
Csömör legszebb ünnepe
Gyönyörű reggelre ébredt Csömör Úrnapján, 2016. május 
29-én. Megszámlálhatatlanul sok szorgos kéz ügyködött 
hajnal óta, hogy a virágszőnyeg 10 órára elkészüljön.
 Idén Snell György  esztergom-budapesti segédpüspök, 
a Szent István-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre celeb-
rálta az ünnepi nagymisét, és vezette a körmenetet.

 

 A hittel teli, áldozatkész közös munka teszi e napot  
a legszebb ünneppé. Csodálatos megtapasztalni, miként 
munkálkodik a pünkösdkor kiáradó Szentlélek általunk, 
eggyé forrasztva a sok dolgos csömöri lelket az Úr testének 
és vérének ünnepére, hogy a földi világunkban jelen lévő 
élő Krisztus elé leterülhessen a pompás virágszőnyeg, 
mint egykor, ama virágvasárnapon, és  az  Oltáriszentség-
ben áldásosztó bőséget árasszon világunkra. A feltámadás 
tavaszából így áldással érhet a meleg nyár gyümölcse.

„Nyár van, nyár,
röpke lepke száll virágra,

 zümmög száz bogár.”
Jó emlékezetű Lukin László tanár úr, zenepedagógus, ki több 
generáción keresztül tanította zeneszeretetre diákok sokaságát, 
majd minden évben ezt a négyszólamút zengette kórusával az 
iskolaudvaron tanévzárásként, nyárköszöntőként. Érdekes mó-
don nem untuk. Ez a Nyár kánon című kórusmű az első ismert 

kánonunk, amit 126O körül jegyzett le egy szerzetes a korban 
szokásos szögletes hangjegyekkel. Benne van minden, ami  
a nyár csodájaként érzékeinkre hat: napsugárban úszik minden, 
száll az illatár, zümmög száz bogár, csókot vált az ifjú gerlepár…, 
be szép a nyár!
 Lapozhatunk messzebbre is – vállalva a szövegkiragadás 
mindenkori veszélyét –, ha /hit/oktató szándékkal írt, a termé-
szet csodáinak észrevételére ösztönző gondolattal akarunk talál-
kozni, akkor Máté evangelistát idézzük: „Figyeljétek meg a mezei 
liliomokat (…), mondom nektek,  Salamon dicsősége teljében 
sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy” /Máté 6, 28–29/.
 De a modernitás is hódol a nyárnak: Babits Mihály csupa 
szín, csupa zene, csupa szépség versét érdemes többször is elol-
vasni.

Babits Mihály: Nyár
Esik a nap!

Szakad a súlyos, sűrü zápor
zuhogva istenigazából.

Állok, s nyakamba hull a lángderűs ég!
Óh gyönyörűség!

Részeg darázs
ráng körülöttem tág körökben,

ide röppen és oda röppen:
visszatérő csapongás, lenge hűség...

Óh gyönyörűség!

Hangos virág
kiált, bíbor szinekkel esdve,

hogy jöjjön már a bíbor estve,
hogy halk pohárka harmatok lehűtsék:

Óh gyönyörűség!

Tornác fölött
szédülve és legyet riasztva
fúl a cseléd, liheg a gazda;

álmai: friss sörök, mély pince, hűs jég...
Óh gyönyörűség!

Boldog a nap:
de boldogság a vágy gyürűsse!

Boldog a nap, s vágyik a hűsre...
Szeretlek s bújok tőled, lángderűs ég!

Óh gyönyörűség!

A  babitsi hangulat átélése mellé igazi feltöltődést, jó pihe-
nést, a  nyaraláshoz kellemes időt kíván szeretettel 
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Illik tudni, tudniillik
Mi a relativitás?

Ha egy ember fején összesen három rövid hajszál van csak, az 
igen kevés. De ha ez a három rövid hajszál a levesben úszik, 
akkor az sok. Hogy mi sok és mi kevés, azt a helyzet dönti el.
 Ami a strandon elegendő ruhának, az az Operában kevés, 
és meglepő lenne, ahogyan egy hosszú nadrág és pulcsi sok 
lenne egy tengerparti napozáskor. Egy focimeccsre másképp 
öltözködünk, mint egy temetésre.
 Hogyan öltözzünk a szentmisére? A legfontosabb, hogy 
lelkünket ünneplőbe öltöztessük. Ehhez segít a gyónás és az 
5–10 perccel korábban érkezés. A ruhánk fejezze ki tisztele-
tünket és azt a hitünket, hogy a leghatalmasabb Úrral talál-
kozunk a szentmisében. Az Ő meghívására érkezünk és Őt 
szeretnénk megörvendeztetni jelenlétünkkel, szeretetünkkel.
 Ajánlás az öltözetükhöz: nők esetében az ne legyen kihívó. 
A felső a vállat takarja, ne legyen mélyen dekoltált. A szoknya 
vagy nadrág legalább térdig érjen. Férfiaknál a hosszú nadrág 
ajánlott vasárnap és ünnepnap. Lehet az öltözetünk évszak-
nak megfelelő, és egyben méltó az ünnephez.
 Máté 22,11 „Amikor a király bejött, hogy lássa a vendége-
ket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. 
Megszólította: Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy 
menyegzőre öltözve? Az elnémult, …”

