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Új esztendő
Új esztendő, új esztendő,
nem tud rólad a nagy erdő,
sem a hó alatt a határ,
sem a határ fölött szálló
árva madár.
Új esztendő, új esztendő,
nem volt a nyakadban csengő,
nesztelenül érkeztél meg,
lábad nyomát nem érezték
az ösvények.
Csak a hold, az elmerengő,
csak a nap, az alvajáró,
jelezték, hogy újra megjő
éjfélkor az esedékes
új esztendő.
Csak mi vártunk illendően,
vidám kedvvel, ünneplőben,
csak a népek várnak téged,
háromszázhatvanöt napi
reménységnek.

Tisztelt Mezőkövesdi Hívek, kedves Olvasó!
A Karácsony és az év vége közeledtével az ember általában összegzi
mindazt, ami vele, családjával, szűkebb és tágabb közösségével az eltelt
időszakban történt. Ez az összegzés
az, ami aztán megérleli bennünk az
új esztendőre megfogalmazott célkitűzéseket, fogadalmakat. Törekedni a
jóra, a jobbra, jobbá válni és másokkal is jót tenni.
Az újévi koccintás, a személyesen,
vagy üzenetben váltott jókívánságok
alkalmával legtöbbször békét, boldogságot, sikert és egészséget kívánunk egymásnak. Az elmúlt esztendő történései, talán a béke fontosságának adtak leginkább megújult jelentést. Az évtizedek óta békeidőket
élő Európa a 2015-ben tapasztalt, eddig példátlan menekültáradattal talán
történetének eddigi legnagyobb kihívásával kellett szembesüljön. Az államok vezetői sok országban még
ma is keresik a megfelelő megoldást,
amely egyaránt megfelel a keresztényi szolidaritás és az európai ember
biztonság iránti vágya által támasztott elvárásoknak. 2016 egyik nagy
feladata a keresztény értékrend európai szintű megőrzése, megvédése. Azon értékrenddé, amely mentén
Európa államai az eltelt évszázadok
alatt sikerrel szilárdították meg társa2

dalmi, gazdasági berendezkedésüket,
biztos és biztonságos keretet adva
hétköznapi életünknek.
A kihívások és gondok mellett
azonban büszkeség is eltölti szívünket. A magyar emberek teljesítményének, kitartó munkájának köszönhetően a 2016-os évet valóban optimistán, reménnyel és bizakodással
várhatjuk. Én egy olyan Magyarországot kívánok mindannyiunknak,
ahová jó megszületni, ahol a családok, a gyermeket vállalók, a dolgozni, haladni vágyók azt érzik, áldozatukat, erőfeszítéseiket az állam minden lehetőségével támogatja, ahol
idősként is megkapjuk a megfelelő
törődést, ahol békében, nyugalomban élhetünk! Olyan fejlődő Mezőkövesdet, amely nem csak jó uticél,
de az igényeinek valóban megfelelő
otthon is.
Adja az Isten, hogy az új esztendő mindenki számára elhozza azt az
eredményt, ami őt életében sikeressé és boldoggá teszi! Ehhez kívánok
Önöknek hitet, reményt és jó egészséget!
Tállai András
miniszterhelyettes,
parlamenti államtitkár,
országgyűlési képviselő

Szentmise-magyarázataim (7.)
Még mindig a lényegnél
maradva. Most a megtestesülés szempontjából nézzük a szentmise cselekményét.
Nem győztük eleget
szemlélni a jászolban fekvő
gyermeket. Mily gyönge, kiszolgáltatott. Kicsinyke tejjel étkezik, és mindenben
édesanyjára szorul. Későbbiekben Szent József viszi
magával a zsinagógába, tanítja meg dolgozni. Minderről nincs híradás az evangéliumokban, csak ennyi: engedelmes volt, növekedett
korban,
bölcsességben,
kedvességben Isten és az
emberek előtt. Fantáziánkkal kitölthetjük ezt a mondatot. S nem is tévedünk,
mert mindenben hasonló
lett hozzánk. Ment bizony
kútra a vízért, mint ahogy
annyiszor gyermekként én
is, ott Jászapátin. Türelemmel álltunk, vártunk a sorunkra. S még mennyi minden. Önfeledten játszani,
szaladgálni, Isten teremtett
szép világát belélegezni. Ezt
mind megtette Ő, az értünk
testet öltött Fiú.
Ez a törékenység megjelenik a szentmisén is. Valamelyik nap áldoztatásra
került a sor. A szentostyák
majdnem kicsordultak az áldoztató kehelyből, s amikor
egy nagyobbat sóhajtottam, az egyik szentostya ki-

szállt, s pont a következő áldozó kezébe hullott. Egy pillanatra megálltunk. S bevillant egy lényeg. Az, amit karácsonykor szerettem volna
elmondani, de valahogy elmaradt. Úgy volt közöttünk
az Úr Jézus, oly gyöngén,
és gyöngéden a jászolban,
ahogy minden szentmisén
ott van a fehér kenyér, az
aranyozott tartón. Anyagilag alig lehet kifejezni egy
ostya árát. A súlyáról ne is
beszéljünk. De mégis benne, az istenség egész teljessége lakozik.
Micsoda ellentét. S men�nyire átléptet minket, az
anyagilag terhelt világunkból a lelkiek irányába. S
ezt látjuk életét szemlélve.
Megáll a szamariai asszon�nyal beszélgetni, időt pazarol rá, és reményt ébreszt a
lelkében. A naimi ifjút vis�szaadja anyjának. Folyton
folyvást megesik a szíve rajtunk. Úton van értünk. Sze-

mélyes találkozásra vágyik.
Ez az Ő boldogsága. Helyreállítja szeretetben az álnok
Sátán kelepcéjében vergődő világot.
Ennek a lelkületnek tápláléka Ő, minden szentmisén. Bizony, a mi szívünk az
igazi jászol. Kér, könyörög,
hogy fogadjuk be. Akkor is,
amikor sokszor durván kikiáltunk: mi közünk egymáshoz, megtelt, nincs hely! Ő
akkor is érkezni akar, gyöngéden, eltűrve oktalan gőgünket.
Egyik évfolyamtársam,
amikor az úrfelmutatásra
került a sor, mindig úgy tett,
mint a súlylökők, erőt kifejtve emelte az Úr szent testét.
Ebben a mozdulatban pedig benne van a karácsonyi
hit. Aki értünk oly gyöngévé
(kicsinnyé, könnyűvé) lett,
bizony általa teremtetett a
mindenség. Csillagvilágok,
s legfőképpen mi emberek. Ezért Ő mindeneknek
foglalata. Amikor felemeljük a szentostyát, egyben az
egész világ fölé is emeljük,
ezzel kifejezzük, nincs üdvösség senki másban, csak
az értünk emberi testet öltött Fiúban.
Igen, ez a szívünket melengető szempont is a
szentmise gazdagságához
tartozik!
dr. Medvegy János
plébános
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Irgalmasság éve
Őszentsége Ferenc pápa a 2016-os esztendőt az Irgalmasság szentévének hirdette meg.

