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Gondolatok
Húsvéti üdvözlet

H

úsvéti üdvözletként egy derék holland püspök
gondolatait, négy igazságát osztom meg veletek.
64 éves korában hunyt el az aacheni püspök,
Klaus Hemmerle.
A püspök szerint az első
igazság: van jövőnk, van
célunk. Különben nem
lenne érdemes útnak indulni, értelmetlen lenne
a zarándoklat. Márpedig a keresztény élet a II.
Vatikáni Zsinat szerint
is zarándoklat, Isten népének útja az Örök Haza
felé. Sokszor pedig inkább
csak helyben topognánk,
ide-oda kóborolnánk vagy
elrejtőznénk. Hitünk azonban másképp működik, előre
mutat, úton van.
A második igazság: Még nem értünk célba, nem
cövekelhetünk le a jelen pillanatban, mindig újra el

kell indulnunk. Világunk és Egyházunk még nem ért
célba, úton van.
A harmadik igazság: Az út a világon és annak ideiglenes céljain túl vezet minket, a jövőbe, de egyúttal vissza
is vezet minket eredetünkhöz. Egy cél felé zarándokolunk, de a célban nem valami teljesen ismeretlen dolog
vár ránk, hanem valami, ami hív minket és meg akar
velünk barátkozni. Isten, aki el fog jönni, az az Isten,
aki Jézus Krisztusban már közénk jött. Az Ő közelségében kell élnünk, hogy áramló forrásaiból új élet és
új kezdet fakadjon számunkra.
A negyedik és utolsó igazság: a zarándokút közös
út. Ugyanazon remény hívott össze mindannyiunkat,
a hitnek ugyanaz az üzenete szólított meg bennünket,
ugyanazon szeretet által kapcsolódunk össze, hogy
együtt járjuk az utat.
Ha egymásnak segítünk, egymást kísérjük, egymást
hordozzuk, akkor van köztünk az Úr.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott
Feltámadást, boldog Húsvétot!
Bokros Levente

Öröm, ujjongás
Talán gyermekkorunkban éreztük
utoljára igazán, mit jelent ujjongani.
Megsúgták nekünk, hogy majd, ha
eljön az ideje, megkapjuk a várva
várt biciklit (persze manapság nem
nagy dolog kapni egy biciklit). Ettől
kezdve minden zsigerünk készült a
nagy találkozásra. Elképzeltük, hogy
hogyan fogunk viselkedni, amikor
először meglátjuk az ajándékot.
Kitörő, fékezhetetlen, tomboló
örömmel fogadjuk a látványt, vagy
nagyon fegyelmezetten.
És végre elérkezik a nap, amikor
nem kell tovább képzelődni, hanem
ott van teljes valóságában örömünk
tárgya, felszabadulhatunk a képzelet nyomása alól. Leengedhetjük a
várakozás okozta feszültségeket, és
átadhatjuk magunkat az önfeledt
örvendezésnek.
Hasonló módon kellene átélnünk
ünnepeinket is. Fel kellene elevenítenünk azt a régi érzést! Negyven
nap áll rendelkezésünkre a nagy-
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böjtben, hogy felkészüljünk. Még
nincs ott az ajándék, de tudunk
róla. Várakozunk, beszélgetünk,
olvasgatunk, vitatkozunk, sőt még
le is mondunk dolgokról. Időnként
a nagy ajándék reményében felkuncogunk-felujjongunk. Óvatosan
tartogatjuk érzéseinket a találkozás
pillanataira.
Csend, sötétség, ami körülvesz
minket, a nagyszombati liturgia első
pillanataiban. A sötétség félelmetes, ugyanakkor misztikus hatása
pillanatig rabul ejt. Szokatlan, mert
a szentmise harangzúgás, csengőcsörrenés, orgonazengés közepette
indul.
Most semmi. Se fény, se hang.
Kinn valahol, égő fa ropogása hallatszik. Megáldja a tüzet, a vizet.
Majd a sötétség homályában felkiált:
Krisztus világossága! Majdnem egy
időben, végre, emberi hang töri meg
a csendet, és gyertya fénye a sötétséget, ami öt szeggel van díszítve. Az

emberek ujjongva kapják és adják
tovább e fényt!
Exultet jam angélica turba
caelorum.
Ujjongjon már az angyalok
kórusa
A szentéjbe ér a csendes menet. A
diakónus, kellő pompával örömünknek okát énekli, és meghirdeti a nagy
ünneplést. Nagy Királyunk győzelme
világít a mennyben, ünnepelnek az
angyalok is. Krisztus győzedelmes
tündöklése miatt mi is örüljünk! A
mennyei öröm kiárad ránk is, az
egyházra, a közösségekre.
Egyházunk egyik legtartalmasabb éneke a Húsvéti örömének,
latin nevén Exsultet. A feltámadási
szentmise előtt próbáljuk átelmélkedni, megszeretni, ráhangolódni.
Örömmel a lelkünkben közeledjünk
templomunk felé!
Szász Tamás
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Egyháztanács

A

Harangszó karácsonyi számában olvashattak az újjászerveződött Egyházközségi
Tanácsról, a tagok ünnepélyes fogadalomtételéről. Az elkövetkezendő számokban
a tanácstagok rövid bemutatkozását közöljük.
(a szerkesztő)
DR. BANAI ZOLTÁN – a Tanács világi elnöke
1972-ben születtem Cegléden. Az általános és középiskolát Cegléden végeztem, majd a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán szereztem diplomát 1996-ban. A diplomám megszerzése
óta a ceglédi Toldy Ferenc
Kórház Sebészeti Osztályán
dolgozom, melynek 2011
szeptembere óta megbízott
vezetője vagyok. Nős vagyok, három fiúgyermekünk
született, Gellért, Álmos,
Bulcsú, akikre rendkívül
büszkék vagyunk. Az országos és helyi ügyek iránt
érdeklődő emberként nagy
örömömre szolgált, hogy
az Egyházközségi Tanács
újraalakult, s megtisztelve érzem magam, hogy a tanács tagja lehetek.
Ebben az erkölcsi értékeit feladó világban mindanynyiunkra nagy szerep hárul, hogy akár az árral szemben
haladva is, megmaradjunk embernek, kereszténynek.
A közelgő húsvét kapcsán, ha csak egy valamit kellene
kiemelnem, mindig nagy várakozással vagyok a nagyszombati szentmise iránt, mely minden évben újult
erőt ad. Amennyiben rajtam múlik, mindig próbálom
elkerülni, hogy e nap ügyelnem kelljen. A tűzszentelés,
a csendet megtörő orgona hangja, a körmenet, majd
a Te Deum mind-mind Krisztus világosságát hirdeti
a sötétség felett, az élet s a feltámadás misztériumát
a halál felett.
DR. KUTHY GÁBOR
41 éves vagyok, belgyógyászként dolgozom a szolnoki
MÁV-Kórházban. Feleségemmel, Katival 6 gyermeket
nevelünk. Tavaly ért a megtisztelő felkérés, hogy az
Egyháztanács tagjaként segítsem a plébános atya munkáját és az egyházközség életét. Aktív tagjai vagyunk
a Családközösségnek. Nagycsaládosként igyekszünk
megmutatni, hogy a gyermekvállalás nemcsak áldozatot, hanem sokkal több örömet is ad. A napi feladatok
után a gyerekekkel közös esti ima során gondoljuk át
az eltelt napot, hálát adunk a Jóisten ajándékaiért.
Bár kisgyermekes családként a legnagyobb örömet és
legteljesebb felkészülést az egyházi ünnepek közül karácsonykor éljük meg, igyekszünk a húsvétot is tiszta szív-
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vel, nagy igyekezettel várni.
Sokat tanulunk nagyobb
gyerekeinknek a nagyböjti
időben tanúsított fegyelmezettségéből, de a kisebbek is
nagyon komolyan veszik a
fogadalmaikat. Természetes,
hogy mint az évben mindig,
most is teljes létszámmal
veszünk részt a vasárnapi
miséken, és legtöbbször a
nagyheti szertartásokon is.
FARKAS MÁRTA
Nagycsaládban, középső gyermekként nőttem fel.
Szüleim vegyes vallású házasságában, édesanyám reverzálist vett, így testvéreimmel római katolikus hitben nevelkedtünk. Szüleim az 50-es években is bátran
Jókai Anna:

