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„…szenvednie kell, de fel kell támadnia”
(Lk 24,46)

Reményik Sándor:

Üres templomban

„Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak
szenvednie kell és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia”(Lk 24,46). Szent
Lukács evangélista jegyezte fel Jézusnak
ezeket a búcsúszavait, amit apostolainak
mondott a feltámadása utáni megjelenése
alkalmával.
Ezekben a félelmekkel és bizonytalanságokkal teli napokban legyenek vigasztalásunkra és megerősítésünkre Jézus szavai.
Most nagyon is el tudjuk képzelni,
hogy mit élhettek át az apostolok, amikor
Jézust a Getszemáni kertben a szemük
láttára elfogták. Bizonyára úgy érezték, hogy minden összeomlott. A teljes
reménytelenséggel küszködtek, és semmit
nem értettek az eseményekből. A hitük is
veszélybe került. „Ha ez megtörténhetett,
jól tettük, hogy hittünk benne? Valóban ő
a Messiás, az Isten küldötte?” Bizonyára
ilyen vagy hasonló kérdések merülhettek
fel bennük, és hatottak rájuk igen nyomasztó erővel.
Félelmeik és bizonytalanságaik csak
Jézus feltámadása után oldódtak fel. De
akkor is csak nagyon lassan és Jézus
többszöri megjelenése nyomán. De ezek a
találkozások olyan erőt adtak nekik, hogy
később csodálatos erős hittel tudták elviselni a rájuk váró szenvedéseket és a vértanúságot is.

A mi hitünket is nagyon erősen próbára teszik az egész világot sújtó járvány
eseményei. Az apostolok példája bátorítson minket ezekben a nehéz időkben. Ők
is gyengék voltak, amikor úgy tűnt, hogy
magukra maradtak. De három nap múlva
megerősítette őket a feltámadt Jézus jelen-

„...A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
itt állok, szemben állok Ő vele
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.
Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma
csak fürkészem a nagy Akaratot;
úgyis addig állok, míg Ő akarja
s ha nem akarja: összeroskadok.

Olyan végtelen áhitat fog el,
mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel,
pedig – csupán egy templomban vagyok.”

léte, aki akkor sem hagyta el őket, amikor
a keresztre juttatták és eltemették. Hiszen
értük is vállalta a szenvedést.
Hisszük, és higgyük is erősen, hogy Jézus
minket sem hagyott el, és nem fog elhagyni
az előttünk álló küzdelmes napokban sem.
Velünk van a megpróbáltatásainkban is.
Megígérte: „Veletek vagyok minden nap a
világ végezetéig”(Mt 28,20). Mi pedig teljes
bizalommal forduljunk hozzá az imádságainkban. Mai helyzetünkben a rendelkezések
lelkiismeretes betartása mellett a legfontosabb az imádság. A betegekért, a veszélyben levőkért, a hősies szolgálatot vállaló
orvosokért és ápolókért. Azokért, akikre
most a döntések és intézkedések hozatalának súlyos felelőssége hárul. Egyénileg
is és családi közös imaként is mondhatjuk
Ferenc pápa imáját és dr. Erdő Péter bíboros
úr imáját (lásd: a 2. oldalon!).
És ne veszítsük el bizalmunkat és reményünket, hogy Isten segítségével le tudjuk
majd győzni a bajt, és az apostolokkal
együtt élhetjük át a megszabadulás és a
félelmeinkből való feltámadás húsvéti
örömét.
Ezért imádkozom plébániánk minden
tagjáért és minden itt lakó testvérünkért, és
bizalommal kérem is mindenki imáját.
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
Szeretettel Zoltán atya

A Városmajori Híradó húsvéti száma a koronavírus járvány
miatt kialakult helyzetben csak elektronikus formában jelenik
meg. A Városmajori Jézus Szíve Plébánia honlapján olvasható,
letölthető, illetve a plébánia levelező listáján kerül terjesztésre.
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IMÁDKOZZUNK EGYÉNILEG ÉS KÖZÖSEN!