Huszár Attila
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Csömör képviselte hazánkat

Pietra Ligure város önkormányzata januárban küldött meghí-
vólevelet önkormányzatunknak, hogy vegyünk részt június 

10–12-én fesztiváljukon egy 18 m2-es szőnyeg kirakásával. In-
terneten értesültek a csömöri virágszőnyegről és a róla szóló köny-
vünkről. A szervezést magam vettem kézbe. Görbe József atyával 
állítottuk össze a 10 fős, Liliom di Csömör nevű csapatot, minden-
kire testhez álló szerepkört szabva. Tagok: ifj. Bándi Gyula, Fazekas 
Mária, Gutyán Mihályné, Németh Béláné, Németh Béla, Szekeres 
Jánosné, Szekeres János, Szántó Míra (tolmács-koordinátor), és 
Nagy Éva balesete miatt az őt helyettesítő Szilágyi Mária. Tervező-
munka, egyeztetések, egyenpóló-készítés, virágvásárlás- és gyűjtés, 
kamera és mikrobusz biztosítása stb. – komoly szervezés előzte meg 
az utat, mely az 1000 km-re fekvő városkába 14–15 órán át tartott. 
 A meghívó és küldő önkormányzatnak, egyházközségünknek, 
a sok segítőnek és értünk imádkozó személynek egyaránt köszö-
nettel tartozunk az út lehetővé tételéért.
 Képtervünk alapja a körkereszt, ősi keresztény jelkép kör és 
négyzet egységében jelenik meg. Az „élő” kereszt végei tulipán-
ba/liliomba nyílnak, a Krisztus életáldozatából születő örök életet 
idézve. (Ez több mint 1000 éves ábrázolás.) Jézus Krisztus sugár-
zó, pirosrózsa-szívként jelenik meg, közepén a Szentháromság 
magjával. Nemzeti színeink (piros-fehér-zöld) és Csömör színei 
(kék-sárga) képviselik hazánkat, településünket.    
 Célunk az volt, hogy a csoport megmutathassa virágszőnye-
günk mély vallási tartalmát, helyi karakterét. Képünk alá egyik 
archaikus népdalunk szövegét is leírtuk olaszra fordítva: 
   Sosem láttam szebb gyümölcsfát,
   Mint Úr Jézus keresztfáját.
   Mert az vérvel virágozik,
   Szentlélekvel gyümölcsözik.

 Szönyegünk kirakásához az itthonról vitt kutyatej, lósóska, 
búzavirág, zöld levelek és 1400 szegfű mellé még ott vásárolt 1700 
szál virágot is felhasználtunk. A közös munka egyesítő öröme át-
hatott minket, a kész kép ránk is ható sugárzó erővel bírt.
 Úrnapja környékén Európa-szerte rendeznek virágszőnyeg-
fesztiválokat. Meghívóink 3 évente, immár ötödik alkalommal 
szervezik a nemzetközivé vált rendezvényt, mely valódi fesztivál, 
így liturgikus oldala sajnos alulmarad a látványosság mögött. 
Helyezés nélkül díjazták a 40 csoportot, de a szervezők szerint 
is miénk volt a legszebb külföldi virágszőnyeg. A közönségsiker 
osztatlan volt.

 
 Küldetésünket teljesítettük, mi hatottunk a fesztiválra, és 
nem a fesztivál ránk. Hittel, fegyelemmel, figyelemmel, szeretet-
tel mindenki derekasan helytállt a felemelő, de próbára tevő úton. 
Úgy érezzük, méltóképpen képviseltük Csömört és hazánkat.
      Hermányos Mária

„Pietra Ligure infiorate” egy életre szóló emlék lesz a szívünk-
ben. A városka egy ékszerdoboz a Ligur-tenger partján. Hálások 
vagyunk az Úrnak, és azoknak, akik személyemet megfelelőnek 
tartották erre a csodálatos küldetésre.
 Köszönet Hermányos Mária és Nagy Éva tervezőknek, akik 
szép képünket megtervezték. Ezen az úton a Szentlélek veze-
tett mindnyájunkat, ezt biztosan állíthatom. Mind a kilencen 
mély alázattal, meghatottsággal és imádsággal indultunk hosszú 
utunkra. Megérkezésünkkor Szántó Míra várt és fogadott ben-
nünket, aki az olasz idegenvezetést, szállásunkat, virágvásárlást, 
és szinte mindent elrendezett, körültekintően megoldott, ami  
a fáradságos út után kényelmünket szolgálta.
 Odafelé imádságban fogalmaztuk meg kérésünket: 
– tudjuk teljesíteni küldetésünket
– kezünk munkájára áldást adjon az Úr!
 Úgy érezzük, ez teljesült. Szombaton egy remekművet sike-
rült alkotnunk virágainkból. Ottlétünk alatt több helyről hallot-
tuk vissza: a sok ország közül a magyar csapat alkotása tetszett 
a legjobban. Az úton járókelők arckifejezése is ezt bizonyította: 
„ámulatba ejtő”, „Szentlélek kisugárzása”!
 Köszönet az Úrnak, hogy lelkesedést, erőt, kitartást adott a vi-
rágkép elkészítéséhez. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak 
támogatásukkal, hogy eljuthattunk erre a csodálatos helyre: Fábri 
István, Görbe József atya, Marosi Éva, Hermányos Mária, Nagy 
Éva, Szántó Míra, Nyilas Györgyi és a virággyűjtésben segédkezők. 
Boldogság tölti be szívünket, hogy magyar hazánkat és Csömör 
községünket képviselhettük e rangos nemzetközi eseményen. 
        Gutyán Mihályné