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,

4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Az Atya irgalmasságának arca
Jézus Krisztus

Irgalmasság Anyja,
Mária

Az Irgalmasság
rendkívüli Szentéve
2015-2016

Könyörögj érettünk!
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Útravaló

Az adventi lelkigyakorlatról
A 2015. évi adventi lelkigyakorlat vendég meghívottja Dr. Legeza József
görög katolikus parokus
atya volt. Három egymást
követő napon át melengette lelkünket szentbeszédével. Az Atya egyik írásából idézek: „Rájöttem,
hogy Isten olyan, mint a
jó apa. Nincs annál jobb,
mint hogy az Isten mellett
élhet az ember. Azért lettem pap, hogy elvezessem
az embereket az Úrhoz.”
Hallottunk több olyan történetet az Atyától, melyek
tanulságul szolgáltak melyik az az út amin haladnunk kell, az hova és kihez vezet, hogy eljussunk
az örök élet honába. Uram
Jézus mentsd meg a Karácsonyt a gonosz támadásaitól, szent ünnepet akarunk ülni, segíts, hogy az
adventi hetekben az útra
visszatérjünk! – hangzott a bevezetőben. Jézus
ments meg minket-azért
vállaltál ember sorsot- a
békétlenség, anyagiasság,
irigység, gyűlölködés, harag ne foglalja el a Te helyed az emberek lelkében!
XIV. Benedek pápa

monda: „Milyen hamar
visszatérünk a semmiből a semmibe. Az Atyától jöttünk és hozzá térünk
haza.”
Nincsenek hibátlan életutak. Életünk az Isten tenyerén van. Emberek vagyunk, tudunk az Istenre figyelni, tudunk, a végtelen Isten jelenlétéről
ez emel az állatvilág fölé
minket. Életünk játékát
szebben fogjuk játszani,
ha tudjuk, valaki figyel.
A futballos kisfiú története példázta, aki az égből figyelő édesapjának teljesítette a szinte lehetetlent.
Olvassuk el: Moré Balázs: Egyre csendesebben
c. versét, melyben egy másik világ létezését ismerhetjük meg! Ezzel zárult
az első napi tanítás.
Második napon: A szeretet és szenvedés elválaszthatatlan egymástól.
Miért van ez így a mi életünkben? Születés, gyermekkor, felnőtt- és öregkor ez az életutunk. Isten
ezt tervezte számunkra.
Mit mutatnak az idős ember ráncai? Minden ránc
egy történet, öröm, fájda-

lom… Milyen volt Jakob
arcképe? Történetét ismerjük, a csaló, álnok, ravasz testvér akkor lett erős
mikor gyenge volt. Isten folyton nevelte, alakította, míg hétszer borul le
testvére előtt. Bűneinkben
tudjuk Isten szeretetét átélni. Isten összetöri a szívünket, azzal írja bele parancsait. Vezet olyan utakon, amit nem értünk,
szenvedés tüzén kell áthaladnunk. Kétszer szenved,
aki nem akar szenvedni.
Nevel, hogy önzetlenek,
együtt érzők, alázatosak
legyünk. Az Atya egyik
írásában olvastam:” A
szenvedésben a kicsi nagy
lesz, a nagy kicsi, ami fontos az mellékessé válik,
ami mellékes volt az fontossá válik.” Milyen igaz!
Harmadik nap: Jézus elmélyülten beszél ideológiai és teológiai kérdésekről
a törvénytudókkal, mikor
kérdéseket intéznek hozzá. Mit kell tennem, hogy
eljussak az örök életre? Ki
az én felebarátom? Jézust
nem sikerül vizsgáztatni,
mert a kérdezőből vizsgázó lett! A beszéd továb5

bi része az irgalmas cselekedetekről szólt. Erről bővebben a megkérdezettek
írnak.
Három estén követtük
az utat, haladtunk öröm,
szenvedés, irgalmas jó
cselekedet útján, hogy
megtisztulva leborulhassunk a legtisztább, legigazabb szeretet forrásához a
jászolba fekvő Jézushoz,
aki egyformán ölel mindenkit szent kebelére.
Kasza Lajosné
Megkérdeztem néhány
embert az Egyházközségünk hívei közül: milyen
tanulságot vontak le a lelkigyakorlatból?
Tóth Imréné:
Volt szerencsém személyesen is találkozni és
beszélni az Atyával. Nagyon közvetlen, saját magán is humorizálni tudó
embernek ismertem meg.
Hogy miért? Kérdezte,
hogy milyen volt az előző
esti elmélkedése? Mondtam neki biztosan jó, de
én nem igazán hallottam,„No, akkor az első este
ugrott” – volt a reakciója.
Többen kértük, hangosabban beszéljen, a következő
két estén tökéletesen lehetett hallani a szentbeszéde6

ket, nem kalandozott el a
figyelmem!
A „macskahalas” példabeszéde fogott meg legjobban. Biztosan sokan
emlékeznek rá. Egy nagyon ízletes húsú halat
először sózva, majd füstölve, majd hatalmas tengervizes
akváriumban
szállítottak, de mire a rendeltetési helyére ért mindig elveszítette az ízét.
Egy alkalommal macskahalat tettek mellé a szállítás során, ami folyamatosan „piszkálta” soha nem
volt nyugvópontja, nem
hagyta békén folyamatosan menekülni kellett előle. Mi történt?
Mi is valamennyien kapunk ilyen macskahalat a
Jó Istentől, betegséget, kísértéseket, szerencsétlenséget, hogy éber maradjon
a lelkiismeretünk.
Ne hagyjuk elaludni a
lelkiismeretünket, figyelmeztet, hogy hallgassunk
a bennünk lévő legbelső
tiszta hangra.
Egy Seneca idézetet találtam, ami pontosan kifejezi a mondanivalóm lényegét
„Elsőként jó lelkiismeretért kell könyörögnünk a
Mindenható Istenhez, má-