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel Ferenc pápa Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát,
Olaszországot és az egész világot. Erdő Péter bíboros, prímás pedig kifejezve együttérzését és közelségét a koronavírusfertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl, mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen
meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Kéri az alábbi fohász elimádkozását. (magyakurir.hu)

Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a
remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek
Egészsége, aki hitedben szilárdan
kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus
fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod,
mire van szükségünk, és biztosak

vagyunk, hogy gondoskodni
fogsz arról, hogy mint a galileai
Kánában, visszatérhessen az
öröm és az ünneplés a mostani
megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy
felismerjük és elfogadjuk az Atya
akaratát, és megtegyük, amit Jézus
mond majd nekünk, aki magára vette

szenvedéseinket és fájdalmunkat,
hogy a kereszt által elvezessen
bennünket a feltámadás örömére.
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent
Szülője, könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején, hanem oltalmazz
meg minket minden veszedelemtől,
ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért,
amelyben lehetővé tetted az
emberiség életét. Hálát adunk
a teremtés egész gazdagságáért
és csodálatos törvényszerűségeiért.
Hálát adunk azért, hogy minden
pusztító erő ellenére megmaradtunk,
és képesek vagyunk arra, hogy
világunkról és önmagunkról új és új
felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és
közösségben is harcolhatunk
megmaradásunkért és azért, hogy
életünk egyre szebb és tartalmasabb
legyen. De mindennél inkább
köszönjük neked, hogy örök életre
hívtál meg minket, és Krisztus Urunk
megváltó halála és feltámadása

által utat nyitottál nekünk az örök
boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások
érnek minket, amelyek ellen a
magunk erejéből teljesen biztos
védelmet még nem találunk, átéljük,
hogy végül is mindig a te kezedben
van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány
embereit, hogy mielőbb megtalálják
a mostani járvány ellenszerét! Adj a
társadalmak vezetőinek éleslátást,
hogy megfelelő intézkedésekkel gátat
szabjanak a fertőzés terjedésének,
segítsék a betegség megelőzését,
leküzdését és a hatékony eszközök
eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat
és örök nyugodalmat a betegségben
elhunytaknak, adj a betegeknek
gyógyulást, az orvosoknak és az

egészségügy munkatársainak erőt és
áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd
bennünk a hitet, a bizalmat és a
segítő szeretetet, hogy megadhassunk
minden lelki és testi segítséget beteg
embertársainknak és a gyászoló
vagy aggódó hozzátartozóknak.
Add, hogy felelős viselkedésünkkel
mi is hozzájáruljunk a betegség
terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden
bűnünket, amit gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással
elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz
nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek
Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.

A feltámadás tanúi
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...A feltámadt Krisztus nem mutatta meg magát nyilvánosan az
egész népnek, hanem csak az Istentől már kiválasztott tanúknak.
Gondviselése útját valósággal általánosan jellemzi, hogy keveseket tesz a sokaság számára áldása átmeneti eszközeivé… Ezeknek,
a keveseknek nem pusztán csak ismerniük kellett Őt, hanem Reá
gondolásuknak egész további életük ösztönzőjeként belé kellett
itatódniuk a lelkükbe. De az emberek nem válnak könnyen egy
dolog hűséges pártfogóivá. Nemcsak a tömeg állhatatlan, hanem
még a legjobb emberek is meghátrálnak, hacsak nem késztetik,
nevelik, fegyelmezik őket feladatukra…
Úgy látszik tehát, hogy Urunk azért terjesztette ki kevesekre a
figyelmét, mert ha megnyerte a keveseket, követni fogja a sokaság.
Ennek a kevésnek újból és újból megmutatta magát. Megtérítette
őket, vigasztalta, intette, lelkesítette. Magához alakította őket, hogy
hirdethessék dicséretét…
Minden nagy változást nyilvánvalóan a kevesek hajtottak
végre, nem a tömeg: az elszánt, rettenthetetlen, lelkes kevesek. A tömeg kétségtelenül tud sokat pusztítani, de tenni semmit
sem tudnak mások, mint csakis a cselekvésre különösen edzett
emberek. Jákob fiainak ínsége közben az egyik a másikra nézve

