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Szent István király köszöntünk téged!

Takács István - Koronafelajánlás

SZENTEK EGYESSÉGE

(Szent István ünnepe Szent László évében)
Nehezen
döntöttem
el, hogy a fenti címet
így, magyarul írjam-e,
vagy latinul (Communio
Sanctorum);
Számos
embernek ma ugyanis
mindkét kifejezés egyformán érthetetlen és
semmitmondó. Idősebb,
templomba járó hívek
számára azonban rögtön
beugrik, hogy ez a kifejezés az Apostoli Hitvallásból való, annak a vége
felé, mint hitünk tárgyát
valljuk meg, hogy his�szük a szentek egyességét. A fiatalabb keresztények viszont ezt is csak
úgy ismerik, hogy „hiszem a szentek közösségét”, s hogy ez valójában mit is jelent, akár így,
akár úgy, azt talán sokan
nem is tudják.
A legrövidebben és
egyben legfrappánsabban talán az előző Eucharisztikus Világkongresszus idején már létezett, Bangha féle Katolikus Lexikon adja elő:
„A szentek egyessége
(communio sanctorum)
2

mindazoknak természetfeletti közössége, akik
Krisztus megváltó és üdvözítő kegyelmének a részesei, s akiket a szent
szeretet s kölcsönös
együttérzés fűz össze.”
Bár ez a magyarázat is a
közösség szót használja,
mégis az egyesség szónál
maradhatunk (még akkor
is, ha a mai magyar nyelv
ezt a szót már nem ismeri), mert szerepel a szó tö-

vében az „egy”. Jelenti ez
tehát egyrészt azt, hogy a
szentek nem alkotnak különféle csoportosulásokat, klikkeket, „páholyokat”, hanem minden
szent egyetlen közösséget alkot. Csak egyetlen
Isten és egyetlen mennyország van. Másrészt, s
ez a fontosabb, a szentek egyességében a szentek, akár, mint a keresztségben még csak a szent

Szent István királyunk és fia, Szent Imre herceg

életre meghívottak, akár
akik még a tisztítótűzben
szenvednek, és tisztulásuk után a szentek konkrét közösségébe belépendők, akár a szentek konkrét közösségébe már elérkezettek, vagyis a mennyországban lévők legyenek is, az ő egymásközti
viszonyuk áll előtérben.
Tehát a még a földön élő,
küzdő, vándorló egyház
tagjai egyetlen közösséget alkotnak a tisztítótűzben szenvedő egyháztagokkal és a már a mennyországban lévő, megdicsőült szentekkel, mint
ugyanazon egyház tagjaival. Ebben a hatalmas közösségben mindenki mindenkinek akar segíteni az
egyetlen célban, hogy Isten által rendelt céljukat
elérjék, vagyis üdvözüljenek, azaz az egyetlen
mennyországba jussanak.
A szentek egyessége
mind az egyetemes Anyaszentegyházban, mind a
magyar Egyházban kezdetektől fogva hatékonyan működött és működik. Szent István király
mit sem tudott volna tenni a magyar nép kereszténnyé tételéért, ha nincsenek ott mellette Szent

Adalbert, Szent Gellért,
és többi szent életű szerzetesek és misszionáriusok. Vagy éppen Szent
István diakónus, az első
vértanú, akinek a nevét
viselte. Csodálatos példája a szentek egyességének Szent István családja
is, amely családban hárman is „egyet” akartak,
vagyis szentül élni, s így
alakult ki Szent István,
Boldog Gizella és Szent
Imre családja. A szentek egyességében bízott
Szent István király akkor is, amikor már minden összedőlni látszott,
s ha földi utódokra nem
is, mennyei elődökre, a
szentekre, s köztük is leginkább a Boldogasszony
Szűz Máriára mégiscsak
hagyhatta az ő országát.
A szentek egyessége
itt, a magyar nép történetében és a magyar egyházban csodálatos módon működött és működik Szent István és Szent
László királyok közösségében, egyességében,
egyet akarásában. Szent
István királyt 1083-ban
ugyanis az a Szent László király avattatta szentté
(Szent Imrével és Szent
Gellérttel együtt), akinek

a nagyapját, Vazult (Vászolyt) ez az István király
megvakíttatta, s akinek
az édesapját a hazájából
elűzette! S az is a szentek
egyességének egy csodálatos gyümölcse, hogy
annak az embernek (Vazulnak), aki ármány módon e szentéletű királynak az életére tört, nos,
annak az embernek az
unokája az ő művének, a
magyar nép kereszténnyé
tételének legfőbb folytatója, s aki a földi királyi korona után a men�nyekben a szentek koronájára is érdemes lett. Így
adott Szent László király
Szent István királyban,
Szent Imrében és Szent
Gellértben magyar szenteket a magyaroknak, és
Szent István királyunk a
szentek körében így esdett ki pogány unokatestvérének, Vazulnak utódai
közül a magyarok számára egy szent királyt,
Szent Lászlót. Íme, mit
eredményez, ha egymáshoz jól viszonyulunk, ha
egymást segítjük, s ha az
életszentség tekintetében
egyet akarunk.
dr. Berkes László
a Jézus Szíve templom
plébánosa
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A szentek köztünk élnek 3.
Történt, hogy a kórházba hívtak. Eddig
semmi különös. Indulok. Kis aggodalom,
hogy hol, merre találom, milyen állapotban
az illetőt.
A folyosóra érve azonban, mit hallok? Teljesen szokatlanul, az
egyik kórteremből ima
hangjai szűrődtek ki.
Mindjárt tudtam, jó helyen járok. Beléptem, s
mit látok? A férj egészen
közel hajolva feleségéhez, közösen imádkoznak. A lábam a földbe
gyökeredzett, megálltam, s valami nagy felismerés és öröm töltötte
el a szívemet. Még így
nem láttam felragyogni a házasság szentségének méltóságát. Akkor, amikor már lefoszlott két ember kapcsolatáról, minden földi
máz, akkor kerül felszínre a mély. De hiszen ők
ezt fogadták. Hogy az
Isten akaratát teljesítik,
és hogy a másikat egészen és mindenestől felvállalják.
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Amikor közelebb léptem, a férj felállt, kezet
fogtunk. S emlékszem,
valami különös szédülés fogott el, amikor a
munkában kidolgozott
nagy tenyerét érintettem. A családért való áldozat, évtizedek minden ereje sütött a kézből. Lám egy kézfogás,
mi mindent elárul. S
odahajoltam a feleséghez, akinek alakja megtört és sovány volt. Az
élet, a gyermekek, a sok
munka mind ott volt ráírva vékony testére. Ebben is feltárult valami,
ami oly szép, és csak a
Lélek által látható.
Elvégeztük a szertartást. Mélyen megren-

dülve búcsúztam el tőlük. S mikor kiléptem,
elmenőben hallottam,
hogy folytatják a megkezdett imát.
Látjátok
Testvérek!
Egy ilyen pillanatban,
benne van az egész
élet. Annak minden
szentsége.
S kezdtem emlékezni. De, hisz pár évvel
ezelőtt ők voltak azok,
akik aranymenyegzőjüket tartották. Két idős
ember állt ott az oltár előtt, de mögöttük
legalább százan ültek.
Mind-mind az ő állhatatos szerelmük, szeretetük gyümölcseként.
Mégiscsak igaz: Isten a
szeretet, s erre az Istentől adott képességünkre van alapozva minden. Legyen az a házasság, a papi vagy a szerzetesi hívatás. És legfőképpen az nyilvánvaló, hogy mindnyájan a
szentségre vagyunk hívatottak.
Dr. Medvegy János
plébános

