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LÉGY ÁLDOTT SZENT
ISTVÁN KIRÁLY!
„Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb,
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert Ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!”
(Részlet Tűz Tamás: Szent István király c. verséből)

Fotó: Varga Mátyás

A Szent István-i örökség
Ezer évvel ezelőtt
élt egy államférfi, aki
felismerte az idők szavát, aki felelősségének
teljes tudatában döntött a magyarság sorsáról. Egyetlen jövőbe
vezető utat látott, ez
pedig a kereszténység
és a letelepedett életforma volt.
Ez az államférfi,
Szent István királyunk
egy olyan korban jutott a megfelelő következtetésre, amikor
még nem volt média,
nem voltak történelemkönyvek, nem tettek jelentéseket az asztalra, és nem elemezték oly sokan a világpolitikai helyzetet. Egy
ember belátására, bölcsességére volt bízva
az egész nemzet sorsa.
Egy olyan nemzet sorsa, amelyik nem különbözött sokban más keleti népektől, akiknek
a nevét ma már csak a
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történelemkönyvekből
ismerjük. Szent István
tudta, ha nem választjuk a helyes utat, akkor a többi pusztai nép
sorsára jutunk. Kereszténység és letelepedett
földművelő életmód
nélkül a magyarság felőrlődik a népek tengerében, nyelvét és kultúráját elveszítve beolvad a minket körülvevő germánok és szlávok tömegeibe. A helyes utat felismerni
nem volt könnyű, de
sokkal nehezebb volt
végigjárni. A nyugati keresztény Európához kellett tartoznunk
túlélésünk érdekében,
és erre rá kellett vezetni egy egész nemzetet.
Egy büszke, pusztai
népet, amelynek megvoltak a saját istenei,
saját hiedelemvilága,
saját kultúrája, amely
már száz éve háborúban állt Európával.

A magyarságot meg
kellett győzni arról,
hogy az Európához
való tartozás, a letelepedett gazdálkodás és
a keresztény hit fontos. Ehhez szükség
volt szent királyunk
töretlen és feltétlen
hitére, ami egész életében vezérelte és segítette, hogy mindvégig megmaradjon a
helyes úton és ne törjön meg a megpróbáltatások súlya alatt.
Olyan erkölcsi példát nyújtott, ami elősegítette a magyarság gyors megtérését. Egyes nemzetekkel szemben ez nem
csak színlelt megtérés volt, hanem belső meggyőződésből
fakadó hit. Ezt bizonyítja, hogy míg Lengyelországban évtizedekig tartott a pogány
vallás feléledése, addig Magyarországon a

leghosszabb pogánylázadás is csak fél évig
volt jelen. Emberfeletti feladat volt, amit
Szent István elvégzett.
Erőszakkal, kényszerrel nem lehetett
volna e büszke, pusztai népet megtéríteni.
István saját életével mutatott példát,
és nem várt el mástól
se olyat, amit ne tartott volna saját magára kötelező érvényűnek. Istvánról még
külföldi történetírók
sem jegyeztek fel ros�szat, vagy jellemhibát,
ami a középkorban
ritkaságszámba ment.
Erős hitéből fakadóan
és nem politikai számításból támogatta az
egyházat, amit Imre
herceghez intézett intelmei is bizonyítanak:
„A királyi palotában
a hit után az egyház foglalja el a második helyet,
az egyház, melynek első
ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el

Fotó: Varga Mátyás

magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok
és szent atyák ültették át,
meggyökereztették erősen,
s elterjesztették az egész
földkerekségen. És ámbár
mindig hajt új sarjat, más
helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont,
kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint
ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván
meg szemfülesebb s szem-

betűnőbb őröket, nehogy
a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.” Bár országunk
többször
állt a megsemmisülés szélén, a hitünk a
szentistváni örökségben, a szentistváni útban mindvégig megmaradt, és ez biztosította a magyar állam
fennmaradását. Ezért
a magyarság egyik legszebb és legfontosabb
nemzeti ünnepe augusztus 20., hiszen jó
út csak egy van. Lehet
eltérő a véleményünk
néhány kevésbé lényeges kérdésben, de úgy
gondolom, hogy az
egész magyar nemzetet érintő nagy irányvonalak csak egyfelé
mutatnak. Mert Magyarországot csak magyar módra lehet kormányozni.
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Akik német, török,
osztrák vagy szovjet
módon akarták irányítani ezt az országot,
mind kudarcot vallottak. Ahogy István
is tanácsolta fiának,
Imre hercegnek: „Mert
nehéz lesz megtartani e
tájon királyságodat, ha
szokásban nem utánzod

a korábban királykodó
királyokat. Mely görög
kormányozta a latinokat
görög módra, avagy mely
latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd
szokásaimat, a tieid közt
kimagasló így leszel, s az
idegenek dicséretére szert
így teszel.” Szent kirá-

lyunk bölcsessége ma
is érvényes.
Tartsuk mindig szem
előtt Szent István példáját és folytassuk azt
az utat, amit több, mint
ezer éve mutat nekünk.
Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi
miniszter

