VII. évf. 1. szám
Húsvét üzenete
Nagypénteken nem lett vége mindennek.
Jézus csak ezután indult el igazi
diadalútján. Ő és ügye mégis föltámadt,
és ez olyan történelmi helyzetet idéz
elő, amelynek megértéséhez immár
kétezer éve sok-sok kutató hiába keresi a
kielégítő magyarázatot. Ki érti az egykor
csalódott tanítványok bekövetkezett
magatartását. Hogyan lehettek az
egykor megfutamodó gyávákból, egyik
napról a másikra, bátor hithirdetők és
vértanú apostolok? Ki érti egykori lázas
igyekezetüket? Ki érti meg az akkori
hívek rendíthetetlen hitét, a keresztény
közösségek gomba módjára történő gyors
elszaporodást és ennek kiváltó okát?
De ahol csődöt mond az emberi
bölcsesség, és kátyúba jut a minden
isteni bölcsességet mellőző kutatás
és tudomány, ott a hívők számára
eligazítást jelent a Szentírás. Ebben
olyan kérdésekre is feleletet kapunk,
amelynek megválaszolása felülmúlja
a természetes ész képességeit. Így az
Újszövetség tanúvallomásai alapján
nem egyszer megismerhetjük az
egyébként
végbemenő
változások
okait, esetünkben a Názáreti Jézus
halálát
követő
fejleményeket.

2014. Húsvét
Jézus föltámadása miérettünk történt,
az emberekért, akiket Isten a végső
dicsőségbe vezet. Jézus föltámadása
szoros
kapcsolatban
áll
saját
életünkkel. Föltámadása óta nyugodtan
megbízhatunk benne, mert ő szüntelenül
gondunkat viseli és még a halál
pillanatában sem hagy el bennünket.
A Húsvét tehát nemcsak szabadidő,
nemcsak ünnepi étkezések és száguldó
kirándulások sorozata, mint ahogyan
ezt manapság sokan gondolják. A
föltámadás hite és ünneplése nemcsak
jámbor hagyomány, hanem életforma is,
amelynek a komoly vallásos életben kell
megnyilvánulnia: a rendszeres imában
és a szentmisén való részvételben, az
irgalmassági testi és lelki cselekedeteiben.
Hitünkről tanúskodnak az ajkunkat
elhagyó jó szavak, minden kinyújtott
kéz és elfogadott békejobb. Hitünkről
tanúskodunk akkor is, ha segítjük a
fiatalokat és támogatjuk az öregeket,
barátainkat és munkatársainkat. Ez
a keresztény magatartás hamarosan
meggyőzheti nemcsak húsvéti titkáról,
de a föltámadás történelmi valóságáról
is a világot: Krisztus föltámadt és vele
együtt mi is föltámadunk.
(forrás-Hitébresztő)
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VELÜNK TÖRTÉNT…
Karácsonyi előkészületek
A
Megváltó
születésének
méltó
megünneplése mindig örömet, békét és
összetartozást hoz köreinkbe. Az ünnepi
előkészületek mindig összekovácsolnak
bennünket,
jobban
odafigyelünk
egymásra, tapintatosabbak vagyunk és
a közös előkészületekben is igyekszünk
kivenni
részünket
a
munkából.
Hitközségünk ifjúsága mindig örömmel
vesz részt az ünnepi előkészületekben.
Előkerültek az előre megkészített
mézeskalács szívek és kisangyalok,
amelyeket saját kezűleg akasztottak
fel a fákra. Hála az Úrnak azokért a jó
szándékú hívekért, akik minden évben
karácsonyfát ajándékoznak a templom
részére.

A szeretet ünnepe
A Szenteste mindig a családé. December
25.-én – Jézus Krisztus születésének
ünnepén lelkiatyánk a szentmise után
gyermekáldást végzett, a legkisebb –
pólyás gyermekektől kezdve egészen
az elsőáldozásra készülőkig. Karácsony
másnapján ünnepi koncertet adott a
helyi Szeder Fábián dalegylet. Ezt követte
egy szerény agapé, amely keretében
lehetőség nyílt egy kis beszélgetésre
a vendégek, rokonok, ismerősök
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között. Szentcsalád vasárnapján az
ünnepi szentmise keretében házassági
fogadalmak megújításra került sor.
Az egymás mellett ülő házaspárok
kezet fogva egymással újították meg a
hűség esküjét. A szentmisén ismételten
– már a hagyományokhoz híven –
együtt ministrálnak apák a fiaikkal
és felolvastak anyák a leányaikkal. Az
ó-esztendőt közös szentségimádással
zártuk, majd szentségi áldással kezdtük
el az új esztendőt. Agapéval zártuk az új
esztendő köszöntését a plébánián.

Bibliaversenyek sorozata
Március 26.-án helyi alapiskolásaink
szlovák
és
magyar
tagozata
Bibliaversenyen
vett
részt,
ahol
hittanosaink összemérhették tudásukat
a Kivonulás könyvéből, Jónás próféta
könyvéből és János evangéliumából.
A hosszú hónapokon át készülődő
három fős csapatok itt helyben –
Csábon és Ipolynyéken versenyeztek.
A szlovák tagozatos gyermekek –
Makúch Veronika, Kanaloš Tamara
és Galbáč Vanda - fogadták és egyben
legyőzték a Nagykürtösi csapatot a
magyar tagozatosok pedig – Miskei
Mónika, György Veronika és György
Adrián – képviseletében Ipolynyéken
vendégszerepeltek és a harmadik helyet
szerezték meg. Mindkét csapatnak
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gratulálunk és kívánjuk, hogy az
elsajátított tudást váltsák tettekre a
mindennapokban.

Fogadalom újítás
Március 29.-én a Mária Légió tagjai
fogadalom újító ünnepen vettek részt
Paláston. Helyi praesidiumunk 22
taggal utazott az Aciesre, amely a Mária
Légió legnagyobb és legkimagaslóbb
ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogassszony
ünnepével
összekapcsolva.
Légiós
testvéreink megújították fogadalmaikat,
hogy továbbra is hűségesen szolgálnak
a Szent Szűz zászlaja alatt. Ezen az
ünnepélyen kb. nyolcvan légiós testvér
vett részt a Zselízi commiciumból. Ezt
követően ünnepi ebéden vett részt az
ünneplő csoport a helyi kultúrházban,
amit a havi commiciumi ülés követett az
aktív tagok részére. Segítő imádkozóink
ez alatt filmvetítésen vettek részt majd
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ellátogattak a falusi múzeumba. Teli
lelki élményekkel érkeztek haza a kora
délutáni órákban.

Rendkívüli áldoztatók
Nagyböjt V. vasárnapján ismételten
beavatták rendkívüli áldoztatóinkat, akik
a szentmisék keretében lelkiatyánknak
fognak segíteni. Csábon Miskei Ferenc,
György Tamás és Peterec Marián,
Dacsókeszin Huszár Ferenc vállalta
magára ezt a feladatot, hogy Krisztus
Testével töltekezik és másoknak is adja
táplálékul. Mivel a tavalyi – egy évre szóló
- megbízatás lejárt, a most megkapott
engedély három évre szóló lett. Ehhez a
megbízatáshoz kérjük az Úr segítségét és
kegyelmének hatását.
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Virágvasárnap egyházközségünkben
Virágvasárnappal megkezdtük a Nagyhetet,
Jézus
Krisztus
dicsőséges
Jeruzsálemi
bevonulására
emlékezvén.
Az
ünnepi
szentmise előtt a templom előtt gyülekeztünk,
ahol lelkiatyánk megáldotta a pálmaágakat
és barkákat, melyekkel végigvonultunk
templomunkon. A Passió által felelevenedett
számunkra Jézus szenvedés története, amelyben
a helyi alapiskolás diákok is szerepet vállaltak.
A délutáni órákban nagy lelki élményekben volt
részünk, mivel a helybéli gyermekek és fiatalok
eljátszották színdarab formájában a keresztutat.
13 szerepet vállaló gyermek elevenítette meg
Jézus keresztútjának egyes állomásait. Az
egyes állomások között pedig beat-rock zene
formájában elmélkedhettünk megváltásunk
művéről. Köszönet gyermekeinknek, akik nem
kis áldozatot hoztak azért, hogy egy – egy
szerepet elsajátítsanak valamit Balga József
zenész barátunknak, aki Cibulya Gyula, Balga
Marcell, Zagyi Nikolasz zenei kíséretében,
valamit Zatyko Mária, Balla Mária, Csécs
Frederika és György Szilvia énekesekkel
meghatóvá tették ezen események felidézését.

4

2014. Húsvét

CSÁBÍTÓ

2014. Húsvét
A Nagyhét liturgiája

Az egyház liturgiái közül legszebb a nagyhété. Jelképesen megjelennek ilyenkor az első
nagyhét eseményei: Jézus utolsó napjai, majd halála és föltámadása. És amint minden
liturgia, ez is meghív, hogy legyünk részesei e titkoknak. A nagyhét mélységét az sejti
meg, aki tudja, hogy a múlt eseményei ma is élnek, folytatódnak, s aki bekapcsolódik a
liturgiában megjelenő titkokba. - Lássuk párhuzamban az első nagyhét eseményeit és azok
megjelenését a liturgiában.
Virágvasárnap
Jézus bevonul Jeruzsálembe.
A tömeg pálmaágakat lenget és
így kiáltozik: „Hozsanna Dávid
fiának!”
- Az ünnepi mise előtt a pap
(pálmaág helyett) barkát szentel.
Majd a nép ünneplő körmenetre
indul, s barkával a kezében
énekli: Hozsanna Dávid fiának.
(A szentelt barkát hazavihetjük.
Figyelmeztessen arra, hogy mi
nem akarjuk soha megtagadni
Jézust, amint a hozsannázó nép
tette.)
De a farizeusok és Judás már
Jézus elfogatására készülnek.
- A pap piros miseruhája és
Jézus szenvedéstörténete amelyet a misében olvasunk
- Jézus közelgő szenvedésére
figyelmeztetnek.
A szent háromnapon hitünk
legnagyobb titkát - a húsvéti
titkot - ünnepeljük. Komoly
keresztény ilyenkor, ha csak
teheti, részt vesz a közös
liturgiákon. E napokon csak este
van istentisztelet (és minden
templomban csak egyszer),
hogy mindenki eljöhessen,
illetve, hogy a közösség együtt
ünnepeljen.

5

CSÁBÍTÓ
Nagycsütörtök
(az utolsó vacsora ünnepe)
Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát
tanítványaival. Ekkor volt az első
szentmise, az első szentáldozás, az
első papszentelés. Ekkor hagyta ránk
„végrendeletét”: hogy úgy szeressük
egymást, ahogyan Ő szeretett minket, és
ily módon legyünk mindnyájan egyek.
- Az ünnepi mise örömben kezdődik.
Szólnak a harangok, az orgona, a pap
fehér ruhában van. Hálát adunk a
papságért, a szentmiséért, az áldozásért.
(És mindnyájan közösen áldozunk.)
De az utolsó vacsora fényét beárnyékolja
a fájdalom: Judás vacsora közben elmegy,
hogy elárulja Mesterét. A katonák készen
állnak, hogy elfogják Jézust.
- A dicsőségre még megszólalnak
a harangok, az orgona, - de aztán
elnémulnak. A mise csendben folytatódik.
Jelzi ez, hogy drámai események előtt
állunk.
Vacsora után Jézus kimegy apostolaival
az Olajfák hegyére. Ott félrevonul, és
bűneink terhe alatt vérrel verejtékezik.
Majd megérkezik az áruló tanítvány a
poroszlókkal. Jézust elfogják.
- A mise után a pap megfosztja díszeitől
a főoltárt, majd az Oltáriszentséget a
mellékoltárra viszi. Ott fogják őrizni
egészen a feltámadásig. A főoltár
oltárszekrényének nyitott ajtaja Jézus
elhurcolására emlékeztet.
Amíg Jézus az Olajfák hegyén szenvedett,
az apostolok elaludtak. Jézus fájóan
veti szemükre: „Egy órát sem tudtok
virrasztani velem? ”
- A nagycsütörtöki mise után
templomainkban szentségimádás van a
mellékoltárnál.
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Nagypéntek
(Jézus szenvedésének napja)
Ezen a napon Jézust megostorozták,
majd halálra ítélték. Halálosan
kimerülten felvonszolta a keresztet
a Golgotára, ahol keresztre
feszítették. Délután 3 órakor
kilehelte lelkét.
- A liturgia a fájdalom és
megrendültség
csendjében
kezdődik. A megfosztott oltár a
Golgotára emlékeztet ma, amelyen
Jézus keresztje állott. A pap(ság)
piros ruhában vonul az oltár elé,
ahol csendben leborul. - A most
következő liturgia négy részből áll:
1. Az Ige liturgiája
- Jézus szenvedésének történetét
olvassuk. Majd - lélekben a
Megváltó keresztje előtt állva
könyörgéseket
mondunk
az egyház nagy kéréseiért (a
papságért, a hívekért, az egységért,
a nem hívők megtéréséért.)
2. Hódolat a kereszt előtt
Jézus holtan függ a kereszten.
A farizeusok az utolsó pillanatig
gúnyolták. Csak Szűz Mária, János,
meg néhány jámbor asszony
éreznek együtt vele.
- A pap leleplezi a nagy, kendővel
elfedett feszületet, majd magasra
emelve háromszor énekli: „-Íme a
szent keresztfa...” S mi válaszoljuk:
„Jöjjetek
hát
keresztények,
hódolattal
hajtsunk
térdet,
üdvözlégy
szent
keresztfa!”
Ezután a feszület elé járulunk,
s
kifejezzük
hódolatunkat.
(Lélekben a kereszten függő halott
Krisztus lábát csókoljuk meg.)
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3. Közös áldozás
- Az év egyetlen napja ez, amikor nincs szentmise. Ez arra figyelmeztet, hogy minden
más Jézus egyetlen keresztáldozatának megjelenése; és ma Jézus egyetlen áldozatát
ünnepeljük. - Ilyenkor csupán közös áldozás van. - Ma különösen meg kell ígérnünk
Jézusnak, hogy egyesülni akarunk vele halálig tartó szeretetében.
4. Szent sír
Jézust leveszik a keresztről, fehér gyolcskendőbe takarják és sírba teszik. Sírja elé a
farizeusok őröket állítanak.
- Áldozás után a pap (magyar szokás szerint) az előkészített „Szentsírhoz” viszi az
Oltáriszentséget. Az oltár alatt a halott Krisztus szobra látható, - felül a gyolcsfátyollal
leborított Oltáriszentség. Jelzi ez a húsvéti titkot; hogy a halott Jézus él. - A
szentségimádás nagypéntek este és nagyszombaton egész napon át tart. Iskolások és
fiatalok sokfelé - a felnőttekkel együtt - félóránkénti váltással beosztják maguk között
az egész napot, és „díszőrséget” állnak, illetve szentségimádást végeznek a szentsírnál.
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Nagyszombat, illetve húsvét vigíliája (a föltámadás ünnepe)
Nagyszombatról húsvét vasárnapra virradó éjjel Jézus feltámadt. Halálakor úgy tűnt,
hogy a világon győzött a bűn, a halál, a sötétség. De most diadalmaskodik a szeretet, az
élet, a világosság.
- A liturgia öt részből áll. A húsvéti titok, illetve
Jézus győzelmének öröme jelenik meg benne:
1. A fény liturgiája - Az est sötétje az első
nagyszombat éjjelének sötétjét idézi fel.
De Krisztus legyőzte a homályt. A templom
előterében tűz gyullad: a pap tüzet szentel.
A tűzről meggyújtják a nagy húsvéti gyertyát
(= ez a feltámadott Jézus jelképe), majd
erről a papság és a hívek gyertyáit. Az egész
templomot beragyogja a gyertyák fénye. S
míg a hívek kezükben égő gyertyával állnak,
a pap ősi öröméneket énekel: magasztalja a
csodálatos éjszakát, amelyen Krisztus legyőzte
a bűnt, a halált, a sötétséget.
2. Az Ige liturgiája - A szentírási olvasmányok a
keresztség titkáról és a megváltásról szólnak.
Dicsőségre újra megszólalnak a harangok, az
orgona.
3. A keresztség liturgiája - Az egyház
ajánlja, hogy - amint az ősegyházban ez
volt a keresztelés éjjele - a liturgiában
lehetőleg ma is legyen keresztelés. A pap
mindenképpen ilyenkor szenteli meg a
keresztvizet, és mindnyájan megújítjuk
keresztényi fogadalmunkat. - Tudatosan
kell ezt végeznünk! Újra megfogadjuk,
hogy Krisztussal és húsvét titkával akarunk
egyesülni életünkben.
4. Az Eucharisztia liturgiája - Az olvasmányok
és az evangélium után felajánlástól folytatódik
az allelujás feltámadási mise.
5. A feltámadási körmenet - Néhány országban
szokás, hogy a húsvéti örömöt a mise végén a
feltámadási körmenettel is kifejezik. Örömünk
nem fér el a templom falai között. Kivonulunk
a szabadba, hogy énekeljünk és hirdessük az
egész világnak: győzött Krisztus, győzött a
szeretet, az élet.
				
(forrás – Találkozás a kereszténységgel –
Dr. Tomka Ferenc)
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BEMUTATKOZNAK ELSŐÁLDOZÓINK

Május 18.-án nyolc gyermek járul először az Úr oltárához, hogy megtisztult lélekkel,
ünnepélyes keretek között vegye magához az Oltáriszentséget. Öten közülük Csábiak,
ketten Dacsókesziek egy kislány pedig Fehérkúti származású. Ezúton szeretnének röviden
bemutatkozni és vallani önmagukról.
Balga Dorina
10 éves vagyok, Csábon élek testvéremmel Biankával,
szüleimmel és nagyszüleimmel. A szabadidőm
nagy részét a barátaimmal töltöm, sokat játszunk
együtt. Szeretek olvasni és táncolni. Már nagyon
várom az elsőáldozást, szeretném, hogy az Úr Jézus
a vendégem legyen. A későbbiekben szeretnék
felolvasni a templomban és ezzel is szolgálni az Urat.
Balga Emília
Csábon élek szüleimmel és testvéremmel Marcellal.
Nagyon szeretek rajzolni, számítógépezni és játszani.
Jó barátnőm Alexandra, akivel már nagyon várjuk
az elsőáldozást. Örömmel járok nagymamámhoz
és természetesen a gyermek szentmisékre. Az
elsőáldozást már nagyon várom, sokat készülünk
rá, biztosan nagy élmény lesz számunkra. Mivel
szeretek olvasni, a jövőben szeretnék felolvasó lenni
a szentmiséken.
Ďörď Christopher
9 éves vagyok és Csábon élek egy családi házban
testvéremmel Márióval és szüleimmel. Nagyon
szeretek számítógépes játékokat játszani és főleg
focizni. Mivel az egyik nagymamámék Dacsókeszin
élnek nagyon sokat tartózkodom náluk és így ott
járok templomb. Ott szoktam ministrálni is, de már
nagyon várom, hogy Csábon is ministráns lehessek.
Chuťková Gabriella
Fehérkúton lakom anyukámmal és testvéreimmel
– Nikolával és Štefannal. Már a múlt évben is
készülődtem az elsőáldozásra, de áprilisban
elköltöztünk Nagyszombat mellé és ott már nem
volt lehetőségem arra, hogy elsőáldozó lehessek.
De örülök néki, hogy kaptam még most egy esélyt,
mivel januárban visszaköltöztünk Fehérkútra. Már
nagyon várom ezt a nagy napot.
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Jakab Sven
Csábon élek a kertészeti utcában Rayen
testvéremmel, szüleimmel és nagymamámmal. 10
éves vagyok. Nagyon szeretek focizni, a szabadban
játszani, számítógépezni és játszani a játékaimmal.
Szeretem az unokatestvéreimet, akik Nagykürtösön
élnek, sokat járunk hozzájuk. Minden vasárnap és
szerdán járok szentmisére és nagyon várom már a
szentgyónást.
Kováč Alex
Dacsókeszin élek szüleimmel és testvéremmel
Andrissal, aki már két éve volt elsőáldozó. Örülök
néki, hogy szüleim engemet is készítenek az
elsőáldozásra. Szeretek számítógépezni és focizni.
Nagyon jó, hogy az osztálytársaimmal együtt leszek
ezen a nagy ünnepen.

Kováč Tomáš
Dacsókeszin élek testvéremmel Karolinával,
szüleimmel, nagybácsikámmal és nagymamámmal.
Kedvenc tantárgyam a torna. Már nagyon várom
az elsőáldozást, igaz, eddig nem mindig jártam
szentmisékre, de remélem, hogy ez majd ezentúl
megváltozik.

Zatyko Alexandra
Csábon élek szüleimmel. Nagyon szeretem az
állatokat, virágokat és szeretek biciklizni. Már
nagyon várom az elsőáldozást, mert akkor fogom
először magamhoz venni az Oltáriszentséget. Ezt az
értékes percet együtt fogjuk megünnepelni az egész
családunkkal.

Imádkozzunk ezekért a gyermekekért, hogy méltóképpen vegyék magukhoz a szentségi
Úr Jézust és a gyakori szentáldozásban megtapasztalják, milyen fontos számukra a lelki
táplálék.
Balga Jácinta
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A világegyetem keletkezése és fejlődése
(Összehasonlítás a Biblia és a tudomány között)

(folytatás a karácsonyi számból)
HATODIK NAP
Biblia: A szárazföldi állatok és az ember teremtése
Tudomány: Ha az eddigi világegyetem történetét 24 órába tömörítenénk, mondhatjuk,
hogy az ember mint gondolkodó élőlény keletkezésére csak egy másodpercnyi idő jutna.
Összegezve mondhatjuk hogy a világegyetem egész történetét hat jól definiált
részre oszthatjuk: sugárzás korszakára, világegyetem rekombinációjának korszakára,
világegyetem restrukturalizációjának korszakára, naprendszer korszakára, az élet
korszakára és az ember korszakára. Persze nem állíthatjuk, hogy ez a hat fejezetes
fölosztás egyetlen lehetséges, de ez biztos logikus és értelem teljes. Ebből kiindulva
teljesen természetesnek mutatkozik a hasonlóság a Mózes Genezis könyvében leírt
világteremtésének hatnapos fölosztása az itt ismertetett tudományos fölosztással.
Magyarázat: A hatodik nap a szárazföldi állatvilág és az ember teremtése. Itt egy nagy
és gyakran vitatott kérdés merül fel, vajon az ember az egész komplexumában a fejlődés
teremtménye, vagy egyenesen az isteni intervenció terméke. A második nézet talán közelebb
lesz a bibliai szöveghez: „ Erre az Isten így szólt, alkossunk embert a mi képünkre, hozzánk
hasonlóra”. Természetesen ez a hasonlóság csak a szellemi szférára vonatkozik, vagyis képes
legyen szabadon gondolkodni és szabadon dönteni, szabad akarata legyen az embernek. Ezt
a tőmondatos rövid idézetet kiegészítjük további szöveggel, kínálkozik egy olyan magyarázat,
amely sokkal közelebb van a tudományos nézethez, hogy az ember hosszú fejlődésen ment
keresztül és nem teremtődött a mai alakjában azonnal. Más helyen a bibliában olvassuk
„Azután az Isten a föld agyagából megteremtette az embert és az orrán keresztül életet
lehelt bele”. Ahhoz, hogy testileg megteremtődjön az ember nem kellet semmi más csak
agyag (föld), ami már itt volt (hiszen megvolt a Föld, Hold, naprendszer, csillagok, …) De
ahhoz, hogy az ember megkapja a „szellemiségét”, kellet hogy az Isten „belelehelje az életet”.
A tudomány ehhez a problémához nem szólhat kompetensen hozzá, mert még nem találta
meg az összefüggést a biológiai rendszerek között melyek önreflexióval és gondolkodással
bírnak (az állatok csak ösztönszerűen cselekszenek míg az ember gondolkodni is képes).
Így tényleg lehetséges, hogy az Isten alkotóan közbeszólt (közbelépett), és pedig akkor,
amikor az emberbe belelehelte a lelket. Ezek az eddigi nem tisztázott összefüggések ellenére
is teljes joggal konstatálhatjuk, hogy a tudományos és az egyházi nézet között nagyon jó
megegyezés van.
A teremtés hatodik napjáról még fölhozhatunk egy érdekes gondolatot. Ha az ember
egy olyan jelenség lenne és nem lenne semmi összefüggése a többi élővilággal, többnyire
az állatokkal, a bibliai szcenáriumban biztosan egy külön nap szentelődne neki. De hiszen
a hatodik napon az ember együtt az állatokkal lett teremtve, vagyis mintha ezzel lenne
demonstrálva, hogy közös testi alapjuk van. Ez jó összhangban van a modern tudomány
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eredményeivel, hogy az egész állatvilág génjei 90 % megegyeznek. Ez egy meglepő
következtetésre vezet, hogy Darwin elve tulajdonképpen implicite jelen van a bibliai
szövegben. Ebből kifolyólag állíthatjuk, hogy a tudomány gyors fejlődése nem mélyíti
el a szakadékot a hit és a tudomány között, hanem épp ellenkezőleg, az eredmények és
információk mindkét forrásból ugyanahhoz az igazsághoz közelednek, csak másként
kifejezve, függően a nyelv specifikumától amelyet használnak. Mintha teljesülne Paul Davies
bizarr állítása: „Szinte bizarrnak látszik, de a tudomány biztosabb utat nyújt az Istenhez mint
a hit”
A tudományos ismeretek és a hit kiegészítik egymást az emberi tudás terén. A tudomány
eddig még nem tudott kompetens választ adni az ember legfontosabb kérdéseire,
elsősorban azokra, amelyek a természeti világ helyett a transzcendensre vonatkoznak. Ezt
a szerepet viszont a vallás be tudja tölteni. A kezdetektől fogva létezett a hit és a tudomány
közötti összhang. Az Ószövetség ugyanis logikai sorrendben számol be az élet teremtésének
lehetséges állomásairól. A tudomány nem tud pontos fogalmat alkotni egyelőre az élet
alapjairól, vagyis a semmiből való teremtésre, amely kérdéskört a filozófia által kell tárgyalni.
A tudomány utat nyit új technológiai alkalmazások számára, amelyek javítják az életet
és az ember környezetét, formálva ez által a jövőt. Ilyen értelemben az Egyház, a civil
társadalom, a gazdaság és a tudomány arra hivatott, hogy fölvállalja a társfelelősséget a jövő
egy új koncepciójának kidolgozásáért, amely hosszútávon előnyös lesz az egész emberiség
számára. Jézus is egyetértene a tudomány alkalmazásával az emberiség javának érdekében,
ha tiszteletben tartja az ember a természet törvényeit.
A világ jövője (csakis tudományos alapon-itt nincs szó az életről és az emberről és ne
próbáljunk valami összefüggést keresni, vagy alkotni a biblia szerinti világvégével): 13,7 milliárd
év után az ember a Földön lakik, uralja a Földet a homo sapiens és utazik a világűrbe. 19
milliárd év után a Nap teljesen kihal (kiég az energiája, elfogynak a hidrogén és hélium
atommagok –ugyanis ezen atommagok egyesülésével keletkezik a napsugár a napmelege)
és ezzel kihal minden élőlény is a Földön. Később összeütköznek a Tejút csillagai az
Andromédával. Később minden csillag-égitest kihűl-kihal és már nem fognak további
csillagok vagy égitestek keletkezni. És végül a világegyetem tovább fog hűlni és terjedni.
								

(p-p)
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Rejtett tehetségek

Folytatjuk „Rejtett tehetségek” c. sorozatunkat, melyben egy különleges, nem mindennapi
tehetséges fiatal férfi mutatkozik be községünkből. Vallomásában átkalauzol életén, kibontakozó
tehetségén és nagyvilági élményein.
Megkértek rá, hogy mutassam be magamat. Fónod Róbertnek
hívnak, 1987. júliusában születtem Nagykürtösön. Szüleimmel és
testvéreimmel Csáb községben, a Parlag utcában nőttem fel. 1993
őszén a Csábi Alapiskola diákja lettem. Az ott eltöltött kilenc évről
nagyon szép emlékeim vannak, amit az akkori osztályfőnökömnek, ThLic.
Balga Jácintának is köszönhetek. Akkoriban inkább egy visszahúzódó
gyerek voltam, akinek megvoltak a saját rejtett vágyai és álmai. Egy kis
lüktetést hozott az életembe a négyéves időszak, amikor a nagykürtösi
ipari középiskolába jártam. Itt egy átlagos diákból egy kitűnően teljesítő
diák vált. Elhunyt Dr. Sutóris Tibor segítségével német nyelvből (járásiés kerületi szintű) olimpia versenyeket nyertem, és 2006 májusában
kitüntetéssel érettségiztem. Dr. Sutóris Tibor kimagaslóan művelt,
szakképzett egyén volt, négy egyetemet végzett és hét világnyelven
beszélt. Lelkiismeretes, szerény és becsületes ember volt, akit büszkén
tarthatok mai napig életem példaképének.
A középiskola sikeres befejezése után a Kassai Műszaki Egyetem
Kibernetika és Mesterséges Intelligencia tanszékén folytattam
tanulmányaim. Itt már a gyerekkori álmokból konkrét elképzelések
születtek. Korán megtanultam, hogy nem az idegen nyelvek,
nem a közgazdaság, hanem az alkalmazott matematika, fizika és
számítástechnika az, ami faszcinál és előrevisz. Az itt töltött öt év
sok tapasztalatot adott számomra mind elméleti, mind gyakorlati
téren. A három plusz két éves Kibernetika képzés végén sikeresen
államvizsgáztam és kitüntetéses (“vörös diploma”) bakalár és mérnöki
diplomákkal bővítettem a csábi szobám falait. A kiemelkedő tudományos
eredményekért egy speciális dékáni elismerést is kaptam, mivelhogy a
kassai egyetemi éveim alatt már publikáltam és konferenciákon vettem
részt. Ugyancsak 2-3 hetes akadémikus és idegen nyelv kurzusokat
nyertem, amelyek Lengyelországban (Varsó), Finnországban (Tampere),
Moldovában (Kisinyov) és Ausztriában (Salzburg) voltak.
A kassai egyetem ötödik éve alatt felvételt nyertem a Collegium Talentum
(CT) Edutus Főiskola keretében működő tehetség-támogató programra,
amelynek célja a határon túli magyar nemzetközösség számára egy
magyar tudományos és társadalmi elit réteg létrehozásának támogatása.
A cél a határon túli 30 ezer magyar egyetemista közül felkarolni évente
a 30 legtehetségesebbet, és 3 éven keresztül egy kiemelt képzésben
részesíteni őket. A CT három éve alatt (2010-2013) a tudományos
szakmai munkám tútora, Prof. András Edelmayer DSc. volt, aki a Magyar
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Tudományos Akadémia (MTA) Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet (SZTAKI) tudományos tanácsadója. Múlt évben a CT poszter
verseny keretében az alumnusok különdíját nyertem el Budapesten.
Jelenleg 2011 októberétől a Franciaországi Bordeaux Egyetem (Université
de Bordeaux) doktorjelöltje (PhD) vagyok. A doktori disszertációmat
repülőgépek és űreszközök modell alapú hibadiagnosztikája és hibatűrő
irányítása témából írom. Munkám célja olyan korszerű matematikai modell
alapú hibadetektálásra és hibatűrő irányításra alkalmas algoritmusok
kutatása, amelyek repülőgépek és űreszközök biztonságkritikus
manőverei során (ilyenek tipikusan a úrrandevú és leszállási manőverek)
alkalmazhatók az esetlegesen fellépő hibák detektálására, illetve a hibák
megjelenése esetén az irányítórendszerek átkonfigurálására a misszió
biztonságos befejezése érdekében.
2012/2013-ban 6 hónapot töltöttem kutatóként az Európai Űrkutatási
és Technológiai Központban (European Space Research and Technology
Centre, ESTEC) amely a Európai Űrügynökség (European Space Agency,
ESA - az európai NASA) fő technológiai, fejlesztési és tesztelő központja.
A központban 2500 mérnök, technikus és kutató dolgozik űreszközök
fejlesztésén. A munkám székhelye a hollandiai Noordwijk volt, amely pár
méterre van az Atlanti-óceántól és kb. 30km-re Amszterdamtól, Hollandia
fővárosától.
2013/2014-ben a franciaországi Cannes-ban (Francia Riviéra, Azúr-part)
5 hónapig folytattam tanulmányokat a Thales Alenia Space (TAS) kutatási
programjában. TAS egy globális űrhajó, műholdas rendszerek gyártásával
és kutatásával foglalkozó világszínvonalú ipari vállalat. A tartózkodásom
célja az űrhajó meghajtó aktuátorok hibatűrő irányításának
tanulmányozása és kutatása ipari szempontokat figyelembe véve volt.
A jelenlegi kutatási munkám a Mars Sample Return (magyarul Marsminta vissza-hozatal) űrmisszió keretében van alkalmazva. A doktori
témavezetőmmel és szakmai munkatársaimmal az űrrepülésben
és űrtechnológiákban használható eredményeket értünk el, és
ezeket szakfolyóiratokban és konferenciakötetekben publikáljuk.
Számos konferencián tartottam előadást (például: Koppenhágában,
Lisszabonban, Zürichben, Delftben, ...). Ugyancsak nagyon örülök
annak, hogy júliusban Nagy-Britanniában, augusztusban pedig az IFAC
Világkongresszuson, az Afrikai Cape Town-ban fogok előadást tartani. A
teljes publikációs listám a következő honlapon található: www.robertfonod.com. Tagja vagyok a Szlovák Űrtevékenységi Szervezetnek (SOSA),
a Szlovákiai Nemzetközi Mensa egyesületnek, az Amerikai Elektronikai és
Villamos Mérnökök Intézményének (IEEE), az Európai Mérnökhallgatók
Egyesületének (BEST), más európai és nagyvilági intézményeknek és
szervezeteknek.			

La Cité de l’Espace Toulouse

Mars rover

Marsminta-visszahozatal
misszió (a jelenlegi
munkám)

Bordeaux, 2014. március 19.
Fónod Róbert
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Sajtos tekercs
Hozzávalók:
- 35 dkg eidam sajt (kocka formában)
-15 dkg sonkás szalámi
- 10 dkg diétás szalámi
- 6,5 dkg vaj
- 2 db „Lunex” sajt
- 2 db főtt tojás
- 1 kisebb hagyma
- só, petrezselyem zöldje, kápia paprika

Elkészítés:
A sajtot mikro zacskóba tesszük és 15 percig forró vízben hagyjuk állni. A puha sajtot kinyújtjuk
hosszúkás formába. A puha sajtot elkeverjük a
vajjal, az apróra vágott sonkával, szalámival, tojással és hagymával. Sóval ízesítjük és hozzá adjuk a
petrezselyem zöldjét a paprikával. A tölteléket a sajtra kenjük, betekerjük és alufóliába téve éjszakára
hűtőbe tesszük. Tálalás előtt felszeleteljük.

Tormás sonkás tekercs
Hozzávalók:
- 40 dkg sonkás szalámi
- 6,5 dkg vaj
- 5 db „Lunex” sajt vagy „Syrokrém”
- 2 db főtt tojás
- 2 kanál erős torma
- só, egy kis vegeta

Elkészítés:
A vajat, sajtot, tojást, tormát krémesre keverjük és
sóval majd vegetával ízesítjük. Sütőpapírra három
sorban lerakjuk a sonkát, hogy egymást takarják.
Rákenjük a sajtos masszát, betekerjük és hűtőbe
tesszük éjszakára. Tálalás előtt felszeleteljük.

Húsvéti kalács
Hozzávalók:
• 4 dkg élesztő
• 10 dkg cukor
• 2 dl tej
• 50 dkg finomliszt
• csipet só
• 1 citrom reszelt héja
• 1 narancs reszelt héja
• 2 csomag vaníliás cukor
• 4 tojássárgája
• 15 dkg margarin
• 10 dkg étcsokoládé
• 10 dkg rumba áztatott mazsola
A forma kikenéséhez:
• 2 dkg sütőmargarin
A tetejére:
• 5 dkg sütőmargarin
• 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
Elkészítés:
Az élesztőt 1 dl tejbe morzsoljuk, amelybe 1-1 kiskanál cukrot és lisztet szórunk. Meleg helyen 10-15
perc alatt felfuttatjuk.

Novák Évike

A lisztet egy nagy tálban sóval, a reszelt citrom- és
narancshéjjal a vaníliás cukorral összeforgatjuk.
Ezután a tejes élesztővel, a maradék cukorral, a tojások sárgájával és a margarinnal dagasztani kezdjük. Közben apránként beledolgozzuk a maradék
langyos tejet is. Letakarva, meleg helyen bő 1 óra
alatt duplájára kelesztjük.
Ezután meglisztezett gyúrólapra borítjuk, finoman
átgyúrjuk, közben a mazsolát és az apróra vágott
csokit beledagasztjuk. Jól kivajazott tortaformába
tesszük. Ebben még 1 órát kelesztjük. Ezután a
tetejét kereszt alakban bevágjuk, és előmelegített
sütőben, az alsó rácson, nagy lánggal, légkeveréses
sütőben 190 fokon 10 percig sütjük. Ezután a hőt
mérsékeljük, és közepes lánggal 170 fokon kb. még
40 percen át tovább sütjük.
5 dkg olvasztott margarinnal kikeverünk 1 csomag
vaníliás cukrot, a tetejét, a bevágás mentén gazdagon megkenjük, és kb. 15 percre visszatoljuk a
sütőbe.
Bojtos Mária
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A képet készítette Csécs Frederika
A csábi plébániaközösség lapja, VII. évfolyam 1. szám, 2014. Húsvét
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
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Fónod Milomír Ferenc
Hideg szelek fújnak...
Hideg szelek fújnak
A Közel Keletről,
Sötétedik az égbolt
S nagy vihart jövendöl.
Vihar az égen, földön
De a lelkünkben is!
Mit hozhat a jövő nékünk,
Ha már Istenünk sincs?
Nem Ő, hanem mi vagyunk,
Kik Jézust elhagytuk;
Rossz útra tértünk és most
Fejünket foghatjuk.
De Isten türelmes és irgalmas,
Bűnünkben is szeret:
Szent Fiát újra küldi nékünk
Mint egy mentő övet.
Segítő kezét nyújtja nékünk
Az Ő szent Fiában
A mi üdvösségünkre és javunkra
A Húsvét titkában.

