VI. évf. 2. szám
LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK...
A gyermekek örömére végre elérkezett a várva
várt iskolai szünet. Az iskola becsukja kapuit,
s elkezdődik a játékokkal és élményekkel
teli nyári szünidő. Ritka az a jeles nap egy
iskola életében, amelyet a tanár és a diák
azonos lelkesedéssel egyaránt vár- ez pedig
az iskolai év vége. Elcsendesülnek az iskola
falai, kiürülnek az osztálytermek, és kezdetét
veszi a megérdemelt pihenés a szorgalmas
és a kevésbé szorgalmas diákoknak egyaránt.
Ha felkellene sorolnunk a tíz legjobb érzést
kiváltó szót, a tanévzárás és a szünidő minden
bizonnyal közötte lenne.
Diákjaink szerencsésnek mondhatják
magukat, mivel világviszonylatban hazánk
iskolái a leghosszabb nyári szünettel
rendelkeznek.
Bizony,
nem
minden
gyermeknek adatik meg egy ilyen hosszú
pihenési, kikapcsolódási lehetőség. De a Csábi
Alapiskola diákjai ezt megérdemlik, akik egész
tanévben- ki szorgalmasan, ki lustábbanigyekezetek elsajátítani az új ismereteket,
tovább fejleszteni képességeiket és még
közelebb kerülni a nagybetűs ÉLETHEZ.
Az elmúlt iskolai év sok számos programmal
és eseménnyel telt el. Ugyanis az októberi
hónapban diákjaink egy kis előadássalversekkel és énekekkel tették szebbé
az idősek mindennapjait. A karácsony
közeledtével mézeskalácsok sütésére került
sor együtt a szülőkkel, majd ezt követően
egy műsor fokozta a közelgő karácsonyi
ünnepekre való ráhangolódást. Hogy
diákjaink szeretetteljes és lelkes szereplését
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megháláljuk, a januári hónapban egy
hangulatos koncerttel ajándékoztuk meg
őket, amelynek csodálatos pillanatait a Csábi
Római Katolikus templomban élték át. A
farsangi időszakot egy jelmezbállal zártuk le,
ahol az iskola kisdiákjai különböző jelmezeket
öltve mutatkoztak be. Gyermekeink számos
versenyen reprezentálták a Csábi Alapiskolát,
mint például bibliai versenyeken, irodalmi
versenyeken és sportversenyeken. Sok kis diák
úgy könyveli el ezt az iskolai évet, hogy végre
tudok úszni, így hát jöhet a nyári szünidő telve
sok-sok nagy csobbanással és fürdéssel.
Ennyi fáradtságos tanulás és készülődés, dús
élményekkel és tapasztalatokkal teli iskolai év
után ki más érdemelné meg a nyári szünidőt,
mint a mi diákjaink. Reméljük és kívánjuk,
hogy a tanult értékekkel és tapasztalatokkal
diákjaink nyári vakációja tartalmasan, vidám
hangulatban teljék!
Vigyázzatok magatokra, egymásra,
hogy szeptemberben mindannyian együtt
köszönthessük az új tanévet!
Fónod Zsuzsanna
pedagógus
„Bizonyítvány, bizonyítvány,
De sok mindent bizonyítsz rám,
Amit el is felejtenék,
Ha nem írtak volna beléd.
Bizonyítvány, bizonyítvány,
Vakációt kezdő nyitány,
Legszebb a befejezésed:
»Magasabb osztályba léphet.«
Bizonyítvány, bizonyítvány,
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VELÜNK TÖRTÉNT…
Húsvéti ünnepkör
A Húsvéti ünnepekre való méltó
előkészületek
után
–
keresztúti
ájtatosságok,
húsvéti
nagygyónás,
lelki felkészülés – Virágvasárnappal megkezdődtek a Nagyhét eseményei.
Ezen a napon Jézus Jeruzsálemi
bevonulására
emlékeztünk.
Immár
hagyományosan barkaszenteléssel indult
az ünnepi szentmise, melynek keretében
elhangzott Krisztus szenvedéstörténete
– a Passió – az előző évekhez hasonló
szereposztásban.
Nagycsütörtökön
a
szentmise
keretében lelkiatyánk – Novák József
- szimbolikusan megmosta az előre
kijelölt – főleg egyházi tanácstagok és
ministránsok – lábát, így emlékezve Jézus
Utolsó vacsorai szolgálatára, amikor
szintén lábat mosott apostolainak.
Az
első
szentmisére
emlékezve,
mélyebben átélhettük Krisztus jelenlétét
az Eucharisztiában. A szentmise után
röviden időzhettünk meg a templomban
– a megfosztott oltárnál, amely Jézus
magányosságát jelképezi a Getszemáni
kertben.
Nagypénteken, a szigorú böjti napon,
délután három órakor kezdődött a
szertartás, amelyen Jézus kereszthalála
volt a fő esemény. A Passió elhangzása
után kifejeztük hódolatunkat a szent
kereszt előtt, majd a szentáldozást
követve már időzhettünk a Szentsírnál.
A Mária Légió tagjai vállalták az őrséget,
majd este hét órai kezdettel keresztutat
végeztünk
falunk
utcáin.
Kissé
rendhagyó módon, hiszen a térdig érő
hó nem volt jellegzetes erre az ünnepre.
A Komenszky utcán levonulva a Petőfin
jutottunk el ismét a temető mögé – ez
volt a legjárhatóbb út – ahol felváltva –
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kicsik, felnőttek, idősek végeztek egy-egy
állomást Jézus keresztútjából.
Nagyszombaton
a
lelkiatyával
közösen elvégzett reggeli dicséret után
ministránsaink és felolvasóink felváltva
őrködtek a Szentsírnál. Napnyugta
után már elkezdődtek a szertartások –
tűzszenteléssel, vízszenteléssel majd a
hagyományosan folytatott szentmise
után ünnepi feltámadási körmenet
következett – ez is a megszokottól
eltérően a járható utakon, fáklyák
kíséretében a szemerkélő esőben.
Húsvétvasárnap – többeknek az ünnep
a sok olvadó hóval való kényszermunkát
jelentette – Krisztus feltámadásának
ünnepét viszont méltó módón ünnepelte
falunk apraja-nagyja. A szentmisét
ünnepélyesebbé tette a gyermekek
csengő hangja, amely örömmel hirdette
– Alleluja, alleluja…Feltámadt Krisztus!

Egyházmegyei Bibliai olimpiász
A Húsvét utáni napokban az Erdőbádonyi
papnevelő intézetben került sor a Bibliai
olimpiászra, amelyet egyházmegyei
szinten szerveztek. Mivel a mi – csábi
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alapiskolai – csapatunk is eljutott
erre a szintre, így ők képviselték a
Nagykürtösi esperességet még többi
14 csapattal együtt. A döntő verseny
hasonló keretek között zajlott le, akár
az esperességi fordulók. Három fős
csapatunk – amelyben a csábi Balga
Dominika is szerepelt – ügyesen oldotta
meg a feladatokat a Szentírás megadott
könyveiből, majd még ügyesebben
előadta rövid színdarab formájában
Salamon király bölcs ítéletét. Az eredmény
is magáról beszél, hiszen nagyon szoros
volt a verseny. Csapatunk a hatodik
helyet érte el, mindössze három és fél
ponttal lemaradva a győztes csapattól.
A nyerteseknek ezúttal is gratulálunk
és kívánjuk, hogy a megtanultakat
kamatoztatni tudják a mindennapokban.

A Mária Légió kitüntetése
Az áprilisi Acies Mária Légió zselízi
közösségi ünnepéről a szent Erzsébet díj
rózsájával térhetett haza praesidiumunk.
Ezt a rózsát minden évben azon
személy kapja, aki szolgálatával,
nagylelkűségével és odaadó munkájával
segíti a mások szükségleteit. Tavaly
novemberben a Mária Légió tagjai
kapták a nagyszombati Orosch János
püspök atyától. A Zselízi Comitium
tagjai vehették át ezt a kitüntetés és
mivel nem csupán őket illeti, hiszen a
praesidiumokban zajlik a mindennapi
ima, szolgálat és evangelizáció, ezért úgy
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döntöttek, hogy rövid időre mindenkihez
eljuttatják ezt a díjat. A csábi Örömünk
oka praesidiumban április elején
fogadtuk a szent Erzsébet díjat, amelyet
a szentély előtt elhelyezve tekinthettek
meg a hívek. Majd a vizitációra érkező
palásti praesidium vitte tovább a rózsát,
buzdítva továbbra is a híveket a példás
szolgálatra.

Elsőáldozások egyházközségünkben
Április 30. Dacsókeszin majd május 5.
Csábon léphetett először az oltárhoz az
a 16 gyermek, akik hosszú hónapokon
keresztül készülődtek a nagy találkozásra
az Úr Jézussal az Oltáriszentségben. Mivel
a fílián 7 gyermek volt, ők is megtartották
külön az ünnepet, hiszen ritka az ilyen

esemény templomukban. Lelkiatyánk –
Novák József – ismételten lenyűgözően
buzdította a kis elsőáldozókat a helyes
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útra Jézus felé, a gyermekszentmisékről
ismert
segédeszközökkel
próbálta
közelebb hozni az örömhírt a szíveikbe. Az
örömtől túláradó gyermekek és rokonaik
boldogan térhettek vissza otthonaikba
megerősödve az Oltáriszentség színe
alatt rejtező Krisztussal.

Színházi előadás Budapesten
Április utolsó hetén, a hosszú előkészület
után, nagy örömmel utazott két
autóbusznyi - zömében csábi lakos
- a Budapesti Erkel színházba, hogy
megcsodálhassa a kiváló tehetséget,
falunk lakosát – Celeng Marikát.
A Münchenben tanuló fiatal opera
énekesünk Budapesten vendégszerepelt
a „János vitéz” c. mesejátékban mint
Iluska – az egyik főszereplő. Izgatottan
vártuk már ezt a pillanatot, hiszen már
januárban kezdte meg a szervezést a Mária
Légió praesidiuma. Amikor felgördült
a színház függönye és megjelent a
gyönyörű díszlet a huszárokkal majd
a többi szereplővel együtt, lélegzet
vétel nélkül vártuk Iluskát a színpadra.
Örömtől könnyes szemmel néztük végig
a darabot és nagyon büszkék voltunk rá,
hogy „miénk” a főszereplő. A színdarab
után mindannyian gyülekeztünk a
művészi kijáratnál, ahol gratuláció gratulációt követett. Rajtunk kívül még
egy autóbusznyi lukanyényei csapat
is megjelent, akik szintén boldogan
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köszöntötték a Marikát.
Köszönet
illeti
Martin
László
polgármesterünket is, aki nagy
segítséggel hozzájárult a kényelmes
utaztatáshoz.

Motorosok Ecséden
A májusi Ecsédi motoros zarándoklat
immár hagyománnyá vált a környékünkön.
Pulai Gábor szervezésében ismételten
rajtolt a motoros csapat és a magyar
határnál csatlakozott azokhoz, akik
motoros léttükre nem szégyellték
megvallani hitüket és megmutatták,
hogy lehet jó példával járni mások előtt.
A Hollókői elágazásnál megpihenve
folytatták útjukat az Ecsédi szentkúthoz,
ahol már péntek estétől zajlott a
zarándoklat. A délutáni szentmisét
Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.
A motorosokat lelkiatyánk jelenléte is
buzdította. Gépeiket megáldva tértek
vissza otthonaikba a lélekben felbuzdult
zarándokok.
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Orgonaest
A helyi Csemadok és Szeder Fábián
Dalegylet szervezésében idén is
megrendezésre került a csábi Orgonaest.
A meghívott orgonaművész – Elischer
Balázs - Magyarországról érkezett, aki
ifjú kora ellenére megmutatta, mire
képes egy fiatal tehetség és templomunk
orgonája. A helyi Dalegyleten kívül
fellépet Theodor Valentin Iliescu,
bukaresti
vendégművész
is.
Az
Orgonaesten megjelentek a szomszédos
falvak zenekedvelői is.

Az Oltáriszentséget ünnepeltük
A
kora
Húsvéti
ünnepeknek
köszönhetően korábban ültük meg az
Úrnapját is. A cudar esőzések nem tették
lehetővé, hogy a napján – csütörtökön
legyen megtartva az Úrnapi körmenet.
Az előkészületeknél nehezen indult el a
vasárnapi kezdeményezés is, mivel még a
reggeli órákban is próbára tett az eső. De
végül is döntöttünk és megkészítettük a
„gulipkákat”. A 11.-órási ünnepi szentmise
után, tűző napsütésnél, végigkísértük
az Urat az ünnepi körmenetben. Hála és
köszönet mindazoknak, akik méltó képen
előkészítették – az időjárás hirtelen
változandóságai közepette is – a méltó
ünnepélyt.
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Világméretű szentségimádás
Június első vasárnapján világméretű
szentségimádásra hívta meg a katolikus
egyházfő – Ferenc pápa – a híveket, hogy
a Hit évében egységesen imádkozzanak
az Egyházért és a szenvedőkért.
Ennek a meghívásnak tettünk mi is
eleget és délután öt órától hat óráig
közös
szentségimádáson
vettünk
részt templomunkban. A virágözön
elárasztotta
az
oltárt,
amelyre
méltóképen került az Oltáriszentség.
Ifjúsági énekek keretében hangzottak el
az imák lelkiatyánk ajkáról, majd adódott
lehetőség csendben is hódolni az Úrnak.
A megtelt padokban a fíliáról érkezet
híveinket is láthattunk, úgyszintén falunk
apraját-nagyját.
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A VILÁGEGYETEM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE
( Összehasonlítás a Biblia és a tudomány között )

A tudomány és a hit között csakis azért keletkezhettek konfliktusok, hogy a Biblia szövegét
szigorúan összehasonlították a természettudományok eddig elért eredményeivel. Itt
nem sokat segített sz. Ágoston figyelmeztetése, hogy ott ahol a Biblia logikus ütközésbe
jut a tapasztalattal, akkor a Biblia metaforikus értelmezését kell figyelembe vennünk. A
Bibliai napot nem vehetjük a mai értelmezés szerint huszonnégy órás napnak. A Bibliai
szövegnek nagyon hasznos és értelmes magyarázata van, mert irodalmi stílusban
íródott. Ezután az ószövetségi szövegek minden rosszakaratú magyarázata értelmét
veszti. Csak egy példa: Az Isten fékezte az egyiptomi katonák szekereinek a kerekét,
hogy megnehezítse a menekülő zsidók hajszolását. A mindenható Istennek nem kell
ilyen primitív mechanikai eszközökhöz folyamodnia, hanem elég ha előidéz erős
esőzést és az elázott utakban a kocsik kerekei elsüllyedve fékeződnek. Mindennek
ugyanaz az eredménye mintha az Isten erős esőzést és szelet parancsolt volna, hogy
fékezze az egyiptomi katonák szekereit. Több ilyen példára mutathatnánk rá a Biblia és a
természetes élet eseményei között. Megint csak II. János Pál pápa szavait kell idéznünk:
„Ha a Biblia nem egyezik a tudománnyal, nem kell a Bibliai szöveget változtatni, hanem
csak a szöveg magyarázatát”. Ezt nagyon szépen alátámasztja A. Einstein idézete is: „A
tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak”. Ha tetszik valakinek, ha
nem, de a tudomány és a hit kölcsönös komplementáris viszonyban van ami a szellem,
lélek és az anyag összeköttetésében nyilvánul meg.
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett…” ( lásd Jn 1,1-14) Ez inkább Jézus
első eljöveteléről szól, de nagyon sugallja az egész mindenségnek a kezdetét is.
A világegyetem Standard Modellje elismeri a Big Bang – Ősrobbanás elméletét. Ez egy
olyan tudományos elmélet, mely szerint a világegyetem kezdetben egy rendkívül sűrű,
nagyon kicsiny 10-27 m átmérőjű, 1028 ºC forró óriási energiát tartalmazó gömbből
fejlődött ki az ősrobbanás után. A
világ keletkezése első pillanataiban
nagyon fontos folyamatok mentek
végbe, főleg az első néhány tíz
másodpercben. Ha ezt a néhány tíz
másodperces epizódot átugorjuk,
akkor az egész szinte 13,7 milliárdnyi
± 200 millió évnyi időszakot
föloszthatjuk
néhány
domináns
korszakra,
fokozatra.
Világosan
definiálva hat ilyen korszak (nap)
volt. Ajánlom az olvasónak, hogy
lapozza fel Mózes Genézis könyvének
első részét a világ teremtéséről és
olvassa el részletesebben a Teremtő

kép világhálló
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az egyes napokról szóló tevékenységét, és hasonlítsa össze a következő tudomány és
a magyarázatból kifolyó napokkal. Mert itt a Bibliai szöveg csak rövidítve van idézve.
ELSŐ NAP
Biblia: Világosság és sötétség
Tudomány: Az ősrobbanás után nagyon erős elektromágneses sugárzás keletkezett,
ennek a tulajdonsága ma már jól ismert. Az elektromágneses sugárzás nagyon széles
skálájú sugárzásból van összetéve (hőhullámok, rádióhullámok, mikrohullámok,
infravörös, emberi szemmel látható fénytartomány, ultraibolya, gammasugárzás az
atomburokból és az atommagból). Az elektromágneses sugárzás az anyag energiává
átváltozásakor keletkezik. Ugyanúgy az elektromágneses sugárzás átváltozhat anyaggá.
Itt az anyag és energia közötti Einstein (E=mc2, E az energia, m az anyag tömege, c
a fénysebessége) ekvivalencia törvénye érvényesül, vagyis az anyag sem az energia
nem veszhet el, csak átalakul más formába (elektromágneses sugárzás - anyag). Az
anyag, vagy az elektromágneses sugárzás csak az energia más formája változata. Az
ősrobbanást követő óriási energiafölszabadulás elektromágneses sugárzás formájában
jelent meg ez a „légy világosság”. (Ezzel tudományos alapon megmagyarázható,
hogy miért teremtette az Isten a fényt a világosságot az első napon, míg a Napot és a
naprendszert csak a negyedik napon teremtette. A Biblia sok ellenzője így saját magát
teszi nevetségessé, mikor fölveti, hogy a világosság már az első napon meg volt teremtve
a Nap pedig csak a negyedik napon). Ez az átmeneti időszak idővel stabilizálódott és a
világegyetem elektromágneses sugárzásból és elemi részecskékből volt összetéve. A
sugárzási energia magasan fölülmúlta a részecskék energiáját ezért ezt az korszakot a
sugárzás érájának is hívjuk. Ez a sugárzás a mai napokig is megmaradt és mérhető a
relikt sugárzás néven.
Magyarázat: A Biblia szerinti világkeletkezésére vegyük figyelembe a pápai komisszió
1993-ból folyó figyelmeztetés interpretációját. A Genézis könyvének szó szoros
értelmezése tudománytalan fundamentalizmus. Továbbá csak a földre vonatkozik,
esetleg a hold és a naprendszerre. A Biblia írói alap információkat akartak közölni a
reális világ keletkezéséről és fejlődéséről. Az információk közlése összefügg azzal,
hogy az akkori időkben az egész világegyetem csakis a földre zsugorodott mint a világ
közepére és nem pedig az egész világegyetemre, még csak nem is a naprendszerre.
Gyakran szinte szemrehányásként vehettük hogy a Genézis könyvében az Isten a
Napot a negyedik napon teremtette és a világosságot már az első napon. Honnét is
és miből keletkezett a fény a világosság a Nap nélkül. Az ősrobbanás következtében
nagyon erős elektromágneses sugárzás keletkezett, és a napfény az elektromágneses
sugárzás szűk spektrumának a része. Ezért fény fogalom használata a Bibliában jogos
azokra az információkra és tudomány szintre amit az akkori őseink föl tudtak fogni. Ez a
fény ma is észlelhető a relikt sugárzás mérhetőségében. A relikt sugárzás nem más mint
az első „napon” keletkező óriási sugárzás maradéka, 1965-ben kísérletileg kimutatták
Penzias és Wilson amerikai fizikusok És ebből látjuk ami az első nap teremtéséből
kinyilatkoztatik, hogy nagyon jó összhang van a biblia és a tudomány között. Csak
annyit kell hozzátennünk, hogy az első „nap” a sugárzás érája a tudomány szerint kb.
300 ezer évig tartott. (folytatjuk) (p-p)
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Rejtett tehetségek
Egy újabb rejtett tehetséget mutatunk be, községünk lakosát, aki röviden így nyilatkozik
magáról:
Megkértek rá, hogy mutassam be mivel foglalkozom hosszú nyugdíjas napjaim alatt. A
ház körüli és a kisebb kerti munkák mellett az itt ábrázolt egyszerű tárgyak készítésével
foglalom le magam. Ajánlom ezt az elfoglaltságot hasonló korú és egészségileg
gyengébb barátaim és mások számára is. Nem igényel nagy anyagi kiadást és az
elkészítése sem kíván különösebb kézügyességet sem. A hosszú téli hónapok alatt
pedig kimondottan jó unaloműző. Nem utolsó sorban, mivel elveszi a figyelmet róla,
kitűnő fájdalomcsillapító is.
Értékileg csekélynek számító dolgok ezek, de az a fizetség óriási nagy számomra, amit a
gyermekeim és unokáim ragyogó szemeiben látok.
Tisztelettel
							id. H. László
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JÉZUS ÉS A GYERMEKEK
...aki nem úgy fogadja az Isten
országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be abba. (Mk
10,15)
A tanítók és írástudók megvetették a
gyerekeket, mert ők még nem ismerik
a törvényt, és nem tudnak felmutatni
semmilyen vallásos teljesítményt. Jézus
ezzel szemben többször példaként
állította a gyermekeket a felnőttek elé.
Egy alkalommal csecsemőket vittek
hozzá édesanyák, hogy áldja meg őket.
A tanítványok nem akarták engedni a
szülőket, mire Jézus megdorgálta őket.
Akkor mondta a fenti igét. Hogyan
fogadja a kisgyermek az ajándékot?
Úgy, hogy elfogadja. Tudja, hogy
gyerek, rászorul, s nem akar fizetni
érte, bizalommal megragadja. Alázat,
önismeret, Istenbe vetett bizalom nélkül
sok büszke felnőtt kizárja magát az
üdvösségből.

gyermekek kezdték éltetni a Messiást: Hozsánna
a Dávid Fiának! Talán nem is tudták, mi ennek ott
a jelentősége, de amikor a felnőttek már félve
elhallgattak, Isten a kicsiket használta fel arra, hogy
dicsőítésének eszközei legyenek.
Kész vagyok-e gyermekként fogadni Isten
ajándékait, az üdvösséget is? Kész vagyok-e
megalázni magamat, s mindig kicsinek maradni,
hogy ő legyen nagy az életemben? S bízom-e
abban, hogy minden erőtlenségem ellenére még
engem is tud használni az ő szolgálatára?
		
http://www.velunkazisten.hu/ - alapján

A tanítványok egyszer arról vitáztak,
ki nagyobb köztük. Jézus felemelt egy
kisgyermeket, és ezt mondta: „Aki tehát
megalázza magát, mint ez a kisgyermek,
az a nagyobb a mennyek országában.”
Isten előtt nem az lesz nagy, aki
hatalmaskodik, hanem aki szolgál, „...
aki naggyá akar lenni közöttetek, az
legyen a szolgátok...” (Mt 20,26) Valakit
egy megtisztelő címmel és feladattal
tüntettek ki. Hívő barátja így gratulált
neki: meg ne nőj!
A harmadik jelenet virágvasárnap
történt a jeruzsálemi templomban. Jézus
kiűzte a kereskedőket a templomból,
az emberek már hazamentek, és akkor

Az üres helyre rajzold be, mit szeretsz csinálni a nyári
szünidőben.
A képet készítette Csécs Frederika
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Nagycsütörtök

Nagypéntek

Húsvét
Húsvét

Húsvétvasárnap
10

CSÁBÍTÓ

2013. június

Nagypénteki keresztút

tt képekben
képekben

Nagyszombat
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Hol? Hogyan? Miért?
Tegnap voltam egy helyen, ahol sok emberrel találkoztam és nagyon jó volt velük
tölteni az időt. Tegnap előtt pedig egy másik helyen, ahol úgyszintén találkoztam
egy emberrel, és bevallom régen beszélgettem el ilyen jól. A múlt héten pedig sokat
utaztam, és még több érdekes emberrel volt lehetőségem találkozni, megismerkedni,
beszélgetni, meghallgatni... egyszerűen együtt lenni veletek. Ja, és el ne felejtsem,
csak megemlítem, hogy a jövő héten is valószínűleg sok találkozásnak nézek elébe,
es már most nagyon örülök neki. DE. Valamit még nem mondtam el neked, pedig
szeretném ha tudnád: ebben- a jelen pillanatban, igen, jól olvasod - pontosan most –
veled találkoztam. Nem látsz, de én mégis itt vagyok veled. Nem hallod a hangomat,
nem érzed ahogyan fogom a kezed, de hidd el – veled vagyok.
A jelen az, amiben fontos hogy teljesen átéljük találkozásaink varázsát. A jelen az,
amelyben nem mindegy, hogy hogyan éljük át. És a jelen az, amely lehetőséget ad
arra, hogy szabad akarattal dönthetünk, melyik útra lépünk.
Én döntöttem. Veled akartam lenni. És ha most ezeket-e sorokat olvasod, akkor
valószínűleg Te is így döntöttél. Örülök neki. Tudod miért? Mert van, ami összeköt
bennünket. A szeretet. Elhiszed? Nyugodtan hidd el. Az Úr szeretete jelen pillanatban
is a szívünkben van. Ezért találkoztunk itt és most, ezen-e helyen.
Igen, nyugodtan felmerülhetnek benned a kételyek. Miért épp velem? Miről beszél ez
itt nekem? Ugyan már, mit tudhat rólam? Mit tudhat az életről és főleg az enyémről?
Mit tudhat arról amit érzek? És amiben mindennap élek? Igen, igazad van. Én lehet
hogy nem tudom, mi az amit jelen pillanatban át élsz. De az Úr igen. És én hálás
vagyok neki azért, hogy megadta nekünk azt a kegyelmet, hogy találkozhattunk és
most együtt lehetünk.
És gondolj bele, hogy ez csak egy hely a sok közül, ahol lehetőségünk van egybe lenni.
Döntéseink viszont kinyithassák a még fel nem fedezett helyeket, melyek szeretettel
várnak minket. Ne félj kilépni a megszokott élet stílusból. Ne félj attól, hogy ki és mit
fog mondani. Ne félj... Nyisd ki a szívedet és fogadd el a szeretetet. Ugye hogy nem
is olyan nehéz?
Most meghívlak egy kis utazásra. Biztosíthatlak arról, hogy nem leszünk egyedül, mert
természetesen az Úr is ott lesz velünk. Felkészültél? Akkor add a kezed... indulunk.
Tudod, sokszor hallottam már arról, hogy Szlovákia egy igazi földi paradicsom ami a
tájat, kultúrát és egyéb csodákat illeti. Te is? Mégis sokan utaznak külföldre különböző
exotikus és lélegzet elállító tájakra, hogy megpihenjenek és új érőt merítsenek a
mindennapokba.
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Vannak viszont pici kis országunkban is olyan varázslatos helyek, amelyek szó szerint
magával ragadják az embert. Az egyik ilyen csoda egy kis falu melynek neve Úrvölgy /
Špania Dolina/. Csak mellékesen megemlítem, hogy valóban elnyerte a Besztercebánya
7 csodáinak egyik helyezetét! Annyira sok oldalú, hogy aki egyszer ellátogat oda...
hasonlóan lélegzet elalító élményekben lehet része, megpihenhet és új erőt meríthet
a mindennapokba.
Bevallom nem tudtam ennek-e helynek a létezéséről, nem volt aki beszélt volna róla,
aki megmutatta volna... ezért sokáig csak kerestem - még végre megtaláltam. Neked
nem kell annyi időt rászánni a keresésre. Azért találkoztunk most itt, hogy tudd, van
egy hely ahol mindig van aki szívesen lát, meghallgat, veled van, megvigasztal, átölel.
És egyben nagyon sok meglepetést, örömet, lelki nyugalmat nyújthat, ha úgy döntesz
teljes mértékben át akarod élni az életed egy kicsit másképpen. Pontosan úgy, ahogy
vagy. Nem kell viselned a „mai világ“ álarcát. Elég ha önmagad vagy. Elég ha a szívedben
ég a felfedezési vágy...
A hely adott. Az emberek is akikkel találkozhatsz, megismerhetsz, beszélgethetsz, igaz
baráti közösséget alkothatsz...
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HOL?
Pontosan ezen-e jellegzetes helyen, Úrvölgy-ben, amely Besztercebányától nem
messze található, északra az Alacsony-Tátra felé menve. Nem lehet nem észre venni a
szinte minden helyről látható, kimagaslóan impozáns római-katolikus templomot, mely
közvetlen szomszédságában található Egyházmegyénk Ifjúsági Központunk épületével
/Diecézne Centrum Mládeže Maják/. Itt találhatod meg önmagad, elmélyítheted a
Jézussal való kapcsolatodat és felfedezheted azokat a talentumokat, melyekről eddig
lehet még ne mis sejtettél, viszont benned vannak.
HOGYAN?
Legjobb formája a személyes kapcsolat. Az ajtó mindig nyitva ál, bármikor elmehetünk
oda szükségletek szerint, akár valamilyen rendezvény, akár lelki felüdülés vagy személyi
formáció keretében, amely akár két év sulit is jelenthet. Apropó – suli – jelentkezni
2013. augusztus 15.-ig lehet ezen-a honlapon: www.dcmmajak.sk ahol ezen kívül sok
érdekes ajánlatok is találhatóak. Terméseztessen több információ esetén, tudod hol
találsz meg...
MIÉRT?
Az okok lehetnek különbözőek, de a cél ugyanaz – a szeretet. Gondolj csak bele, hogy
mit tett Jézus – nem félt kapcsolatokat építeni az emberekkel, megtette az első lépést
és éreztette velük, mennyire szereteti őket. Az Ő szeretete által kerültek közelebb
Istenhez. Jézus nem hagyta meg magának azt, amit kapott a Mennyei Atyától, hanem
tovább adta. Szeretetével változtatta az emberek szívét, tudott velük együtt örülni
és sírni, találkozni és beszélgetni. Szerinted nekünk nem az Ő példája szerint kellene
élnünk?
U.I.: A válasz benned van...
						Sok szeretettel: Tímea
Mennyei Atyám! Te tudod a legjobban, hogy mennyire szeretlek.
Te vagy az, akiben megtalálom örömömet és akitől vigasztalást nyerhetek.
Hogyha Rád gondolok, szívem megnyugvásra lel.
Lelkemet simogatod, mikor meghallom hozzám intézett szavaidat.
Olyan jó Veled beszélgetni, én legjobb barátom!
Te meghallgatsz, hogyha hívlak.
Te megsegítesz, hogyha bajban vagyok.
Köszönöm jóságodat, irgalmas Szívedet.
Kérlek, engedd meg, hogy hűséges bárányod legyek.
Adj tiszta szívet, hogy méltón szolgálhassak Neked földi életemben,
Egykor pedig Országodban, Színed előtt leborulva énekelhessek Neked hála éneket! Ámen
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A múlt és a jelen találkozása

… avagy „János vitéz” akkor és most. Így is nevezhetnénk meg cikkünket, hiszen két olyan
személy nyilatkozik bevállalt szerepéről, akik ebben a mesejátékban játszottak. A különbség
csupán az, hogy az egyikük Csábon játszotta a darabot az ötvenes évek derekán, a francia
királynő szerepében a másik pedig a Budapesti Erkel színházban, az idén, Iluska szerepében.
Hogy ki-kicsoda, olvassunk bele nyilatkozataikba:
Régmúlt idő
A front után 1949-ig csak szlovák iskolák voltak. Megválasztották Gottwaldot, elnöknek,
ő megadta a jogaikat a magyaroknak és megnyíltak a magyar iskolák. Ki hogy akart,
járhatott szlovák iskolába is, vagy magyarba is. Azután megengedték a magyar
színdarabokat is játszani.
Celenk István és Pastéka tanítónéni megszerezték a János vitéz című daljátékot. Ők
tanították ketten, Pista a szöveget, a tanítónéni az énekeket harmóniumon.
Ők választották ki a legényeket meg a lányokat is. Menyihár Laci nagyon szépen tudott
énekelni, őt választották János vitéznek, Simák Margitot meg Iluskának. Kastés Józsi volt
Bagó, Ádám Józsi a király, Ádám Maris meg a királylány. A mostohát meg nem vállalták
el a lányok, így Cséri Pista játszotta el a szerepét. Ezek voltak a főszereplők, de még sok
lány és legény játszott a darabban. Nagyon nehéz volt az énekeket megtanulni, de a
tanítónéni nagyon jól tudott harmóniumozni, ami segített a tanulásban.
Soká tartott, mire megtanultuk a darabot, mert a legények eljártak hetes munkára, úgy
hogy csak szombaton, meg vasárnap próbáltunk, de mégis sikerült.
Háromszor játszottuk le, de mindíg teli volt a kultúrház, ami ott volt, ahol most a Jednota
udvar. Voltunk Nyényében is, meg Dacsókeszin is, mindenütt nagy sikerünk volt.
					
						özv. György Mária (kastés)

15

CSÁBÍTÓ

2013. június

A jelen
Épp egy zenei próba után a müncheni napsütést élveztem, amikor megszólalt a
telefonom. A vonalban a Magyar Állami Operaház művészeti titkára beszélt: “Mária,
szerződtetnénk a jövő évadra!” Közben felsorolta mi minden várna rám, 5-6 percnél
nem is beszéltünk tovább. A hívás végén még hozzátette, hogy Iluska szerepét is nekem
szánnák.
Az első gondolatom az volt, hogy persze, persze ismerem én jól a János Vitézt, hiszen
tanultunk Petőfi elbeszélő költeményéről. Sőt, tovább merültem az emlékeimben, láttam
már a Kacsóh Pongrác féle daljátékot is gyerekkoromban, azonban ebből egyetlen egy
dallamot sem tudtam felidézni. Nem is gondoltam rá sokat. Egy egyszerű, szerelemes,
szófogadó árva lányt kell alakítani, akit sokat bántanak, dolgoztatnak, igazságtalanul
és kegyetlenül. Mégis a történet végén ez a tiszta és becsületes lány megkapja a jónak
járó jutalmat. A költészet világában ez ilyen egyszerű és szép. És tulajdonképpen ez
Petőfi üzenete számunkra. Becsülettel és jósággal mindenek fölött győzedelmeskedik
az egyszerű nép gyermeke. A daljátékból hiányoznak az óriások és sárkányok, ám a
lényeges különbség a daljáték és Petőfi költeménye között inkább a végkifejletben
van. Amíg ugyanis Petőfi hősei az igazi boldogságot Tündérországban találják meg
(egymást és az örökkévalóságot) addig Kacsóh élve alkotói szabadságával nem is kissé
módosít a történeten. Itt ugyanis Jancsi lemond Tündérországról és honvágytól hajtva
elég csúnyán maga mögött hagyja a szép Iluskáját. Így helyezi vissza a realitás talajára
Kacsóh a szereplőket és emeli egyúttal a haza a fogalmát a szerelem fölé. Az 1873-as
születésű egyébként matematikus Kacsóht úgy látszik szintén átitatta a korra jellemző
hazafias érzelmesség. Így zárul tehát a mese, valóságosabban a falu képével és a kedves
szereplőkkel.
Visszatérve Iluska szerepéhez, a telefon beszélgetés után egy évvel elővettem a kottát
és a prózát, s hamar megtanultam. Egyszerű zenéről lévén szó gyorsan ment a tanulás,
így biztosan várva és a csapat nagyrészt már ismerve vágtam neki a próbáknak. A János
Vitézt alakító Nyári Zoltánt jól ismertem már, hiszen együtt játszottunk a Denevér c.
operettben is. Már akkor is kedves és bátorító magatartása felém abszolút bizalmat
eredményezett, minekután könnyedén megszületett egy barátságos légkör köztünk,
ami bizony elengedhetetlen feltétele a szerelmi jeleneteknek. Zoli színészi diplomával
is rendelkezik, ami ritkaságnak számít az operaénekesek között. A próbák folyamán
gyakran látott el színészi tanácsokkal, még akkor is, ha nem kértem... Ugyanis egy
pályakezdő énekes, legalábbis az én esetemben, meg akarja váltani a világot és nincs
szüksége segítségre, egyedül akar küzdeni. Mégis Zoli minden egyes tanácsa hasznomra
vált. A Bagót megformáló Szegedi Csabát szintén jól ismertem már, egész 15 éves korom
óta, mi ugyanis egy tanárhoz jártunk a Bartók Konziban. Ami Bagó azaz Csabi hangját
illeti, szerencsés lehet a János Vitéz közönsége, ugyanis világklasszis hangot hallhatott.
Jómagam pedig lélekben mindinkább a 25.-ei előadást vártam.
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A csábi lakosok bizonyára örültek, hogy egy falujuk béli lányra talált Iluska szerepe, de
nemcsak ezért szálltak buszra, hanem maga a daljáték is a szívükben élt, annak idején
ugyanis előadták a János Vitézt. Nagymamám azonnal idézni tudta Iluska dalát, Kastés
Keresztmamám pedig a Francia királykisasszony szerepét énekelte. Tudtam, hogy ez az
előadás csak jól sikerülhet. A színpadi lét ugyanis mindig egyfajta kommunikáció is a
szereplők és nézők között, mi érezzük, ha a közönség velünk együtt sír vagy nevet, és ez
az előadásra is jó hatással van. A csábi és nyényei publikum ebben remek partner volt.
Ama 25.-ei előadás után minden egyes szereplő hatalmas derűvel az arcán hagyta el a
színpadot. Köszönet érte, kedves nyényei lakosok és drága falum béliek !
									
						 Celeng Marika
							operaénekesnő
KIRÁNDULÁS
Újra itt a kirándulások ideje. Kitűztük a célt, mit akarunk látni és eldöntöttük, hogy
nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Ha netalán mégsem éreztük jól magunkat az csak
(többnyire) rajtunk múlhatott.
Az életünk is egy kirándulás. Szabadok vagyunk, miénk az egész föld, de már az űr is.
Csak rajtunk múlik, hogy jól, vagy rosszul éreztük magunkat. Mi alakítjuk magunknak
sorsunkat.
Ha egy galambot kalitkába zárunk, azt fog enni/inni amit tőlünk kap, viszont nem
fogja meg a sólyom, de szabad sem lesz soha. A jó Isten minket nem akart kalitkába
zárni, azt akarta, hogy szabadok és boldogok legyünk. Mikor emberek halnak meg egy
robbantáskor, vagy édesanyák, édesapák egy-egy karambolkor sokan azt kérdezik hol
van ilyenkor az Isten. A kalitkában a galambot sem fogná meg a sólyom, de mi szabadok
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vagyunk. Ez még nem jelenti azt, hogy akkor mindent megtehetünk. Vannak szabályok,
határok, hogy meglegyen a rend és megmaradjon a jó jónak és a szép szépnek.
Legyünk azon, hogy a jót és a szépet szeretet kösse össze, akkor a jó még jobb lesz
és a szép sokkal szebb. Akkor Krisztus keresztje is eltűnik majd és mint mikor még a
kereszten volt kitárt karokkal vár majd minket, hogy magához öleljen. Mint ahogy vár
minket minden szentmisére ma is, ott az oltár előtt tárt karokkal. A keresztfát már ne
nézzük az már elkorhadt, de Jézus most is ott van, minket vár. Mint egy szál virágot,
egyenként mindannyiinkat megsimít, megszagol, magához szorít. Ahogy egyre többen
vagyunk, úgy lesz belőlünk csokor. Alkossunk a minket szerető Krisztusunknak egyre
nagyobb csokrot és egyre gyakrabban. Így mutassuk meg, hogy mi is nagyon szeretjük
Őt. Hallgassuk ahogy szól hozzánk a lelkiatyánkon keresztül. És a mi lelkiatyánkon
Novák Józsefen keresztül nagy szeretettel tud szólni hozzánk, ezt mi hívők lássuk és
érezzük. A mi lelkiatyánk átérzi azt a felelősséget a szentmise minden pillanatában mit
vállalt a papi hivatással. Az Úr biztosan elégedett, mikor nevében megtöri a kenyeret
és átváltoztatja a bort. A kamera mellett sok templomban megfordulok és így sok
lelkiatyával találkozok . Mikor az Íme az Isten Bárányakor a pap egyik kezével felemeli
Jézus testét és közben mondja: Íme az Isten Báránya ..., a hívek lássák, de nem érezik át.
De ez a csábi plébánián nem így van. A mi lelkiatyánk, mikor ezt mondja -(két kezében
gyöngéden Jézus Krisztus szent testét tartva és szemét le nem véve róla) csillogó
szemekkel: Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. (Majd végig néz a
hívők arcán, mert most rólunk van szó) Boldogok, akiket meghív lakomájára (és most
még feljebb emeli Jézus testét, hogy mindenki lássa) Jézus, az Isteni Bárány. Ilyenkor
ne nézzünk a földre, nézzük Jézust hisz azért van magasba emelve, hogy mindenki
láthassa. Szóljunk hozzá, lélekben csendesen, saját szavainkkal.
Mi ronthatja el ezt a földi kirándulásunkat legtöbbször? A pénz! Ha nincs, akkor azért, ha
van, akkor meg azért van, mert kora reggeltől a végtelen időkig szaladunk utána. Ezzel
az is vele jár, hogy nincsen idő semmi másra. Tehát a másik kirándulást rontó az idő. És ha
sok van az is baj, mert nem jól tesszük a dolgunkat, nem tudjuk kihasználni, vagy lusták
vagyunk és akkor csak időnk van. A harag a gyűlölet is elronthatja kirándulásunkat és
még sok minden. Pedig elég volna betartanunk a legfőbb parancsot. Ha a harag helyett
jót teszünk egymással, Istennek szolgálunk és már teljesítettük a parancsot a szeresd
Uradat Istenedet és csak neki szolgálj, szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Mikor a kirándulás végén hazajövünk, annak akit nagyon szeretünk, biztosan hozunk
valamilyen ajándékot. Egész úton vigyázunk erre az ajándékra. Nem piszkoljuk össze,
nem törjük el. Legszívesebben olyat vinnénk szeretteinknek, minek tudjuk, hogy
nagyon örülnek és boldoggá tehetnénk őket ajándékunkkal.
Mi tudjuk kit szeretünk nagyon, kinek viszünk ajándékot földi kirándulásunk végén. Ne
törjük el, ne piszkoljuk össze. Épségben és tisztán tegyük az Úr elé lelkünkben őrzött
földi kincseinket, szerezzünk örömet számára nemcsak azzal, hogy hazajöttünk, de
azzal is amit magunkkal hoztunk.
Húšťava Ferenc
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NYÁRI RECEPTEK
BARACKOS-MÁKOS SAKKTÁBLA
A tésztához:
• 35 dkg félgrízes liszt
• 180 ml tej
• 1 kiskanál sütőpor
• 20 g élesztő
• egy csipet só
• 70g vaj

A tetejére:
• 500g sárgabarack
• 150 g darált mák
• 100 ml tej
• 2 – 3 kanál lekvár
• 250g puha túró
• 1 csomag vaníliacukor
• 1 kiskanál citromhéj
• 1 tojás sárgája
• kristálycukor ízlés szerint

Elkészítés:
Elkészítjük a kovászt: egy bögrébe langyos tejet teszünk, hozzáadjuk a cukrot,
szétmorzsolt élesztőt és hagyjuk megkelni. A nagyobb része liszthez hozzáadjuk
a kovászt, csipet sót és a felolvadt langyos vajat. Tésztává dolgozzuk, hozzáadjuk
a felmaradt lisztet, hogy egy félkemény tésztát kapjunk. Letakarjuk majd hagyjuk
megkelni.
Közben elkészítjük a tölteléket: a barackokat megmossuk, kettévágjuk. A megdarált
mákot leöntjük forró tejjel, hagyjuk röviden főni és levesszük a tűzhelyről. A mákhoz
hozzáadjuk a lekvárt ízlés szerint és cukrot adunk hozzá.
A túrót elkeverjük a vanília cukorral, hozzáadjuk a reszelt citrom héját, tojássárgáját és
megédesítjük.
Az elkészített tésztát kinyújtjuk, ráhelyezzük a tepsire, amelyet sütőpapírral bélelünk ki.
Sakktábla formában lerakjuk a barackot, túrót és a mákot. Előmelegített sütőben 180
fokon sütjük kb. 30 percig.
GÖRÖG SALÁTA
• 6 közepes méretű paradicsom
• 1/2 kígyóuborka
• 16-20 fekete/zöld olajbogyó
• 200 g feta sajt
• 1 lilahagyma
• olívaolaj
• oregánó
Elkészítés:
1. A paradicsomokat félbe, majd negyedekre vágjuk, az uborkát szeleteljük.
2. A feta sajtot egyforma kockákra vágjuk, a lilahagymát szeleteljük.
3. Tálba tesszük a hozzávalókat, olívaolajjal locsoljuk és morzsolt oregánóval hintjük.
A csábi plébániaközösség lapja, VI. évfolyam 2. szám, 2013. június.
Felelős szerkesztő: ThLic. Balga Jácinta.
Római Katolikus Egyház – Csáb, Petőfi utca 31, 991 25 Csáb.
Tel.: +421 4882 148, +421 903 174 933.
E-mail: fara.cebovce@gmail.com
Web: www.fara.cebovce.sk
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Fónod Milomír Ferenc
Az én Csábítóm
Elcsavarta a fejem,
a szívembe hasított
és feldúlta életem;
teljesen elcsábított.
Már várom azt a napot,
hogy foghassam kezembe
s dédelgessem e lapot,
a Csábítót, kedvemre.
Szól hozzánk szép szavakkal,
tanít, művel, irányít,
buzdít, segít, vigasztal,
erősít és világít.
Rávilágít Jézusra,
Ki Istenünk minékünk
s Ki világít az útra,
Ő, hogy el ne tévedjünk.