Szentmise-magyarázataim (4.)
Ha már pontosan, szépen felöltözve, és vágyódva Isten után, beléptem a templomba, ez már önmagában dicséretes, de csak ekkor jön a neheze. A liturgia ugyanis egyszerre isteni és emberi
mű. Ami az isteni részt illeti, az a
mennyben történik, ahol angyalok ezrei, a megdicsőültek seregei
éneklik a szentháromságos egy Istent dicsőítő éneküket, és nekünk,
ebbe a nagy valóságba kell kapcsolódnunk. Most erről pár szót!
A szertartás ugyanis mozdulatok, szövegmondások, éneklések
váltakozásából áll. Legalább is a
külső szemlélő elé ez tűnik. De ha
nem nyitom ki a számat, nem válaszolok, az énekbe nem kapcsolódom be, akkor kívül maradok min4

denen, vagy kiszolgáltatva leszek
az oda nem illő gondolatok sokaságának. Engednem kell, hogy átjárjanak az igék, a felhívásokra válaszolnom kell, vagy az énekbe,
tehetségemnek megfelelően, be
kell kapcsolódnom. Ugyanis bensőm, ezek által jön mozgásba, a
Lélek e cselekvések által végzi el a
maga művét, a külsőm viszonylagos mozdulatlansága mellett.
Ha eddig ez elfogadható, most
jön a még nehezebb. A szövegek
mondásának van sajátos ritmusa,
az un. „egyház hangjára” rá kell találnom, amely más, mint a hétköznapi beszéd. Különösen is kiütközik ez, amikor közösen kell felelnünk. Rá kell éreznem a közös ritmusra, hangszínre. Ez persze kö-

zös feladat. Mert ha nem, rögtön
zavar keletkezik. Na, most, a főszabály: ha közösen, a lelkipásztorral mondunk valamit, akkor az
ő hangvételéhez kell igazodnunk,
ha viszont önálló válaszra kerül a
sor, akkor általában, az ének vezetője hangjához alkalmazkodunk. Ha éneklésről van szó, akkor
ugyancsak az ének vezetője diktálja a ritmust és a dallamot, amit
legjobb tehetségünk szerint követnünk kell. Nem túlénekelve őt,
nem túlcifrázva, nem hamis hangokat hallatva. Ez kedves jó testvérek nem más, mint az emberszeretet gyakorlása, a hangok, énekhangok terén. Ehhez is legalább
annyi figyelem szükségeltetik,
mint a mindennapi élet más területeihez. Pl., hogy nem állok mások elé a sorban, nem tolakszom,
stb. S itt a templomban még a lélek rezdüléseire is figyelemmel vagyok, mert az egymáshoz való alkalmazkodáson túl, a mennyei kórus hangjait is hallanom kell. Mert
nem felejtjük, a liturgia közös mű,
az angyalok, a megdicsőültek sokaságával együtt mutatjuk be az
egyetlen és örök áldozatot, amely
sok más mellett, nem más, mint
az emberi szónak, az éneknek legmagasabb rangú hangzása, a mi
egyszeri, földi életünk során.

És ha már a hangoknál tartunk!
A liturgia szüneteiben sem felejtem el, hogy a templom az imádság háza, ezért tartózkodom mindenféle hangoskodástól, oda nem
illő beszédtől. Tapintatosan járok-kelek a templomtérben, halk
hangon beszélek, amikor ez elkerülhetetlen. Ezzel is hozzájárulok a
templom terének megszenteléséhez. Nem feledve, hogy a jelenlévő Úr előtt járok-kelek, aki lelkem,
szavaim, mozdulataim milyenségét, pontosan érzékeli.
Dr. Medvegy János
plébános
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Köszöntjük! Köszönjük!
A nyár mindig színes, mozgalmas, fontos események időszaka. Így van ez Egyházközségünkben is A Szent László búcsú alkalmával köszöntöttük az ezüstmisés Bereczkei Miklós atyát, ünnepi szónokunkat, aki kövesdi káplán volt.
Néhány nap múlva Versler Sándor újmisés atya szólt hozzánk, aki „szakmai

Dicsértessék a
Jézus Krisztus!
Egyházközségünk
képviselőtestülete nevében őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm: a Főtisztelendő Atyákat, Tállai András miniszterhelyettes
urat, Dr. Fekete Zoltán polgármester urat,
városunk és egyházközségeink képviselőit, iskolánk igazgatóját
és dolgozóit, valamint
minden kedves jelenlévőt.
Mindannyiunk
nevében nagy örömmel
és tisztelettel köszöntöm Bereczkei Miklós főtisztelendő plébános urat, kedves vendégünket. Kettős ünnep számunkra a mai.
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gyakorlatát” a diakónusi hónapokat nálunk töltötte.
A köszöntések után köszönetünk kifejezésére került sor. Vadászi László atyát
új helyre rendelte Érsek úr papi hivatása
folytatására.
Íme az elhangozott köszöntő
és köszönő szavak:

Amikor egyházközségünk és templomunk
védőszentjére emlékezünk, köszöntjük Miklós atyát is, hiszen Ő
most ezüstmisés.
Kedves Miklós Atya!
Örülünk, hogy a mi
gyönyörű Szent László templomunkban köszönthetjük, ami nem
ismeretlen az Atyának,
hiszen 18 évvel ezelőtt
itt teljesített szolgála-

tot. Sok mezőkövesdi
ember emlékezetében
él azóta is közvetlensége, kedvessége, emberszeretete. Hogy rohan az idő! Negyedszázada szolgálja a jó Istent, dolgozik, mindent
megtesz híveiért. Milyen szép, hogy azon
a napon köszönthetjük Miklós atyát, amikor nagy királyunkat is

