
PÜNKÖSDTŐL ÚRNAPJÁIG
Amikor pünkösd ünnepét tartjuk, arra emlékezünk, amikor a Szentlélek le-
szállt az apostolokra és Szűz Máriára. A pünkösd szó nyelvtörténetileg ötvenet 
jelent: Jézus feltámadása után ötven nappal szállt le a Szentlélek tüzes láng-
nyelvek formájában az apostolokra, így erősítette meg őket abban a küldetés-
ben, hogy tanúságot tegyenek mindarról, amit láttak és hallottak. 

Tudjuk, hogy Péter apostol úgy kezdte tanúságtételét, hogy kiment Jeruzsá-
lem utcáira és semmivel sem törődve beszélni kezdett a Messiásról. Hallva 
ezt a bátor igehirdetést sok zsidó fogadta el Jézust Messiásként. Így született 
meg az egyház. A hívők száma napról napra növekedett. Egyek voltak szívben-
lélekben, minden vagyonukat az apostolok lába elé tették, és mindenki szükség 
szerint vehetett belőle. Minél jobban szenvedtek Jézus nevéért, annál inkább 
örvendeztek. Készek voltak arra, hogy egész életüket odaadják, vagy vérüket 
ontsák Jézusért. A hitnek ezt a bátor megnyilvánulását a Szentlélek kiáradása 
tette lehetővé. 

Mi is jó katolikusok szeretnénk lenni, készek vagyunk minden lehetséges 
módon tanúságot tenni Krisztusról. A mi akaratunk önmagában azonban 
nem elegendő ehhez, mennyei segítségre van szükségünk. Hitünk kifejezésé-
hez szükségünk van a Szentlélek áldására és pecsétjére. Minél inkább tanúsá-
got tudunk tenni Krisztusról, annál jobban növekszik az egyház. 

Ma Úrnapját, vagyis lelki táplálékunknak, Krisztus testének és vérének ün-
nepét üljük. Jézus ezt az örökös ajándékot – amelyben teljes mértékben jelen 
van – hagyta nekünk. Ha esszük az Ő testét, és isszuk az Ő vérét, örök életünk 
lesz. Krisztus teste és vére, amit a szentmisén magunkhoz vehetünk, méltó 
a  tiszteletre és a dicsőítésre. Ezért imádjuk az Oltáriszentségben jelenlévő 
Urat. Fogadjuk az Oltáriszentséget mindig tiszta szívvel és lélekkel. Tápláljon 
bennünket az Úr ezzel a mennyei eledellel, és vezessen el minket az örökéletre. 

M. R. A.
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JUBILEUMRA KÉSZÜLÜNK

SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA

80. SZÜLETÉSNAP
Évről évre nagy szeretettel ünnepeljünk augusztus 20-án templomunk 
búcsúját. A 80. születésnap alkalom arra, hogy hálát adjunk templomun-
kért, közösségünkért. Az idei kerek évfordulót kiemelt figyelemmel sze-
retnénk megünnepelni. Az ünnep akkor tud valódi közös ünnepléssé, 
a mi ünnepünkké válni, ha a meghívottak megérkeznek, és jelenlétükkel 
is kifejezik, hogy fontos számukra a közösséghez való tartozás. Ahogy 
ezt már a Mustármag korábbi számában is írtuk, arra kérjük a kedves 
Testvéreket, hogy nyári programjaikat tervezzék úgy, hogy jelen tudja-
nak lenni az ünnepen. 

AZ ÜNNEPI PROGRAM FŐBB ESEMÉNYEI: 

augusztus 19. este: István, a király
A közösség tagjai nagyszabású produkcióval készülnek: az előadás a köz

ismert rockopera, valamint az annak alapjául szolgáló Ezredév című 
dráma nyomán állt össze. Az előadás előreláthatólag 19 órakor kezdődik.

A főbb szerepekben: István király: Bodó Márton,  
Koppány: Zsolnay Gergely, Asztrik: Knáb József

augusztus 20. 10 óra: ünnepi szentmise

augusztus 20. 12–17 óra: közös ünneplés
Ebéd, majd családi programok a templomkertben:  

kézműves foglalkozás, vetélkedő, táncház, beszélgetés
Emlékfutás: 80 kör a templom környékén

(4500 méteres kör, bárki csatlakozhat!)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT: KÁR LENNE KIHAGYNI!
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 Ha jól tudom, Magdi néni gyerekkorá
ban családjával inkább a lőrinci főtemp
lomba járt. Nem tudtak arról, hogy itt 
a közelben, Szemerén is vannak misék egy 
iskolában?
 Magdi néni: Mi a főtemplomba fizet-
tük az egyház adót, oda tartoztunk. Sze-
mere nem volt plébánia; olyan volt, mint 
a falusi iskolák, hétvégén ott miséztek. 
Füzesabonyban láttam hasonlót. Gye-
rekkoromban ott nyaraltunk. Ostrom 
előtt a bombázások elől is Füzesabonyba 
mentünk le, mert Pesten borzalmasan 
féltem. Ez 1944-ben volt. Nekünk ezek 
törzskönyvezett időpontok. Ezek nagyon 
komoly idők voltak. Szóval ott láttam 
azt, hogy egy kis torony is volt az iskolán. 
Mondták, hogy ekkor és ekkor van a mise, 
és oda is mentünk misére. Láttam, hogy 
ez tulajdonképpen egy tanterem. Mivel 
nyár volt, nem volt tanítás. A faluból jött 
a pap misézni, még az esküvőt is ott tar-
tották.