A Szent László Emlékév kiemelkedő eseménye volt templomunk búcsúja. Örömmel fogadtuk, hogy az ünnepi szentmisét Ócsai József, Barnabás
szerzetes testvér mutatta be, hiszen ő városunk szülöttje. Jó volt hallgatni a gondosan felépített, mindenki száméra érthető gondolatait, azt a párhuzamot, ami szent László korát és a jelen időnket egyaránt jellemzi. Azt
éreztem, hogy az egykori, mindig tisztelettudó, szorgalmas szentimrés fiúcska megtalálta helyét, szebb hivatást nem is választhatott volna!
(Szerkesztő)

Ünnepi beszéd Szent László király
templombúcsúja napján

A Szent László-évet
Magyarország kormánya
hirdette meg, s a Magyar
Katolikus Egyház örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez – nem csak
azért mert „szentről” van
szó, ami a mi „felségte-

rületünk”, hanem mert
ennek az üzenete fontos. Az évforduló apropója: a trónra lépés 940. és
a szentté avatás 825. évfordulója, amelyek nem
túl kerek évfordulók. Akkor miért hozzuk ezt most

elő? Korunk történelmi
helyzete hasonlatos Szent
László idejéhez, mert a tét
ma is: megmaradni. Történelmi időket élünk: 2015ben robbanásszerűen elindult egy népvándorlás Európába, ami az óta sem
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csitul. Ez részben mesterségesen gerjesztett és irányított folyamat, részben
egy „szükségszerű” kiegyenlítődés
következménye. Ugyanis a gazdag országok ezeket az elvándorló országokat tönkretették, kizsákmányolták, és ugyanakkor a népesedés is kiegyenlítődésre törekszik: a szegény országokban ugrásszerűen
nő a létszám, míg az európai országok „megszűnésre” állnak. Az egy családra eső gyermekek száma statisztikailag kifejezve minimum 2,1 ahhoz,
hogy egy kultúra fennmaradjon. A mi magyar mutatónk ehhez képest 1,4 és
1,5 között van… Mindebben a káoszban Európa
feladni látszik keresztény
identitását, gyökereit, ami
nem maradhat következmények nélkül.
Szent László idejében
hasonló volt a helyzet: külső támadások, belső trónviszályok, a nyugati hatalmak próbálkozásai, az erkölcsi rend széthullása, vagyis az éppen megszületett magyar nemzet erősen
megszűnésre állt. Szent
László, a mélyen hívő és
szent király mindezeket a
veszélyeket, betegségeket
megszüntette, de hogyan,
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milyen alapon?
Szent László, mint király, szigorú törvényeket
hozott, az isteni, keresztény törvények alapján, és
azokat következetesen betartatta. Különösen a magántulajdon
védelmére
hozott kemény törvényeket: tyúknál nagyobb érték
esetén a lopást akasztással büntették. Ez ma már
túlzásnak tűnik, s a kommunista történetírás szeretett is ezen csámcsogni…
De miről is van itt szó?
A lopás – a 7. parancs a 10ből –, s a 10 parancs egy
szétszedhetetlen egység,
amelyben mindegyik nélkülözhetetlenül fontos és
megváltoztathatatlan, s ha
hozzányúlunk egyhez is,
borul az egész. Aztán pedig
ne a mai viszonyokat vetítsük ki Szent László idejébe, hanem a korabeli ös�szefüggések között nézzük
ezt: akkor a szegény ember
meglopása életkörülményeit, megélhetését tették
lehetetlenné, s a szó szoros
értelmében életveszélyt jelentett. Persze Szent László törvényeit könnyű kritizálni: a „lelátóról” nézve
sokszor egyszerűnek tűnik
a helyzet, mint egy focimeccsen, de akik a pályán
vannak, azoknak egészem
más…

Ugyanakkor
Szent
László erőskezűsége mögött egy „rugalmas és szelíd” lélek volt, aki megszenvedte a következetes
küzdelmet, mert megvallotta: „Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.” Alázata mondatta ezt vele, mert Isten
segítségével és szüntelen
bűnbánatot
gyakorolva
szentté lett.
Korunk legnagyobb veszélye az erkölcsi relativizmus, ami ott kezdődik, hogy bagatellizáljuk
a bűnöket, s végül ott fejeződik be, hogy a bűnből erényt gyártunk. Hogy
csak maradjunk a lopás témájánál: a rendszerváltás
nagy „privatizálása” annak idején azt jelentette,
hogy vittek minden mozdíthatót. Azóta is „jó magyar szokás” elvinni azt,
amiből sok van, vagy feleslegesnek látszik. Vagyis: amit kicsiben megszokunk, azt nagyban is
megszokjuk. Nekünk, keresztényeknek a felelősségünk: ha mi keresztények
meggyőződéssel
nem tartjuk meg a törvényeket, hogy várhatjuk el
ezt azoktól, akik nem rendelkeznek a hit alapjaival,

Az ünneplő hívek

hogy tisztességesek legyenek? Mi keresztények
„kisebbségben” vagyunk,
egyfajta „szent maradék”,
akiknek valóban szentül
kell élni, hogy másokat is
megszenteljünk.
De visszatérve Szent
Lászlóhoz: minek köszönhette László, hogy sikeres
uralkodó volt, akire a nemzet minden fia feltekintett?
Annak, hogy az élő krisztusi hit volt mindennek az
alapja életében. Ez a hit
nem egy ideológia, eszme volt László számára,
hanem élő kapcsolat. Feljegyezték róla, hogy amikor csak tehette félrevonult
imádkozni. Élő kapcsolat,

és az élő kapcsolatból fakadó erő, lelkesedés, kitartás nincs Istenre szánt idő
nélkül. Az imádság ideje
„gazdasági szempontból”
haszon nélküli, de olyan,
mint a ház alapja: benne
van a földben mélyen, nem
látszik, de nélküle nem állna stabilan a ház.
Szent László élő krisztusi hite mindennek az
alapja, annak, amit létrehozott, s amivel a kritikus történelmi helyzetben
megmentette az országot.
A keresztény hit pedig
nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus, aki az
út, az igazság és az élet.
Ma is Európa és Magyar-

ország egyetlen reménye,
hogy megmaradjon annak,
ami: hogy visszatér a kereszténységhez, azaz Jézus Krisztushoz – a meggyőződéses, nem névleges, hanem élő, gyakorló,
személyes keresztény hithez. Mert csak istenhittel
együtt hitelesek és megtarthatók az erkölcsi törvények, mert hát, aki nem
hisz Istenben, az minek
tartsa meg? Ki kéri számon azt, ami még nem társadalmi törvénybe ütköző,
vagy amit sikerült „büntetlenül” megúszni?
Hogyan lehet / lesz újra
keresztény Magyarország,
Európa? Úgy, hogyha
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vannak akik, örömteli, hiteles és életrevaló módon
élik meg a krisztusi hitet
– azaz mi.
Szent László keresztény
nagysága nem az uralkodásban állt, hanem ebben
az életrevaló keresztény
hitben, amelyről Prohászka
Ottokár így beszél: „A kereszténység még nem volt
magyar. Szent István a nép
apostola volt, hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét, s egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. Ez a magyar eszmény
Lászlóban lett keresztén�nyé és szentté. Szent László
nem tanít, ő nem apostol,

de ő küzd, harcol, s győz
a kereszténységért. A nép
hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar
népéletbe. Az emberek meg
voltak ugyan keresztelve,
de a nép még nem, mert a
nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit
keresztelik meg.”
Mindebben Szent László nem csak példaképünk,
hanem közbenjárónk, mert
ne feledjük: mi keresztények nem csak példaként