Fotó: Kovács Mátyás

méltatjuk! Milyen csodálatra és tiszteletre
méltó ember volt életében Szent László, aki
halála után sok száz évvel is itt van közöttünk,
nem felejtjük! Templomunk freskói nap,
mint nap emlékeztetnek bennünket nagy királyunkra, amit hálásan
megköszönünk Takács
István művészúrnak!
Nemrég jártam Erdélyben. Boldog voltam, hogy Nagyváradon a Szent László
Székesegyházban vehettem részt szentmisén. Az ott töltött néhány alatt több helyen
hallottunk Szent László királyról, akinek kitartása, ereje, tettei,

Fotó: Kovács Mátyás

munkálkodása, a jó Istenbe vetett hite példaértékű minden ember
számára.
Városunktól ünnepünkre ajándékot is
kaptunk! Szorgos kezű
matyó asszonyok gyönyörű lobogót készítettek egyházközségünknek. Ezúton is hálásan
köszönjük!
Ajándék
számunkra az is, amikor az egykori káplánjaink visszatérnek, velünk vannak egy-egy
szentmisén.
Kedves Miklós Atya!
Igaz, hogy nem sokáig volt „mezőkövesdi”, de bízunk abban,

hogy őriz erről az időszakról kedves emlékeket. Nagy szeretettel
köszöntjük, mint ezüstmisést. További életét,
munkáját segítse a jó
Isten! Végezetül mindannyiunk nevében egy
ősi ír áldással köszöntöm Miklós atyát:
„Legyen életutad járható, ezt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kapj meleg szavakat. Sötét éjszakáidat telihold világítsa meg, és járható út
vezessen mindig házadig, s örök hazádig.
Ha bajban vagy, Isten
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ne aludjon bárkádban
soha. Oltalmazón borítsa föléd tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.
Az időjárás ne legyen el-

lenséged, hátszéllel járj,
s a vihar ne sodorjon
szakadékba. Mire az ördög észbe kap, hogy te
arra jártál,

Dicsértessék a
Jézus Krisztus!

ként munkálkodott közöttünk az elmúlt év
őszén. A néhány hónapig tartó szolgálat után
tanulmányai visszaszólították Egerbe. A jó Isten segítségével mindannyiunk örömére, elérte életcélját: pappá
szentelték.

Egyházközségünk
képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a kedves híveket, és mindannyiunk
nevében nagy szeretettel Versler Sándor
újmisés atyát, aki augusztus elsejétől a mi
káplánunk.
Sándor atya nem ismeretlen a Szent László templom híveinek, hiszen diakónus-
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Kedves Sándor Atya!
Örömmel fogadtuk
a hírt, hogy első szolgálati helyed Mezőkövesd, a Szent László Plébánia. Isten ho-

már régen a mennyországban legyen otthonod!”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tóth Imre világi elnök

Versler Sándor atya
Fotó: Kovács Mátyás

zott Téged a matyók fővárosában! Mindannyian tudjuk, hogy emberekkel. emberekért dolgozni a legnehezebb
kihívás, de egyben a
legszebb hivatás.
A papi munka mindennél különlegesebb,
felölel minden korosztályt itt a földi életben.
Nem lehet specializálódni, szakosodni egyegy embercsoportra. A
születésünktől a halálunkig jelen vannak az
Atyák. Egyik nap újszülöttet
megkeresztelnek, boldog fiatal pá-

Az újmisés atya áldására várva...

rokat esketnek és lehet,
hogy néhány óra múlva
elmenni készülőt kell
egy imával, egy kézfogással átsegíteni az
Örök Hazába. Nagyon
nehéz ezt megélni. Ehhez a jó Isten segítsége és a hívek támogató
megértése szükséges.
Kedves Sándor Atya!
Nem vagy már idegen nálunk. A diakónusi néhány hónap alatt
többször is volt lehető-

séged a mi szép templomunkban találkozni
a hívekkel. Hiszünk abban, hogy ezek az esztendők amiket nálunk
töltesz, megmaradnak
emlékeidben akkor is,
amikor majd az ezüst
és aranymisédet végzed ennél az oltárnál.
Ezért imádkozunk mi is
a Teremtőhöz, hogy adjon Neked minden segítséget, sok-sok erőt,
türelmet a Rád bízott

Fotó: Kovács Mátyás

emberek neveléséhez,
igaz útra tereléséhez.
Megköszönjük kedves szüleidnek, hogy
felneveltek, hogy segítették pályaválasztásodat. Ígérjük, hogy vigyázunk Rád. Azt kívánjuk, hogy legyél boldog
pap, maradj meg ezen
az úton, amit a jó Isten
kijelölt számodra. Egy
nagyon régi magyar áldásra leltem. Ezzel fejezem be gondolataimat:
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Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!

Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.
Tóth Imre világi elnök

Egyházközségünk
képviselőtestülete és
a kedves hívek nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Vadászi László atyát, akitől a mai napon elköszönünk.
Kedves László Atya!
Köszönjük az 1 éves
lelkiismeretes
papi
szolgálatodat. Kérjük
a jó Istent, segítsen to10

vábbi utadon! Adjon jó
egészséget, kitartást,
türelmet, erőt! Legyen
boldog, szép papi életed! Köszönjük, hogy
megismerhettünk
és
tudd, hogy megszerettünk. Ha utad erre vezet, mindig látogass be
hozzánk!
A Szent Patrik kódexből választottam áldást, ezzel köszönök el
Tőled:

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába
zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a
Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú
vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha
mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a
jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen.
Tóth Imre világi elnök

