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Gyermekek oldala
Augusztus 15.

NAGYBOLDOGASSZONY
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Augusztus 20.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

Rajz: Regényi Dorottya 7.o.

Kicsinyek
nagy bölcsességei
Rajz: Nátrán Dóra 7.o.
Sok helyen ezen a napon mezei virágokat, füveket, gabonát szenteltek és otthon szentelményként
őrizték. A termények e napon történő megáldása
már a IX. századtól szokás volt.

Szent István a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta országunkat, s így szerintem több lett
a keresztény ember.

Bencze Anna 5.o.

Mária segíti és védi a magyar népet.

Tuboly Zsombor 5.o.

Azért jó, hogy Szent István király Mária oltalmába ajánlotta az országunkat, mert Mária megsegít minket, ha bajban vagyunk.

Batka Bence 5.o.

Mária szerető, gondviselő jó Anyánk, aki imádkozik értünk és vigyáz ránk.

Németh Virág 5.o.

A virágokon található betűk egy-egy nevet rejtenek. Ha megfejtetted, találd ki azt is, hogyan kapcsolódnak szent István királyhoz!

István királynak köszönhetjük, hogy megalapította a mi keresztény államunkat.

Megyeri Borbála 5.o.

Az oldalt összeállította: Németh Krisztina

Szerkesztők: Endrédiné Fekete Ágnes, Kocsis Zsuzsanna, Körmendyné Polgár Csenge, Németh Krisztina,
Marx Pál Fülöp, Sóska Zoltán, Vincze János • Nyomdai kivitelezés: Premier Nyomda Kft. (1117 Budapest,
Budafoki út 64.) • Felelős vezető: Hlinka Zsolt • Megrendelés száma: 99884/2 • 2014. július • Kiadó:
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia (9700 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100.) • Telefon: 92/320-626 •
E-mail: zeg3@martinus.hu • Internet: http://zeg3.martinus.hu • Tördelte: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, Somogyi Edina • Felelős
kiadó: Kürnyek Róbert • Az újságban található cikkek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.
Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve
Plébánia
Zalaegerszeg
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Zalaegerszeg kertvárosában új plébánia alakult, mely
2013. augusztusában nyitotta meg kapuit. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia születéséről az egyházközségi képviselőtestület elnökét, Németh Lajost kérdeztük.
Egy éve alakult meg a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Plébánia Zalaegerszegen. Úgy tudom, ezzel a kertvárosi
közösség régi vágya teljesült. Szeretném megkérni, hogy
néhány szóban foglalja össze a plébánia megalakulásának történetét.
A kertvárosi hívek kérésének és lelkesedésének köszönhetően Dr. Veres András megyéspüspök 2013. augusztus 1-vel megalapította Zalaegerszeg kertvárosában
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániát. Első plébánosnak Kürnyek Róbert atyát nevezte ki a főpásztor. Ennek
a felemelő ünnepnek valamennyien részesei lehettünk.
A plébánia megalakulásával kellemes gondjaink is
adódtak, mivel helyet kellett keresni az újonnan megalakított plébániai központnak. Szerencsére imáinkra gyorsan jött a válasz, ugyanis sikerült megvásárolnunk egy
családi házat a templom közvetlen közelében (Átalszegett utca 100.), ahol megkezdődhetett az új plébánia
élete.
Már egy év eltelt a plébánia megalapítása óta, ami ez
alatt az idő alatt jelentős fejlődésen ment keresztül. Ön
mit tart az elmúlt év legfontosabb, legnagyobb eredményeinek?
Az elmúlt évben rengeteget szépült templomunk, így
büszkén mondom, hogy sok jelentős eredményt felso-

