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2019. október 6-án ünnepel-
tük templomunk felszentelésének 
nyolcvanadik évfordulóját. A jubi-
leumra kétnapos rendezvénysoro-
zattal készültünk, amelyen szíve-
sen láttuk a szomszédos falvakból 
érkezett testvéreket, de a távolabb-
ról jövő vendégeinket is.  Méltó 
megemlékezéssel indult az ünnep, 
október 5-én kora délután megko-
szorúztuk templomépítő lelkipász-
torunk, dr. Horváth József sírem-
lékét. Az ő gondolata írásom címe 
is, amelyet 1935-ben vetett papírra. 
József atya sírja mellett az esőben 
imádkozva álltunk. Ezt követően 
falunk központjában álló közösségi 
házunkban folytatódott a program, 
ahol a Ságújfaluból elszármazott 
Gáspár Aladár művésztanár és 
költő különleges technikával ké-
szült térbeli alkotásait, festményeit 
láthattuk. A kiállítást Ordas István 
galériatulajdonos és Attila atya 
nyitotta meg, aki meginvitálta a 
kedves közösséget Gáspár Aladár 

könyvbemutatójára is. Ennek a 
rendezvénynek Szent László temp-
lomunk adott otthont. A költő meg-
illetődve vallott gyermekkoráról, 

a templomhoz kötődő emlékeiről, 
életútjáról. A faluközpontban egy 
fotókiállítást is megtekinthettek a 
kedves érdeklődők 10 év 80 pilla-

nata címmel, melyet Dénes László 
készített templomunk egy évtize-
dének eseményeiből. A könyvbe-
mutatót és fotókiállítást követően 
került sor 17 órától dr. Csókay 
András professzor úr előadására. 
Istenbe vetett mélységes hitéről 
tett tanúságot, beszélt magánéle-
téről, orvosi hivatásáról, a sziámi 
ikrek szétválasztásáról, a misszi-
óról, mely kimozdítja az embert a 
komfortzónájából. A betegek gyó-
gyítása Afrikában és Bangladesben 
a hiányos ellátottság miatt rend-
kívül nehéz és fárasztó feladat. A 
professzor úr mégis mindig többet 
kap vissza Istentől, mint amennyit 
önmaga tud átadni.  A tanúságté-
tele sokunknak útbaigazítást adott 
ahhoz, hogy hogyan tudjuk mi is az 
éltünkbe befogadni Isten végtelen 
„intuitív” segítségét, kegyelmét. 
Az előadás után szívesen válaszolt 
a feltett kérdésekre, majd – aho-
gyan érkezett – szerényen távozott.

Folytatás a 3. oldalon

2019. szeptember 15-én, vasár-
nap 15 órakor rendeztük meg Bo-
ross Teréz Ilona: Legmélyebb című  
kötetének bemutatóját Karancssá-
gon,  a Lisieux-i Szent Teréz Misz-
sziós Házban. A könyvbemutatón a 
versek felolvasása mellett hangsze-

rek is megszólaltak. A szerző fu-
volán játszott, fia, Kormos Balázs 
pedig gitáron. A szerzővel beszél-
gettek és a versekből felolvastak: 
Zsoldos Árpád és Adrienn – az Iro-
dalmi Rádió szerkesztői.

Folytatás a 2. oldalon

Augusztus utolsó és egyben 
legmelegebb hetében tartottuk idei 
nyári oratóriumunkat Karancs-
ságon. A napközis hittantáborban 
közel negyven gyermek, tíz cso-
portvezető fiatal és hat felnőtt segítő 

vett részt a hat falu egyházközsége-
iből. A tábor témájához Assisi Szent 
Ferencet hívtuk segítségül. A fiatal 
Ferenc felismerte, hogy Krisztus 
egyháza az ő igazi otthona.

Folytatás a 2. oldalon

Könyvbemutató, 
zenés délután!

Otthonunk az Egyház

„Templom kell ennek a népnek.”
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Az 1. oldal folytatása
A családias hangulatú délután  

pihentető, elgondolkodtató élményt 
nyújtott számunkra. A versek han-
gulata és az író beszámolója erős, 
hitben élő emberről tanúskodott. 
A tíz gyermekes családanyaként is 

helytálló szerző verseit, fuvolajáté-
kát örömmel hallgattuk. A műsort 
- melyet az Irodalmi Rádió hozott 
nekünk - jó hangulatú beszélgetés  
és könyvdedikálás zárta.