 Tehát a szemerei hitéletbe csak a temp
lom felépülése után kapcsolódott be Magdi 
néni?
 Magdi néni: Még akkor sem. Elmentünk 
megnézni, mert hallottuk, hogy felépült az 
új templom. A helyet ismertük, mert a csü-
törtöki piac ott volt a templommal szem-
ben, ahol most a bölcsőde meg az óvoda 
van.
 Egy ilyen csütörtöki piac alkalmával 
nézték meg a templomot?
 Magdi néni: Nem akkor, hanem ekkor 
láttuk, hogy épül a templom. 1938-ban 
néztük meg, amikor elkészült. Nem az első 
alkalomra mentünk el, mert akkor nagyon 
sokan lettek volna. Elmentünk szépen 
időben, hogy odaérjünk a tízórás misére. 
Beültünk egy padba. Én legbelül ültem, 
anyu középen, apu a szélen. Egyszer csak 
jött egy asszony többedmagával, s mond-
ta: „Ez a mi helyünk itt”. Erre föl álltunk, 
félreálltunk, akkor már nem ültünk le, 
mert nem tudhattuk, hogy kinek a helyére 

FELIDÉZŐ

INTERJÚ
CSÁSZÁR MAGDOLNÁVAL,

MAGDI NÉNIVEL
Császár Magdi nénit akkor ismertem meg, amikor beléptem az 

újrainduló kórusba. Magdi néni régi énekkaros, a szopránban énekelt. 
Ma 87 éves, pár éve egy hirtelen jött leépülés miatt egy speciális 

öregotthon lakója. Szülei egyetlen gyermeke volt, nem házasodott meg,
így szülei halála után csak egy unokatestvér utód érdeklődik utána néha. 

 Aktív korában egy fémekkel foglalkozó nagy cégnél volt számviteli 
szakember. Pál atya idejében a képviselőtestület tagja volt.
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 ülünk. Nevek voltak a padokon, de hát az 
a főplébánián is volt, megörökítette, hogy 
ki adományozta, de az nem azt jelentette, 
hogy oda csak ő ülhetett.
 Lehet, hogy ott eltelt annyi idő, hogy 
már elfelejtették? 
 Magdi néni: Nem, mert azt ’24-ben szen-
telték, én ’31-ben születtem, tehát az nem 
egy olyan nagy idő volt még, hogy az idő-
sebb vagy ifjabb leszármazottai ne mond-
hatták volna azt, hogy oda ne üljenek.

 És hogy került Magdi néni végül Szemere
telepre? 
 Magdi néni: Én Szollár Lajos atyának 
köszönhetem, hogy Szemerére kerültem. 
Azt hiszem, nyolc évfolyamon át volt a ke-
reskedelmiben hetenként két hittanóra. 
Először egy ferences atya tanított minket 
a Kertvárosból, de aztán szólt az igazga-
tónak, hogy keressen valaki mást a máso-
dik félévre, mert sok a feladat. Akkor jött 
Pásztor János szalézi atya, mert az igazga-
tónk ragaszkodott a szerzetesekhez. Neki 
olyan hittanár kell, aki szerzetes, és igaza 
is volt, mert más lelkületű emberek. Szó-
val jött Pásztor János, és ő tartotta a ke-
reskedelmiben a hittant. Amikor kinevez-
ték plébánosnak, akkor Szollár Lajos atya 

lett a hittanárunk. És az atya azzal kezdte, 
hogy ő itt van Szemerén.