rolhatok. A fűtésvezetékek megújultak, felállítottuk az
új keresztelőkutat, szenteltvíztartót vásároltunk, új hirdetőtáblát készítettünk. Elkészült a Szűzanya posztamense, a kápolnába ambó és misekönyvtartó került, az
oltár alá pedig szőnyeget helyeztünk, sőt már új mobil
tabernákulummal is rendelkezünk.
Az elmúlt időszakban egy elég komoly felújítási
munka, illetve építkezés is elkezdődött a plébánia épületén. Kérem, árulja el, miért voltak szükségesek ezek a
munkálatok!
Főleg a ház kora és állapota miatt volt fontos a felújítás, az épületet kívül és belül egyaránt korszerűsítettük.
Milyen konkrét átalakítások történtek? Hol, milyen
területeken volt szükség felújításra, átépítésre?
Először a ház alatti garázsból egy korszerű és könynyen megközelíthető irodát alakítottunk ki. Ezzel párhuzamosan kicseréltük a nyílászárókat, majd felújítottuk a fűtési rendszert. Az épület büszke tulajdonosa egy
új tetőnek, a hideg ellen pedig hőszigetelés védi. A bejárattól egészen a közösségi teremig akadálymentes a
közlekedés, amit rámpa kiépítésével valósítottunk meg.
Mindkét épületben riasztórendszer működik.
Az átalakítás során több új helyiséget is kialakítottak. Milyen funkciót szánnak ezeknek?
Az átalakítás során - mint már említettem - a garázsból irodát alakítottunk ki, az udvari műhely épületéből
pedig hangulatos közösségi termet varázsolunk.
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Ha az első évre visszatekintünk, nagyon sok minden
történt. Mire számíthatunk a következő évben, években? Mik a további terveik? Hogyan képzelik el a plébánia jövőjét egy, vagy mondjuk tíz év múlva?
Terveink között szerepel az udvari melléképület homlokzati hőszigetelése, a kerítés egységesítése, a templom
belső festése a kápolnával együtt, egy második gyóntatószék állítása, valamint a templomkert rendezése. A
körmeneti út hiányzó részeit szeretnénk lekövezni, ezen
kívül egy parkolót is kiépítenénk a jobb megközelíthetőség érdekében. Reményeink szerint a közösségi élet
fellendülésével a jelenlegi közösségi terem kicsinek bizonyul, ezért a távlati terveinkben szerepel, hogy a
templomkertbe egy nagyobb méretű, többfunkciós közösségi házat építünk.
Az elhangzottak alapján elmondhatjuk, hogy plébániánk teljes gőzzel halad a fejlődés és bővülés útján. Kérjük mindannyian Mennyei Atyánkat, hogy árassza
áldását templomunkra és közösségünkre, hogy hasonlóan sikeres, örömteli éveket élhessünk át a jövőben is.
z e g3.ma r ti nus .hu
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Interjú Németh Lajossal
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Nyári emlékeink
Hittantábor

A

Kertvárosi Plébánia hittantábora nagy
sikerrel zárult. A házigazda szerepét a
hangulatos Vasvár töltötte be, ahol 42 gyerek
élvezhette a várva várt nyarat.
A kirándulásokkal, strandolással és lelki
programokkal teli hét sok szép élményt jelentett minden résztvevőnek. Ez a tábor nem jött
volna létre a szülők és Robi atya támogatása
Endrédiné Fekete Ágnes
nélkül. Köszönjük!

Szeghy Csaba atya újmiséje

Ü

nnepélyes újmisét mutatott be plébániatemplomunkban plébániánk június 20-án felszentelt áldozópapja, Szeghy Csaba Tamás atya. Az ünnepi szentmisén rendkívüli számban vettek részt Csaba atya hozzátartozói, barátai, valamint plébániánk hívő közösségének
tagjai.
A szentmise szentbeszédét dr. Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész mondta. Rajta kívül a veszprémi
szeminárium rektora és spirituálisa is eljöttek kispapjaikkal együtt, valamint a Veszprémi Főegyházmegye egy
újmisés papja is.
zeg3.martinus.hu
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Az ifjúsági közösség
tábora

A

EMLÉKEINK

Nyári emlékeink
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plébánia ifjúsági közijével táborozni
mentünk július 7-10 között Balassi István atya újonnan felújított közösségi házához
Sitkére.
A szálláson rengeteg szórakozási lehetőség
volt: biliárdoztunk, pingpongoztunk és csocsóztunk is. Mindennap részt vettünk szentmisén, amelyre gyakran meghívtuk a helyieket is. Kedden a sárvári fürdőbe mentünk.
Arra a napra ez rendesen kifárasztott bennünket. Szerdán egy lelki délelőttel kezdtünk, amin a hivatásról beszélgettünk. Majd
egy helyi gazdaságot néztünk meg, ahol teheneket néztünk és még kajakozhattunk
is. A csütörtöki nap már az összepakolásMarx János
ról szólt.
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„Uram jó nekünk itt lenni!”
M