Vadászi László atya

Kedves László Atya!
Hálásan köszönjük
meg, hogy felfigyelt
Plébániánk egyik kis
közösségére, a Simogató Kézre, amelynek
tagjai nagyon megszerették az elmúlt esztendőben.
László atya jelenléte, gondoskodó figyelme igen sokat jelentett
nekünk.
Azt kérjük, hogy új
szolgálati helyén, Sárospatakon a Szent Er-

zsébet
templomban
imádkozzon értünk.
A Simogató Kéz életében emlékezetes marad örökre. amit abban
a gyönyörű templomban megéltünk pár évvel ezelőtt. Ott lettünk
a HIT és FÉNY világszervezet tagjai, amely
szervezet felöleli a világon élő összes sérült,
fogyatékos ember apraját-nagyját.
Szívünkbe
zártuk
László atyát. Közössé-

Fotó: Kovács Mátyás
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günk nevében egy áldással búcsúzom:
Ezeket kérem a számodra:
nem azt, hogy soha ne
érjen szenvedés,
nem hogy elkerüljenek
a feladatok.
Még azt sem kérem,
hogy utadat rózsák
szegjék,
és hogy könny soha ne
csurogjon végig arcodon,

Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb.

A múlt erőt ad arra,

Őrizzed lelkedben a
hálát,

és a felhők elvonulását.

és a köszönet ki ne
fogyjon ajkadról.
Szíved legyen telve
a visszaemlékezés gazdag szépségével
arról, ami betöltötte
életedet.
Azt is kívánom, hogy
bátran nézz szembe

vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a
fájdalom.

életed feladataival és a
próbákkal,

Mindezt nem kívánom
neked.

Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet

Ha így lenne, a kön�nyek nem tudnának
új felismerésekhez elvezetni,
a fájdalom nem ötvözne nemesre.
Hogyan vigasztalhatna meg
a Boldogasszony és
Gyermeke mosollyal
és reménységgel,
ha nem ismered a szenvedést?
12

melyeknek az élet kitesz.

és a csúcsot meredeknek, ahova az út vezet,

hogy kivárd a vihar elmúltát

Így lesz elég erőd és
időd,
hogy a hegy csúcsára
feljuthass.
Barátodban az Isten
Fia mosolyog rád!
Maradjon meg benned
ez a biztos tudás mindörökre,
s akkor megtalálsz
mindent,
amire vágyódsz, és ami
boldoggá tesz.
Csizmazia Józsefné
a Simogató Kéz tagja

növekedjen meg benned akkor
a remény és a bizalom.
Ilyenkor jussanak
eszedbe azok az évek,
amikor melletted volt
Isten kegyelme és
öröme,
és volt igaz barát, aki
reményt adott.

Fotó: Kovács Mátyás

Ahol zene szól…
Egyházközségünk mindig szívesen ad helyet az
éneknek, zenének. Méltóbb, szebb színteret nem
is lehet elképzelni templomunknál ezekhez a progra-

mokhoz. Ez történt az idei
nyáron is: Karnagy Úr orgonakoncertjei, énekkarok találkozója és egy különleges
zenei élmény két fiataltól!
Igaz a régi bölcselet: ahol

zene szól, ott nem kell félni.
A rossz embereknek nincsenek dalaik.
Hálásan köszönjük a lelkeket melengető, csodálatos muzsikát!

A tizenkettedik kórustalálkozóról
Az idén, június 21-én megtartott „Dicsérjétek az Urat!”- Kórustalálkozó több szempontból is rendhagyó volt. Egyrészt azért, mert a
Mezőkövesdi Esperesi Kerület kórusainak találkozója ismét a Szent
László-templomban volt, másrészt
azért, mert ezúttal az I. Matyó Világtalálkozó programsorozat keretében zajlott, de azért is, mert a
Szent László Kórus ebben az évben

A Szent László kórus

ünnepli 20. születésnapját (Isten éltesse őket sokáig!) – ezért is vállalták fel ismét a házigazda szerepét.
Mozerné Horga Stefánia üdvözölte a vendégeket, Dr. Medvegy
János apátplébános, kerületi esperes pedig megnyitotta a rendezvényt.
M. Horga Stefánia szólt néhány
szót a kórustalálkozó történetisé-

Fotó: Kovács Mátyás
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(A zuhanyhíradóból azt is megtudtam, hogy a Szent László Kórus egyik tagja, Takács Éva írta a
magyar nyelvű szövegét.)
A mezőkövesdi Szent Család
Énekkar szereplése a kórustalálkozó történetében újdonságnak
számít. Egyházközségünk hívei
Gyermekkórus
Fotó: Kovács Mátyás azonban már jól ismerik őket, mivel havonta egyszer, a vasárnapi
géről. Elmondta azt is, hogy a korábbi években megszokottól elté- diákmisén liturgikus szolgálatot
rő módon, ezúttal nem szerepel teljesítenek. Ők hat számot adtak
elő a karizmatikus megújulás davendégkórus a fellépők között.
laiból, az ún. gitáros énekekből.
Elsőként a mezőkövesdi Szent
A következő fellépő a mezőköLászló Kórus adott elő négy számot, amiből kettőt különösen is vesdi Szent István Katolikus Álérdemes kiemelni: az egyik Tóth talános Iskola Gyermekkara
József gregorián feldolgozása. A volt. Ők is hat művet szólaltattak
szerzőről azt kell tudni, hogy ő kö- meg, melyből kettőt latinul énezülünk való matyó (Tóth Imre vilá- keltek. Műsorukat egy három tétegi elnökünk testvérbátyja), a Ma- les Kodály-opusszal zárták. A gyergyar Köztársaság Arany Érdem- mekek éneke mindig úgy hat a kökereszttel kitüntetett zeneszer- zönségre, mint sivatagban az üdíző-karnagy, aki az OMCE (Orszá- tő oázis – ez most is így volt.
gos Magyar Cecília
Egyesület) titkára is.
A másik meglepetés: Pachelbel népszerű Kánonját ezúttal nem instrumentális interpretációban,
hanem
kórusműként hallottuk – nota bene!
– magyar nyelven!
A Szent Család Énekkar
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Fotó: Kovács Mátyás