sodikként az elme egészségéért, és azután a testi
egészségért.”
Sebe Józsefné:
Ez a három napos lelkigyakorlat jelentette számomra a teljes Istenre figyelést és az alapos önvizsgálatot, mert a lelki
haladás útja az önismereten át vezet.
Pappné Guba Borbála:
Az adventi lelkigyakorlat első napján Legeza atya
beszélt egy családról. Elmondta, hogyan várták a
kis Jézus születését. Feldíszítették a lakást, elkészítették a Betlehemet, melyet örvendezve vettek körül. Imádkoztak, énekeltek, lélekben felkészültek
a meghitt pillanatra. Mialatt vacsoráztak a konyhában, a család macskája belopózott a szobába és a kis
Jézus helyére betelepedett
a jászolba. A családfő ezt
észlelve határozottan kitessékelte a betolakodót. A
ránk leselkedő gonosz így
foglalja el az emberek szívében a Teremtő helyét. A
mai világban sok minden
fontosabb, mint, hogy törekedjük az üdvösségre. A
pótszerek gyakran egyszerűbb megoldást kínálnak

az életben adódó problémákra.
A második nap a „halas” történetből leszűrtem,
hogy az ember akkor válik
jóvá, illetve jobbá, ha dolgozik, tesz ezért valamit.
Elkényelmesedett
világunkban a könnyebb felé
hajlik az ember. Az erőfeszítéseket meg akarja
spórolni. A szenvedést ki
akarja iktatni az életéből,
csak a jót fogadja el. Pedig
a szenvedés tanít, megedzi
a testünket, lelkünket és ez
által, jobbá válunk.
Harmadik napon az irgalmas szamaritánus példája döbbentett rá, hogy
a modern, mai ember nehezen szánja idejét a másik ember megsegítésére. Mérlegeli, segítsen-e,
megéri-e ez neki? Mostanság is előfordul, hogy
az az ember segít a bajba
jutottnak, aki maga is rászorul a segítségre.
Kirsch Györgyné:
Görög
katolikus
parokus atya lendületes,
hangos beszéde megfogta
a hívők figyelmét. Estérőlestére többen lettünk.
Ferenc pápa december
8-án meghirdetette az irgalmasság évét, megnyi-

tották a Szent kapukat.
A lelkigyakorlat harmadik estéjén az evangélium
is az Irgalmas szamaritánusról szólt, erről szólt az
Atya szentbeszéde is.

Megéreztük azt a közömbösséget, azt a világi dolgok utáni sietést, rohanást, ahogy a pap, levita
– bár látta a szerencsétlen,
kifosztott embert – mégis
fontosabbnak tartotta saját céljának elérését, pedig
a hite ezt parancsba adta.

ját. Ez a tette utal az Anyaszentegyházra, aki lehajol és segít minden bajba
jutott emberen, nem mérlegeli hovatartozását, nemét, fajtáját. Felemeli magához, segíti, gyógyítja.
A szamáriai ember olajjal
enyhítette fájdalmát, nem
sajnálta az értékes kenőcsöt, szeretettel ápolta,
felemelte, további gondozásáról intézkedett. A párhuzam itt van, hiszen az
Atya Isten is a legdrágábbat – szent Fiát – adja nekünk, aki aztán a legdrágábbat, a testét és vérét
áldozza értünk a keresztfán. Rábízza a beteg, sérült lelkeket az Anyaszentegyházra, ahol együttérzést, törődést kap a hívőktől. Megkapó a szamaritánus utolsó gesztusa, mikor továbbra is gondoskodik a hálálkodó megmentett emberről.

Jött a szamaritánus –ez
a mindenki által lenézett,
kiközösített, vallástalannak tartott népcsoport –
nem sajnálta az időt, észrevette a szerencsétlenül
járt embert. Megállt, lehajolt. A lehajlásnak szimbolikus jelentése, hogy
egy szinten van a segítségre szorulóval, érti a ba-

Csoda-e hogy észre sem
vettük a szentbeszéd végét?!

Sokunk agyában átfutott a gondolat, hogy tud-e
még valami újat mondani az Atya, hiszen ez egy
ismert evangéliumi szakasz? Tudott!! Olyan
szemléletesen mondta el
az eseményeknek a helyszínét, azt a történelmi
időt, a népek egymáshoz
való viszonyulását, a szokásokat, hogy ott éreztük
magunkat.

Nem más ez, mint a jó
Isten ígérete, aki nem feledkezik meg az irgalmasokról, a jó cselekedeteket
gyakorlókról, mert mint
monda: „amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek”.
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Jubilálók ünnepe
Szent Család Vasárnapján este zsúfolásig megtelt templomunk. Az
ünnepi szentmisén dr.
Medvegy János plébános
úr nagyon szépen beszélt
a család fontosságáról, a
szülői felelősségről, Mária, József és a kis Jézus,
a Szent Család példáját
idézve. Oltár elé szólítot-

ta a jubiláló házaspárokat, hogy megáldja őket,
megerősítse egykori fogadalmukat. Nagyon sokan álltak a szentély előtt,
akiknek őszinte szívvel
gratulálunk, és kívánjuk,
hogy még nagyon sokáig
segítsék egymást, örüljenek együtt családjuknak,
adjanak hálát a jó Isten-

„Isten megajándékozott házastársaddal, hogy vándorlásod az örök cél
felé szép legyen. Hidd el, minden, minden, amit adott, ajándék volt! Mondd
ki alázattal: hála mindenért!”
(Böjte Csaba)
A keresztény házasság már önmaga
is az Egyházban és Jézus Krisztusban
Istent dicsőítő cselekedet. Megkötésével a keresztény házastársak kifejezik
hálájukat Isten iránt a nekik juttatott
magasztos ajándékért. Hálát adnak
azért, hogy házastársi és családi életükben újra megélhetik azt a szeretetet, amellyel Isten minden embert, az
Úr Jézus pedig Menyasszonyát, az Egyházat szereti.
A házastársi szövetség kitárja a házastársakat a szeretet és az élet időtlen
közösségére, azaz a „szentek közösségére”. „Nagy misztérium „ –mondja Szt.
Pál, mert benne a Szentháromság belső életének misztikája működik. A házastársakat Isten eszközül adja a szent8

nek a közös életért, ami
sajnos, nem mindenkinek
adatik meg. Sokunknak
már egyedül kell megküzdeni a gondokkal, egyedül kell fontos döntéseket meghozni, és ez nagyon-nagyon nehéz! Életünk legnagyobb ajándéka, amikor a házastársak
sokáig lehetnek együtt!

ség megvalósulásához. Egymás személyes világába lépnek be, egyúttal
kiüresítik magukat, és ezáltal mélyebben bekapcsolják egymást Isten jelenlétébe, hogy ebből a forrásból újabb
és újabb erőt nyerjenek a szeretetben
való folyamatos megújuláshoz.
Tóth Imre és Marika már a kezdetektől lelkesen szervezik a jubiláns
házaspárokért szóló ünnepi misét,
mely Szent Család vasárnapján szokott lenni.
Nem volt ez másképp most sem, hiszen időnként meg kell állnunk, ünnepelnünk, és hálát adnunk házastársunkért. Különös figyelmet fordítunk a
hálaadásra jeles évfordulókon, mint a
25-ödik, az 50-edik, a 60-adik év.
Nagy szeretettel hívtuk és vártuk azokat, akik 1990-ben, 1965-ben,
1955-ben kötöttek szentségi házasságot. Lelkesen készültünk, és izgatottan vártuk, vajon elfogadják-e a meghívásunkat a jubiláló párok? Nagy örömünkre szolgált, hogy a sok meghí-