ilyen boldogok lehettek a kiválasztott tanítványok, Péter, Jakab és János apostolok, amikor Jézus fölvitte őket a Tábor-hegyre, ahol részesei és szemtanúi lehettek Urunk színeváltozásának.
Ott fent a hegyen, Isten közelségének megtapasztalásából fakadó megrendítő élmény és határtalan öröm, kegyelem és boldogság hatotta át szívüket-lelküket. Bepillantást nyerhettek a feltámadás és a megdicsőülés előképébe, amelyet csak Húsvét és Urunk mennybemenetele
után értettek és érthettek meg igazán.
Az esemény jelentőségét, annak fontosságát jól példázza, hogy az ún. szinoptikus („az együtt látó”) evangélisták közül mindhárman (Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-13, Lk
9, 28-36) beszámolnak róla az újszövetségi Szentírásban.
A Római Katolikus Anyaszentegyház liturgiájában pedig az augusztus 6-i ünnep mellett minden évben elhangzik még egyszer ez az evangéliumi rész Nagyböjt
II. vasárnapján.
Szent II. János Pál Pápa is beemelte a világosság rózsafüzérébe, annak 4. titkává lett: „aki a Tábor-hegyén
megmutatta isteni dicsőségét”.
Számos művészi ábrázolás közül kiemelkedik a reneszánsz festészet jeles itáliai alkotója, Raffaello Santi által
megörökített pillanat. Életének utolsó másfél évében
festette (1519-20), halála miatt tanítványa, Giulio Romano fejezte be. La trasfigurazione című munkájuk méltán a Vatikáni Képtár egyik gyöngyszeme. A középpontpontban a tündöklő fényárban sugárzó arcú Krisztus;
Mózes, Illés és a 3 apostol társaságában. Ami újdonság
viszont, hogy megjelennek az emberek: asszonyok, férfiak, gyermekek; akik valamiképpen minket is szimbolizálnak. A közel 500 éves kép ma is aktuális üzenetet
hordoz valamennyiünk számára, s az alkotók is a Menynyei Atya szózatára irányíják figyelmünket: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok!”
Tehát a középpont, a centrum Krisztus! Őt hallgassuk,
aki Út, Igazság, Élet. Őt hallgassuk, aki nem hagy árván
bennünket és velünk van életünk minden napján. Őt hallgassuk, aki elküldte nekünk a Szentlelket.

Köszöntjük
Szilárd atyát

Milyen jó is lenne, ha küzdelmes életünk, nehézségeink, megpróbáltatásaink közepette sem felejtenénk el,
hogy Jézus Krisztusra irányuljon a figyelmünk!
Tudjuk megköszönni kegyelmi ajándékait, szíve szeretetét, jóságát, hogy egytől egyig fontosak vagyunk az
Ő számára! Tudjunk hálát adni örömeinknek! S akkor
mi is együtt tudjuk majd mondani Péter apostollal – legyen az családunk, munkahelyünk, iskolánk, csapatunk, közösségünk – „Uram jó nekünk itt lenni!”

Sóska Zoltán

P

lébániánk megalakulását követően egy
évvel káplán atya érkezik hozzánk: Szakál Szilárd atya, aki mindeddig Vasváron szolgált. Plébániai közösségünk nevében szeretettel köszöntjük Szilárd atyát, s kívánjuk,
hogy érezze jól magát új szolgálati helyén!
6
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Hitoktatás Zalaegerszegen 1990-től
tók képzésével és alkalmazásával oldottak meg az egyházmegyék.
Zalaegerszegen 1990-től a belvárosi Ady Endre, Dózsa György, Petőfi Sándor és Béke ligeti általános
iskolákban, valamint a kertvárosi
Liszt Ferenc, Eötvös József és az Apáczai Csere János általános iskolákban (melyek a Mária Magdolna Plébánia területéhez tartoztak) kezdtünk
civil, főállású hitoktatókat tanítani,
majd a következő évben a Jézus
Szíve Plébániához tartozó Pais Dezső, Landorhegyi és József Attila általános iskolákban is.
A kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia megalakulásával
2013 őszén változás történt az iskolák felosztásában: két kertvárosi általános iskola (Eötvös József és Liszt
Ferenc) tartozik az új plébániához.
Ebben a két intézményben hetente
27 hittanóra volt az elmúlt tanévben,
amelyet egy főállású és két óraadó
hitoktató látott el.
Ezekben az intézményekben több
mint 300 tanuló választotta a hittan
tanulásának lehetőségét. A gyerekek nagyobb része alsó tagozatos.
A 2013/14-es tanévtől bevezetésre

