péter, a vámos
Dr. Rumi Kriszta

Péter közel áll hozzám, ugyanis
ugyanabba a templomi közösségbe
járunk. Péter közel is ül hozzám, mert
ezeken a közösségi összejöveteleken
rendszerint egymás mellett ülünk.
Ezért – hogy objektíven tudjam őt bemutatni – képzeletben kicsit hátrébb
kell lépnem, hogy egészében láttathassam őt, akit látásból azért mindanynyian ismerhetünk.

P

éter, a vámos – ez a dr. Varga
Péter hitvallásában használt saját, vicces jelzője, foglalkozása okán – azt mondja, hogy hivatali interjúk adásában
már régi gyakorlata van, de egyébként nem tudja elképzelni, mi érdekes lehet benne, amiért a Plébániai Évkönyv beszélgetést közöl vele.
Ekkor döbbentem rá: Péter talán nincs is tudatában annak, hogy a miséken, amelyeken minden vasárnap ministrál, akár többszáz szempár is szemmel tartja, ezáltal
ismerősként üdvözli, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Péter jelenleg
több egyházi közösség tagja, sőt valamikor koordinátora volt egy árpád-kori templom felújításának is, amelyet igazán nem sokan mondhatnak el magukról.
Felnőttkori megtérő vagy, emlékezetes kegyelmi pillanatokkal…
Feleségemmel (Kéry Henriett, Hena) való megismerkedésem után kezdtem templomba járni. Házasságkötésünk alkalmával, amikor a feszületre esküdtem, hirtelen
néhány pillanatra elragadott valami különös érzés, amiről biztosan tudom, hogy
nem az esküvő miatti meghatottság volt, hanem valami egészen más, leírhatatlan
hangulat. Aztán a Schönstatt mozgalom központjában, Óbudaváron töltött egyik
hétvége alkalmával volt egy nagyon szép istenélményem, hogy tudjam, hogy itt a
helyem és a családomnak is. Fontos része volt életemnek a Szűzanyával kötött Szeretetszövetség is, aki azóta is védelmez és kísér minket.
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„Ablabs”, azaz a kertvárosi plébánián működő családos közösség, Schönstatt
közösség, az óvodai Olajfa Családközösség, korábban a ferenceseknél látogatott
Becket Szent Tamás Közösség: ezek mind segítettek hitéleted során.
Első gyerekünk, Benedek óvodás korában megtapasztaltuk, hogy a zalaegerszegi
Szent Család Óvoda milyen komoly evangelizációs hely. Gyerekünk, gyerekeink hitéletre neveltetésével mi magunk is sokat tanultunk, a hazahozott imák, az étkezések
előtti, rendszeresen mondott hálaadás, az egyéb vallási szokások, ezek mind-mind
olyan rituálék, amiket a gyerekeinkkel szemben tanúsított következetes magatartásunk folytán a saját életünknek is részei lettek. A Schönstatt mozgalomban eltöltött
évek során, ahol feleségemmel elvégeztünk egy két éves családtréner képzést, pedig
mára már magunk is készek vagyunk hitbéli kérdésekben segíteni másokat, ha erre felkérést kapunk. És igen, a Ferenceseknél kezdtem el közösségbe járni, ott tapasztaltam meg először a közösségi lét megtartó, felemelő erejét. Még ez idő alatt
örököltem az egyik Zalaegerszegről távozó testvértől az andráshidai templom felújítási feladatainak irányítását, amelynek során a XIII. századi, a történelem viharai
során sokszor méltatlan állapotba került árpád-kori templom nemcsak megújulhatott, de a szintén e korai században oda temetett kegyúr sírjára is rábukkantak
a régészek. Nehéz, de élvezetes munka volt a felújítási pályázatokkal való törődés,
viszont az ebből fakadó bensőséges kötődésen túl, a miséken gyakran szemembe
ötlött, mit lehetett volna jobban csinálni a felújítás során, és mit lehetne még tenni
Zalaegerszeg legrégebbi épületéért.
Amikor a Ferencesektől távolabbi, új házatokba költöztetek, a Kertvárosi Plébániát
választottátok.
Úgy tartottuk helyesnek, hogy ennek a plébániának hitéletében vegyünk részt,
hiszen itt élünk, és ahogy Robi atyától hallottuk és azóta valljuk is: „El kell köteleződni!” Rövidesen be is kapcsolódtunk a plébániai közösség életébe, nagyﬁunk
rendszeresen ministrál, feleségem a plébániai hivatal munkatársa, kislányaink sem
hiányoznak soha a templomi eseményekről, én magam pedig lelkipásztori segítőként a társaim tevékenységének koordinálásával járó feladatokat is elvállaltam. Több,
mint tíz lelkipásztori munkatárs segíti az atyákat és mindegyikünk más-más területen igyekszik kivenni részét a munkából, mindamellett, hogy magunk is rendszeresen ministrálunk a miséken.
Mindezek mellett háromgyerekes családapa, felelős beosztású tisztviselő és most
a hittudományi főiskola szorgalmas diákja is vagy. A nap mindenkinek huszonnégy
órából áll…
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A hittudományi főiskola másodéves hallgatója vagyok, és már az eddig tanultak
eredményeképpen is másképpen vagyok jelen a szentmiséken. Értem a rítusok eredetét és üzenetét, amiről eddig nem volt ilyen mély ismeretem. Mindenki, akinek
hite van, egyformán részesülhet a szentmisék áhítatából, hiszen a hit ajándék, de
ehhez számomra nagymértékben hozzáadódik az a főiskolán megszerzett tudás
is, amely a hitemet sokban mélyítette és ez által mássá tette a szertartások mondanivalóját számomra. Talán ezt az élményt egyszer másoknak is átadhatom, de
egyelőre nem hittanárként, mert nekem magamnak is be kellett látnom, hogy a
családom, a gyorsan felnövekvő kisgyerekeim mindennapjaiban való részvétel és
nem utolsó sorban a vezető pozícióban végzett munkám ellátása nem szenvedhet
csorbát a hitbéli ismeretek megszerzése mellett. Ezért az ötéves helyett a hároméves hittudományi képzést választottam. Mindennek meg kell, hogy legyen a maga
helye és időben megélt élménye az életemben. Mint bárki máséban…
Péter felelős világi munkája mellett igazi templomi közösségi ember, emellett
segítőkész, kitartó és szerény, és mindig mosolyog, még akkor is, ha egy kicsit fárasztó volt a nap…
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Ministráns-hírek
Kovács Balázs

E

z az év is Nagyon gyorsan elment. Idén sok esemény került
megrendezésre. A ministránsok idén is
gyarapodtak. A programok sokszínűek
voltak.
Nagyjából kéthetente találkoztunk a
miséken kívül. Ilyen alkalmakon a feladatok gyakorlása volt a cél, de természetesen emellett soha sem maradhatott el a játék melynek célja, hogy
összehozza a közösséget és egy jót szórakozzunk.
