
     Az idős kor jellemzője, hogy
szapo rodnak a jubileumok és a
gyógy  sze rek. A többi szegedi plé bá -
niához viszonyítva még fiatalok
vagyunk, de ki gondolná, hogy temp -
lomunk 40 éves fennállásának évfor -
dulója után, az egyházközség 50 éves
jubileuma következik. Szeren csére
Zólyomi Norbert hitoktatónk és saj -
tó apos tolunk főiskolás korában plé -
bániánk történetéből írta a szakdol -
gozatát, így az adatok kéznél vannak.
     Ebből megtudhatjuk, hogy Mol -
nár Antal Szeged-Belvárosi plébános,
kerületi esperes-kanonok 1966. már -
cius 11-én ajánlotta a püspöknek,
hogy célszerű lenne a Fodor telepi
(Tátra téri kápolna) központtal össze -
vonni az Újpetőfi telepi lel kész séget
egy új plébániaként. Az akkori me -
gyés főpásztor Dr. Ijjas József 1966.
március 17-én kelt levelében meg bíz -
ta Singer Ferencet, hogy az el hunyt
Kiss István utódjaként lett a Szeged-
Újsomogyi telepi (Petőfi újtelepi)
lelkészség vezetője. Ezt követően
Sin ger atya és Molnár kanonok már -
cius 31-én mérték fel a leendő plé -
bánia határait, ettől kezdve az új pe -
tőfi telepi hívek is a Tátra téren in téz -
ték egyházi ügyeiket. 1966. au gusz -
tus 26-án Ijjas püspök a Felsővárosi
plébánia területéből is elkülönített
egy részt és ezzel létrejött a Szeged-
Tátra téri Róm. Kat. Lelkészség.
Területe a Fodor telep, Újpetőfi telep,
Óncsa telep, Rokkant telep, Baktói

kiskertek, valamint Tarján és Gedó
egy része. Az új plébánia, neve
„Tarjánvárosi” ennek ellenére, a
Fodor telepen található.
     Eleinte vasárnaponként három
mise volt: délelőtt kettő és egy este.
1969-től dr. Nádor Ferenc teológiai
tanár besegített vasárnaponként, és
így már négy szentmisét mondtak a
kápolnában. Ezzel párhuzamosan fel -
vetődött a „miséző hely” bővíté sé nek
igénye is. A Szent Gellért Templom
1970-1975 között épült fel a Tátra
téren, többnyire a hívek kétkezi mun -
kájával. Lassan 15 éve áll a köze lé -
ben az Apor Vilmos Közösségi Ház,
amely 2001-2003 közt épült, szintén
a hívek jelentős anyagi támoga tá -
sával.
     Szoktam mondani, hogy a Szent -
lélek működését Tarjánban úgy érhet -
jük tetten, hogy az itt működő papok
nem rombolták le egymás munkáját,
hanem inkább csak hozzá tettek és
tovább gazdagították azt. A Szent -
lélek működését mutatja az is, hogy a
világi hívek igen nagy számban kap -
csolódtak be nemcsak a liturgiába,
hanem számos plébániai szervező
mun kába is.
     A plébánia alapítás előtti lelki -
pász torai: Molnár Antal (1950),
Balog Jenő (1950-1954), Bacsilla
Sándor (1954-1955), Kiss István
(1955-1966), Horváth Lajos.
     Alapítás utáni plébánosok: Singer
Ferenc plébánia alapító (1966-1993)
(27 év), Kovács Péter plébániai
kormányzó (1993 januártól augusz -
tusig) (fél év), Dr. Kiss Imre (1993-
2000) (7 év), Dr. Laurinyecz Mihály
(2000-2011) (11 év), Dr. Benyik
György (2011-től), egyébként nem
ismeretlenként került ide. 1978-tól
1993-ig, vagyis 15 éven keresztül ki -
segítő lelkészként működött a plé -
bánián, tehát 19 éve tevékenykedik a
közösségben kisebb megszakítással.
Ezzel az alapító plébános után a má -

TTAARRTTAALLOOMM
Dr. Buday György életpályája  . . . .2
Hittanos-Karitászos tábor  . . . . . . .3
Plébániai családi nyaralás . . . . . .4-5
Egy hét Isten tenyerén  . . . . . . . . . .6
Ifjúsági Világtalálkozó 2016  . . . . . .6
Jó dolgunk volt...  . . . . . . . . . . . . . . .7
Cserkész tábor - Sopron  . . . . . . . . .8
Kiscserkész tanyázás  . . . . . . . . .9-10
Vízitábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Évadzáró kórus bográcsozás  . . . .11
Egynapos kirándulás Budapesten . .11

80 éves Klárika
Június 12-én köszöntöttük közös sé -
günk oszlopos tagját, a 80 éves  Szé -
kely Lő rinc né Klárikát. Klárika már
a templomépítésben is részt vett,
majd évtizedekig plébániánk hitokta -
tó jaként szolgált nálunk. Isten éltese
sokáig egészségben, boldogságban!

Ötven éves a plébániánk

(folytatás a következő oldalon)
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sodik, ha az egyházközségben vég -
zett tevékenység időtartamát nézzük.
     Álljanak itt a kisegítők nevei is:
Gyulay Endre, a későbbi megyés püs -
pök, az 1980-as években hitoktatott
és diák misét mondott az egyház -
községben. Neki is köszönhető, hogy
pont itt kezdődött az idén 40 éves
Szent Gellért Ifjúsági Találkozó
(Szent Gellért Nap). Sófalvy Márton
az 1980-as években misézett és gyón -
tatott nálunk. Dr. Balogh József és
Kardos Mihály az 1990-es években
szolgáltak nálunk egy rövidebb ideig.
Dr. Lénárd György 1999-től 2007-ig,
Liszkai Tamás (káplánként) 2002-ben
4 hónapig, Dr. Réthy István 2009-
2010 között, Dr. Bányai János 2010-
2013 között, Mádi György pedig
2011-2014 között volt kisegítő lel -
készünk.
Csoportok:
     Az egyházközséget vezető lelki -
pásztorok egymásra épülő mun ká -
jának is köszönhető, hogy plébániánk
nemcsak épületekből áll, hanem aktív
csoportokból is.
     Az első két csoport még Singer
atya kezdeményezésére jött létre. Az
egyik a templomépítőkből összeállt
közösség, a Szent Gellért Énekkar,
mely Lajos István vezetésével 1977-
től több mint 25 éven át működött. A
másik, az akolitusok 1987-től mű -
köd nek az egyházközségben.
     A Karitász csoport 1991-től te vé -
kenykedik, előbb Farkas László,
majd Dr. Miseta Mária vezetésével.
     A Fokolare mozgalom Kiss Imre
plébánossága idején volt a leg ak -
tívabb.
     Az ő idejében jött létre a Gyer -
tyaláng csoport, mely mind a mai
napig működik, a legrégebbi tagok T.
Kiss László és felesége Marika.
     A sajtó és kommunikációs csoport
működése 1998 óta töretlen Zólyomi
Norbert vezetésével.
     Szintén jelentős múltra tekinthet
vissza a Nyugdíjas Klub, hosszú
éveken át Székelyné Klárika, jelenleg
pedig Lakóné Marika vezetésével. A
Rózsafüzér Társulat és a Mária Légió
vezetője Vassné Anikó.
     Az 1990-es évek végén alakult
meg a Szent Mónika imacsoport
Kovács Zsuzsa vezetésével.
     Az 550. sz. Márton Áron cser -
kész csapat 2000-től működik plébá -
niánkon, előbb Laurinyecz Mi hály

plébános, majd Bánki Judit, je lenleg
pedig Kószó Kristóf veze tésével.
     A TÉKA alapítvány 2000-től Kiss
Imre plébános kezdeményezésére,
Pár Zoltánné Julcsika alapításával
működik, melynek legaktívabb hajtó -
motorja Bereznainé Deák Judit.
     A nagycsaládos Katona Nándor
Közösség (KNK) Kalocsai Tibor
szervezésében 2003-tól van jelen
plébániánkon. Korábban az újszegedi
plébániához tartoztak.
     A LUMEN Együttes Tóthné Cseh
Erika vezetésével kb. 2004 óta látja el
a zenei szolgálatot.
     Az Irgalmasság imacsoportot Rá -
kos Zoltánné Rózsa vezeti 2011 óta.