Réges-régen, az apostoli időkben...
Elhangzott egy mondat, mely útjára indította a hitoktatást.
„Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek.” (Mk. 16. 15)
Magyarországon hosszú évekig
gyakorlatilag aludt a hitoktatás. A
téli álom 1950-ben kezdődött és 40
évig tartott. „A szünet áldozata az a
két nemzedék, aki semmilyen erkölcsi oktatásban nem részesült, hiszen
az állami iskolák falai közé nem tehette be a lábát sem a hitoktatás, sem
az erkölcs oktatása.”
A templomok falai között és a plébániák épületeiben az általános iskolás gyerekek nagyon kis százaléka
(osztályonként mindössze 1-2 gyerek) részesült hitoktatásban.
1989-ben kezdődött az ébredezés,
mivel a politikai rendszerváltást követően újra lehetőség nyílt a fakultatív hitoktatásra az önkormányzati
és alapítványi iskolákban. A hittanórák száma ugrásszerűen megnövekedett. A hirtelen növekedés több hitoktatót igényelt, amit civil hitokta-

Szeptemberben újra indul a katekumenátus
Az egyházi előírások szerint azokat a felnőtteket, akik nincsenek
megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók,
a katekumenátus fokozatain keresztül vezetjük be a katolikus hitbe
és életbe.

került az erkölcstan oktatása, mely a
hittanórák rendjében is változást hozott. Kötelezően választani kell minden tanulónak, hogy hit- és erkölcstant (azaz hittant), vagy erkölcstant
tanul. Ezzel a hittanórák egy része is
bekerült az órarendbe, párhuzamosan az erkölcstannal. Az előző tanévben az első és ötödik évfolyamot
érintette ez a változás, majd felmenő
rendszerben 4 év alatt mind a nyolc
évfolyamon bevezetésre kerül az erkölcstan. A tanulók 50-55%-a választja a katolikus hitoktatást, de a jelentkezők létszáma évfolyamonként, osztályonként nagyon változó.
A plébánia keretein belül is folyik
szentségekre való közvetlen felkészítés Róbert atya által.
A legkisebbekkel két óvodapedagógus foglalkozik a Napsugár úti és
a Csillagközi óvodákban heti egy alkalommal, valamint a Nevelési Tanácsadóban is végzik a hit átadásának szép feladatát.
A hitoktatók munkájáról (élményekről és nehézségekről), valamint
az elmúlt 24 év tapasztalatairól, értékeléséről következő számunkban olvashatnak.
Endrédiné Fekete Ágnes

Bérmálásra felkészítő
csoport középiskolásoknak
Szeptemberben indul a középiskolások felkészítése a bérmálásra. Ebbe a csoportba azok a 9-12. osztályos diákok je-

a felkészülés szeptemberben kezdődik, s május-júniusban ér véget

lentkezhetnek, akik általános iskolában

a szentségekben való részesüléssel. Ebben az időben heti rendsze-

folyamatos hitoktatásban részesültek.

A katekumenátussal kapcsolatban részletes írásos információ és
jelentkezési lap a plébániahivatalban, illetve a sekrestyében kapha-

Ö R Ö MHÍR

Plébániánkon ez az idő egy tanévet jelent, ami azt jelenti, hogy

rességgel találkoznak a hittanulók.

Jelentkezési lap a plébániahivatalban
és a sekrestyében kérhető, amelyet szep-

tó. A jelentkezési lapot szeptember 15-ig kérjük leadni. Az első ta-

tember 10-ig kell visszajuttatni. Az első

lálkozó szeptember 23-án, kedden 19 órakor lesz a plébánia tanács-

találkozó szeptember 20-án, szombaton

termében.