Februárban, mint az már hagyomány
nálunk megtartottuk a ministráns farsangot. A plébánia közösségi termében
gyülekeztünk. A templom előtt elkészítettük a csoportképet majd egy futóverseny vette kezdetét. A kisgyerekek nagyon élvezték.
Áprilisban megrendelésre került a ministráns találkozó, ahol a megye minden
pontjáról érkeztek ministránsok. A játékos feladatok során a másik megismerése
volt a cél. Barátságok alakultak.
Tavasszal a ministránsokkal kirándulni mentünk. Az úticél Rezi volt. A kalandparkban mindenki mindent kipróbált.
Nyáron Robi atya és a csoportvezetők által megszervezett Savio tábor következett.
Itt 5 napot töltöttünk el. Mindenki jól érezte magát, minden nap új, különféle programok díszítették napjainkat.
Októberben a ministráns piknik során Gébártra, a kempingbe látogattunk el.
Volt focimeccs, futóverseny és kicsi túra is. De meg koránt sem volt vége az évnek.
Decemberben elmentünk Püspök atya miséjére, ahol ministráltunk is. Ministránsként úgy gondolom, hogy ez az év nagyon összehozta a csapatot. Gondoljunk
ebben a sok közös élményre, amelyet az év során szereztünk. Nagyon jó ehhez a
jókedvű, vidám, örömmel teli csapathoz tartozni. A vidám foglalkozásokon Istenről
sem szoktunk megfeledkezni imával kezdjük a megbeszéléseket, a táborok reggeleit,
estéit.
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Bemutatkozik a plébánia
adminisztrátora: Kéry Henriett
Kovács Lívia

Név: Kéry Henriett
Születési ideje: XX. század
Családi állapota: házas
Férje: Dr. Varga Péter
Gyermekei: Benedek (12),
Sarolta (10), Johanna (6)
Gyerekkorodban milyen terveid voltak? Mit gondoltál, mi leszel, ha nagy
leszel?
Egész kicsi gyermekkoromban azt
gondoltam, hogy udvari bolond leszek.
Aztán rájöttem, nagy meghökkenéssel,
hogy nincs ilyen szakma. Utána sokáig
kozmetikus akartam lenni, de aztán
pénzügyi középiskolába kerülten, majd
tovább tanultam. A pénzügyi vonal mindig is közel állt hozzám – azt hittem, hogy
közel áll hozzám –, ﬁatalkoromban azt gondoltam, hogy a számok világa, a matematika a meghatározó, ez volt erős bennem. Ma visszanézve nagyon sajnálom, hogy
nem valami pedagógiai pályán tanultam tovább.
Sejtetted-e valaha, hogy egyszer majd egy plébánián fogsz dolgozni? Voltak ilyen
terveid?
Ez egy jó kérdés. Soha nem gondoltam volna, még az elmúlt pár évben sem,
hogy egyszer egy plébánián fogok dolgozni. Amikor én elkezdtem dolgozni a közgazdász diplomámmal, nagy menedzseri álmokkal, azt gondoltam, hogy nekem
való ez a multinacionális élet. Aztán belekóstoltam ebbe, rövid ideig ebben dolgoztam. Akkor rájöttem, hogy az nagyon nem az én világom, amikor az embereknek
a maximális kizsákmányolása, kifacsarása folyik. Nincs bennem keménység ahhoz,
hogy az embereket egyik nap felvegyem, másik nap kirúgjam. Szóval ez nem ment
nekem könnyen.
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Utána a közszférában helyezkedtem el, ez egy kicsit azért nyugodtabb munka
volt, de igazán nem erre vágytam. Amíg otthon voltam a gyerekekkel, egyértelművé
vált számomra, hogy én nem akarok ilyen munkakörbe visszamenni dolgozni, hanem sokkal inkább a szociális terület vonzott. Sokat gondolkodtam, hogy tovább
kellene tanulnom, csak nem vagyok egy gyorsan döntő típus. Szerettünk volna
még egy gyermeket, de a Jóisten ezzel az ajándékkal még nem ajándékozott meg
minket. Azon a nyáron, amikor ez a munka megtalált engem, egy keresztény táborban voltunk. Ott az egyik előadó egy olyan hölgy volt, aki egy plébánián dolgozik,
és hat gyermeket nevel. Akkor a férjemnek, Péternek odasúgtam a fülébe, hogy
egy ilyen munka nekem is milyen jó lenne. Mindezt mindenféle gondolkozás nélkül,
előtte nem volt ez vágy a szívemben. Hallgattam ezt a hölgyet, aki mesélt az életéről, a munkájáról. Ez tetszett, olyan közelinek tűnt számomra. Nagyon hátborzongató, hogy hazajöttünk ebből a táborból és kb. három hét múlva Róbert atya
felhívott, hogy megüresedik a plébánián ez a pozíció, és nem vállalnám-e el. Ebben
annyira kézzelfogható a Jóisten, hogy megadja azt, amit kérünk. Szóval meghallgatnak a kérések. Én így kerültem ide.
Miről is szól a munkád?
A munkám elég szerteágazó. Van, amit mindenki lát, ez a hívek szolgálata: a keresztelésekkel, temetésekkel kapcsolatos ügyintézések, esküvőkkel kapcsolatos adminisztrációk, miseszándékok intézése stb. A másik a háttérmunka, ami nem
látszik. Sokféle adminisztratív munka, például a plébánia életének szervezése, zarándoklatok szervezése, anyakönyvezések.
Melyik a leghálásabb feladat ezek közül?
Mindegyik feladatot szeretem, ezek nagyon különbözőek. Szeretem az idős néniket, szívesen beszélgetek velük. Mindig meg kell látni, hogy egy ember ül le veled
szemben.
Melyik feladat az, ami nehézséget jelent neked?
Az elején nagyon nagy nehézséget jelentett a temetésekkel való ügyintézés. A
halálesetek egy része megviselt, amit magammal cipeltem. Nagyon empatikus embernek tartom magam, könnyen belehelyezkedek egy-egy élethelyzetbe, s könnyen
átérzem más szomorúságát. Ez talán a legnehezebb része a munkámnak.
Nagyon nagy felismerés volt számomra, hogy vannak emberek, akik gyakorlatilag
rajtam keresztül találkoznak a hittel és az Egyházzal. Én képviselem számukra ezt
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és ez az elején nyomásként nehezedett rám. Ez számomra óriási feladat és felelősség. Néha nehéz elfogadtatni az emberekkel az Egyház törvényeit, melyek nem
követhetők, hanem követendők, és ebben példaképem Róbert atya.
Milyen találkozások vannak egy ilyen hivatalban?
Mindenfélék. A találkozások megerősítenek, még a negatívok is. Megerősítenek
abban, hogy a Jóistent kell képviselnem. Nagyon sok nagyon kedves találkozásom
volt. Azt gondolom, hogy az emberek nagy része szeretettel jön be ide. De adódnak
néha konﬂiktushelyzetek is, leginkább az egyházi törvények kapcsán. Ami le van
írva, az a törvény, azt be kell tartani. Lehet ezekkel egyet nem érteni, de aki katolikus hívőnek tartja magát, annak ez nem okoz nehézséget. Sokan vannak, akik a
hagyományok miatt jönnek be, nem a megélt hit miatt (pl. meg kell keresztelni a
gyereket, mert meg szokták keresztelni; házasodni is templomban szoktak...)