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Mezőkövesdi Szent László Egyházközség képviselő testülete nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepi búcsúra érkezett kedves híveket, dr. Fekete Zoltán urat, városunk polgármesterét,
világi és egyházi képviselőtestületek jelenlévő tagjait!
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a főtisztelendő atyákat!
Templomunk védőszentjét, Szent Lászlót jöttünk ünnepelni, akit az isteni gondviselés különös intézkedése adott nekünk.
Minden esztendőben László napon, június 27-én nagy tisztelettel idézzük fel szent
királyunk nagyságát, érdemeit.
Az idei év különleges: „Szent László Emlékév”, ami színes programokra, megemlékezésekre, pályázatok készítésére, za-
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emlegetjük Szent Lászlót,
hanem élő kapcsolatban
vagyunk vele: mi a küzdő Egyház tagjai vele, a
megdicsőült Egyház tagjával. Ő él és létezik – üdvözült szent, aki Istennél van.
Ő magyar szent, aki most
is magyar, és különösen a
magyar embereket, nemzetet viszi Isten színe elé.
Így tekintsünk ebben a történelmi időben Szent Királyunkra és kérjük ezen az
ünnepen és hétköznapjainkban is – különösen ez az
egyházközség – az Ő közbenjárását.
Ócsai J. Barnabás
TORG

rándokúton való részvételre hívja az érdeklődőket.
Templomunk ajtaján
felirat hirdeti, Szent László városunk védőszentje.
Itt, lakóhelyünkön 21 helyen
találkozunk nevét viselő intézménnyel, közösséggel, alakját megmintázó szoborral, festménnyel.
Milyen is volt ő? Fejjel nagyobb mindenkinél – úgy örökítette meg alakját, mint
harcosét Arany János.
Homo Elagantisszimusz – a legelegánsabb férfi – így emlékszik rá egy középkori krónikás.
Uralkodása sorsdöntő népünk történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a
magyarságot a belső veszedelmek örvényéből és megmentette a külső ellenségek

halált és pusztulást hozó támadásaitól.
Az ő feladata lett a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.
A magyar nemzet és az egyház szolgálata
nyilvánult meg abban is, hogy szorgalmazta István király, Imre herceg és Gellért püspök szentté avatását. Így adott a magyar
népnek a saját nemzetéből példaképeket.
Takács István festőművészünk megfestette a Szent László nevéhez, tetteihez fűződő legendák közül azokat, melyeket ismernek a Kövesdiek.
Szent László királyt a lovagias természete a lovagok védőszentjévé avatta.
Városunk egykori neves főkántora, Gaál
István szent éneket is szerkesztett tiszteletére és azért, hogy kérje segítségét népünkre, városunkra:
„Dicsérje minden hű szív községünk védőszentjét, Dicső Szent László királyt, Istennek kegyeltjét,
Ó Szent László a magyart palástoddal
bétakard!”

Kedves Hívek, kedves vendégek!
Ezen a mai nagy ünnepnapon az is nagy
öröm számunkra, hogy Mezőkövesd szülötte mutatja be a szentmisét, Ócsai József
szerzetesként választott nevén, Barnabás
testvér.
Szeretettel köszöntünk és azt kívánjuk,
hogy a jó Isten segítse utadat, hivatásodban legyen mindig melletted és amikor teheted gyere haza, mindig szeretettel várunk!
Tisztelt jelenlévők!
Szent László élete példa ma is mindenki
előtt, mert a magyar ügyért és Isten ügyéért élni és dolgozni neki egyet jelentett.
Nem csoda, hogy halála után népe évekig gyászolta. Váradon akart pihenni, és a
legenda szerint a holttestét szállító szekeret a lovak maguktól vitték Nagyváradra.
A mai szentmisében is kérjük segítségét,
hogy Ő, aki kormányzónk volt a földön, legyen pártfogónk a mennyben is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Matyó népviseletben a körmeneten
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Búcsúzások - köszöntések
Augusztus 1-jétől változások történtek plébániánkon is, és az egyházi iskolánk vezetésében is. A Távozóknak köszönetünket fejezzük ki, az Érkezőket pedig nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük.
(Szerkesztő)
Kedves Mezőkövesdiek!
Előre kell bocsátanom,
hogy nagyon nehezen született meg ez a cikk. Több
napomba került, amig sikerült rávennem magam
arra, hogy leüljek és megírjam. Nem azért mert nem
volt kedvem, vagy lusta vagyok, hanem egyszerűen nem ment, mert fájdalmas az elszakadás. De
azért csak megpróbálkozom vele.
2014 szeptemberében írtam először az újságba és
2017 augusztusában írok
talán utoljára. Akkor bemutatkoztam mindenkinek, most elköszönők mindenkitől. De talán ez az élet
rendje, igy kellett valami
miatt történnie a dolgoknak. Majd „odaát” megtudjuk miért.
Nagyon megható volt az
elköszönő szentmisém. Ott
szembesültem azzal, hogy
azért voltak, akik szerettek. Én nagyon megszerettem Mezőkövesdet, azon
belül is a Szent László Plébánia híveit, akiket sike10

rült az ott töltött két és fél
év alatt megismernem. Köszönöm a szép búcsúztatást
Toth Imre Urnak és a képviselő testületnek.
Olyan nagyon nem akarom ecsetelni a dolgokat,
hiszen amit akartam azt
sokszor és sokféleképpen
elmondtam a kedves híveknek. Inkább hálámat és köszönetemet fejezem ki elsősorban az Istennek, hogy
lehetőséget adott nekem
arra, hogy Mezőkövesd legyen az „első helyem”. Köszönöm az „első plébánosomnak” dr. Medvegy János apát Urnak mindazt a

szépet és jót amit kaptam
tőle, (nem is tudnám felsorolni mindet). Köszönöm a közvetlen munkatársaknak az iroda, a plébánia
és a templom dolgozóinak
a segítségét és az együttműködést. Külön köszönöm Mozer János karnagy
Urnak és kedves feleségének Mozerné Horga Stefániának, akikkel talán a legtöbbet dolgoztunk együtt,
nemcsak mint pap és kántor, hanem mint munkatársak sokféle ügyben a plébánia és az egyházközség
szolgálatára: latin szentmisék megszervezése, bonyolult húsvéti szertartások a filiákban, vetítő lehetőségeinek kibontakoztatása, stb. Továbbá hálával tartozom a Szent László Fesztiválkórusnak, akikkel gyümölcsözően és szépen tudtam együttműködni, és akikkel oly sok közös
programunk volt: karácsonyi hangversenyek, kórustalálkozó, közös kirándulás és még lehetne sorolni.
Köszönet illet a hitoktató-

A búcsúzó Sándor atya

kat és a Katolikus iskolánkat, valamint tanári karát,
akikkel szintén nagyon sokat dolgoztam együtt iskola ügyben és a plébániai ifjúság ügyében is.
Úgy gondolom, lassan
befejezem mert túl hos�-

szú lesz. De előbb még bocsánatot kérek mindenkitől, akit esetleg megbántottam, vagy nem foglalkoztam vele, vagy durva voltam, vagy bármi olyat tettem, ami neki rosszul esett.
Isten fizesse meg a jósá-