Szentmise után együtt a hittanteremben

vottból sokan el is fogadták a meghívást.
A meghitt hangulatú ünnepi szentmisét dr. Medvegy János plébános
atya celebrálta. Beszédében kiemelte
a házasság ma is aktuális fontosságát.
A gyűrű a hűség és az összetartozás
jelképe, ennek kapcsán minden pár áldásban részesült.
A mise után a párokat és hozzátartozóikat a hittanterembe vártuk, ahol
rövid műsorral kedveskedtünk nekik
a Mozer testvérek jóvoltából. A műsor után családias légkörben beszélgettek. Kedvük szerint elmondtak
egy-egy részletet, érdekességet házasságukról, családjukról. Az est hátralévő része jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát. Tanúságot adtak arról, hogy a házasság legfőbb ka-

rizmája: annak megélése, hogy fontosak, értékesek és ajándékok vagyunk
egymás számára, hogy Isten tervébe
bekapcsolódva, együtt éljük és építsük
az egyházat egymás elfogadásában és
szeretésében.
Ahogy az Atya szereti a Fiút a Szentlélekben és viszont, úgy kell hogy szeresse egymást férj és feleség a házasságban. Ebben a folytonos szeretetáramlásban vagyunk Isten képére és
hasonlatosságára teremtve.
Köszönjük a szép estét, amit a jubiláló párokkal tölthettünk.
(Az ünnepről Sándor atya készített képeket, ezeket megtekinthetik a
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu lapon)
Árvainé Pál Piroska
Két ünneplő pár írása az eseményről:
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25 éve együtt!
Lantos Tímea és Vámos József 1990.
augusztus 18-án esküdtünk meg az Isten színe előtt megfogadva, hogy jóban, rosszban kitartunk egymás mellett, míg a halál el nem választ. Ekkor
én 18 éves voltam, a férjem 22 éves.
Hogy mi történt a 25 év alatt? Szüleim korai elvesztése az élet sok nehézsége jellemezte a közös életünk elejét. Ám kéz a kézben megértésben sikerült mindenen túljutni.
Mi a titka a hosszú házasságnak? A türelem, a megértés a tolerancia, a szeretet, a hűség és nem utolsó
sorban a hit. Együtt sokkal
könnyebb minden gondot megoldani és a fájdalmat elviselni. Hálát adunk
az Istennek hogy minket
egymáshoz vezetett, hisz
szinte még gyerekek voltunk, amikor összeismerkedtünk (14 és 17 éves),
de úgy érzem, hogy egymást csiszolva egy értékes
drágakővé váltunk. Három
csodálatos gyermekünk
született: Dávid, Richárd,
és Laura (20, 17, 14 évesek). Megpróbáljuk megmutatni nekik a helyes
irányt az életben, hogy hogyan lehetnek boldogok.
Mi azok vagyunk 25 évnyi
házasság után is.
Nagyon szépen köszönjük Dr. Medvegy János plé10

bános úrnak a megható szertartást, a
Mozer testvérpárnak a gyönyörű előadást, és nem utolsó sorban a sok fáradozást, amit értünk tettek a szervezők, hogy ez az ünnep emlékezetes
maradjon számunkra. A Jóisten áldja meg őket! Nagyon jó hangulatban
telt el!
Vámos Józsefné Tímea

Akkor és most

50 éves évforduló
Megtisztelő volt
számunkra a meghívás Szent Család
vasárnapján az ünnepi szentmisére.
2015.
augusztus 20-án 50 éves
házasok voltunk.
Sajnos, betegsége miatt, a férjem
nem tudott eljönni. Egyedül álltam
az oltár előtt a sok
jubiláló házaspár
között.
A jegygyűrűk megszentelésekor gyorsan
lepergett előttem a fél
évszázad, amiben minden volt: öröm, bánat,

Borika és Pali

aggódás, küzdelem. Sok
türelemre,
kitartásra,
megértésre, alkalmazkodásra volt szükség. Azon-

ban minden nehézségen, megpróbáltatásokon felülkerekedett a szeretet.
Milyen jó, hogy
hűek
maradtunk
egymáshoz, és az
egykor kimondott
ígéretünkhöz!
Hálás
szívvel
mondunk köszönetet Plébános Atyának és a Szervezőknek ezért a gyönyörű szentmiséért,
ami megmarad emlékezetünkben!
Lévai Pál és
Sipeki Borbála

A menyasszony barátnői és a vőlegény cimborái fontos szereplői voltak az esküvőnek.
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„Üdv neked cserkésztestvér”
A 2015/2016-os év KASZAP ISTVÁN jubileumi év
„Láb, mely hangtalanul lépked,
Szem, mely mindig, mindent lát,
Fül, mely hallja, szél ha rezdül,
Szív, mely megérzi más baját,
Üdv neked cserkésztestvér!
Erről ismerek Rád.”
és most legyen nevesítve egy a sok
közül: Tiszteletre méltó Kaszap István,
a székesfehérvári 85.sz. Zrínyi Miklós
cserkészcsapat tagja, őrsvezető, kétszeres dunántúli tornászbajnok.

A házimunkákban szívesen segített,
örült, ha valamiben könnyíthetett édesanyján. Kishúgát gyakran karjaiban
ringatva tanult. Nagyobbik húgát magával vitte mindenhová, és amíg elemista volt, leginkább vele játszott. Már
kisgyermekként észrevette szüleinek
sok gondját. Szépen, komolyan végezte imáit, melyekre szülei tanították. „
Már egészen kicsi korában pap akart
lenni – írta édesanyja, - de később ezt a
tervét sose emlegette.”

Kaszap István az I. világháború közepén, 1916 márciusában született Székesfehérváron. Születésnapja- a szomorú, harci hírek közepette – a remény
ünnepe: március 25. Jézus születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony. István harmadik gyermek volt
a családban. Két bátyja, és két húga között ő volt a középső. Kisgyermekként
mit sem sejtett a világ bajairól. A családban szeretet és béke uralkodott. Telente a nagy esemény: ha betlehemesek
jöttek, ők is mindig ezt játszották. Tavasszal és nyáron sokat kirándultak. A
kis gyermek tanulékony fiúcska volt,
minden érdekelte, különösen a vasút.
Amikor eljött az ideje, beíratták a belvárosi elemibe. (1922.-26.) Itt végezte
mind a négy osztályt: magaviselete dicséretes, szorgalma változó, előmenetele jeles értékeléssel mindvégig. Ebben az időszakban indulatossága mellett kiemelendő szolgálatkészsége.