A főtemplomban vinni kellett mindig az 
igazolást, hogy voltunk misén. Be kellett 
adni az igazolófüzetet a sekrestyés Béla 
bácsinak perselyezéskor. Mise végén pe-
dig kint kellett ácsorogni a sekrestye előtt 
– várva a lebélyegzett füzetet. 30 vagy 50 
gyerek ott várta, hogy megkapja az iga-
zolást. Szóval ezt rettentően untuk. Mi-
vel az első benyomásunk Szemerén nem 
volt pozitív, hogy fölállítottak bennünket, 
ezért aztán nem is kísérleteztünk tovább, 
maradtunk a főben, hiszen oda fizettük 
az egyház adót. Aztán az lett belőle, hogy 
a Szollár azt mondta, hogy aki Szemeré-
re jön templomba, annak nem kell hozni 
igazolást, „azt valaki mindig látja”. Én azt 
hittem, hogy „a valaki mindig látja” talán 
csak azt jelenti, hogy odafentről a Jóisten, 
de nem: tényleg úgy volt. A szalézi atyák 
hárman voltak, mindig mozogtak, mert az 
egyik gyóntatott, a másik misézett, ez-az. 
Aztán szokás volt itt, hogy amikor a pap 
befejezte a misét, akkor kijött és elbeszél-
getett az emberekkel, nem a sekrestyébe 
vonult be. Szóval egészen más légkör volt. 
A polgáriban végig énekkaros voltam. Itt 
már működött énekkar, amit Dauner Já
nos atya vezetett. Őt mint kántort alkal-
mazták itt. Ez 1946-ban volt. Így aztán én 
ideszoktam, később persze anyuék is ide-
jöttek.
 Mert először úgy volt, hogy Magdi néni 
idejárt, a szülők meg oda? 
 Magdi néni: Mondtam, nekem ide kell 
mennem, mert akkor nem kell bélyegezni. 
Én megyek Szemerére, aztán beszámolok 
róla, hogy mi a helyzet. Aztán mondtam a 
szüleimnek: „Ó, hát ez egy nagyon jó hely, 
gyertek csak”. És jöttek is. Az anyu is csat-
lakozott az asszonyokhoz, velük Ősz néni 
foglalkozott..
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 Ő hitoktató volt? 
 Magdi néni: Nem, nyugdíjas pedagógus 
volt, s vasárnaponként összejöttek az asz-
szonyokkal beszélgetni.
 Milyenek voltak a vasárnapok? Misék 
után volt valami esemény? 
 Magdi néni: Ott kupaktanácsok voltak, 
tele volt a templomkert, itt egy csapat, ott 
egy csapat, amott egy csapat.  A gyerekek-
nek ekkoriban kongregációk voltak.
 Mi az a kongregáció?

 Magdi néni: Az az ifjúságnak egy szer-
vezete volt.
 Olyan mint a cserkészet? 
 Magdi néni: Hát, az mondjuk sportosabb.
 Úgy volt megszervezve? 
 Magdi néni: Igen, szervezett volt. Volt 
például Mária Kongregáció. Külön a fiúk-
nak is és a lányoknak is. A lányokét a Pász-
tor János vezette, a fiúkét a Szollár Lajos. 
Az egész kicsi gyerekek voltak a szívgár-
disták, és utána meg a kis kongreganisták 
voltak.
 Életkoruk alapján, lépcsőzetesen? 
 Magdi néni: Igen. Az idősebb kong re-
ga nis ta lányok foglalkoztak a kis kong re-
ga nis ták kal. Ilyen volt a Szmodics Manyi 
és Ami. Aminak is volt pár gyereke, nem 
sok: három, négy, öt vagy hat gyerek volt, 

akikkel ő külön foglalkozott. Az idősebb 
kongreganistákat befogták, hogy a fiata-
labbakkal foglalkozzanak. Én szerintem 
most is jó lenne ilyesmit bevezetni.
 Mivel foglalkoztak? Mi volt a tartalma 
a kongreganista összejöveteleknek? 
 Magdi néni: Lelkiélettel kapcsolatos dol-
gokkal. Minden csoport élén volt egy atya, 
ugyanakkor a Dauner pedig minden kor-
osztállyal foglalkozott, mint énekkaros. 
Azokkal, akik énekkarosok voltak, meg 
színdarabokat tanultak.
 Hogy nézett ki egy foglalkozás? 
 Magdi néni: János atya vezette, és min-
dig egy megadott témáról beszélgettünk. 
Volt, hogy minket is bevont, de volt, ami-
kor csak ő beszélt.
 Olyan hittanféle lehetett? 
 Magdi néni: Igen, olyan hittanféle volt.
 De ugyanakkor az iskolában is volt hit
tan? 
 Magdi néni: Természetes. A kong re gá-
ció ban nemcsak iskolások voltak, hanem 
dolgozó fiatalok is, szakmunkások: né-
gyen dolgoztak nyomdában. Például Ami 
is, a Szerencsi Ica is, az az alacsony sekres-
tyés, aki néhány éve halt meg. Amikor az 
atyákat a kommunisták elzavarták innen, 
már én sem ide jártam misére. 
 Hanem a főbe? 
 Magdi néni: Hol ide, hol oda mentünk.
 A három templom közül valamelyikbe? 
 Magdi néni: Nem, Budapest valameny-
nyi templomát végigjártuk. Igen, mert az 
embert többször megfigyelték. Az ötvenes 
évek után nem volt mese. A rendszerváltás 
óta, mikor a Pál atya jött, azóta járok ide 
újból.

Magdi néni végül képeket mutat régi 
zarándokutakról, kirándulásokról.

