
     Szent Gellért püspök legen dá -
jában, amelyet az Érdy-kódex őrzött
meg, szerepel egy sokat idézett
passzus, amely vitákra és számtalan
következtetésre adott már okot. „Cir -
ca mediam noctem audit strepitum
molarum. Quod ipse alias non vide -
rat, mirabatur quidnam hoc esset...”
Vagyis: „Éjféltájban valami zúgást
hallott, de nem látta, mitől származik
és ezért csodálkozott. Aztán az a nő,
aki egy malmot hajtott, énekelni
kezdett. Az ámuló püspök erre így
szólt Walterhez: Hallod-e Walter a
magyarok szimfóniáját? És mind ket -
ten nevettek a dalon. Majd a püspök
így szólt: Milyen dal ez, mely arra
kényszerít, hogy félbe hagyjam az
olvasást? Mire Walter felelte: Ven -
dég látó házigazdánk szolgáló lánya
énekel, aki ura búzáját őrli...”
     Tudtommal ez az első feljegyzés a
magyar énekről. Arról, hogy miket
énekeltek Szent István korában, a
temp lomban, keveset tudunk. Nagy
való színűséggel Gregorián latin éne -
ke ket, hiszen 4. század második

felétől ismertek voltak a nyugati ka -
to likus egyházban. A 7. század elején
Nagy Szent Gergely pápa rend sze rez -
tette ezeket az énekeket. Ko ráb ban
Gellért püspökhöz hasonlóan  bencés
szerzetes volt. Ő lett ennek az ének -
stílusnak a névadója.
     Nagy Károly idején, a 8. századtól
sok másolat készült ezekről az éne -
kekről, melyeknek első kódexét Ró -
mában a Lateráni bazilika oltárá hoz
láncolták. A 9. századtól ezeket az
énekgyűjte mé nyeket neumák kal (a
kották elődjével) rögzítve má sol ták.
Gellért valószínűleg ismerte ezeket.
     Dobszay László kutatásai mutat -
ták ki, hogy a felvidéki magyar nép -
éne kek dallamai sok esetben a gre go -
rián énekek dallamaival mutatnak
hasonlóságot. Az 1400-as évek ele -
jére a templomi orgonáknak két tí -
pusa alakult ki. Az első a karzaton
álló ún. Blockwerk orgona volt,
amely méreténél fogva helyhez kötött
hangszerként állt a templomok kó ru -
sán. A második típus az ún. pozi tív -
orgona, amelyet kis mérete miatt oda
lehetett állítani, ahol szükség volt rá.
     A legrégebbi magyarországi
temp lomi orgona a soproni Szent
György templomban található, ami
1633-ban épült. A barokk kor után
Angster József (1834–1918) és mű -
helye, valamint a Rieger orgonagyár
számos hangszert épített. Ez az orgo -
nák egy újabb nemzedékének térhó -
dítását in dította el. A nagyobb székes -
egyházaktól kezdve a kis falusi temp -
lomokig mindenütt megtalál hatók
ezek a hangszerek.
     Templomunk első elektromos or -
go náját Albert Péter építette és nyo -
mai, a hangzó csa tornák fából készült
csövei, még ma is láthatók a falon.
Egy sajnálatos eset miatt, és az eltelt
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Adjunk tiszteletet
Szent Gellért püspöknek,
ki a hitet hozta
a mi nemzetünknek,
életét áldozva
Krisztus szent ügyének,
elvetette magját
kereszténységünknek.
Azért kérünk, atyánk,
el ne hagyj bennünket,
tartsd meg szent hitében
a mi nemzetünket,
erős lelkületre
neveld híveidet,
hogy egykor a mennyben
elnyerjék helyüket.

(ÉE 267)
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idő okozta elöregedés azt követelte,
hogy újabb elektromos orgonát vásá -
rol junk mintegy 30 évvel ez előtt.
Ennek a két manuálos orgoná nak a
működése mára bizonytalanná vált. A
legújabb orgonát a Szeged-Csanádi
Püspökség és Szeged Város Ön kor -
mányzatának 2,5–2,5 MFt-os támo -
ga tásával vásároltuk meg 5,700.000
Ft összegben. A fenn maradó 700.000
Ft-ot a hívek tá mo gatásából szeret -
nénk kifizetni egy éven belül.
     Az orgona építője Gesztesi-Tóth
László (és csapata) aki orgona tanul -
mányait Koloss Istvánnál, a Szent Ist -
ván Bazilika egykori orgonis tá jánál
kezdte. A Zeneakadémián Lehotka
Gábor és Pálúr János növendékeként
2001-ben diplomázott. Ezzel párhu -
za mosan a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának hallgatója, ahol
2002-ben karvezető diplomát is szer -
zett. Jelenleg a Budapest-Belvárosi
temp lom orgonistája. Általa épített
Hapuptwerk orgona működik már
Kiskőrösön, Vácott illetve Pécsett is.
A legrégebbi 9-10 éve hibátlanul üze -
mel. Ezzel egy olyan hangszer kerül
templomunkba, amely alkalmas a li -
tur gikus zenei szolgálat mellett kon -
cert művek megszólaltatására is. Az
elektronika adta lehetőségekkel élve,
nálunk is megszólalhat a caen-i
(Fran ciaország) Cavaillé Coll orgona,
amely a francia romantikus stílust
kép viseli; a zöblitz-i (Németország)
Silbermann orgona, amely Bach-kori
német művek játszására alkalmas; a
portland-i (USA) Rosales valamint a
velesovo-i (Szlovénia) Moscnik or -
gona.
     Templomunk híres volt arról,
hogy különböző stílusú egyházzene
szólal meg benne a liturgia szebbé
tételére. Ezért a népének, a komoly -
zenei alkotások, motetták, ifjúsági
énekek és Taize-i énekek ma is meg -
szólalnak, a szertartások és az elmél -
kedések elmélyítésének céljából. A
Lumen és a Vox Laetitiae kamara kó -
rus egyaránt énekel különböző stílusú
kórusműveket, és a közösség is be -
kap csolódik a kántor által vezetett
éne kekbe. A mise végén játszott elő -
adási műveket pedig szívesen hall -
gatják. Reméljük, az új hangszer in -