Oláh Borbála 
szervező

Otthonunk az Egyház

Az 1. oldal folytatása
Szolgálatát nem az egyháztól 

elszakadva, egy új „szektában” 
képzelte el, hanem az Úr Jézus 
által az apostolokra bízott közös-
ségben. Ferenc elkötelezettsége, 
hűsége és kitartása megújította a 
középkor sok sebből vérző egy-
házát. A hét során métáztunk a 
pályán, felmásztunk a siroki vár-
ba, kézműveskedtünk a közösségi 
házban, számháborúztunk a Szent-
kútnál, fociztunk a forróságban, 
imádkoztunk a palócok székesegy-
házában (Pétervásárán) és minde-
nért hálát adtunk a végén. A hét 

folyamán azt a célt tűztük ki ma-
gunk el, hogy a gyerekekkel meg-
próbáljunk megéreztetni, hogy a 
közös imákban, a szentmisékben, 
a játékokban, a kirándulásban, a 
szeretetben együtt töltött időben 
olyan otthonra lelhetnek, amihez 
az életük bármely pillanatában 
visszatérhetnek.  „Ugyanis ahol 
ketten vagy hárman összejönnek 
az én nevemben, ott vagyok köz-
tük” mondja Jézus, és hol máshol 
lehetnénk igazán otthon, ha nem 
Urunk közelében.

Kuris Tbor 
ifjúsági közösségszervező

Az elmúlt hetekben kaptam egy 
felkérést Szikszai Fanni ságújfa-
lui egyetemistától. Azt a feladatot 
kapta, hogy készítsen egy inter-
jút egy hitoktatóval. Fanni meg-
tisztelő módon engem választott, 
a neki adott interjúmból fogunk 
részleteket közölni. Mit gondolok 
én Egyházról, hitről, vallásról? 
Elgondolkodtam azon, hogy ez 
az interjú egy lehetőség, ajándék 
számomra Istentől. 2009-ben vál-
laltam a hitoktatói szolgálatot, tíz 
év tapasztalataival tudom segíteni 
a fiatalabb generációt. Visszatekin-
tés ez, de egyben kissé számvetés 
és nem utolsósorban előretekintés 
is. A Krisztushordozó újságunk kö-
vetkező számaiban több apró rész-
letet teszünk közzé az interjúból. 
Kérem, hogy fogadják gondolatai-
mat szeretettel! Amennyiben azok 
bárkiben is látásmódot formáló vé-
leményt, gondolatsort hoznak lét-
re, kérem, hogy osszák meg velem.  
Dénes Katalin

Szikszai Fanni: Mi motiválja 
Önt? 

Dénes Katalin: A hiányok és 
a többletek. A negatívumok és a 
pozitívumok együtt és egyszerre. 
Egyszerű folyamat ez, a mérleg-
nek egyensúlyban kell lenni. A 
hiányok elsősorban negatívumok, 
de ugyanígy viselkedhet a több-
let is. De a többlet az esetek nagy 
többségében pozitívum számom-
ra. A hiány természetszerűen azért 
motivál, mert valami betöltetlen 
vagy valami nincs. Valamit érte-
lemmel, érzelemmel, tartalommal 