Nagycsütörtök

Mezey Katalin születésnapjára
…meg kell a mieink lábát mosni,
amíg bírja a térd és hajlik a derék,
mindig friss vizet vinni a tálban,
amíg a hús kihűl és a lélek felég.
Habfürdő és illóolaj.
Kis, puha talpak, eleven emlék.
Gyereklábak a tenyeremben:
régen volt ez a „nemrég”.
Anyám kékeres bokája és a behajló karom –
még minden este odamennék,
szivaccsal, szappannal elbajlódva,
még mindig a szolgája lennék…
De már csak a világ maradt,
a világ egyre kérgesebb lába,
azt fürdetem, dörzsölgetem:
ne mondd, hogy hiába!
Lehet, hogy Te mész el –
lehet, hogy én;
a szürke zsírcsík megül
az edény peremén.
Az utolsó vacsorához
talán meg sem is hívnak,
de a kereszt alatt ott leszünk
azok közt, akik sírnak.
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vállalták istenhitben való nevelésünket. A hittanóra
elmaradhatatlan volt, Túróczi atya volt a hitoktatóm.
Egyetlen vasárnapi és ünnepi szentmise sem maradhatott el. Adventban, természetes volt a hajnali szentmise,
a roráté, egyenesen a templomból mentünk az iskolába.
A húsvéti időben a böjt a gyerekek számára is kötelező
volt. Mindkét egyházat egyformán támogatta a család,
és innen van az ökumené iránti tiszteletem és hitem.
A pályám során mindig a közösségért dolgoztam,
így a középiskola elvégzése után idegenvezetőként,
majd később a családi vállalkozásban működő Hargita vendéglőben, majd önkormányzati képviselőként,
valamint az MMSZ ceglédi csoportvezetőjeként, és
jelenleg tanyagondnokként is. Az istenhitben megélt
évek, a családi példa, édesapám 40 évi MÁV-nál töltött
szolgálata, édesanyám 20 évi vezetői munkája, a testvéri
szeretet, irányfényként hatott az életemre, amely erőt
ad a hétköznapok küzdelmes feladataihoz.
Jelmondatom: „Amit vet az ember azt le is aratja.
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk.” (Gal 6, 8-9)
GÖNDICS MÁRTON
Nagykanizsán születtem. Győrben a bencés gimnáziumban érettségiztem, majd Budapesten, a Műszaki

Szentlexikon
Szent György
Április 23.

A „történelmi” értelmezés úgy véli, hogy György alakjában a fél-ariánus kappadókiai György püspököt kell felismernünk. Ez azonban ellentétben áll a György-tisztelet
történetével, amely kimutathatóan
Lydda-Dioszpoliszból ered. Amint
sok ókori zarándok tudósít róla,
már a korai időkben megmutatták
itt a sírját. Lydda neve nemsokára
Georgiopoliszra változott, és volt
egy Györgynek szentelt bazilikája.
Szíriában a 4. századtól fogva találunk György-templomokat, Egyiptomban 40 templom és kolostor, Ciprus szigetén pedig még hatvannál
is több szentély viseli a nevét. Konstantinápolyban
maga Konstantin építtetett templomot a szentnek. A
görög egyházban György Demeterrel, Prokópiosszal
és Theodorosszal együtt a nagy katonaszentek közé
tartozik, akiket gyakran a „nagyvértanúk” névvel illetnek, és teljes katonai díszben ábrázolnak. György
volt a zászlótartó, és ebben a minőségben kiemelkedő
helyet foglal el köztük.
Különösképpen nagy volt György tekintélye a középkori Angliában. Oroszlánszívű Richárdnak személyes
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Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát. Jelenleg Budapesten dolgozom fejlesztőmérnökként.
Feleségem – Gabi – ceglédi, akivel idén 8 éve leszünk
házasok. Esküvőnk a Szent Kereszt Templomban volt,
a városba azonban csak 2006-ban költöztünk. Azóta
született három gyermekünk: Zoli (5), Klári (3) és
Gergő, aki fél éves.
Egyetemi éveim alatt tevékenyen részt vettem a
Bíró püspök atya nevével
fémjelzett Csücsop, azaz
Csütörtöki Csoport egyetemi hittanközösség életében.
Ceglédre költözésünket követően csatlakoztunk a katolikus családközösséghez,
valamint évek óta a jegyesek
felkészítésében is részt veszünk.
Családunkban a húsvétra való készületbe igyekszünk
cseperedő gyermekeinket is bevonni, legfőképp az esti
imákban van lehetőség nyiladozó értelmüket a hálaadáson túl a megbocsátás és bűnbocsánat élményével
közelebb hozni a feltámadás isteni titkához!

védőszentje volt, és III. Henrik idejében az 1222. évi
oxfordi nemzeti zsinaton az angol királyság oltalmazójává nyilvánították. A szigetországnak több mint
160 templomát Györgynek szentelték, és ünnepét kötelezővé tették. III. Eduárdtól ered az angol hadsereg
csatakiáltása: „Szent Györggyel Angliáért!” XIV. Benedek pápa Szent Györgyöt újból Anglia védőszentjének
nyilvánította. Szent György azonban a középkorban
sem kizárólag a lovagi és nemesi rend szentje, hanem
egyúttal az egész népé is, mint segítőszent. Amennyivel
csökkent funkciója, amikor megszűntek a lovagi párviadalok, jelentősége azzal az állandó biztos szereppel
növekedett, amelyet a sárkányölő misztériumjátékokban
betöltött. Egyszerre volt védőszentje a parasztoknak,
lovaiknak és állatállományuknak. A naptárban elfoglalt
helye adta neki azt a feladatkört, hogy a tavaszkezdet
számos ősi népszokását „megkeresztelje”. Mint olyan
szent, ki oltalma alatt egyesített lovagokat, katonákat és
parasztokat, el kellett tűrnie, hogy nemcsak a harcoló
hitnek – vagy amit annak tartottak – a veszedelmeiben
kérték közbenjárását és segítségét, hanem olyan emberi
bajokban is, mint amilyen a kígyómarás, a pestis és a
lepra. A sárkányviadal motívuma csak a későbbi évszázadokban épült bele a György-legendába, a mitológiai
szimbólumokban mégis azt a keresztény meggyőződést
fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát,
és a gonoszt minden alakjában legyőzi.
Forrás: A szentek élete, Szent István Társulat, Bp.,
1984.
Összeállította: Kis Attila hittanár
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Segítő-kéz
Az életben nem fontos, ki vagy,
csak az, hogy szeress!
Isten a Szeretet és az Ő életét, szeretetét rajtunk keresztül akarja adni
és megmutatni a világnak. Cegléd
városában a velünk és körülöttünk
élő embereknek.
Nem úgy általában, hanem konkrétan a te családodban, rokonságodban, a munkahelyeden és a te
utcádban, lakótömbödben élő embereknek. A szeretet az egyetlen,
amiből bármennyit is adsz másoknak, mindig több marad és téged
gazdagít. A szeretet leleményes és
találékony is.
Vedd észre a rászorulókat, az ínséget szenvedőket, mert bármennyire
kicsi és szegény vagy, figyelmes szereteteddel segíthetsz, gazdagíthatsz
másokat. Először is nézz körül családodban, rokonságodban, ismerőseid
körében. Az embereknek nemcsak
anyagi szükségleteik, igényeik vannak, hanem szeretetigényük és lelki
szükségleteik is. Egy kedves szó,

érdeklődés, meghallgatás, mosoly
is óriási ajándék lehet a másik ember számára.
Mit tehetsz? Nézz körül a lakókörzetedben, utcádban és keress
rászoruló családokat, magányosokat, időseket, akik valamiben hiányt
szenvednek. Az igazán segítségre
szorulók csendben szenvedik magányuk vagy anyagi gondjaik keresztjeit. Mit tehetsz értük, hogyan
segíthetsz?
Már második éve a templomban,
a padsorok között a könyves pultnál
találsz: FELAJÁNLOM-SEGÍTEK
lapokat, amelyeken ötletet kapsz,
hogyan lehetsz mások segítségére,
mit tudsz felajánlani. Nagyon nagy
segítséget jelentenek például a havonta felajánlott forintok, a lehetőségekhez mért összegek, amelyekből
havonta már több mint 30 családot
támogatunk alapvető élelmiszerekkel, az összegyűlt összegtől függően.