spi rálni fogja a híveket és a hittanos
gyerekeket is az együtt éneklésre.
Hiszen, aki énekel, az kétszeresen
imád kozik.

B. Gy.

Bibliamásolók Biblia Köre

2019. május 17-én megtartottuk a
Bibliamásolók Biblia Köre utolsó
foglalkozását. Dr. Benyik György
plébános beszélt a Miseta Mária által
másolt, az előző alkalmon kivá -
lasztott szentírási szakaszról, Keresz -
telő Szent János működéséről, majd
válaszolt a témához kapcsolódóan
feltett kérdésekre. Plébános úr
megköszönte a Bibliamásolók Biblia
Köre foglalkozásain való részvételt
és megígérte, hogy igény esetén a
tanfolyam ősszel folytatódik.

BDJ

Egy napon 1 úton 1 célért

     Augusztus 24-én tartották meg az
1Úton elnevezésű nemzetközi zarán -
dok napot, melyet az idén az édes apá -
kért ajánlottak fel. Négy országban a
teljes Mária-út szakaszon voltak za -
rán doklatok. Híveink közül is bekap -
csolódtak a Szeged-Algyő-Tápé-Sze -
ged útvonalon szervezett programba.

     Ezen, az ún. tiszai szakaszon a
Tátra térről 8.30-kor indultunk és 11-
re értünk az algyői templomhoz. On -
nan a töltésen át mentünk Tápéra,
ahol a Művelődési Házban meg pi -
hen tünk és újult erővel indultunk a
Dómban 18 órakor tartott közös záró
szentmisére, ahol a többi szakasz
zarándokaival találkoztunk.

     Ez nem csupán egy kirándulás,
ha nem egyfajta közösségépítés is,
mely során egy célért megyünk. A za -
rándoklat alatt imádkozva énekelve
tettük meg a szakaszokat, de jutott
idő a pihenésre és beszélgetésre is.
Minden résztvevő kegyelmekkel gaz -
dagodva ért haza.

NAGy EMESE
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Projektjeink előrehaladása
Szent Gellért Plébánia - tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány EFOP-1.3.7-17-2017-00041 sz. pályázat

     A 2017-ben készült költségvetés reális végrehajtása érdekében módosítási javaslatot nyújtottunk be a program 2018.
március 1-i megkezdése után. Többszöri hiánypótlás illetve módosítási kérelem után a 6. sorszámú módosítási
igényünk alapján a kért változtatásokat 2019. február 18-án elfogadták. A 7. sz. módosítási igény alapján, mely a
konzorciumi partner részére történő költség átcsoportosítást tartalmazott, a Támogatási Szerződés módosítása is
megtörtént 2019. május 28-án. A 8. módosítási igényünkben a 2. mérföldkő eltörlését kértük. Ezt 2019. szeptember 2-
án elfogadták.
     Összesen három kifizetési igénylést adtunk be:
Az 1. kifizetési igénylést elbírálták 2019. 01. 31-én
A 2. kifizetési igényléssel együtt az 1. mérföldkő szakmai beszámolója is elfogadásra került 2019. 04. 09-én.
A 3. kifizetési igénylést elbírálták 2019. 09. 03-án

     Az eddig elszámolt összegek:

1. kifizetési igénylés: Elszámolásra benyújtott: 8.198.736 Ft Elfogadott: 7.194.931 Ft

2. kifizetési igénylés: Elszámolásra benyújtott: 6.179.902 Ft Elfogadott: 5.544.763 Ft

3. kifizetési igénylés: Elszámolásra benyújtott: 10.550.490 Ft Elfogadott: 10.094.381 Ft

Likviditási probléma nálunk eddig nem merült fel, az idén végrehajtott programok kifizetésére megvan a fedezet.
Most szembesültünk először azzal a ténnyel, hogy előlegként csak a támogatási összeg 90%-a lesz kifizetve. Ismerve
a plébánia szűkös anyagi viszonyait, előre veti árnyékát az, hogy a következő évben nem lesz fedezetünk a hiányzó kb.
5 MFt megelőlegezésére.