kell megtöltenem. Egy gyermek 
kihívó negatív viselkedése, egy gú-
nyos szülői megjegyzés is motivál. 
Ilyen esetben én elgondolkodom: 
az a gyermek, az a szülő miért is 
viselkedett úgy? Mi történhetett 
vele otthon, a házasságában, a 
munkahelyén? Talán összeveszett 
a társaival a szünetben, talán kellő 
alapossággal beszólt neki a főnök? 
De egy fontos kérdés: milyen mó-
don tudok neki segíteni? Még ettől 
is fontosabb: mindent megtettem-e 
érte, ami tőlem telik? A többlet erőt 
adó jelenségként természetesen 
előre visz: egy találó mondat, egy 
kedves ölelés, egy ragyogó mosoly. 
Több,  mint amit a hétköznapok 
rejtenek, tehát többlet. Odaadták 
nekem ajándékba, tehát többlet. 
Érték. Van egy mindent felülíró 
motivációm is. Az egyik telepü-
lésen volt egy szinte kezelhetet-
len csoportom. Igyekeztem velük 
alapvetően következetes, de sze-
retetteljes lenni. Sok időbe telt, de 
végre, észrevették. Megkérdezték 
tőlem: mi olyan rosszak vagyunk, 
maga miért is szeret minket? Én 
válaszoltam nekik: tudjátok, én 
nagyon önző vagyok. A gyerekek 
nagyot néztek, én tovább folytat-
tam a mondanivalómat. Egyszer 
majd meg kell állnom a felséges 
Isten előtt, aki majd levetíti nekem 
életem filmjét. Néhány filmkockán 
ti is szerepeltek. Isten meg fogja 
tőlem kérdezni: megtettél-e értük 
mindent? Mindent, ami tellett tő-
led?  Szeretnék akkor Neki igennel 
válaszolni.

  Más világ
Elődeink kik itt éltek,
már más világban léteznek,
az ő szellemük hová lett?
Nem lehet, hogy elenyészett.
Elvitték ők szép emlékét 
mosolynak, derűnek,
helyettük bánat maradt
az itt hagyott családnak.
Figyelik a csillagokból
rezdülésünk minden percben,
jeleiket küldik óvón,
védelmezőn, szeretettel.
Nem hagynak ők árván minket,
láthatatlan is ölelnek,
elkísérnek életünkben,
találkozunk egykor, ott fenn.

Magdus Melinda

  Üvegcserepek
rám tör a hiányod
pedig tudom, hogy vagy
és a lelked köntösét 
tisztára mosta a Bárány vére
most mégis fáj
hogy emléktöredéket
szedegetek a földről
az ifjúkor porából
mint csillogó üvegcserepet
mi egykor egész volt
benned való enyém
mondd, hogy önző
vagyok és szólj rám:
remélj! egyszer megölellek!
tudom, édesanyám

Dénes Katalin
2019. október 18.

Könyvbemutató, 
zenés délután!

Egy hitoktató 
gondolatai 

(1.rész)
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Az 1. oldal folytatása
A szombati rendezvényünk a 

Dobroda együttes népzenei öröm-
koncertjével zárult. A kristálytisz-
ta hangú népdalénekesnő, Fekete 
Borbála megjegyezte: ő most kicsit 
furcsán érzi magát, nem adtak még 
koncertet templomban, de az Isten 
is velünk örül most. Hálát adtunk 
az Istennek a tartalmas és jól sike-
rült első napért és azzal váltunk el 
egymástól: holnap ismét találko-
zunk és folytatjuk az ünneplést.

Október 6-án mi, az egyházta-
nács tagjai már reggelről a temp-
lom melletti téren felállított sát-
rakban előkészítettük a szentmise 
utáni vendéglátást. A vendégeink 
délelőtt 10.30-kor megérkeztek. 
Fogadtuk a koronaőröket, dr. Ká-
sáné Meszlényi Líviát, dr. Mohos 
Gábor segédpüspök atyát, dr. Bab-
lena Ferenc István urat (a KDNP 
Nógrád Megyei Szervezetének el-

nökét, Nógrád megye közgyűlésé-
nek alelnökét) és kedves feleségét, 
fülekkovácsi barátainkat és minden 
érkezőt. Ünnepünket jelenlétével 
megtisztelte dr. Kásáné Meszlényi 
Lívia, a néhai dr. Meszlényi Zoltán 
Lajos vértanú püspök unokahúga. 
Előadásában bemutatta nekünk 
a vértanú életszentséghez veze-
tő útját és megnyitotta az eredeti 
családi dokumentációkból álló 
kiállítást. Az előadás végén mé-
csest gyújtottak a vértanú püspök 
emlékére és koszorút helyeztek el 
az őt ábrázoló freskó alá. A freskót 