Ha segítségre van szüksége családodnak, ismerősödnek vagy a
környezetedben bárkinek, ezt is
jelezheted a: KERESEK-KÉREK lapon, amit ugyancsak megtalálhatsz
a templomban.
Hátul a hirdetőtáblán név nélkül
jelezzük a felajánlott, vagy keresett
segítséget.
Tehát amikor szeretetszolgálatról
beszélünk, nem kell nagy dolgokra
gondolnunk. Az élet hétköznapi, kicsi dolgainkban kell naggyá válnunk,
megtennünk azt, amit lehetőségeink
szerint megtehetünk. Így a figyelemben, a mások felé való nyitottságban,
a segítőkészségben, a szeretetteljes
odafordulásban a jó Isten szeretete
sugárzik, így leszünk hiteles keresztények a szeretetre szomjazó, de hit
nélküli világban.
Dékány Mária Magdolna
katekéta
(hitoktató)

A Szent Lőrinc Alapítványról

1996. május 29-én a Pest Megyei Bíróság befogadta
a ceglédi „Szent Lőrinc Alapítvány” bejegyzési kérelmét. Életre kelt tehát az a szervezet, amit néhány
fiatal család álmodott meg.
A kezdő tőke 20.000 Ft volt, ami akkor sem számított sok pénznek. Sok áldozat, lelkesedés és tenni
akarás volt az igazi értékünk. Isten pedig bőségesen
megáldotta és megsokszorozta erőnket. Kezdetben
meleg ételt osztottunk családoknak, majd hajléktalanokat fürdettünk és fogadtunk be.
Segítettünk magyarokat, romákat egyaránt. Osztottunk kenyeret, csomagot, ruhát... Szerveztünk
koncertet, „Jóemberek Karácsonyát”, nyári táborokat
olyan gyerekeknek, akik még soha nem nyaraltak
és „Keresztény bált”.
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Talán felsorolni sem tudnám, mi
mindent támogattunk még abból a
pénzből, amit kaptunk. Megtapasztaltuk, hogy bár ritkán mondtunk nemet,
a pénzünk soha nem fogyott el.
Nem tudom, a tizenhat év alatt hány millió forintnyi értéket osztottunk szét, de talán nem is ez
a lényeg.
Fontosabb az, hogy ez a keret, amit Szent Lőrinc
Alapítványnak hívunk, ma is él, mert élő hitű, tenni
akaró emberek állnak mögötte.
Köszönjük, hogy eddig olyan sok mindenben
számíthattunk az egyházközség tagjaira. Akkor
tudunk tovább dolgozni, ha továbbra is élvezzük
az Önök támogatását.
*****
Aki szeretne mellénk állni adója 1%-ával, megteheti: adószámunk 18672514-1-13.
Turai Dénes
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ázszentelést követően beszélgettünk Levente
atyával. Szó szót követett, megtárgyaltuk a
templomtorony felújítását, és az atya megemlítette, kár hogy olyan piszkos.
Nosza, gondoltam, ezen
segíthetünk.
Március 24-én, szombaton osztályom (Török
János Egészségügyi és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola 10. b) tizenkét
önkéntes tanulója nekilátott, hogy megszabadítsa a
torony belsejét az évtizedes
szennytől. Tucatnyi zsákot
töltöttek meg a galambok
által otthagyott piszokkal,
lehordták a felgyülemlett
szemetet, a palackokat,
papírt, s végül felsöpörték
a torony négy belső szintjét
és a lépcsőket.
Cserébe megcsodálhatták a toronyból kínálkozó

pazar panorámát. A lányok és a fiúk nagyon lelkesen
dolgoztak, és alapos munkát végeztek. Jár nekik a
„bokros” dicséret!
Kabdebó Flórián

Zimonyi Zita:

Húsvétkor
A virrasztók mindig elalszanak,

a szúrások nem érték igazi énedet,

azt álmodják, vár rájuk a világ,

fénylett, mosolygott minden porcikád,

Krisztus, te a rettenet éjszakáján

a sebek megváltanak, mert begyógyulnak,

ébren maradtál, Istennel perlekedtél:

akinek Kálvária úton kell mennie,

fájdalomban ne szenvedjen ő is veled,

tudja már: amikor elsötétül az ég,

immár széttapostad a kígyó fejét,

az ostoba kétely, hitetlenség véget ér.

a kínok-kínjára lélekben felkészültél,

Ha az ember önhitten keresztre feszítette

végigmentél a zsúfolt keresztúton,

jövendölt megváltóját, az Ember Fiát,

hogy megmutasd, feltárd a köveket,

akkor mit tesz az ember, Istenével,

melyeken járt, jár, járni fog az ember,

Mindenség hitéből megformált önmagával?

megmutattad, hogy a csúszós földről

Krisztusunk, aki élni akar, általad

erőnk fogytán is fel lehet emelkedni,

élni fog, nyomodat követve örökkön.

ha állni rendeltetett hivatásul az ég,

Te ébren maradtál, védelmezel a sátántól,

haláloddal életünket kínáltad nekünk,

várod, hogy eszméljünk, ébredjünk,

sírkamrád előtt meghajolt a sziklatömb,

türelmed végtelen, kezedet nyújtod felénk,

elgördítetted az akadályokat előlünk,

hisszük, hogy virrasztasz, szólítasz.

könnyű léptekkel futottál, haladtál,

Hála neked: Isten Fia, Ember Fia!