Jelenleg tehát elmaradásunk nincs, az idei programok közül már befejeződtek a következők:
- Nagyböjti képzőművészeti kiállítás
- Pünkösdhétfő
- Egyházzenei koncertek (2 db)
- Hagyományos családi nyaralás
- Cserkésztábor
- KNK nyári családi tábor
- Bibliamásolók bibliaköre
- Nyári napközis hittantábor
- Eszközbeszerzés (újabb engedély alapján)
- Közösségi tér (Csendes percek szoba)

Folyamatban van:
- Kommunikáció és marketing
- ESZA kérdőívek felvétele új belépők
esetén

A még hátralévő idei programok:
- Búcsú
- Nyugdíjas karácsonyi vacsora

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT

szakmai koordinátor
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     Ez volt a 17. családi nyaralásunk,
melyet második alkalommal támo -
gatott az EFOP-1.3.7-17-2017-00041
sz. pályázat. Csapatunk új tagokkal
bővült, így 40 fő részvételével in -
dultunk július 8-án, hétfőn reggel a 6
napos kirándulásra, bérelt busszal a
Tátra térről.
     A Szombathelyre vezető hosszú
utat Simontornyán szakítottuk meg
egy kis pihenőre, ebédszünetre. Meg -
te kintettük a jó állapotban fenn ma -
radt simontornyai várat, amely kissé
kiesik a turista forgalomból, megér -
de melne egy kis belső felújítást és

nagyobb reklámot. Köszönet illeti a
vár gondnokságát, akik a hétfői szün -
nap ellenére kinyitották a kaput és
szeretettel fogadtak bennünket.
     Este a szombathelyi Martineum
Fel nőttképzési Központban elfog lal -
tuk szálláshelyeinket.
     Július 9-én, kedden Szombathely
városával ismerkedtünk. Délelőtt a
Szent Márton Látogatóközpontot ke -
restük fel és nagy sétát tettünk a bel -
vá rosban. Majd finom ebédet kap -

tunk a Pityer Csárdában. Délután a
Szili János Látogatóközpont vendé -
geiként hallgattuk meg a szombat -
helyi egyházmegye történetét és meg -
néztük a Sarlós Boldogasszony
Székes egyházat.
     Július 10-én, szerdán egész napos
buszos kirándulásra mentünk. Elő -
ször a gyönyörű Árpád-kori jáki
temp lomot kerestük fel, majd tovább
utaztunk Körmendre. Itt a Dr.
Batthyány-Strattman László Múze -
um ban a boldoggá avatott orvos éle -
tével és munkásságával ismerked -
tünk, majd tovább utaztunk az Őr -
ségbe. Őriszentpéter mellett a Pityer -
szeri Skanzenben töltöttük a délutánt.
A gyönyörű kiránduló idő is hozzá -
járult ahhoz, hogy ez a nap is felejt -
hetetlen élményként maradjon meg a
résztvevők emlékezetében.
     Július 11-én, csütörtökön Sárvár
volt az úti cél. Délelőtt a várat, a Ná -
dasdy Ferenc Múzeumot kerestük fel,
délután a csoport ketté vált, egy része
a vár melletti Arborétumot és a bel -
várost nézte meg, a másik rész a
Gyógy- és Wellnes fürdőben pihente
ki a nap fáradalmait.
     Július 12-én, pénteken szintén
egész napos kirándulásra indultunk.
Délelőtt Kőszeg, a Jurisics vár és a
han gulatos belváros megtekintése
volt a program. Délben nagy szeren -
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csénkre sikerült bejutni a gyönyörű
Jézus Szíve Templomba, melynek
bel ső kiképzése, az ég kékjével har -
mo nizáló festése rendkívüli lelki él -
ményt is jelentett mindenkinek. Dél -
után – személyes baráti kapcsolatok
révén – még az egyetem kezelésében
működő vártoronyba is bemehettünk.
Az itt kiállított óriás szőlőprés láttán
tisztelettel adóztunk elődeink techni -
kai tudása előtt. Délután végig bu -
szoztunk az Irottkő lábánál fekvő fes -
tői kis falu, Velem főutcáján. A falu
végén egy parkban a hagyományos
mesterségeket bemutató kis műhe -
lyek re bukkantunk. Bezárva, elha -
nya golt, roskadozó állapotban állnak
a kis házak a fák alatt. Váratlanul egy
pincelejárót is felfedeztünk, előtte
kopott emlékoszlop hirdeti, hogy itt
őrizték a Szent Koronát egy darabig a
II. világháború végén, amikor kime -
ne kítették az országból. Több gon -
dosságot érdemelne ez a hely véle mé -
nyünk szerint. A napot a műemléki
védelem alatt álló cáki pincesoron
fejeztük be. A hely gondnoka, Cák

polgármester asszonya fogadott ben -
nünket nagy szeretettel és finom helyi
borokkal. Elmondása szerint nagy
nehézséget jelent a falunak a pincesor
állagvédelme.
     Július 13-án, szombaton elbú csúz -
tunk a vendéglátóinktól, nagy hálával
és köszönettel, hiszen itt mindent
meg kaptunk, ami egy plébániai kö -
zös ség nyaralásához szükséges: ké -
nyelmes, tiszta szállás, kitűnő ét ke -
zés, napi szentmise lehetősége a kis
templomban, közösségi tér bizto sí -
tása az esti játékhoz, beszélgetéshez,
kedves személyzet. A hazafelé vezető
úton még egy program várt ránk: A

Herendi Porcelán Manufaktúra meg -
látogatása.
     Utolsó pihenőnk a soltvadkerti
híres cukrászda volt. Itt elnyalni egy
jó fagyit szinte rituális kötelessége
minden Szegedre tartó utasnak.