Milyen a kapcsolatod az atyákkal, akikkel együtt dolgozol?
Nagyon jó, napi kapcsolatban állunk egymással. Mindannyian az életszentség útján úton vagyunk, ha ezt el tudjuk fogadni, akkor nincsenek problémák.
Mit jelent neked kereszténynek lenni?
Az embernek úgy kell élni napi szinten, hogy látszódjon, hogy Krisztushoz tartozik. Ez nem könnyű, hiszen mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai. Szerintem fontos, hogy a megváltásunk öröme látszódjon rajtunk. Ez sokszor hiányzik
belőlünk, mi keresztények olyan lehajtott fejűek vagyunk. Mindenkinek van sok
problémája, nehéz helyzete, mégis az örömnek látszódnia kell. Nagyon fontosak a
szavak, de a tettek még inkább beszédesek.
Egy fárasztó nap után te miből merítesz erőt? Van-e valami hobbid?
Míg otthon voltam, nagyon szerettem kézműves dolgokkal foglalkozni, varrogatni.
Most hogy dolgozom, erre kevesebb idő jut. Ami a nehezebb helyzeteken átsegít,
azok a Péterrel való beszélgetések és az imádság. Az otthoni szentélyünkben is
van lehetőség arra, hogy letegyem a problémáimat. A férjemmel mindent meg tudok beszélni és ez nagyon jó.
Sajnos még nem találtam meg az egyensúlyt, hogy a saját idő is meglegyen. De
van egy elhatározásom: van egy kutyánk, a jövő évben többet kellene vele lenni,
ami nekem is jó lenne, hiszen többet lennék a természetben. Remélem sikerül
megvalósítanom.
2017 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 41

INTERJÚ

Van példaképed?
Sok emberre felnézek. Sokáig Böjte Csabát mondtam nagy példaképnek. Ma is
az, viszont mióta megismertem az ő medgyesi házában dolgozó zalaegerszegi hölgyet, őt mondanám. Ő egy kézzelfoghatóbb példakép, hiszen személyesen is ismerem. Nagy Mariannak hívják. Már többször találkoztunk. Ő Németországban dolgozott korábban, de feladta a saját életét, hogy olyan gyerekeket karoljon fel, akik
elvesztek volna.
Több közösség tagja vagy. Miért fontosak ezek neked? Miben erősítenek meg
téged?
Több közösséghez tartozunk Péterrel közösen. Nagyon örülök, hogy családos
közösségekhez tartozhatunk, mert ez az élethelyzetünkhöz passzol. A közösségnek
megtartó ereje van. Valamikor azért vagyunk ott, mert nekünk van szükségünk
arra, hogy minket megtartsanak, hogy növeljék a hitünket, hogy segítsenek. Valamikor meg mi vagyunk a tartók. Ez azért szép, mert folyamatosan változik. De
mindenképp megtart: mind emberileg, mind hitben. Megerősít, a hitben növekszünk egymás által.
Férjeddel együtt a Schönstatt családmozgalom tagjai is vagytok. Nemrégiben
történt ott valami…
Négy éve vagyunk tagjai a mozgalomnak. Olyan mozgalom ez, melynek középpontjában a család, a házasság áll. Az idén 13. alkalommal szervezett a Schönstatt
mozgalom családakadémiája képzést házaspároknak, akik annak sikeres elvégzését
követően családtrénerekként missziós küldetésre kötelezik el magukat, azaz környezetükben segítik a házasságokat. Két éve jött az a lehetőség, hogy elkezdhettük
ezt a képzést. Az első évben mi hallgattunk előadókat, a második évben pedig havonta nekünk kellett előadásokat tartani különböző témákból. Ezalatt az egy év
alatt kiérlelődött az a téma, ami a szívtémánk, ami hozzánk legközelebb áll. A mi
előadásunk témája az öröm megélése. Fontosnak tartjuk, hogy a hétköznapokban
is megtaláljuk az örömöt, a másikban meglássuk a jót, hiszen mindenkiben van
értékes dolog. Ennek a két évnek volt 2017. november 18-án a szentmisével egybekötött lezárása, amit Bíró László püspök atya celebrált. Ekkor kaptuk meg a
küldetésünket.
Gratulálok hozzá! Kívánom, hogy sok örömötök legyen küldetésetek teljesítésében! Köszönöm a beszélgetést! A Jóisten áldását kérjük a plébániai munkádra is!
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A közösség formáló ereje
Pesti Lászlóné

Csengettek. Az Eötvös iskola folyosóján gyerekek szaladtak hitoktatójuk felé.
– Ági néni! Ági néni! Melyik teremben leszünk? – visszhangzott a folyosó a gyerekek örömteli üdvözlésétől.
Mosolyogva, kedvesen kísérte be őket az osztályterembe, hogy kezdődjön a várva
várt hittanóra.
Régóta kollégám Fekete Ágnes hitoktató, akivel egy iskolában dolgozom, s aki
számomra nagyon kedves személyiség. A könyvtári olvasóteremben beszélgetünk.
Faggatom, mert kíváncsi vagyok: honnan ez a nyugalom, ez az emberi tartás, tisztaság, őszinteség, amit lénye felénk sugároz.
Mindig ilyen kiegyensúlyozott vagy?
Többnyire igen, és ez elsősorban családi örökség. Szeretem a hivatásomat, és ez
boldoggá tesz. Úgy érzem, a helyemen vagyok.
Mikor érintett meg először a hit, az Isten szeretete?
Beleszülettem egy vallásos családba. Kicsi koromtól jártam szentmisére. A József
Attila Általános Iskola tanulója voltam. Már alsós koromban – amikor az emberek
nagy része nem gyakorolhatta nyilvánosan hitét – szombatonként hitoktatásra jártam a Jézus Szíve Plébániára. Itt voltam elsőáldozó és itt is bérmálkoztam. Középiskolásként itt érintett meg a közösség szeretete. Az idősebb társaim példaként
álltak előttem. Ennek a baráti társaságnak megtartó ereje volt számomra. Itt
jól éreztem magam. Ők tanítottak meg
gitározni, együtt kirándultunk, táboroztunk és énekeltünk az ifjúsági gitáros
szentmiséken.
A Zrínyi Miklós Gimnáziumban folytattad tanulmányaidat. A középiskola befejezése után, amikor távolabb kerültél
családodtól és ettől a közösségtől megváltozott-e valami az életedben?
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Keszthelyre kerültem az Agrártudományi Egyetemre. Nagy szerencsém volt, hogy
ott is ráakadtam egy hívő közösségre. Közös beszélgetéseink arra ösztönöztek,
hogy hitoktatói tanfolyamra jelentkezzem. Veszprémbe jártam szombatonként tanulni.
Mikor kezdted el az iskolai hitoktatást?