Kaszap István nyolc éves középiskolai tanulmányait (1926.-34.) a ciszterek székesfehérvári Szent István reálgimnáziumában végezte. Itt a tanáraiban, a cserkészcsapat vezetőjében,
a kongregáció prezensében, valamint
szeretett osztályfőnökében atyai jó barátokra lelt. Az első években csak közepes tanuló volt. Kisgimnazista korát
később így jellemzi: „Általában rossz,
pajkos fiú voltam, de nem romlott. A
gimnáziumban bosszantottam tanáraimat. Az évek gyors egymásutánban következtek. Izgalmas drukkolások, kellemes vakációk, nagyszerű fiús kalandok tették kedvessé gyermekkorom.”
Ötödikes volt, amikor kitűnő tornatanáruk irányítása mellett a reggeli tornát napirendjébe vette, és pontosan végezte. A torna fejlesztette, és megizmosította a nyúlánk fiút. A céltudatos
törekvés egyszersmind az önfegyelmezés, az akaratnevelés jó iskolájá-
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nak bizonyult. Vallásossága meggyőződéses volt, gyónásait komolyan végezte. Gyermekkori első álmát, hogy
pap lesz, nem adta fel. Tevékeny, minden iránt érdeklődő, minden jóért lelkesedő természete buzgó kedvvel vitte a cserkészetbe. Egészen az érettségiig aktív cserkész volt. Határozottan és következetesen formálta magát
jellemessé: „Kit nevezek én cserkésznek? - írta feljegyzéseiben – azt, aki
mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik, és éretlenkedik. Komoly és
férfias, de emellett vidám és jókedvű
is. Mintaképem az olyan cserkész, aki
minden téren: a cserkészetben, hazájával és Istennel szemben is az ízzigvérig kötelességét teljesítő cserkész!”
Ügyessége és kedvessége révén csapatának egyik leghasznosabb tagja
lett. Jó cserkész volt, akire társai példaképként tekintettek. Hamarosan őrsvezető lett. A 17 éves diák komolyan
átgondolta feladatát, és az őrsi naplóba ezt írta: „Ma egy új kis gárda indul
el a cserkészet kapuja felé, hogy emberebb ember és magyarabb magyar legyen belőle. Az ifjúság örökös lelkesedésével látnak hozzá, hogy egész életükre szívükbe véssék a 10 cserkésztörvényt. Messze a cél, sok a küzdelem.
Istenem adj sok erőt e kis gárdának!”
A cserkészet mellett a Mária Kongregációnak is tagja volt. A felsőbb osztályokban érdeklődése kiszélesedett, sokat olvasott, noteszébe feljegyzéseket
gyűjtött, érdekes idézetekkel. Összefoglalásokat írt zeneszerzőkről (Mozart, Verdi), írókról (Defoe, Lagerlöf
ect.), festőkről (Rembrandt, Rubens,

Tiziano ect.) A praktikus ismereteket illetően a szögmérő, a teodolit rajzos leírásán túl gyorsírásos tornajegyzetek, olvasott és tervbe vett könyvek
jegyzéke egészítette ki diáknoteszét.
Az iskolában könnyen tanulta a franciát, magánúton az olaszt. „Óriási akarattal és kitartással dolgozott.” Írta róla
édesanyja. Az élménydús cserkésztáborozásos nyarakat követően folytatta
a komoly munkát. „A vakáció végeztével – írta – komolyabb reményekkel,
tervekkel és kemény elhatározásokkal
indulok neki az új, fárasztó versenyfutásnak. Szűz Anyám, Jézusom segítsenek, hogy küzdelmeimnek meglegyen
a méltó jutalma.” A diákjaikat motiváló, szépre, jóra nevelő ciszter tanárai
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csodálatára és örömére a nemrég még
közepes Kaszap Pista a jeles rendűek
közé emelkedett. A torna versenyeken
is jeleskedett, nyolcadikos korára számos arany, ezüst és bronz éremmel tüntették ki. 1934 márciusában a dunántúli kerület ifjúsági tornász bajnoka lett.
Kaszap István kedvelte az igénytelen, egyszerű életet. Kényelmes jólétre soha nem vágyott. Mikor hívatása
kialakult, akkor is az igénytelen, szegényes élet vonzotta. Szerzetespapi hivatását egy iskolai (háromnapos) lelkigyakorlaton kapta meg. A lelkigyakorlat alatt megszerezte Prohászka Ottokár „Utak és állomások” című kötetét, és a Germanico-Hungaricumban
című rész olvasása közben eldöntötte
: „... a jezsuita élet lesz a legalkalmasabb számomra.” 1934. júniusában jelentkezett a Budai Jezsuita Manrézába,
és belépett a jezsuita rend noviciátusába. (1934.06.-1935.11.) Az első naptól kezdve otthon érezte magát a Jézus
Társaságában. Élete részévé vált a jezsuita napirend és szabálymagyarázat.
A harmincnapos lelkigyakorlatos jegyzeteinek végkövetkeztetése: „Istent
mérték nélkül kell szeretni.”
A noviciátusba belépésekor kiújultak és gyakoriak lettek a gyermekkorában néhány napig tartó lázas mandulagyulladásai. Karácsony táján ízületei is megdagadtak, alig bírt járni. Közben nehezen gyógyuló, gennyes kelései keletkeztek nyakán, arcán, kezén,
majd mellhártyagyulladást kapott. A
noviciátus ideje alatt többször kezelték hosszabb ideig kórházban is. 1935.
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novemberében felerősödése érdekében
hazaküldték szüleihez Székesfehérvárra. December elején felutazott Budapestre – a korábbi kórtörténet alapján kialakult orvosi vélemény szerinti – mandulaműtétre.
A műtét után hazatérve állapota ros�szabbodott, beszállították a székesfehérvári Szent György Kórházba, ahol
gégemetszést követően 1935. december 17-én 6 óra 10 perckor meghalt.
Szüleinek szánt utolsó üzenete: „Isten
veletek, odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten
áldjon meg benneteket!”
Kaszap István (1916. március 25.
- 1935. december 17.) a jezsuita rend
jelöltjeként halt meg 19 éves korában. Elkötelezett cserkészként lépett
be a jezsuita rendbe. Betegségét alázattal viselte, hiszen tele volt apostoli
vágyakkal és tervekkel. 2006. decemberében XVI. Benedek pápa elfogadta
azt a dekrétumot, amely elismeri, hogy
Kaszap István Isten Szolgája hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Dr Nagy Vilma
emeritus orvos főtanácsos
öreg cserkésztestvér
P.S.: Mai tudásunk szerint, Kaszap
István kórtörténete: A gyakori lázas mandulagyulladások következtében fellépett betegség u.n. reumás láz,
melynek talaján kialakult szeptikus folyamat -antibiotikum hiányában- hos�szasan emésztette fel az erős, kisportolt, fiatal szervezet ellenállását.