Kedves Sándor Atya!
Úgy tűnik, mintha pár nappal ezelőtt
köszöntöttük volna itt, ezen a helyen diakónusként. Pedig ez már három évvel ezelőtt történt!
Már akkor megszerettük az itt töltött
néhány hónap alatt, hiszen kedves, érdeklődő egyéniségeddel Te is arra törekedtél, hogy minél előbb beilleszkedj a
Szent László Egyházközségbe.
Nagy örömmel fogadtuk, hogy pappá
szentelésed után ide helyeztek és újmi-

gát mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ahhoz,
hogy szebbé, jobbá, boldogabbá tegye az életemet.
Köszönöm szépen! Találkozni fogunk még sokszor!
Versler Sándor
Miskolc-Mindszenti káplán

sés áldásodban részesülhettünk.
A fiatalos lendület, a
technika iránti nagy érdeklődésed és jó érzéked
nagyban segítette a plébániai munkát.
Mindenkinek készségesen segítettél,
közel kerültél az emberekhez.
És most búcsúzunk! – ami fájó, hiszen
nehéz búcsút venni attól, akit tisztelünk,
szeretünk, aki a „nagy családunk” fontos
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tagja volt. El kell azonban fogadnunk,
hogy aki a jó Isten szolgálatát választotta hivatásul, ez többször is bekövetkezik
életében.
A helyszínek változnak, új arcok, új
plébániák, új munkatársak, új körülmények jönnek egymás után, de a küldetés
nem változik! A papi munka különleges!
Bárhova szól a megbízatás, minden korosztályra figyelni kell és ez bizony nem
könnyű feladat!
Sándor atya! Az itt töltött rövidke szolgálati időd alatt beírtad magad a hívek
szívébe. Hiszünk abban, hogy a nálunk
töltött évek megmaradnak emlékezetedben. Úgy gondolom, mindannyiunk éle-

tében fontos, meghatározó szerepe van
az első állomáshelynek.
Öröm számunkra, hogy Miskolcon,
megyeszékhelyünk legnagyobb plébániáján Lipcsák János atyával folytatod
hivatásod gyakorlását, aki szintén a mi
egyházközségünkben végzett kimagasló
lelkipásztori munkát.
Kedves Sándor atya! Megköszönjük
a jó Istennek, hogy Téged ide vezérelt,
hogy megismerhettünk, hogy köztünk,
velünk voltál 2 és fél esztendeig.
Újmisésként egy nagyon régi magyar
áldással köszöntöttelek. Most ugyanezzel
búcsúzom, hogy bekeretezze a mezőkövesdi éveidet és kísérjen további utadon!

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.

Isten áldjon Versler Sándor atya!
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Képviselőtestületünk és a Hívek nevében tisztelettel köszöntöm Egyházközségünkben Varga Pál atyát, akit Gyöngyösről helyeztek hozzánk.
Nem könnyi ezt megélni sem az
atyáknak, sem a híveknek. Az atyák ott
hagyják kedves híveiket, a várost, a plébániát, amit már otthonuknak tekintettek, a paptestvéreket, mindent, ami az
elmúlt évek során ismerőssé lett.
A hívek elköszönnek szeretett papjuktól, s tele vannak várakozással, izgalommal, kihez is forduljanak ezután gondjaikkal, bajaikkal?
Ez történt most nálunk is. Elköszöntünk Wersler Sándor káplán atyától és
köszöntjük Varga Pál atyát. Bízunk abban, hogy gyorsan megszereti nálunk,
hiszen „csak” a környezet változott, a feladat marad! Sokan várunk tanító szavaira, papi segítség kell közösségeink további erősítésére, a betegeink vigasztalására, a fiatalok neveléséhez és sorolhatnám, milyen széles az a paletta, ahol
lelki támaszra van szükség.

Hírforgácsok
- A Szent László Emlékév kiemelkedő eseménye volt a
templomunk búcsúja. Zsúfolásig megteltek a padok. Köszönjük a sok-sok értékes
gondolatot Ócsai József Barnabás szerzetes testvérnek,
aki az ünnepi szentmisét bemutatta.
- Mozer János karnagy úr vasárnapi 11 órás szentmisék
előtt, gyönyörű orgona muzsi-

A mi városunk különleges népművészetéről híres, matyó város.
Büszkék vagyunk Takács István templomfestő művészünkre is,
aki ezt a csodát megalkotta templomunkban. Bizonyára hallott
már minderről atya is, és most alkalma
nyílik sok mindent megtudni a mi „kincseinkről”
Városunk védőszentje Szent László. Az ő nevét viseli Egyházközségünk,
Templomunk, Plébániánk, Alapítványunk. Az Emlékév rendezvényeibe
lesz alkalma bekapcsolódni Pál atyának is a következő hónapokban.
Azt kívánjuk, hogy érezze jól magát
nálunk. Mi, a Képviselőtestület tagjai s
a hívek is azon leszünk, hogy mielőbb
otthon érezze magát.
Isten hozta Mezőkövesdre!
Isten hozta a Szent László
Egyházközségbe!

kával várta a zenét kedvelő érdeklődőket. Köszönjük Karnagy Úr!
- Változások történtek
Plébániánkon a káplán
személyében és a Katolikus Széchenyi Iskola
vezetésében.
- A fogyatékkal élő fiatalok és segítőik ezen
a nyáron is Berekfürdőn töltöttek kellemes
napokat. Szeptembertől
szeretettel várunk a Si-