Gáspár Aladár festette. A szentmi-
se 11.30-kor kezdődött ünnepé-
lyes bevonulással, amely során a 
Budapestről érkezett koronaőrök 
behozták a Szent Korona hiteles 
másolatát. Együtt imádkoztak ve-
lünk a környező települések világi 
és egyházi vezetői. A szentmisét dr. 
Mohos Gábor, az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye segédpüspö-
ke és Attila atya mutatták be. A be-
vonulást követően a segédpüspök 
atya és dr. Kásáné Meszlényi Lívia 

emlékszalagot kötöttek templo-
munk zászlójára. Énekszolgálatot 
teljesített a Szent Efrém Férfikar. 
Öröm volt az ünneplő közösséget 
együtt látni, dr. Mohos Gábor taní-
tását hallgatni. A szentmisét lezáró 
áldás előtt Attila atya meglepte az 
egyháztanács tagjait, egyenként 
hívott ki bennünket a szentélybe. 
Mindenki emléklapot és kedves 
ajándékot kapott, Attila atya ezzel 
köszönte meg az önzetlen szol-
gálatunkat. A meglepetések sora 
folytatódott, hiszen Szentes Attila 
polgármester úr és Dénes László 

világi elnökünk köszöntötték az 
egyházközség lelkipásztorát, Attila 
atyát, aki már tíz éve szolgálja kö-
zöttünk az Istent és embertársait. A 
szeretet ezen megnyilvánulásaival 

ért véget a szentmise, amelyet kö-
vetően a Szent Efrém Férfikar adott 
koncertet. Emlékfotó is készült 
egyházközségünk 80 év feletti la-
kosairól. Eközben a templomtéren 
már folyt a készülődés, hiszen 
mindenkit vártunk a nagy étkező 
sátor alatt egy közös ebédre. Finom 

babgulyás, túrós lepény és egyéb 
finomságok fogadták az ünnep-
lő közösséget. Jó ebédhez szólt a 
nóta, hiszen a Rimóci Rezesbanda 
szolgáltatta a vidám zenét a falato-
záshoz. Elrévedezett tekintetem az 
ebédjüket fogyasztó ünneplőkön. 
Vidáman, feltöltődve keresték egy-
más társaságát és fogyasztották el 
az egyszerű, de jóízű ebédet. Soká-
ig beszélgettek, nem siettek haza 
és többen megemlékeztek azokról, 
akik már az égi hazában ünnepel-
tek velünk. Örültünk egymásnak 
és azt kértük a jó Istentől, hogy a 
Magyarok Nagyasszonya és Szent 
László közbenjárására tartsa meg 
és erősítse egyházközségünket. 
Kissé elfáradva, de lelkiekben fel-
töltődve, a szolgálatban megerő-
södve tértünk haza az ünnepről. 
Mindenkinek köszönetünket fejez-
zük ki, akik bármilyen formában 
hozzájárultak az ünnep megszer-

vezéséhez, lebonyolításához. A 
koronaőrök kiváltképpen a finom 
süteményeket dicsérték!  A gond-
viselő Istennek legyen dicsőség és 
hála, hogy méltó módon megünne-
pelhettük templomunk felszentelé-
sének 80. évfordulóját.

Dénes Katalin

„Templom kell ennek a népnek.”

Gáspár Aladár művésztanár 
kiállításának megnyitója

Czinkóczi Tamás koronaőr a Szent Korona hiteles másolatával

Dr. Csókay András professzor 
úr előadása

Dr. Kásáné Meszlényi Lívia, dr. Mohos Gábor segédpüspök atya 
és Attila atya tiszteletadása néhai dr. Meszlényi Zoltán Lajos 