állt, de semmit sem tett. Egy vagy két ember, akinek kevés a
külső igénye, de szívvel van a munkájában, ezek hajtanak végre
nagy dolgokat. Ezek nem hirtelen felhevülés vagy az ügyük
igazságában való bizonytalan általános hit által nyerték el a
készséget erre, hanem mélyen bevésődött, gyakran ismétlődött
oktatás által. És mivel magától értetődik, hogy könnyebb keveseket oktatni, mint sokakat, nyilvánvaló, hogy az ilyen emberek
mindig kevesen lesznek…
John Henry Newman vasárnapi beszédei (Nagyböjt és Húsvét);
Newmann Központ

Kolping hírek
Magyar Kolping Szövetség Országos Lelki Napját 2020. február
29-én, szombaton tartotta. A program mottója a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készülve: Üdvözlégy Oltáriszentség!
Jelenits István piarista szerzetes atya vezette a lelki napot, amelyen
a Városmajori Kolping Család is részt vett.
BOLDVAI J.
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Így mutatja meg nekünk az Ő arcát!
HÁZASSÁG ÜNNEPE A VÁROSMAJORBAN

Tennünk is kell a házasságainkért! És ebben közös kiállással, közösségi élménnyel egymást is
bíztatnunk kell! Tavaly ősszel gondoltam először arra, hogy a 2020-as Házasság Hete országos programhoz egy olyan majori közösségi alkalommal csatlakozzunk, amelyben egymás
példája és a közös, személyes élmény erősíti meg házasságainkat.
A Házasság Ünnepére, február 22-ére, szombatra hívtuk össze a párokat, 18 órára szentmisére és utána egy közös ünnepi alkalomra
a Pannonia Sacra iskolába. A szentmisén
Zoltán atya idézte Gyökössy Bandi bácsi híres
mondatát: „Ne házasodjon meg az az ember,
aki boldog akar lenni, ...”. A gyermeknevelési, munkahelyi kihívások súrlódásokhoz,
feszültségekhez vezetnek, és könnyen szétfeszítik kapcsolatunkat, ha nem teszünk
tudatosan erőfeszítést házasságaink erősítésére. Ehhez kiindulásként tudatosítanunk
kell az idézet második felét: „…csak az, aki a
másikat akarja boldoggá tenni.”
Ezt az üzenetet vittük magunkkal tizenöt
házaspár társaságában a Pannonia Sacra
iskolába, ahol három csoportban vágtunk
bele az ismerkedésbe. Minden pár rajzolt
magáról egy egyszerű címert, amellyel
bemutatta magát a többieknek. A humor
és vidámság házasság-erősítő hatásáról
bizonyosodtunk meg egy kollektív szociálpszichológiai kísérlet során, amikor a
csapatokból két-két pár kvízjátékban vett
részt. A párok tagjai egyik kezükbe a hölgy,
másikba a férfi cipőjét kézbe véve válaszoltak elmés kérdésekre, bizonyítani próbálva,
hogy mennyire jól ismerik egymást. Az a
pár (és az általuk képviselt csapat) kapott
pontot, amelyikben mindkét fél azonos
cipőt emelt fel például arra a kérdésre, hogy
„Melyikőtök dönti el, hogy hova mentek nyaralni?” A szoros verseny eredményhirdetéseként a dobogós csapatok férfi tagjait szólították ki a díj átvételére, amely egy-egy szál
piros rózsa volt, amelyet egy meghitt, kis
gesztussal (pl. puszi) adtak át kedveseiknek.
Mindezen „talajelőkészítő műveletek”
után nyitott szívvel váltottunk át az este
második részére, amelyben először megnéztük a youtube-on is elérhető „Családban maradva I. – Ami van, annak szabad
lennie” dokumentum (kis)filmet. Nem az a
kérdés, hogy a házasságainkban szembesülünk-e komoly kihívásokkal, sokkal inkább
az, milyen hozzáállással, stratégiával küzdünk meg velük, illetve különösen, hogyan
viseljük el, kezeljük hibáinkat vagy tanulunk belőlük és kudarcainkból. A film után
Kövesdy Zsoltitól hallgattunk meg ösztönző
gondolatébresztőt, hogyan tudunk tudatosítással, igényes és kitartó belső lelki munkával többet tenni a házasságainkért. Azok számára, akik nem tudtak részt venni és azok
számára, akik hallották, a jobb megélés és
a napi életbe való hatékonyabb átvitel érdekében újra meghallgatásra ajánlom: https://
www.lelkigondozo.com/hallani-valo/