A rendszerváltás után lehetőség nyílt az állami iskolákban is a vallásos nevelésre.
1990-től a Mária Magdolna Plébániához tartozó iskolákban kezdtem főállásban tanítani.
Hivatásod mellett hogyan alakult a magánéleted?
Sokat vártam egy olyan hívő emberre, akivel egy életet szeretnék leélni. Szintén
egy felnőtt közösségben ismertük meg egymást a férjemmel. Két ﬁúnk született,
akikkel teljes lett a családom. Nagy örömömre természetes nekik is a vasárnapi
szentmise, az imádság és a hit.
Napjainkban az Eötvös és a Liszt-iskolában formálod a gyerekek hitéleti nevelését.
Hogy érzed magad közöttünk?
Úgy érzem, hogy befogadtak, hogy egy újabb közösségnek vagyok a tagja. Kedvesek a tanárok, aranyosak a gyerekek, jó bemenni közéjük.
Köszönöm, hogy megosztottad velem gondolataidat, érzéseidet. Számomra, számunkra is jó, hogy velünk vagy. Isten áldása kísérje további utadat!
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Hűnek maradni
Dr. Varga Péter és Kéry Henriett

H

űség… a mindennapi életünkben nagyon gyakran hallhatjuk ezt a szót:
hűségakció, hűségpontok, hűségkuponok. A kereskedő, szolgáltató cégeknek nagyon fontos, hogy hűségesek legyünk hozzájuk és megpróbálnak mindenféle
anyagi előny ígéretével magukhoz csalogatni, magukhoz láncolni minket. De a
megvásárolt hűségünk csak addig tart, amíg nincs egy jobb akció, vagy le nem jár
az előﬁzetési szerződésünk.
Ugyanezt tapasztaljuk a munkaerőpiacon is, a munkahelyhez való hűség addig
tart, amíg egy jobb állásajánlatot nem kapunk. Ha választani kell az egyéni érvényesülés és a hűség között, akkor az emberek szemében a hűség érthetetlen és
elvetendő. Egy barátunktól hallottuk azt, hogy hétévente munkahelyet kell váltani,
különben kiégünk, megrekedünk valahol és megtörik a karrierünk.
Kötődésünk az élet más területein is gyengülni látszik, pedig a hűségünk alapja
éppen a személyekhez, munkához, dolgokhoz való kötődés. Talán mindenki számára ismerős, az a házasságkötést ﬁrtató kérdésre adott válasz, hogy „az csak egy
papír”. Valójában az elköteleződés hiányáról van szó a párkapcsolatokban is. Az
emberek már gyakrabban lecserélik a megunt, nem szeretett párjukat, mint a kocsijukat.
Ha nem tudunk hűségesek maradni, akkor, ami utánunk marad, csak egy elkezdett, de be nem fejezett torzó lesz. Amikor azt mondjuk, hogy hűségesek leszünk,
akkor egy ígéretet teszünk, hogy kitartunk elhatározásunk mellett.
Milyen szép a Szűzanya vállalása, hogy részt vesz a megváltásban, nem abból
indul ki, hogy mire képes, mihez van kedve, hanem abból, hogy mit kér tőle az Isten. Azt feleli: „íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”
(Lk 1,38)
Mária „igen”-je ígéretet jelentett. Ezt az „igen”-t nem vonta vissza akkor sem,
amikor nehéz volt kitartania a kimondott szavai mellett, pedig sok nehézség akadt.
Már a kezdet, az angyali üdvözlet szavai az emberi ész számára teljesen felfoghatatlanok. Gyermeke lesz, pedig férﬁt nem ismer. Aztán Heródes elől menekülnie kellett
idegen országba, ahol 2 évig száműzetésben élt. Később a három nehéz nap, amikor a 12 éves Jézust keresték. Aztán a farizeusok ellenségeskedése, amikor Jézus
elkezdett tanítani. Mennyi nehézséggel kellett szembenéznie Máriának az isteni
terv beteljesedése során! Látható, hogy a nehézségek megharcolása nélkül nem
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lehet hűségesnek maradni. A hűségért meg kell dolgoznunk!
Nemrégiben bejárta az elektronikus médiát az a video, amikor
az Iszlám Állam harcosai a tengerparton lefejeztek narancssárga ruhába öltöztetett keresztényeket.
Ezeknek az embereknek „csak”
meg kellett volna tagadniuk hitüket és megmentik életüket. Ők azonban ezt nem tették meg, inkább a vértanúságot
választották. Hűek maradtak Jézushoz, még az életük árán is.
Ha jelen élethelyzetünkben vértanúságot nem is vár le tőlünk a Jóisten, a jóbanrosszban való kitartás, az egész életen át való elköteleződés házastársunk felé,
keresztény életünk sarokköve kell, hogy legyen.
Milyen szép felidéznünk nagyszüleink példáját, akik komolyan vették a házasságkötéskor tett fogadalmukat: „őt el nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen!” Bizonyára nekik is voltak nehézségeik a
házasságukban, lehet, hogy akadt volna lehetőségük egy másik ember mellett „új
életet” kezdeni, mégis hűek maradtak egymáshoz a sírig.
Kedves dolgot hallottunk egy ismerős házaspártól. Van egy szép szokásuk: minden házassági évfordulójukon elismételik a házasságkötéskor tett esküjüket, ezzel
is emlékeztetve magukat és egymást a Jóistennek és egymásnak tett esküjükre.
Társunk kívánságát kikutatni, odaﬁgyelni a másikra, gyakran időigényes feladat.
Néha egyszerű, máskor viszont nagyon nehéz megteremteni kettőnk közös idejét,
amikor beszélgetünk, örülünk egymásnak. Időnként bizony találékonyságra van
szükségünk puszta vágyakozás helyett. Egy házaspár nagyon elfoglalt volt. Naptárjukat jó előre megtöltötték a programok, feladatok. A gyerekek, a munka, a háztartás mellett gyakran nem maradt elég idejük az igazi, mély beszélgetésekre.
Elhatározták, hogy minden hónapban kitűznek egy „Randinapot”, amikor randizni
fognak egymással úgy, mint megismerkedésük kezdetén. Csak kettesben, egymásra
ﬁgyelve, a másiknak mindig valami meglepetéssel, ﬁgyelmességgel készülve, azzal
a jóleső izgalommal a szívükben, mint szerelmük kezdetén.
Böjte Csaba fogalmazta meg: „Ahogy a tábortüzet is táplálni kell, a házastársi
szeretet tüzét, a hűséget is ápolni kell.” Néha elég, ha kicsike gallyakat teszünk a
tűzre, hogy ne aludjon el, néha bizony nagyobb fahasábokra van szükség, hogy
lobogjon.
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Miért lett vörös a róka bundája?
Dr. Marx Gyula

E

redetileg nem olyan volt. Szép, meleg, világosbarna színe volt, sárgába hajló
szálakkal átszőve. Ha sütött nap, úgy ragyogott az egész, mint az arany. A
róka nagyon büszke volt erre az ékítményre, gyakran mosta, samponozta, s reggel
sosem indult el anélkül, hogy ki ne fésülte volna. Valljuk be, kicsit hiú volt.