9 órakor lesz a templomban.
z e g3.ma r ti nus .hu
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E SEMÉNYNAPTÁR Földi életünk egyszer véget ér
• Augusztus 13-án, szerdán fatimai
este lesz, benne 17 órától szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise
és körmenet. Az estét Szakál Szilárd
káplán atya vezeti.
• Augusztus 15-én, pénteken van
Mária mennybevételének parancsolt
ünnepe. Az ünnepre érvényes már a
csütörtöki előesti szentmise a plébániatemplomban 18 órától. Pénteken a
plébániatemplomban reggel 7 órakor
és este 6 órakor lesznek szentmisék,
Bazitán pedig 16.30 órakor.
• Augusztus 20-án, szerdán Szent
István király ünnepén a szentmisék a
vasárnapi rend szerint lesznek: Bazitán 8.30 órakor, a plébániatemplomban pedig 10 és 18 órakor.
• Augusztus 26-án, kedden az esti
szentmise után szentségimádás és
közbenjáró imádság van.
• Szeptember 7-én, vasárnap 10
órakor kezdődik a diákok Veni Sancte
szentmiséje, amelyben az új tanévre
kérjük Isten áldását, kegyelmi ajándékait.
• Szeptember 13-án, szombaton
kerül megrendezésre az egyházmegyei ministránstalálkozó. Ezen a napon Fatimai este lesz, amely során 17
órától szentségimádás, 18 órától pedig
szentmise és körmenet lesz.
• Szeptember 19-én, pénteken kerül sor a plébániatemplomban a hittanosok gyóntatására.
• Szeptember 20-án, szombaton
délelőtt 9 órakor találkoznak először a bérmálásra készülők a templomban.
• Szeptember 21-én, vasárnap 7.30tól lesz a bazitai hittanosok gyóntatása.
• Szeptember 23-án, kedden 19 órakor
kezdődik a katekumenátusra jelentkezők első találkozója a plébániai
központ tanácstermében.
• Szeptember 30-án, kedden szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az
esti szentmise után.

Bármennyire is szeretnénk elkerülni,
előbb-utóbb minden ember életében
eljön az a pillanat, amikor el kell búcsúznia ettől a világtól. Családtagjaink, rokonaink, barátaink hamvainak
méltó elhelyezésére lehetőség van
plébániatemplomunk urnatemetőjében. A részletekről Róbert atya ad tájékoztatást.

A templomban hol és milyen módon van lehetőség elhunyt szerettünk
hamvainak örök nyugalomra helyezésére?
A plébániatemplom alatt kialakított
csodálatos altemplomban méltó módon tudjuk elhelyezni az elhunytak
hamvait. A szakrális környezet méltóságteljes hangulatot biztosít, amelyben az elhunytakról való megemlékezés során a külső környezet is lehetőséget biztosít az elmélyülésre.
El nem évülő vagy bizonyos időszakonként megújítandó urnahelyeik vannak?
Urnahelyeink el nem évülő helyek,
vagyis egyszer kell csak megváltani őket, s nincs szükség arra, hogy 10 vagy
25 évente megújítsák az urnafülkéket.
Jelenleg még hány üres urnahely található az altemplomban?
Körülbelül 80 urnafülkénk maradt,
mivel a nagy része a fülkéknek már elfogyott az elmúlt években.
Mikor van lehetőség az urnatemető
felkeresésére?
Az altemplomot hétköznap is és vasárnap is a szentmisék előtt egy órával már kinyitjuk, s a szentmise végéig be lehet menni. Ez naponta nagyjából két órányi időszakot jelent, vasárnap pedig délelőtt is és délután is kétkét órát. Mindenszentek ünnepén és
halottak napján azonban egész nap
nyitva áll az altemplom, várva a megemlékezőket.

Mennyibe kerül a Zalaegerszeg-kertvárosi plébánián az el nem évülő urnahelyek megváltása?
Az urnafülke elhelyezkedésétől függően az egy urna elhelyezésére alkalmas fülke 180 000, illetve 200 000 Ft.
A két urnát befogadó fülke 275 000, illetve 300 000 Ft. Ez tehát egyszeri díj,
mivel további megváltásra nincs szükség.
Hol, hogyan és kitől lehet bővebb információt szerezni az urnahely megváltással kapcsolatban?
A plébániahivatal elérhetőségein
vagy akár személyesen is szívesen adunk bővebb felvilágosítást. Telefonszámunk 92/320-626, email címünk
pedig zeg3@martinus.hu. Honlapunkon, amelynek címe zeg3.martinus.hu,
sok-sok fényképet is lehet találni altemplomunkról.
Úgy tudom, ha valaki 2014. október
15-ig megváltja az urnahelyet, akkor
a plébánia is valamilyen módon hozzájárul a költségeihez…
Így van, mivel az urnafülkét borító
márvány fedlapra az elhunyt nevének
vésését 20 karakterig mi vállaljuk abban az esetben, ha október 15-ig megkötik a szerződést. Így ez a 20 karakter ingyenes az urnafülkét vásárlók
számára.