Ezután a Házasság Ünnepéhez méltóan
páros minőségi időt kaptunk arra, hogy
meghitten, személyes megosztásban dolgozzuk fel a hallottakat. Felemelő érzés volt
látni a teremben szétszórtan duruzsolva
beszélgető házaspárokat.
A végén készült közös fotó hűen tükrözi,
hogy sikerült egy csodálatos, élménygazdag estét szervezni. Külön köszönet Zoltán atyának, hogy a szentmise után eljött
közénk, hogy velünk ünnepeljen. És személyes köszönetemet ezúton küldöm Eplényi Katának és Héjj-Csizmazia Gyopárnak a
programszervezésbe invesztált energiájukért, szuper ötleteikért. Gelley Dávidnak,
hogy elkérte és Dóra Zoltán igazgató úrnak,

hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Pannónia Sacra iskolát. És végül, de nem utolsó
sorban: hálásan köszönjük a Budai Pékségtől kapott pogácsát és szendvicseket
Kovács Tamásnak és munkatársainak.
Most, amikor szentmisére sem mehetünk
a templomba és egyre jobban hiányzik majd
a közösségi együttlét, jusson eszünkbe,
amikor újra találkozhatunk, hogy sokkal
jobban meg kell becsüljük az Úr népében
adatott közösségi alkalmakat és ezeket bátran részesítsük előnyben bármi más online
vagy offline sóbiznisz adrenalin adagjához
képest! Adja meg az Úristen kegyelmét
ahhoz, hogy a Városmajori Katolikus Egyesület 30. jubileumi évében hasonló léleképítő programokat szervezhessünk! Az
Úr arra tanít minket, hogy az Őbenne való
hús-vér közösség gyógyít, megerősít és így
mutatja meg nekünk az Ő arcát!

KÖVESDY TAMÁS
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Felnőtt cserkészek esete
a viaszos vászonnal
Rég volt már, tudom, de ígértem, hogyha
legközelebb felnőttcserkészek (barna nyakkendősök) programjairól számolok be, nem
marad el a kép sem. Most végre eleget tehetek az ígéretemnek, mert március 3-án, kedden este elleptük a Facebookot és az Instagramot képekkel egyik izgalmas programunk
bemutatása végett.
Mielőtt rátérnék a részletekre, két szó a
felnőtt cserkészekről, a felnőttcserkész életről, avagy a felnőtt cserkészéletről. Először

is, bár a köznyelv a barna nyakkendős cserkészeket öregcserkésznek nevezi, ez azért
közel sem előírás. Idővel megöregszünk, ez
tény, és nincs a felnőtt cserkész élet után
következő szint, maximum a mennyei cserkészet, bár az ottani taglétszámról nincse-

nek pontos adatai az MCSSZ-nek (Magyar
Cserkészszövetség). Fontos azonban leszögezni, a felnőtt cserkészet feltétele csupán
a felnőtt élet (öneltartás, családalapítás,
szerzetesi hivatás, munka, stb.), valamint,
hogy az ember hajlandó a felnőtt életét a
cserkésztörvény tíz pontjához, a cserkész
életszemlélet népmesei hármasához igazítani, figyelve saját életünkben Istennel,
a természettel és az embertársakkal való
kapcsolatunk, kapcsolataink fejlesztésére.