mogató Kéz tagjai közé
új érdeklődőket!
- Örömmel jelezzük,
hogy az október 13-14én történő Győr – Pannonhalma Zarándokútra megtelt az autóbusz.
Kérjük, hogy augusztus 20-ig a befizetés történjen meg a Plébániánkon!
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Elköszönő, Megköszönő
…hajt az idő gyorsan, maga útján eljár,
Ha felülünk, felvesz, ha nem ülünk nem vár…
Az idézet szele, szelleme engem is megcsapott,
A száguldó szekér kocsisa a minap megszólított:
Hé, maga, itt ez a nyugdíjas megálló, felszáll?
Mit mondhattam volna, fel én, ha megáll.
Hatvanhárom és félszer kerülte meg a Föld a Napot,
Mikortól a Teremtő s Édesanyám a világra hozott.
Azóta tettem mit Ők, a szeretők, s én is akartam,
A Szentlélek vezérelte eddig az utamat, gondoltam.
Fohászkodom, hogy ezután is ígyen legyen,
Bízom, reménykedem, hátha megérdemlem.
Drága Szüleim, mint én, a palántanevelést is szerették,
Őrangyalaim teendőimet a gyermek palántákhoz tették.
Egyszer csak a M Sz I Katolikus Középiskola felelőse lettem,
Mit az Egri Főegyházmegyei Érsek Atyának megköszöntem.
Tisztelettel köszöntem meg, s köszönöm Mindenkinek,
Kivel munkám során kapcsolatban voltam, s lehetek.
Próbáltam mindig az adottságokból a legjobbat kihozni,
Az egészséges, áldott arany középutat keresni, találni.
Köszönöm a segítőknek az együtt gondolkodást,
A sikerekben való közös, pedagógiai munkálkodást.
A vállalatok vezetőinek, a gyakorlati munkahelyeket,
A támogatásukat, az előrelátó, jövőbe vetett hitüket.
Köszönet a Plébános Úrnak, a Szent László Egyházközségnek,
Tállai András úrnak, országgyűlési képviselőnknek
A Képviselőtestületeknek, a polgári és világi elnököknek.
Köszönet a drága szülőknek, nagyszülőknek,
Kik odahaza az örök életre, Istenhitre nevelnek.
Hogy ez jobban sikeres lehessen, mert nagyon félek,
Mindenkit a romboló rajzfilmek és filmek tiltására
kérek!
Kell gyermekünkkel a sok közös együttlét, a szünetmentes beszélgetés,
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A folytonos, szeretetteljes szabályalkotó gondolati
szintű egyeztetés.
Fontos a jó beosztása, a sietés, a rohanás elkerülése,
A prédikációk meghallgatása, a saját fohászok ismételgetése.
Aztán a Teremtőtől az Élettől Mindenki úgy is azt kapja,
Mit megérdemel, s mit adott néki Édes Anyja s Apja.
Majd a nyugdíjban, /mint nekem/ legyen sok édesded unoka,
Kiket tudjunk „elvarázsolni” már kicsi korba,
Szeretetben, hitre, a szépre, a jóra vezetgetve,
Aztán soha, vagy minél lassabban „elvesztve”.
Ily gondolatokkal búcsúzom a munkaidős napoktól,
Tudva, jó új igazgató kinevezést kapott iskolánk a
Sorstól.
Áldás legyen rajta s a középiskola minden polgárán,
Tantestületén, valamennyi kedves dolgozóján.
Mint ahogy lészen az iskola új Mária kápolnáján,
Felszentelvén 2017. Szeptember 1-én, az almamáter
udvarán.
Bármely szakasznak a vége egy újnak, a kezdete,
Ahogyan a Jóisten a Teremtő Mindentudó tette,
Úgy vagyon ez jó a boldog idők végezetéig,
Aztán ismétlődve mindez úgy lesz a végtelenségig.
Köszönöm Istenem hogy örömteli részese lehettem,
A MSzI Katolikus Középiskola megszületését segíthettem.
/Csirmaz István nyugdíjba menő igazgató /

Igazgatói bemutatkozó
A 2017-2018-as tanévtől terjedő két évre
engem bíztak meg az
Egri Főegyházmegye
fenntartásában működő Mezőkövesdi Széc
henyi István Katolikus
Középiskola vezetésével. Ezért néhány sorban szeretnék bemutatkozni Önöknek.
A nevem: Péter Zoltán,
Bogácson lakom.
A tanári diploma megszerzését
követően
2004-ben kezdtem pedagógusi munkámat az
iskolában, ahol biológiát és földrajzot tanítok,
emellett osztályfőnökként is egyengetem a tanulóifjúság útját. 2011től közismereti igazgatóhelyettesként végzem
munkámat, melynek köszönhetően igen széleskörű szakmai ismeretre
tettem szert.
A tanári munkám mellett önkormányzati képviselőként is tevékenykedem Bogácson, ahol
alpolgármesteri tisztséget is betöltök.

lem, hogy ennek a szellemiségnek köszönhetően a szülők ide fogják
majd járatni a gyermekeiket, és megtapasztalják, hogy az iskola megfelelően felkészíti gyermekeiket a mindennapi
életre.

Bízom abban, hogy az
elkövetkezendő években az iskola további
eredményeihez jómagam is nagyban hozzá
tudok majd járulni, öregbíteni tudom jó hírnevét. Célom, hogy megteremtsem a nyugodt, hatékony munkához szükséges körülményeket.
Olyan légkört szeretnék
teremteni, mely egy katolikus iskolától elvárható. Mindezekkel együtt
célom, hogy a gyermekeknek
használható
szakmai és elméleti tudást adjunk, élményeket
nyújtsunk a nevelőtestület együttműködésével, segítségével. Remé-

Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy eredményes munkát csak
együttműködéssel végezhetünk. Éppen ezért
fontos, hogy a fenntartóval, a helyi vezetéssel, a helyi vállalatokkal, a szülőkkel, a helyi szervezetekkel, a város és a kistérség lakosságával jó kapcsolatot
ápoljunk. Csak így lehet
eredményes a munkánk.
Erre az együttműködésre nyitott vagyok, keresni fogom az alkalmakat és a lehetőségeket,
hogy megvalósulhasson
mindaz, amitől iskolánk
a térség egyik legjobb
iskolájává válhat.
Péter Zoltán
igazgató
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Élő Rózsafüzér
a Hanyi kápolnánál
A 31-es út mellett Tenk községhez közeledve a napraforgó táblák kellős közepén- máskor oly magányosan álló
csaknem 300 esztendős Hanyi kápolna
és környéke július hétvégéin lelki rendezvényeknek otthont adva, benépesült
Krisztushívő, szerető szívű emberekkel.
A júliusi nyár a Hanyi kápolnánál az
Ultreya Cursillo találkozóval kezdődött. A következő hétvégén Kamarakórus –találkozó örvendeztette meg az
zenekedvelő híveket. Elhangzott itt az
Oszkár díjas Mindenki c. film, Balázs
Árpád: Bodzavirágból kezdetű dala a
Jászszentandrási Kamarakórus előadásában, valamint a közelmúltban elhunyt
Cohen: Hallelujája, melyek kirobbanó
sikert arattak. A teljesség igénye nélkül
megemlítem, az egri családi együttest a
Family Singers Énekegyüttes-t, kik jelentős hazai és külföldi elismerés birtokosai, továbbá a Ponticelló Amatőr
Kamarakórust, akik magas színvonalú
előadásukkal rendkívüli zenei élmén�nyel ajándékoztak meg.
Bővebben beszámolok a „Három
nemzedék napja” címet viselő találkozóról, melyben Szent Anna, Mária és
Jézus, vagyis a nagyszülő, szülő, unoka hármasáról elmélkedtünk.
Mivel ez a hely annyira kegyelemmel teljes és a Szűzanya különös kérésére, hogy imádkozzátok a rózsafűzért- mondta Dr. Lengyel Gyula atya,
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az összejövetelek megálmodója-, megszervezte, hogy élő szemekként mi hívek nagy kört alkotva formázzunk rózsafűzért, és imádkozzuk az örvendetes
olvasó titkait. A rózsafüzér hatékony
eszköze az összetartozásnak, a mi hitünk összekötő szemei. Éreztük: a Szűz
Anya különös meleg fényét, ahogyan
fentről tekint le ránk és imádkozik velünk, érettünk.
A látványos és különleges események sorozataként, ügyes kezek héliummal töltött, színes lufikból rózsafűzért készítettek, majd a szelek szárnyára eresztették. Minden tekintet a magasba szálló olvasót hosszan követte,
amíg csak az ég be nem fogadta.
Az első krisztusi, pünkösdi mennybemenetel által, a fatimai jelenések óta, az
ég mindig nyitva van és sok kegyelem
árad. Mindig lesznek, voltak és vannak,
akik a rózsafűzért, a lelki kegyelemnek
ezt a csodás eszközét alkalmazzák, sőt
kamatoztatják önmaguk és mások számára! – mondta Gyula atya. Következő meglepetésként egy kisrepülő jelent
meg, a 44 településről összegyűlt hívők feje felett. Körözött a kápolna körül, egyszer csak rózsafüzér eső hullott
alá, volt nagy keresgélés… örült, aki talált égből hullott olvasót.
A szentmisét Dr. Ternyák Csaba érsek atya így vezette be: - Ha nekünk
van mennyei édesanyánk, akkor az