Egy szép tavaszi napon történt. Az éjjel langyos eső esett, de reggelre kitisztult az
ég, s minden szikrázott a napsütésben. A medve összehívta a barátait a szünetben:
– Azt találtam ki, hogy iskola után kimegyünk a Kerekdomb mögé vargányát
szedni.
– Tudod, hogy szigorúan tilos szakértő felnőtt nélkül gombát szednünk! –
mondta Nyúl Béla megszeppenve. – Még az iskolai szabályzatban is benne van.
Ha valaki megtudja, szorulni fogunk!
– Ha semmi mást, de a vargányát csukott szemmel, az illata után is felismerem.
– mondta Medve Péter. – Egyébként meg miért tudná meg valaki? A felnőttek
egész délután az Erdei Gyűlésen lesznek. Most osztják ki az éves közfeladatokat,
mindenki ott fog vitázni estig. Persze, aki nem mer kockáztatni a ﬁnom vargányapörkölt kedvéért, az ne jöjjön. A többiekkel rögtön matekóra után találkozom a
vegyesbolt előtt. Veszünk kenyeret, majd útközben betérünk hozzánk, elhozom a
bográcsot, tányérokat, kanalakat, meg ami a főzéshez kell.
Úgy is történt. A kis társaság megkerülte a kerekdombot. A favágók által már
összerakott farakás tövébe lepakoltak, s ki-ki elindult vargányát keresni. Abban állapodtak meg, hogy egy óra múlva találkoznak, akkor mindenki beadja a közösbe,
amit talált, s a medve elkészíti a vargánya pörköltet. Mackó azt mondta, hogy
ilyenkor, eső után sok vargánya terem. Lehet, hogy ez így van, de akkor jól elbújtak,
mert nehezen ment a gyűjtés. Végül összejöttek a farakásnál, mindenki levette
hátáról a táskáját és kipakolt, ki egyet, ki kettőt. Ketten egyetlen egyet sem. A vadmalac kitúrt ugyan a földből néhány szarvasgombát, de azt eldobták, mert az nem
vargánya, még ugratták is egy kicsit. A róka pedig üres kézzel tért vissza a gyűjtőkörútról. Medve Péter gyakorlott kézzel vágta össze a gombát a hagymával, fűszerekkel, a többiek addig összehordták a tűzrevalót, s takaros kis tüzet raktak.
Kisvártatva nyálcsorgató illatok szálltak a bogrács felől. Testvériesen elosztották, s
pillanatok alatt eltüntették az egészet. Medve Péter éhes maradt, hiszen nem
egészen két gomba jutott fejenként, dörmögve törölgette ki a bográcsból a szaftot
két szelet kenyérrel.
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– Legalább nem kell mosogatni. – gondolta.
Kicsit szuszogtak még a farakás tövében, mert a többség igencsak jóllakott a
medvének kevés adaggal, aztán felkerekedtek, s elindultak hazafelé. Először a róka
köszönt el, mert ők a Kerekdomb másik oldalán laktak, így másfelé vitt az útja.
– Éhes maradtál. – állapította meg Pintyőke, amint a mackóra nézett, s az csak
bólintott.
Ekkor hangosan recsegve megszólalt a fejük felett a varjú:
– Kár, hogy az ifjúság tilosban jár!
– Szervusz Rebi néni! – köszönt Medve Péter illemtudóan. – Remélem, nem
árulsz el bennünket.
– Még megfontolom a dolgot. – hunyorított cinkos képpel a néni. – Persze könynyebb volna döntenem, ha egyesek megfogadnák, hogy legközelebb nem az én ablakom lesz a céltábla a csúzli versenyben. (A vadmalac és a sün lesunyták a fejüket,
de a fülük hegye is piros volt.)
– Majd én ügyelek rá, hogy ilyesmi ne történhessen! – ígérte a medve.
– Rendes gyerek vagy, Medve Péter! Kár, hogy éhes maradtál! És az is kár, hogy
a róka már másutt jár. Kár, hogy nem néztetek a táskájába! Ő egész vargányamezőre lelt. Többet szedett, mint ti együttvéve. Kár, hogy nem adott belőle nektek.
Kár, kár! – recsegett a varjú, s egy pillantás múlva már messze járt.
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Egy kis csend támadt, majd a mackó szólalt meg elsötétült képpel:
– A tányérját tartani persze tudta. De nem baj, holnap összetöröm az összes
csontját.
Nyúl Béla nagy tréfamester volt, s kitűnően tudott állathangokat utánozni. Most
Péter mögött Rebi néni hangján reccsent meg:
– Kár, hogy az eszed nem jár! – A többiek felnevettek, de a mackó nem volt vicces kedvében.
– Még te is kaphatsz egyet! - mondta. Bár a rókára haragudott, látszott rajta,
hogy könnyen kitöltheti a mérgét valakin, aki kéznél van.
– Higgadj le, maci! – vette magának a bátorságot a nyúl. – Gondolkozz el egy
kicsit azon, mi történik, ha kezelésbe veszed róka barátunkat.
– El lehet adni azt a híres bundáját! Azt mondják, az emberek sokat ﬁzetnek
ilyesmiért.
– Meg kapsz Margit nénitől egy osztályfőnökit.
– Hát aztán? Attól még nem dől össze a világ!
– Hát… Aztán megkérdezik, miért verted össze a társadat. Sec perc alatt kiderül,
hogy hol jártunk ma délután. Aztán attól, amit kapunk, már összedől a világ, nem?
Mást kell kitalálnunk, s nekem már van is egy ötletem. Tudjátok mi a rugacs?
Suszter nagyapó, aki a ti cipőtöket is javítja, mutatta nekem. Egy olyan ragasztó,
aminek se színe, se szaga, és csak bőrhöz, vagy műanyaghoz ragad, de ahhoz emberesen. Gyertek csak közelebb! Azt találtam ki…
Néhány perc alatt kifőzték a haditervet.
Másnap tornaórával kezdődött a nap. Először bemelegítettek, majd – a sün nagy
bánatára – a magasugrást gyakorolták, az óra vége felé, pedig labdás gyakorlatokat
végeztek. A nyúl – úgy, hogy a róka ne vegye észre – rákacsintott a vadmalacra, s
jó hangosan megjegyezte:
– Képzeljétek! Tegnap este a vacsoránál azt mesélte a nagyapám, hogy egyszerre
nem szabad kettőnél több vargányát enni, mert attól kezdve hozzáragad az ember
gyerekéhez mindenféle tárgy. Képzelhetitek, hogy örültem, hogy mi nem ettünk
ennél többet!
– Ekkora marhaságot is csak az a vén nyúl mondhat. – gondolta a róka. – Én
vagyok az élő cáfolat.
Véget ért az óra, s az osztály indult átöltözni. Egyedül a róka maradt, mert ő
volt a hetes, neki kellett elpakolnia a tornaszereket, kiszellőztetni a termet. Nagy
igyekezetében észre sem vette, hogy a medve háta mögött kicsempésztek egy foci2017 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 49
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labdát az öltözőbe. Nyúl Béla táskájából előkerült a rugacs spray, s a jól előkészített
labdát odatették a róka ruhájára.