A jelszavunk ezúttal cserkésztörvényünk
6. és 9. pontja volt: „A cserkész szereti a
természetet, jó az állatokhoz, és kíméli
a növényeket”, valamint „A cserkész takarékos”. Milyen érdekes, hogy mai szemmel,
amikor a környezetvédelem mindennapos

kérdés, ez a két pont egybeforr. Március
3-án főszerepben a csomagolásmentes,
egyszerhasználatos műanyag-mentes élet
volt. Még nem sokan ismerik, de egyre több
háztartásban használnak folpack, vagy akár
szalvéta helyett viaszos vásznat. A viaszos
vászon számtalan módon hasznosítható,
például nem penészedik meg benne a sajt,
s kevésbé keményedik, mivel légmentesen
zár. Tökéletes az iskolai szendvicsek csomagolására, hűtőszekrényben edények lefedésére, és ahogy a szendvics, úgy a zöldség is
friss marad benne. Kislexikon kéne, hogy
össze lehessen gyűjteni minden felhasználhatósági módját, de ami a legfontosabb,
használat után nem kell kidobni, hanem
elmosva újra lehet alkalmazni. Ha elöregedett és utolsó útjára indítjuk – jó, ha tudjuk
– káros maradék nélkül bomlik le boldogan.
Nos hát, ilyent készítettünk azon az emlékezetes estén.
Az emlékezetes este összetevői: méhviasz, textil, sütőpapír, újságpapír, vasaló, a
meghitt csapatotthon levegője, bor, rágcsa
és egy jókedvű társaság. Ha tökéletes estére
vágysz, ne habozz beszerezni az összetevőket! Ez a megfelelő recept, nekünk elhiheted, mert mi ott voltunk, (és még emlékszünk rá).
GELLEY ÁRON

Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek (a magyar családokhoz)

2020.03.06. – Serfőző Levente prefektus, szegedi egyházmegyei ifjúsági referens: Hogyan fiatalodjon az egyházi közösség?
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Amikor fiatalok bekerülnek egy közösségbe, ők megváltoztatják a közösség
életét. A tóba dobott kő megmozgatja
a vizet. Például a gyermek születésekor
a család élete megváltozik. A fiatalok
változást és megújítást hoznak az egyházba. Sok mindent megmozgatnak:
„Menjetek, tegyetek tanítványommá
minden népet” (Mt 28,19). Jézus szava

– missziós parancs. Az apostolok voltak
az elsők, akik Jézus missziós programját
folytatták.
Hogyan fiatalodjon meg plébániánk? Engedjük Jézust közel magunkhoz.
A Szentlélek megfiatalítja az Egyházat.
A természetben minden belülről újul
meg. Jézus belülről újít meg minket.
Egy jó szentgyónásnál kidobja szívünk-

ből a rosszat, a gonoszt. Nem a világi
kapcsolatainktól születünk újjá, hanem
Isten által. Vissza kell térni a forráshoz,
az Eucharisztiához, mely az élet forrása.
A Passió ma is létezik, amikor üldözik a
keresztényeket. A kényelmes egyházban
nincs benne a Passió! A fiatalok élő és
hiteles egyházat keresnek.

BOLDVAI J.
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Isten él és cselekszik – Nyílt est
A Városmajori Jézus Szíve Templomban az
Emmanuel Közösség februári alkalmán tanúságtételeket hallgathattunk meg. „Isten él és
cselekszik” volt a címe az estének, és előadás helyett a köztünk élő Úr megismeréséről
és életükben való munkálkodásáról tettek
bizonyságot megszólaló testvéreink. Ezek a
második csütörtöki imaestek közösségünk
nyílt alkalmaihoz tartoznak, így szeretettel
hívunk minden érdeklődőt, hogy ismerkedjen rajtunk keresztül a Jó Istennel, egyházunk
tanításával, a karizmatikus mozgalmakkal.
Először Schuller Csaba, az Új Jeruzsálem
közösség tagja beszélt arról a hosszú útról,
amit bejárt. Az Úr segítségével az önfeláldozó szeretetet megkövetelő családi élet
felvállalására is sikerült eljutnia.