A Látogatók könyvéből gyűjtöttem:
Nyikes István képviselőtársam javaslatára három esztendővel ezelőtt
elhelyeztük templomunkban a „Látogatók könyvét”. Városunkban nagyon
sokan megfordulnak, és a templomban
szívesen megpihennek a kirándulók,
egy-egy imával hálát adnak a jó Istennek, ki ezért, ki azért.
Kíváncsian vettem kezembe
vet. Megfordultak nálunk
lek, szlovákok, többen voltak
ből, Belgiumból, de a messzi
„Köszönöm
Istenem,
hogy láthattam ezt a csodálatosan szép templomot!”
„Áldás legyen azokon,
akik ebben a templomban
dicsérik az Urat!”
„Isten áldása kísérje
mindazokat, akik a templomot ilyen szépen gondozzák, díszítik. Köszönjük, hogy bejöhettünk!”
„Ezért a látványért
utaztam 200 km-t, de nagyon megérte.”
„A templom nagyon
szép, nagyon jó érzés volt
itt egy imát elmondani
szeretteinkért.”
„Köszönöm édes jó Istenem, hogy beteg férjemmel el tudtam jönni ebbe a
szép templomba.”

a könylengyeErdélyföldről:

USA-ból is betértek templomunkba.
Szegedi, debreceni, komáromi, szolnoki, ceglédi, veszprémi, budapesti, pécsi, miskolci bejegyzésekkel is találkoztam. (A felsorolás a teljesség igénye
nélkül készült)
Többen köszönetüket fejezik ki,
hogy a templomunk ajtaja nyitva állt
előttük. Megköszönik, hogy a bemutatásból sok mindent megtudhattak erről a gyönyörű templomról. Idézek néhány bejegyzést, olvassák szeretettel!

„A templom lenyűgöző.
Szépek a freskók, gyönyörű a Kápolna. Adja Isten,
hogy a hívek mindig meg
is töltsék.”
„Boldog vagyok, hogy
itt járhattam.”
„Köszönjük
az
élményt!”
„Ha nem láthattuk volna ezt a csodálatos templomot, szegényebbek lettünk volna”
„Hála a jó Istennek,
hogy vannak emberek,
akik ennyire tisztelik hagyományaikat, vallásukat, hogy sokat tesznek
érte, és őrzik. Amit ebben
a templomban láttunk,
azt csak szívből és az Isten iránti szeretetből lehet
tenni. Áldja meg az Isten
őket!”

„Méltó szépségű templom Mezőköveshez! Örültem, hogy itt lehettem.”
„Takács István munkái
iránt tisztelet!”
„Lelkem megnyugodott,
hogy itt jártam!”
„Őrizzék sokáig szép
templomukat!”
„Gyönyörű templom, Isten áldása legyen rajta!”
„Megcsodáltuk Takács
István freskóit, a matyó
úrnapi körmenetet.”
„Az egyik legszebb
templom, amit valaha láttunk!”
„Az Úr áldását kérjük a
templomra, és híveikre!”
„Felemelő érzés töltötte be szívemet és lelkemet
e gyönyörű templom láttán. Köszönet érte az Úr15

nak, az Egyháznak, a Városnak és keresztény Testvéreimnek!”
„Ez a templom maga a
csoda!”
Az idézett bejegyzéseken
kívül még sok hasonlót olvastam. Valamennyi örömmel tölthet el bennünket, de
feladataink is vannak! (Kevés a ministráns, olykor nagyon sok üres hely van a
szentmiséken, stb.)

Jó gondolat volt az idelátogatóknak lehetőséget
adni a véleményük kinyilvánítására. Örülünk
a gyerekek bejegyzéseinek is, de meg kell tanítani őket arra – csakúgy,
mint sok más egyébre is , hogy gondolataikat miként vessék papírra. Hiszen életünk során sokszor várnak tőlünk véleményt, akár szóban, akár

írásban. (Ez a pedagógusok és a szülők feladata!) Olvastam ilyet: Borzasztóan szép! A borzasztó nem lehet szép, hiszen
az elrettentő.
Szeretettel várjuk a Látogatókat és kérjük, írják
be észrevételeiket, véleményüket a Látogatók
könyvébe, mi szívesen
olvassuk!
Gánóczy Zoltánné

Zelei Istvánné Kartnik Judit közöttünk él. Nagyon
szép gondolatokat fogalmaz meg verseiben. Íme, amit
ő a Számvetésről gondol: olvassák szeretettel!
Kartnik Judit

Számvetés
Álmodtam egy csodás Világot
hol mindenki szeretni vágyott,
s az érzés fény utat törve, szelíden
emelt fel-fel, a Mindenségbe!
Rövid az út, melyet itt járhatsz
kerüld hát el a sötét árnyat!
Zálogként melegséget áraszt
alkonyod utolsó órája.
Mert hiszem: számot vetsz a múlttal
mely sors kezedbe lett nyújtva,
s míg homokórád pereg
csak Te alakítod életed!
Megannyi sár, akadály
évek súly hagyta lábnyomán…
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kinn rekedve, partra vetve
vívod harcod szárnyszegetten.
De míg érzed szíved dobbanását
s hallod éned letisztult szavát,
a Nappal kelve minden reggel
emelt fővel újra nyerhetsz.
Nézz előre, sosem hátra!
Lásd tettednek mily az ára?!
Sebet ejtve, szégyen telve
kihuny fénye ékkövednek.
Ám ki dolgát teszi csendben
s kezét nyújtja elesettnek,
örömmel ad míg adhat,
nevét suttogják mint élt
h a l k a n.

A Szent László Egyházközséghez tartozik Mezőszemere és Szihalom
is. Plébániánkról járnak az Atyák mindkét településtre, ők végzik az egyházi szolgálatot. Bemutatunk mindkét településről egy-egy képviselőt.
Kívánjuk, hogy munkájuk hozzon szép eredményeket lakóhelyükön.

