Április - Szent György hava

3

Belon Gellért:

Juhász Gyula:

„Nézzétek kezemet
és lábamat…”

Húsvétra

Nem lehet eléggé hálásnak lennünk a mi Urunk Jézus Krisztusnak,
hogy feltámadása után nem úgy lépett a tanítványok és következőleg
az emberiség tudatába, ahogy mi –
emberszabásúan – elképzeljük. Mi
ugyanis úgy képzeljük el, ahogy a
szentképeinken is szokták ábrázolni:
a sírból előtörő fényár közepette még
ragyogóbb testtel áll a világ elé, és
jelenti be az élet győzelmét a halál
fölött, kegyelmének diadalát a bűn
fölött.
Az evangélisták mégis mit írnak:
Jézus belép a zárt ajtón keresztül és
jelenti magát, hogy „Én vagyok!”
Mégis mindenki kísértetnek képzeli,
pedig már látták az üres sírt, találkozott az emmauszi tanítványokkal.
Mintha csak az emberiségnek száza-

dokon keresztül megmutatkozó magatartása volna nagyszerűen belesűrítve az evangéliumi történetbe!
Kétezer év óta – isteni tények birtokában is – változatlan a legtöbb emberben a magatartás: Álom vagy
képzelgés az egész feltámadás.
Jézus mit tesz. Nem imponáló fényességet mutat, hanem sebes kezét
– lábát mutogatja nekik és enni kér.
Olyan emberséggel közelít hozzánk
az Isten küldötte, hogy még a halálból való visszatértében is magán viseli az emberi bűn nyomait. Jézus
nem söpri el megdicsőült testének
fényével az emberi gyöngeséget, de
sebes kezének és lábának mutogatásával éri el a megbizonyosodást bennünk.

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

4

Április - Szent György hava

A keresztútról
Kedves Olvasó! Krisztus szenvedéseinek ájtatossága a keresztút formájában az, amely a legbensőségesebben kapcsolódik a Kálvária
áldozatához és az eukarisztikus áldozathoz, miként a szentmise emlékeztet minket Jézus halálára.
„Meg vagyok győződve, – mondja
Dom Columba Marmion bencés
apát - hogy a szentségeken és a
szertartások cselekedetein kívül, a
lelkünk számára nincs hasznosabb
ájtatossági gyakorlat, mint az ájtatosan elvégzett keresztút.” A 14.
századtól járják hívő keresztények,
azóta emlékezünk ilyen formában,
Megváltónk Passiójára, amit értünk, a lelkünk üdvéért szenvedett
el. Egyházközségünkben is, hamvazószerdától kezdve, volt alkalom
péntekenként, a szentmise előtt keresztutat járni a templomunkban. Öt
éve már, hogy városi (fáklyás) ke-

resztutat is szerveznek plébános
atyáink, amelyen szép számmal
szoktak a hívek részt venni. Ez idén
sem volt másképp.
A lelkigyakorlatot megelőző pénteken, 19 órakor, több mint ötven
ember gyűlt össze a Szent Anna
templom előtt, és indult el Bálint
atya vezetésével, énekelve, fáklyával a kézben, tanúságot tenni városunkban hitünkről. Tizennégy
szentesi nevezetesség előtt állt meg
a feszületet tartó atya, és fölváltva
vált ki egy-egy ember, hogy fölolvassa az állomással kapcsolatos elmélkedést. Szép, és lélekemelő volt
látni-hallani mikor együtt imádkozta ﬁatal és idős Jézus legszentebb imáját. Külön ki kell
hangsúlyozni, hogy sok iskoláskorú
ﬁú és lány vett részt, és imádkozta
végig az összes stációt. Adja a jó
Isten, hogy hitükben nagyobb ko-

rukban se rendüljenek meg, és még
több ﬁatal legyen templomunkban!
A fáklyás keresztút végén pedig jó
hangulatban és szilárdabb hitben
váltak el a hívek. Ne feledjük, mi
egy test vagyunk, és Jézus ennek a
testnek a Feje! Ragaszkodjunk minden élethelyzetben Hozzá, tanításához, mert a legnagyobb áldozatot
hozta értünk, hogy életünk lehessen
Benne, és ezt különösen a Passióban láthatjuk.
Kapcsolódjunk
gyakran (ne csak nagyböjtben, akár
egy búcsú előtt vagy után is) a keresztút végzésénél a szenvedő Jézus
lépéseihez.
Amikor mi Jézus szenvedését
szemléljük, tökéletességei közül
melyik az, amelyet különösképpen
megnyilatkozni látunk?
Ez a szeretet!
Katona Tamás