N. E. 

Kongregációs jelvény
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ELSŐÁLDOZÁS

Elsőáldozóink:  
Barczikay Boglárka, Barczikay 
Lilla, Bodó Emma, Bori Gábor, 
Vadas Imre

2018-ban április 29-én volt plébániánkon 
az elsőáldozás: négy gyermek és egy felnőtt 
vehette magához először Krisztus testét. 
Képriportunkkal felidézzük a szép ünne-
pet, és buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy 
imádkozzanak az elsőáldozókért.
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VISSZATEKINTŐ

Tavaly mindkét fiunk döbbenten nézett 
ránk, amikor elmondtuk a hírt: 2017-ben 
nem lesz családi tábor. Egy rövid időre síri 
csönd borult az amúgy nyüzsgő ikerház-fe-
lünkre. De miért is? Kisebbik fiunk, Gergő 
egyidős a táborokkal. Illetve majdnem. Az 
első tábor idején még pocaklakó volt, s mi is 
csak a vasárnapi hirdetésben hallottunk er-
ről a nyári programról, de még nem vettünk 
részt rajta, mivel nagyon frissek voltunk 
a  közösségben. A következő évben, 2011-
ben azonban már aktív táborozókká vál-
tunk, s a sorsunk meg is pecsételődött, mert 
magával ragadott minket a hangulata. Eh-
hez a két kulcsszó a közösség és a profi szer
vezés. Pontosabban a szervezők, akik a hát-
térben mindig a legjobb táborhelyet keresik, 
és a legjobb programokat állítják össze időt, 
energiát nem kímélve. És közösség, mert itt 
végre van időnk egymásra és a hosszabb ba-
ráti beszélgetésekre.

A tábor körüli munkákat minden csa-
lád (és atya) megosztja egymással, hisz mi 
lehet nagyobb csapatépítő élmény, mint 
a közös hagymapucolás, főzés, sütés (a fiúk 
is!), tűzrakás, kirándulás, játék, mosogatás 
(bizony-bizony, ebből még az atyák is kive-
szik részüket; azóta sem tudom elfelejteni 
Zsolt atya tábori mosogatási technikáját!), 
a szokatlan helyeken – pl. Tisza-part – meg-
tartott misék, a tábortűz körül rendezett 
közös éneklések. Na meg a gyerekközössé-
gek. Petit már első alkalommal, Gergőt úgy 
négyéves korától „veszítettük el” a táborba 
érkezéskor. Vagyis a táboron belül van egy 

másik, titokzatos tábor, és ez 
a gyerekek birodalma. Mi, 
felnőttek nem nyerhetünk 
betekintést ebbe a rejtett vi-
lágba, csak időnként egy-egy 
felvillanó boldog (és koszos) 
gyerekarc tanúskodik arról, 
hogy ott végre igazi gyerek-
kort élnek – na jó, a legutóbbi 

KORÁBBI TÁBOROKRA
avagy miért érdemes idén újra / először részt venni 

a közös plébániai nyaraláson?

2011

2013
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JÚNIUS
Június hagyományos ma-
gyar neve Szent Iván hava. 
A hónap jeles szentje Szent 
Kvirin (Quirinius) püspök, 
vértanú.

Kvirin Eszéken (akkor 
Siscia) töltött be püspöki hi-
vatalt. Diocletianus császár, 
uralkodásának utolsó évei-
ben (303–305) véres keresz-
tényüldözéseket határozott 
el. A kereszténységet a ró-
mai államvallás fő ellensé-
gének tekintette. A keresz-
tény vérre szomjas császár 
parancsba adta, hogy min-
den keresztény köteles ál-
dozatot bemutatni a római 
isteneknek. Aki nem enge-
delmeskedett, arra a halál 
várt. A vértanúk száma igen nagy volt. 
Kvirin szembeszegült a paranccsal, ezért 
megvesszőzték és bebörtönözték. A  bör-

tönben megtérítette az őrt, 
Marcellust. Három nap-
pal később Alsó-Pannónia 
kormányzója elé állították, 
aki Szombathelyre vitette, 
s mivel nem tudták rávenni 
a hittagadásra, követ kötöt-
tek a nyakába és a folyóba 
(Perint) dobták. A keresz-
tények kiemelték és maguk-
hoz vették a szent testét, és 
a Scarabatensis nevű kapu 
közelében temették el.

A IV. század végén erek-
lyéit Rómába vitték, és a Via 
Appián a Szent Sebestyén- 
bazilika mögött helyezték 
el. A későbbi hagyomány 
szerint ereklyéiből a római 
Sancta Maria Trastevere-ba-

zilikába, Milánóba és Aquileába is vittek.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 
2009. N. K. E.

HÓNAPSOROLÓ

alkalommal, 2016-ban ehhez már el kellett 
kobozni a mobilokat. Az is sokat elárul a tá-
borok légköréről, hogy mi is megbízunk 
annyira bennük, hogy engedjük őket külön 
életet élni, és ez az élet csak időnként talál-
kozik a szülőkével. 

Az utolsó két év nehéz volt a táborozás 
szempontjából. Egyrészt a 2016-os, atya 
nélküli táborban felütötte fejét a sámániz-
mus – gondoljunk csak az Ilona-vízesés 
körüli kamaszfiú-kántálásokra (remélem, 
mindenki érzi az iróniát!), tavaly pedig…, 

igen, tavaly szörnyű, de elmaradt… Viszont 
idén újra nagy reményekkel várjuk augusz-
tus első napjait – augusztus 1–5. –, s bizta-
tunk újra mindenkit, hogy ne hagyja ki ezt 
az élményt! És az azzal járó igazságos tábori 
munkamegosztást! K. M. K.