– Hogy került ide ez a labda? – jegyezte meg a róka kissé bosszúsan. – Nem
baj, - gondolta, – ezt már innen is bedobom a gyűjtőkosárba. Fogta a labdát, széles
lendületet vett, megcélozta a kosarat, s elhajította – volna. A labda azonban úgy
tapadt a kezéhez, mintha hozzá nőtt volna.
– Mi ez? – gondolta megütközve, s rögtön eszébe jutott az a „vén marha”, vagyis
nyúl nagyapó. Megpróbálta a földre pattintani a labdát, de az el sem mozdult a
kezéből. Megpróbálta a másik kezével leválasztani, de ezzel csak azt érte el, hogy
a másik keze is odaragadt. Most már kiütött a homlokán a verejték. Odafutott a
kosárhoz, s annak falánál próbálta ledörzsölni kezeiről a makacs jószágot. Nagy
megkönnyebbülésére az végül engedett, s beesett a többi közé.
– Jó lesz sietni – gondolta ekkor, de azért még alaposan kezet mosott, mielőtt
átöltözött, majd futva indult az osztályterembe, mert a hetesnek ott is akadtak
tennivalói. Fogta a szivacsot, s letörölte vele a nagytáblát.
– Kész vagyok. – gondolta ekkor, de egy pillanatra minden elsötétült előtte, mert
most meg a szivacsot nem tudta letenni, az is a kezében maradt. Már volt gyakorlata. Rögtön a tábla alatti vályúhoz dörgölte a kezét a szivaccsal, amikor észrevette,
hogy társai feszülten ﬁgyelik, s ekkor megértette:
– Ezek tudják! EZEK TUDJÁK! EZEK TUDJÁK!
A szivacs leválasztása egy gyors mozdulattal sikerült, de már ez sem számított.
A róka kiugrott a terem nyitott ablakán, s futott, futott, ahogy a lába bírta. Mindegy, csak el innen minél messzebbre, csak otthon lehessen minél gyorsabban. De
nem tudott szabadulni. Tud-ják, tud-ják, kopogott a cipője az ösvényen. Tud-ják,
tud-ják, verte a ritmust a csörgedező Víz-patak. Megállt, és mindkét kezével befogta
a fülét, de így is azt dobolta a szíve:
– TUD-JÁK, TUD-JÁK!
– Hogyhogy ilyen hamar hazaértél? – csodálkozott Róka mama. – Csak nincs
valami baj?
– Fáj a fejem. – füllentette, a szobájába ment, lefeküdt, a fal felé fordult, és hallgatta a dobolást:
– TUD-JÁK, TUD-JÁK!
Tíz perc sem telt bele, aggódó édesanyja az öreg Bagoly doktorral nyitott be az
ajtón.
– No, hol az a nagy beteg? – kérdezte, majd hozzálátott a vizsgálathoz. Először
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halált megvető bátorsággal belenézett a róka nagyra tátott szájába, pedig minden
madár tudta Felsőerdőn, hogy ez nem életbiztosítás. Utána a hátát kopogtatta, a
hasát nyomkodta, még a vérnyomását is megmérte.
– Nem találok semmit. – mondta végül. – Nem ért valami feszültség, kellemetlenség? Nem bánt valami?
– Nem! – rázta fejét a róka, ügyelve arra, nehogy a túlzott reakcióval elárulja
magát.
Bagoly doktor ránézett, fejét csóválta, majd édesanyjának csak annyit mondott:
– Én ilyen betegséget még nem láttam. Mindenesetre adjon neki most ebből a
zöld, este pedig a sárga pirulából, ezek nem árthatnak. Két napig maradjon itthon.
Ha nem lenne jobban, bármikor újra hívhatnak – hagyta meg, s a sok használattól
kopott orvosi táskáját csőrében tartva kirepült az ablakon.
Két nap rövid idő, hamar elrepül. A végére azonban a róka már tudta, hogy csak
úgy tud megmaradni az osztályban, ha bocsánatot kér. Nem nagyon fűlött a foga
hozzá, de nem volt más választása. Másnap reggel, iskola előtt betért a nagytisztáson a vegyesboltba, hogy medvecukrot vegyen. Amint a pénztárnál sorban állt, a
cukros zacskót és fél ﬁtyingjét a kezében szorongatva, benyitott Medve Péter.
– Legjobb lesz minél előbb átesni rajta. – gondolta ekkor, s a boltajtó előtt
megvárta a mackót. Szótlanul nyújtotta feléje a cukrot.
– Csak szeptemberben van a szülinapom. – nézett rá a mackó értetlenül.
– Én csak bocsánatot akartam kérni – mondta lehajtott fejjel. – Azért a vargánya
dologért.
– Azt már el is felejtettem. – mondta Medve Péter nagylelkűen, mert alapjában
véve nem volt haragtartó. – Na, gyere, ezt a cukrot elosztjuk az osztályban!
Ily módon persze mindenki megtudta, hogy a róka bocsánatot kér, s mindenki
kezet is rázott vele. Ő azonban csak nagyon lassan szabadult meg a rossz emléktől.
Igaz, egyre ritkábban, de heteken át eszébe jutott a kínos történet, s ilyenkor égett
az arca a szégyentől. Addig-addig pironkodott, míg egy kis vörös szín örökre ott
maradt a bundáján.
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Téli mese
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nagy erdei tisztáson álló vegyesbolt előtt összegyűltek Felsőerdő lakói. Máskor szombaton alig
volt forgalom, legfeljebb néhányan ugrottak be, ha valamit elfelejtettek beszerezni a vasárnapi ebédhez. Most
azonban szinte mindenki itt volt, mert
a Tölgyfa Rádió bemondta, hogy nagy
havazás várható. Mindenki arra szánta
a szombat délelőttöt, hogy előkészítse
házát és éléskamráját, mert azt jósolták, egy hónapig nem tud senki előbújni a vackából.
– Micsoda idő! Micsoda idő! – sopánkodott az őzgida. Mindenünket élelemre
kell költeni, s így sem tudjuk, mi lesz velünk, mire kitavaszodik.
– Végülis ne panaszkodjunk! Mikor legyen havazás, ha nem januárban? –
okoskodott a vadmalac.
– Apropó január – vetette közbe a nyúl – képzeljétek, megtudtam, hogy Sün
Sámuelnek holnap van a születésnapja. Gondoltam, ha már úgyis eljövök a boltba,
veszek neki is valami ajándékot. Sajnos semmi igazán ütős nem jutott eszembe, s
végül elköltöttem az összes pénzünket élelemre.
– Nekem sem maradt egy ﬁtyingem sem. – tette hozzá a medve. – Ajándék nélkül hogy köszöntsük fel?