     Hála Istennek gazdag az 50 éves
múltunk és aktív a jelenünk, a jövőnk
pedig Isten kezében van és ezt
egyikünknek sem szabad elengedni,
ha tovább is akarunk élni és működni.
Hadd zárjam ezt a megemlékezést
egy fohásszal, amely a görög egyház
liturgiájából jól ismert:

Uram, ki megáldod a téged áldókat és
megszenteled a benned bízókat, üd vö -
zítsd népedet és áldd meg öröksé -
gedet, Egyházad teljességét őrizd
meg! Szenteld meg azokat, kik házad
ékességét szeretik! Te viszont di -
csőítsd meg őket isteni erőddel, és ne
hagyj el minket, kik benned bízunk!
Ajándékozz békességet a Te vilá god -
nak, Egyházaidnak, papjaidnak, ha -
zánk nak és minden népednek; mert
minden jó adomány és minden tö ké -
letes ajándék felülről van, leszállván
tőled, a világosság Atyjától (Jak
1,17). És Téged di cső ítünk, imádunk
s neked hálát adunk, Atya és Fiú és
Szentlélek, most és mindenkor s
örökkön-örökké.

B. Gy.
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Dr. Buday György (1907, Kolozsvár – 1990,
London) grafikus, fametsző mű vész, a Sze ge -
di Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapí -
tó ja, elnöke, szelle mi és gyakorlati vezetője.
Szerepe ki su gárzott az egész XX. századi
magyar szociális, művészeti életre kiegé szül -
ve a Szeged környéki falukutatással. A Sze ge -
di Egyetem grafikai lektora volt, a Sze gedi
Szabadtéri Játékok egyik megte rem tője. Fa -
metszeteket, könyv illuszt rá ciókat készített,
többek közt Arany János balladáihoz, Radnóti
Miklós verses kö te téhez, Sík Sándor Advent
című oratóriu mához, valamint néprajzi gyűj -
te  mé nyekhez, Madách Imre Az ember tragé -
diájához, Tamási Áron Ábel trilógiá jához,
Mauriac Jézus élete című regé nyé hez, Shakes -
peare Az Athéni Timon című művéhez.

„Boldogasszony búcsúja” kiadvá nyá val
1931-ben elnyerte „Az év legszebb könyve”
díjat. Londoni emigrációjában 1970-1972
között alkotta meg 25 magyar költő (Ba -
lassitól Nagy Lászlóig) fa met szet portréját a
The Poetry of Hungary antológia számára. A
British Múzeum 50 fametszetét megvásárolta
és a Royal Society of Painters Etchers and
Engra vers tagjai közé választotta. Magyar -
sága, hazája iránti szociális és művészeti
érdeklődése haláláig megmaradt. Nem zetközi
rangú művészként is a magyar kultúra meg -
határozó egyénisége, neve széles körben
össze forrt Szeged és a szegedi haladó szelle -
mű ifjúság nevével.

Kétszer fosztották meg állam pol gár sá -
gától, 1941-ben a Bárdosy kormány, és 1949-
ben a Rákosi kormány, ezt köve tően Lon don -
ban elzárkózott a nyilvános élettől. Hagya té -
kának egy része az Országos Széchényi
Könyv tárba került.
„...az egészségesebb struktúrájú magyar jövő
formáját keresem. Nehéz és küzdelmes évek
voltak, amíg ide érkeztünk, de kezdve a diák -
egyesületesditől egészen a magyar szellemi élet
vadaskertjének portyázásáig nagyon so kat
láttam és emberismeretre, sok élményre tettem
szert, és kellett ezt csinálnom, erre ren deltettem
és magam is fejlődtem idő közben. Minden egyes
állomás magában hordja mind azt, ami meg -
előzte és előjelét mindannak, ami utána követ -
kezik. ...hiszem, hogy visszajövök megpihenni
egyetlen bolond ifjúságunk emlékénél...”

Szeptember 25-én, vasárnap
a búcsúi szent mise előtti órában

új érem kerül templomunk
kapujára, Tóth Sándor Kossuth
díjas művész alkotása, melyen
Dr. Buday György látható. Az

ünnepi laudációt Dr. Barna
Gábor, nép rajz kutató, az MTA

doktora mondja.



Hittanos-Karitászos tábor

     Július 11-14. között hittanos
napközis tábort szerveztünk plé bá -
niánkon. Mivel a vártnál kevesebb
pályázati pénzt kaptunk, és a gye -
rekek s a plébánia anyagi helyzete
szűk kor látok közé szorította a
kiadásokat, igazán jól jött a Karitász
támo gatása. A programon sajnos
még így is a jelentkezésekhez ké -
pest ke vesebb, összesen 14 gyerek
vett részt.
     Témánk az irgalmasság testi és
lelki cselekedetei volt. A Közösségi
Házban sok ügyességi játékkal,
filmvetítéssel, kézműveskedéssel
tölthették el a fiatalok a nyári sza -
badidejüket. Az irgalmasság testi
cse lekedeteit, azok gyakorlása által
igyekeztünk jobban megértetni a
gyerekekkel. Megnéztük a Dóm
Látogatóközpontját és felmentünk a
toronyba is. Az utolsó napon az
algyői Borbála fürdőben jártunk.
Egy padlóképes foglalkozás kere -
teiben pedig Szent Márton életével
ismerkedhettek a résztvevők.
     Az ügyességi játékok az egy -
másra figyelést és az együtt mű -
ködést fejlesztették. A padlóképes
foglalkozás pedig ezeken túl a kö -
zös ségben átélhető lelki élmé -
nyekkel is gazdagították a gyere ke -
ket. A Dóm-látogatás során kultu -
rális, művészeti és liturgikus isme -
reteik bővültek. A fürdőzés is nagy
élményt jelentett a gyerekeknek,
mert családjaikkal ritkán vesznek
részt ilyen programon. Ez a tábor jó
alkalom volt arra is, hogy a Bonifert
Domonkos Általános Iskola és a
Weöres Sándor Általános Iskola
hittanosai között tavaly megkez -
dődött kapcsolat folytatódjon.
     Úgy érezzük, hogy a sok fel ké -
szülés és a segítők révén igen szín -
vo nalas, tartalmas és élmény dús
programot tudtunk nyújtani a gyere -
keknek. Hálás köszönet min den
közreműködőnek, a karitász mun -
ka társaknak és a szülőknek!