édesanyánk édesanyjára
tekinthetünk úgy, mint
mennyei
nagyanyákra. Így zarándokoltunk
el Szent Annához, akire a mai napon így tekintünk: Ő a mi men�nyei nagyanyánk. Elmondjuk neki a mai nap
során örömeinket, panaszainkat azért, hogy vele
együtt legyünk, mert jó
a nagyanya közelében lenni. Szent beszédében kiemelten szólt mennyire
fontos, hogy az öregek képesek megtanítani a fiatalokat látni és hallani.
Szánjunk időt a fiatalok lelki vezetésére, meghallgatásukra, imáinkkal támogassuk életüket. Töltsünk időt Jézus
társaságában, mert ő képes szemünket megnyitni, érdemes erre szert tenni, hogy rátaláljunk a boldogság útjára és megmaradjunk azon a látás, hallás és a bűnbánatra való készség által. A fiatalok félnek bűnbánatot tartani, félnek bevallani gyengeségeiket. A
megbocsátást a szent gyónás által megkapják, tiszta lélekkel Istenhez tartozni maga a boldogság. A nagyszülők adják át szent örökségüket, nem az anyagiakat, azt, ami az unokáknál nem vész
el, abból mindig táplálkozni, építkezni
tudnak. Az idősek istenes életének példájában van a hús szív, mely híd a múlt
és jövő között. Az evangélium, mint a
lámpás segít bennünket, hogy biztonságban tudjunk járni, mert boldogok a
ti szemetek, mert lát és boldog a ti fületek, mert hall. Érsek atya beszélt még a
fatimai jelenések 100. évfordulója kap-

Az ünneplő hívek

csán az ima és engesztelés hatékonyságáról. Forduljunk bizalommal Szent
Annához, legyen értünk égi közbenjárónk, hogy elvezessük az utánunk következő nemzetséget a látás és hallás
megéléséhez.
Jézus gyakran beszélt tanítványainak példabeszédekben, nekünk szimbólumok sokasága segített hitéletünk gyarapodásában, abban, hogy elfogadjuk
egymást, abban, hogy mi, hívők ös�szetartozzunk. Mit vigyünk magunkkal e tartalmas lelki napról? Hazatérve,
a hétköznapokban legyünk olyan nagyszülők, akik unokáinknak nemcsak történelmi, hanem hitbéli örökséget adunk
át, mindezt jó szóval és szívbéli szeretettel tegyük!
Hálásak vagyunk és köszönetünket
fejezzük ki a meghívásért a szervezőknek! A jelenlévők sokasága mutatja,
mennyire felemelő és szükséges egy –
egy ilyen lelki nap. A hívek folytatásért
kiáltanak! Reményük szerint jövőre
dupla ennyin, összekapaszkodva ünnepelhetjük Szent Annát és a Szűz Anyát!
Kasza Lajosné
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Egész esztendőben emlékezünk Szent László királyunkra. Íme néhány szép freskó és fontos tudnivaló szent királyunkról. (Szerkesztő)

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY UTOLSÓ GYŐZELME
– A Dubnici Krónika nyomán –

Holtában is győzelmes volt Szent László
király: halála után kétszáz esztendővel vívta meg utolsó, győzedelmes harcát.
Kétszáz esztendővel a szent király halála
után történt, hogy a székelyek hadba szállottak a tatárok ellen. Amikor a székelység felvonult, és a rettenetes tatár hordát
meglátta, szívében elkeseredett, és így fohászkodott:
– Szűz Máriám, segíts meg! Szent László
király, harcolj velünk!
És halljatok csodát: az ég meghallgatta a székelyek könyörgését. A pogány tatárok csodát láttak: a székelyek sorai előtt
egy hatalmas vitéz jelent meg lóháton, fején aranykorona csillogott, kezében csákányt tartott. A vitéz megsarkantyúzta lovát, szembevágtatott a tatárokkal, és csákányával törni-zúzni kezdte őket. Úgy csapott le rájuk, mint a villám, a legjobb vitézek viasz módjára olvadtak el előtte. A
lovas vitéz feje fölött, a magas levegőégben egy gyönyörűséges asszony lebegett,

Velemér - Szent László freskó
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A bögözi templom Szent László freskója

fején aranykorona, ruhája olyan fényes,
hogy az emberi szem elkáprázott tőle.
A Jézus hitéért küzdő székelyeket a boldogságos Szűz Mária és mellette Szent
László király segítette, így győzték le a pogány sereget.
Mondotta is egy vén tatár, akit fogságba ejtettek:
– Nem a székely, nem a magyar vert
meg minket, hanem az a László, akit segítségül hívtak.
A csata idején a nagyváradi templomban is csoda történt: a templom őre sehol
sem találta a szent király koponyáját. Hiába kereste, hiába kutatta, csak a csata után
került elő, mintha onnan tért volna vissza.
Így győzte le Szent László király holtában
is a tatárokat.
Szlovák Sándorné

10 dolog, amit Szent Lászlóról érdemes tudni
1. Árpádházi királyunk, aki Szent István után 39 évvel került a trónra 1077ben.
*
2. A történelmi Erdély fővédnöke és
védőszentje.
*
3. 10 székelyföldi templomban tártak fel Szent László freskókat. A legtöbb
Szent László falfestmény Erdélyben és
Felvidéken van.
*
4. Ő alapította a nagyváradi székesegyházat.
*
5. Első királyunk, aki hódításra alkalmassá szervezte a magyar államot.
*
6. Szent László nemcsak királyi, de pápai előjogokat is gyakorolt: zsinatot hívott össze, püspököket nevezett ki, székesegyházakat alapított.
*
7. Szent László törvényei a legszigorúbb magyar törvénykezések közé tartoznak. Ezeknek köszönhetően sikerült
egységesíteni és belső rendet teremteni a középkori Magyarországon. Legrészletesebb törvénykezései elsősorban
a lopásra és a hadseregre vonatkoztak.
*
8. Uralkodásának idején egy vezető pozícióban lévő ember bármely rokona, ha tyúknál nagyobb értéket lopott, felakasztották. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően meghonosult Magyarországon a magántulajdon
tisztelte.

Szent László szobra - Nagyvárad

9. Történelmünkben a leginkább idealizált uralkodó mind vallási-, politikai-,
hadászati- és jellembeli szempontból.
Temérdek legenda, monda, csoda, gyógyítás, emberfeletti tulajdonság kapcsolódik nevéhez.
*
10. Szent Lászlót Boldogasszony lovagjaként is számontartják. A női tisztelet és védelem példája. Egyházi és politikai taktikájának köszönhetően Szent
László óta tiszteljük Szűz Máriát Magyarország patrónájaként.
Gyűjtötte: Szlovák Sándor
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Hív a munka!
Bizonyára minden gyerek úgy érzi, rövid volt a nyári szünet, de bízunk
abban, hogy tartalmasan, jól teltek a szünidei napok és erőt adnak az
új tanév kihívásaihoz. Találtunk egy 60 esztendővel ezelőtti írást arról,
mit gondolnak a gyerekek tanáraikról és fordítva. Reméljük, ez már sokat változott azóta!
(Szerkesztő)

TANÁROK DIÁKSZEMMEL
Egy ember, aki fölöttünk áll és rajtunk élősködik. Ő fütyül, mi táncolunk, s a dal véget nem ér. A tanár
a mosdóba is utánunk jön, ha füstölünk, a diszkóba őröket állít, mindenhol ott van, ahol mi. Mindent kritizál, semmi sem jó neki. A köpenyt a
szuper szerkóm fölé követeli, melyről a jelvényt nem engedi leszedni.
Megszólja a szemem, a hajam, a
szám, a körmöm még a lelkem mélyére is belelát. Feleltet, dolgozatot írat és mindent kitalál, hogy ne
legyen egy nyugodt percünk sem.
Mindig pattog és kiabál, hogy a diák
legfőbb dolga a tanulás. Követel és
fenyeget, aki ellentmond neki, kijelenti: az máris mehet! Mindig baja
van velünk, állandóan lelki fröccsel
tömi a fejünket.
A tanár egy különc, kibírhatatlan,
inkább felesleges, mint szükséges
egyéniség.