J E L E N I D Ő
Papszentelésen Vácott

Június 18-a nagy nap volt a csömöri és kistarcsai egyház-
község életében: Simon G. Balázs és Kiss Dávid pappá 

szentelése a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban. 
Balázs diakónus öt hónapot szolgált Görbe József atya mel-
lett, Dávid diakónus pedig kistarcsai születésű. Vácott ösz-
szesen 4 pap és 3 diakónus szentelése történt, a felemelően 
ünnepélyes szentmisét dr. Beer Miklós püspök úr celebrálta. 
Rendkívüli látvány volt, ahogy a Szent Cecília Kórus szó-
lamai és orgonaszó kíséretében hosszú sorban vonult be  
a 130 fős papság a katedrálisba. Az ünnepi liturgia részle-
teit hosszú lenne leírni, hiszen a szentmise 200 perces volt,  
a szentelési szertartáson 130 áldás hangzott el. Engem a 
püspök úr atyai szeretete fogott meg, ahogy a fiatal jelöltek-
hez szólt, mint egy családfő, aki útjára bocsátja fiait. 
 Személyes élményeink sora másnap tovább folytatódott. 
Simon G. Balázs atya meghívott bennünket családjához az 
ünnepi ebédre. A „paplagzi” családi háznál, az ünnepelt ba-
rátai, kispapok, diakónusok, atyák, és természetesen a szü-
lők és testvérek jelenlétében, Felsőgödön zajlott.
 Az ebéd végeztével sorra érkeztek a házhoz a gödi hívek 
is. Addigra előkészítettünk egy asztalt, melyen az egyik kis-
pap avatott kézzel elrendezte az új pap miseruháját, stólá-
ját, kelyhét. A helyi plébános, Mészáros Csaba atya végezte 
a szertartást, melynek egy része a ruhaszentelés volt, a má-
sik része a szülőktől való kikérés az egyház szolgálatára.  

A meghatódott szülők áldást osztó keze remegett, Balázs 
atya is küszködött könnyeivel. Mi, körülötte állók is átéltük, 
milyen felemelő, ünnepi történésnek vagyunk részesei.
 A kikérés után mindannyian, mint egy nászmenet, gya-
log vonultunk át a zsúfolásig megtelt templomba. Megkez-
dődött Balázs atya első szentmiséje 15 pap és diakónusok 
részvételével. A szertartás kezdetén Marton Zsolt atya kö-
szöntötte az újmisést, akit gyermekkora óta ismert. Balázs 
atya határozottan, felkészülten, tudással és hittel állt az ol-
tárnál az Úr kegyelméből, élete legfontosabb célját elérve. 
A szent liturgia alatt az ifjú pap legkedvesebb énekei hang-
zottak a kórusról. A mise végén a gitáros énekkar szolgált, 
amíg Balázs atya újmisés áldásban részesítette a megjelent 
papokat, diakónusokat, családtagokat, a hosszan sorakozó 
híveket, hiszen ahogy a mondás tartja, az elsőmisés pap ál-
dásáért érdemes egy csizmatalpat elkoptatni.

 A szentmise után szeretetvendégséget szerveztek a gödi 
hívek. Fontos esemény volt ez egyházközségük életében is, 
hiszen őközülük választott ki az Úr egy új papot. Mi külön-
leges, nem mindennapi élménnyel gazdagodtunk, közvetle-
nül élhettük át egy új papi hivatás kezdetét.

