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VAKÁCIÓ
Véget ér az iskolaév, befejezıdik
a vizsgaidıszak, és aki csak teheti, jól
megérdemelt nyári szabadságát tölti.
Vajon hogy használjuk a vakáció adta
lehetıségeket? Életet építünk vagy
rombolunk a nyári szünet alatt?
Összetett kérdés. Az iskolapadból
kilépve,
gyermekeink
szeretnék
kipróbálni önmagukat és mindazt, amit
évközben megtanultak. Csakhogy akkor
ott voltak mellettük a szülık, a tanárok,
az osztálytársak. Most pedig ık maguk
bizonyíthatják,
hogy
képesek-e
megtenni mindazt a szépet és jót, ami
önmaguk és mások hasznára válik. És
persze vannak, akik a kötöttségektıl
megszabadulva gondolkodás nélkül
vetik bele magukat a felelıtlen
szórakozásokba, ahol életre szóló lelki
sebeket kaphatnak.
A nyári szabadságnak sajnos
komoly anyagi vetülete is van. Egyre
kevesebben engedhetik meg maguknak,
hogy családjukkal nyári terveket
szıjenek. Ezért nagy segítség az
áldozatos lelkipásztorok, pedagógusok,
egyetemista fiatalok felajánlása, akik a
nyári szabadságot arra szánják, hogy a
plébánia nehéz anyagi körülmények
között élı családjait és a hittanosokat
táborozni vigyék. Ezek az együttlétek
általában
kitörölhetetlen
élményt
jelentenek
a
fiatalok
késıbbi
fejlıdésében. Ilyenkor a Szentírás
olvasására is több idı marad. A
tábortőz körül, a természet csodáit
szemlélve, értı szívek között másként
hat egy-egy bibliai részlet.

Minden iskolás gyerek ágaskodó
csikóként várja a pillanatot, mikor a
bizonyítvánnyal a kezében nekivághat
az „év legjobb idıszakának”. Keveset
törıdnek azzal, hogy ez szüleiknek,
nagyszüleiknek nemcsak öröm, hanem
sok gond is: nem mindenki tud
gyermekének két hónapra felügyeletet
biztosítani, a táborok sok esetben
vállalhatatlan
anyagi
terhet
jelentenének… Így sok gyerek egyedül
marad otthon, esetleg az utcán
bóklászik
elfoglaltságot
keresve
magának. „Remek” alkalom ez ahhoz,
hogy a gyermek rossz társaságba
kerüljön, és olyan benyomások érjék,
amitıl
minden
szülı
szeretné
megkímélni csemetéjét.
Aki felelıs szülı, és a legjobbat
szeretné gyermekének, annak tudnia
kell a választ arra, hogy mi adja a
legnagyobb biztonságot. Csakis Jézus
Krisztus szeretetében van biztonságban
gyermekünk! És erre nemcsak nyáron
kell gondolnunk, hanem már akkor is,
amikor odaállunk újszülöttünkkel az
oltárhoz, hogy a szent keresztségben
részesítsük. Erre az órára lehet és kell
azután visszaemlékeznünk, amikor
kezét elengedve, gyermekünket az
útjára bocsátjuk.
Legyen az idei nyár is a
kínálkozó
lehetıségek
ésszerő
kihasználásának a nyara, hogy annak
befejeztével nyugodt szívvel tudjunk
számot adni annak minden pillanatáról,
átélt élményérıl.
Novák József
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HÚSVÉTI ZARÁNDOKLAT
LENGYELORSZÁGBAN
A Katolikus Egyház Katekizmusa
azt tanítja, hogy „a zarándoklatok arra
emlékeztetnek, hogy itt a földön úton
vagyunk az ég felé”, egy úton mely
számos kihívást, lehetıséget nyújt
számunkra, melyekkel tudnunk kell élni.
A sok lehetıség egyike volt az a
lengyelországi zarándoklat is, melyen
2009. április 15-17-én vettek részt a
csábi, illetve a nagykürtösi esperesi
kerület plébániáinak hívei.

Kora reggel érkeztünk meg a
Zebrzydowska Kalwaria-ra, amely 15
km hosszú keresztútjával a világörökség
részét képezi. A reggeli felfrissülés után
közösen vettük szemügyre a kálvária
egyes állomásait, melyeket a felkelı nap
sugarai
tettek
csodálatosabbá
számunkra. A Zebrzydowska-i táj szinte
tökéletes másolata a Jeruzsálemet övezı
domboknak, mely nagy hatással volt
ránk. Ezt követte a Szentmise, majd az
egyik helybéli ferences atya mutatta be
tüzetesebben a kegyhelyet, kiemelve,
hogy II. János Pál pápa gyermekként itt
találkozott mélyrehatóbban a Máriakultusszal, valamint ezen a helyen
erısödött meg hivatásában.
Természetesen nem hagyhattuk
ki II. János Pál szülıvárosát sem.
Wadowicében megtekintettük a helyi
plébániatemplomot, ahol a kis Karol-t
megkeresztelték,
majd
késıbb
elsıáldozó
volt.
A
templom
tıszomszédságában van az a – ma már

2009. Falunap

múzeumként üzemelı – ház, amelyben a
fiatal Wojtyla nevelkedett. Nagy élmény
volt látni a szentatya személyes tárgyait,
valamint a magánéletét bemutató
képeket.

Zarándokutunk
során
megemlékeztünk a II. világháború
igazságtalanul meghurcolt áldozatairól
is. Az Auschwitz-i koncentrációs
táborban meglátogattuk Maximiliam
Kolbe atya halálának helyét, valamint a
magyar barakkban közösen emlékeztünk
a szörnyőségek magyar áldozataira.
Este
érkeztünk
meg
Czestochowa-ba,
ahol
egy
zarándokházban voltunk elszállásolva.
Röviddel
megérkezésünk
után
tiszteletünket fejeztük ki a Jasna Gora-i
Fekete Madonna kegyképe elıtt.
Felejthetetlen élmény volt annyi
imádkozó embert látni az éjjeli órákban.

Másnap egy magyarul igen jól beszélı
pálos szerzetes mutatta be a kolostort és
annak történelmét. A kegyhely számos
lehetıséget kínál az oda zarándokló
hívek számára, tehát késı estig akadtak
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mind lelki mind turisztikai programok.
Közösen vettünk részt a Szentmisén és
közösen jártuk végig a keresztutat a
kolostor falain, mely végén II. János Pál
szobránál a mihamarabbi boldoggá
avatásáért fohászkodtunk. Csoportunk
minden tagjára nagy hatással volt a
kegykép által nyújtott nyugalom,
valamint a kegyhely által tapasztalt
kegyelmek.

Lengyelországi tartózkodásunk utolsó
napján Krakkót – a lengyel királyok
koronázó városát – látogattuk meg, ahol
egy magyar származású lelki atya –
Mátyás atya – fogadott és vezetett körbe
minket.
Megnéztük
a
Wawel
székesegyházat,
ahol
közösen
imádkoztunk szent Hedvig földi
maradványainál. A város számos
magyar vonatkozása miatt szinte alig
tudtunk haladni. Délután három órakor
érkeztünk meg az Isten Irgalmasság
Szentélybe, ahol több száz zarándokkal
karöltve közösen imádkoztuk az Isten
Irgalmasság rózsafüzérét – különbözı
nyelveken. A szentmisét több magyar
csoporttal közösen a bazilika magyar
kápolnájában – Communio Sanctorum –
tartottuk, amely falain a közös magyar,
ill. lengyel szentek tekintete nézett ránk.
Felemelı érzés volt ilyen közegben
magunkhoz venni az egység kenyerét.
Gazdag élményekkel, lelkileg
feltöltıdve és a zarándoklat során
megtapasztalt kegyek által gazdagodva
tértünk vissza szeretteink körébe.
Balga Zoltán
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IFJÚ MŐVÉSZEINK
A
2008/2009-es
tanév
szeptemberében a Csábi Alapiskola és
Óvoda falai között ifjú mővészeink
nevelése kezdıdött el.
Az Ipolybalogi Mővészeti Iskola
kihelyezett tagozatain rajzot, éneket,
kóruséneket, zongorát, keyboardot,
furulyát, gitárt tanulhattak a felvételt
nyert, talentumokkal rendelkezı diákok.
Tehetségüket elıször 2008 karácsonyán,
egy ünnepi koncert és kiállítás keretében
mutathatták be a helyi alapiskola
megtelt olvasótermében. Az egész évi
munkájukat
2009.
június
26-án
(pénteken) 16:30-kor tekinthetjük és
hallgathatjuk meg szintén az iskola
olvasótermében.

Köztudott,
hogy
községünk
mindig is sok zenészt, énekest, mővészt
adott régiónknak. Ezzel is szeretnénk,
hogy ez a folyamat tovább éljen, és
legyen lehetıség az ifjú mővészeknek
kibontakozni, fejlıdni. Várjuk minden
érdeklıdı
fiatal
jelentkezését
a
következı tanévre is. Információkat a
tagozatokról és a felvételik idıpontjáról
a következı elérhetıségeken kaphatnak:
hivesveronika@gmail.com, 0908 406
006, valamint községünk honlapjain.

Bízunk
benne,
hogy
a
zeneoktatás gyümölcsét mihamarabb
élvezni fogjuk tudni egyházközségünk
életében is.
Híves Veronika
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MOTOROS BÚCSÚ - ECSÉD
Egy nem mindennapi esemény
megszervezésébe fogott Pulai Gábor
barátunk, aki a környéken igen
közismert motoros. Magyarországon, a
heves megyei Ecséd település közelében
található Szentkút-völgye volt a
helyszíne
annak
a
motoros
zarándoklatnak, amelyre invitálta a
motoros kollégákat. Május 2.-án a csábi
plébánia elıtt gyülekeztek nagyon szép
számban a motorosok - csábiak,
dacsókesziek,
ipolynékiek,
lukanyéneiek, majd késıbb társultak a

csapathoz a járás déli fekvéső falvaiból
is a motoros rajongók. Egy kísérı kocsi
zárta a "hadoszlopot", amely 9
motorosból állt.
Rövid
pihenık
után
megérkeztünk Ecsédre ahol nagy
szeretettel fogadtak a szervezık. Rövid
bemutatkozás után következett egy
beszélgetés sorozat a Mária kultuszról,
hiszen a Szőzanya egyben a motorosok
védıszentje is.
Három órakor kezdetét vette az
ünnepi szentmise, amelyet Kádár István
apát kanonok úr mutatott be, aki szintén
36 éven keresztül hőséges motoros volt.
Szentbeszédében buzdította a jelenlevı
motorosokat a jó példára az utakon, a
közlekedési szabályok betartására majd
a
meggondolt,
biztonságos
közlekedésre. A szentmise egyben az
elhunyt motorosokért volt felajánlva.
Ezt követıen minden motoros a
gépjármőjéhez vonult, ahol az apát úr
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megáldotta
a
jármőveket
és
tulajdonosait. Gyönyörő látvány volt,
ahogy a kápolnát körbeállták az
értékesnél-értékesebb motorok és a
gazdáik, hogy áldásban részesüljenek. A
nap folyamán sor került még
beszélgetésekre, eszmecserére, egymás
jármőinek
megcsodálására,
új
ismeretségek
kibontakozására,
kegytárgyak vásárlására majd testi-lelki
felüdülésre.

Nem mindennapi élményekben
volt részünk, amelyre több dolog is
visszaemlékeztet majd. Elsısorban a
közösségbe való tartozás fontossága,
hiszen ha egyéni motorost látunk
útjainkon, lehet hogy nem is figyelünk
fel rá, de ha egy "hadoszlop" vonul
végig, akkor mindenki megáll és
szemügyre veszi. Ennyit jelent a
közösségbe
tartozás
értéke
is.
Másodsorban megható volt látni azokata "kemény srácokat", akik bırruhában,
sisakkal fejükön, értékes gépeikkel
tanúságot tettek hitük mellett és mélyen
átélték ennek a szent helynek
jelentıségét és részesülve az áldásban
példaképként
szolgálnak
majd
társaiknak. Nagy köszönet és hála Pulai
Gábornak ezért a szép napért és bízunk
benne,
hogy
jövıre
ismét
elzarándokolunk - többen és lehet, hogy
már ki-ki a saját maga jármőjén.
Köszönet lelki atyánknak Novák
Józsefnek is e nemes cél támogatásáért.
Balga Jácinta
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ELSİÁLDOZÁS 2009
Május második vasárnapján
tartottuk
egyházközségünkben
az
elsıáldozást, amely során 23 kisdiák
magyar,
illetve
szlovák
nyelvő
szentmisék keretében vette magához az
Úr Jézust.

Remegı lábacskák, egy-egy apró
simítás az elsıáldozási ruhán, aztán
felhangzik a harangszó. Meghatott
szülık, elpityeredı nagyszülık és
keresztszülık
elıtt
vették
elsı
alkalommal magukhoz Krisztus testét
az
elsıáldozó
gyerekek,
akik
szeptember óta a hittanórákon, a
vasárnapi szentmiséken és odahaza
lelkesen készültek a nagy napra, amikor
méltó módon léphetnek be Krisztus, az
Isten bárányának szentélyébe.
Novák József atya arra kérte a
szülıket, nevelıket, hogy segítsenek a
gyerekeknek továbbhaladni a most
megkezdett úton, melyhez útravalót,
lélekerısítıt kapnak a szentáldozással.
A
szentmisék
végén
az
elsıáldozók köszönetet mondtak József
atyának és Jácinta tanító néninek a
felkészítésért és jó tanácsokért.
Az idei ünnepi szentmisén részt
vett György Ferenc, ipolybalogi
plébános, valamint Miskei László,
wellandi magyar lelkész, akik egykoron
szintén
plébániatemplomunkban
járultak elıször szentáldozáshoz, és itt
érett meg bennük a hivatás ajándéka.
Balga Zoltán
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ELSİÁLDOZÓINK NÉVSORA
Magyar szentmise keretében:
Balga Ottó
2. Balga Tamás
3. Balga Tamás
4. Cibuľa Sámuel
5. Drdanko Bianka
6. György Adrián
7. György Kevin
8. György Veronika
9. Marko Marcel
10. Miskei Mónika
11. Pál Laura
12. Svatík Anton
13. Takács Róbert
14. Zagyi Nicolas
1.

Szlovák szentmise keretében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celengová Vanesa
Ďörďová Vanesa
Koštiaľ Denis
Kováč Dávid
Mirgová Erika
Povaľač Juraj
Vido Mário
Zaťková Laura
Hriech Štefan
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BÉRMÁLKOZÓINK
Már
egy
éve,
hogy
egyházközségünk fiataljai a bérmálás
szentségében részesültek. E jeles
évfordulóra való tekintettel 2009.
június 6-án a fiatalok egy közös
találkozót szerveztek a plébánián.

A szombati együttlétet a
templomban
kezdték,
ahol
az
Oltáriszentség elıtt lehetıség nyílt a
személyes hálaadásra, valamint az
elmúlt egy év átelmélkedésére. József
atya rövid elmélkedéssel és szentségi
áldással zárta a templomi programot.

Ezek után következett a plébánia
udvarán a grillezéssel egybekötött
beszélgetés,
amelyet
különbözı
játékok,
szórakozás
és
egyéb
vidámságok
gazdagítottak.
Az
összejövetel kellemes pillanataiért hála
illet minden kedves adakozót, akik a
legkülönbözıbb
finomságokkal
kedveskedtek a fiataloknak.
Bízunk benne, hogy fiataljaink a
bérmálás által megszerzett kegyelmeket
a jövıben is kamatoztatni fogják
mindennapi életükben.
Balga Ferenc

CSAK EGY ÓRÁT
Ember! Nézd, mily szép a
természet
Mit Isten nékünk teremtett.
Magas hegyek, fényes
sziklák, dombok, völgyek
Hosszú folyók, csendes
patakok, erdık, rétek…
Hát nem csodálatos,
lenyőgözı?
És az –a megszámlálhatatlan
állatvilág…
Dicsérd Istent, ezt mind
nékünk adta İ!
Tégy magadnak szabad idıt,
Csak egy órát!
Kapcsold ki a tévét,
számítógépet, mobilt…
Minden technikát!
És lépj be a természet
csodaszép világába.
Hallgasd az erdı susogását, a
madarak dalát,
A víz csobbanását, a szél
sóhaját,
És benne Istent, ki hozzád is
szól.
Nyisd a szívedet és figyelj!
Amikor meghallod, hogy
hozzád İ szól.
Szánj lelkednek még egy
órát.
Térj be az İ házába,
Jézus vár ott rád.
És ha a szíved tiszta és
nyitott,
Az Oltáriszentségben néked
adja önmagát.
(Fónod Ferenc)
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A
CSÁBÍTÓ
mostani
számában egyházközségünk azon
tagjait szólaltatjuk meg, akik egy
bizonyos idıre, a legkülönbözıbb
okok miatt külföldön töltik, töltötték
életük
bizonyos
részét.
Az
alábbiakban az İ beszámolóikat
olvashatjuk.
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kollégiumban lakhatunk, ami aránylag
olcsó és a társaságkedvelı diákoknak
különösen alkalmas.
Iskolaszövetkezeteken keresztül
pedig diákmunkát is vállalhatunk.
Tájékozódni lehet a www.felvi.hu
honlapon és a Felvételi tájékoztató c.
kiadványból, ahol minden kérdésre
választ kap az érdeklıdı.

M I ÉR T ÉP P EN A N G LI A ?
Napjainkban
szabadabban
dönthetünk sorsunkról, mint a korábbi
nemzedékek.
Esélyünk
van,
és
felelısségünk is, hogy kamatoztassuk
képességeinket, érvényesüljünk és
gondoskodjunk
magunkról.
Térségünkbıl, ahol a lehetıségek
korlátosak, sokan külföldön igyekszünk
megteremteni boldogulásunk feltételeit.
Idegen nyelvet már az Alapiskolában is
tanultunk, de kellı elszántsággal egy
ilyen
nyelv
felnıttkorban
is
elsajátítható. Nagyobb kihívás lehet,
hogy meg is merjünk szólalni egy
idegen környezetben; azonban a kezdeti
önbizalomhiány leküzdése után szabad
az út nyelvi készségeink fejlesztése
elıtt.
Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkkal a továbbtanulni
vágyók lehetıségei is kitágultak,
elérhetıbbé vált számunkra a külföldön
való tanulás. A tagállamokban hasonló
feltételek mellett tanulhatunk, mint az
adott ország polgárai, vagyis pl. nem
kell több tandíjat fizetnünk, mint nekik.
Ugyanakkor mi többet nyerünk, hiszen
egy új világnézettel is gazdagodunk.
Hazánkból a külföldön tanulni vágyók
többsége angol intézmények iránt
érdeklıdik, községünk fiataljait viszont
elsısorban
a
magyarországi
felsıoktatás érdekelheti.
Magyarországon
államilag
támogatott képzésben vehetünk részt,
ha elegendı pontszámot érünk el a
felvételi vizsgán. Tanulmányaink során

Az Egyesült Királyságban angol
nyelvvizsgára is szükségünk van a
jelentkezéshez, ellenben nincs felvételi
vizsga, helyette egy ajánlólevelet és egy
esszét kell benyújtanunk. Mindenki
tandíjat fizet, amit teljes mértékben
fedezhetünk
diákhitelbıl,
melyet
ugyanolyan
kedvezı
feltételekkel
igényelhetünk, mint a brit diákok. A
megélhetési költségek tetemesek, ezért
késznek kell lennünk munkát vállalni és
akár évet halasztani. A jelentkezések
egységesen a www.ucas.com honlapon
keresztül
továbbíthatók,
mely
felsıoktatási tájékoztatóként is szolgál.
Remélem,
hogy
rövid
beszámolóm által sikerült felvázolnom
a
külföldi
nyelvtanulás
gazdag
lehetıségeit.
Honti Ferenc
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KÜLFÖLDI BESZÁMOLÓ
A külföldre utazás egyik
legmeggyızıbb érve a nyelvtanulási
lehetıség,
hiszen
anyanyelvi
környezetben jóval intenzívebben lehet
a célország nyelvét elsajátítani. Másik
gyakori
érv
az
önállóság
és
függetlenség megtapasztalása egy olyan
élethelyzetben,
ahol
a
fiatalok
önellátóvá
válhatnak,
munkát
vállalhatnak, megismerhetik az egyéni
felelısséget.

Az idegen kultúrába való
beilleszkedés remek tapasztalatszerzési
lehetıséget rejt magában, fejleszti az
alkalmazkodóképességet
és
magabiztosságot
ad.
Ha
jól
meggondoljuk,
a
szülıhazában
megszokott napi rutinfeladatok is
könnyen
problémás
helyzetekké
válhatnak egy idegen környezetben,
hiszen addig nem ismert helyeken,
emberekkel,
más
nyelven
kell
kommunikálni, tájékozódni. Mindez
izgalmasnak kínálkozhat a fiatalok
számára, mivel rengeteg impulzus éri
ıket, sok jó és rossz élménnyel
gazdagodnak,
amely
formálja
személyiségüket.
A kiutazásnak van lelki oldala is,
mindenki másképp éli meg a
távolságból adódó érzelmeket; a
honvágyat, a függetlenséget, az
önállóságot, a kalandvágyat. A fiatalok
többsége számos tapasztalattal, baráttal
és jó nyelvtudással utazik vissza
szülıhazájába.
Mielıtt
azonban
hosszabb távra szóló döntésre kerülne a
sor
egy
esetleges
kiköltözéssel
kapcsolatban, értékelni kell a lelki és

2009. Falunap

érzelmi hatásokat, valamint a családtól
(szülıktıl), a barátoktól, ismerısöktıl
való tartós különélést és további
gyökeres változások elfogadását.
Ha egy fiatal mégis úgy dönt,
hogy más országban vállal munkát és
költözik oda határozatlan idıre, ez
nemcsak a rokonok és barátok
szempontjából hátrányos, hanem az
anyaország is elveszít egy szakembert,
aki adott esetben a gazdaság javát is
szolgálhatná. Gazdasági szempontból
egyáltalán nem mindegy, hogy a
Magyarországon vagy Szlovákiában
tanuló és diplomát szerzı jövı
nemzedéke
hol
kamatoztatja
megszerzett tudását és képességeit.
A külföldi munkalehetıség
ráadásul egyre több, a tehetséges és
képzett szakembereknek jó esélyük van
arra, hogy idegen országban próbálják
ki magukat. Számos ajánlat közül
válogathatnak, igaz a kiutazással és
egyéb költségekkel kapcsolatos anyagi
kockázatot többnyire nekik kell
vállalniuk. A fiatalok többségét
azonban ez sem riasztja el attól, hogy
néhány csomaggal és egy repülıjeggyel
a kezükben belevessék magukat a
külföldi munkavállalásba. Vannak, akik
néhány
hónapot,
egy-két
évet
szeretnének külföldön eltölteni és
akadnak közöttük olyanok, akik hosszú
évekre kinn "ragadnak". Annak, aki
vissza kíván térni, elınyére válhat a
külföldi tapasztalat, a magas szintő
nyelvtudás,
mivel
gyorsabban
alkalmazkodik új helyzetekhez, önálló
és biztosan ismer több különbözı
kultúrát is. Persze megeshet az is, hogy
az illetı soha többé nem kíván költözni,
vagy külföldön dolgozni, de ık még
mindig kevesebben vannak, tekintve,
hogy az ajánlatok többsége nagyon
kecsegtetı és pénzügyi szempontból is
jelentıs elınyökkel szolgálhat a
szakember számára.
Jakab Tímea
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SZAKRÁLIS EMLÉKEINK
N Y O M Á BA N I I .
Egyféle barangolásra és
zarándoklatra invitálja a kedves
olvasót Csáky Károly újonnan
megjelent Szakrális emlékeink
nyomában II. címő könyve,
amely az Ipoly mente további
településeit, elsısorban azok
egyházi jellegő nevezetességeit:
templomait
és
szakrális
kisemlékeit
hívatott
részletesebben bemutatni. Éppen
ezért talán több ez, mint a
megszokott
honismereti
barangolás. A most megjelent
kiadásban
Csáb
község
nevezetességei is bemutatásra
kerülnek.

Az érdeklıdık számára a
könyv
megrendelhetı
a
sekrestyében, vagy a plébánia
hivatalban.
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SZEDER FÁBIÁN HALÁLÁNAK
150. ÉVFORDULÓJA
Az idén emlékezünk meg falunk
jeles szülöttje, Szeder Fábián halálának
150. évfordulójáról. E jeles jubileum
alkalmából fıként Csáky Károly és
egyéb szerzık írásai alapján szeretném
röviden bemutatni a tudós-szerzetes
csábi kötıdéseit és kiemelkedı
munkásságát.
Szeder Fábián, a Szent Benedekrend szerzetese, tudós tanár, néprajzi író
és nyelvjáráskutató 1784-ben született a
Hont megyei Csáb községben. Emléke annak ellenére, hogy munkálkodásával
a haza javát szolgálta - az idık
folyamán csaknem elfelejtıdött. Szeder
Fábiánt, azon kívül, hogy megbecsült
egyházi személyiség volt, a magyar
etnográfia úttörıjeként is számon
tartjuk, hisz elsıként írt népismereti
tanulmányt földijeirıl, a palócokról.
Szeder Fábiánt, a XVIII–XIX.
század jeles alakját, korának sokoldalú
és nagy mőveltségő egyéniségét a
katolikus egyház elsısorban becsületes
és tehetséges szerzetesként tartja
számon. A tudós pap-tanár és
reneszánsz szabású ember a bencés
rend tagjaként igen sok területen
jeleskedett. Kiválóan helytállt tanárként
és
igazgatóként,
gazdasági
ügyintézıként
és
kertészként,
könyvtárosként
és
győjteménykezelıként
egyaránt.
Pallérozta a lelkeket, formálta maga
körül a természetet, támogatta a
reformkori
törekvéseket,
mővelte
anyanyelvünket,
népszerősítette
a
magyar irodalmat, kitőnı népismereti
dolgozatokat írt stb.
A
Magyar
Tudományos
Akadémia Könyvtárában ırzik azt a
kéziratot, amelyben Szeder Fábián
életének fıbb eseményeit összegzik. Itt
olvashatjuk többek közt az alábbiakat:
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„1784-dik esztendıben 24. Juniusban
Csábon Nagy-Honth vármegyében
születtem. Atyám, Imre, kitanult
mészáros, most is életben van; Anyám,
Brogyányi Erzsébet, Duna-Patai, Solt
vármegyei születés, ki 1809-ben
meghalt. Atyám attya Tejfaluból,
Csallóköz azon részébıl, melly Poson
vármegyéhez tartozik, költözött ki.”
A
Pannonhalmi
Fıapátság
Könyvtárában is megtalálható Szeder
Fábián töredékes önéletrajza. A
Chronológiám címő kéziratban írja
földink, hogy 1789-ben Csábon kezdett
iskolába járni „Csomordányi alatt”.
1790-ben ugyanitt tanult Raj József
tanítónál. Pannonhalmán ırzik azt az
anyakönyvi kivonatot is, melyet Szeder
János csábi plébános állított ki 1798.
augusztus 29-én. Ebben közli, hogy
Szeder János (aki a Fábián nevet
késıbb szerzetesként vette fel), Imre és
Brogyányi Erzsébet gyermeke 1784.
június 23-án született Csábon. A
plébános valószínőleg rokona lehetett a
családnak, talán az apa, Imre, vagy a
nagyapa testvére volt. Az 1755-tıl
vezetett csábi anyakönyv felsorolja a
falu plébánosait is. Innen tudjuk, hogy
Szeder János 1774-tıl 1799-ig volt a
falu papja. Talán az ı révén került ide
Szeder Fábián apja mint mészáros.
A
Besztercebányai
Állami
Levéltárban ırzött csábi anyakönyvben
megtalálhatók
az
eredeti
és
leghitelesebb bizonyítékok, Szeder
Fábián születési adatai is. A
dokumentum 81. lapján, az ötödik
szülöttként jegyezték ıt be. Eszerint
tehát teljes biztonsággal állítható, hogy
Szeder Fábián 1784. június 23-án
született, s június 24-e a keresztelés
napja. A gyermek a keresztségben a
János és a László nevet kapta. Szüleit
nemesemberként
jegyezték
az
anyakönyvben, a keresztszülık pedig
Dacsó Károly és Simon Anna voltak. A
Szeder
család
1801-ig
minden
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valószínőség szerint Csábon élt, hisz itt
anyakönyvezték még a késıbb született
gyermekeiket is. Hogy pontosan mikor
költöztek el innen, nem tudjuk. Az
viszont biztos, hogy Szeder itt tanulta
meg az ízes palóc beszédet, s a család
lakhelyét véve alapul, csábi gyerekként
végezte stúdiumait az érsekújvári, a
komáromi, az esztergomi és a pozsonyi
gimnáziumokban.

Szeder a szülıföld szeretetét
késıbb költıként is megénekelte. A
bölcsıhely iránti vonzalmának adott
hangot például A szülıföld címő
költemény alábbi soraiban:
„Nem tudom, micsoda titkos erı
Lánczolja ugy Szülıföldünkhöz
szívemet;
Annak a középszert nem ismerı
Város, nekem falunk deríti kedvemet.”
Szeder Fábián érdemei tehát
felbecsülhetetlenek, s a Felvidéken
joggal és okkal lehetünk büszkék az
„Északi Géniuszra”, hisz itt ringott
bölcsıje, errefelé voltak iskolái, itt tért
vissza az anyaföldbe.
Balga Zoltán
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ÚRNAPI KÖRMENET CSÁBON
1947/48

Hét éves korom óta, az
emlékezetem szerint, az Úrnapi
körmenet a falunkban úgy volt
rendezve, hogy négy „gulipka” volt
gyönyörően kidíszítve a falu utcáinak
különbözı pontjain, Az elsı a
Madickáék háza elıtt, a második a mi
házunk – Simonék elıtt – a harmadik a
Matykomarciék elıtt, a negyedik pedig
az Ádámatyisék háza elıtt volt.
Gyönyörő ünnep volt, a nép
különbözı énekeket énekelve vonult az
egyes állomáshelyekre, egészen a
templomig. Az Oltáriszentség elıtt a
lányok fehér, elsıáldozási ruhájukba
öltözve virágszirmokat szórtak a
körmenet egész útvonalán, a fiúk pedig
a ministráns szolgálatot látták el. A
zászlók és a „supellát” hordozása már a
legények feladata volt. A nép pedig a
pap után vonult – idıs, fiatal egyaránt.
Ezt az emlékképet megıriztem,
az 1947/48-as évekbıl való, jó barátom

Cibula Pál fényképezte. Azokban az
években a fıtisztelendı plébános
Solymosi Dezsı atya volt. Nagyon szép
és ünnepélyes Úr napjaink voltak abban
az idıben és még a késıbbi években is
amíg be nem tiltották.
Azokban az években az autó
forgalomnak
is
ártottunk,
akadályoztattuk azt. A körmenet a Galo
háza elıtt vonult a szent Jánoska
szoborig, ottan megfordult a menet
vissza a templomba. A szentmise
végeztével pedig ünnepeltünk tovább,
mert az idıkben szent volt a népek
között a szeretet és a béke, és tudtunk
közösen ünnepelni, örülni egymásnak.
Jó visszaemlékezni ezekre a
kellemes pillanatokra, amikor a falu
apraja-nagyja együtt ünnepelt. Jó volt
együtt lenni és közösen hálát adni a
Mindenhatónak.
Jakab Ferenc Simon és felesége Margit
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TANÍTÁS A
VASÁRNAPRÓL
Az ünnepi idıkben annyira azok
különleges tartalmára figyeltünk, hogy
kevésbé
vettük
észre
azt
a
misztériumot, melyet minden vasárnap
közvetít nekünk. Most, az évközi
idıben figyeljünk föl e szent napnak,
"az Úr napjának" ajándékára.

A vasárnap: az új Sabbat, a nyugalom
napja. Isten a hetedik napon
"megnyugodott" a teremtés mővében, s
e hetedik napot a nyugalom napjává,
szent Sabbattá avatta. Azt akarta, hogy
az ember, aki egész héten munkálkodik,
e napot nyugalomban töltse és neki
szentelje. Nem akarta, hogy az ember
minden érdeklıdése kimerüljön a
munkában, önmagának és másoknak
dolgoztatásában,
a
földi
javak
keresésében. Azt kívánta, hogy bölcsen
megállapított ritmus szerint mindig
megtérjünk az Úr nyugalmához, s ezzel
önmagunk „leglényegéhez”, szívünk
belsejéhez.
A vasárnap: az Úr napja. Az
Isten egyben azt akarta, hogy a hat nap
után, melyen a világot használjuk,
"uralmunk alá hajtjuk", a hetedik napot
ıneki szenteljük, ezzel elismerjük az ı
uralmát magunk fölött. A hetedik napon
jobban átéljük gyermek-voltunkat,
melyet
az
állandó
"uralkodás"
veszedelmesen elfeledtet. Bár minden
idı Istené, azt akarta, hogy egy nap
egészen és fenntartás nélkül az övé
legyen, s e napnak kegyelmi ereje
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szentelje meg a munkanapokat is. A
vasárnap: Isten temploma az idıben.
A vasárnap: a feltámadás napja. A
vasárnap a teremtés elsı napja volt, s
ugyanezt a napot választotta Krisztus az
újjáteremtésnek,
az
új
életnek
születésnapjává is: ezen a napon támadt
fel.
Ezért az Egyház minden héten,
egy napon, amit az Úr napjának
neveznek, megemlékezik az Úr
feltámadásáról.
A vasárnap: az Egyház napja.
Szünnapot mindenki tarthatna a hét
bármely napján, s kiválaszthatna az
imádság számára is tetszés szerinti
napot. Az Egyház azonban azt akarja,
hogy mindnyájunk számára ugyanazon
nap legyen a nyugalom Istennek
szentelt napja, hogy ne egyenként,
hanem a megváltottak testvériségében,
egy
szent
szolidaritásban,
az
eucharisztia
ünnepélyes
közös
megünneplésével tartsuk meg az Úr
napját. Az Egyház parancsa tehát, mely
a
vasárnap
megszentelésére
(munkaszünetre és misehallgatásra) int,
nem szabadságunkat korlátozó rendelet,
hanem nagy ajándék, mert biztosítja
számunkra
a közösségben
való
ünneplés minden gazdagságát.
A vasárnap: az örök Húsvét
napja. A nyugalom napja az örök
nyugalom napjának, a mennyei
boldogságnak elıképe a földi idıben.
Ahogy a menny lesz az igazi és
végleges templom, melynek földi
elıképe a mi templomunk, ugyanúgy a
mennyben lesz örök Húsvétunk, örök
Sabbatunk, örök Vasárnapunk, melynek
nyugalmát és boldogságát elıreízleljük
a földi vasárnapban. "Ó milyek, s
mekkorák azok a Szombatok, mikkel az
ég örök udvara zeng s ragyog!
Törteknek pihenés, bátraknak jutalom.
Isten lesz minden, és mindenben İ
honol!"
A plebania.hu alapján
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R EJ TV É N Y
1. Szőz Mária édesanyja
2. Bibliai hajós
3. És-latinul
4. A három királyok ajándéka
5. Itt nevelkedett Jézus
6. A Szentföld középpontja volt
7. Bőn
8. A Szentlélek ajándéka
9. Izsák fia
10. Fıpap volt Jézus idejében
11. Isten háza
12. Apostol
13. A hit jelképe
14. Evangélista
15. A 7. parancsolat
16. Római helytartó volt
17. A Szentlélek jelképe.

A megfejtés egy Szent Pállal kapcsolatos kifejezés, ami a vastagon jelölt
vízszintes sorban található, amelyet egy névvel ellátott cédulán a vakáció végéig kell
eljuttatni a sekrestyében e célra készített urnába. A helyes megfejtést beküldık között
értékes ajándékot sorsolunk ki.
Összeállították: Bojtos Mária és Erik
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Csécs Frederika rajza elsısorban a legkisebbek számára készült. Mindazon
óvodás, aki a rajzot kiszínezi és eljuttatja azt a sekrestyében e célra elhelyezett urnába,
értékes díjban részesül.
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KÖZSÉGÜNK WEBOLDALAI
Az utóbbi idıben
községünkben több weboldal
is napvilágot látott. Abból a
célból jöttek létre, hogy
bemutassák a községünkben
mőködı
különbözı
szervezetek
munkáját,
tevékenységét,
elért
eredményeiket.
Az alábbiakban ezek
internetes címeit közöljük:
www.cebovce.sk
községünk honlapja
www.fara.cebovce.sk
egyházközségünk honlapja
www.csics.cebovce.sk
az ifjúsági csoport honlapja
www.dalegylet.com
Csábi Szeder Fábián
Dalegylet
www.forum.cebovce.sk
fórum
www.skola.cebovce.sk
az alapiskola honlapja
www.gerusa.cebovce.sk
a csábi bortermelık honlapja
www.music.cebovce.sk
községünk zenei életéıl

A CSÁBÍTÓ valamennyi
szerkesztıje élményekben
gazdag nyarat kíván
minden kedves olvasónak!
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TEMPLOM ÉS ISKOLA
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülıjé szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hőtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erık tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Reményik Sándor
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