DIÁKOK TANÁR SZEMMEL
Emberpalánta, aki a törvény szerint alattunk áll. Elméletben! A délutáni idejét arra használja fel, hogy
haditervet szőjön ellenünk. A tanítási
idő 45 percére, mind a 2700 másod20

percére koreográfiát tervez. A legváltozatosabb módon akarja idegeinket tönkretenni. Szemét, száját, körmét színesre festi. Ruha helyet asztalterítőben, öccsétől örökölt nadrágban, szegény nagyapjától elkunyerált ingben jár. Sohasem fogad szót,
nem hallgat a jó szóra. Az idősebb,
tapasztaltabb tanácsaira csak fütyül.
Ha feleltetjük, grimaszokat vág. Ha
dolgozatot iratunk, puskázik. Szünetben – Istenem – dohányzik. Megszegi a Házirendet. Ha már elfogyott
az ereje, akkor alszik! Nyitott szemmel, bamba képpel bólogat, és közben még horkol is.
Azért jár iskolába, hogy elősegítse a tanár korai öregedését. Kapcsolatunk a diákokkal kibékíthetetlen.
De mi majd teszünk róla! Radikális
intézkedéseket hozunk! Módosítjuk
a házirendet! Odahatunk, hogy ember legyen belőle. Hogy rend legyen
végre!
Ha így sem sikerül, akkor meg kell
szabadítani az iskolát a diákoktól!
Elhangzott 1956. február 20-án
a szalagavató ünnepségen
Sz. S.

A Sziklaforrás előző számában utaltunk arra az örömhírre, hogy a széchenyis
diákok által megfogalmazott törvénykönyv országos I. helyezést ért el. Íme:
1. Midőn iskolánkba
beiratkoztatok, azt vettétek fejetekbe, hogy valamely szakma csínját elsajátítjátok. Ezért egy nap se
feledjétek, kötelességtek
teljes erőtökkel, figyelmetekkel ezen munkálkodnotok. Ha ezt nem teszitek alázattal, évismétlésre
köteleztettek, esetleg eltávolíttattok iskolánkból.
2. Hosszas tanulmányaitok után tudásotokról nagy megmérettetésen számot kell adnotok.
Ezen alkalomból oklevelet szerezhettek, amivel
bizonyítjátok hozzáértéseteket. Ezért kötelességetek legjobb tudásotoknak megfelelően felkészülni. Aki ezt nem teszi,
oklevelét meg nem szerzi.
3. A napi munkára, tanítási órára későn érkezők,
a napközbeni lustálkodók
dologra rendeltessenek,
az iskola épületében fogassanak napszálltáig.
4. A tanműhelyben komoly és felelősségteljes
viselkedést tanúsítsatok!
Vigyázzatok mind a saját magatok, mind társaitok testi épségére, min-

dig tartsátok be szakoktatóitok utasításait! Az a
tanuló, aki a gyakorlati
képzésre vonatkozó szabályokat, a munkavédelmi előírásokat megszegi
és önhibájából baleseti
vészhelyzetet idéz elő, vitessen iskolánk vezetése
elé és részesüljön igazgatói megrovásban, tagadtassák meg tőle az iskolai
jelvény viselése.
5. Tudjátok meg, hogy
tanáraitok értetek, általatok vannak és a jövőtökért munkálkodnak. Azt a
diákot tehát, aki nevelőjével szemben tiszteletlenül
viselkedik, vessétek ki magatok közül és vitessen el
másik intézménybe.
6. Azt akarjuk, hogy
béke és egyetértés legyen
a nagyobb és a kisebb diákok között, legyetek valamennyien egyetértők,
barátságosak, segítőkészek egymással. Ezen szabály megszegése ellenkezik a lovagiasság hagyományaival, ezért annak
megfelelően büntessék.
7. Mivel a mindennapos testmozgás, az izmok
karbantartása vitézi köte-

lességünk, ezért a testnevelés órán megjelenni alkalmas öltözékben rendeltetik. Aki eme intelemnek ellenszegülne, intézményünk sportpályájának körüle tíz kör futásával bűnhődjék.
8. Nemcsak testünk,
lelkünk tisztasága, egészsége is fontos. Ennek felüdülését a lelkinapok és
a szentmisék szolgálják,
ezért ezeken lelkesülten, szorgalmasan figyeljetek, okuljatok. Az ezen
rendezvények zavartalan lebonyolódását megzavaróktól egy hónapra
tagadtassék meg ösztöndíjának kifizetése.
9. Iskolánkban étkekkel
való kiszolgálásra van lehetőség, ám csengőszóra hagyjátok el az azokat
néktek átnyújtó helyet és
tanítási órák alatt se közelítsétek. Aki ez ellen vét,
kiszolgálásban két hétig
megtagadtassék.
10. Ha kötelességteket
teljesítettétek, lehetőség
tek adatik jogok kivívására. Mindezeket a diákönkormányzatban serénykedve harcolhatjátok ki.
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Ezeken a forró, nyári napokon nem kellemes a háziasszonyoknak hosszasan a tűzhely mellett állni. Igyekszünk könnyebb, gyorsabban elkészíthető
ebédet-vacsorát készíteni. Segítségül a tihanyi konyhából pár ételrecept:

Receptek a Tihanyi Bencés Apátságból
Krumplisnicc,
azaz egyszerű tepsis krumpli
Hozzávalók (4 fő részére)
• 1,2 kg burgonya
• 14 dkg vöröshagyma
• 2 dkg só
• 8 dkg zsír
Elkészítés módja:
A krumplit héjában megfőzzük, felkarikázva tepsibe tesszük, az apróra vágott hagymás zsírral meglocsoljuk, s szép pirosra
pirítjuk. Az apátságban idénysalátával fogyasztották.
A Tihanyi Bencés Apátságban hétköznapokon fogyasztott ételfajta, amelyet a halleves (petyeg) után is feltálaltak.