Képviselő bemutatása
(Mezőszemere)

Molnár Irén vagyok. Mezőszemerén
születtem, általános iskola után Egerbe mentem középiskolába. Dolgoztam a Finomszerelvénygyárban, a
HÁÉV-nél és 1981-től az Egri Városi Bíróságon a nyugdíjba vonulásomig.
1976-ban férjhez mentem, 1982-ben
született a fiam, 1986-ban pedig a lányom. Szüleimet az Úr egy éven belül
magához szólította és én családommal együtt 2001-ben hazaköltöztem
Mezőszemerére, a nagyszülői, illetve
szülői házba. Gyermekeim pici koruktól nagyon szerettek a nagyszülőknél
lenni. Kevés hétvége volt, hogy nem
voltunk itthon. Visszagondolva nem
is tudom, hogy oldottuk ezt meg, hisz
Egerben jártak iskolába, hittanra, misére a Bazilikába, a fiam ministrált, a
lányom felolvasott, ha Szemerén voltunk ugyanúgy. - Nagyon szép idők
voltak! - 2008-ban egy nagyon kedves barátnőm ajánlására részt vettem
az 51. női cursillon. Nem tudom neki
kellőképpen megköszönni. Azt a 3
napot nem lehet elfeledni. Azt az érzést, élményt át kellene élni mindenkinek. Azóta is kéthetente részt veszek a Szent László Plébánia cursillos
összejövetelein. 2009. 11. 22-én Dr.
Ternyák Csaba Érsek úr kinevezett a
Mezőszemerei egyházközségi képvi-

selő-testület tagjává, amit 2014.11.23án megújított 2019. Krisztus Király ünnepéig. Rendszeresen és örömmel veszek részt az egyházi feladatok ellátásában Mezőszemere legszebb épülete, egy egyhajós barokkstílusú „ékszerdoboz” a Sarlós Boldogasszony
templomában. 2011. novemberében
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testületi tagja lettem, majd
2014. októberében ismét megválasztottak képviselőnek. Köszönöm megtisztelő bizalmukat Mezőszemere lakosainak. Itt lakom, itt van az otthonom, sok barát, sok jó ember vesz körül. Boldog vagyok, mint két szerető gyermek édesanyja és egy unoka
nagymamája. Köszönöm a Jó Isten segítségét és a Szűz Anya oltalmát, mert
az Ő közbenjárásuk nélkül nem így
alakult volna az életem. Köszönöm!
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Képviselő bemutatása
(Szihalom)

Bukta Ferencné, Sári Judit vagyok.
Egerben, 1963. 05. 16-án születtem.
„Tősgyökeres szihalmi’’ vagyok. Vallásos
családban nevelkedtem. Szüleim a Lenin Kohászati Műveknél dolgoztak Miskolcon. Míg ők keresték a kenyeret én
a nagymamámra voltam bízva és mindennap imádkoztunk, a beteg testvérem pedig hallgatott bennünket. Apukám korán meghalt. Anyukám, mikor
nyugdíjas lett minden vasárnap ott volt
a templomban és követték az én gyermekeim is. Remélem, majd én is be tudom mutatni az unokáimat az Úristennek, és együtt imádkozhatok velük.
Füzesabonyban érettségiztem, utána Egerben az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában számviteli
szakon végeztem, majd Zsámbékon az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanító szakon és ember és társadalom műveltségi területen szereztem diplomát.
Tanulmányaim ideje alatt sok időt töltöttem az egri Érseki Levéltárban, mert
Szihalom történetét kutattam. Ebben
sokat segített az akkori levéltáros Kiss
Péter, akinek munkáját ezúttal is köszönöm.
Férjem egy fuvarozó vállalatnál gépkocsivezető. Három gyermekünk van.
Legidősebb fiam, Roland Füzesabonyban dolgozik a Duropacknál. Rajmund,
Szihalmon tanít az általános iskolában
és önkormányzati képviselő. Dániel pedig Gyöngyösre jár a Károly Róbert Főiskolára.
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Jelenleg Mezőszemerén tanítok
az általános iskolában, előtte pedig
Kompolt-Nagyút Általános Iskolában
Nagyúton dolgoztam. Sok kisdiák kikerült a kezem alól, akiket vallásosságra neveltem. Segítettem a hitoktatók /
Szendrei Árpád és felesége/ munkáját.
Gyakoroltuk az imádságokat, segítettem az elsőáldozás felkészítésében. Tudom, hogy a gyerekek számára minden
lépés nehéz és kihívó, de Isten segítségével és a család közös együttműködésével minden cél megvalósítható.
Most először kaptam lehetőséget,
hogy a Szihalmi Egyházközösség képviselőtestületének tagja lehessek. Remélem, munkámmal segíthetem az egyházközösséget és a mindenkori plébánost. Köszönöm a híveknek, hogy megtiszteltek bizalmukkal.

Mennyi jóság fér el egy csöppnyi gyermek szívben!
Nem tudok szabadulni attól a csodától, amit
nemrégiben a Röpülj
páva című műsor adott!
Az a sok tehetséges gyerek! A pedagógusok tudják, mennyi munka, türelem, kitartás, mennyi hivatás- és gyermekszeretet
kell ahhoz, hogy a tanítványunk színpadra álljon
és a nézők százait, ezreit
kápráztassa el tudásával,
szorgalmával.
Megtudtuk, hogy milyen körülményekből került ki egyik-másik gyerek!? Hat-tíz kisgyerek
egy szobában, roskadozó ház, egyedülálló szülő, ütött-kopott edények,
amiben jó, ha krumplis-

tészta készül 2-3 napra. És a néptáncot nagyon magas fokon művelő kisfiú szinte erején
felül, mindent megtesz
a színpadon, hogy nyereményét – ha sikerül –
odaadja Édesanyjának.
Mosolyogva, derűs arccal újságolja, hogy ő már
megkapta a nagy ajándékot: a csizmát a tánchoz.
Nem számítógépről, nem
okos telefonról, nem luxuscikkekről álmodik.
Ő, az alig 10 éves fiúcska
a családján szeretne segíteni, testvérein, édesanyján.
A zsűri tagjai igazi,
nagybetűs EMBEREK,
akik biztatnak, kifejezik

tetszésüket, örömüket a
látottakban, akik komoly
szakmai értékelést adnak,
olyat, amiből tanulni lehet, ami megerősíti a jót,
az értéket.
Mert mostanában sajnos ez ritkaság! Versenyeken,
vetélkedőkön
ilyeneket hallunk: „Bejött
nekem”, „Ez most nem
jött át!”, „Nagyon szeretlek”, „Szeretnélek hazavinni”, stb.
Ez a műsor sok régi,
küzdelmes, de nagyon
kedves időszakot elevenít
fel bennem. Én a Röpülj
páva műsorában a színpadon láttam az egykori
„szentimrés” gyerekeket
is lelki szemeim előtt.