Vidám Húsvét
Honfoglalásunkig – azaz a kereszténység első ezer évében – az egyház külsőségekben is látható szigorú rendelkezéseket alkalmazott. Ilyen
volt, hogy a nyilvános vezeklők hamvazószerdán un. vezeklő (bűnbánati) ruhát öltöttek és Ádám – Évához hasonlóan, kiűzették őket a templomból. A nagyböjt időszakában jótékonykodással, sok imádsággal tisztították meg a lelküket. Hogy aztán nagycsütörtökön megtisztultan, ünnepélyesen visszafogadják őket. Hívek közül sokan önként csatlakoztak a vezeklőkhöz – így tartották meg a nagyböjti szent időszakot.
A negyven napos visszafogottság, megtartóztatás, mértékletesség a húsvéti felkészülés fázisait jelentik. Minél erősebb és intenzívebb a „lefolyás”, annál nagyobb az öröm robbanása, mert Húsvét a legnagyobb örömünk. Húsvétot nem lehet lehajtott fejjel magunkba roskadva megélni.
Az igazi örömöt nem lehet elrejteni, az mindenképpen előtör. Legyünk lelkesek, boldogok és büszkék is arra, hogy Isten egyszülött ﬁa képes volt
értünk meghalni. A halállal azonban nincs vége a történetnek, mert harmadnapon ott a feltámadás. És az a remény, amely 2000 év óta bíztatja
az emberiséget, hogy a földi élet nem végcél, hanem csak egy állomás, egy elágazási pont, ahol mindenki a földi életével eldöntheti, hogy halála
után milyen irányba szeretne menni: Isten felé vagy Istent örökre mellőzve.
Gandhi, nagy indiai bölcs, mondta: „nem érti a keresztények búslakodását, mert ha elhiszik, hogy Isten ﬁa meghalt és feltámadt értük, akkor
nekik kellene a legboldogabbnak és legvidámabb embereknek lenniük. S ha valóban azok lennének, mindenkit magukkal ragadnánának…”
Ha egész évben nem is, de legalább most a húsvéti időben ragadjon el bennünket az öröm és a lelkesedés. Tényleg legyünk vidámak és
jókedvűek – félretéve minden anyagi és politikai problémát – hisz Jézus értünk támadt fel, s ha őt tekintjük példaképünknek, ez tükröződjön
mindennapi életünkben is. Görög katolikusoknak húsvéti időben külön köszöntésük van: Krisztus feltámadt! Válasz: Valóban feltámadt. Idősebb
testvérek a valóban szót még erősebben meg is nyomják. Akik a „valóban”-t őszintén, belülről elfogadják, azoknál természetes és önkénytelen
lesz a boldogság, mert megtalálták az igaz utat, a földi állomáson az Istenhez vezető irányt választották.
Vidám Húsvéti napokat, éveket, életet kívánok mindenkinek.
Dr. Horváth György
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Böjte Csaba testvér
várja a konkurenciát
A Magyar Kurír a nagyböjt és a
húsvét titkairól kérdezte Böjte
Csaba ferences testvért, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány megálmodóját és működtetőjét.
– Csaba testvér nagyon sok
meghívást kap, fáradhatatlanul
tevékenykedik, utazik. Mit jelent a
nagyböjti felkészülés ebben a
nyüzsgésben? Az emberek ﬁgyelmének felhívása a szeretetre, a
másokkal való törődésre szintén
lehet nagyböjti cselekedet.
– Ilyenkor nagyböjti témákon
próbálok hosszan elmélkedni
mások és a magam számára is.
Engem az Istennel való kapcsolatomban és a nagyböjti felkészülésemben nem zavarnak ezek az
előadások. Ez a hét valóban egy kicsit zsúfolt, sokszor két-három előadás is van, de ez is segít abban,
hogy Istenhez közelebb kerüljek.
Igazából pap vagyok, misszionárius. Ha megkérdeznék, mit tekintek fő feladatomnak, nem annyira a
gyermekvédelmet, mint az evangélium hirdetését. Nagy-nagy élmény
volt számomra, amikor eljutottam
Ausztráliába és bementem nyakig a
tengerbe, elmondtam a Miatyánkot,
egyet prédikáltam a halaknak.
Ahogy Isten Fia mondta, hogy
menjünk el a világ végéig és ott is
hirdessük az evangéliumot. Úgy
érzem, hogy Isten Igéjére, a vigasztaló, bátorító, erőt adó isteni hangra,
az evangéliumra nagy szükség van
ma a világban. Azt gondolom, ezen
a Jóisten áldása is rajta van.
– A vigasztaló szavakon és a
törődésen keresztül az élő
evangéliumot is átadják az
alapítványnál nevelt gyerekeknek.