ZÓLyOMI NORBERT
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     Ebben az évben folytatódott plé -
bániánk szép hagyo má nya, a családi
nyaralás. Közösségünk 22 tagja egy
rendkívül tartalmas és szép progra -
mon vett részt, amelyet Bereznainé
Deák Judit állított össze.
     Július 25-én, hétfőn reggel in dul -
tunk el egy kisbusszal a Tátra térről
szálláshelyünkre, a Leányfalun lévő
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház -
ba. Miután felfedeztük a kis Duna-
parti települést, lehetőségünk volt a
helyi termálfürdő kipróbálására. A
vacsorát követően megpróbáltunk
viszonylag hamar nyugovóra térni,
ami a nagy melegben egyáltalán nem
volt könnyű.
     Másnap 26-án, kedden reggel in -
dultunk buszunkkal az első budapesti
kirán dulásra. Délelőtt megtekintettük
az Országházat. Mivel a látogatásra
bőséges idő állt rendelkezésünkre
kényelmesen körbejárhattuk a pom -
pás épületet, sétáltunk a Kossuth té -
ren és a rakparton. Szigorú biztonsági
ellenőrzésen átjutva léphettünk be az
impozáns Házba. Egy oldalsó fel -
járón át jutottunk el a főbejárattól fel -
vezető vörös szőnyeggel borított lép -
cső tetejére. Az aranyborítású falak
között lenyűgözve csodáltuk az osz -
lo pokat, festményeket és szobrokat.
Szakértő idegenvezetés mellett te -
kintettük meg a különböző helyi sé -
geket: a folyósokat, a társalgót és az
üléstermet. A patinás épület szívében
a Szent Korona körül állva már-már
az az érzésem támadt, mintha egy
temp lomban járnánk. Az Országház
tor nyai, a kupola, a hatalmas üveg -
ablakok, a rengeteg díszítés a falakon

s a mennyezeten, és az egész kör -
nyezet méltó jelképe hazánknak. Meg
kell vallanom, hogy számomra az
egész kirándulás egyik leg ki emel -
kedőbb élménye volt ez, hiszen még
sosem voltam benne. A kulturális ér -
tékekkel való töltődés a nap hátralévő
részében is folytatódott. Egy város -
néző buszozás után megérkeztünk a
Művészetek Palotája, majd a Nemzeti
Színház elé. Az ott kialakított park
egyik érdekessége néhány neves szí -
nészünk szobra: ők egy-egy szerepük
alakítása közben vannak ábrázolva. A
hozott ebéd elfogyasztása és egy kis
pihenés után tovább utaztunk, majd
az MTA épületétől gyalog sétáltunk
el a csodálatos Szent István Bazi -
likába. Megtekintettük a Szent Jobb
Kápolnát és közösen imádkoztunk
ha zánkért. A délután kiemelkedő él -
ménye volt, hogy felmehettünk a
kupolába és onnan gyönyör köd het -
tünk a panorámában. E napunk be fe -
jezéseként egy szép lelki élménnyel
gazdagodtunk: a bazilika melletti
Szent II. János Pál kápolnában vet -
tünk részt szentmisén, melyet Gyuri
atya mutatott be. Ezt követően
vissza utaztunk Leányfalura.
     Július 27-én, szerdán a lelki gya -
korlatos ház kápolnájában volt a
szent mise, a helyi görögkatolikus
pap, János atya koncelebrálásával. Ő
a ház igazgatója. A reggelit követően
indult buszunk Dobogókőre. A be ter -
vezett séta és gyönyörködés a panorá -
mában kissé furcsán alakult, ugyanis
olyan sűrű pára és köd borította be a
hegyet és környékét, hogy szinte szó
szerint csak az orrunkig láttunk el.

Gyakorlatilag a kihelyezett térképén
tudtuk csak megnézni a látnivalókat.
Viszont az esőtől csöpögő erdőben
nagyon tiszta levegőt szívhattunk ma -
gunkba. Ezt követően indultunk to -
vább Esztergomba. Rövid városnézés
után jutottunk fel a Bazilikába, mely -
nek megtekintése volt második szá -
mú kiemelkedő eseménye nyaralá -
sunk nak. Egy hatalmas tudású ide -
gen vezető ontotta ránk az informá -
ció áradatot. (Nekem egykori tanáro -
mat, Dr. Lotz Antalt juttatta eszem -
be.) Két lábon járó lexikonként,
rendkívül színvonalasan magyarázta
el a látnivalókat. Ezt őszinte tiszte -
lettel és elismeréssel mondom. Az
egyházi kincstár káprázatos liturgikus
tárgyainak megtekintéséhez fűzött
ismertetője szó szerint kimerítő volt!
Ezután a bazilika hatal mas üveg ab -
lakán át csodálhattuk meg a gyönyörű
kilátást. A bőséges szellemi tölte -
kezés után az érsekség ebédlőjében
kaptunk meleg ebédet, ami bizony
nagyon jól esett!
Délután átbuszoztunk a párkányi
hídon, hogy felkeressük Bény 13.
századi épen maradt körtemplomát.
Nos ezt meg is találtuk, de valakit,
aki kinyitotta volna, hogy megnézzük
belülről is, azt sajnos nem. Így hát
jobb híján visszajöttünk Esztergomba
és a Duna parton fagyizással, sétával,
városnézéssel ütöttük el az időt, majd
hazautaztunk és megvacsoráztunk a
szálláshely éttermében.
     Július 28-án, csütörtökön ismét a
lelkigyakorlatos ház kápolnájában
tartott szentmisével kezdtük a napot.
A reggeli után kis buszunkkal át men -
tünk Tahitótfaluba, onnan a Szent -
end rei szigeten keresztül haladva
eljutottunk a kompig, mely átvitt ben -
nünket Vácra. Sajnos ezt a város -
nézős programot szakadó esőben
kellett megvalósítanunk. Szeren -
csénkre sajátos stílusú idegen veze -
tőnk több templomba is elkalauzolt
bennünket, amelyek közül két ség -
telenül a legszebb maga a székes -
egyház volt. Miután már szinte min -
dent megtudtunk a látnivalókról és
ide genvezetőnk családjáról is, el kö -
szöntünk tőle és Váctól, majd a Kis -
maros–Nagymaros–Zebegény út vo -
nalon haladtunk tovább. A Szőnyi
István Emlékmúzeum megtekintése
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Plébániai családi nyaralás a Dunakanyarban 2016. július 25-31.



után (a hajózási múzeumot is meg -
nézhette, aki akarta) páran beültünk
egy finom babagulyásra az egyik ze -
be gényi kisvendéglőbe. Délután
vissza mentünk Nagymarosra, ahol a
kompra várakozva megismerkedtünk
a helyi hattyúkkal és már láthattuk
szombati programunk célját, a viseg -
rádi fellegvárat. Ezen a napon is kel -
le mesen elfáradva, de élményekben
gazdagodva érkeztünk haza.
     Július 29-én, pénteken a nap az
immár szokásos módon indult: szent -
mise a ház kápolnájában és reggeli a
szálláshely éttermében. Aztán indulás
busszal Budapestre, hogy újabb fe -
led hetetlen élményekben legyen ré -
szünk. Számomra e nyaralás harma -
dik kiemelkedő helyszíne a Mátyás
templom volt. A csodálatos épület ön -
magában is lélegzet elállító, hát még
a benne lévő kincsek! Ezeket egy
kedves, szakértő idegenvezető tárta
elénk. Az altemplom jóleső hű vö -
sében éppen szentségimádás volt, mi
egy tized rózsafüzér imádsággal
vettünk rajta részt. A déli harangszó
után nem sokkal folytattuk budai ka -
landozásunkat: Sándor palota, Buda -
vári Palota, Nemzeti Galéria. Ez
utóbbi volt talán a negyedik felejt -
hetetlen helyszíne kirándulásunknak.
A képzőművészeti ismereteinket egy
fiatal hölgy csiszolgatta: hozzáértő és
lelkes idegenvezetése nem a meg szo -
kott, hanem interaktív volt. A szár -
nyas oltárok bemutatása után MS
Mester Mária és Erzsébet találkozása
című híres festményének válhattunk