Valamikor a Szent Imrében is nagy szeretettel ápoltuk a matyó hagyományokat

19

Nem volt könnyű akkor elfogadni, hogy több
éven keresztül nem hagyták jóvá néptánc tanítása
iránti kérésünket. De nem
mondtunk le róla! Évrőlévre újra kértük! Ez érthetetlen volt lakhelyünkön,
itt Mezőkövesden.
Aztán néhány év elteltével nagy dolog történt.
Elvi engedélyt kaptunk a
néptánc oktatáshoz. (Ez
azt jelentette, hogy pénz
semmi, semmire) Volt
azonban egy EMBER itt
Mezőkövesden, aki az
ügy iránt olyan elhivatott
volt, hogy 2-3 évig egyetlen fillér nélkül, nagy szeretettel, tele tervekkel jött
az iskolába heti két-három
alkalommal és foglalkozott a gyerkőcökkel. Zelei
Ferenc ő, akire a mai napig nagy tisztelettel, hálával gondolok. Pályázatok, jószándékú mezőkövesdi emberek segítségével hamar elkészült a hajópadlós, tükrös gyakorlóterem, a legegyszerűbb
gyolcsgatyák, apró virágmintás kis szoknyák mellé megszülettek a Bodnár
Erzsi néni keze által készült matyó szoknyák, a
szemeket gyönyörködtető
pántlikákkal, szalagokkal.
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A lityák, a szép színessel
hímzett surcok, a bőrcsizmák. Nem múlt el ünnepség a néptáncos gyerekek
fellépése nélkül. Felejthetetlen volt, amikor egymás után láttuk a legkisebbek és legnagyobbak
műsorát.
Nagy volt az érdeklődés, sokat tettek a szülők
is ezért a gyönyörű vállalásért, ami a gyerekek
személyiségfejlesztését is
nagymértékben szolgálta.
A táncórák órarendbe
épülve zajlottak. Amikor
már minden eredményesen, olajozottan, kiforrottan zajlott, az iskolai néptánc oktatás megszűnt. A
folytatás színtere a Népi
Művészetek Háza lett, átadva oda a sok ruhát, kelléket is.
Most, a székesfehérvári, kalotaszegi gyermekcsoportok
sorában
elképzeltem Őket is, a
mezőkövesdi,
egykori
„szentimrés” táncosokat,
a zsűritagok sorában pedig Zelei Ferenc egykori kollégámat, aki emberségből, szakmai tudásból,
gyermekszeretetből csillagos ötösre vizsgázott a
Szent Imre iskolában!
Gánóczy Zoltánné

Pető Margit

TÉL -TÁJ
Zúzmara -templom
ég -kupolája
áhítatfehér,
hóoltár szélén
csipketerítő
libbenő fohász,
fagy -orgonán
zeng -zúg
virtuóz a szél...
Totyakos bűnök
fekete hollók
vád -szava szól,
megbánás gunnyaszt
erdőcsend mélyén
kegyelmet kér...
Röppenő bánat
madárvitorlán
tél -béke száll,
hókunyhó -házak
életjel -füstje
dér -nyomon fény...
Mindenség oltárán
lét -magány kebelén
egyedül vagy
emberparány,
a TERMÉSZETÚR
hatalma nagy...
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MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

120
27
18
4

összes

64
5
7
4

összes
36
3
2
3

Nő

47
16
12
3

Nő

19
3
1
2

1 év felett

95
93
94
82

Legidősebb

STATISZTIKÁJA

40
2
6
2

1 év alatt

Összes
22
2
1
-

Vegyes
3
-

5
-

Felnőtt

28
54
50
64

Legfiatalabb

Valláskülönbség
1
-

2015. ÉV HÁZASSÁGKÖTÉSEK STATISZTIKÁJA

73
11
6
1

Ffi

2015. ÉV HALÁLOZÁSI

28
2
5
1

Ffi

2015 . ÉV KERESZTELTEK STATISZTIKÁJA

+3
+1
-

Eltérés az előző évtől

-9
+9
-1
-2

Eltérés az előző
évtől

-5
-9
-1
+4

Eltérés az előző
évtől

Szeretettel kívánunk minden Kedves Olvasónknak

boldog, békés új esztendőt!

Újévi köszöntők
Egy angyalt küldök Neked, tegye
szebbé az életed! Tegyen pénzt a zsebedbe, vigyen boldogságot a szívedbe!
Vegyenek körül barátok, Boldog új évet
kívánok!
Itt az újév, új jót hozzon, régi jóktól
meg ne fosszon, de ha az új jót nem is
hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog Új
Évet Kívánok!
Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad
meg a malac farkát. Kívánok minden jót,
szépet, szerencsés Boldog Új Évet!
Bort, búzát, békességet, sötétségben
fényességet! Új esztendő újat hozzon,
régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt,
az maradjon,- ki elindult, az haladjon.
Virradjon rád jó nap, köszöntsön rád
szép év, kedves hajlékodba költözzön a
jólét. A lelkedbe boldogság,a szívedbe
béke, ezt kívánom Neked az Új Esztendőre!
Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat! Sült
malacka vándorol, surran a bendőbe,
kívánok minden jót az új esztendőben!
Szilveszter alkalmából nem kívánok
egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom,
légy boldog a következő 365 napon!
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Örömöd sok legyen, bántod semmi,
segítsen a sors boldognak lenni. Legyél
mindig vidám, örülj minden szépnek,
kívánok Neked szép Boldog Új Évet!
Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!
Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt
kívánom neked, hogyha arra járnak, térjenek be hozzád, s maradjanak nálad!
Ha olykor mégis gyötör az élet, azért
most örülj a jónak, a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének, hogy
vannak akik szeretnek téged!
Elmúlik az ó-év, beköszönt egy újabb,
szívünkben ismét új remények gyúlnak.
Teljesüljön vágyunk, legyen minden
még szebb, kívánunk nektek egy boldogabb évet. B.Ú.É.K !
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Fehér kenyér dagadjon
Fűzfa tekenőben;
Bor, búza, kolbász
Legyen mindig bőven;
A patikát felejtsük el
Az új esztendőben!
gyűjtötte
Szlovák Sándorné

Salve Regina
Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.
Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!
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Arany János

Alkalmi vers
Az uj évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Szegény ember malacának
Egy híja se essék;
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
A biró is, mint eddig,
Tisztét jól betöltse:
Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;
Emberiség, igazság
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!

Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Nagy uraink (ha élnek)
Nőjenek nagyobbra;
Áldozzanak, legyen is mit,
Mégse üssék dobra;
Nemzetiségünk mellett
Buzogjanak hően.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Író pedig írónak
Szemét ki ne ássa, Ne is legyen az idén
Napfogyatkozása
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-,
S előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Mire üssek még pohárt?
Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény-,
Vagy mi más egyébre?
Hiszen ezek közöttünk
Vannak kelendőben.
Tudj’ Isten, mi minden nincs
Ez uj esztendőben!

A Sziklaforrás következő száma Húsvét előtt jelenik meg.
Írásaikat köszönettel fogadom február végéig.
Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