Tiszai Jutka

Hányadik mise az első mise?
A katolikus papok képzésük folyamán 5 évig tanulják, hogyan 
legyenek Krisztus-hordozók, megjelenítők, továbbadók, köz-
vetítők. Sok mindent elpróbálnak. Éneklést, imákat, liturgiát, 
prédikációkat, de a legfontosabb papi tevékenységet, a Szent-
áldozat bemutatását nem gyakorolhatják. Ismerik, el tudják 
képzelni, de önmaguk teljes átadását a Teremtő Atya hűséges 
alattvalójaként csak 5 év után, a papszenteléskor tehetik meg. 
Akkor ott a püspökkel együtt végzik a szertartást. Ez az első 
olyan közös miséjük, amikor az oltár mellett részt vesznek a 
legszentebb áldozat bemutatásában, koncelebrálnak. Ezzel 
fejeződik be tanulmányuk, de ez a befejezés a kezdet is egy-
ben. Ezután mindennap, újra és újra átadják önmagukat az 
Atyának, hogy Jézus általuk jelenhessen meg az oltáron. Az 
első miséjüket a szentelést követő napon mutatják be, ami-
kor már nem koncelebránsként, hanem a liturgia vezetőiként 
miséznek. Lezárulnak a kiképzés évei, és elkezdődnek a napi 
áldozatbemutatások, belemerülve Isten misztériumába. Az 
elsőmisés fiatal papok egy éven át adhatnak újmisés áldást, 
mely teljes búcsút ígér. 

Huszár Attila

Beer Miklós püspökatya 

2016. június 19-én  

a váci székesegyházban ünnepelte 

pappá szentelésének 50. évfordulóját. 

Foglaljuk őt imáinkba, 

kérve a Jóistent, hogy sokáig 

tartsa még közöttünk 

jó erőben és egészségben!
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A Szekeres házaspár

A Szekeres házaspár, János és Éva neve ismerős a csömöri 
katolikus egyházközösség körében. Életük jelentős ré-

szét teszi ki az egyház, a templom, a közösség szolgálata.
   – Emlékeztek-e arra az élményre, ami elindított benneteket 
az egyház szolgálatának útján?
   – Emlékszem, 1956 őszén, 8 évesen ministráltam a szent-
misén, amikor valaki bekiabált a templomba: „Mindenki 
meneküljön, mert jönnek az oroszok!” Az atya zavartalanul 
folytatta a szentmisét, mert az Úr házában semmi sem za-
varhatta az ünneplést – meséli János. – Ez jelentősen meg-
erősített hitemben. 
    Szóba kerül, hogy édesapja egy-
háztanácstagként folyamatosan részt 
vállalt a templom és a plébánia körüli 
teendőkből, példát mutatva ezzel fi-
ának. Így nem is volt kétséges, hogy a 
családi hagyományt János viszi tovább. 
Több mint negyven éve egyháztanács-
tagként, harminc éve pedig templom-
gondnokként szolgálja egyházát.
   – Mik voltak ezekben a pozíciókban  
a legfontosabb feladataid?
   – Több plébánossal dolgoztam együtt. 
Gerődi József idején lettem egyházta-
nácstag Lontai Lászlóval együtt. Majd él-
vezhettem Kovács János, Muszély Viktor,
Mucza Béla és Görbe József plébános 
urak bizalmát. Eleinte a plébánia és a 
templom körüli munkákat szerveztem, 
végeztem, igyekeztem, hogy édesapám 
örökségét méltóképpen folytassam. 
János tekintete a távolba merül, majd 
elmeséli, hogy milyen nagyszerű érzés volt, amikor Lontai 
Laci és az ő többszöri kérésére Mucza atya elővette a kulcs-
ra zárt szekrényből a hegedűjét és muzsikált nekik. Óriási 
megtiszteltetésnek tartotta, hogy hallhatta az atya játékát.
    János felesége, Éva is bekapcsolódik a beszélgetésbe. 
– Sokszor gondolkoztunk Jánossal együtt a teendőkön. 
Szorgalmaztuk a keresztek felállítását, elsőként a Major 
útnál, majd a Rákóczi út–Széchenyi út sarkán. Ezt követte  
a Cinkota felőli faluszéli kereszt és a Mogyoródi úti. 
     Egymás szavába vágva mesélik, hogy mi mindenben vál-
laltak vezető szerepet: a plébánia felújítási munkálataiban, 
a templomhoz vezető lépcső kialakításában, a temető fej-
lesztésében és szépítésében. Egymásra néznek, és egyszerre 
kezdik sorolni. 
– Görbe József plébános atyával előző szolgálati helyére, 
Nézsára kirándultunk. Az ottani gyönyörű keresztutat járva 
fogalmazódott meg bennünk, de jó lenne, ha ez Csömörön 
is megvalósulhatna. Az ötletet tett követte és a hívek ado-
mányaiból, sokak segítő munkájával 2008-ban a Kálvária-
dombon elkészült a csömöri keresztút. 
    Éva a Máriás-lányok csoportjának a vezetője.

– 30 évvel ezelőtt Maruszki Józsefné, Kati néni választott 
utódjául, amit nagy megtiszteltetésnek vettem – meséli Éva. 
– Azóta több generáció nőtt fel, és ami a legnagyobb bol-
dogság, hogy köztük volt a lányom, és most az unokám is.  
    Éva a lányokkal minden jelentős egyházi ünnepen ott 
van. Gondoskodó szeretettel veszi körül őket. Többször 
vettek már részt éjszakai zarándoklaton, mindig örömmel 
viszik Máriát Máriabesnyőre, a kegyhelyre.
– Szinte már hagyomány, hogy a lányokkal minden évben 
részt veszünk a gyöngyösi Máriás-lány-találkozón, ami óri-
ási élmény mindannyiunk számára.
       A házaspár csillogó szemmel meséli, hogy naponta hálát 
adnak az Úrnak, megköszönik, hogy szolgálhatják őt.
– Úgy tudom, sok éve ti vagytok az egyik úrnapi sátor állítói... 

– Igen – mondja Éva – ez közös mun-
ka a javából. A sátorállítás lehetőségét 
is János szüleitől örököltük negyvenöt 
ével ezelőtt. Eleinte a templom mellet-
ti keresztnél állt az első sátor, amióta 
azonban jelenlegi otthonunkba köl-
töztünk, a házunk előtt. Természete-
sen ehhez sok segítséget kapunk az 
egyháztól, a közösség tagjaitól. Vannak 
állandó segítőink is, például Nagy Éva, 
Bánszkiné Szigeti Ani, Varsányi Jutka és 
még sorolhatnánk a neveket.
 Hallgatom Évát és Jánost, s arra 
gondolok, mire juthat még idejük eny-
nyi minden mellett? 45 éve házasok, 
frigyüket két gyermekkel áldotta meg 
az Úr: Péter 44, Anikó 42 éves. Három 
unoka is – Bernadett, Bertalan és Bo-
tond – bearanyozza napjaikat. Az uno-
kák pedig élvezik a nagyszülők gondos-
kodását. Foglalkoznak földműveléssel, 
szőlészettel-borászattal is. János borai 

sokszor nyertek már fődíjat. Éva főztjét és süteményeit is 
szívesen kóstolják a közösség tagjai. Egymásra is figyelnek, 
gyakran vesznek részt zarándokutakon, nyaralnak, utazgat-
nak kettesben is.
– Honnan a sok erő és energia?  – kérdezem tőlük.
    Mindketten elgondolkoznak, majd János újra gyermek-
korát idézi:
– Emlékezetes esemény maradt számomra a csömöri ha-
rangszentelés ünnepe. A falu szélén fogadtuk a nagy haran-
got és kísértük a templomhoz. Gyerek voltam, hozzám 
képest a harang hatalmasnak tűnt. Amikor a templomhoz 
értünk, megborzongtam. Bámultam a szerkezetet, ami-
vel felhúzták a toronyba az óriás harangot, és attól féltem, 
hogy a torony a súly alatt le fog dőlni... Hála Istennek  
a torony megmaradt, a harang sikeresen a helyére került,  
és azóta is szól...
     Ugyanarra gondolunk: hitünk ereje mindenkor és min-
denben megtartó erő. A Szekeres házaspárt is erős hite 
vezérli ünnep- és hétköznapjaikban. A csömöri közösség 
nevében kívánjuk, adjon nekik az Úr erőt, jó egészséget to-
vábbi életükhöz, szolgálatukhoz.

BTK

KÖ Z E L K É P

Áradó pünkösdi bőségben

Pünkösd bő igéretéhez illően sok örömteli esemény tör-
tént az utóbbi időben, mely lehetőségét adta, hogy a sok 

közös munkával még egységesebb, szorosabb legyen az ak-
tív közösségi mag együttműködése.
 Pünkösdhétfőn a nyitott plébánianapon bográcsgulyást 
főztünk, Marusz, Mária és Kati voltak a szakácsok. Miki  
a borversenyen segédkezett, Barnáné Kati pedig beszámolt 
a karitász közösség tevékenységéről. Fölmerült az a kérdés, 
hogyan tudunk segíteni nem csömöri rászorulóknak? Vá-
lasz: el kell kérnünk az illető elérhetőségét, és megpróbálni 
a megfelelő karitász szervezettel kapcsolatba hozni.
 A falunapokon, hála a szervezőknek, ingyen sátorhe-
lyet kaptunk. Szórólapot készítettünk, sátrat állítottunk, 
süteményeket sütöttünk, hogy láthatóvá tegyük magunkat  
a szélesebb csömöri közönség számára.
 Úrnapján a Deák Ferenc utca és Erzsébet utca sarkán 
ügyes kezű tagjaink által elkészült az elmúlt évek talán leg-
szebb karitász-logója az Oltáriszentség fogadására.
 Ingyenes színházlátogatási lehetőséget kaptunk az egy-
házmegyétől. Csoportunk 8 tagja nagyon élvezte a Baltazár 
Színház előadását Vácott.
 Jézus szíve ünnepén, június 3-án Mátraverebély-Szent-
kúton, a szeretetközösségek zarándoknapján 13 fős kereszt-
aljjal vettünk részt. Újdonsült karitásztáblánk és a kereszt 
alatt énekelve vonulhattunk a felemelő szentmisére.

 Gyerek- és karitásznapunkat idén június 11-én tudtuk 
megtartani. Sajnos mindössze 7 gyermek és 6 felnőtt vett 
részt a rendezvényen, de aki itt volt, annyira jól érezte ma-
gát, hogy alig várja a jövő évi gyereknapot. Zsuzsi és Bence 
kísérték el a gyerekeket a Sarkad udvarba, ahol 3 órán át 
tartalmasan foglalkoztak velük (díjazás nélkül). Eközben 
Éva és Ildi nagyon finom ebédet főzött. A rendezvénnyel 
egy időben zajlott az olaszországi virágszőnyeg-fesztivál, 
ahol három közösségi testvérünk  is részt vett.
 Belső kincs tábort szervezünk július 11–15. között elnö-
künk, Kákonyi Anett gyerek-coach vezetésével, Komsa Krisz-
ta érintés-terapeuta, Hermányos Mária tervezőgrafikus, 
Gárdonyi Bálintné gyöngyfűző és Varga Éva segítségével. 
Kreatív táborunk a gyermekek önbizalmának erősítését  
célozza meg, mely naponta 8.00–13.00 között tart. Regge-
lit és uzsonnát biztosítunk a 8–14 éves gyerekeknek. Június 
27-ig lehet jelentkezni a plébánián átvehető lapokon.
 Karitász bankszámlaszámunk: 65100242-11405870
Elérhetőségeink: www.csomorplebania.andocsi.hu/ közös-
ségek. • T.: 06 30 667 8407 • Facebook: Szent Rita Karitász.

HM

Hova? Hova? 
A Nők Lapja 2016. június 15-ei számából

Soha nem gondoltam volna, hogy a harmadik évezred 
második tizedében dédapám szavai jutnak eszembe.  

Ilyenkor nyáron – már közel a kilencvenhez – kiült a ház 
elé, a kispadra, és pipázgatott. Ült, és ha arra járt valaki, vagy 
vállán kapával a földekre tartott, hátikosarat cipelt, rendre 
megszólított mindenkit. Szűkszavú volt, az adjon Isten 
után csak annyit kérdezett: Hova? Hova? És a falubéliek 
mind megálltak, válaszoltak, utána meg elsírták bánatukat, 
megosztották örömüket, majd mentek a dolgukra, az öreg 
Piácsik meg csak bólogatott, újra megtömve pipáját.

Most ez azért jutott eszembe, mert azt hallom, gond, hogy 
nincs kapcsolat ember és ember között, alig váltunk szót, 
mind befelé fordulunk. És valóban, a metrón telefont 
nyomkod öreg, fiatal, még a szerelmespár is, hosszabb úton 
– vonaton, repülőn – a számítógép a kapocs a világ felé, 
a szó már kuriózum, ahogy a koporsós temetés. Azt is 
mondják, ez azért van, mert félünk, óvatosakká lettünk. Ez 
persze nem csupán a kapcsolatteremtésben, a vásárlásban, 
az utazásban, a párválasztásban, a táplálkozásban nyilvánul 
meg, hanem mindenben, óvatosabb a sírás, a panasz, sőt 
a nevetés, az öröm is. A túlzott óvatossághoz félelem, ag-
godalmaskodás, gyanakvás társul, és ezek mind gyilkosai 
az emberek közti szónak, a jó, igaz kapcsolatoknak. És hát 
óhatatlanul fölmerül a kérdés: merre tartunk? Hova? Hova?

Két hete Görbe József csömöri plébános fölolvasott egy 
idézetet, amely szerint, ha visszanézünk száz, ezer vagy még 
annál is több évre, láthatjuk, hogy azért egyfajta rend uralja 
a múltat, ha viszont előre, akár csak néhány évtizedre, öt-
ven évre, a káoszt véljük látni, és a pusztulást vizionáljuk, 
vízhiánnyal, sivatagosodással, fölmelegedéssel, népvándor-
lással, járványokkal. Aztán azt is mondta, ezek valós veszé-
lyek, de szerinte nem ezek a legpusztítóbbak, hanem az, 
hogy bár információdömping van, nincs kommunikáció, 
képtelenek vagyunk őszintén odafordulni a másik felé, 
beszélgetni, figyelni, uram bocsáss, segíteni. És nyilván van 
valami abban, amit Görbe atya mondott, hiszen a múlt hé-
ten ennek ékes példája volt az emberkísérletnek nevezett 
Hősök tere Alapítvány-akció, amikor is egy nő rosszullétet 
színlelve – a főváros több forgalmas terén –, egy oszlopnak 
dőlve várta, valaki lépjen oda hozzá segíteni. Az, hogy el-
mentek mellette nyolcvanketten, másutt hatvankilencen 
néhány perc alatt, és senki nem kérdezte meg, mi a baja, 
nem nyújtott segítő kezet, a ma emberéről mesél. Azokról, 
akik mi magunk vagyunk: nagyanyák, nagyapák, anyák, 
apák, férfiak, nők, diplomatatáskás menedzserek, melósok 
az utcán, fejhallgatótól siket és szelfivak diákok.
 És miközben az éterbe vész a normális emberi szó, azért 
a világban történnek csodák. Emberi gént állítanak elő a sem-
miből, kiderítik, hogy a fák is alszanak éjjel – meglepő-e hát, 
ha azt érzem, helye van a kérdésnek: emberek, hova, hova?

Szöveg: Árvai Magdolna
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Engedjétek hozzám
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok 
el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

A z nem volt kérdés számomra, ha Domi eléri a 10 éves 
kort, elsőáldozó lesz, de arra nem számítottam, hogy 

már az első 5 percben meghatódom, amikor a 17 hófehér 
ruhába öltözött kis angyal felsorakozott a plébánia lépcső-
jén, és harangszóra, együtt, mosolyogva elindult a temp-
lom felé. Tudva-tudatlanul is érezték, eljött a nap, eljött  
a pillanat, amire hónapokon át készültek, a Szentség vételé-
re, vagyis az első szentáldozásra. Szívhez szóló szülői áldást 
és útravalót kaptunk a szentmisén Somlay József atyától. Kö-
szönet Baczkó Bea és Szabados Erika hitoktatóinknak, akik 
bár mindketten többgyermekes anyukák, mégis feláldozták 
a szombatjaikat, hogy megtanítsák gyermekeinket a lelkiis-
meret-vizsgálatra, a gyónás elvégzésére, főbb imáink min-
dennapi használatára, s hogy bízzanak Isten szeretetében.
 Hálás köszönet Görbe József atyának a  sok tanulsággal 
és jó tanáccsal segítő, nagyon jó hangulatban telt szülői fel-
készítőkért.
 Az idei úrnapi körmeneten az én fiam, Domi is szórta  
a virágszirmokat, hiszen ez mindig az adott év elsőáldozó-
inak tiszte. Meghatottságom nőttön nőtt, mert az ünnepi 
szentmisét celebráló és a körmenetet vezető egyházfő, Snell 
György esztergom-budapesti segédpüspök 27 évvel ezelőtt 
a rákoskeresztúri római katolikus templomban az én felké-
szítő papom és első áldoztatóm volt. 
 Ezt volt az én személyes ajándékom Istentől. 

Somody Anikó

PÁ LYÁ Z AT
Bizonyára valamennyien egyetértünk Zelk Zoltán gondo-
lataival: Akár erdő, akár folyó, /Gyönyörű a vakáció!
 Plébániánkon is zajlik a táborozás, többen készülnek  
a hittantáborba és a családi nyaralásra, gyűlnek a nyári 
élmények. Arra gondoltunk, osszátok meg velünk, írjá-
tok le ezeket! 

Pályázatot hirdetünk  
Legszebb élményem a hittantáborban és  

Legszebb élményem a családi táborban címmel.
  Beadási határidő: 2016. augusztus 30.

A pályaműveket a btklarosz@gmail.com e-mail címre 
küldjétek, vagy nevetekkel ellátva dobjátok a plébánia 
postaládájába. A legjobb írások megjelennek a Keskeny Út 
következő számában és jutalomban részesülnek!
 Vidám nyarat és jó munkát kívánunk!   

A szerkesztőbizottság

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 
   Hogy mit láttam? Elmondhatom.
   De legjobb, ha lerajzolom.
   Megláthatod te is velem,
   csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
 
   Ez itt a ház, ez itt a tó,
   ez itt az út, felénk futó,
   ez itt akác, ez itt levél,
   ez itt a nap, ez itt a dél.
   Ez borjú itt, lógó fülű,
   hasát veri a nyári fű,
   ez itt virág, ezer, ezer,
   ez a sötét gyalogszeder,
   ez itt a szél, a repülés,
   az álmodás, az ébredés,
   ez itt gyümölcs, ez itt madár,
   ez itt az ég, ez itt a nyár.
  
   Majd télen ezt előveszem,
   ha hull a hó, nézegetem.
   Nézegetem, ha hull a hó,
   ez volt a ház, ez volt a tó.

Nevető sarok
Kisgyerekek gyónnak húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófül-
kébe az első, megvallja bűneit, és ezzel zárja: „bedobtam  
a vízbe a tökmagot”. A plébános nem érti, de nem kérdez rá. 
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a víz-
be a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek 
nem említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez:
– Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
– Nem – feleli a gyerek – én vagyok Tökmag!

Vallásórán Isten ajándékairól kellett írni a növendékeknek. 
Az egyik a dolgozatában a következőket írta:
– A jó Isten kétszer ajándékba ad nekünk fogakat. Harmad-
szor már fizetnünk kell érte.

Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját:
– Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a rosszért is jóval 
fizet?
– Igaz, Petikém.
– Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit.
– Miért, kis unokám?
– Mert eltörtem a szemüvegedet.

Egy fiatalember gyónni megy a paphoz.
– Atyám, én vétkeztem.
– Mi a vétked, fiam?
– A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek  
a tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a fiúra:

– Ez nem bűn fiam, csak egyszerű tévedés. 

FOGLALKOZTATÓO JÁATÉEKOK

Mi jut eszedbe a HAL-ról?
Itt van néhány tipp:

Vicces atya

 

Ahogy az útkereszteződéshez érsz, jobbra vagy balra kell tovább menned. Minden számhoz tartozik egy állítás. Ha 
egyetértesz az állítással, jobbra fordulj, ha nem értesz egyet, akkor balra. A számok nincsenek sorrendben, a helyes 
utat neked kell megtalálni!
1. Felesleges kezet mosni evés előtt. 2. Ha összevesztem 
valakivel, mielőbb ki kell vele békülni. 3. Szabad az óra 
alatt a padtársammal beszélgetni. 4. Megdobálhatom 
kővel a madarakat. 5. Az iskolában óra alatt jelentkezni 
kell, ha beszélmi szeretnék. 6. A tankönyvben rajzolhatok 
bajuszt a képre. 7. Ha becsapott engem a barátom, örökre 
megharagszom rá. 8. Csak vasárnap szabad misére men-
ni.  9. Megverhetem a kistestvéremet, ha rosszalkodik.
 

A legrövidebb út Jézushoz „hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes? ” Fil1,10

 

 



INTELMEK

2016. augusztus 20-án 
19.00-kor Csömörön 

a római katolikus 
templomban  

Újhelyi Kinga 
színmûvész és 

Lukács Miklós 
cimbalommûvész 
elôadásában 

Rendezte: Mispál Attila
Szervezô: Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház Csömör

Csömör Nagyközség Önkormányzata

A belépés ingyenes.
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Szent István király intelmei 

Egész napos községi ünnepségsorozatunk méltó koronájának 
ígérkezik az augusztus 20. esti előadás templomunkban, me-

lyet már ismervén meleg szívvel ajánlok minden testvérünknek.
 „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” 
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapot-
ban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és 
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség!” 
„Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.” 
    Ugye ismerősek a fenti mondatok? A magyar szellemtörténet 
egyik legtöbbet idézett szövegéből származnak, melyet Szent Ist-
ván király intelmei Imre herceghez címen ismerünk. Sorait min-
den bizonnyal a király környezetéhez tartozó Szent Benedek-ren-
di szerzetesek vetették papírra latin nyelven a XI. század elején. 
     Az Intelmeket élő és hangzó szövegként kezelve Újhelyi Kinga 
színművész és Lukács Miklós cimbalomművész egy különleges 
improvizatív előadást hozott létre a pannonhalmi bencés szer-
zetesközösség ihletésére és felkérésére, Mispál Attila rendező 
közreműködésével, mely első ízben 2012. augusztus 20-án volt 
látható Pannonhalmán. Nagy öröm, hogy idén csömöri templo-
munkban mutathatjuk be a Petőfi Sándor Művelődési Ház szer-
vezésében, az önkormányzati műsor részeként.
     A korszerű magyar fordításban felhangzó szöveget a művé-
szek sokrétegű zenei közegbe ágyazzák, melybe a gregoriántól 

kezdve a magyar népzenén át a dzsesszig, a hagyományos távol-
keleti motívumokig és a kortárs hangzásokig a legkülönbözőbb 
zenei elemeket szövik – így vezetik végig a hallgatóságot a szö-
veg tartalma és belső logikája által irányított belső úton. Újhelyi 
Kinga nemcsak kifejező és pontos szövegmondóként, hanem 
kiváló énekesnőként is megmutatkozik, Lukács Miklós pedig 
a tőle megszokott virtuozitással számol le a hangszeréhez kötő-
dő előítéletekkel: ütői alatt a cimbalom síró, gondolkodó, érző és 
meditáló élőlénnyé változik. (Forrás: www.ars-sacra.hu)

Hermányos Mária

A Via Veritatis Alapítvány turistaútjelzés-festő 
tanfolyamot szervez Csömörön a következő témákban:

– Szakrális turista- és kerékpárutak Csömörön és térségében.
– Az útjelzés-festés szakmai és jogi szabályozása.
– Eszközök és kellékek.
– GPS-ek használhatósága (a túra, vagy mobiltelefonos GPS a jobb?)
– Csömör és környéke gyalogos, kerékpáros és lovas útjainak tervei.
Az egész napos képzés tervezett időpontja szeptember 3., szombat. 
(2017 folyamán gyakorlati képzést tervezünk ugyanebben a témában.) 
A tanfolyam költsége 10.000 Ft, csömöri civil és egyházi szervezetek 
delegáltjai részére kedvezményesen mindössze 1.000 Ft. 
 Jelentkezéseket a fodor@inter-e.hu címen várunk. 
 További információk júliusban a csömöri facebook oldalakon.

Fodor László,Via Veritatis Alapítvány

Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai. 
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.
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