szereplőivé. Majd a rengeteg értékes
műalkotás közül néhányat kivá -
lasztva részletesen kielemezte ne -
künk a következőket: Székely Berta -
lan II. Lajos király holttestének meg -
találása és Egri nők című festményét,
továbbá Szinyei Merse Pál Majálisát
és Csontváry Kosztka Tivadar A taor -
minai görög színház romjai című ké -
pét is. A hátralévő időben aztán még
ki-ki a saját útját róhatta a Nemzeti
Galéria bőséges kiállításain. Sőt még
a kupolába is fel lehetett menni, hogy
a csodás időben gyönyörködhessünk
a Dunára és Pestre nyíló panorámá -
ban. Késő délután indultunk tovább
Óbudára, ahol a Zöldkapu nevű han -
gulatos kisvendéglőben fogyasz tot -
tuk el finom estebédünket. Ezt köve -
tően elbúcsúztunk Gyuri atyától, aki a
Nyugati pályaudvaron szállt vonatra.
Hazautazásunk után, aki még bírta,
elment egy esti fürdőzésre a leány -
falui strandra.
     Július 30-án szombaton görög
rítusú szentmisét mutatott be János
atya a kápolnában. A reggeli után
busszal mentünk Szentendrére, ahol
fakultatív módon tekinthettük meg a
látnivalókat. A kellemes kisvárosi
séta közben lehetőség adódott néhány
kiállítást megnézni, pl. be lehetett
menni a Kovács Margit Múzeumba.
Ezután egy közel két órás sétahajózás
következett Visegrádra. Majd jött a
szerintem ötödik csúcsélmény: a vi -
seg rádi fellegvár valamint a királyi
palota megtekintése. A várból elénk
táruló tájkép leírhatatlanul szép! Az a

rengeteg kiállított tárgy pedig, amit a
két épület együttesben megnézhet -
tünk, fan tasztikus időutazást nyújtott.
Na gyon sokat időztünk Visegrádon és
szó szerint nehezen jöttünk el. Az tör -
tént ugyanis, hogy a buszunk nem
akart be indulni, mivel lemerült az
akku mulátora. Kénytelenek voltunk
tehát egy lovagi viadalban részt
venni, melynek negyedik rohamában
egy-két idegen személy  segítségével
dia dalmaskodtunk és betoltuk a ma -
kacs járművet! Így aztán már robog -
hat tunk is vissza Leányfalura, hogy
elfogyasszuk jól megérdemelt va cso -
ránkat
     Július 31. vasárnap volt az utolsó
ott töltött napunk. Újból görög szer -
tartású szentmisén adtunk hálát a jó
Istennek a rengeteg szép élményért. A
reggeli után már csak az elpakolás
volt hátra és irány Szeged! 12-13 óra
között ékeztünk meg a Tátra térre
rendkívül sok csodás élménnyel el -
telve.
     Köszönet Jutkának a szervezésért,
Gyuri atyának a lelki vezetésért,
Lász ló nak, a buszsofőrnek szolgála -
táért, János atyának és a Szent Gellért
Lel ki gyakorlatos Ház dolgozóinak el -
lá tá sunkért. És persze az úti társaknak
az együtt töltött szép napokért!
     Jö vőre veletek (és remélhetőleg
még má sokkal is) ugyanekkor és va -
la hol máshol!

ZÓLyOMI NORBERT

A bőséges fotókból vetítést tervezünk,
kérjük figyeljék a hirdetést!
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Egy hét
Isten tenyerén

     Nagy örömömre, egy év kihagyás
után, ismét ott lehettem a plébániai
nyaraláson. Mindig élmény volt szá -
momra az a pár nyári nap, melyet
együtt töltöttünk az ország vala me -
lyik szép szegletében. Ezen a nyáron
a Dunakanyar és környéke, valamint
Budapest természeti szépségeit,
törté nelmi emlékeit, szakrális helyeit
láto gattuk meg. Lelki élményekben is
bő ven volt részünk;  pl. a minden
napot megszentelő szentmise hall -
gatással. A szobáinktól csak néhány
lépésre lévő, a nap 24 órájában nyitva
álló kápol nába bármikor be lehetett
kucorogni pár Istenközeli percre. Jó
volt a kerti domboldalra felkúszó út
végén meg pihenni a Szűzanya
szobránál, vagy az erdei keresztutat
záró, fájdalmasan meghajló fakereszt
alatt elmondani egy imát.
     Láthattuk a Parlamentben a Szent
Koronát, azt az ereklyét, mely több
mint ezer éve tartja össze ezt a népet,
azzal a törvénnyel, melynek gerincét
a keresztény kultúra alkotja. A Viseg -
rádi várból szép látványt nyújtott a
Duna lágyan ívelő szalagja, mely át -
fogja ezt a szép országot. Meg kell
őriznünk!  
     Szép, és programokban gazdag
volt a kirándulás, mint minden eddigi
Jutka-szervezés, melyekben minden
alkalommal benne volt a szíve, sze re -
tete, alapossága, felelősség tu data, és
a közösségért végzett munka öröme.
Köszönjük! :)

LAKÓNÉ MARIKA
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Ifjúsági Világtalálkozó 2016
Idén nyáron az a szerencse ért bennünket, hogy részt vehettünk az

Ifjúsági Világtalálkozón, ami Krakkóban került megrendezésre. Előtte
pedig eltölthettünk egy csodálatos hetet egy-egy helyi egyházmegye által
szervezett előtalálkozón.

Mindannyian rengeteget köszönhetünk ennek a két hétnek. Sok-sok
programon vehettünk részt, lehetőségünk volt zarándoklatokra, magyar
nyelvű katekézisekre, megismerhettük a lengyel népzenét, kultúrát és
gasztronómiát egy egész napos skanzeni látogatás keretében, várost néz -
tünk Varsóban és Krakkóban. Emellett hallgattuk a pápa nekünk, fia ta -
loknak szóló szavait, és egészen különleges élmény volt több millió másik
emberrel együtt részt venni a keresztúton vagy imádkozni a virrasztáson.

Megtapasztaltuk a lengyel családok vendégszeretetét, a híres lengyel-
magyar barátságot, gyarapodtunk lelkiekben. Új embereket ismertünk
meg, szoros barátságok köttettek. A fergeteges hangulat következtében,
ami a különböző kultúrájú népek találkozásából született, minden
problémánkat elfelejtettük, és egy percig sem lehetett unatkozni. Érde kes
atmoszféra alakult ki, ahogyan a
soknyelvű embertömeg próbálta
megérteni egymást, segíteni a má -
sik nak, amiben csak lehetett. Min -
denhol külföldiek, mindenki táncolt,
énekelt és ne ve tett, minden eleven
és vibráló volt.

De ami az egészben a leg nagy -
szerűbb, hogy az összes résztvevő
egy hitet vall, nincsenek ilyen szem -
pontból különbségek. Jézus Krisz -
tus ban egyek vagyunk, és ez az ér -
zés felemelő.