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT
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     Az EFOP-1.3.7-17-2017-00041
sz. pályázati támogatásnak kö szön he -
tően második alkalommal tudtunk a
szokásosnál nagyobb létszámú és
idő tartamú tábort szervezni. A gaz -
dag, sokszínű és érdekes program
után a gyerekek és szülők is hálás kö -
szönetüket fejezték ki.
     A tábor minden napjának prog -
ramja imával és daltanulással kezdő -
dött.
     Július 22. (hétfő): a tábor prog -
ram jának, rendjének ismertetése és az
adminisztrációs feladatok elvégzése
után ismerkedős játékok következtek.
Délelőtt a táborozók két részre osztva
kézműves foglalkozáson illetve irá -
nyí tott szabadtéri játékon vettek
részt.
     Július 23. (kedd): utazás Újsze -
gedre, a Füvészkertbe. A sok szép eg -
zo tikus növény, a pillangóház és a
gyönyörű lótuszvirágok megtekintése
volt a délelőtt feledhetetlen prog ram -
ja. Az ebéd pizza volt. Délután még
sokat játszottak a gyerekek a Liget -
ben, az új játszótéren.
     Július 24. (szerda): délelőtt a töl -
tés mentén sétáltunk el a Máltai ját -
szótérre. Útközben megtekintettük a
Zápor-tavat és több játszótéren is
meg álltunk. Délután a csoport tagjai
a már tavalyról ismert meseterapeuta
által vezetett foglalkozáson vettek

részt. Ez alkalommal a madarakról,
tollaikról és a bennünk rejtőző képes -
sé gekről volt szó.
     Július 25. (csütörtök): az egész
napot az alsóvárosi Napsugaras Táj -
háznál töltötte a csoport. A gyerekek
filcből készítettek tarisznyát, amihez
fonálból fontak akasztót. Finom ebé -
det is kaptak, délután játszottak illet -
ve folytatták a kézműveskedést.
     Július 26. (péntek): A nap érde kes -
sége a délelőtt megtartott kutya tera -
peutás foglalkozás volt, amely sokak -
nak már ismerős volt, ám számos
újdonságot is megtudtak a gyerekek,
akik egy órára a kutyák vidám játszó -
társai lettek. Ezután szentmisén
vettek részt, melyet plébános úr

celebrált a templomban. Délután egy
indián lányról szóló történetet be mu -
tató padlóképes foglalkozáson vettek
részt. A napot és az első hetet vidám
palacsintázás zárta.
     Július 29. (hétfő): a tábor prog -
ramjának, rendjének ismertetése és az
adminisztrációs feladatok elvégzése
után délelőtt ismét a szövés volt a
program. Közben a csoport többi tag -
ja filmet nézett. A gyerekek na gyon
örültek a pattogatott kukoricának is.
A nap hátralévő részében folytatódott
az eléggé időigényes kézműves mun -
ka, de lehetőség nyílt játszótéri játé -
kokra is.
     Július 30. (kedd): a csoport ezen a
napon felkereste a Vadasparkot, ahol
sok érdekes állatot láttak. Mindenki -
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nek ízlett a finom ebéd, amit ott kap -
tak. A tevéknél elénekeltük a már ko -
rábban megtanult dalt. A oroszlán
kölyök mellett a fóka-show is lebilin -
cselte őket. Az egész napot ott töl -
töttük és ez alkalommal azokat a tá -
jakat és állatokat is felkerestük,
amikre tavaly nem jutott idő.
     Július 31. (szerda): a délelőtti
prog ram a MÁV székházban talál -
ható Vasúttörténeti kiállítás meg te -
kin tése volt. A hely szűkössége miatt
a gyerekek két csoportban mehettek
be: amíg a társaság fele a múzeumban
volt, a másik része a közeli játszó -
téren szórakozott. Délután a kiállítás
igazgatójától kapott színezőket, rejt -
vé nyeket, feladatokat készítették el a
résztvevők. A végén mindenki kapott
valamiféle jutalmat érte.

     Augusztus 1. (csütörtökön): uta -
zás a belvárosba, játszótér, hajózás a
Tiszán és séta a parton, ez volt a dél -
előtt programja. Az ebéd pizza volt
egy belvárosi étteremben. Délután a
Tisza-parti játszótéren játszhattak
sokat.
     Augusztus 2. (péntek): délelőtt új -
ból kutyaterapeutás foglalkozás volt,
de ez alkalommal egy fiatal állat is

ellátogatott hozzánk. A gyerekek az
egy éves Macit is hamar a szívükbe
zárták és ismét nagyot játszottak a két
pajkos négylábúval. Utána a temp -
lom ban plébános úr mutatott be
szent misét. Délután a szívről szóló
padló képes foglalkozáson vehettek
részt a gyerekek. A napot és a tábort a
már megszokott vidám palacsintázás
zárta.