freskója előtt

A Szent Efrém Férfikar szentmise utáni rövid koncertje
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Három év eltelte után ismét 
Nyitott templomok éjszakája prog-
ramot szerveztünk a szalmatercsi 
egyházközségben. Kitartó készü-
lődés után egy nagyon szép estét 
töltöttünk együtt, amely minden 
résztvevőnek lelki feltöltődést és 
a mindennapi életből való kilépést 
jelentett.  A programunkat Gácsi 
Mihályné, az egyháztanács vilá-
gi elnöke gondolataival nyitottuk 
meg.  Ezt követően a ministráns 
fiatalok néhány zsoltárt olvastak 
fel  mai nyelven megfogalmazva. 
Nagyon örültünk, hogy elfogadta a 
meghívásunkat Dr. Bablena Ferenc 
István, a KDNP Nógrád Megyei 
Elnöke,  Nógrád Megye Közgyű-
lésének alelnöke és Gyurkó Géza 
diakónus, akik tanúságtételükkel 
lelki útravalót adtak számunkra. 
Elmélkedésre és lelki töltekezésre 
volt lehetőség a „Jézussal az úton” 
fáklyás körmenet alatt. A körme-
netben Jézus nyilvános működé-
sének néhány állomását idéztük 
fel és elmélkedtük át.  A zeneszó 

A templomok éjszakája egy 
szép, meghitt rendezvény már több 
faluban, amelyen az emberek egyre 
többen vesznek részt. Beszélget-
tünk, értékes előadásokat hallgatunk 
meg, vetélkedtünk, imádkoztunk és 
egymást megvendégeltük. A most 
megtartott templomok éjszakája 
számomra külön emlékezetes lesz, 
édesanyám és a többi elhunyt egyhá-

zi szolgálattevő emlékére egy kis fát 
ültettünk el a résztvevőkkel a Szent 
Adalbert kápolna kertjében.  Kö-
szönöm minden hozzátartozó nevé-
ben!  Buzdítok mindenkit, hogy az 
elkövetkezendő rendezvényre minél 
többen gyertek el. Sok értékes gon-
dolattal, élménnyel tértek haza.

Köszönettel:
Szabó Pálné

Kicsi fa, nőj nagyra!
Nyitott templomok éjszakája, Piliny, 2019. 09.14.

Nyitott templomok éjszakája Szalmatercsen

is megújítja a lelket, erről a Pilinyi 
Vegyeskar előadása, Kuris Tibor 
és az ifi hittanosok szolgálata és 
Kolozsi Szilárd kántor úr orgo-
najátéka gondoskodott, melyek 
szintén nagy élményt jelentettek. 
Köszönjük nekik is, hogy eljöt-
tek hozzánk.  Egy rövid vizuális 
zarándoklaton vettek részt, akik 
jelenlétükkel megtisztelték ren-

dezvényünket, ugyanis a nyár eleji 
Fatimában tett zarándoklatunkról 
készítettem egy videós beszámo-
lót. Az estét a Miatyánk átelmél-
kedésével és Attila atya áldásával 
zártuk. Külön öröm volt számom-

ra, hogy nemcsak helyiek, hanem 
más egyházközségből érkezett ér-
deklődők is részt vettek a rendez-
vényen. Minden résztvevő nevében 

mondhatom, hogy nagy lendülettel 
és megújult erővel tértünk haza a 
programról, tértünk vissza a hét-
köznapok forgatagába. Ezúton kö-
szönöm meg Attila atya és segítőim 
támogatását a program megvalósí-

tásában. Remélem majd a jövőben 
is tudunk hasonló rendezvényeket 
megvalósítani egyházközségünk-
ben, amelyen még többen tudunk 
együtt lenni Jézussal.

Hegedűs Gergő
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...az Oltáriszentség. Eucharisztia: áldozat, 
eledel, útravaló.

A szentmise azért áldozat, mert nemcsak a 
jelképezett tárgy, hanem a feláldozás módja is 
benne van a képben, a liturgikus cselekmény-
ben. A kenyér és a bor a test és a vér szétválasz-
tását, tehát a feláldozást jelképezi, s az Egyház 
úgy ajánlja föl az adományt, ahogy Krisztus 
saját magát felajánlotta az Atyának. Krisztus 
tehát úgy van jelen a színek alatt, mint áldozat, 
s abban már benne van az Atya elfogadása is. 
S hogy ez a mi áldozatunk is, az kifejeződik az 
áldozásban, a szentségi színek magunkhoz vé-
telében, vagyis az szentáldozás is beletartozik 
a szentmise áldozati jellegébe. Krisztus testi 
jelenlétét nem szabad úgy értelmezni, mintha 
megdicsőült alakjában valamilyen megsok-
szorozódással volna jelen, hanem úgy, hogy 
az egy és ugyanaz a megdicsőült Krisztus, aki 
a mennyben van, a Szentlélek által valóságo-
san is jelen van a kenyér és a bor színe alatt. 
Nem köti magát a természet kereteihez, hanem 
éppen természetfölötti módon van jelen. Az 
egyházi hagyomány a kenyérben és a borban 
végbemenő természetfölötti változásra és a re-
ális jelenlétre az átlényegülés szót találta alkal-
masnak, mert kifejeződött benne, hogy ami a 
kenyeret kenyérré teszi, az változik át Krisztus 
testévé.