nyitogattad szemek, szívek zárt kapuját,
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Portré
„Hálát adok neked, te vagy Istenem”
(Zsolt. 117. 28.)
A ceglédi katolikusoknak egytől-egyig ismerősen
cseng Kiszel Mihály atya neve. Mindenki emlékszik karizmatikus személyére. De hogyan gondol vissza az itt töltött 26 évre ő maga? Albertirsai otthonában Lipóczki Lászlóval kerestük
fel Mihály atyát. Beszélgettünk, előkerültek a
régi emlékek, gyönyörködtünk a különféle külföldi relikviákban, de az atya büszkén mutatott
a Ceglédről hozott keresztre is.
– Mikor és hogyan került Mihály atya Ceglédre?
– 1975. szeptember 1-jén Kiskunfélegyházáról helyeztek ide, Korompay atya mellé káplánnak. Félegyházán
szintén káplán voltam 6 évig. Nem volt könnyű, de
nagyon szép kápláni időszak volt a ceglédi.
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– Miért nem volt könnyű?
– Először is a két város között óriási különbség volt,
mert Félegyháza egy kifejezetten katolikus város volt,
Cegléd pedig erősen protestáns, illetve vegyes vallású.
Egy ilyen helyen megtartani a katolikus azonosságot
nem könnyű. Engem azonban mindenért kárpótolt
Korompay atya személye, akit apámként szerettem.
Tanultam is tőle sok mindent, meg ha van olyan, hogy
főnök és káplán közötti jó barátság, szeretet, akkor köztünk az volt. Szeleczki atya volt a káplántárs. Mindig
emlegették a ceglédiek, hogy nem emlékeznek olyan
hármasra, mint a miénk volt. Mi mindig együtt mentünk
át a plébániáról a templomba, egymást megvártuk és
együtt mentünk vissza. Piacos napokon feltűnt ez, és
mondogatták is, hogy ezek a papok milyen jóban vannak.
Korompay atya kiosztotta a feladatokat, abba
aztán nemigen szólt bele, nem bírálta felül.
Becsültem őt, megbízott bennem. Rám volt
bízva az ifjúság, és a keresztelések. Sokszor
panaszkodtak rám, hogy a „borzas” pap – így
hívtak a nagy hajam miatt – nem keresztel
meg mindenkit. Szó mi szó, szigorú voltam
ebben a kérdésben, alaposan kikérdeztem
a szülőket a vallási hátterükről. Korompay
atya minden panaszost visszairányított hozzám. A hátam mögött nem intézkedett, nem
keresztelt.
– Mit jelent az, hogy az atyára volt bízva
az ifjúság?
– Nézze, akkoriban nem voltak civil hitoktatók. A káplán feladata volt a hitoktatás.
Három ifjúsági hittanossal kezdtem a középiskolás hittant, a nevüket is tudom még:
Bálint Ágnes, Farkas Beáta, Kárpáti Laci. Azt
mondta nekem akkor Sasvári Jenő barátom,
hogy Cegléden hiába is próbálkozol hittannal,
nem fog menni. Én azért elkezdtem. Hétfőn
volt a hittan, mert hétfő tévémentes nap volt.
Ma már nem is tudják, mi az! Egyszer csak
úgy felszaporodtunk, hogy nem fértünk be a
szobámba. Tudja, amikor 25-28 középiskolás
fiatal hétről-hétre ott volt, az nekem nagyon
nagy élményt jelentett! Aki nem élt abban az
időben, most azt mondhatja semmi az, de
nagy szó volt az akkor!
– Különösen azokban az időkben, amikor a
hitüket gyakorlókra nem néztek jó szemmel!
– Még, hogy nem néztek jó szemmel! –
tiltották! Természetes volt, hogy az ifjúságot a káplán tartotta össze. Ki mivel tudta
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összetartani: Félegyházán színjátszókör
volt, Cegléden énekkar. Akkoriban kezdődtek azok a beat-énekek, ifjúsági énekek.
Beat-misék voltak. Így neveztük az ifjúsági
miséket. Én semmilyen hangszeren nem
játszom, azt szoktam mondani, harangozni tudok csak, de alakult egy kis gitáros énekkar. Szombaton voltak a próbák.
Minden délután fociztunk a vásártéren,
aztán délután kezdtek szállingózni a tagok:
Szőke Tamás, Kárpáti Laci, meg a többiek.
Nemcsak énekpróba volt az, kialakult egy
ifjúsági csoport. A mostani családközösség
gerincét ezek a már felnőtt fiatalok adják.
Szóval az ifjúsági miséken énekeltek, gitároztak, de nem elöl játszottak a szentélyben,
hanem csak a kóruson. Nem mertek… baj
lehetett belőle. Hát ilyen volt ez a világ!
A nyomorúság és az üldözés összetartó
erő volt.
– Cegléd után Lakitelken szolgált három
évig. Utána hogyan került ismét vissza a
városba?
– 1984-ben Korompay atya aranymisés
volt és nyugdíjba ment. És azt kérte, hogy:
„Ismerlek, gyere, legyél az utódom”. A
püspöknek könnyebben mondtam nemet,
mint Korompay atyának, mivel a püspök
Félegyházára helyezett volna, de én Ceglédet
választottam. Így kerültem vissza papnak
és maradtam ott húsz évig. A káplán akkor
is Szeleczki atya volt.
– Milyen volt visszatérni?
– Nagyon sok feladat várt. Kezdtem a templom padjainak rendbehozatalával, mint egy szárnypróbálgatás.
Következő évben már hozzáfogtunk a templom külsejének tataroztatásához. Aztán jött a templombelső
restaurálása ’89-90 fordulóján. Hozzáteszem, közben
volt egy infarktusom. Majd következett a kántorház
kívül-belül, utána a plébánia külső tatarozása. Eközben
elkezdtük a csemői templom építését. ’93-ban tettük le
az alapkövet. Zöldhalomban már volt kápolna tudniillik,
de Csemőben semmiféle helyünk nem volt.
– A csemői templomot akkor az atyának köszönhetjük?
– Azt én építtettem, igen. 1990-ben már tapogatóztunk, hogy hogyan lehetne templomot építeni. Akkoriban voltak a politikai változások, nem volt egyszerű. Nem
volt kölcsön, meg hitel, nem volt még alapítványunk
sem, úgy szedegettük össze a pénzt rá. Hosszadalmas
folyamat volt. 2000-ben szenteltük fel. Az a templom
nekem olyan, mintha a gyerekem lenne.
– Itt az asztalon hever egy könyv, miért készítette
ide az atya?
– Ezt az emlékkönyvet a ceglédiektől kaptam, amikor
eljöttem 2004-ben. A családok írtak bele. A családközösség létrejöttében nekem nem sok részem van,
de az én szárnyaim alól nőttek ki, úgy érzem. Igen, az
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ott Lovasék oldala, a gyerekek rajzoltak bele. Na, az
meg, ahová lapozott, keresztelő! Nézze csak meg, kit
is kereszteltem ott?
– Ez a legkedvesebb tárgyi emléke?
– Kedves emlék, de inkább az kedves, amit otthagytam. Annak örülök leginkább, hogy mindaz megmaradt.
Az ifjúság, az énekkar. Emlékszem Volter Kálmánra,
nagyobb volt a gitárja, mint ő maga! Meg aztán nekem
a ceglédi plébánián minden kőhöz valami emlékem
fűződik. Nemcsak a templomhoz. Ott van a katolikus
iskola! Azt én vettem vissza, sok kompromisszummal,
de érdemes volt!
– Cegléden sok mindent végzett az atya. Most Albertirsán szolgál. Itt is sok a feladat?
– Az mindig van. Addig csinálom, amíg bírom. Itt
is foglalkozom az ifjúsággal. Cegléden apja voltam, itt
nagyapja vagyok a gyerekeknek. Egyébként néhányszor
csináltunk Cegléden unokatalálkozót. Az egykori – ma
már családos – középiskolásokat hívtuk meg. „Belépődíj legalább egy gyerek!” – ezt írtuk a meghívóra. A
Jóisten megsimogatja a fejünket az ilyenekkel. Szóval
jól érzem magam a bőrömben. Ahogy az ezüstmisém
jelmondata volt, azt tartom ma is: Hálát adok neked,
te vagy Istenem.
Kabdebó-Ladik Lívia
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Oktatás – politika
Példaadás, közösség, színvonal, lélek
Előző számunkban olvashatták Marton Melinda
beszélgetését Rajta Lászlóval, a Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola és Óvoda újonnan
kinevezett igazgatójával. Akkor az igazgató
úr a feladatairól, céljairól beszélt elsősorban.
Most arra kértem, mutassa be röviden az iskolát, elsősorban azok számára, akik már most
fontolgatják óvodás korú gyermekük továbbmenetelét. (a szerkesztő)
A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola része annak
a több mint ezer évre visszatekintő intézményrendszernek, melyet a magyar katolikus közoktatás kiépített.
Ez a hagyomány egyrészt megadja az iskola határozott
világnézetének alapját, másrészt biztosítja értékmegőrző
jellegét. A katolikus iskola befogad, kulturális, szellemi
és tudományos értéket ad át.
Manapság elterjedt nézet, hogy az iskola egy oktatási
szolgáltatást nyújtó szervezet, a katolikus iskola azonban
szemben áll ezzel a vélekedéssel. Meggyőződésem, hogy az
iskola nem szolgáltató, hanem közösség, amely nem szolgáltatást nyújt, hanem valamennyi tagját részesíti a közösség
értékeiben. Mivel az iskolai közösségnek a szülők is tagjai,
ebből az is következik, hogy a katolikus iskola küldetése
nem csupán a gyerekeknek, hanem a családoknak szól.
Az iskola értékrendje a régi, de a struktúrájában
néhány éve változás következett be. Egyrészt, évfolyamonként már csak három osztályt indítunk, hogy olyan
tanulókat fogadhassunk, akiknek a családja tudatosan
választotta a keresztény értékeket közvetítő iskolát, és

ezeket az értékeket minden tőle telhető módon támogatja. Másrészt megszűntek a tagozatok az alsó évfolyamokon. Nem akarjuk a kicsi gyerekeket már a kezdet
kezdetén „skatulyázni”. Érdeklődésük sokat változhat,
ezért nálunk csak felsőben választanak tagozatot, vagyis emelt szinten tanulhatnak matematikát vagy idegen
nyelvet. Nem kötelező azonban ez sem. Akik egyik
képzést sem óhajtják választani, vagy képességeik ezt
nem teszik lehetővé, azok számára emelt óraszámban
fejlesztőpedagógussal felzárkóztatás folyik.
Az alsó tagozaton kialakult osztályközösségek tehát
felsőben is együtt maradhatnak, illetve az összes felsős
tanulónk emelt óraszámban fog idegen nyelvet vagy
matematikát tanulni.
Egyházi iskoláról lévén szó, fontos pillére az oktatásunknak a hittan, mely a keresztény szellemiségű nevelés
elengedhetetlen része. A kötelező hitoktatás keretében
református vagy evangélikus hittan is választható, mivel az iskolába nemcsak katolikus felekezethez tartozó
gyerekek járnak. Az egyházak egységtörekvésének
támogatása nevelési tevékenységünk fontos része. A
katolikus iskola közössége az Egyház nagyobb közösségéhez kapcsolja a tanulókat és családjukat, ezért
természetesnek tartjuk a vasárnapi miséken, illetve
a felekezetüknek megfelelő istentiszteleten való részvételt, ugyanakkor a szentmise szellemisége miatt a
misére járást nem tartjuk nyilván, nem ellenőrizzük,
elmulasztását nem szankcionáljuk.
Rajta László

„Verejtékes jelen – reményteljes jövő”
Ezzel a címmel tartotta a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)
győri szervezete országjáró kerekasztal-beszélgetését városunkban a helyi
KÉSZ szervezésében március 1-jén. A
beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet
a FIDESZ országgyűlési képviselője,
a győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke
vezette. Az est vendégei voltak: Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője,
Rogán Antal V. kerületi polgármester
és Fodor Csaba politológus.
Maga a cím kétféle érzést válthatott ki az emberből. Egyfelől: „Ezt
mondogatják nekünk már évtizedek
óta: Most kell még a nehézségeket
elviselni, de majd a jövőben jobb lesz
és megtermi gyümölcsét…” Másfelől:
Végre egy kis remény a mindennapok
terhei közepette. Mindenki a maga
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temperamentuma, beállítottsága
szerint ehhez hasonló gondolatokkal
érkezhetett a Városháza dísztermébe
ezen az estén. Földi László polgármester úr köszöntője után Lanczendorfer Erzsébet vette át a szót, aki
kérdéseiben felvetette, hogy miért
van szükség keresztény értékrendű
politizálásra, miért van Magyarország
gazdaságilag és politikailag is nehéz
helyzetben, és mi folyik hazánkkal
kapcsolatban az EU-ban, illetve hogyan látja a politológus a kormány
és országunk helyzetét.
Harrach Péter kifejtette, hogy a
liberális szemléletű világban szükség
van egy olyan politikai erőre, amely
a hagyományos európai értékrendet
képviseli.
Rogán Antal elmondta, hogy a

kormány rendkívül nehéz anyagi
körülmények között vette át a vezetést. Ebben a helyzetben nem a
lakosságot akarták terhelni, hanem
a gazdasági élet azon résztvevőit
vonják be a megoldásba, akik az
elmúlt évek haszonélvezői voltak.
Ezzel gazdasági érdekek sérültek,
sérülnek. A hazánkat ért támadások
hátterében ez áll. A kormány célja,
ezen körülmények között továbbra
is a gazdasági növekedés elősegítése,
biztosítása.
Úgy gondolom, hogy, akik nyitottan érkeztek a Városházára, válaszokat kaphattak néhány kérdésre
és tisztábban látva mehettek haza
egy jó hangulatú, reménykeltő beszélgetésről.
Volterné Anikó
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Egyházzene
A feltámadás hite Bach zenéjében
Johann Sebastian Bachot, a zenetörténet hasonlíthatatlan óriását nemcsak zeneszerzőként tartjuk számon:
egy bíboros elnevezése alapján az ötödik evangélistaként
is emlegetik őt az egyházzenészek. Nem elégedett meg
azzal, hogy egyházi műveiben csak a szöveg hordozzon
hitvallásokat, hitigazságokat, hanem ezeket sok művében tisztán zenei eszközökkel is kifejezte. Húsvéthoz
kapcsolódva vizsgáljunk meg egy-két helyet, ahol a
feltámadás hitét fejezi ki a komponista!
Bach a h-moll mise hitvallását a kor szokásainak megfelelően nem egy tételben komponálta meg, hanem szinte
mondatonként külön-külön.
Így például külön megzenésítést kapott a kereszthalálról és a feltámadásról szóló
szövegszakasz is. A barokk
kor kedvelte a kontrasztokat,
így természetesen elvárható,
hogy Bach a halál és a feltámadás esetében él ezzel
az eszközzel. A Crucifixus
(amely tétel így zárul: passus
et sepultus est – meghalt és
eltemették) egy megrázó panaszdal, amit a zenetörténet
egyik legfényesebb, legkirobbanóbb ujjongásaként követ
az Et resurrexit. Ez elvárható, de él-e Bach ezen kívül
egyéb eszközzel is? Lássuk! A Crucifixus zenei formája
a passacaglia, ami egy variációs forma. Adott egy rövid
basszus-motívum, ami sokszor ismétlődik, a többi szólam pedig mindig más felépítményt illeszt rá. Bach az
utolsó variációban olyan dolgot művel, ami nem szokás,
egyenesen tilos! Az eddig 12 variáción keresztül megszokott hangnemet megváltoztatja, méghozzá, olyan
harmóniai megoldásokkal, amelyek teljesen idegenek
voltak abban a korban. A kórus tehát ezt énekli: „meghalt és eltemették”, de a tétel nem úgy záródik, ahogyan
az szokás. Ezzel mintha azt mondaná Bach, hogy Jézus
sírját sem úgy zárta le a kő, mint addig bármely más
sírt. Igaz, hogy a pár pillanat múlva felzendülő tétel,
az Et resurrexit elmondja Jézus feltámadását, de Bach
még átmenetileg sem hajlandó Jézus sírjának zárókövét
elmozdíthatatlannak láttatni.
Ehhez hasonló helyet találunk a Máté-passióban
is. A záró korál előtti tételben az énekes szólisták egymás után köszönetet mondanak Jézusnak a megváltó
kereszthalálért, amire a kórus mindig refrénszerűen
válaszol: „Mein Jesus, gute nacht!” Általános tapasztalatunk, hogy ha egy dallamot hallunk, az utolsó pár

10

HARANGSZÓ

hang rávezeti a fülünket a záró hangra. Ha mégsem a
várt hang következik, azonnal tudjuk, hogy itt valami
nincs rendben. Hasonlatos ez ahhoz, amikor egy ima
végén ezt halljuk: „…mert Tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség, mindörökké”, akkor igencsak meglepődnénk, ha nem az „ámen” következne. Az említett
passió-részlet kórusának záró hangjával is ez történik:
Bach nem a megfelelő záróakkordot használja, hanem
egy olyan harmóniafordulatot, amit minden összhangzattannal foglalkozó tankönyv
így nevez: ál-zárlat. Bach
már Nagypénteken utal arra
ezzel a zenei eszközzel, hogy
a sír nem végállomás, nem a
Nagypéntek a vég, az utolsó
szó nem a halálé.
Bachra jellemző, hogy az
üdvtörténet eseményeit nem
külön-külön, hanem egységben szemléli. Ez eszünkbe
juttathatja a mi liturgikus
gyakorlatunkat is. Minden
szentmise elején keresztet
vetünk, majd legközelebb a
misét lezáró áldáskor tesszük
ugyanezt. Ez a hitvallásos
gesztus keretezi tehát a szentmisét, mint liturgikus egységet. A Nagyhéten viszont más
a helyzet. Nagycsütörtökön, az esti szentmise elején
keresztet vetünk, de a végén nem. Itt még az áldás is
elmarad. Legközelebb szentségi áldást a nagyszombati
feltámadási szertartás végén kapunk. A szent három
nap liturgikus eseményei tehát egyetlen egységet alkotnak. Húsvét titkának megünneplése úgy teljes, ha
nem válogatunk (például csak a nagyszombati vigílián
veszünk részt), hanem mindhárom nap együtt vagyunk.
Volter Kálmán
DSIDA JENŐ:

GOLGOTÁN
(részlet)

Szépen szeretem ezt a világot,
azért teszek most ilyen nagyot:
mindent adva és semmit se kérve,
fájdalmas szépen meghalok érte, –
de harmadnapra – feltámadok!
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Interjú
Életem legnagyobb ajándéka
Aki Cegléden született, nőtt fel és mai napig itt él, az talán nem
is érti, mit jelent otthonról hazamenni. Mit jelent távol lenni
rokontól, baráttól, vallási gyökerektől, egyházi közösségtől. Ha
sikerül is az új helyen beilleszkedni, befogadó-szerető közösségre találni, az ember szíve sokszor visszahúz régi pátriájába.
A böjti időszakban különösen hazavágyódom. Az én szülővárosom Nyíregyháza. Vallásom görög katolikus. Jóleső érzés
belépni a templomba, részt venni a liturgián, üdvözölni régi-jó
parókusunkat, Dr. Obbágy László főiskolai tanárt. Őt kértem
meg, hogy beszéljen egy kicsit a Harangszó olvasóinak a görög
katolikus vallásról.
– Miben áll a görög katolikusság
lényege? Ki a görög katolikus?
– Objektív és szubjektív megfogalmazásokat is tudok neked
mondani. Objektíven, ma a görög
katolikusok azok, akik a különböző
időszakokban, különböző területeken csatlakoztak a római katolikus
egyházhoz szervezetileg, de a rítusokat – egyházfegyelem, egyházművészet – megőrizték. De hogy is történt
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mindez? 1054-ig egy volt az egyház,
nem voltak felekezetek. Létezik a kereszténység, az Egyház, amely egy,
szent, katolikus és apostoli. 1054ben megtörténik a nagy szakadás.
Sokkal inkább hatalmi-politikai,
mintsem tartalmi-tanításbeli kérdések játszanak itt közre. Tudniillik
azoknak a tanításbeli különbségeknek a jó része, amelyek látszólag a
szakadáshoz vezettek, korábban is
megvoltak már.
Az egyháznak volt
keleti és nyugati hagyománya,
csak ez nem jelentett olyan problémát, amelyek
szakadáshoz vezettek volna. 1054
után keleti és
nyugati oldalon
egyaránt voltak
olyanok, akiket
nagyon bántott,
hogy Krisztus köpönyege kettészakadt, és próbálták
újra egyesíteni
az egyházat. Az
igazán komoly
próbálkozás az
úgynevezett firenzei-ferrarai zsinat
volt, ott nagyon
erősen akarták az
egységet, de akkor ez nem valósult meg. Később,
amikor elérkezett

az uniók ideje, a XVI-XVII. században, a római katolikus egyház
jobban megerősödött, már náluk
megtörtént a felekezetszerveződés. Így az ortodox közösségekből
egy-egy egyházmegyényi rész úgy
döntött, hogy vállalja az uniót. Ez
azt jelentette, hogy elfogadták a
pápa főségét, a katolikus egyházhoz
való tartozás hierarchikus rendjét,
de megtartották a keleti/bizánci
szertartásaikat, a keleti hagyományokat, keleti templomépítészetet,
ikonfestészetet. Ők lettek a görög
katolikusok.
– Ezek szerint az ortodoxia sokkal közelebb áll a katolikusokhoz,
mint mondjuk a protestantizmus?
– Tanításban sokkal. Az ortodox
egyházban a szentségek ugyanúgy
megvannak, ezek a protestáns egyházakban hiányoznak. A két egyház
– az ortodox és a római katolikus –
között ma nagyon komoly párbeszéd
van. Ez persze egy nagy kérdése is a
görög katolikus egyháznak. Hol van
ebben a szerepünk? Hidat képezni a
kettő között vagy elválasztó vonalat?
Ez utóbbit nem hinném.
– Most közelítsünk a szubjektív
oldalról. Mit jelent neked görög
katolikusnak lenni?
– Életem legnagyobb ajándékát.
Boldog vagyok, hogy katolikus keresztény lehetek. Minden idegszálammal katolikusnak érzem, hiszem
és vallom magam. Külön örömmel
tölt el, hogy a keleti hagyományt
képviselhetem ebben az egyházban.
Azt a páratlanul gazdag hagyományt,
amely az evangéliumnak az I. századoktól kibontakozó erejét, szépségét, tanítását képviseli. Liturgikus
szövegeinkben az első egyetemes
zsinatok szövegei köszönnek vissza,
szinte szó szerint énekeljük. Aki a
keleti egyház teljes liturgikus rendjét
ismeri, énekli, imádkozza, az egyház dogmatikáját tudja. Az egyház
tanítása benne van a liturgiánkban.
– Milyen a görög katolikus liturgia szerkezete?
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– Egyszerűen mondva, olyan, mint zek. A mozdulatok, a tömjénfüst, dennapi életéhez, azáltal, hogy nea római katolikusoké. Van egy ige a mécsesek, még a hangjegyek is künk is családunk van, ugyanolyan
liturgiája és egy áldozati liturgiája. imádkoznak. A böjti időszakban örömünk, bánatunk, gondjaink
Ezt mi úgy nevezzük, hogy a kateku- olyannyira böjtölünk, hogy még a vannak. Jómagam ferences gimmenek – hitjelöltek – liturgiája és a legszentebbet is megvonjuk ma- náziumba jártam, kiváló ferences
hívek liturgiája. Az első részben az gunktól, vagyis hétköznap nem atyák tanítottak. Barsi Balázs volt
Igét hallgatjuk, a második részben végzünk liturgiát, csak szombaton és az osztályfőnököm, ő volt az, aki
pedig megtörténik a kenyér és a bor vasárnap. A vasárnapi szentliturgián az egyház valódi értékeit mutatta
oltárra vitele, az átváltoztatás, és a teszünk el eucharisztiát, amit aztán meg nekem, és a saját keleti egyhászentáldozás. A szent titkok ugyan- szerdán és pénteken böjti vecsernye, zamban tanult értékekre irányította
azok, hiszen Krisztus a szavában és böjti zsolozsma keretében veszünk vissza a figyelmemet. Tette ezt olyan
az eucharisztia titkában maradt köz- magunkhoz. Előre megszentelt módon, hogy bizony a noviciátus
tünk. A szertartási mozzanatok tér- áldozatok liturgiája, vagyis nincs küszöbén fordultam vissza. Nagyon
nek el jócskán a római katolikustól. átváltoztatás ezen a szertartáson. komolyan gondolkodtam azon, hogy
– Ezek a mozzanatok mind-mind Innen az elnevezés.
szerzetes-tanár legyek, és hogy
erősítik a lelki tartalmat. Nem tűnik
– Vecsernyére hasonlít, de az megélhessem az evangéliumi tiszma mégis érthetetlennek számos áldoztatás folytán átmegy liturgi- taságot. Noha nem ezt választottam,
szövegrész vagy mozdulat? Hiszen ába. Ez egy gyönyörű bűnbánati a Krisztusnak szentelt életről ma is
ahogy mondtad, szövegeinkben az szertartás, ahol a bűnbánat és az csak pozitívan tudok nyilatkozni. A
első egyetemes zsinatok szövegei alázat jelét mutatja a pap földre való cölibátusban és a családos állapotköszönnek vissza?
lefekvése, illetve a hívek letérdepelé- ban egyaránt vannak örömök és
– Nem azt mondom, hogy köny- se, ami egyedül ez alatt a szertartás nehézségek és mind a kettő ugyannyű megérteni mindent, de ez nem alatt fordul elő. A görög katolikusok abból a szeretetből fakad. Ugyanaz
baj, hiszen a misztérium
a forrása a hitvesi és családi
nem olyan egyszerű. A
szeretetnek, mint a cölibáegléd a Szolnoki Görög Katolikus Egymi egyházunk feladata
tusban megélt atyaságnak,
házközséghez tartozik. Görög katolikus
abban rejlik, hogy a mosés az igazi nagybetűs társ
tani pláza-lelkű, felületes
mindkettőben az Isten. Most
liturgiát Jaczkó György szolnoki plébános
korban hogyan tudjuk
csodálkozol, de ne értsd félre,
atya tart minden hónap második vasárnapján
megszólítani az embereboldog a házasságom (!), de
ket, a fiatalokat, hogy ne
az emberi lét egzisztenciális
17 órakor (télidőben 18 órakor) a Magyarok
azt mondják a liturgiára,
magánya ugyanúgy benne
Nagyasszonya Kápolnában.
hogy ósdi, hanem, inkább
van a legboldogabb házasság
ráérezzenek a benne rejlő
törékenységében, mint ahogy
misztériumra. Van olyan szövegrész, ülnek és leginkább állnak, nem tér- ezt a magányt megéli egy római
aminek a jelentéstartalma megvál- depelnek. Elismerjük evvel az Isten katolikus pap. Csak az Istennel letozott. Ma már nem küldjük ki a ka- előtti semmisségünket. Ez nem azt hetünk boldogok – ki ilyen, ki olyan
tekumeneket a templomból, amikor jelenti, hogy Isten aláz meg minket, életállapotban!
elhangzik: „Az ajtókat, az ajtókat! ellenkezőleg, Isten tesz bennünket
Kabdebó-Ladik Lívia
Bölcsességben figyelmezzünk!” naggyá. Isten képmására vagyunk
mondat. Ez a felszólítás azonban teremtve. De alázattal kell viseltetma is értékes és értelmes. Lelki ér- ni, hisz egyedül, Ő tesz bennünket
telmezést kapott, vagyis zárjuk be a valakivé. Hozzá fohászkodunk, neki
szívünk ajtaját a külső dolgoknak, mondjuk, hogy: „Igazodjék fel az én
„tegyünk félre mostan minden földi imádságom, mint a tömjénfüst a te
dolgot, mert a Mindenek Királyát színed elé, kezeimnek fölemelése
fogadjuk” és nyissuk meg neki az esti áldozat gyanánt.”
ajtókat, a szívünkben.
– Mindez persze gyönyörű dal– Az előszenteltek liturgiáját lammal hangzik el, amit a lányaid
végezted a beszélgetésünk előtt. is énekelnek. Te úgy lehetsz pap,
Nekem az egyik legkedvesebb litur- hogy családod is van. A görög katogiám és, ha jól tudom, a te szívedhez likusoknál nincs kötelező cölibátus.
is igen közel álló. Honnan ered az Könnyű vagy nehéz összeegyeztetni
elnevezés? Mitől olyan különleges a hivatást a családdal?
szertartás ez?
– Nagyon összetett kérdés. Túl
– Valóban, egy-egy része annyira könnyű lenne azt mondani, hogy
megérint, teljesen átszellemülök. mennyire szép ez az állapot, hogy
Nem is tudom elmondani, mit ér- közelebb vagyunk az emberek min-
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Hagyomány
Húsvéti készülődés az óvodában
Néphagyomány-éltető nevelési programmal dolgozik
a Kőrösi úti Óvoda és tagóvodái.
Húshagyó kedden véget vetettünk a farsangi vigasságoknak. Óriási télkergető kiabálásokkal elégettük a
kiszebábjainkat és tavaszhívogató dalokkal, mondókákkal csalogattuk a napsugarakat!
„Jer, jer, kikelet, seprűzd ki a hideget!
Ereszd be a meleget, dideregtünk eleget!”
Konc Király és Cibere Vajda viaskodásából most bizony a BÖJT URA került ki győztesen!

san a fiúknak a régmúlt idők locsolkodási szokásairól
számolunk be. Köszöntőket, locsolóverseket tanulnak,
tarisznyákat készítenek maguknak, hogy majd legyen
mibe tenni a piros tojást. Közben, huncutságokat eszelnek ki, hogy melyik lányt hogyan és mivel locsolják meg,
és milyen tréfás verset mondjanak neki.
Hittanos gyermekeink mindezeken túl megismerkednek a húsvét igazi lényegével: JÉZUS KRISZTUS szenvedéstörténetével és csodálatos FÖLTÁMADÁSÁVAL.
Ez történik az óvodában, és mit tehet a család?
Remélem, a gyerekek látják a szülők nagyböjti lelki
készületeit. A szülők személyes példaadása a fundamentum a gyermekek hitre nevelésében. Fontos, hogy legyen
visszafogottság szórakozásban, beszédben, ételben,
italban. Az esti imákban legyen ott a saját szavakkal
megfogalmazott napi bűnbánat és hálaadás. Lássák
a gyermekek szüleiket szentgyónáshoz sorakozni és
szentáldozáshoz járulni. Vigyék el a szülők a gyermekeket a nagyszombat esti gyertyás, allelujás föltámadási
körmenetre. Éljék meg lélekben és külsőségekben is a
lehető legszebben a kereszténység legnagyobb örömét
a föltámadást!
Áldott, szent készületeket kívánok!
Ócsai Józsefné
óvodavezető
HÚSVÉTI LOCSOLÓVERS

Hamvazószerdától „elcsendesedett” az óvoda, nincsenek zajos programok.
Húsvétra készülünk.
Végigvettük nagycsoportosainkkal a kenyér útját,
a búzamagtól a kenyérsütésig. Fontosnak tartjuk a
KENYÉR tiszteletére nevelést. Nyílt nap keretében
cipócskákat sütöttek a gyerekek a szülőknek. Életre
szóló élmény maradhat a dagasztás, cipósütés, majd a
mindent betöltő kenyérillat, és az ajándékozás öröme.
Hamarosan a tojásdíszítésekhez kezdünk. A gyerekeknek elmondjuk, hogy a TOJÁS az élet jelképe
és – éppúgy, mint a bárány – Krisztus-szimbólum.
Bemutatunk nekik: galamb, tyúk, kacsa, liba, emu, sőt
strucctojásokat. Elkezdjük gyűjteni a kifújt tojásokat.
A lányok, heteken át, különféle technikákkal (textilragasztás, viaszcsepegtetés, természetes anyagokból
készített festő-lében festés, karcolt, batikolt, berzselt és
méhviaszos írott) tojást díszítenek. Ezzel párhuzamo-
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Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
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Kulinária
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negyven napos böjt után húsvét vasárnap
minden olyan étek asztalra kerül, amelynek
fogyasztásától hajdanán tartózkodtak – sonka,
kolbász, vaj és egyéb „fehér eledelek”, mint
például a tojás. Reggel a miséről hazatérve a
szentelt ételekből eszünk először. Aztán ebédnél „bepótoljuk” a hosszú önmegtartóztatást.
Sok helyütt a bárány a szokásos húsvéti eledel.
Az alábbi receptajánlatainkban ezért aztán

a bárányé a főszerep. Hagyományos erdélyi
ízeket idézhetünk fel, ha elkészítjük, dr. Nagy
Katalin savanyú bárányfej levesét. A főétel
receptjét Borbély Béla, a budapesti Múzeum
Étterem főszakácsa osztja meg olvasóinkkal.
És hogy édesség nélkül se maradjunk, Lipóczki
Lászlóné Erzsike ajánlja jó szívvel egyszerűen
elkészíthető, finom húsvéti süteményét. Áldott
húsvéti készülődést kíván Önöknek a szerkesztő!

Bárányfej leves

szerpaprikát teszünk hozzá, majd felengedjük vízzel.
Ízesítjük egy kevés frissen őrölt borssal. Ebben megfőzzük a csülköket. Mikor már puha a hús, kivesszük a
pörköltalapból. Az alapba teszünk egy kevés tejfölt és
a tejszínt, majd turmixoljuk a pörköltalapot. A turmixolásra azért van szükség, hogy a mártás szép selymes
legyen. Visszahelyezzük a csülköket a leturmixolt alapba. A vargányát szeletekre vágjuk, és kevés zsíradékon
megpirítjuk egy külön serpenyőben. A megpirított
gombát hozzáadjuk a pörköltalaphoz, és felforraljuk.
Köretként adhatunk hozzá pl. galuskát, túrós csuszát,
juhtúrós sztrapacskát, makarónit. A báránycombot
bármilyen hússal helyettesíthetjük (lapocka, comb,
nagyobb kockákra vágva).

Hozzávalók (6 személyre):
1 bárányfej
3 répa
3 petrezselyem gyökér
2 kávéskanál tárkony
rizs
1 kávéskanál tárkonyecet
½ citrom leve
2 dl. tejföl
liszt, só
Elkészítés: A bárányfejből a hús kivételével eltávolítjuk a lágyrészeket. A fejet 6 liter sós vízben a hús
puhulásáig főzzük. Miután megfőtt, átszűrjük a levet,
lefejtjük a bárányfejről a húst, majd visszatesszük a
levesbe. Beletesszük a meghámozott, kockákra vágott
zöldségeket és a tárkonyt. Zöldségpuhulásig (kb.8-10
perc) főzzük tovább. Külön sós vízben megfőzünk egy
kevés rizst (személyenként 1 kanálnyit), amit a leveshez adunk. Habarást készítünk a tejfölből és a lisztből,
amit kevergetés közben a lobogó levesbe teszünk. Végül
tárkonyecettel, citromlével ízesítjük.

Vargányás báránycsülök
Hozzávalók:
báránycsülök 4 db (1 kg)
vöröshagyma 40 dkg
szalonna 10 dkg
paprika 1 db
paradicsom 1 db
fokhagyma 2 gerezd
zsír 1 ek
vargányagomba 15 dkg
tejföl 3 dl
tejszín 1 dl
petrezselyem 1 szál
só, bors
Főzési idő: 1,5 óra (a bárány korától függhet)
Elkészítés: Pörköltalapot készítünk. Kevés füstölt
szalonnát kisütünk, és azon megdinszteljük a vöröshagymát. A paprikát, a paradicsomot és a fokhagymát
is megdinszteljük az aranysárga hagymán. Kevés fű-
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Húsvéti sütemény
Hozzávalók:
40 dkg édes darált háztartási keksz
20 dkg vaj vagy margarin
15 dkg porcukor
5 dkg narancslekvár (persze másfajta is jó)
3 dkg kakaópor
szükség szerint narancslé
Díszítéshez: kókuszreszelék vagy tortadara vagy
színes szórócukor vagy apró cukortojás (de be lehet
vonni csokoládéval is)
Elkészítés:
A vajat vagy margarint a porcukorral és kakaóporral
kikeverjük, hozzáadjuk a darált kekszet és a lekvárt, majd
annyi narancslével gyúrjuk össze, hogy jól formázható
masszát kapjuk. Rövid ideig pihentetjük. A masszából
tetszés szerinti nagyságú fél tojásokat formálunk (én
egy evőkanálba nyomkodtam be és szép tojásformája
lett), kókuszreszelékbe forgatjuk, vagy megszórjuk
tortadarával, vagy színes szóró cukorral, ill. cukortojásokat nyomkodunk bele, vagy leöntjük csoki mázzal.
Tanácsok: Ha felnőttek részére készítjük, tehetünk
bele rumot is. Nagyobb minyonpapírba téve mutatós
és nagyon finom.
****
Jól bevált családi receptjüket, amelyet szívesen
megosztanának, szeretettel várjuk az alábbi internetes címünkre: harangszo.cegled@gmail.com
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Ajánló
Az ajtó
A KÖNYV
Szabó Magda egyik legismertebb regényét veheti kezébe az olvasó. A nagyrészt önéletrajzi ihletésű műben
kibontakozik előttünk az írónő hatvanas évekbeli írói
felívelése, a Kossuth-díj, mégsem ő a főszereplő. Az életrajzi elemek tulajdonképpen csak adalékok egy sokkal
mélyebb üzenet, egy megélt erkölcsi kérdés kifejezésére.
Az ajtó már címében is szimbolikus, sokat sejtető tartalmat hordoz. Az emberi szívekben-lelkekben megnyíló
ajtók, a másikhoz való közeledés-távolodás mozzanatai,
az emberi kapcsolatok összetettségei tárulnak itt fel.
Annak a bizalomnak a metaforája ez, amit nehezen
lehet elnyerni, ha egyáltalán elnyerhető.
A regény egy sikeres írónő és bejárónője, Szeredás
Emerenc kettős portréja. Emerenc az írónőékkel szemközt él, egyedül. Az utcában mindenki ismeri, köztiszteletben áll, mindenkit támogat. „A Szentírásban egyetlen
rokona van Emerencnek, a bibliai Márta, hiszen az élete
szüntelen segítés és munkálkodás”. Otthonába azonban
senki nem kap bebocsátást, még unokaöccse sem. Senki
nem tudja, milyen féltve őrzött titka van. A bizalmába
egyedül az írónőt fogadja, előtte tárulhat fel ajtaja. A
két asszony ismerkedéséről, egymásra utaltságáról és
fokozatosan szeretetté alakuló kapcsolatáról szól a mű,
Szabó Magda erkölcsi dilemmáját osztja meg az olvasókkal. Lehet-e magára hagyni egy haldoklót, csak
azért, hogy ne adjuk ki a titkát? Mert ő úgy akarja. Vagy
törjük fel az ajtaját, vitessük kórházba, tudva-tudván,
hogy ezzel eláruljuk őt? Az utóbbi történik. Az írónő
pedig gyón, konfessziójában elmondja: „én öltem meg
Emerencet. Ezen az sem módosít, hogy nem elpusztítani
akartam, hanem megmenteni.”
Szabó Magda: Az ajtó, Európa Könyvkiadó, 2008,
2012.

A FILM
Azt hiszem, nehéz egy elsősorban lélekelemző, cselekményben szegény művet filmre vinni. Szabó István
világától nem idegen ez a moralizálás.
Szépen fényképezett, lassan hömpölygő, Schumann
vonószenével kísért filmje finoman bontja ki az írónő és
Emerenc világnézetének különbözőségeit, és Emerenc
meglehetősen furcsa viselkedésének mélyen gyökerező, múltbéli okait. Sok tapasztalat és szenvedés érlelte
olyanná, amilyen. A vallással szembeni ellenszenvének
ad hangot (ennek konkrét oka egyébként kimarad a
filmből), és sokszor az írónő vallási áhítatából is gúnyt
űz. Szavai kemények bár, de éleslátást tükröznek, a
képmutatásra hívják fel a figyelmet.
Mindkét főszereplőt külföldi színész alakítja. A rendezőt vád érte, miért nem talált magyar karaktereket,
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de bármi is legyen az oka, az vitathatatlan, hogy mind
Helen Mirren, mind Martina Gedeck nagyot alakít. Az
angol Helen Mirren külsőleg ugyan teljesen ellentétes
a Szabó Magda által leírt Emerenc-figurával, de hordozza az írói karakter emberi tulajdonságait: a belső
tartást, a szigort, a durvasággal leplezett szeretetet.
Energiája és ereje viszi vállán az egész történetet. A

filmbéli Magdát a német Martina Gedeck alakításában
éppoly intellektuális, családi-vallási gyökereire büszke, olykor csökönyös nőnek ismerjük meg, ahogyan a
regényben. Olyannak, aki sokáig képtelen merően más
világképét összeegyeztetni Emerencével. „A legcsodálatosabb dolog, amit a film adott, a közelkép. Amikor
egy nagy színész a tekintetével egy másik nagy színész
tekintetével találkozva valamit kifejez. Amikor energiák találkoznak, cserélődnek. Amikor olyan érzelmek
születnek meg, amelyeket a néző is a sajátjának érez”
– vallja maga a rendező.
Az ajtó színes, magyar dráma, 98 perc, 2011
Rendező: Szabó István, forgatókönyvíró: Szabó István,
Vészits Andrea, operatőr: Ragályi Elemér.
Főbb szereplők: Helen Mirren (Emerenc), Martina
Gedeck (Magda), Eperjes Károly (Tibor)
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Segítségüket
kérjük!

Eseménynaptár

Böjte Csaba atya gyergyószentmiklósi árvaháza, a
tavalyi nagylelkű adakozásnak köszönhetően felépült! Az árvaház gyermekeit (20-25 fő) 2012. július
27- aug. 7. között vendégül látja Cegléd városa. Családok segítségét várjuk, akik ekkor szállást adnának
a gyermekeknek! Programjaink megvalósításához
várjuk felajánlásaikat, adományaikat!
Jelentkezés:
Sági Anikónál 06-30-430-2497

MATER SALVATORIS
LELKIGYAKORLATOSHÁZ
A lelkigyakorlatokról az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhet:
2100 Gödöllő-Máriabesnyő,
Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176,
28/510-740, fax:
28/510-742,
E-mail: matersal@invitel.hu, http://www.
matersalvatoris.hu
A jelentkezés határideje: a lelkigyakorlatok előtt két héttel.
A soron következő lelkigyakorlat, amire még
jelentkezni lehet:
2012. április 20-22.
(péntek vacsorától-vasárnap ebédig)
„Aznap nála maradtak.”
Lelkigyakorlat minden korosztály
számára
Vezeti: Dr. Beer Miklós püspök atya

• Április 21. szombat: EGYHÁZKÖZSÉGI buszos FÉRFI-KIRÁNDULÁS. Úti cél: Eger-Aldebrő.
• Május 5. szombat: ZARÁNDOKLAT Zoltán atyával
az esztergomi szentmisére és könyörgő imádságra
Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért.
• Május 20. vasárnap: BÚCSÚ és CSALÁDI NAP
Csemőben
• Május 28. pünkösd hétfő: LÁNYOK-ASSZONYOK buszos KIRÁNDULÁSA Pannonhalmára, Levente atyával.
• Június 23. szombat: délelőtt 10 órakor PAPSZENTELÉS lesz Vácott. Fekete Rolandot – aki egy évig volt
Cegléden – pappá szentelik, a ceglédi Kantár Norbertet
pedig diakónussá.
A programokkal kapcsolatos bővebb
információkat keresse az aktuális
TANÍTVÁNY című értesítőben,
vagy érdeklődjön a plébánián. Híreinkről olvashat
még a plébánia honlapján:
http://www.cegled-plebania.net/

CSERKÉSZNAPTÁR

Fotó: Burgmann László

Piládé Oktatási Központ
A Piládé Oktatási Központ 2002 óta folytatja tevékenységét.
Tapasztalt tanáraink, anyanyelvi lektorunk segítségével biztos lehet a sikerben. Ha nyelvvizsgára készül,
külföldre megy, vagy más okból tanulna angolul, németül
vagy oroszul, akkor válassza a Piládé Oktatási Központ
nyelvtanfolyamait. Ősztől érettségi-felkészítő tanfolyamokat indítunk!
Jelentkezés és információ:
www.pilade.hu
Cegléd, Alkotmány utca 11. +36-20-215-7283

• Április 7. ünnepi díszőrség a katolikus templomban
• Április 9. locsolkodás (fiú
vezetők meglocsolják a lányokat)
• Április 21. tavaszi kirándulás (Helyszín időjárástól függ)