ZóLyOMI NORBERT
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     A tábor a Telkibánya község I.
számú gyermek táborában valósult
meg az EFOP-1.3.7-17-2017-00041
sz. pályázati támogatás segítségével.
     A tavalyi táborhoz képest újabb 3
gyermekes családdal bővült a tábo ro -
zók csapata, így a résztvevők száma
az idén 66 fő volt. A 60 évestől az 1
évesig sokféle különböző helyzetű -
megváltozott munkaképességű, egye -
dül álló szülő, nyugdíjas, roma szár -
mazású valamint nagycsaládban élő -
személy tudott ott lenni.
     A tábor első két napján az össze -
hangolódás ismerkedés volt a cél.
     Augusztus 5-én Dr. Benyik
György plébános atya meglátogatta a
tábort, lelkigyakorlatot tartott és
szent misét mutatott be.
     Augusztus 6-án bérelt buszokkal
jutottunk el Aggtelekre, ahol a köz -
ponti és a Vöröskői-barlangot baran -
goltuk, be illetve a felszínen ismer -
ked tünk játékos kincskeresés formá -
já ban a környék élővilágával.
     Augusztus 7-én a hollóházi por ce -
lángyár múzeumát tekintettük meg,
ahol a vállalkozó kedvűek a porce lán -
festést is kipróbálták.
     Augusztus 8. a kikapcsolódásé: a
Zempléni Kalandpark élményelemei
közül válogattunk.
     Augusztus 9-én szintén a bérelt
buszokkal elutaztunk a miskolc tapol -
cai barlangfürdőbe, ahol a forró nyári

napon a gyerekek és felnőttek is fel -
üdíthették magukat.
     Augusztus 10. a rövid túrák napja
volt, ásványkereséssel a környékbeli
hegyekben. A jobb erőnlétben lévők
Füzér várához kapaszkodtak fel meg -
cso dálták a gyönyörűen felújított vá -
rat és a kilátást. Hallgattuk az ide gen -
vezető lebilincselő történeteit a vár -
ban folyó életről, a koronáról, a ká -
polna felújításának eseményeiről.
     Esténként vacsora előtt és után le -
hetőség nyílt ügyes apukák segít sé -
gével barkácsolásra, így szépen dí szí -
tett papírzsebkendő tartók készültek.
Az anyukák segítségével a papírmasé

technikával is megismerkedhettek a
résztvevők.
     Emellett kihasználva a táborhely
adta lehetőségeket remek hangulatú
pingpong, kosárlabda és foci mér kő -
zések zajlottak. Sötétedés után film -
vetítést is tartottunk a kicsik és a ka -
maszok részére. Tábortűz és a közös
éneklés zárta a tábort szombat este.
     Augusztus 11-én nehéz szívvel
vettünk búcsút a festői tájtól.

JUHÁSZ SZILVIA

     Megszerettük a Zemplént, a ta va -
lyi évhez hasonlóan idén is ezt a vi dé -
ket választottuk. A retro jegyében egy
volt úttörőtáborban foglaltuk le a
szállást, Telkibányán. A közösségi
élet szempontjából ideális volt, mert
a legtöbb szoba nem csábított arra,
hogy hosszan benn időzzünk, inkább
kiment az ember a többiekhez az ud -
varra. Az udvar tágas, füves volt, fák -
kal, padokkal, pingpong asztallal,
még egy kis patak is csörgedezett
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benne. (Azt nem tudom, hogy halak
voltak-e a patakban, gyerekek és gö -
rögdinnyék igen.)
     Rendes emberek lévén a lelki nap -
pal kezdtük a tábort, a helyi plébános
vezetésével. A következő napok
prog ramjaiban szerepelt aztán ka -
land park Sátoraljaújhelyen, cseppkő -
barlang Aggteleken, porcelánfestés
Hollóházán, barlangfürdő Miskolc -
tapolcán, vármúzeum Füzéren és per -
sze több kisebb-nagyobb túra. Estén -
ként szabadtéri filmklub, beszél -
getések, társasjátékok. Épp ottlétünk
ideje alatt jött Borka Zsolt és csapata
Göncre zenés tanúságtételre, nagy
öröm volt velük együtt énekelnünk.
     Úgy tűnik, személyes érésünk,
fejlődésünk jó irányba halad, egy arra
illetékes (elvtárs) külön dicséretben
részesítette a társaságot, mert az
indulások nem csúsztak többet öt
percnél a hirdetett időponthoz képest.
És még reméljük, előttünk van jó sok
tábor, a gyakorlási lehetőséggel. A
végén még pontosak leszünk...