Van-e valamilyen különleges tartalma ezeken a helyeken a nagyböjti időszaknak?
– Sosem felejtem el azt az évet,
amikor a kamaszok hihetetlenül komiszok is voltak. Minden évnek
megvan a maga „öröme”: hol a
mumpsz, hol a himlő vagy az inﬂuenza, valamilyen járvány. Abban az
évben a hatodikos-hetedikes nagyﬁaink hihetetlenül élvezték boszszantani a tanárokat. Hát én
mostam is a fejüket elég gyakran.
Jött a nagyhét, és mondtam az
egyik kollégámnak: ’Tudod mit,
álljunk neki, és mossuk meg inkább
a lábukat, ne a fejüket!’ Minden
osztályból a legcsintalanabb gyereket kiültettük a templomban az első

sorba – ők persze nem tudták, mi
fog történni. Szépen sorban mindegyikük előtt letérdeltem, megmostam a lábukat és megpusziltam.
Emlékszem, nagy csend volt a
templomban, mindenki meg volt
hatódva, aztán mise után a gyerekek odaszaladtak hozzám a sekrestyébe, ölelgettek és mondták, hogy
most már többet soha-soha rosszak
nem lesznek. Úgy éreztem: lehet,
hogy többet érek el ezzel az alázatos meghajlással, mint a kiabálással, veszekedéssel. Nem lettek
angyalok a gyerekekből, de köztük
van például egy olyan is, aki akkor
ott ült, és most a munkatársam már
öt-hat éve.
Folytatás a 6. oldalon
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Csaba testvér és gyermekei
Folytatás az 5. oldalról
– A szegények, a kicsinyek szeretete, felkarolása által sok kis
feltámadást él meg. Mit jelent
innen nézve a húsvéti öröm, a
feltámadás?
– Az az ember, aki képes újrakezdeni, talpra állni, valamilyen
módon a húsvét titkának részese. A
gonosz szeretné kirúgni a lábunkat,
szeretné, ha bedobnánk a törölközőt, szeretné, ha feladnánk a harcainkat, ha elkeserednénk, magunkba
roskadnánk. Igen, biztosan szervez
nekünk nagyon szép nagycsütörtököket, nagypéntekeket is. Nekünk
az a dolgunk: ne hagyjuk, hogy ő
diadalmaskodjon felettünk, hanem
mi is éljük meg a magunk húsvétját,
mi is merjük a magunk szeretteinek, rokonainak, barátainak azt
mondani, hogy találkozunk Galileában, és tényleg tudjunk egymásnak egy jó teát, kávét főzni – vagyis
halat sütni. Szükség is volna erre,
mert nem hiszem, hogy ne volna
olyan ember, akinek ne lenne kivel
kiengesztelődni, újrakezdeni.