(Az idei helyszín, a Bárd ud var nokon lévő 
Porta Pacis lelkigyakorlatos ház megtekinté
se épp egybeesik lapzártánkkal, így hamaro
san további konkrét információkkal tudunk 
szolgálni – érdemes figyel ni a hirdetéseket!)
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ISMÉT VOLT 
IFI LELKIGYAKORLAT
Pannonhalma, 2018. május 19–21.

Az idén harmadik alkalommal vonultunk 
el Pannonhalmára lelkigyakorlatra, a már – 
vagy majdnem – 18 évessé növekedett korú 
ifi-társasággal. Plébániánk fia tal jaihoz most 
is örömmel csatlakoztak néhányan a főplé-
bániáról, akik már belekóstoltak pannon-
halmi lelki kiruccaná saink miliőjébe. Ösz-
szesen 14 fiatal élt a lehetőséggel. Ez volt az 
első szép momentum, mert nemcsak a hely 
varázsa és szépsége, hanem a közösség iránt 
érzett barátságuk is hozta őket. Ami mind-
járt az emberi kapcsolatok szép mintája 
volt, és milyen jól jött ezt felismerni, hiszen 
a téma a „Kapcsolataink” körül járt: milyen 
a kapcsolatom önmagammal, milyen a kap-
csolatom a körülöttem élőkkel és milyen a 
kapcsolatom Istennel? Beszélgettünk arról, 
hogy mit jelent az, ha valaki nincs helyes 
kapcsolatban önmagával. Átélhettük, hogy 
a többiek mennyi jó tulajdonságunkat lát-
ták meg bennünk anélkül, hogy gondoltuk 
volna. Az ember- és Isten-kapcsolat a Bib-
lia már ismert történetei nek eddig rejtőző 
összefüggésein keresztül nyert megvilágí-
tást. Hugó atya, Imre atya és Fülöp testvér 
tapasztalt, ifjúságnevelésben jártas lelki-
vezetőként vállalták, hogy Pünkösd ünne-
pén reánk szánják néhány órájukat. A gya-
kor lat orientált, interaktív lelki oktatások 

között ismét lehetőség volt bekapcsolódni 
a szerzetesek imaóráiba. A vasárnapi pün-
kösdi gregorián misén aktív részvételre is 
nyílt lehetőség: sok jó hanggal megáldott 
kis csapatunkból alakult alkalmi kórusunk 
a felajánlást megelőzően a barokk Spiritu 
Sancti Gratia című művet énekelte el. Sza-
badidőnkben sétáltunk a csodaszép kör-
nyezetet jelentő Várhegyen, az arborétum-
ban és a virágzásnak indult levendulásban, 
sportoltunk is, és az együtt zenélés örömé-
ből is bőven jutott.

Hála és köszönet a Pannonhalmán tanu-
ló társaink – kiemelten is Knáb András ép-
pen már végzős, 12. osztályos pannonhalmi 
diáknak, akit a másnapi emelt szintű fizika 
érettségi se tartott vissza attól, hogy szol-
gálatunkra legyen! – szervező munkájának, 
ismét kis csapatunkat összekovácsoló, ben-
sőséges és vidám élménnyel gazdagodtunk. 
Istennek legyen hála! K. D. J.
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VISSZATEKINTŐ

NÉGY NAP A ZEMPLÉNBEN
2018. április 28–május 1.

Idén tavasszal egy igazán különleges ki-
rándulás várt ránk: a Zemplén vadregényes 
hegyeit és középkori várait vettük célba. 
36 fős csapatunk izgatottan vágott neki a 
Magyarország északkeleti szegletében el-
helyezkedő csodálatos vidéknek. A korai 
indulást hamar elfeledtük, mikor megpil-
lantottuk a Boldogkőváralja fölé magasodó 
sziklán elhelyezkedő Boldogkő várát.

A parkolóban találkozott a csapat, majd 
közösen felmentünk a bástyák közé. A vár-
udvaron éppen egy lovagi bemutató kezdő-
dött, így hamar helyet foglaltunk a nézők 
között. Az előadás után körbejártuk a vár 
minden szegletét. Egy rövid fagyizást köve-
tően indultunk utunk második állomására 

Vizsolyba, a református templomba. Vi-
zsoly az első, teljes magyar nyelvű biblia ke-
letkezési helye. Itt nyomtatták ki 1590-ben 
Károli Gáspár gönci lelkész bibliafordítá-

sát. Az érdekes előadást követően megnéz-
tük még a Mantskovits Bálint Nyomtatás-
történeti Múzeumot és Vincellérházat. 

Ezután autókba ülve indultunk a Zemp-
lén hegyei mellett négynapos bázisunk-
ra, Sátoraljaújhelyre, a Várhegy Üdülőbe. 
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A szállás átvétele, kis pihenés és a vacsora 
után következett a már hagyománnyá vált 
éjszakai túránk. Nagyon különleges helyet 
választottunk most erre a célra: a Sátoral-
jaújhely feletti Szár-hegyen kialakított Ma-
gyar Kálváriát, melynek stációi a trianoni 
békeszerződés során elszakított 38 város 
nevét és címerét jelenítik meg egy-egy bás-
tyaszerű tornyon. A hegy tetején a Szent-
koronát formázó Szent István-kápolna és a 
100. országzászló áll.