PECHAN KRISZTINA
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     Idén nyáron a csapattáborunkat a
Bakonyban tölthettük. A táborban 40
cserkésszel vettünk részt, akik a sze -
gedi Szent Gellért Plébánia fenn -
tartásában működő 550. számú Már -
ton Áron Cserkészcsapat tagjai. A
tábor előkészítését és anyagi alap jai -
nak megteremtését a Tarjánvárosi Élő
Közösség Alapítvány támogatta. Így
az EFOP-1.3.7-17-2017-00041 sz.
pályázati támogatásból fedeztük a
tábor élelmezési költségének jelentős
részét és az erdei helyszín meg köze -
lítését a Budapest – Noszlop – Buda -
pest útvonalra bérelt busszal. (Sze -
ged ről Budapestre és vissza saját
költ ségen vonattal utaztunk.)
     A helyszín nagyon alkalmas volt a
tábor megrendezésére, volt a közel -
ben patak, az erdő hűvösében fel tud -
tuk állítani a sátrakat, a közeli tisz -
táson pedig nagyokat lehetett ját -
szani. Az időjárás szerencsére végig
kegyes volt hozzánk néhány kisebb
esőt leszámítva, habár éjszakánként
igencsak hűvös volt.
     Változatos programokon vehet -
tünk részt, a vadregényes bakonyi tá -
ja kon sokat túráztunk, többek között
kirándulást tettünk a Sobri Jóska
kalandparkba, Döbröntére és az
Ödön-forráshoz is. A tábor keret me -
séje a Harry Potter alapján készült,
így a kézműves napunkon a varázslók
fontos kellékeit és kiegészítőit készít -
hettük el. Egy másik alkalommal
pedig az őrsök főzési tudományukról
adhattak számot, így hatféle paprikás
krumpli közül kellett kiválasztania a
zsűrinek a legízletesebbet. Emellett
volt lelki napunk is, ahol papír csóna -
kokban úsztathattuk le imáinkat a pa -
takon.
     Sokat sportoltunk és játszottunk
is, szerveztünk éjszakai számháborút,
hadijátékot és métabajnokságot is.
Szerintem nagyon hasznosan töltöt -
tük el ezt a rövid időt a nyárból. Az
alföldi gyerekek számára újdonságot
jelentett a hegyvidéki környezet,
izgalmas kihívásokat nyújtottak az
erdei túrák. Az őrsi egységek is meg -
erősödtek, de emellett a csapat egésze
is fejlődött, hiszen együtt, egymást
segítve és támogatva, közösen éltük
át ezeket az élményeket, amelyek

valóban a 2018/2019-es cserkész -
évünk csúcspontját jelentették és
újabb lendületet adtak a munka
folytatásához.

Az alábbiakban az egyik résztvevő
visszaemlékezését közöljük:

     Az idei cserkésztábor is sok iz gal -
mat tartogatott a cserkészek számára,
hiszen Harry Potter varázslatos vilá -
gá ba látogathattak el a keretmese ál -
tal. Az előtáborosok három nappal
ko rábban érkeztek Farkasgyepűre,
hogy előkészítsék a helyszínt az ifjú
varázslók számára.
     A mágusok rengeteg nagyszerű
programon vettek részt, például
hosszú túrákon, őrsi főzésen, hajnali
kviddicsmeccseken, lelkinapon, éj -
sza kai számháborún, kézmű ves ke dé -
sen és rohampályán. Az őrsök szor go -
san építgették körleteiket, amelyekbe
került pad, tűzrakóhely, és kopogtató
is. Sajnos két-három napig zuhogó
eső ben dolgoztak, de ez sem gátol -

hatta meg a fiatalokat a munkában. A
nyolcadik napon a Sobri Jóska Él -
mény parkba látogattak el, ahol vidá -
man pancsoltak a vízben, kecskéket
simogattak, röplabdáztak, és jóízűen
elnyaltak egy fagyit. Azonban Volde -
mort Nagyúr a Roxfortra támadt, és
seregével ostromolta az iskolát. Ezért
a tanulók és tanáraik felkészültek a
küzdelemre, hogy megvédjék magu -
kat, valamint a boszorkány- és va -
rázs lóképzőt. A végső összecsapásra
az utolsó éjszaka került sor, a tábor -
tűznél. A mindent eldöntő harcban
végül a Jó győzedelmeskedett, így a
Roxfort megmenekült, Harry és
barátai pedig békében élhettek to -
vább.
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     A tábor lebontása után, a tizen -
egyedik napon, fáradtan, de sok új
élménnyel gazdagodva indultak haza
a cserkészek, Szegedre.

MARGARÉTA ŐRS

Ópusztaszeri kirándulás

     Nyugdíjas csoportunkkal, a nyári
szünetet megelőzően, június 27-én,
ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti
Emlékparkba látogattunk. Az időjárás
már csúcsra járt, tombolt a nyár. A
Mars tér bitumenolvasztó melegéből
a kellemes klímájú autóbusz meg -
váltást jelentett. Megérkezésünkkor a
pusztaszeri táj zöldje elviselhetőbbé
tette a légkört.
     Az emlékpark a tájvédelmi körzet
közepén található, a magyarság tör té -
nelmének egy darabkája. A bejárattól
nem messze áll a hely fő szimbóluma
az Árpád-emlékmű, mely az első
országgyűlést idézi. Látogatásunkat a
Rotundában kezdtük, ami kitűnő vá -
lasztásnak bizonyult; klimatizált kör -
nye zetben sétálhattuk végig a zseniá -
lisan megtervezett és berendezett mú -
zeumépületet. Míg a Feszty körkép
meg tekintésére vártunk, a magyarság
több évszázados történelmét követ -
hettük nyomon; régészeti, hadtörté -
ne ti, numizmatikai, néprajzi kiállí -
tásokon. A bőséges ismeret anyag