– Amikor Csaba testvér beszél,
sokakban fellobban a vágy, hogy
odaálljon a kicsinyek mellé és
segítsen nekik. Konkrétan hogyan
kapcsolódhatnak
bele
az
alapítvány szolgálatába?
– Meg vagyok győződve róla,
hogy se én, se az egyház, se az
állam nem tudja megoldani a szociális problémákat. Amit én szeretnék: megmutatni, hogy jó dolog
kereszténynek lenni, jó dolog szeretetben élni, jó dolog egy elesett,
bajban lévő emberhez lehajolni. Az
lenne jó, hogy mindenki ott, ahol él,
a maga utcájában, falujában, városában, lépcsőházában lehajolna a
bajban lévő emberhez. Akkor fog
megváltozni a világ. Nem akkor, ha
egy-két ember vagy az állam megfeszül és mindent felvállal. Én igazából csak reklámozni szeretném
ezt a fajta életet. Sokszor kérdezik,
mi a prioritása az alapítványnak:
ilyenkor tréfásan mindig elmondom, hogy 2012-re az egyetlen
nagy prioritás a konkurencia állítása. Remélem, hogy az emberek

ott, ahol élnek, mindenki a maga
módján, talán teszik is a dolgukat.
Sokszor döbbentem látom, hogy
egész jó családok gyermekeit is elhozzák hozzánk. Volt olyan gyerekünk, akinek a nagybácsija
prefektus volt. Az egyik lányunk
pedig, aki most 21 éves, a televízióban látott egy mesterszakácsot:
nagyon hasonlított hozzá, a családneve stimmelt, és tudta az apjáról,
hogy szakács. Írt neki Facebookon,
és kiderült, hogy valóban az apukája. Az lenne jó, hogy mindenki a
saját gyerekét vagy rokonait támogatná, segítené.
Apor Vilmos, az egyetlen székely,
akit boldoggá avattak, képes volt
meghalni mások gyerekeiért, családjáért, feleségéért. Milyen jó
lenne, ha a mai férﬁak is legalább a
saját rokonaikért – nem meghalnának, de áldozatokat tudnának hozni.
Kívánok kellemes húsvéti ünnepet, a hölgyeknek sok locsolót s a
férﬁaknak sok piros tojást!
Thullner Zsuzsanna
(Magyar Kurír)

Adni kell, adni, mindent odaadni:
Munkát, erőt, életet,
Pénzt, ruhát és kenyeret.
Könnyet, mosolyt, simogatást,
Jó szándékot, jó akarást,
Imádságot, egészséget,
Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek,
A legelső nincstelennek.
Szeretet adni - adni,
S érte semmit sem kívánni!
(Teréz anya)
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Kézműves délután
a Szent Anna Plébánián
„Ha az ünnep elérkezik az életedben,
akkor ünnepelj egészen… Az ünnep a különbözés. Az ünnep mély és varázsos
rendhagyás… S mindenekfölött legyen
benne áhítat és föltétlennség. Az ünnep az
élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl
reá testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs
napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent,
figyelj az ünnepre”
Márai Sándor
Füves-könyv

és elmélyült tevékenységről a fényképek
tanúskodnak.
S megint Márai Sándortól idézve, reméljük
hozzájárultunk az ünnepi készülődéshez, a
várakozáshoz az együttes élményekkel:
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöröd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az
ünnepel.”
Az előkészületben részt vevő Topsi Bálint plébánosnak, Gavódi Róbert káplán-

nak, a plébániai dolgozóknak, Aranyi Erzsébet tanárnőnek és nem utolsó sorban
Czakó Erika tanítónőnek, aki nemcsak
részvételével, hanem bensőséges fotóival
hozzájárult programunkhoz, köszönettel
tartozunk.
Köröndiné Mátraházi Leóna
és Kádár Barbara
hitoktatók
Kádár Virág és Máthé Éva
tanítónők

Sok éves hagyományt követve nagyböjt
5. hetében, 2012. március 24-én, ebben az
évben is a Húsvét ünnepére készülve kézműves foglalkozásra vártuk a gyermekeket
és szülőket.
Közel ötven gyermek gyűlt össze a
Szent Anna Plébánia emeleti termében.
Közös imádsággal, a Húsvét eseményeinek felidézésével kezdődött el programunk, amit gitárral kísért daltanulás tett
hangulatosabbá.
Külön öröm számunkra, hogy a katolikus iskola tanulói mellett a református iskola katolikus hittanosai szinte teljes
létszámban, a cserkészcsapat tagjai és a
ministráns gyermekek is elfogadták meghívásunkat.
Az apró ajándéktárgyak készítésekor a
legkisebbek és a nagyobbak is találtak kedvükre való elfoglaltságot. A jó hangulatról