A mezőszemerei Sarlós BolTóth József hangja mikrofon néldogasszony Nőikar három mű- kül is hallható volt, amint XII. Pius
vet adott elő. Már-már feledés- pápára hivatkozva arról beszélt,
be merült dallamokat szólaltattak hogy aki művészi zenét kompomeg: a Gecsemáné kertből, a Má- nál, de azok is, akik megszólalria, Mária, kinyílt rózsa, valamint tatják, legyenek tudatában ana XVI. századi Üdvözlégy kegyes nak, hogy apostoli munkát végezSzent László kerál! kezdetű művek- nek… Ezután arról beszélt, hogy
kel örvendeztette meg a hallga- mit jelent számára a Szent Lásztóságot.
ló-templom, majd röviden szólt
A mezőkövesdi Jézus Szíve- eddigi pályafutásáról, aminek az a
templom Vegyeskara új tagok- lényege, hogy egész életét a szent
kal is bővült, eddig nem látott ar- zene szolgálatában töltötte.
cokat is felfedeztünk közöttük. A
A fináléban valamennyi résztvenégy előadott mű közül kettőt lavő
kórus együtt énekelte el Tóth
tinul énekeltek. Hallottunk tőlük
egy Schubert-darabot is, valamint József „Boldogasszony Anyánk” –
egy Tóth József-opuszt, az „Áldj régi magyar himnuszunk – feldolgozását, a szerző vezetésével.
meg minket” – kezdetűt.
A rendezvény a szokott módon,
Végül a mezőkövesdi Jézus Szíve-templom Férfikara énekelt ajándékok és emléklapok átadáshárom számot, melyek között is- átvételével zárult.
mét hallottunk egy Tóth József
K. Dudás Mária
művet: Tengernek Csillaga…
A kórusokat Mo
zerné Horga Stefánia, Fügedi Gábor,
Kovácsné Együd Ilona és Török László
dirigálta.
A finálé előtt egyházmegyénk főzeneigazgatója, Szabó József osztotta
meg gondolatait a
hallgatósággal.
Vezényel: Tóth József
Fotó: Kovács Mátyás
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Egy kárpátaljai pacsirta,
meg egy matyó marimba-virtuóz
Különleges zenei élmény részesei lehettek
azok, akik június 16án este a Szent László-templomban voltak
Kovács Csilla énekművész és Laczkó
Pető Balázs ütőhangszer-művész koncertjén. Szó szerint és átvitt
értelemben is egy ütős
produkciót láttunk-hallottunk.
Őszintén bevallom,
hogy amikor a Matyó
Világtalálkozó
programfüzetében azt olvastam erről a koncertről,
hogy „két fiatal, rendkívül tehetséges és különleges művész énekes és ütőhangszeres előadása” lesz,
igencsak meglódult a
fantáziám. Lelki szemeim előtt megjelent
egy ifjú, aki őrült lendülettel püföli a dobokat, s egy fekete szépség
rafiaszoknyácskában afrikai népdalokat énekel.
Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki
felkapta a fejét ennek a
különös zenei eseménynek a hallatán. Legalábbis azok, akik rendszeresen járnak hangversenyekre, azt tapasz16

talják, hogy az énekeseket zenekar szokta kísérni, esetleg egy billentyűs hangszer. No,
de hogy egy marimba?
Ez egészen rendkívüli dolognak számít. Eddig azt sem tudtuk, mi
fán terem az a marimba.
Utóbb kiderült, hogy
nem marimbafán, mivelhogy nincs is olyan.
A marimba különös
hangzását a rózsafából készült hanglapok
adják. Kinézetre pedig
olyan, mint egy lábon
álló hatalmas xilofon.
Az I. Matyó Világtalálkozó keretében megrendezett zenei eseményre tekintélyes számú közönség volt kíváncsi.
Vinnai Anikó műsorvezető így konferálta fel a program lényegét: „… A műsor tartalmának sajátossága, hogy a
barokk zene éteri harmóniáin át eljutunk a romantika nagyszabású, szövevényes, cselekmény-dús világába, emellett egy rövid kitérőt teszünk a 21. századi
zene neoromantikus hangulatába is…”

Rövid
ismertetést
is kaptunk a két fiatal eddigi pályafutásáról, s bár tanulmányaikat még nem fejezték
be, máris igen rangos
zenei események, versenyek résztvevői voltak,
s nagynevű zeneművészekkel kerültek munkakapcsolatba.
„Két előadó és két hangszer segítségével életre kelnek a kottafejek, megszületik a zene – évszázadokat bejárva.” Valóban, ismert zeneszerzők örökzöld műveiből hallottunk részleteket marimba, vibrafon és ének összeállításban. Caccini: Amorilli,
Purcell: Kicsinyke muzsika, Bellini: Alvajáró (Virágária), Puccini:
Bohémélet (Musett keringője), és egy kortárs
lengyel szerző műve,
Anna Ignatowitz Toccata-ja hangzott el.
Öröm volt látni-hallani ezt a csillogó tekintetű, tehetséges fiatal párt. Figyelemmel
fogjuk kísérni életük további alakulását.
K. Dudás Mária

Vége van a nyárnak…
No, azért számíthatunk még jó időre!
A nyári táborozásoknak azonban igazán
vége van! Elraktározzuk az élményeket,
megköszönjük az adományokat, és azt
kérjük a Jóistentől, tartsa meg Segítőink jó
szokását, mert jövőre is vannak terveink.