Szürkületben indultunk el, és még söté-
tedés előtt felértünk a meredek úton a 345 
méter magas csúcsra. A Szent István-ká-
polna mögüli sziklákról káprázatos kilá-
tás nyílt a Sátoros-hegyekre, a környező 
szőlőkre, a zempléni erdőkre. A kálvária 
stációit is meg tudtuk még nézni, mielőtt 
teljesen ránk sötétedett volna. Aztán hirte-
len leszállt az éj – sebaj, elő a lámpákkal! 
A hegy oldalában veze-
tő kis ösvényen libasor-
ban haladva kerültünk 
vissza a táborba.

Másnap reggeli után 
közösen indultunk Fü-
zér felé. A vár alatti 
parkolóban hagytuk az 
autókat és a meredek 
emelkedőn felmentünk 
az ország egyik csodája-
ként nyilvántartott Fü-
zéri-várhoz. Már a felfe-

lé vezető út is kész csoda: a hosszú hétvége 
miatt aznap is várjátékok és különböző mű-
sorok várták a turistákat, a meredek szikla-
lépcsők mellett pedig a tavaszi vadvirágok 
sokasága késztetett minket álmélkodásra. 
Volt itt szellőrózsa, boglárka, nőszirom, kő-
törőfű, harangvirág, tüdőfű. Az elsők kö-
zött értünk fel az 552 méter magasan elhe-
lyezkedő várhoz. Ami itt történt az elmúlt 
évtizedben, az a következő csoda: újjáépült 
a teljes Alsóvár, a kaputorony, a várkápolna, 
a férfi és női palotaszárny, a várkonyha, az 
Alsó-bástya. Mindenkinek ajánlom, hogy 
ha teheti, egyszer feltétlenül látogasson el 
ide! A kiállításokon, a bemutatótermeken 
kívül pedig lehetett most kézműves szörpö-
ket kóstolni, mézeskalácsot díszíteni, kar-
kötőt fonni, fegyvereket kipróbálni és ott 
volt még a 360 fokos körpanoráma: dél felé 
a Zemplén ormai, északi irányban pedig a 
Nagy-Milic-csoport.

A vár megtekintése után ketté vált a csa-
pat. A további kulturális programra vágyók 
Füzérradványra mentek át, ahol a Káro-
lyi-kastélyt és messze földön híres parkját 
nézték meg. A csapatunk másik fele pedig 
elindult, hogy meghódítsa a térség leg-
magasabb hegyét, a határon elhelyezkedő 
Nagy-Milicet (893 m). Ez a túra közepes 
nehézségű, kb. 18 km és 640 m szint van 
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benne. A Csata-réti erdészház mellett rö-
vid pihenőt tartottunk. Ezután irány a Ka-
kas-bérc! Ide egy kis ösvény vezet ki, de az 
emelkedőt és a szűk út nehézségeit feledteti 
a vár irányába visszatekintő pazar panorá-
ma. Innen kezdődött az igazi kaptató! Kifá-
radva értük el Kis-Milicre épített fa kilátót. 
Itt legnagyobb meglepetésünkre a főplébá-
niáról ide kiránduló nagy csapat várt min-
ket. Kis pihenő, beszélgetés, csúcs-csoki és 
közös fotók után ők lefele, mi pedig felfele 
indultunk tovább.

Innen hosszú időn keresztül a határvo-
nalon vezetett az út: hol Magyarországon, 
hol Szlovákiában jártunk. Az egy napra eső 
határátlépésünk rekordokat döntött! A túra 
után közösen indultunk Telkibányára. Itt 
várt minket az előre megrendelt vacsora az 
Ezüstfenyő éttermében. Fenséges étkeket 
kaptunk, majd a megérdemelt pihenés várt 
a szálláson.

A harmadik napon az esti vihar után 
szép napsütéses időre ébredtünk. Aznap 
egy újabb várromhoz túráztunk el. Regéc 
felett magasodik egy nagy vulkáni kúpon 
a II. Rákóczi Ferenc otthonaként is ismert 
regéci vár (639 m).

A hosszú emelkedő után a frissen átadott 
fogadóközponton, majd a várfalba vágott 
szűk folyosón keresztül értünk fel a várud-

varba. Megnéztük az újjáépített Öregtor-
nyot és a benne található rendkívül színvo-
nalas kiállítást. Felmásztunk a déli torony 
romjaihoz, ahol a Zemplén számomra 
legszebb panorámája tárul elénk. Itt újra 
összetalálkoztunk a főplébániai csapattal. 
Sok-sok fotót készítettünk, bejártuk a fel-
újítás alatt lévő vár minden zegzugát. Ké-
nyelmes séta vezetett minket vissza a vár-
hegy alatti parkolóba.