Szárított túró
Hozzávalók
• tehéntúró, őrölt pirospaprika (50 dkg túróhoz 1 dkg őrölt pirospaprika)
Elkészítés módja:
A tehéntúrót a fűszerpaprikával alaposan
összekeverjük, apró pogácsákat gyúrunk
belőle és kissé megfüstöljük.
Bor mellé, sajt helyett, tördelve fogyasztják.
Fülöp Juliska néni, apátsági szakácsné
(20. század első fele) receptje alapján.
Közreadta
Punk Ferenc
Ferenc Pince Csárda, Tihany

Kapros-túrós csusza
mangalicatepertővel
Hozzávalók (10 adag/fő részére)
• 20 dkg mangalica füstölt szalonna
• 60 dkg túró
• 3 dl tejföl
• 3 csomag friss kapor
• Csusza tészta:
• 1 kg finomliszt (BL55)
• 5 db tojás
• 5 g só
(Ízlés szerint boltban vásárolható
csuszatésztával helyettesíthető.)
Elkészítés módja:
Csusza tészta: a hozzávalókat összekeverjük, alaposan összegyúrjuk és késhegy vékonyra nyújtjuk. Kinyújtva hagyjuk kicsit
szikkadni, majd kézzel félujjnyi csuszadarabokat tépünk belőle. A tésztadarabokat lisztezett deszkára tesszük. Forrásban lévő sós,
olajos vízben körülbelül 3 percig főzzük,
időnként megkevergetve, hogy a tészta ne
ragadjon össze. Amíg a tészta fő, a szalonna
kockákat serpenyőben lepirítjuk. A leszűrt
tésztát hozzáadjuk, kicsit összepirítjuk. Tálalás előtt a túrót és az apróra vágott kaprot
a tésztára szórjuk és kevés tejföllel meglocsoljuk. Harcsapaprikás köreteként szoktuk
készíteni. Önmagában, könnyű nyári ételként fogyasztva ajánljuk ehhez a Tihanyi
Bencés Apátság Tichon világos sörét.
Kántás József főszakács
Tihany Bencés Apátság

www.tihanyiapatsag.hu www.facebook.com/T.Apatsag
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Ahogy a napok rövidülnek…
Ahogy a napok rövidülnek, úgy rövidül a számomra fontos telefonszámok listája is. Persze, minden
esetben idő kell ahhoz,
hogy egy „tollvonással”
bármelyiket kihúzzam a
sorból, mert fájó. Hogy
is lehetne gyorsan
egyik napról a másikra feldolgozni azt, hogy
Valaki volt és már nem
kereshetem többé? Nagyon nehéz elfogadni,
hogy már hiába is próbálkozom, hiába csörgetem hosszan, várok türelmesen. A vonal másik
vége hallgat, néma, mert
a jól ismert számhoz kötődő kedves, szeretett barát, barátnő ELMENT!
Most is ilyen nehéz feladat előtt állok! Egy fontos iregszemcsei számot
nézegetek gyakorta, ami
sajnos már hiába van a
sorban. De minden egyes
alkalommal egy régi emlék elevenedik meg előttem. Biztos, hogy a fejemben sokáig megőrzöm még, a hozzá tartozó
hang, vidám kacaj pedig
örökre megmarad.
Kedves, jó barátnőm,
Pesti Viktória, Babi várat-

lanul, gyorsan hagyott itt
bennünket. Hat évesen,
hatvanhat évvel ezelőtt
együtt léptük át az iskola
küszöbét, és 12 esztendeig voltunk nemcsak osztálytársak, jó barátnők is.
A mi fiatal éveinkben nem volt televízió,
internet, mégis nagyon
színes, gazdag, tartalmas
volt ez az időszak! Egyetlen percet sem unatkoztunk. Rengeteget játszottunk, együtt tanultunk,
nagyon sokat kerékpároztunk, sétáltunk, beszélgettünk. Színdarabokat tanultunk, amiket az iskolában elő is adtunk, a moziban minden matiné elő-

adást megnéztünk, sokat olvastunk.
Kedves Babi! Gyermekkorom és fiatalkorom meghatározó szereplője voltál. A baráti
társaságot te fogtad ös�sze. Mindig jó ötleteid
voltak. Nagyon kedves,
jószívű, önzetlen, vidám
teremtés voltál. Mindenki szívesen volt a társaságodban. Gyakran mentünk egymáshoz. Szinte naponta volt közös
programunk az iskolán
kívül. Ahogy lenyűgözött
engem a Pesti családnál
eltöltött minden pillanat,
Te ugyanolyan jól érezted magad nálunk a mi
igen szerény körülményeink között, ahogyan akkoriban a legtöbb gyerek nevelkedett. Csak később,
mondhatom felnőtt fejjel értékeltem ezt igazán,
hogy milyen nemes lelkű
voltál. Sosem beszéltünk
erről, de most köszönöm.
Amíg élek nagy szeretettel gondolok Viki nénire
és Jóska bácsira, akiket sosem zavart a gyerek-zsivaj,
vidám játékunk, szívesen
fogadták Babi barátait, és
gyakran kaptunk Viki néni
23

Gimnáziumi években

utánozhatatlan mézes puszedlijából.
A felnőtt kor elszakított
bennünket, találkozásaink ritkultak, de mindig
tudtunk egymásról. Hiszen ott volt a telefon, no
meg nővéred Pannika is
elérhető volt a közelben.
Pár éve együtt tölthettünk
néhány napot Rómában,
amit nem felejtek. Közös
volt bennünk az utazás
szeretete, de akkor még
nem gondoltuk, hogy a
NAGY UTAZÁS a közelben
van.
Kedves Babi! Jó volt hallani, hogy Iregszemcsén,
ahol kiváló gyógyszerész, közéleti ember voltál, nagyon-nagy szeretet és tisztelet övezett. Sokan elkísértek utolsó utadon. Eljött olyan mes�sziről az a Plébános Atya,

aki az utolsó napjaidban
is segítségedre igyekezett,
hogy felkészítsen a „nagy
útra”. Nagyon szépen beszélt Rólad, az engesztelő szentmisén és a ravatalodnál. Az iregszemcsei
Polgármester Úr igaz barátként, munkatársként
köszönte meg több évtizedes munkádat, fáradozásodat. És eljött a sok
kedves ismerős, akiknek
ügyeiért mindvégig harcoltál. Óriási űrt hagytál,
hiszen legfontosabb célod
volt mindig másokért dolgozni. Büszke voltam Rád,
hogy mindvégig megmaradtál őszinte igazi nagybetűs EMBER-nek.
Sokáig voltál távol, de
most hazajöttél. Szeretteiddel pihensz a mezőkövesdi temetőben. Mindössze 4-5 perc járásnyira,
nagyon közel vagy hozzám, gyakran ellátogatok sírodhoz. Mégis most
vagy a legtávolabb.
Pesti Babi iregszemcsei
telefonszáma kitörlésre
vár a telefonomból, de a
szívemben örökre megmarad a hangod, nevetésed, barátságod, ami nagy
ajándék volt számomra,
amit ezúton is köszönök!
Bizony-bizony! Ahogy a
napok rövidülnek, egyszer

Kiadja: Szent László Egyházközség
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Nyolcadikosok voltunk

csak az enyém és mindannyiunk telefonszáma kitörlésre kerül azok listájából, akiknek jelentettünk
valamit, akiknek fontosak
voltunk.
Sokat hallottam és olvastam arról, hogy ilyen
esetben is, amikor a jól
ismert szám ugyan már
nem él, van egy különleges telefonvonal. Ez ingyenes, sosem jelez foglaltat, valaki mindig fogadja a hívást a túloldalon. Képzeletbeli telefonvonal ez, ami összeköti a
földet az éggel! Nem más
ez, mint az imádság!
Kedves Babi! Tudd, hogy
amikor Rád gondolok - és
ez gyakran megesik - mindig tárcsázom azt a bizonyos ingyenes számot, és
az imám Neked, Érted szól!
Gánóczy Zoltánné

Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