után jó volt végigsétálni a század for -
duló kis- és nagyvárosainak utca ké -
pét idéző bemutatón. Élveztük, hogy
belecsöppentünk egy letűnt kor min -
den napjaiba, s örömmel fotóz kod -
tunk egy-egy érdekes utcarészletben.
     A számunkra kijelölt időben, csi -
ga vonalban tekergő folyosón sétál -
tunk fel a Feszty körképhez. A monu -
mentális alkotás az ismét ellátogatót
is lenyűgözi. A részletes ismertető
után körbesétálva erősen hatottak
ránk a látottak; szinte benne éltünk,
átéreztük minden epizódját. Átéltük a
hosszú vándorlás fáradalmait, a
termékeny táj látványának örömét, de
a legyőzöttek fájdalmát is. Elgondol -
kodva álltunk meg a fiatal lányok el -
hur colását ábrázoló jelenetnél, s meg -
állapítottuk, hogy a történelem – ha
más szinten is –, de ismétli önmagát.
Továbblépve az erősebb, a kitartó és a
győztes örömével gyönyörködtünk a
számunkra már több mint egy év ez re -
de otthont jelentő tájban.
     Mire újból épületen kívül voltunk,
a hőmérséklet valamelyest enyhült.
Elsétáltunk a nádassal körbenőtt ta -
vacska mellett, imádkoztunk az öku -
menikus kápolnában, megcsodáltuk a

koronás jurtákat. Végül egy párakapu
hűsítő vízcseppjei után végigmentünk
a skanzen főutcáján. Az itt található
néprajzi gyűjtemény a XX. század
ele ji Alföld tanyáit, mezővárosi épü -
leteit jeleníti meg. Hol egy paraszt -
ház ba, hol egy iparos házába, iskolá -
ba, szatócsboltba tértünk be, majd az
utca végi kicsiny templomnál fe jez -
tük be látogatásunkat.

LNÉ MARCSU
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„Itt van az ősz, itt van újra”
Autós zarándoklat Pálosszentkútra

     Szűz Mária születése napján,
szep  tember 8-án, egyház köz sé günk -
ben is új „szorgalmi” időszak kez -
dődött a Veni Sancte szentmisével. A
Gyertyaláng csoport évkezdetként
autós zarándoklatot hirdetett meg
Pálosszentkút Kegyhelyre.
     Szeptember 14-én, Szent Ke reszt
felmagasztalásának ünnepén reggel
9-kor összegyűltünk, Plébános Atya
ünnephez kapcsolódó néhány gondo -
lata és egy közös imádság után 5
autóval keltünk útra.
     A kegyhelyre érkezve Barnabás
testvér – aki épp az Alsóvárosi Fe -
rences Központba igyekvő székes fe -
hérvári zarándokokat bocsátott útjára
– fogadta csoportunkat. Már meg ér -
kezésünkkor a gondozott terület ezen
a szép őszeleji napon feledtette ve -
lünk egy csapadékmentes forró nyár
viszontagságait.
     Rövid felfrissülést követően a
temp lomban már Csaba testvér érté -
kes gondolatait hallgathattuk a Pálos
rend megalakulásáról viszon tag sá -
goktól sem mentes történetéről. Él ve -
zetesen beszélt a templomról, Takács
István képeiről, a festett üveg abla -
kokról. Mondatait követve bepillan -
tást engedett a szerzetes atyák mai
éle tébe is.
     A terület elnevezését adó szent
kútnál beszélt arról is, hogy a világ

hasonló gyógyító forrásaira min de -
nütt a Szűzanya megjelenése hívta fel
figyelmét az ott élő embereknek. Itt
sem történt másként. A forrásból
feltörő vízhez ma is több csodás gyó -
gyulás történetét tartják számon. Ter -
mészetes, hogy valamennyien ittunk
vizéből és hoztunk haza szeretteink
számára is.
     A kis múzeum adakozásokból
összeállt kincsei közül kiemelendő a
világ különböző részeiről való Szűz -
anya ábrázolások sokasága. Ez is bi -
zo nyítéka hitünk megélése egye te -
mességének.
     A közösen elfogyasztandó ebéd
előtt még ki-ki találhatott magának a

bennünket körülölelő természet
csendjében kis elmélkedésre alkalmat
adó helyet. A zarándokcsapatunk
szor    gos asszonykezei által feltálalt
ebéd jó hangulatát emelte Barnabás
test vér kedves házigazdai gondos -
kodása.
     Rövid „csendes pihenőt” köve tő -
en keresztúti ájtatosságunkkal fe -
jeztük be zarándoklatunkat a két
oszlopcsarnokban elhelyezett festett
üveg stációk előtt.
     Hazafelé kis sétatúrát terveztünk a
Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó
Péteri tó partjára. Szomorúan ta pasz -
taltuk a klímaváltozás hatását a ki szá -
radt tó helyén. Testközelben ta pasz -

talhattuk meg a teremtett világ vé del -
mének fontosságát.
     Röpke fagyizás Kisteleken és ké -
nyel mesen megérkeztünk szeretett
temp lomunkba, hogy közösen ve -
gyünk részt az esti szentmisén és ör -
ven  dezhessünk a Csendes percek szo -
ba felszentelésén és „birtokba vé te lén”.
     Köszönet Barnabás és Csaba pá -
los szerzetes testvérek kedves fo gad -
ta tá sáért. Köszönet a T. Kis házas pár -
nak, Plébános Atyának és Ocskó Gé -
zának a szervezésért. Egy lelkünket
tápláló, hitünket erősítő tartalmas
szép nap után feltöltődve várhatjuk az
előttünk álló időszak mindennapi
kihívásait.