Ezután a Fekete házaspár beszélt nekünk
a sok-sok éven át tartó – gyermekáldás utáni
– vágyakozásukról. Arról, hogy lassan jutottak el oda, hogy kinyíljanak, mások imáját is
kérjék - az orvosilag nem megoldható problémák dacára - gyermek születéséért. Sikerült
rátalálniuk egy közösségre, amelynek tagjai
mind ilyen gondokkal küzdő házaspárok, akik
egymást imádsággal, jó beszélgetésekkel és
gyakorlatias tanácsokkal segítik át a nehézségeken. A Jó Isten meghallgatta imáikat. Ma
már Gábor és Panni két kisfiú boldog szülei és
várják a harmadik gyermeküket.
Tihanyi Anita volt a következő tanúságtevő. Megtérése történetét hallhattuk meg
tőle, ahogyan fokozatosan közelebb és
közelebb talált Istenhez. A Paray le Monial-i

zarándoklatok is nagy állomásai voltak az ő
útjának. Betegségét, gyógyulását a hitében
való elmélyülés – a gondok és fájdalmak
ellenére – és Istentől kapott öröm kísérte.
Lelkesedése és hitének kisugárzása buzdított mindannyiunkat.
Vetített kisfilmet nézhettünk meg a
vallomások után. Egy amerikai ferences
szerzetes tanúságtétele következett, aki a
lélekben való megkeresztelkedés, a karizmatikus lelkiség és hitélet erejéről és magával ragadó lendületéről beszélt nekünk
saját életének tapasztalatai alapján.
Szentségimádással, közbenjáró imákkal
zártuk az estét. Sok imaszándék gyűlt össze
az erre kijelölt kosárkákba.
SIKARI MÓNIKA

Portyáztak a vándorok

A vándor raj (az egyetemista és a fiatal felnőtt korosztály) minden évben
február környékén szokott együtt tölteni egy tartalmas hétvégét.
Idén Mátraházára látogattunk el, ahol a helyi ferences plébánia
vendégházában ropogó, meleg kályhákkal és nagy szeretettel fogadtak bennünket szombat délelőtt. A házban nem sokat időztünk, a
gyönyörű, szinte tavaszias időre való tekintettel elindultunk Mátrafüred felé. Az erdő már ébredezett téli álmából, a patakok már fürgén csörgedeztek, mi pedig délutánra meg is érkeztünk Gyöngyösre,
ahol a Dubicz borászatba látogattunk el. A tartalmas pincetúra során
megismerhettük, hogyan működik egy nagyobb borászat, milyen
kihívások várnak arra, aki úgy dönt, hogy borkészítésbe kezd, és alaposan megismertük a mátrai borvidék jellegzetességeit. Az elmélet

után jött a gyakorlat: vendéglátóink öt tételes borkóstolóval készültek számunkra. Este busszal mentünk vissza Mátraházára, ahol
vacsorával, társasozással, közös imával zártuk a napot.
Másnap délelőtt a helyi ferences templomba mentünk misére,
utána pedig Márk atya nagy szeretettel látott minket a mise utáni
agapén. Mielőtt hazamentünk volna, még megálltunk Gyöngyösön, ahol alaposan bejártuk az Orczy kastély épületében működő
múzeum helytörténeti és természettudományi kiállításait.
A múzeum színes, interaktív módon mutatja be a környék természeti és történelmi kincseit, kicsiknek és nagyoknak egyaránt
tartalmas program lehet.
ZÖLLNER ANNA
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Szembejött versek – Szép est
Különleges szombat esti műsorra hívta a
városmajori családokat a kistemplomi zenei
szolgálatot hosszú évek óta adó KIFUR zenekar (kistemplomos furulyások) vezetője,
Schön György. Az értesítésen a kettes és a
nullás számokon volt a hangsúly: 2020-ban,
a második hónapban, február 2-ának vigíliáján 20 órakor kezdődött húsz vers bemutatója, saját dallamokra ültetve. Az elmúlt
néhány évben születtek meg ezek az alkotások. Legtöbbször az ihlet hatására, csak egyszer megrendelésre. Ahogy maga mondta:
a versek szembejöttek vele, és nem tért ki
előlük. Volt, hogy egy nap alatt készült el a
mű, volt, hogy több hónapig érlelődött. Kedvenccé vált verseit e címszavak alá rendezte:
Isten; Anya; Szerelem; Út, életcél, ünnep;
Korrajz; Elmúlás, búcsú, halál, hála; Bölcselet, tanács, lelkesítés, merengés.
Gyuri első majori önálló estjére a plébánia földszinti termében gyűlt össze az
érdeklődök társasága. Minden verset közvetlen szavakkal mutatott be: megtudtuk,
hogy mikor olvasta, hol hallotta először,
milyen körülmények között jött a dallam,
kikkel zenélt együtt, milyen személyes kapcsolata volt a költővel, milyen izgalmakon
kellett időnként átesnie. Tizenkilenc vers
elhangzása után következett az első taps,
majd a ráadás mű: a „Megsárgult képeslap”. A délvidéki szülővárosról szóló saját
„magyar nótát” egy 1912-ből előkerült,

Nagybecskerekről Székelyudvarhelyre küldött képeslap ihlette.
A jelenlevők között a zenész szakmát
Berkes Balázs, Boromissza Gábor, Szikora
József és Szombatfalvi Csilla képviselték.
Ha már a neveknél tartunk, soroljuk el
a megidézett költőket is: Arató András,
Áprily Lajos, Banka Gabriella, Bogdán József,
Gyulai Pál, Kányádi Sándor, Lackfi János,
Mécs László, Nagy Bandó András, Radnóti

A kistemplom húsvét előtt
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A munkák az elmúlt hetekben a tervek szerint jól haladtak,
a tető és tartószerkezete, valamint a csatornák elkészültek.
A kistemplom külső felületén már csak pár kisebb utómunka
van hátra. Ahogyan a kivitelezés vezetője elmondta, a készültségi fok március közepén 95 százalék volt. Az átadást ez év
június közepére tervezik. A belső munkák is gyors ütemben
haladnak, a kivitelezést felgyorsították. A tervek szerint elkészült az oltár jobb oldalára tervezett fal, a régi kövezetet teljesen felszedték. A hulladékot sok konténerben elszállították.
Megkezdődött az új víz- és hőszigetelt alap elkészítése. Erre
kerülnek a padlófűtés elemei, majd a takaró betonréteg, arra
a teherbírást szolgáló acélháló és a második réteg beton.
Március közepén nagy erőkkel betonozták a padlózatot, hogy
a kötési idő kivárása után a piszkei vörösmárvány lapok a
helyükre kerüljenek. A szorgos munka eredményeként nagyon
reméljük, hogy hamarosan a kistemplom belső bútorairól is
döntés születik.
Az idei évre tervezett másik nagy munkának, a freskók restaurálásának előkészítése folyamatban van. Zoltán atya aláírta
a szerződéseket a Bethlen Alapítvánnyal és a restaurátorokkal.
A teremtést bemutató freskók ötödik és negyedik napjának
restaurálása május közepén az állványozással megkezdődhet.
Ezután Forrai Kornélia és az őt segítő művészek veszik át a
munkaterületet. Reményeink szerint szeptember elsejéig az
állványok elbontásra kerülnek, és a freskók eredeti szépségükben tekintenek ránk.
FLUCK DÉNES

Miklós, 
Reményik Sándor, Simon András,
Tóth Árpád, Váci Mihály.
Az előadás után jutott még kis idő baráti
beszélgetésre bor, pogácsa és apró farsangi
fánk mellett. Egy alkalmi csoportképhez
felsorakozva tettünk pontot az összejövetel
végére. A távozó vendégek után az ajtót az
előadáson végig jelen levő házigazda, Zoltán atya zárta be.
UNGER ZSUZSA