Gyorsan összedugták a fejüket valamennyien, hogy megtanácskozzák ezt az
ajándékkérdést. Hamar kiderült, hogy a rókának maradt még egy negyed ﬁtyingje,
de az is azért, mert annyiért már nem lehet kapni semmit. Elkezdték hát számba
venni, van-e valami nélkülözhető holmi, aminek Sámuel örülne.
– Nekem van egy jó meleg sálam, - mondta a medve – csak attól tartok, túl
nagy lenne neki.
– Nekem meg egy sakk készletem van, de már nagyon elhasználódott, s az egyik
bástya hiányzik.
Mindenki elsorolta, mit tudna felajánlani, de egyik ötlet sem volt hibátlan. Végül
Pocok Ferkó, aki egész addig meg sem szólalt, azt mondta:
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– Szerintem abból kellene ajándékoznunk, amiből mindenkinek van, csak nem
erre szánja.
– A lakásunkat nem adjuk oda, mert megfagyunk. Különben is, Sámuelnek is
van hol laknia. – mondta a róka.
– Én nem is arra gondoltam, hanem önmagunkra.
– Az nem lesz jó! – vágott közbe a vadmalac. – Tavaly kora tavasszal a fővadász
a nagybátyámat adta a királynak ajándékba. Rossz volt nézni, hogy nézett ki
szegény bácsi, mire az ajándék elkészült.
– Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam. – javította ki magát Ferkó. Ajándékozzuk oda az időnket. Mindenki fut, hogy felkészüljön a havas napokra. Mi lenne,
ha eldöntenénk, hogy holnap mégis neki adjuk a délutánunkat?
– Ahhoz képest, hogy te vagy a legkisebb, egész jó ötlet jutott eszedbe – mondta
a medve, s a kis pocok belepirult a dicséretbe, mert sokszor bántotta, hogy a kis
termete miatt semmibe veszik.
Hamar nekiálltak a parti szervezésnek.
– Hozzánk nem mehetünk, mi már kitakarítottuk az egész házat. Az őseim rohamot kapnak, ha vizes lábbal mindent összejárunk. – mondta a vadkacsa.
– Gyertek hozzám – hívta meg a társaságot a nyúl. – Gyülekezzetek Vaddisznó
néninél, ők ott laknak a szomszédban. Én majd elmegyek, s elhívom Sámuelt sétálni.
– Haha, - nevettek fel többen – legfeljebb szánkózni, ha a meteorológiának hinni
lehet.
– Jó, akkor szánkózni. Ti közben átmehettek hozzám, és mindent előkészíthettek.
Én majd behívom egy teára, s lesz meglepetés.
Vadmalac vállalta, hogy hoz szendvicseket, a medve gondoskodik italról, a zenét
a róka szolgáltatja, a kis pocok pedig társasjátékokat hoz. Csak bagoly hallgatott
szomorúan.
– Te miért vagy ilyen búval bélelt?
– Nekem csak tudós könyveim vannak, nem hiszem, hogy erre egy születésnapi
partin szükség lenne. Legjobb, ha én el sem megyek.
– Dehogynem! – mondták. - Hiszen az ajándékhoz éppen azzal tudsz hozzájárulni, hogy ott vagy!
Másnap arra ébredtek, hogy sűrű pelyhekben hull a hó. Délre, mire megszűnt a
hóesés, olyan vastag hótakaró fedte az erdei ösvényeket, hogy a nagyobbacska állatok is nehezen vágtak utat benne. Szerencse, hogy a nagyobb csomagokat a medvének, és a rókának kellett cipelnie. Az ablakból nézték, hogy a nyúl küszködve
húzza maga mögött a szánkót, s elindul a sün odúja felé.
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– Szépen, egymás mögött lépdelve menjünk át – mondta a medve. – Amíg ti
kirakodtok, én egy seprűvel eltüntetem a nyomainkat, nehogy idő előtt kiderüljön
a meglepetés.
– Rendben – mondta a róka, - de hol van Pocok Ferkó, s a játékok?
– Tényleg, Ferkó nem jött meg!
– Persze nagy volt a szája, aztán most nincs sehol! – mérgelődött a malac, s
többen is megjegyezték, hogy nem szeretik azokat, akik megbízhatatlanok.
Már szedelőzködni kezdtek, amikor az őz hirtelen felkiáltott:
– Lehet, hogy csak elakadt valahol a hóban! A végén még megfagy, mire megtalálják! Azonnal meg kell keresnünk.
– És mi lesz a parti előkészületekkel? – kérdezte a róka
– Az most nem lehet fontosabb annál, minthogy segítsünk annak, aki bajba jutott!
– Ezt bízzátok rám! – szólt a bagoly. – Nincs senki, aki hamarabb megtalálja a
pockot a hóban. Legalább én is hozzájárulhatok a partihoz valamivel, s már ki is
suhant az ablakon.
Kisvártatva – már a nyúl házában - kilestek az ablakon.
– Ott jönnek. A nyúl ül elöl, s mögötte Sámuel!
– Persze, mert a sünnek szúr a háta.
– Hát, ha valakinek szúr a háta, orvoshoz kell fordulnia – szellemeskedett a róka,
de hamar leintették. A bagoly és a pocok sehol sincs. Kár, hogy éppen a remek
ötlet gazdája hiányzik. Nemcsak ezt sajnálták, többen őszintén aggódtak a kis
Pocok Ferkóért. A nyúl már a kulcsot csörgette az ajtó előtt, hogy
a bentiek felsorakozhassanak a
nappaliban, amikor nesztelen suhanással a kamra szellőzőablakán
át beröppent a bagoly, s letette a
kékre fagyott Pocok Ferkót a játékos szatyrával a sor végére. Nem
kellett azonban sokáig dideregnie.
Ahogy Sámuel a nappaliba lépett,
felkiáltottak:
– Meglepetés!
A kis pocok meglátta a sün arcán az örömöt, s egyből átmelegedett a szíve.
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tanórák befejeztével tücsök tanár úr, az énektanár kóruspróbát tartott az
iskolai énekkarban. Ez most különleges alkalomnak számított, mert rendes
körülmények között az iskolának csak leánykara volt, de most a tanár úr több jó
torkú ﬁút is meghívott a próbára, s mindjárt az elején azt is bejelentette, miért.
– A Tölgyfa Rádió meghirdette az I. Nemzetközi Diák Kórusfesztivált. Ezen minden iskolai amatőr kórus elindulhat, előnyben vannak azok, akik valamilyen eredeti
művet mutatnak be.
– Honnan szedjünk mi olyant? – szólt bele Pintyőke, de a tanár úr rögtön leintette.
– Ha nem kotnyeleskednél bele mindenbe, már el is mondtam volna. Van már
egy éve, hogy elkészült első kis művem, mely egy hosszabb szvit első része. Ezt
előadhatnánk, de csak akkor, ha a ﬁúk is vállalják, mert ez vegyeskari mű.
– Mit kellene vállalnunk? – kérdezte Medve Péter, a basszus szólam reménybeli
oszlopos tagja.
– Az idő nagyon sürget bennünket, mert csak négy hetünk van a felkészülésre.