nagynega
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Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Gál József István
† György Gábor
† Nagy Béla
† Rozsi Irén

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

• Bakóczky Péter
• Balassa Botond
• Csete Gellért
• Dombi Izabella Réka
• Hős Hunor
• Kecskeméti Patrik
• Kovács Dalma
• Rapcsák Zsolna
• Szabó Emília
• Tóth Panka
• Tóth Renáta
• Tóth Szabolcs
• Varga Sándor
• Vati Liam

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Árvai István
és

Dr. Zentai Anna

Urbán Csaba
és

Juhász Lúcia

„Csendes percek szoba”

     A szeged-tarjánvárosi Szent
Gellért Templomban az EFOP-1.3.7-
17-2017-00041 sz. pályázati támoga -
tás segítségével a gyóntató szoba fel -
újításával egy olyan helyiséget alakí -
tottunk ki, amelyet a plébános szep -
tember 14-én, Szent Kereszt fel ma -
gasztalásának ünnepén szentelt fel.
Évek óta szokás, hogy a hívek heten -
te, kedden egész napos szentség imá -
dást tartanak, amelyet zsolozsmával
kezdenek és fejeznek be. A megújult
gyóntató szoba jó lehetőség arra,
hogy az Eucharisztikus kong resz-
szusra készülve megújuljon az Oltári -
szentség imádságos tisztelete. 
     A helyiség praktikus haszna, hogy
a téli napokon így nem kell a teljes
templomot fűteni, hanem csak ezt a
kisebb szobát kell melegen tartani az
imádkozók számára. A felújított he -
lyiség neve: „Csendes percek szoba”.
Ez a név találóan utal arra, hogy a mai
rohanó világunkban milyen nagy szük -
ségünk van lecsendesülve talál koz ni a
minket megértő, szerető Istennel.

B. Gy.

Rozsi Irénre emlékezünk

     Váratlanul ért mindannyiunkat
egyházközségünk hűséges tagjának,
Rozsi Irénkének a halálhíre. Karitász
csoportunk alapító tagja volt, és amíg
egészsége engedte, részt vett a cso -
port munkájában. Szívesen emlé ke -
zem például horgolt angyalkáira,
ami  ket a Karácsonyi Vásárra készí -
tett minden évben. Már hónapokkal
előt te elkezdte a munkát, hogy a szép
karácsonyfadíszek kikeményítve so -
ra kozhassanak a jótékonysági vásár
pultján. Arra is gondolt, hogy ezt a
tudását átadja, hogy ha majd ő már
nem tudja tovább csinálni, legyen
folytatás.

     Irénke kedves színfoltja volt
Nyugdíjas Klubunknak is. Amíg be -
teg sége nem korlátozta, szívesen vett
részt a közösség programjaiban.
Többen hálával emlékeznek segítő -
készségére. Ilyen volt az, amikor sok
évvel ezelőtt Szegedre került tár -
sunkat ő hívta közénk s bátorításként
egy kedves négysoros imával aján dé -
kozta meg. Erzsike ezt a kis fohászt
azóta is minden nap elmondja. Másik
társunk emlékében úgy él, mint aki
nagy segítsége volt mély gyászában;
hetekig hazakísérte és vigasztalta a
vasárnapi szentmisék után.
     Irénkét szeptember 9-én kísértük
utolsó útjára. Nyugodjon békében!

M. M. – LNÉ M.



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: 2019. szeptember 25.

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@szegedtarjanplebania.hu

A Szőlőfürt az Interneten is olvasható.
Honlapunk címe:

http://www.szegedtarjanplebania.hu

Szent Fausztina nővér ereklyéje a ruzsai templomban

Lengyel-magyar szentmise keretében helyezték el Szent Fausztina ereklyéjét a
Csongrád megyei Ruzsa katolikus templomában augusztus 17-én, szombaton.

Az ünnepi szentmisét Marek Jędraszewski krakkói érsek vezette, akivel együtt
misézett Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök és Pápai Lajos
nyugalmazott győri megyéspüspök. Negyela Zoltán, Ruzsa plébánosa köszöntötte az
egybegyűlteket. A távol lévő Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök szavait
Pápai Lajos tolmácsolta.

A szentmise és az ünnepi körmenet előtt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében a keresztény
értékek védelmét hangsúlyozta.

A latin nyelvű szentmisét követően ünnepi körmenet keretében helyezték el a II.
János Pál pápa által a szentek közé emelt Szent Fausztina nővér csontereklyéjét a
ruzsai templomban.

Fausztina nővér a lengyelországi Glogowiecben született 1905. augusztus 25-én;
Krakkóban hunyt el 1938. október 5-én. Magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban
párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – naplója alapján – megismerte Jézus azon
kívánságát, hogy a húsvét utáni első vasárnap legyen az Isteni Irgalmasság napja.

II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az
egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a Fausztina nővért.

(Átvéve a magyarkurir.hu oldaláról)
Plébániánkat az Irgalmasság Imacsoport képviselte.

Veni Sancte, tanévnyitó szentmise
(2019. szeptember 8.) Templomtakarítás 

(2019. szeptember 21.)
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