Olvassák szeretettel a hittanosok élménybeszámolóját, és a Simogató Kéz rövidke leltárát.
Kezdődjék az új tanév jókedvvel, komoly elhatározásokkal! Aztán újra lesz
nyár, és újra táborozunk!

Sirok - Hittanos Tábor 2015.
Első táborom volt, ennek ellenére nagyon jól
éreztem magam. Jó kis
csapat verődött össze.
Érdekes, remek programokon vettünk részt.
/Murányi Dani/
Az idén nyáron a hittanos tábort június 29-től
július 3-ig Sirokon szervezték meg hitoktatóink. Már nagyon vártuk,
mert az előző években
is jó időtöltés volt, mindig nagyszerű társaság
jött össze. Most
is rengeteg élményben volt részünk, nem esik
nehezünkre felidézni a reggeli tornák, a közös éneklések, a
csoportos foglalkozások hangulatát, az éjszakai
bátorságpróbát.
Csoportokat ala-

kítottunk, elkészítettük
zászlóinkat, felfedeztük
Sirok nevezetességeit.
Túráztunk az Ilona-völgyben Parádfürdőn, kellemes napot töltöttünk a
demjéni strandon. Ági
néniék
gondoskodtak
arról, hogy egy percre se
unatkozzunk: métázás,
focizás, amőba, táncház
a tábortűz mellett, ki mit
tud? Az utolsó nap reggelén a helyi templomban záró misén vettünk
részt, amit Thurzó Péter

A táborozó hittanosok

atya mutatott be. Barátokat szereztünk, megismerhettük egymást még
jobban. Köszönet érte
a szervezőknek! Jövőre is szeretnénk ott lenni
ilyen nagyszerű, emlékezetes táborban!
/Bálint Benedek,
Bálint Márton/
Az elmúlt fáradtságos tanév vége felé lázas munkálatokba kezdtem. A táborszervezés
minden napomat kitöltötte.
Próbáltam mindent a
legaprólékosabban megtervezni, hisz nem kis
felelősség harminc gyerkőccel elindulni egy
hétre.
A siroki plébánia adott otthont az idén a
táborozók nak .
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Az időjárás igen kegyes
volt velünk, így sikerült
mindent megvalósítani, amit előre elkészítettem. Nagyon köszönöm
kollégáimnak valamint
az ifjúság segítségét,
akik nagyban részt vettek munkájukkal a tábor
lebonyolításában. (Papp
Mónika, Virág Evelin, Szabó Fruzsina)

Megköszönöm továbbá a Mezőkövesdi Önkormányzat és az Egri
Főegyházmegye
valamint a Szent László Plébánia támogatását.

Kedves gyerekek, be
kell vallanom, hogy hiányoztok! Mindenki! A sok
általatok küldött visszajelzést, amit küldtetek
nekem nagyon köszönöm mindennél többet
ér. Jövőre találkozunk!
Ági néni

A siroki templom

„Jöttünk, láttunk,
visszamennénk!”

Rövidke leltár
„Légy büszke a gyermekedre, fogadd el olyannak, amilyen,
és ne törődj a tudatlanok szavaival és bámuló pillantásaival.
Ennek a gyermeknek jelentősége van a Te számodra és valamennyi gyermek számára. Ha kiteljesíted az életét, érte és
vele, megleled az örömöt. Emeld fel a fejed, és menj a kijelölt
utadon.”
(Pearl Buck)
A Simogató Kéz tizenhét éves lesz
ezekben a napokban, s ez idő alatt
rengeteg szebbnél-szebb látnivalókban, élményekben részesültek tagjai.
Tizennyolc alkalommal táboroztunk: Bodrogolaszi, Abaújszántó,
Hernádpetri, Diósgyőr, Tard, Kács,
Szilvásvárad, Galyatető, öt nyáron
Leányfalu, és öt nyáron Berekfürdő
voltak a táborhelyeink. Természetesen mindig éltünk a lehetőséggel és
táborhelyünkről kiruccantunk a környékbéli szép helyekre: Sárospatakra, Sátoraljaújhelybe, Miskolcra, Lillafüredre, Esztergomba, Visegrádra,
18

Vácra, Szentendrére, Karcagra, Kenderesre, Debrecenbe.
Bizony-bizony, felsorolni is hos�szú! A gyönyörű várak, templomok, múzeumok, fürdőhelyek mellett a járművek sokfélesége is élményszámba ment: autóbusz, vonat,
metro, lovaskocsi, hajó.
S az említettek mellett a több napig
tartó kedves együttlétek, játékok, beszélgetések, séták, vetélkdők, színházlátogatások hangulata nem halványul.
Most, amikor visszagondolok ezek-