Délutánra több programlehetőség közül 
választhattunk: kirándulás a Megyer-he-
gyi-tengerszemhez, Magyarország legszebb 
természeti csodájához, séta Sárospatakon 
vagy Sátor aljaújhelyen, borozgatás egy To-
kaj-vidéki pincében, sportolás a táborban. 

Mindenki megtalálhatta a számára leg-
megfelelőbb elfoglaltságot. Este helyben 
vacsoráztunk, majd éjszakába nyúló tár-
sasjátékparti vette kezdetét. Edina jóvoltá-
ból egy kis rögtönzött koncertet is hallgat-
hattunk még.

Május elseje az ígért eső helyett újra ve-
rőfényes nappal virradt ránk. az összepa-
kolás után indultunk el a Magas-hegy felé, 
ahol a Zempléni kalandpark várt minket. 
Három szinten számos élményt kínál a 
Zemplén egyik leglátogatottabb élmény-



14 MUSTÁRMAG

központja. Itt van Magyarország leghosz-
szabb libegője, leghosszabb bobpályája, 
2015-től üzemel hazánk első kabinos drót-
kötélpályája és egy igazi szenzáció, a pá-
ratlan izgalmakat kínáló, több mint 100 
méter mélység felett átívelő, két hegyet 
összekötő extrém átcsúszó kötélpálya, va-
lamint egy mászófalközpont teszi próbára 

bátorságunkat. Ezen kívül vannak hófánk 
pályák, kalandtúra pályák a  fák lombjai 
között, játszótér a gyerekeknek és 514 mé-
ter magasan egy többszintes kilátó. Csapa-
tunk bátrabb tagjai kipróbálták a Magyar-
országon egyedülálló csúszópályát, amely 
a Magas-hegyet a Szár-heggyel összekötő 
kabinos felvonó mellett borzolja nemcsak 
a használók, de a nézelődők idegeit is. A 
két hegy között kifeszített drótkötélen egy 
ülő hevederben szabadon csúszhattunk át 
152 m magasságban, 80 km/h sebesség-
re felgyorsulva. Másfél perc alatt érünk a 
Szár-hegyre, ahonnan a kabinos felvonóval 
lehetett visszajönni. Szuper volt!

A kalandoktól fáradtan ültünk be dél-
után az autókba, hogy kora estére már itt-
hon is legyünk. Nagyszerű négy nap volt, 
remélem legközelebb is együtt kirándu-
lunk majd.

V. Zs.

Mészöly Miklós: Saulus (részlet)

„... És a Törvényben benne van, hogy mi 
lehet, mi következhetik?”
„A Törvényben benne van, ami helyesen 
tudható” – mondom.
„A Törvény ennek ellenére korlátozás?”
„Nem ennek ellenére…”
„Azt jelenti ez, hogy eleve lemondunk a 
szabadságról?”
„Nem tudom, mi a szabadság, ha nem 
tudom, mi a Törvény. Ha tudom, akkor a 
szabadság rabja vagyok.”
„És aki nem rabja a Törvénynek, minek 
a rabja?”
„Az a bűn. És az se nem szabad, se nem 
rab. Bűn. Azért van, hogy ne legyen.”
„És mégis van.”
„Azért gyűlöljük és pusztítjuk, hogy ha 
szüntelenül van is, szüntelenül ne legyen.”
„Azt jelenti ez, hogy a gyűlölet és pusz-
títás a legnagyobb szabadság, mert így 
oltalmazhatjuk legmaradéktalanabbul a 
Törvényt?”
„Maga a Törvény a szabadság, és nem az, 
hogy mi így vagy úgy oltalmazzuk.”
„És aki oltalmaz, az szeret?” – kérdezi.
„Nem tudom, mi a szeretet, ha nem tu-
dom, mi a gyűlölet.”
„És ha választanod lehetne, mégis mit vá-
lasztanál?”
„Mondom, hogy nem lehet választani. A 
Törvény egyiket se tiltja.”
„Vagyis akkor lehetetlen csak szeretni?”
„Azt csak az Úr tehetné meg, ha ugyanak-
kor nem hagyná jóvá a gyűlöletet is.”
„Az áruló rabbi tehát kétszeresen bűnös, 
mert az Úrnál is különbnek híresztelte 
magát, mikor azzal kevélykedett, hogy ő 
maga a szeretet – így volt?”
„Így” – bólintok rá.

VERSSAROK
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NÉGYNAPOS ZAKOPANEI TÚRA
Augusztus 23–26. között túrát szervezünk a Len-
gyel-Tátrába, Zakopane környékére. Részletek a faliúj-
ságon olvashatók. Jelentkezni a szállásdíj befizetésével 
2018. június 3-áig lehet. A helyek korlátozott száma 
miatt a részvételi szándékokat a jelentkezések sorrend-
jében tudjuk figyelembe venni! • További információk 
és jelentkezés Viola Zsoltnál (tel.: +36 30 228 8042).

Így nyáridőben az embernek nem sok ked-
ve van a lakásban sütéssel foglalatoskodni, 
inkább a szabadban tölti az idejét. Egy előre 
elkészíthető és jól tárolható sós süteményt 
szeretnék most megosztani. Így csak mi-
nimális időt kell a nagy forróságban a sütő 
mellett tölteni.