Nem azért mondom, mert én írtam, de ez egy igényes, és nem könnyű darab. Ha
nem akarunk leégni, hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken az órák után
egyórás próbát kell tartanunk, legalábbis ennyi a minimum. Ha kell, még beiktatunk egy-két alkalmat.
– Az lehetetlen – visította a vadmalac. – Hétfőn, és csütörtökön délután a futballcsapat is edzést tart, kedden és pénteken matek szakkör van, valamikor pedig
tanulnunk is kell. Az őseim legalábbis ragaszkodnak ehhez. – tette még hozzá,
mert a háta mögött némi értetlenkedés moraja hangzott.
– Úgy tűnik, nem vagytok nagyon lelkesek. Én csak azt kérem, hogy most döntsük el, benevezhetünk-e, mert nem szeretném, ha a lányok beleélnék magukat a
nyári tengeri hajókirándulásba, s azért hiúsul meg, mert a férﬁszólamok elpárolognak.
– Miféle hajókirándulás? – kérdezte a medve.
– Ja, azt elfelejtettem mondani. Ez a fődíj, négy napig mehetnénk a Lídóra nyaralni.
– Én vállalom! Én is! Én is! – hangzott jobbról is, balról is, tücsök tanár úr pedig
csak mosolygott a bajsza alatt, mert tudta, hogyan kell felkelteni az érdeklődést.
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– Itt vannak a kották. – mutatott az asztalán álló tekintélyes iratkötegre. – Aki
szeretne részt venni a fesztiválon, ne felejtsen el magával vinni egy példányt. S
akkor hétfőn délután kettőkor kezdünk.
Barátságosan intett nekik, és elhagyta az énektermet. Az asztalon tornyosuló
kotta halom pillanatok alatt eltűnt.
Hétfőn, ahogy tervezték, összegyűlt a társaság, s megkezdte a munkát. Az első
két hét azzal telt, hogy a négy szólam külön-külön megtanulta a darabot, csak a
második hét végére jutottak el addig, hogy a teljes kórus együtt énekelhetett. Szorgalmasan gyakoroltak, s négy hét után már úgy tudták előadni a tanár úr művét,
hogy alig talált benne kivetnivalót.
Közben tücsökné asszony is elvégezte a maga nem kevésbé komoly feladatát. Ő
szülői értekezletet tartott. A szülők, ahogy lenni szokott, tele voltak kérdésekkel:
– Mi lesz, ha a Sámuel gyerek lemarad a természetrajz feladatokkal? Már most
is csak hármasra áll!
– Milyen lesz a kórus egyenruhája? Mennyibe kerül?
– Ne kék legyen, mert azt utána nem lehet más alkalomra felvenni!
– Ebből az anyagból nem is lehet normális fellépő ruhát készíteni!
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– Ilyen színű inget nem adok rá a ﬁamra! Ilyent a múlt század közepén hordtak!
– Az én sógornőm varrónő, ő kétharmad ennyiből kihozná az egészet.
Végül Röﬀ úr, a vaddisznó állt elő egy olyan kérdéssel, melynek hatására teljesen
felbomlott a rend:
– Mikor lesz a nyaralás? Ne július elején legyen, mert az ütközik a szabadságommal!
– Nekünk is jobb lenne júniusban!
– Hohó! A gyerek akkor angol nyelvi táborban van, egy vagyont költöttünk rá,
hogy beﬁzessük.
– Nekünk az egész augusztus nem jó!
Tücsökné asszonynak sikerült megőriznie a türelmét, s végül csak annyit mondott:
– A nyaralás nyilván akkor lesz, amikorra a rádió lefoglalta a szállást. És ne felejtsük el, a nyertes kórus tagjai számára. Még nem nyertük meg a versenyt. Éppen
ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány fontos információt megosztani Önökkel...
Eljött a nagy nap. A Tölgyfa Rádió összes termét megtöltötték az öltözködő,
beéneklő, készülődő diákok. A megnyitó beszédet Gólya úr, a rádió elnöke tartotta.
Arról beszélt, hogy a fesztivált hagyományteremtő szándékkal hirdették meg, s a
legjobb előadásokból készült válogatást bemutatják a következő hétvégi műsorban.
Ezt követően a mikrofonhoz lépett Macskáné asszony, a konferanszié, s bejelentette:
– Első műsorszámunk az alsóerdei javító-nevelő intézet „Sing-Sing a Song” kórusa
előadásában a „Szabad élet, szabad madár” – című dal. – S megkezdődött a verseny.
Ahogy egyik kórus a másik után befejezte fellépését, a felsőerdei diákok egyre
izgatottabban suttogtak egymás között:
– Ezeknél jobbak vagyunk! – vagy:
– Ők rontottak, biztosan nem nyernek!
– Ti csak koncentráljatok a feladatra! – ﬁgyelmeztetett tücsök tanár úr. – Nehogy
mi is hibázzunk, s veszítsünk.
Nem hibáztak! Még sosem szólt ilyen szépen a darab. Érezték, hogy megnyerhetik
a fődíjat, s már csak egy szereplő volt hátra.
– Végül következik a Rekettyés ligeti iskola amatőr kórusa, a Csőr! – jelentette
be Macskáné asszony.
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Barátaink elhűlve ﬁgyelték, amint a színpadra szépen sorban bevonulnak: Csupa
pacsirta, fülemüle, csalogány és sárgarigó. Csodálatosan énekeltek, az eredmény
már nem is volt vitatható.
– Csak azt tudnám, mitől amatőr ez a kórus! – morgott Medve Péter.
– Ez közönséges csalás! – dühöngött a vadmalac.
Még tücsök tanár úrnak is keserű lett a szájíze, amikor átvette a második díjról
szóló oklevelet. Azért sportszerűen gratulált a nyerteseknek, sőt azt is végighallgatták, amint a közönség tapsorkánjára tekintettel két további dalt adnak elő. Már
éppen szedelőzködni kezdtek, amikor Macskáné asszony felkonferálta:
– Kérem, ne menjenek messzire, szeretném átadni a szót Röﬀ úrnak, aki fontos
bejelentésre készül!
Röﬀ úr a cégvezető magabiztosságával állt a mikrofon elé.
– Szeretném bejelenteni, hogy cégünk, az Összerdei Telekommunikációs és Internetszolgáltató Vállalat közönségdíjat ajánlott fel, melyre a szavazócédulákat a terem
előterében lévő urnákba kérjük bedobni. A díj – hasonlóan a Tölgyfa Rádió nagylelkű adományához – egy négynapos tengeri nyaralás. Tíz perc múlva tartjuk az
eredményhirdetést!
Így esett, hogy a felsőerdei iskola vegyeskarának diákjai tücsök tanár úr vezetésével mégiscsak megtekinthették a Szent Márk teret Velencében. Amint a hajó
távolodott, s visszanéztek a napfényben fürdő városra, jólesően állapították meg,
hogy a befektetett munka most is meghozta gyümölcsét. Tücsök tanár úr indítványozta, hogy énekeljenek valamit hajókázás közben, de ők inkább lustán elnyújtóztak a tengerjáró hajó nyugágyaiban.
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