Szilágyi László:

Uram Hallgass Meg Engem,
Nagy Irgalmasságod Szerint
Az élet tisztátalanságától szenvednek
de hűséges szereteted megmenti a lelkeket
Szent-énekekkel áldom létedet
Imádságokkal dicsérlek szüntelen

Ha az emberek hűségesen keresnek
és szívük mélyén igazul tetten érnek
soha egyiküket se hagytad magára
lelküket felgyullasztottad a szeretet szavával

Isten felépíti a városokat újra
az Igaz életet ma is örökségül adja
hogy az emberiség élő szeretetét megtapasztalja.
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Leendő és jelenlegi diákokról
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola leendő és jelenlegi tanulói
a második félév során is sokféle érdekes programban vesznek részt.
A tanév egyik legkedvesebb eseménysorozata a leendő elsős gyerekek
és szüleik fogadása. A 2012/13-as tanévben első osztályt indító tanítók, Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna, Czakó
Erika, Szabó Mariann és Vida-Szűcs
Jánosné már korábban bemutatkoztak
az érdeklődő szülőknek. Ezen az öszszejövetelen volt diákjaink is meséltek
az iskolai élményeikről, jelenlegi tanulóink szülei is elmondták tapasztalataikat a katolikus iskoláról.
Február 15-én alsós kollégáink
vidám játékdélutánt szerveztek az iskolába készülő gyerekeknek a tornateremben.
Nagy
érdeklődést
tapasztaltunk: 46 család érkezett hozzánk erre a délutánra. A színes program
találós
kérdésekkel,
dalfelismeréssel indult Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna vezetésével. Szabó
Mariann és Czakó Erika kézműves
foglalkozásra hívták a kicsiket. Ők ötletes bohócálarcot készítettek. VidaSzűcs Jánosné Ica néni pedig az
ügyességi játékokat irányította. A
tombolasorsolás minden leendő elsősnek tartogatott meglepetést: a nyereményekkel
teli
kosarakban
plüssjátékok és hasznos tanszerek tornyosultak. A főnyeremény egy szép
iskolatáska volt, melyet a katolikus
óvoda egyik nagycsoportosa nyerte
meg. A délutánt közös uzsonna zárta.
Köszönjük az alsós tanítók és a negyedik osztályos diákok közös munkáját.
A tavasz a versenyek csúcsidőszaka.
A humán- és a reáltantárgyakban kiemelkedő gyerekek ezekben a hónapokban a legaktívabbak. Büszkék
vagyunk arra, hogy tanítványaink
minden évben szép sikereket érnek el.
A humán tárgyak versenyét a második félévben a területi Kazinczy szépkiejtési verseny nyitotta, ahol Mashaei
Lili 3. helyezést ért el a 7-8. osztályosok kategóriájában. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi

fordulóján a 2. osztályosok versenyében Orosz Nándor 2., Nagy Ágnes 4.
helyen, a 3. évfolyamon Csatlós Flóra
és Harmath Botond szintén 4. helyen
végzett. A felső tagozatosok helyesírási versenyében a megyei fordulóra
az 5. évfolyamon Ráfi Anna 2. helyen,
a 7. évfolyamon Mashaei Lili 9. helyen jutott be. Az idegen nyelvi versenyeken is sikeresek voltak diákjaink.
A városi angol könyvtárhasználati vetélkedőn Balla Petra, Mashaei Lili és
Spitzer Barbara 2., az angol országismereti versenyen Balla Petra, Mashaei
Lili és Musa Szilvia 1. helyezést ért el.
A hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskola által szervezett angol nyelvi versenyen Mashaei
Lili 2. lett. Az országos francia nyelvi
tanulmányi versenyen az 5. évfolyamon Endrédi Luca a legjobb 5 diák
közt végzett. (A pontos eredményt az
április 13-i díjkiosztón tudjuk majd
meg.) A 7. évfolyamon Mashaei Lili
bejutott a verseny döntőjébe.
A matematikusok is kiemelkedő
eredményeket értek el. A Curie Matematika Emlékverseny területi fordulóján a 3. osztályos Barna Márton Gyula
3., a 4. osztályos Misku Tamás 4. helyezést ért el. A felsősök közül az 5.
évfolyamon Kovács Szabolcs 3., KunSzabó Regina IV. lett, a 6. osztályos
Kóczán Kristóf 3., a 8. osztályos
Hajós Ferenc 1. helyezést ért el. A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei
fordulóján az 5. osztályos csapatunk
2. helyen végzett. A csapat tagjai:
Endrédi Luca, Kun-Szabó Regina és
Lustyik Máté. A Bonifert matematika
verseny döntősei közt is lesznek alsósok és felsősök egyaránt. A 3. évfolyamon Barna Márton Gyula és Tóth
Gergely Bercel, az 5. évfolyamon
Kun-Szabó Regina és Kovács Szabolcs, a 7. évfolyamon Balla Petra
fogja megmérettetni magát az országos mezőnyben. A Varga Tamás matematika verseny megyei döntősei:
Hajós Ferenc és Balla Petra. A városi
matematika versenyen Kóczán Kristóf
1., Kun-Szabó Regina és Hajós Fe-

renc pedig 3. helyen végzett.
A Hevesy György kémiaverseny területi fordulóján Halmai Nikolett 2.,
Gombos Melitta 6. helyezést ért el.
Az Apáczai komplex tanulmányi
csapatversenyen Balla Petra, Gombos
Melitta és Halmai Nikolett 2. helyezést ért el.
A rajzpályázatok eredményei azt
igazolják, hogy iskolánkban sok
ügyes kezű, tehetséges diák tevékenykedik. Az 1848-as rajzpályázaton Bubori
Csenge
1.
lett.
A
hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskola által szervezett
„Édes hazám, Magyarország” elnevezésű rajzpályázat díjkiosztójára Dékány Fanni, Marta Dorin, Verók Laura
és Ferencz Benedek kaptak meghívást. A „Mutass jó példát!” országos
rajzpályázaton Barna Márton Gyula 2.
helyezést ért el, Harmath Botond és
Ládonyi Laura különdíjas lett.
A megyei technika és életvitel versenyen a 7. b osztály csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai az egyéni
versenyben is eredményesek voltak.
Ráfi Balázs 2., Szőke Anna és Ferke
Gréta holtversenyben 3. lett. Így ők
vehetnek részt a tatabányai országos
versenyen.
Az alsós diákok felkészítő pedagógusai: Kálmán Györgyné, Ádorné
Ruska Ella, Bajuszné Hunyadvári
Mária, Némethné Magyar Mária,
Szűcs Klára, Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna és Szabó Mariann. A felsős diákok felkészítő tanárai: Papp Mária
(matematika, fizika) Kiss Péter
(kémia), Kovács Zoltánnl, Hargitai
Judit (angol) Gémes Anna (francia,
földrajz) Ráfiné Gáspár Annamária
(magyar, francia), Szabó Mariann
(rajz) és Borbás István (technika).
Reméljük, ezek a programok
és eredmények sokakat meggyőznek
arról, hogy iskolánkban magas színvonalú munka folyik, leendő diákjainkat nagy szeretettel várjuk, jelenlegi
diákjainkra pedig nagyon büszkék vagyunk.
Ráfiné Gáspár Annamária
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Utolsó szakaszba léphet
az orgona felújítása
Több mint tíz éve felvetődött, a szerkezetében nagyon elavult orgona felújításának terve. 2003-ban jegyeztettük be a Szentesi Szent Anna Templom
Orgonájáért Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróságon. Megkezdődött a pénz gyűjtése.
De a megvalósításhoz akkor kerültünk közelebb,
amikor 2011 márciusában az alapítványon kívül is
megindult a gyűjtés.
Sajnos orgona felújításra, építésre nincs pályázati lehetőség, így ez a hívek adományaiból valósulhat meg.
Három nagyobb vállalattól, vállalkozástól kaptunk kétszer fél millió és kettőszázezer forintot. Ezen kívül hét
személy fizetett százezer forintot, valamint a Berkes
János operaénekes által szervezett jótékony célú hangversenyeken gyűlt alkalmanként ehhez hasonló mértékű adomány. Az összeg jelentősebb része ezeknél
kisebb felajánlásokból folyt be.
Eddig az alábbi munkák készültek el:
Mivel a szerkezet elavult, az eddigi pneumatikus vezérlést elektronikusra változtatjuk, emiatt teljesen új
játszóasztalt kellett készíttetnünk, ez látható a templom
hajóban. Ennek költsége 3 millió forint.
A fentebb említett elektronikához Németországból
rendeltünk alkatrészeket, melynek összege 3,2 millió
forint.
Az új játszóasztalhoz minden sípsort hat síppal kellett bővíteni, ez összesen 120 új síp, két új szélládát
kellett készíttetni. Ezek 1 millió forintba kerültek, tehát
eddig összesen 7.2 millió forintot fizetett ki az Egyházközség.
A folytatáshoz még 3.6 millióra van szükség. Az orgonában minden kézi munkával készül, ezért ilyen
magas a költség. Természetesen ennek áfa tartalma is
van.
A fent felsoroltakat műhelyben kellett elkészíteni. A
következő munkálatok már a helyszínen folynak, az új
szerkezet, a játszóasztal beszerelése, a sípok esetleges
javítása. A sípokat még a pécsi Angster cég készítette
1889-ben, az 1920-ban történt átépítésnél a Rieger cég
meghagyta ezeket a sípokat, tehát lesznek javítani
valók. A végső munkálat a sípok intonálása és hangolása lesz.

Ha elkészül, a legmodernebb szerkezete lesz a hangszernek és az újra intonálás, hangolás után sokkal
szebb lesz a csengése.
László Ferenc a kiváló erdélyi zenetörténész mondta:
„Az orgona az esetek többségében műemlék, művészi
remek, amely vall alkotójáról. De nem csak alkotójáról
vall, hanem a közösségről is, amely megrendelte, használta, tisztességesen karbantartott, igényeinek megfelelően bővítette. Az orgona életrajza kiszakíthatatlan
része a templom és az egyházközség történetének.”
Úgy gondolom közösségünk meg teszi a kötelességét
és a következő fél évszázadra nagyszerű orgonát hagyunk.
Az eddigiekért is nagyon hálásak vagyunk, az Isten
áldja meg a „jókedvű adakozókat”.
A folytatáshoz azonban, tisztelettel kérjük további
adományaikat.
Nagy János
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Kispapok
felvétele
az

egyházmegyébe

Június 18-án, hétfőn 10 órakor
tartjuk a kispapnak jelentkezők fölvételét a Püspöki Hivatalban. Várjuk azon érettségizett, vagy
diplomás férfiak jelentkezését, akik
papi hivatást éreznek magukban és
egyházmegyénkben kívánnak szolgálni. A jelentkezés feltételei: kézzel írt kérelem a fölvételhez, rövid
életrajz, keresztelési anyakönyvi
kivonat, plébánosi ajánlás, az érettségi bizonyítvány másolata. Cím:
Egyházmegyei Hivatal, 6701 Szeged, Pf. 178.

Fiúk, Lányok!
Gyere te is közénk és

légy CSERKÉSZ!
Szeretettel várunk minden pénteken
16 órától a Szent Anna Plébánián.
Érdeklődni:
személyesen, vagy a 06-20/7769-924
telefonszámon Hegedűs Csabánál.

A Szent Anna Egyházközség
hivatalos kiadványa
Megjelenik 200 példányban.
Szerkesztő: Topsi Bálint
Postacím: 6600 Szentes. Erzsébet tér 2.
Nyomtatás:
Fotó-Print Stúdió, Szentes
www.fotoprint.hu

Látogassa meg honlapunkat:

www.szentannaplebania.hu