re a nyarakra, jó érzés, nyugalom tölt
el, hiszen ezekhez a színes, változatos programokhoz sok-sok jó Ember
kellett. Mindenekelőtt az a támogatás, reánk való figyelés, amelyet városunk önkormányzatától kapunk
évente, köszönetet érdemel. Főegyházmegyénk és Plébános Úr segítsége, a szülők áldozatvállalása is jelen van minden alkalommal. Gyakran
kapunk kedves kis tárgyakat, adományokat, amelyekért hálás köszönetünket fejezzük ki ismerőseinknek,
barátainknak. Nekünk ezek nagy kincsek!
Pénzben nem mérhető a „fogadóhelyeken” dolgozó emberek empátiája,
segítőkészsége, a minél jobb feltételek biztosítása.
Köszönet és elismerés illeti meg
segítőtársaimat, akik önzetlenül időt
és fáradságot nem ismerve dolgoznak azért évről-évre, hogy a Simogató Kéz valamennyi tagjának igazi élményt jelentsen a tábor, s hogy
azt érezzék, jó nekünk ebben a közösségben, ahol a gondoskodó szereteté
a főszerep.
Kérjük a Jóistent, segítsen bennünket a jövőben is, hogy eljussunk még
szép helyekre, mert terveink vannak!
Néhány kép a Simogató Kéz tábori életéből, amely az igazi, régi-régi
„matyó lakodalmas” jeleneteit örökíti meg.
Gánóczy Zoltánné

Munkában a „tudató” asszony

A gyönyörű vőfélypálca várja,
lesz-e rá szükség?

Az ifjú párt boldog esküvői menet kíséri
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Képviselő bemutatása
Szabóné Varga Ágnes

1969. 12. 18.-án születtem Miskolcon, un.
„tősgyökeres matyó”
keresztény család 2.
gyermekeként. Két leány és egy fiú gyermek édesanyja vagyok.
Férjem Szabó László a Modine Hungária
Kft-nél dolgozik, műszakvezető. Milán fiunk a miskolci egyetemen tanul, Dominika
a miskolci rendészeti
szakközépiskola másodéves tanulója. Fruzsi pedig a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium
11. osztályát kezdi az
idei tanévben. 2012
tavaszán
diplomáztam az Egri Hittudományi Főiskolán. Negyedik éve tanítok hittant a Mezőkövesdi
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában és a Szent
Imre tagiskolában. A
2014-es tanévtől lehetőséget kaptam a
Szent László Gimnáziumban és a Móra Ferenc úti tagóvodában
a szolgálatra.
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2014-ben
kaptam a lehetőséget Dr
Medvegy János plébános úrtól, hogy tagja
lehessek a mezőkövesdi Szent László Egyházközség képviselőtestületének.
„Vándorok” vagyunk
itt a Földön” és úgy
gondolom mindenki
választ magának vándorlása útján vezérlő
csillagot. Az egyház a
legerősebb támaszunk
ezen az úton, hisz Krisztus tanítására épül.
A szeretet erejével
tenni az Úrért az emberekért a legnagyszerűbb dolog. Nagyon
megköszönöm a lehetőséget, hogy szerény
tetteimmel részt vehetek a testület munkájában.

Petô Margit

ÁLDOTT
KENYÉR
Foszlós friss cipó
ropogós mosolya
törése gőzölgő áhítat
emléke ma is
hitével átitat:
Nagy, kerek kenyér
kemencés illata
szájban elomló
íze és zamata...
Nagyanyám
melléhez fogva
késével keresztet ír,
éhes várakozás
az arcokon,
szertartásosan
kanyarít nagyot
megszegve kenyerünk
maga az élet
oltár az asztalon.
Lehullott darabkát
csókolva felveszünk
legyen áldott
mindennapi kenyerünk.
Szent a munka
vetéstől -kész kenyérig
szántóvetőtől
kenyeret sütő pékig.
E láncolat adja az erőt
jelen becse
rejti a jövőt.
.-.

Demeter László

A Galasy Mária-emlékhelyen
Erdők alján, hegyoldalban
Öreg fáknak árnyékában
Állt egy kicsi hajlékocska
A lakója Máriácska.
Hálás szívvel, szeretettel
Építették kegyelettel
Mindenki szent örömére,
Istennek dicsőségére.
Aztán elmúltak az évek,
Dübörögtek hadigépek,
Elszabadult a barbárság,
Rabigába dőlt az ország…
Rombolás és üldöztetés
Reménytelen múlt temetés
Nehéz évek hozadéka:
értékeknek pusztulása.
De végetért, mint rossz álom
A kegyetlen rémuralom.
Az emberek bíztak, hittek,
S az ég felé tekintettek.
Válaszképpen – szinte csoda –

Előbukkant Máriácska
Vad bozótból, összetörve,
Mégis lelkünk örömére.
Sok jó ember összefogott
-a szobrász új szobrot faragottErdész, munkás, sokan mások,
Hogy most újra láthassátok.
Ha erre visz utad, állj meg,
Nagyasszonyunkat tiszteld meg:
Tedd elébe rét virágát
S mondd el halkan e kis imát:
„Boldogságos Máriácska,
Mindnyájunknak égi anyja
Vezéreljed lépteinket,
Segítsd földi életünket.
Ki Benned bízik, nem lesz árva,
A Te szíved mindig tárva.
Arra kérünk most is Téged,
Óvjad a Te magyar néped!
Ámen .”
(Szomolya, 2015. június 2.)

Fotó: Kovács Mátyás
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Egy régi emlékhely, új Mária-szoborral
Egyházközségünkből népes kis csoport indult el június 4-én, hogy részese
lehessen egy régi-új emlékhely szentelési ünnepségének.
Szomolyát elhagyva, a noszvaji erdőrészen, csodálatos vadregényes környezetben található az a Mária-emlékhely, amely 1894-ben lett először felszentelve, s amelyet egyszercsak valószínűleg szétromboltak, s amelyet az idén tavasszal erdészek találtak meg véletlenül, tereprendezés közben. Büszkék lehetünk arra, hogy Egyházközségünk egyik képviselője, Gáspár József erdész is a felfedezők között
volt, s mielőtt az ünnepélyes aktus elkezdődött volna, nekünk már mindent
elmesélt.
A Heves-vármegyei Hírlap 1894. évi
106. száma arról tudósít, hogy Noszvaj
község lakosainak legnagyobb része
kálvinista (református), de lakik ott úgy
200-300 fő katolikus is, akik nagyon
szegények voltak, s nem volt olyan felszentelt helyük, ahol vallásukat gyakorolhatták volna. G. Gy. noszvaji földbirtokos oly módon segített a katolikusok baján, hogy az uradalmához tartozó Berta-majorban egy Mária-szobrot
állíttatott fel, s azt fel is szenteltette. A
katolikusok ezután rendszeresen odajártak imádkozni.
Most, hogy a röntgenszemű és jámbor lelkű erdészeink megtalálták a lepusztult állapotban lévő emlékhelyet,
ismét akadt egy nagylelkű adakozó,
akinek jóvoltából gyönyörűen felújí22

tották még a hozzá vezető utat is, és
már egy vadonatúj Mária-szobor fehérlik benne.
Némi késéssel, végre elkezdődött az
újraszentelési ceremónia: Mozer Attila művész-tanár harsonajátékát a bükki szelek messzire vitték. Schubert Áve
Maria-ját fújta.
Az Oxigén Hotel igazgatónője köszöntötte a megjelenteket, majd a térség országgyűlési képviselője, Nyitrai
Zsolt lépett a mikrofonhoz. Először
megemlékezett a trianoni évfordulóról, mivel éppen ezen a napon (június
4) van a Nemzeti Összetartozás Napja
is. Utána elmondta a „kegyhely avatásával” kapcsolatos gondolatait is.
Dr. Jung László, az Eger Erdő Rt. vezérigazgatója egy kérdő-mondattal
kezdte gondolatainak kifejtését: „véletlen, vagy Jel, hogy Mária országában éppen a trianoni évforduló napján történik
az emlékhely felszentelése?” Aztán arról
is szólt, hogy az erdészeknek is van egy
Bibliájuk, csak az nem fekete, hanem
zöld színű. Ezzel összefüggésben vázolta röviden a magyar erdészet lényegi kérdéseit, amely egyrészt gazdálkodási, másrészt természetvédelmi feladat, s mindezt a közjólét szolgálatába
kell állítani, vagyis a természetet meg
kell nyitni az emberek előtt.
(Tekintettel arra, hogy ezen a délutánon már többször is elhangzott ez a
számomra titkos kód: „Noszvaj 12/D”,
úgy gondolom, hogy ez fontos lehet
az erdészek számára, vagy még inkább

az utókornak, ha netán megint elveszne ez az emlékhely, ezért most írásban
rögzítem: a szóban forgó Mária-emlékhely hivatalos fellelhetőségi helye:
„Noszvaj 12/D”.)
Mindezek után, a mi Gáspár Józsefünk beszélt az emlékhely történetéről és arról, hogy miként is bukkantak
rá erdészeti munkálatok közben.
Magyar Gáspár – annak a földbirtokosnak a leszármazottja, aki az eredeti emlékhely létesítését finanszírozta – is a Mária-emlékhely történetéről
beszélt, de személyesebb vonatkozásban.

Szertartás a szobor előtt

Igen megható volt, hogy a régi és az új
finanszírozó (a Farkas család) is részt vett
a szentelési aktuson.
A szertartást Hanák József bogácsi plébános, és a mi plébánosunk, Dr. Medvegy
János atya végezte.
Végezetül én olvastam fel azt a Máriabúcsú Ének-et, amely 120 évvel ezelőtt is
elhangzott ezen a helyen, majd meghallgattunk azt a verset, amely erre az alkalomra íródott.
A bükki szelek messzire vitték régi
magyar himnuszunk, a „Boldogasszony
Anyánk… ” kezdetű ének hangjait, melyet a hívek gyönyörűen énekeltek. Ez
méltó befejezése volt ennek a napnak.
K. Dudás Mária

Fotó: Kovács Mátyás
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Schütz Antal

SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója,
szeretett királyunk, Szent István,
ki őseinket a pogány tévelygés sötétségéből
az egyedül üdvözítő katolikus hit
világosságára hoztad,
istentelen bálványaikat leromboltad,
megtért népednek
templomokat és iskolákat emeltél,
szegényeit, árváit és özvegyeit
szerető atyaként tápláltad
és így nemzetedet műveltté,
boldoggá tenni iparkodtál;
a te tömérdek fáradozásod,
kiállott küzdelmeid, és mindezekkel szerzett
kimondhatatlan nagy érdemeid miatt
fiúi és még most is alattvalói bizodalommal
fordulunk Hozzád, ó, apostoli szent királyunk,
és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat
a te magyar népedtől,
melyet annyi munkával megtérítettél.
Kérj számára buzgó apostolokat;
kérd az Istent, szüntesse meg köztünk
a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet,
hogy üdvösséges törvényeid
és igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint,
a szeretetben egyesülve,
az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk,
szent életed nyomdokait kövessük
és így egykor Veled együtt
az örök boldogságban
Urunkat, Istenünket vég nélkül
áldjuk és dicsérjük.
Ámen.
Kiadja: Szent László Egyházközség
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