Hozzávalók:
A tésztához:  50 dkg liszt, 25 dkg Rama, 

2 dl tejföl, 2 kiskanál só, ½ sütőpor
A krémhez: 20 dkg puha Rama, 30 dkg 

reszelt sajt
A tésztához valókat összegyúrjuk, négy 

részre osztjuk, vékonyra nyújtjuk. Rákenjük 
a krémet és feltekerjük, majd egy éjszakára 
hűtőbe tesszük. Másnap zsírozott tepsibe 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
2018. június 4-én, hétfőn 18:30 órakor 
jótékonysági koncert kezdődik a pest-
szentlőrinci Főplébánián a Borsodban 
szolgálatot teljesítő ferences Kisnővérek 
munkájának támogatására. Biztosan 
emlékeznek a kedves testvérek, hogy té-
len nálunk, Szemeretelepen is volt gyűj-
tés, illetve jótékonysági vásár ugyaner-
re a célra, akkori segítségeteket ezúton 
is köszönjük! • Aki anyagilag nem tud 
most segíteni, azt is nagy szeretettel vár-
ják a koncertre! • Aki nem tud a koncert-
re eljönni, de szívesen támogatná a nővé-
rek szegények között végzett misszióját, 
az alábbi bankszámlaszámra elutalhatja 
az erre szánt összeget: Elfogadlak Alapít
vány, Ózd, K&H 1020100650213269.

Minden segítséget nagyon köszönünk, 
és a koncerthez jó szórakozást kívánunk!

fektetjük a 3 mm vastagra szeletelt kariká-
kat, és 200 °C-on készre sütjük. A tekercse-
ket le is lehet fagyasztani, és később kisütni.

Jó étvágyat, és sok szabadban eltöltött tar-
talmas időt kívánunk!

K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

SAJTOS TALLÉR
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LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

 június 4. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 június 8. péntek: Jézus Szentséges Szíve fő-
ünnepe. 17:40 órakor Jézus Szíve-litánia, majd 
18 órától szentmise lesz;
 július 2. hétfő: Sarlós Boldogasszony ünne-
pe és egyben 24 órás szentségimádási napunk;
 július 6. péntek: elsőpéntek, 18 órától szent-
misét tartunk Jézus Szíve tiszteletére;
 július 7. szombat: elsőszombat, 17:15 órától 
rózsafüzér, majd 18 órá tól szentmise lesz;
 július 13. péntek: a fatimai imaest a mi 
templomunkban lesz, 17:15 órakor kezdődik 
a rózsafüzér, melyet 18 órától szentmise követ;
 július 30. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 augusztus 1. szerda: a mi templomunkban 
lesz az egyházmegyei szentségimádási nap 
8–18 óráig;
 augusztus 3. péntek: elsőpéntek, 18  órától 
szentmisét tartunk Jézus Szíve tiszteletére;
 augusztus 4. szombat: elsőszombat, 17:15 
órától rózsafüzér, majd 18 órá tól szentmise lesz;
 augusztus 15. szerda: Szűz Mária Mennybe-
vétele, Nagyboldogasszony főünnepe (paran-
csolt ünnep). Szentmisék 7:30 és 18 órakor 
lesznek.

TÁBORAINK 

 június 18–22. : Don Bosco napközis tábor az 
általános iskolás korosztály számára;
 július 23–27.: tábor kisiskolások részére 
a Nógrád megyei Patakon. A tábor költsége 
15 000 Ft, melyből jelentkezéskor 5000 Ft elő-
leget kérünk befizetni a sekrestyében;
 július 23–27.: plébániai ifjúsági nyári tábor 
12 éven felülieknek Abádszalókon, a Tisza-tó-
nál. Bővebb információk a templomi faliúj-
ságra kihelyezett plakáton olvashatók.
 augusztus 1–5.: plébániai nagytábor Bárd-
udvarnokon. Részletek hamarosan!

HIRDETÉSEINK

KERESZTELŐK
• Ács Janka 
születési év: 2018 
keresztelés ideje: 2018. május 20.
• Gombos Bence 
születési év: 2017 
keresztelés ideje: 2018. május 27.
• Donáth Izabella 
születési év: 2017 
keresztelés ideje: 2018. június 2.
• Nagykáldi Letícia 
születési év: 2017 
keresztelés ideje: 2018. június 2.

TEMETÉSEK
†  Sipos Béláné (Rácz Julianna)
születési év: 1934 
temetés ideje: 2018. április 3.
† Soós Kálmánné (Szabó Ilona) 
születési év: 1929 
temetés ideje: 2018. április 4.
† Pataki Lajosné (Szép Irén) 
születési év: 1931 
temetés ideje: 2018. április 11.
† Dr. Benkőné Kovács Erzsébet 
születési év: 1944 
temetés ideje: 2018. április 23.
† Popovics András 
születési év: 1961 
temetés ideje: 2018. május 9.
†  Szabó Istvánné 

(Hortobágyi Zsuzsanna)
születési év: 1953 
temetés ideje: 2018. május 22.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK


