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Örökösen  azon  kapjuk  magunkat, 
hogy szeretnénk valamit. Hol ezt, hol 
azt.  Képtelenek  vagyunk  „leállni”. 
Mintha  az  emberi  természetünkhöz 
tartozna  a  vágyakozás.  Talán  túlzás 
volna  azt  állítani:  ha  ez  nincs  meg 
bennünk,  akkor  már  kiégtünk.  De  az 
bizonyos,  hogy  a  vágyakozás  nélkül 
nehezen igazolható,  hogy megőriztük 
gyermeki mivoltunkat. 

Isten azóta, mióta megfogant benne 
a  gondolat,  hogy teremt  egy világot, 
vágyakozik és kívánkozik. Arra áhíto-
zik, aki illik hozzá. De ez nem úgy ér-
tendő,  hogy az  után  sóvárog,  aki  jól 
mutat  mellette,  hanem,  hogy  arra 
szomjas, akit teljesen magába tud fo-
gadni (inni), akivel együtt élheti isteni 
életét.

A mondottak alapján Isten az, aki az 
emberhez „való”, az ember pedig az, 
akit Isten úgy szerethet, mint önmagát. 
Következésképp, a Megtestesülés (Jé-
zus Krisztus születése) a vágyak betel-
jesülése. Vagy mégsem – egészen?

Az ember,  Jézus Krisztussal  szem-
besülve rádöbbenhet arra, hogy a Vő-
legényünk sokkal szebb, mint amilye-
nek mi vagyunk. Mit tegyünk? Mond-
junk le róla? Kishitűen leszegve a fe-
jünket, oldalogjunk el? De kihez men-
jünk? Akárkihez is fordulnánk, szeren-
csétlennek  éreznénk  magunkat,  mert 
hogyan is lehetnénk boldogok,  ha le-
mondtunk leghőbb vágyunkról. 

Ámde éppen arról mondjunk le, aki 
már a világ teremtése előtt kiválasztott 
minket önmagának? Nem, ezt nem te-
hetjük! Akkor hát mi az, amit tennünk 
kell?

Mindenekelőtt  nézzünk  magunkba. 
Ne magunkra, hanem a bensőnkre fi-

gyeljünk. A lelkünk azt sugallja, hogy 
készítsünk  helyet  annak,  akihez  nem 
vagyunk méltóak. Először is ismerjük 
föl magunkban az ő vonásait. Ha alig 
találunk valamit, ami őrá hasonlítana, 
akkor lesz bőven dolgunk. Ugyanis az 
ő  képére  kell  csiszolni  önmagunkat. 
Csakhogy  mi  emberek,  olyanok  va-
gyunk,  mint  a gyémántok. Azaz, ma-
gunkat  csak  önmagunk  által  csiszol-
hatjuk. Ehhez azonban belső elhatáro-
zásra, meggyőződésre van szükség. E 
nélkül  nem  vagyunk  képesek  önma-
gunkat tökéletesíteni. 

Van  még  valami,  amit  el  ne  feled-
jünk: nem szabad soha másokat utánoz-
ni. A „minta” öröktől fogva bennünk él. 
Akkor  járunk el  helyesen,  ha  olyanná 
alakítjuk  magunkat,  amilyennek  Isten 
„megálmodott” minket. De honnan tud-
juk, hogy jó irányba haladunk? Onnan, 
hogy amíg nem az eredeti mintára töké-
letesítjük  magunkat,  addig  elégedetle-
nek,  nyugtalanok  leszünk.  Ne  várjuk, 
mert nem fogunk soha egy pontosan ki-
vitelezett  tervet  kapni  önmagunkról. 
Maga  az  odaadó  élet alakít  minket 
olyanná, amilyennek Isten látni akar. A 
kereszthordozásunk közepette, észreve-
hetetlenül alakítjuk ki magunkban azt a 
bensőt, ahová Ő, a mi Urunk és Vőle-
gényünk megszülethet. 

Aki  nem  értette,  annak  összefogla-
lom a lényeget. Az életünk maga a min-
ta. Ámde az életünk nem a miénk, ha-
nem Jézus Krisztusé. Amikor el tudjuk 
veszíteni  életünket,  éppen akkor  talál-
juk meg az igazi mintát – a teljes önát-
adó szeretetet. Mert ez a megtestesülés, 
vagyis a karácsony titka.

Görbe József plébános

DSIDA JENŐ: ITT VAN A 
SZÉP KARÁCSONY

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született! 

1929
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Ki ne ismerné az Éliás Tóbiásról és a  
kertbe  ment  tikokról  szóló  nótát,  
amelyben  kérdésessé  válik  a  dödölle  
nevű étek  elfogyasztása? És vajon ki  
kóstolta  már  ezt  a  finom göcseji  pa-
rasztételt? A Vivace kórus bizonyára.  
Ugyanis  idén  októberben  Zalaeger-
szegre látogattunk.

Időjárás jelentés: esni fog. Hát per-
sze,  hiszen  kirándulni  megyünk,  tör-
vényszerű,  hogy néhány esőfelhő  fe-
lettünk fog elhaladni. Nem számít, ak-
kor is elindulunk, és jól fogjuk érezni 
magunkat.  Pénteken  délután  munka 
végeztével mindenki autóba pattant kis 
családjával és irány Zalaegerszeg. Na, 
ez az „autóba pattanás” nem is olyan 
egyszerű dolog, főleg ha két kisgyerek 
(egyeseknél három) is utazik. Babaőr, 
légzésfigyelő,  kiskád,  kicsi  kenőcs, 
nagy kenőcs, még egy kenőcs, ötszáz 
kiló  pelenka,  egy  kis  keksz  az  útra, 
még néhány póló, és „drágám az eső-
kabátot eltetted?”, aztán „hoppá, a für-
dőruha otthon ne maradjon, hátha lu-
bickolni  is  fogunk,  de akkor tegyünk 
be a gyereknek vízibugyit!” oké, indu-
lás. „Szívem, tudod merre kell menni? 
Hát persze drágám, majd a GPS meg-
mondja. Szívem, nem láttad a GPS-t? 
Két  pelenkázás  között  nem találkoz-
tam  vele.  Itt  volt  a  hátizsákomban. 
Kottákat  vajon  hozott  valaki?  Mehe-
tünk. VÉGRE!” 

Az autózás fantasztikus élmény, fő-
leg, hogy a gyerekek felváltva üvölte-
nek, nem baj, csak három óra és ott va-
gyunk.  Besötétedett  mire  odaértünk a 
szállásra,  a  Zalaegerszegi  Mindszenty 
József Általános Iskola és Gimnázium 
Kollégiumába.  Gyors  bepakolás  után 
indultunk Becsvölgyébe, ahol a Vincze 
család  hagyományos  módon  készített 

aszalt gyümölcseit kóstolhattuk meg. A 
dióval töltött aszalt szilva és a fahéjas 
aszalt  alma illata betöltötte a kis szo-
bát, ahol ízlelgettük a finom csemegét. 
A régi aszaló feketére edzett hatalmas 
tálcái és az aszalt finomságokkal meg-
töltött  óriás  kosarak  láttán  elgondol-
kodtam,  vajon hány embernek kell  itt 
nyaranta dolgozni, hogy télen is élvez-
hessük a szilva, az alma és a körte va-
lódi  aromáját.  Vásárlás  után  vissza-
mentünk a szállásra, majd kezde-
tét vette az esti műszak: vacsora 
(„Egyél már kislányom, mert így 
holnapig  se  megyünk  aludni!”), 
fürdetés (Oké, most már teljesen 
eláztattuk a fürdőszobát. Hallod, 
ne  fröcsköld  le  apádat!),  altatás 
(„Hunyd be a  kis  szemed kicsi-
kém,  jó?  ...  Most  már  tényleg 
csukd  be  a  szemed!  ...  Aludjál 
már  kisfiam,  mert  az  öcsédet 
még meg kell szoptatni! ... Csönd 
legyen! Alvás!) Az esti rituálé végezté-
vel kiszállingóztunk az ebédlőbe, hogy 
kezdetét  vegye  egy  kis  felnőttes  be-
szélgetés.  Az apukák  kis  pohárral,  az 
anyukák babaőrrel érkeztek. Végre tud-
tunk egy kicsit egymással foglalkozni. 
Jót beszélgettünk. Aztán egyenként be-
cammogtunk a szobába, hogy bírjuk a 
másnapi programot.

Szombat  reggel  gyors  reggeli  után 
útnak indultunk. Kisebb túlélőcsomag, 

fényképezőgép-tornyok,  baba-
kocsi,  bébihordozó,  térkép  és 
miegymás: így jelentünk meg a 
zalaegerszegi skanzen bejáratá-
nál. Az ország legrégebbi falu-
múzeuma  azért  érdekes,  mert 
az itt látható göcseji paraszthá-
zak  nem  rekonstrukciók,  ha-
nem  eredeti  állapotukban  le-
bontották,  majd  a  helyszínen 
újra felépítették őket. Az itt ta-
lálható szenterzsébetfai  füstös-
ház  az  1800-as  évek  paraszti 

lakószokásait  őrzi;  még ablaka  sincs, 
csak néhány elhúzható retesz. A gyere-
kek  persze  a  gágogók,  iázók,  meke-
gők, nyávogók és hápogók hadseregé-
nek örültek legjobban. A skanzen hát-
só  részében  finnugor  rokonaink  ősi 
háztípusait építették fel. A finn házban 
még hagyományos szauna is épült. 

Innen tovább indulva egy göcseji pá-
linkafőzdébe  érkeztünk,  ahol  szakszerű 
felvilágosítást kaptunk a különböző pár-
latok  készítésének  fortélyairól  és  –  a 
fiúk nagy örömére – kóstoló után vásá-
rolni  is  lehetett  az  ízletes  italokból.  A 
pálinka megtette a hatását: mindenki jó-
kedvűen,  kimelegedve  és  éhesen  érke-
zett  meg  az  Erdőgyöngye  étterembe, 
ahol érdeklődve vetettük bele magunkat 
a göcseji kulináris élvezetekbe. Hamaro-
san zalai prósza, dödölle, erdei gombale-

ves,  vadhúsok és  mártások  illatoztak  a 
„tányérakon”. Mármint a helyi tájszólás 
szerint  nem  tányért,  hanem  „tányérat” 
hoznak,  ami  esetenként  „összekocca-
nik”,  meg „csörrenik”,  meg „törrenik”. 
Bendőnket  jól  megtömve indultunk to-
vább az azáleás völgybe, ahol tavasszal 
százával  virágoznak  a  rododendronok, 
de az erdő most is gyönyörű volt, a Ma-
gyarországon  különlegesnek  számító 
mamutfenyők  és  páfrányok  ölelésében. 
Túránk  csúcsán  a  bazitai  tévétoronyra 
másztunk volna fel,  de sajnos október-
ben már nem látogatható. Ezért lesétál-
tunk a dombról és tovább indultunk. Út-
közben megnéztük a nagylengyeli olaj-
mező  egy ma  is  működő  olajhimbáját, 
majd  a  bödei  Árpád-kori  templomban 
pihentünk meg egy kicsit. Közkívánatra 
elénekeltünk  néhány  Taizé-slágert  és 
megköszöntük a Jó Istennek, hogy ide is 
épségben eljutottunk. Visszaérve a szál-
lásra gyorsan kipakoltunk, majd este föl-
zarándokoltunk  a  Jánka  hegyi  Gyuri 
Csárdába (elméletileg három perc, azon-
ban hegynek fölfelé két gyereket cipelve 
fél  óra),  ahol  újabb  gasztronómiai  él-
mény vette kezdetét. Az adagok láttán a 
desszertet  már  nem  is  mertük  kikérni. 
Ezen  az  estén  nem volt  társasági  élet. 
Mire a gyerekeket lefektettük, mindenki 
kellemesen elfáradt és álomba zuhant.

Vasárnap reggel kissé rekedt torokkal 
tartottunk  egy  rövid  énekpróbát,  ahol 

A TÍZ ÉVES VIVACE KÓRUS ZALAEGERSZEGEN JÁRT
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szerencsére a kották is előkerültek, majd 
futás  a  szentmisére.  Szerencsére  nem 
kellett messze rohannunk, a kollégium-
ból egy kis folyosó vezet át az iskola ká-
polnájának  karzatára,  ahol  a  Vivace 
énekkar énekelt. Míg a gyerekeink a pad 
alatt  szöszmötöltek,  mi  elzengtünk  né-
hány szép éneket a zalaegerszegi hívek 
és a kántor (aki épp meg volt fázva és 
nem tudott  volna énekelni)  örömére.  A 
kecskeméti vendégatya és a szentmisére 
érkező családok meglepődve néztek föl 
a kórusra, hogy kik ezek, akik ilyen 
szépen zengik az alleluját. Az atya a 
szentmise végeztével boldogan kö-
szönte meg a Vivace kórus szolgála-
tát. Minket is eltöltött a Szentlélek 
örömmel és hálával, hogy a mi kis 
csapatunk ismét együtt tudott ünne-
pelni. Persze túl sokáig nem tudtunk 
ezen  elmélkedni,  mindenki  futott 
csomagolni, előkészülni a hazaútra, 
és  még  előttünk  állt  az  ebéd,  no 
meg  a  vetélkedő.  A Gyuri  Csárda 
stábja most is kitett magáért, sürgö-
lődve hozták ki nekünk a finom za-
lai  ételeket.  A  kóruskirándulások 
során már szokássá vált, hogy a he-
lyi  érdekességekből  és  látnivalók-
ból, néhány ügyességi vagy logikai 
feladattal  kiegészítve  vetélkedőt 
szervezünk  a  résztvevő  családok-
nak. Csak az nyerheti meg a játékot, 
aki az apró részletekre is odafigyel, 
megjegyez minden elhangzott infor-
mációt.  Az idei  vetélkedőt  (kisebb 
telefonos  segítséggel)  Csonka  Zoltán 
családja nyerte,  nem sokkal megelőzve 
Süli  Roland  és  Rapai  Bettina  párosát. 
Ebéd után élményekkel gazdagodva in-
dultunk haza, útba ejtve még néhány ér-
dekességet.

Visszatérvén  írásom  elején  említett 
Tóbiásunk kedvenc ételére, szóval, mi is 
az a dödölle? Egy jó nagy adag krumplit 
sós  vízben  megfőzünk,  saját  levében 
összetörjük, és annyi liszttel elkeverjük, 
hogy megálljon benne a kanál. Hagymás 
zsírt  hevítünk,  majd  kanalanként  bele-
szaggatjuk  a  liszttel  elkevert  krumplit. 
Tejföllel, zöldfűszerekkel magában is ki-
adós étel, nagy étvágyúaknak vadhúsok, 
sültek vagy pörkölt mellé köretként kí-
nálhatjuk.

A Vivace kórus idén ünnepli fennállá-
sának  tizedik  évfordulóját.  Ezen  alka-
lomból december 18-án karácsonyi kon-
certet  rendezünk  a  kistarcsai  templom-
ban, ahová szeretettel meghívjuk a ked-
ves  híveket.  Akik  eljönnek,  kérem,  te-
kintsenek  büszkén  erre  a  kis  csapatra. 

Nem csak azért, mert szépen tudunk éne-
kelni (bár néha becsúszik egy-egy hamis 
hang, hiszen nem vagyunk profi éneke-
sek), hanem azért, mert tíz éve töretlenül 
itt  vagyunk, szolgálunk a szentmiséken, 
énekünkkel szebbé,  elmélyültebbé vará-
zsoljuk a liturgiát. Az elmúlt tíz esztendő 
sok változást hozott az életünkben. Idő-
közben  felnőttünk,  iskolásból  dolgozó 
emberekké, felelős családapákká, család-
anyákká,  háziasszonyokká  értünk.  Éne-
keltünk  jó  pár  esküvőn  és  keresztelőn, 

mulattunk  a  lakodalmakban,  bejár-
tuk fél Magyarországot a kirándulá-
sok alkalmával, de az együtt éneklés 
töretlenül  megmaradt.  Közben  be-
vontuk a kórus életébe házastársain-
kat, gyerekeinket is. Nem volt eddig 
olyan  év,  hogy valaki  közülünk ne 
jelentette volna be az énekpróba vé-
gén,  hogy  „Szeretném  megosztani 
veletek  az  örömhírt:  kisbabát  vá-
runk!”.  Így  a  „kórusgyerekek”  lét-
száma  túllépte  a  húszat,  nem  szá-
molva  a  jelenlegi  pocaklakókat. 
(Mire ez a cikk megjelenik, nagy va-
lószínűséggel ismét egy újabb kisba-
ba  látja  meg  a  napvilágot.)  Az  el-
múlt  tíz  évben  megéltünk  néhány 
hullámvölgyet,  néhány  karvezető-
váltást,  de  mindig  képesek  marad-
tunk működni. Nem hiába: a Szent-
lélek irányít bennünket. Az erős ösz-
szetartozás,  a valahová tartozni  vá-
gyás és az önfeledt, boldog éneklés 
ezt  bizonyítja.  Idén  többen  csatla-

koztak  hozzánk,  reméljük  ők  is  megta-
pasztalják majd a Szentlélek munkálko-
dását. A Család Évét ünnepelvén tovább-
ra  is  kérjük  a  Szentlélek  kegyelmének 
kiáradását közösségünkre, családunkra.

Hutter Anett
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Most induló sorozatunkban a buda-
pesti  Patrona  Hungariae  Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Diákott-
hon és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményt mutatjuk be.

Az intézményt a Boldogasz-
szony Iskolanővérek rendje tartja 
fenn,  (2011  júliusáig  Miasszo-
nyunkról  nevezett  Szegény Iskola-
nővérek) mely közel 150 éves múltra te-
kint vissza, s mely rendnek a nevelés min-
den területén, gazdag hagyományai van-
nak.  A rend  alapítójának,  boldog  Ger-
hardinger  Mária  Teréziának  szándéka 
szerint az iskolanővérek az egész ember 
nevelésével foglalkoznak.

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy 
az embereket – mint Isten teremtményeit 
és képmásait – teljes kibontakozásukhoz 
segítjük,  és  képessé  tesszük  őket  arra, 
hogy  latba  vessék  adottságaikat  a  föld 
emberhez méltóvá alakításában.” (Konsti-
túció 23. pont)
Az intézményben megtalálható:
– 6 osztályos általános iskola,
– 6 osztályos gimnázium csak lányoknak,
–  12 évfolyamos zeneiskola (más iskolák 
tanulói is jelentkezhetnek),
– nyelviskola (felnőttek részére is),
– diákotthon a gimnázium tanulói számára.

A Patrona Hungariae Gimnázium hat-
osztályos katolikus leánygimnázium.  Az 
államosítás  után,  1950  óta  működik  a 
Knézich utcában az iskolanővérek vezeté-
sével. A rendszerváltozás előtti 40 éven át 
értékmegőrző  szerepe  felbecsülhetetlen 
volt. Az akkori nyolc katolikus iskola kö-
zött a hatalom csak két leánygimnázium 
működésére adott lehetőséget: ezek egyi-
ke volt a négyosztályos, két-két párhuza-
mos osztállyal működő, limitált létszámú 
leányiskola. 1993 óta hatosztályos rend-
szerben tanítanak – most már heti ötnapos 
munkarenddel.

A gimnázium  célkitű-
zése, hogy tanítványait 

emberségükben,  ma-
gyarságtudatukban 
és  kereszténységük-
ben a felnőttségig el-
vezesse. A nyiladozó 

személyiségeknek 
olyan  munkatársi  és 

diáktársi környezetet kínálnak, 
amelyben minden segítséget megkapnak a 
fenti cél eléréséhez. Az iskola minden fel-
sőfokú  intézményre  felkészít,  különös 
gonddal nyelvekből, de egyéb – humán és 
reáltárgyakból is – sikeresek tanítványai. A 
diákok szép sikereket  érnek el  országos 
versenyeken, diákszimpóziumokon, az is-
kola ettől a tanévtől Tehetségpontként is 
működik.  A tanulók  60  %-a  Budapest 
egész területéről, 40 %-a vidékről kerül az 
iskolába. Vidéki tanulók közül sokan bejá-
rók Budapest környékéről, akik távolabb 
élnek, azok a diákotthonban kaphatnak el-
helyezést, ahol módjuk van a harmonikus 
közösségi élet, a barátság, az összetartozás 
megtapasztalására és megvalósítására.

A hat évfolyamos gimnáziumot hat év-
folyamos általános iskolával bővítették az 
1995/96-os tanévtől. Az elemi iskolában 
kislányok és  kisfiúk egyaránt  jelentkez-
hetnek, az osztályok létszáma 20-25 fő. 
Az általános iskola megnyitásával folytat-
ták a nővérek a rend hosszú időre meg-
szakadt hagyományát. Ma is legfőbb fel-
adatuknak tartják, hogy olyan keresztény 
embereket neveljenek, akik az élet min-
den területén megállják a helyüket. 

Az általános iskola nevelési és oktatási 
programját a gimnáziumi követelmények 
szem előtt tartásával alakították ki. A 12 
évfolyamon az életkorhoz és a személyi 
érettséghez szabják a feladatokat,  a  tan-
anyagot és az elérendő szintet. Pedagógiai 
módszerük a szeretet, a türelem, a törődés, 
a figyelem, amely hatékonyabb nevelési 
eredményeket hoz, mint a siker- és teljesít-
mény-központú lélektelen módszerek.

A kisiskolás és a gimnazista diákok köl-
csönösen gazdagítják egymást, a tanév so-
rán  többször  játszanak  és  ünnepelnek 
együtt.  Mindkét  iskolatípusban  lehetőség 
van arra, hogy az intézmény pedagógusai 
komoly részt vállaljanak a magyar katoli-
kus tanárképzésben, a tanárjelöltek gya-
korlati képzésében. 

Az iskolai és a kollégiumi nevelésben 
hangsúlyt kap a jó közösség formálása, a 
magyar nemzeti kincsek ismerete, értéke-
lése, az igényes ünneplési kultúra elsajátí-
tása. Ezt célozzák a kulturális, szabadidős 
és a lelki programok. A gyerekek néptánc-
oktatásban részesülnek, korosztályonkénti 
kórusokba  jelentkezhetnek,  ünnepségek 
alkalmával  színdarabokat  adnak  elő,  a 
gimnazista  lányok tánciskolába  járnak  a 
piarista fiúkkal. Közel 350 diák játszik va-
lamilyen hangszeren (13 hangszer közül 
választhatnak) a zeneiskolában. Szülőknek 
előadásokat szervez az iskola, mely nagy 
segítséget  nyújt  a  neveléshez,  valamint 
minden hónapban megrendezésre kerül a 
„Hegedűs-Szalon”, melyen Hegedűs End-
re Liszt-díjas zongoraművész az iskola je-
lenlegi művészeti igazgatója zongorázik és 
beszél zenetörténetről, zeneszerzőkről. 

Szülők számára azért lehet jó választás 
ez az iskolaközpont, mert a kicsik iskola-
otthonos rendszerben tanulnak, (reggel 8 
órától délután négyig) tanítás előtt és után 
ügyeletet is biztosítanak. Mind az elemi, 
mind a gimnázium tanulói helyben járhat-
nak zene- és hangszeres órákra, sportfog-
lalkozásokra  (úszás,  röpi,  kosár,  torna, 
foci  nem  csak  fiúknak),  rengeteg  féle 
szakkörre,  külön  nyelvórákra,  így  nem 
kell  még  többfelé  hordani  a  gyereket 

munka után,  az  estéket  a  család együtt 
töltheti otthon.

Az iskola szeretettel várja a leendő el-
sős  kislányokat  és  kisfiúkat  az  iskolára 
hangoló foglalkozásokra, valamint szülei-
ket  a  nyílt  napokra.  A foglalkozásokat 
keddenként  fél  5-től  fél  6-ig  tartják.  A 
most 6. osztályos lányok számára pedig a 
gimnázium szervez előkészítő foglalkozá-
sokat szombatonként. Az előkészítő tan-
folyamot magyarból és matematikából a 
gimnázium tanárai tartják. 

Bővebb információt olvashatnak az is-
kola honlapján: www.patrona.hu  

PATRONA HUNGARIAE ISKOLA

http://www.patrona.hu/
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A gimnázium  leánykara  az  iskolával  
egyidős  –  1950 óta  működik,  és  Ko-
dály Zoltán szellemi örökségének hor-
dozója, aki több alkalommal személye-
sen vendége volt intézményünknek.

Iskolai  kórus,  tehát  évente  elmen-
nek, kimaradnak a végzősök, és tanév-
kezdéskor  jönnek az  új  diákok.  A fa-
kultációk és a sok különóra miatt a fel-
sőbb évfolyamosok közül egyre keve-
sebben maradnak, de a fiatalabbak lel-
kesedése  töretlen.  A kóruspróbák  he-
tente kétszer 45 percesek. A jelentkezés 
önkéntes alapon működik. Szeptember 
folyamán a karvezető meghallgatja  és 
szólamba sorolja a jelentkezőket. 

A kórus elsősorban az iskolaév litur-
gikus  ünnepein  és  iskolai  ünnepélye-
ken,  karácsonyi  koncerteken  énekel, 
de  örömmel  tesz  eleget  meghívások-
nak templomokba, egyházközségekhez 
is.  Hazai  kórusversenyeken  (Éneklő 
Ifjúság többször is arany minősítéssel, 
Kórusverseny Debrecenben)  rádiófel-
vételeken, külföldi fesztiválokon (Lor-
eto  –  Olaszország,  Anglia,  Türingia, 
Esbjerg – Dánia) is részt vesz. Ünnepi 
meghívásoknak is eleget tesz, így or-
gonaavató hangversenyen,  emléktábla 
avatáson is felcsendül a jelenleg 70 fős 
leánykar éneke.

Évtizedes  múlt  és  több  közös  pro-
dukció kapcsolja össze a leánykart és a 
budapesti Piarista Gimnázium Fiúkarát. 
Emlékezetes karácsonyi koncertek, kö-
zös előadások Acsainé Dávid Ágnes és 
Melegh Béla karnagyok irányításával. 

A gimnáziumnak 2 CD-je – melyek 
válogatások a kórusrepertoárból –, va-
lamint Pergolesi: Stabat Mater előadá-
sának  DVD-je  jelent  meg.  Pergolesi 
művét az iskolai bemutatókon kívül a 
Bakáts téren, Csepelen és Pannonhal-
mán énekelte a kórus, a művet a zene-
tanárok kamarazenekara kísérte.

Karnagyok:
Keszléri  Ilona  M.  Stefánia nővér 

1950-1963,

Herpyné Légár Piroska  1964-1982, 
valamint helyetteseiként Németh Vero-
nika és Tardy László,

Mohayné Katanics Mária 1982,
Csillag Gabriella 1982 – 1996,
Lobmayer Ilona 1996 – 2010,
Acsainé Dávid Ágnes 2010-től.
Zeneszerzők, akik a kórus számára 

alkottak:
Dr.  Mathia  Károly,  Szokolay  Sán-

dor, Tóth József Miklós.

Acsainé Dávid Ágnes
igazgató helyettes a zeneiskola vezetője

Templomunkban december 4-én 16 
órától adnak hangversenyt, melyre 

minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PATRONA HUNGARIAE GIMNÁZIUM LEÁNYKARA

VÁSÁRFIA
Október óta, minden pénteken nagy nyüzsgés van a plé-

bánián, ugyanis készülünk az adventi vásárra. Minden év-
ben egyre nehezebb támogatókat találni a nyári hittanos tá-
borok költségeinek a csökkentéséhez. 

Az idén az az ötletünk támadt, hogy készítsünk apró ka-
rácsonyi ajándékokat és a város adventi vásárán adjuk el. 
Az önkormányzat is támogatja az öt-
letünket,  és  ingyenesen  biztosít  ne-
künk árusítóhelyet. 

Mit is viszünk a vásárra?
Legelőször hímezni  kezdtünk ke-

resztszemes  levendulát  és  kis  zsá-
kokra varrtuk,  majd  szárított  leven-
dulával  töltöttük  meg.  Készítettünk 
üvegben fűszer olajat,  pirospaprikás 
díszüveget.  Sok  időnket  vett  el  az, 
amíg  elkészültek  a  selyemből  varrt 
kitűzők  és  hajcsattok,  amelyekre 
még gyöngy is  került.  A csuhé angyalkáink,  nagyon for-
másra sikeredtek, pedig nem sokan próbálkoztunk még ez-
zel a régi technikával. A legtöbb segítő kéz a mézeskalács-
sütésre jött össze. A süteményekre szentírási igehelyeket ír-

tunk cukormázzal,  így aki ezt megvásárolja és ajándékba 
adja, az duplán ajándékoz. 

A szülők közül is kaptunk segítséget, az egyik anyuka kis 
neszesszeres  táskákat  varrt.  A díszdobozokat  nagylányok 
készítették,  gyönyörű  motívumokat  festettek  rá.  Készítet-
tünk békebeli szaloncukrot is, amit egy nagypapa főzött és a 

gyerekek csomagolták be. 
Aki kedvet érez és szeret sütni, az 

még támogathat bennünket karácso-
nyi  tartós apró süteménnyel. Ezeket 
is  szépen becsomagolva  árulnánk a 
vásáron.

A közös készülődés örömében so-
kaknak volt és  van része,  most  már 
csak  a  körülöttünk  élőkön  múlik, 
hogy az  ajándékok  megvásárlásával 
osztoznak-e  az  ajándékozás  örömé-
ben. Hiszen ha vásárolnak tőlünk, ak-

kor támogatják a gyerekek nyári táborozását.
Az adventi vásár december 9-én pénteken délután 3 

órától lesz a Csigaház előtt. 
Méhes Zsuzsa
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„Nagy  titok  ez!”  mottóval  november  
10-12 között  rendezte meg Máriabes-
nyőn  és  Gödöllőn  a  XVIII.  Család-
kongresszust  és  a  Családfesztivált  a  
Magyar Katolikus Családegyesület.

A Családkongresszus  első  két  nap-
ján,  november  10-én és  11-én Mária-
besnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigya-
korlatos Házban gyűltünk össze, ahol a 
Családok Évének eredményeiről és to-
vábbi  tervekről  hallgattunk  előadáso-
kat. Bíró püspök atya kedves szavakkal 
köszöntötte  a  résztvevőket.  Atyák  és 
világiak tartottak előadást a családegy-
házról, több neves szakember a családi 
életre  nevelés  kérdéseit  osztotta  meg 
velünk,  házaspárok  tettek  tanúsá-
got  saját  családi  életükről,  péntek 
este  pedig  Harrach  Péter ország-
gyűlési  képviselő  (végzett  teoló-
gus) beszélt a családpolitikai aktu-
alitásokról.

November  12-én,  szombaton 
reggel  átvonultunk  a  gyönyörűen 
felújított Gödöllői Királyi Kastély-
ba, ahol az ünneplés egy nagysza-
bású kulturális rendezvény, a Csa-
ládfesztivál  keretében folytatódott 
közel  400 résztvevővel.  A családokat 
szerető, értük felelősséget vállaló vilá-
giak, papok, szerzetesek, közéleti sze-
mélyiségek gyűltek össze, Bíró László 
tábori püspök, a MKPK családreferen-
se meghívására. Mindhárom nap prog-
ramja  a  felnőtt  családtagokhoz  szólt, 
szombaton azonban a gyerekek részére 
is  biztosítottak  foglalkozást  a  Lelki-
gyakorlatos Házban.

Püspök atya által vezetett bevezető 
imádság  után  Ókovács  Szilveszter és 
felesége, Máthé Zsuzsanna (3 gyerme-
ket nevelnek) nyitotta meg a fesztivált. 
Először dokumentumfilmet nézhettünk 
meg a Családévről, amelyben minden 

egyházmegye bemutatta az általa szer-
vezett  rendezvényeket,  programokat, 
amelyekkel a családot népszerűsítette, 
ünnepelte. Ezután Bíró László idézett 
jelentős  családpolitikai  dokumentu-
mokból. „A Családév rendezvényeinél 
központi programok helyett arra töre-
kedtünk,  hogy  helyi  közösségekben 
ünnepeljék a családot. Ez meg is tör-
tént szerte az országban: liturgikus for-
mában,  táborokban,  konferenciákon, 
hitoktatók  sokféle  kezdeményezésé-
ben.  Hiszem,  hogy sok  olyan  kezde-
ményezés  indult,  ami  nem tud  abba-
maradni, hiszem, hogy a Családév túl-
éli a Családévet.”

A délelőtt második felében pódium-
beszélgetés volt, melyen részt vett Bí-
ró László, Réthelyi Miklós nemzetierő-
forrás-miniszter és felesége, Szentágo-
thai Klára (3 gyermeket neveltek fel), 
Szabó Endre  volt NOE-elnök és fele-
sége,  Nemesy Krisztina  (4 gyermeket 
nevelnek) valamint  Dudás László  gö-
rög katolikus lelkész és felesége,  Ko-
valiczky  Klára  (9  gyermeket  nevel-

nek). A maguk nézőpontjából fo-
galmazták meg,  hogy a  fiatalok-
nak akkor lesz kedvük gyermeket 
vállalni, ha pozitív családi példá-
kat látnak; ilyen példa híján sokat 
tehet a (nemzeti alaptantervbe im-
már bekerülő) családközpontú 
iskolai nevelés, és még többet 
a média, melynek felelősségét 
nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni. A pódiumbeszélgetést Pus-

kely Mária nővér előadása követte, 
aki  nagy  felkészültséggel,  színé-
szeket meghazudtoló módon ismer-
tetett meg minket  Boldog Batthyá-
ny László  családjának életével. Az 

ebéd után élvezettel hallgattuk és vidá-
man énekeltünk mi is  Lackfi Jánossal 
és az Aphonia együttesel, akik zenés-i-
rodalmi  összeállítással  szórakoztatták 
a résztvevőket. A Családfesztivált dél-
után hálaadó szentmise zárta, amelyet 
hat püspökkel, köztük hazánk apostoli 
nunciusával,  Alberto  Bottari  de  Cas-
tello érsekkel és számos pappal konce-
lebrálva mutatott be  Erdő Péter  bíbo-
ros,  prímás,  esztergom-budapesti  ér-
sek. A szentmise a Duna TV műsortá-
rában megtekinthető:

ht tp : / /www.dunatv.hu/musor/
videotar?vid=715305&pid=565597

Bíró László, aki a Magyar Katolikus 
Családegyesület  elnöke is,  így fo-
galmazott a rendezvény kapcsán: A 
konferencia mottója, „Nagy titkok 
ez”  (Ef  5,32),  arra  figyelmeztet, 
hogy nem tekinthetjük  a  családot 
pusztán szociológiai tényezőnek. A 
házasság,  a  család  misztérium, 
amely  magában  a  Szentháromság 
titkában gyökerezik. Örülök annak, 
hogy ilyen méltó körülmények kö-
zött  ünnepelhetjük  a  családot,  ta-
núskodhatunk róla, és tudatosíthat-

juk,  hogy a  család felfoghatatlan,  pó-
tolhatatlan érték. Bár a családok életé-
ben számtalan nehézség van, meg kell 
tanulnunk, hogy ne mindig a negatívu-
mokról beszéljünk. Mint Benedek pápa 
fogalmaz: a hit továbbadásának egyet-
len módja az öröm. Ha mindig a válsá-
got,  a  nehézségeket  emlegetjük,  mi 
magunk  leszünk  a  válság  elmélyítői. 
Bennem nem optimizmus van, hanem 
remény. Hiszek Isten hűségében, és hi-
szem, hogy az Isten beleoltotta az em-
berbe a házasság iránti vágyat, és a há-
zasság újra föl fog ragyogni, mint tisz-
ta érték, a magyar társadalomban is.

Csicsiri Feri és Kriszta

XVIII. CSALÁDKONGRESSZUS ÉS CSALÁDFESZTIVÁL

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=715305&pid=565597
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=715305&pid=565597
http://www.dunatv.hu/musor/
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REJTVÉNY Kösd össze a pontokat! Az 1-es számtól indulj és növekvő sorrendben haladj!

Keresd meg és húzd ki (függőlegesen, vízszintesen, 
átlósan) a megadott szavakat a táblázatban! A maradék 
betűkből megtudhatod, hogy mit jelent az advent szó.

E E L A D L

K J I N A S

Ő D Ö G V Á

E Ü G Y E S

A Ü Ó A K T

F E L L E L

ANGYAL, ELAD, INAS, ÜGYES, SÁS, 
EKE, GÓL, FÜGG, FA, DIA, KŐ
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK
AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a  
plébánián van a program, T (templom)
• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub

18.40–19.15 bibliaóra (T)
• Kedd: 15 órától engesztelő imaóra (T)

A hónap 2. keddjén 20 órától a MÉCS 
családközösség összejövetele.

• Szerdán 17 órára a kisiskolásokat, 
18 órára a felsősöket várjuk a plébá-
niai hittanra, akik iskolájukban 
nem tudnak hittant tanulni.
az esti szentmise után rózsafüzér kö-
zös imádkozása (T)

• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T)
az esti szentmise után rózsafüzér kö-
zös imádkozása (T)

• Péntek: 16–18 ifjúsági klub;
17–18 bérmálkozási oktatás.
17 órától volt bérmálkozók ifjúsági 
hittanja
19–20 felnőtt hittan kéthetente

• Szombat: 10–12 oratórium
17 órától középiskolások klubja
17 órától rózsafüzér közös imádko-
zása (T)

• Vasárnap: 18.00–19.30 a Vivace kó-
rus próbája; Kalász összejövetel a 
hónap 2. vasárnapján

TERVEZETT 
PROGRAMOK

• December hónapban a betlehemesek 
az alábbi terv szerint járják a várost:

3-án  szombaton  15  órától  Rózsa és 
Dózsa György utca

4-én vasárnap 17 órától Pozsonyi utca
11-én vasárnap 15 órától Széchenyi és 

Fasor utca
16-án pénteken 15 órától Flór Ferenc 

Kórház
17-én szombaton 15 órától, aki kima-

radt és szeretne betlehemeseket fo-
gadni.  Erre  az  alkalomra  fel  lehet 
iratkozni a plébánián, pontos névvel 
és címmel. Jelentkezési lapot a sek-
restyében lehet kérni.

• A  roráte  misék hétfőn,  szerdán és 
pénteken lesznek 6 órai kezdettel. 

• Az  egyházközség  karácsonyi  közös 
ünneplése dec. 18-án 17 órakor lesz, 
utána agapé a plébánián.

• Adventi  lelkigyakorlat  december 
16-án és 17-én az esti 6 órási szent-
misén lesz.

• Adventben a bibliaórák és a felnőtt 
hittan foglalkozások elmaradnak. 

• 2012-es  kalendáriumok,  fali-  és 
gyereknaptárak kaphatók a sekres-
tyében.

A rejtvény megfejtése:

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 450 példányban
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 640–1359

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00, adventben csak 6:00
kedd: 7:00, adventben csak 18:00
szerda: 18:00, adventben csak 6:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00, adventben csak 6:00
szombat: 7:00; 18.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Dec. 24-én: 16.30-kor pásztorjáték.
Dec. 25-én: 0.00 éjféli mise, 7.30;
9.00; 10.30
Dec. 26-án: 7.30; 9.00; 10.30;
Dec. 31-én: 17.00 év végi hálaadás
Január 1-jén: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán dec. 11-én és 25-én és 
jan. 1-jén lesz szentmise 11.30-tól.

Irodai órák a plébánián
hétfő: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 15–17

FÉNYEK A HAVON
Bő félévszázad távolából  is szívet 

melengető emlék, amint este, hazafe-
lé tartva lábunk alatt ropog a hó, kis 
családi  házak  ablakából  itt  is,  ott  is 
karácsonyfák  színes  égőinek  fénye 
hull elénk. Majd vagy két évtizeddel 
később: hazafelé tartunk a családi ha-
gyományos  nagymamai  vendég-
ségből.  Gyermekeink  egymással 
versengve számolják az abla-
kokban a  karácsonyfákat. 
Budatéténytől  Óbudá-
ig  buszozva  több 
százra  rúgott  a 
győztes eredménye.

Mostanában  kará-
csonytájt  a  házak  egy 
része szinte talpig be van 
borítva  fényfüzérekkel. 

Régen  többnyire  amerikai  filmeken 
láttunk  ilyesmit,  de  mára  sok  más 
szokással együtt ezt is átvettük. Most 
nem is  a  reklámok  világának  nagy-
ságrendekkel  nagyobb  fényszennye-
zésére gondolok, az megint más kate-
gória. Én csak azokat az apró sárga, 

piros, kék, zöld pici fényeket sajná-
lom, melyek felolvadtak a nagy fe-

hér fénytengerben.
Van  még  egy  félelmem. 
Az így kivilágított házak 

között  felnézve  az 
égre, talán meg sem 

látjuk  már  azt  az  egy 
fényt,  amit  már  jó  két-

ezer év óta, legalább a lel-
künkkel látni kellene.

Sz. Lászlóné

HUMOR
Döncike kérdi a papájától:
− Apu, tudod melyik vonat késik a 
legtöbbet?
− Nem én!
− Amelyiket tavaly karácsonyra 
ígértél.

***
− Igaz, hogy minden ajándékot 
összetörtél, amit karácsonyra kaptál? 
− Nem, papa. A kalapács még meg-
van.

***
Karácsony előtti párbeszéd 
hittanórán: 
− Nos, gyerekek, ki szerzett először 
tudomást Jézus születéséről? 
− ???
− Mária! 

http://kistarcsa.plebania.hu/
mailto:kistarcsa@communio.hu
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