SÁRI FRANCISKA, MÉSZÁROS KLÁRA,
MÉSZÁROS ZOLTÁN, BIBOK RITA



A Szőlőfürt melléklete 2016. Szeptember

     Tudnod kell, kedvesem, hogy amikor a Jóisten a világot megteremtette, és már mindennel készen volt, összehívta
négy legkedvesebb angyalát, hogy szétossza közöttük a világ kincseit. Az igazi kincseket.
     Egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon vele az emberek közé, és mindenkinek a szívébe tegyen egy kis darabkát.
     A másodiknak a szeretetet adta, s a harmadiknak a békességet. Az angyalok pedig leszálltak a kincsekkel a földre.
     Odamentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták szíveiket nagy, súlyos lakatokkal. Gyűlölet,
irigység, rosszindulat, kapzsiság őrizték a lakatokat. Isten angyalai hiába mentek egyiktől a másikig, a szívek nem
nyíltak meg, s ők nem tehették beléjük a Jóisten ajándékait. A Jóisten pedig, aki mindent lát, látta ezt is és nagyon
elszomorodott. Mert tudta, hogy baj lesz ebből. Háborúság, nyomor és pusztulás. Gyűlölet lakozik majd az emberek
házaiban és jajgatástól lesz hangos a föld.
     S ahogy a Jóisten ott szomorkodott, egyszerre csak elébe lépett a negyedik angyal, akiről bizony meg is feledkezett
volt, és ezt mondta:
     – Hallgass meg engem, édes, jó Istenem! Lám, odaadtad angyaltársaimnak a jóságot, meg a szeretetet, meg a
békességet, de ők bizony nem érnek velük semmit, amíg az emberek szíve zárva marad. Add nekem az erdőket, és én
majd megnyitom velük az emberek szívét!
     A Jóisten rácsodálkozott a kicsi angyalra, de aztán elmosolyodott, és ez a mosolygás olyan volt, mint amikor a nap
fénye átragyog a felhőkön.
     – Próbáld meg, lelkecském, – mondta kedvesen a Jóisten, ahogy kívánod, neked adom az erdőket.
     Azon a régi napon tehát Isten angyala lejött, hogy megszépítse az erdőt.
     Kacagtak a fák, a virágok és a rétek. Kacagtak a manók és a tündérek, és fent a szikla tetején.
     Csak öreg Csönd bácsi nem kacagott, hanem megrázta bosszúsan hosszú zuzmószakállát, úgy, hogy a kicsi csigák
alig tudtak megkapaszkodni benne. Összehúzta köpenyét és messzire elhúzódott onnan, be az erdők legsötétebb
mélyébe, mohos fák és még mohosabb sziklák közé.
     – Így na, – mondotta elégedetten az angyal, mert tetszett neki, hogy az erdő megéledt. – Így na, most már rendben
van minden.
     Az erdő pedig élni kezdett. Úgy éppen, ahogy most is él. A szellő, akit ruhája ráncaiból rázott elő az angyal, járta a
fákat, és a fák suttogva beszélgettek egymással. Úgy mint ma is, éppen úgy. Vén fák odvában, sziklák üregeiben,
bozótok sűrűjében matattak a manók, s tanítgatták az állatokat mindarra, amit tudni jó és hasznos. Mint ma is, éppen
úgy. Tisztásokon, rejtett nyiladékok napfoltjain virágok nyíltak, s minden virágban egy tündérke lakott, hogy minden
madár idejében megtanulja a maga dallamát, és senki az erdőben mérges bogyót ne egyék. Énekeltek, fütyörésztek,
csiviteltek a madarak, mesélt a forrás. A Visszhang pedig ült a sziklán halványkék ruhában, és lógatta a lábát. Akárcsak
ma, éppen úgy.
     Az angyal pedig látta, hogy szép az erdő, és elindult, hogy megkeresse három társát: a Jóság angyalát, a Szeretet
angyalát és a Békesség angyalát.
     – Gyertek, – mondta nekik, az erdő majd megnyitja az emberek szívét, és ti elhelyezhetitek benne a magatok
kincseit.
     Bevitte őket az erdő mélyébe, ott a legszebb tisztásra, amit azóta is Angyalok Tisztásának neveznek. Ott
megpihentek és várták az embereket.
     Jött az első. De hiába daloltak a madarak, hiába virágoztak a virágok, hiába suttogtak a fák, és hiába mesélte
legszebb meséit a forrás, az ember nem látott és nem hallott meg mindebből semmit. Fejszét fogott, levágott egy fát,
és elment vele. Szíve nem nyílt meg egyetlen pillanatra se. Rontó-ember volt.
     Az angyalok nagyon elszomorodtak, amikor látták, hogy hiába szép az erdő, a rontó-ember nem látott meg belőle
semmit. Megsiratták a szerencsétlent, amikor elment zárt szívvel, hidegen. Ez volt az első harmat a földön. Az estéli
harmat. Angyalok könnye.

MM ee ss ee ss aa rr oo kk   Wass Albert: Mese az erdőről
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     Aztán jött a második ember. Jött, de ő se látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen haladt a maga útján, fejét
lehajtva hordta, és száraz rőzsét gyűjtött. Száraz ágakat keresett csupán az élő, csodaszép erdőben. Az ő szíve se
nyílhatott meg. Jött és elment. Gyűjtő-ember volt, közönyös ember. Az angyalok megsiratták őt is, még jobban, mint
az elsőt. És ez volt a második harmat az erdőn. A hajnali harmat.
     Búsan álltak az angyalok a tisztás közepén, és sírtak. Siratták az embereket, akik nem látják meg a szépet. Sírtak a
fák is, sírt a szellő, a virágok, a tündérek a virágokban. A patak is sírt, a csönd is sírt.
     És ekkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széliben, és meghallotta sírni az erdőt. Meglátta a virágokat,
a fákat. Meghallotta a csermelyt. És halkan mondta:
     – Istenem, milyen szép...
     És abban a pillanatban lehullt a szívéről egy nagy, rozsdás lakat.
     Akkor kelt a nap. Kacagó sugarai aranycsikókon nyargalták végig a fák tetejét. Szempillantás alatt felszáradt a
harmat, szétfoszlottak a ködök. Ragyogott a kék ég, csillogtak a fűszálak. Egy sárgarigó felröppent a legmagasabb
fenyő tetejére, és vidámat, nagyot füttyentett.
     És erre egyszerre megszólalt minden madár. Kacagtak a virágok, és kacagott a patak. Tündérek táncoltak a fák alatt,
bukfencet vetettek örömükben a manók. A szellő megcsiklandozta a fák leveleit, és fent a sziklán tavaszillatú
madárdalokat énekelt a visszhang.
     – Milyen szép! – mondta még egyszer az ember.
     Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábujjhegyen és nyitott szívébe beletették a kincseket. A jóságot, a
szeretetet és a békességet. Magasan, fönt az égben, fehér felhőtutajon a Jóisten ült maga. És alámosolygott a földre.
     – Így volt ez bizony, lelkecském, s így van azóta is. Háromféle ember él a világon: a rontó-ember, a gyűjtő-ember
és a látó-ember. Te látó-ember leszel, ugye?
     Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted egy rigó:
akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett.
     Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy a fák között tovaoson. Te már tudod, hogy ezt a szellőt is
az angyal rázta elő, köpenye ráncaiból. Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod: surrannak, matatnak itt-ott a sűrűben.
Sok dolguk van, igyekezniük kell.
     A virágokat is láthatod majd, és minden virág kelyhéből egy tündér les rád. Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e?
Azoktól félnek.
     De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik. Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen rád kacagnak.
De akkor már a patakot is meghallod, ahogy neked mesél, csodálatos meséket az erdőről.
     Csönd bácsi, az öreg, ő csak a fák közül, vagy egy szikla mögül les reád.
     Kacagsz vagy énekelsz? A napsütötte sziklacsúcson egy kék ruhás lányka ül, lábait lógatja, és hangodra vidáman
visszakacag. Te már ismered őt is ebből a meséből. Csönd bácsi nagyobbik leánya, Visszhang a neve.
     Haladj bátran, egyre mélyebben az erdő közé. A fák alatt láthatod a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén.
Jusson eszedbe, hogy angyalok könnye ez. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert annyi embernek zárva marad
a szíve a szép előtt.
     De miattad nem sírnak már. Mosolyognak, amikor jönni látnak. Mosolyognak a fák is. A virágok legszebb ruhájukat
öltik magukra, és megdobálnak láthatatlan puha illat-labdáikkal. Minden olyan szép, puha, és illatos körülötted,
minden olyan tiszta és barátságos. Csak haladsz az erdőn át és arra gondolsz, hogy szép. A virágok, ahogy nyílnak. A
fák, ahogy egymás közt suttogva beszélgetnek. A forrás, ahogy csobog. A madarak, ahogy dalolva, fütyörészve,
csivitelve szökdösnek ágról-ágra. A mókusok, a nyulacskák, minden. Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve,
céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására.
     Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy
csodálatosan szép
     És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként,
lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.
     A legnagyobb kincseket, amiket ember számára teremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet.
     Te minderről semmit nem tudsz akkor. Csak annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted,
és a patak nagyon szépen mesél. Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő. A fák, a virágok, a fű, a moha, a magas
kék ég és rajta nagy, csillogóan fehér felhő, amelyiken a Jóisten ül és jóságosan alámosolyog.
     Csak amikor visszatérsz újra az emberek közé, a rontó-emberek és a gyűjtő-emberek közé, és hiába gonoszok
hozzád, te mégis jóval viszonzod gonoszságukat, szeretettel vagy mindenki iránt, és az élet legsúlyosabb perceiben is
derű és békesség van a homlokodon.
     Csak akkor látják meg rajtad, hogy az Angyalok Tisztásán jártál, kedvesem.



Jó dolgunk volt...
     A Katona Nándor Közösség egy hetes nyári tábora idén Zalában, Botfán
volt, a Mindszenthy Ifjúsági Szálláson, mely egy átalakított kastélyépület,
nagy parkkal, amelyben sátoroknak és focistáknak is bőven volt hely.
     Zalában viszonylag kevés magas hegy van, ezért a „nagytúra” ez évben
elmaradt. Kárpótlásként az egyik délután több dombon mentünk fel és le,
míg végül odaértünk egyik társunk családjának boros pincé jé hez. Teszteltük
a vörös- és a fehérborukat is: mindkettőt nagyon jónak (dalra fakasztó
minőségűnek) találtuk.
     Ezen kívül voltunk Zalaegerszegen állatsimogatóban (ahol tanúi voltunk
annak, hogy Benyik atyát még a pitbullok is tisztelik), arbo ré tumban,
skanzenben, strandon. Az egyik délelőtt egy madarász tartott ne künk
érdekes, magyarázattal egybekötött bemutatót: füzikét, cinkét gyűrűztünk.
     Jó dolgunk volt a lelki napon: két pap is segítette növekedésünket: Gyuri
atya és Misi atya. A tábor idején zajlott az olimpia, és mivel a szál lá son volt
tévé, hajnalonként a lelkesebbek együtt drukkoltak a ver senyzőknek.
(Mondjuk én nem értem, hogy miért kell versenyezni, miért kell mindenáron
rangsor, ahelyett hogy örülnénk egymásnak – de ez nem ennek a cikknek a
témája :):)
     Jó visszagondolni erre a táborra! Van is rá lehetőség! Nemrég kapta meg
a férjem a 30.000 Ft-os csekket, zalaegerszegi gyorshajtásért...

PECHAN KRISZTINA
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Cserkésztábor – Sopron
     2016. július 7-én útra kelt lelkes
csapatunk (a szegedi, makói és kis -
kunfélegyházi cserkészek szemé lyé -
ben), hogy Sopronba utazva meg véd -
je Mátyás királyt (Kristófot) az áru -
lók haragjától. Ezzel pedig kezdetét
vette egy izgalmakkal és kalandokkal
teli tábor: az első napokat épít ke -
zéssel és sok-sok munkával töltöttük,
ami, valljuk be, nem kicsit izzasztotta
meg a társaságot. Majd felkere ked -
tünk, és nekivágtunk a hegyeknek,
hogy egy nagy túrázás közepette
meg hódítsunk egy kilátót. Azután
egy kis otthoni program következett:
az őrsök külön-külön ínycsiklandozó,
finom paprikás krumplit főztek, min -
denki a maga módján. Ezekből az -
után mindenki megtömhette a ben -
dőjét. Este pedig mindegyik őrs el vo -
nult a saját körletébe, és Bi-Pi tábor -
tüzet tartottak. Egyik éjszaka egy bá -
tor ságpróbán mutathattuk meg bátor -
ságunk nagyságát: egy pályán kellett
végigmennünk a sötét erdőben.
     Napközben minden nap más és
más programok voltak: rohampályán
rohanhattunk végig a fáradságtól ki -
pirulva. Szükségünk volt az erőre és a
kitartásra, ugyanis a szervezők azon
munkálkodtak, hogy minél jobban
megnehezítsék a dolgunkat. Kisebb
nagyobb sérülésekkel ugyan, de min -
denki sikeresen teljesítette a fel ada -
tot. Másik nap métázás sal, számhá -
borúval és egyéb játékokkal pl. in -
telli gens puffal, british buldoggal
múlattuk az időt. Foci EB döntő
nézésre is volt lehetőség, a lelkes

szurkoló csa pat Sopronban nézhette
meg a mér kőzést.
     Szerelemből sem volt hiány,
ugyanis egy egész nap rendel ke zé -
sünkre állt a beszélgetésre és vers -
írásra. Ezekkel a költeményekkel egy
esti tábortűz keretében a fiúk meg ör -
vendeztették a hölgyeket.
     Volt olyan nap is, amikor a ve -
zetők egy főzettől rejtélyes módon
meg bolondultak, és így a gyerekekre
hárult minden olyan feladat, amit a
vezetők végeztek volna el.
     Egyszer pedig elfogyott az erdő -
ből a vad, és ezért útra keltünk, hogy
elhozzunk egy varázsfőzetet, amitől
több állat lesz majd. Időközben az eső
is beleszólt a kirándulásunkba, ám ez
sem szegte kedvünket. Egy ponyva
alatt, igaz, egymás hegyén-hátán,
húztuk meg magunkat éjszakára az
erdőben. Így vészeltük át az esőt, és
más nap jókedvűen indultunk el
hazafelé.

     Sopronba is ellátogattunk és kis
csapatokban, feladatokat megoldva
bejártuk a gyönyörű várost, megte -
kinthettük a látványosságokat. Út -
közben egy kis fürdőzést is megej -
tettünk, így beáztathattuk magunkat a
medencék hűs vizébe.
     Kézműveskedésre is volt lehető -
ségünk a táborban: fonhattunk, gyön -
gyöt fűzhettünk, fa fegyvereket bar -
ká csolhattunk.
     Élelmezésünkről Mária asszony
(Marcsi) gondoskodott, igazán finom
ételeket rittyentett a mindig farkas
éhes társaságnak. Csilisbab, lángos,
túrógombóc, levesek, főzelékek és
még sok más finomság volt, ami után
megnyaltuk mind a tíz ujjunkat.
     A lelki feltöltődésből sem szen -
vedtünk hiányt, ugyanis minden reg -
gel lehetőség akadt az Úrral kezdeni a
napot, vagyis zsolozsmázni lehetett
Tádé pap (Dávid) vezetésével.
Emellett pedig elmentünk templomba
is, ahol az imádkozás után, amit egy
igazán lelkes pap vezetett, a nénik
szeretettel invitáltak minket egy kis
süti evésre. :) 
     Minden este összegyűlt a tábor
összes lakója, hogy együtt játsszon,
énekeljen, mulasson a tábortűz körül.
     A tábor végén elkaptuk az áru ló -
kat, békét kötöttünk velük, meg -
védtük Mátyás királyt (Kristófot), így
eljött az ideje, hogy búcsút vegyünk a
tábortól, egymástól.
     Rendkívül jó hangulatban telt az
egész tábor, az együtt töltött idő alatt
sokat nevettünk, játszottunk, beszél -
gettünk, és sok új barátság is szü -
letett. Mindenki rengeteg új és szép
élménnyel gazdagodva tért haza.

PERÉNyI HAJNI
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Kiscserkész tanyázás
     Július 26-án indultunk el az idei kis -
cser kész tanyázásra, Nagyvázsonyba,
hogy kiderítsük, ki áll a Mátyás király
ellen elkövetett merényletek mögött. A
tábor során megismerhettük a falu múlt -
ját, nevezetességeit: megcsodál hattuk a
Kinizsi-várat, ahol egy izgalmas várjáté -
kot láthattunk, és elzarán dokol tunk az
erdő ben lévő kolostorhoz is.
     Esténként ötletes tábortűzi-számok -
kal készültek az őrsök és kedvelt játé -
kainkat játszhattuk a tűz körül. Pénteken
lovagi tornát rendeztük, hogy meg ta lál -
juk a legmegfelelőbb embereket a király
testőrségébe, ahová csak a bátrak ke rül -
hetnek be.
     Mindenki legnagyobb örömére el -
mentünk Zánkára, hogy megmártóz has -
sunk a Balatonban. A strandon újabb
meg  lepetés várt ránk: ebédre lángost és
palacsintát kaptunk!
     Rengeteg élményben volt részünk, és
a programok között mindig találtunk időt
a játékra. Izgalmakban is bővelkedett a
tábor, olyannyira, hogy még az utolsó
napra is jutott belőlük: a busz – amivel
Veszprémbe mentünk volna – úgy tömve
volt, hogy nem vehetett fel minket. Így
kissé kalandos úton jutottunk haza, de
mindenki megőrizte a nyugalmát, ezért si -
került elérnünk a Szegedre tartó vona tot.

     Remek kiscserkész tanyázáson ve -
hettünk részt, ami vezetőink nélkül nem
valósult volna meg. Köszönjük nekik!

KISS BORÓ

HAzAÉrtÜNK!

     Történetünk 2016. július 31-én ját -
szó dik, amikor is az 550. sz. Márton
Áron Cserkészcsapat kiscserkészei sze -
rettek volna hazajutni Nagyvázsonyból
Sze gedre egy délutáni buszjárattal. Erről
előre szóltak is a busztársaságnak, de
mivel az említett járat tömve volt, így
más meg oldást kellett kieszelni, hogy ha
már hazaindultak, estére meg is érkez -
zenek otthonukba.
     Vasárnap délután fél 5-kor ez kissé
kilátástalannak tűnt, de egy-két telefon és
járatkeresés után úgy döntöttek, hogy ne -
ki vágnak az útnak. Segít sé gükre sietett a
csoport hoz tartozó sze mélyautó és nagy -
vázsonyi kisbuszos őrangyaluk, akik a
csoport egy részét el szállították a vesz -
prémi vasút állomásra. Azok sem marad -

tak tétlenek, akik a busz meg álló ban ma -
radtak: egyik bátor, vál lal  kozó szelle mű
vezetőjük a kocsikból kipakolt tábori
cuccok őrzését vállalta. A többiek pedig
gyalog neki vágtak a Veszprém felé tartó
útnak, addig is, míg fuvarosaik vissza -
érnek. A kis tár saság egy szűk óra alatt 5
km-t gyalogolt hősiesen a rekkenő hő -
ségben, mígnem őket is felvették fuva -
rosaik. Így elérték a 19 órakor Pestre in -
duló vonatot. :)
     A vonaton is akadt bátran jó szándékú
lélek, aki a társaságot nem hagyta cser -
ben. Elsőként azt a kalauzt említenék
meg a hálás kis hősök, aki nagyon együtt -
műkö dően próbálta a Kelenföldről Nyu -
ga ti ba való átjutásukat segíteni, és a helyi
közlekedésben járta sabb uta zó kö zön -
séget is bevonta a gondol ko dás ba. To -
vábbá jelezte a szegedi vonatuknak, hogy
ha lehetséges egy pár perccel kés lel tessék
az indulást, ami nagyon sokat számít!
     Aztán a vonat utasait, akik az utazás
alatt végig a leghatékonyabb át szállási
lehetőséget próbálták meg találni, annak
ellenére, hogy kételkedtek abban, hogy a
15 kiscserkészből és 8 vezetőből álló kis
csapat sikeresen teljesíti szűk fél óra alatt
az átszállást.
     Közülük szeretnék külön kiemelni
Második Őrangyalukat, egy hölgyet, aki
habár tovább utazott volna a vég állo má -
sig, leszállt velük Kelenföldön 20:22-kor,
hogy segítsen a metró aluljárók világában
rutinosan és gyorsan el iga zodni. Ő végig -
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kísérte a gyors Kálvin téri átszállást,
majd a Nyugatiban is előre szaladt a
vezetővel, hogy megállítsa a már indu -
lásra kész vonatot.
     Veszprémi kalauzuk közbenjárásának
köszönhetően a vonaton tudtak róluk, így
sikerrel jártak és 20:51-kor az utolsó kis
lábak is felértek a vonatra (ami egyéb -
ként 20:50-kor indul). :)
     Mindannyian nagyon hálásak va -
gyunk azért, hogy a sze gedi vonatunk
dolgozói készségesen vár tak ránk!
Kellett mind ehhez a sok lelkes segítő,
illetve szám talan járókelő az aluljáróban,
aki zokszó nélkül utat en ge dett a nagy
táskákkal rohanó elszánt utazóknak.
     Haza utunk így hatalmas siker él -
ménnyel folytatódott, és ki-ki végig éne -
kelte, beszélte, vagy szunyókálta az utat.
     Ezzel a kis beszámolóval az a célunk,
hogy köszönetet mondjunk minden Név -
telen Segítőnknek, aki végig izgult ér -
tünk, hogy vajon sikerül-e. Reméljük,

előbb-utóbb eljut hozzájuk a hír, hogy
HAZAÉRTÜNK!
     Nagyon sokat kaptunk ettől a szeren -
csétlenül induló hazaúttól: megtanultuk,
hogy a segítőkészség, az elszántság és
összeszedettség révén a lehetetlennek
tűnő dolgok is sikerülhetnek, ha oda -
figyelünk egymásra.

Az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat
kiscserkészei, vezetői

és nem utolsó sorban a szülők,
akik a várt napon visszakapták

gyermekeiket :)

     Idén nyáron csapatunk 5 lelkes, ka -
land vágyó cserkésze egy izgalmas, emlé -
kezetes 4 napos vízitáborban vehetett
részt. A szlovákiai Zselíz községtől egé -
szen a nagy múltú Szentendréig tartó
túra, hazánk egyik legcsodálatosabb,
történelmileg leggazdagabb helyszíneit
érintette. A garami zúgók forgataga, a
csodálatos víztükör látványa, titokzatos
öblök, hajóroncsok felkeresése, az egy-
egy eltörpenő szóviccek tömege mind-
mind a csipet csapat jó hangulatának
kedvezett. A napi 20-30 km leevezése
felüdítő kihívást jelentett számukra, ami
mind testileg mind lelkileg megerősítette
őket. A Dunántúl folyóvízi környeze -
tének gazdag növény- és állatvilágának
megismerése számos új ismeretanyaggal
gazdagította tudástárukat. A kenukban
hátradőlve, a napfény és a természet
bűvöletének forgatagában élvezhették a
harmónia és megnyugvás erejét. Az esti
tábortűz, a szigeteken töltött csillag fé -
nyes esték lehetővé tették számukra az
egész napos evezés utáni megpihenést.
Mindemellett betértek Esztergomba és
Szentendrére is, ahol felfedezhették a
város gyönyörű nevezetességeit, házait,
tornyait. Összességében egy felejt he tet -
len tábor részesei lehettek, amire később
is csak mosolygó szívvel fognak vissza -
gondolni.

JANKOVSZKI RÉKA

     Túránk két kenuval Zselíztől indult,
és két napig a Garamon eveztünk. Se be -
sen folyt a víz és az események is pe reg -
tek: zúgókon keltünk át, a bényi tájház -
ban megismerkedtünk a „kurtaszoknya”
történetével és a Gondviselés erejét is
bőven megtapasztalhattuk.
     A harmadik naptól kezdve a Dunán
folytattuk utunkat, amely széles vizével
békésebb napokat ígért. Ennek ellenére
itt is akadt érdekesség bőven: a pilis -
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Vízitábor 2016. augusztus 3-7.

maróti hajótemető, Esztergom látképe az
esti Dunáról, a szentendrei skanzen...
     Öt napos kirándulásunk végén él mé -
nyekben gazdagon tértünk haza, és már
el is kezdtünk gondolkodni a kö vet kező
évi túra helyszínén!

BIBOK ÁGNES
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Évadzáró kórus bográcsozás
     A tavalyi évben alakult kamarakórusunk június 11-én egy közös bográ cso -
zással zárta az éves munkáját.
     T. Kiss Laci bácsi és felesége, Marika néni gondos odafigyelését és
szakértelmét dicsérte az elkészült pörkölt, mely a késő délutáni órákban várta
a kórustagokat és azok családjait. A kórushoz az idén is lehet csatlakozni
(évközben is!). Főleg többszólamú kórusműveket és gregorián énekeket
fogunk megtanulni, melyek az ünnepi szentmiséken hangzanak majd el.
Érdeklődni Simon Bálintnál, a templom kántoránál lehet.

SIMON BÁLINT

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Károlyi György
† Kovács Pálné Mátó

Veronika
† Kriska Béláné Nyilas

Katalin
† Lobozár Ferenc
† Naschitz Jenőné Kovács

Erzsébet
† Szakál Pál
† Tösmagi János
† Völgyesi Béla

Sok szeretettel köszöntjük testvérein -
ket, akik az újjászületés szentségé ben
részesültek:

• Csordás Anna
• Hajdu Levente András
• Kádár-Németh Kende
• Lázár Zita
• Marosvári Milán Attila
• Nagy Péter
• Ötvös-Laváti Róza
• Varga Brúnó
• Vaszi Erik

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Bagóczky Sándor László
és Török Nikolett

Dékány Zoltán Ferenc
és Koczor Sarolt Mária

Török Krisztián
és Hegedűs Ibolya

Egynapos kirándulás Budapesten
     Szép őszi napon Budapestre indultunk kirándulni. Megnéztük a felújított
Várkert Bazárt, sétáltunk a várban, az 1827-ben épült Ruswum cukrászdában
kávéztunk, süteményt ettünk. Kora délután eljutottunk a Margit szigetre, ahol
kolostorromokat, zenélő szökőkutat, rózsakertet láttunk.
     Következő alkalmakra sok szeretettel várunk mindenkit. Tervbe van véve:
a Gellért szobor, a sziklakápolna, és az Állatkert meglátogatása.

DÖMÖTÖRNÉ ERZSI



Hétfő:             9-12;      15-18
Kedd:             9-12;      15-18
Szerda:           9-12;      15-18
Csütörtök:     9-12;      15-18
Péntek:           9-12;      15-18

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
Igeliturgia: 18 óra
Gyóntatás: szentmisék előtt fél
órával
Lelkibeszélgetés: előre megbe -
szélt idő pont ban, de sürgős ügy ben
bármikor lehet a plé bánost keresni.

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia

kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal.

Lapzárta: 2016. szeptember 19.

Szerkesztőség tagjai:
Dr. Benyik György
felelős szerkesztő
dr. miseta mária

szerkesztő
zólyomi Norbert

szerkesztő, számítógépes-tördelő

Szerkesztőség címe, elérhetősége:
6723 Szeged, tátra tér 5.
telefon/Fax: (62) 483-750

mobil: 70/525-2106; 20/823-1979
E-mail: teka@szentgellert.szeged.hu

A Szőlőfürt az Interneten is olvasható.
Honlapunk címe:

http://www.szegedtarjanplebania.hu

Nyári együttlét a Baba-mama Klubban
A tanítási szünet ellenére a Baba-Mama Klub tagjai nyáron is rendszeresen
találkoztak. A nagy meleg ellenére azok az édesanyák, aki éppen nem
nyaraltak, szívesen jöttek a hűst adó diófa árnyékába a közösségi ház
udvarába. A nagyobb babák már ismerik egymás nevét, és ha az Iglói utcába
érnek édesanyjuk kezét fogva húzzák őket „klubbozni”.
Továbbra is várjuk az érdeklődő anyukákat babájukkal együtt keddenként 9-
12 óráig a közösségi házba, hogy megosszuk tapasztalatainkat, és örüljünk
egymásnak.

Sz.M.

málcsika mindig érezte
az isteni gondviselést
92. születésnapját ünnepelte Molnár Amá -

lia gyermekorvos, vagy ahogy Szeged- szerte
ismerik: Málcsika. Elmesélte, milyen az az éte -
ri kapcsolat, ami a gyerekekhez fűzi és azt is,
hogy mindig érezte az isteni gondvise lést, hogy
az utolsó pillanatban mindig elren deződtek a
dolgok.

Pályaválasztásával kapcsolatban elmesélte, hogy nagyon sokat betegeskedett gyerek korá -
ban. Középiskolában Soós Paula tanította a matematikát olyan jól, hogy minden „lükött” gyerek
megtanulta. Ám amikor tanárt váltott, félt bemenni az iskolába. Ez volt az egyik ok, ami a ta -
nár ságtól elriasztotta. Amikor az érettségije napján szörnyű hasfájással kórházba vitték és meg -
operálták, olyan hálás volt az orvosnak, hogy végképp eldöntötte: gyerekorvos akar lenni. Ké -
sőbb tanított is a Kossuth Zsuzsanna Szakiskolában, illetve a védőnőképzőben. Közben több
ezer gyerek fordult meg a kezei közt a II-es kórházban, a gyerekklinikán, az SZTK-ban, a Ság -
vári iskolaorvosaként, három óvodában és három bölcsődében, míg 70 évesen nyugdíjba nem ment.

„Egyik tanítványom kérdezte egyszer, mennyi pénzt kapok én a szülőktől, hogy ilyen
kedves vagyok a gyerekekhez. Csodálkozva néztem rá. Hat saját gyereket szerettem volna, de
a Jóisten másképp rendelte, nem lett egy sem. Az édesanyák a megmondhatói, amint a cse -
csemőket ráfektettem a vizsgálóasztalra és föléjük hajoltam, kettőnk között elindult egy lát -
hatatlan beszélgetés. Olyan volt az, mint az első szerelem, megérezte a szeretetemet. Nagyobb
gyerekeket kacsarajzzal vettem le a lábukról, hogy jól viselkedjenek a vizsgálat alatt” – mesélt
ragaszkodásáról a gyerekekhez. Gyógyított és tanított, mellette képezte is magát. 

Elvégezte a Hittudományi Főiskolát, a tanárképző főiskola mentálhigiénés szakját, és
valóra váltotta elképzelését, hogy még egy jótékonysági szervezetben is dolgozhasson. A Máltai
Szeretetszolgálathoz szegődött el. Egészséges gyerekektől nem kapott annyi szeretetet, mint a
Dr. Waltner Károly Otthon fogyatékosaitól, akiknek tábort szervezett. Az orvosi hitvallását úgy
fogalmazta meg, hogy alázattal kell szolgálni a beteget. Az alázat az emberi szervezetnek szól,
ami bármikor produkálhat váratlan dolgokat, tudomásul kell venni, hogy ő az úr.

DOMBAI TÜNDE

(Átvéve a Délmagyarország-ból, Fotó: Kuklis István)
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