Jelképei: kalász, Gergely-mise, misztikus 
malom, az élet forrása, szőlőtő, szőlőfürt, hal, 
kenyér.

Kalász: A Szentírásban a fáraó álmában 
a hét kövér kalász József megfejtése szerint 
a bőség, az üres kalászok az ínség esztendeit 
jövendölték (Ter 41,26). Az Újszövetségben 
a tanítványok kalászból morzsolt gabonasze-
mekkel csillapították éhségüket (Mk 2,23; Mt 
12,1). Sajátosan keresztény értelmet nyert az 
Eucharisztia ábrázolásaiban: a misztikus ma-
lom, a fájdalmak férfia képeken, a kis Jézus 
jászolában, liturgikus ruhákon és edényeken 
együtt szerepel a szőlőfürttel és a szőlőtővel. A 
barokk síremlékeken a halálfejjel együtt lett a 
föltámadás jelképe. 

Gergely-mise: képtípus, melyen Nagy 
Szent Gergely misézik és az oltár fölött meg-
jelenik a fájdalmak férfia. A kép alapja az a le-
genda, mely szerint Gergely pápa által bemuta-
tott szentmise közben áldozáskor egy asszony 
kételkedett Krisztus szentségi jelenlétében és 
nevetett. A pápa visszatette a szentostyát az ol-
tárra, imádkozott, s az ostya emberi ujj alakot 
öltött, mire az asszony megrendült és hitt, majd 
magához vette a csodás szentostyát. Az elbe-
szélés később módosult és kiegészült a pápa lá-
tomásával: a pápa szentmiséje közben Krisztus 
leszállt a keresztről és vérét a kehelybe töltötte. 

Misztikus malom, ostyamalom: Jézus pél-
dabeszédéből született allegória. A Mt 24,42 
és Lk 17,35 szerint a világ végén két asszony 
őröl majd egy malommal, s az egyiket fölve-
szik, a másikat ott hagyják. Az egyházatyák és 

a skolasztikusok szerint az egyik az Egyház, a 
másik a zsinagóga, az egyik malomkő az Ószö-
vetség, a másik az Újszövetség. A malomban 
őrölt gabona Krisztus, az élet kenyere, aki a 
Boldogságos Szűz szántóföldjéből termett és 
Betlehemben (‚kenyér házában’) született e 
világra

Élet forrása: a teremtett élet keletkezésé-
re utaló képtípus, általában forrás vizéből ivó 
szarvas, páva, madár stb. Az egyházatyák ér-
telmezése szerint az élet forrásából ivó állat a 
lélek üdvösség utáni szomját jelzi. 

Szőlőtő: a szőlőnek a talaj fölötti megvas-
tagodott, metszés után meghagyott része. A 
Szentírásban Izrael az a szőlőtő, melyet Jahve 
Egyiptomból áttelepített Kánaánba, hogy ott 
gyökeret verjen és elterebélyesedjen. Az Új-
szövetségben Jézus maga mondta magát sző-
lőtőnek: „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a 
szőlőműves”. Az addig Izraelt jelképező szőlő-
tövet Jézus magára vonatkoztatja, a képnek ez 
az alkalmazása hangsúlyozza: az igazi Izrael a 
Jézussal való közösségben jön létre. 

Hal: A halászat az apostolok munka képe: 
Péter, András, Jakab, János halász volt, s 
Krisztus megígérte apostolainak, hogy ember-
halásszá teszi őket (Lk 5,10). Ezért tekintik 
védőszentjüknek Pál apostolt is a halászok, 
jóllehet Pál nem volt halász. Jézus föltámadása 
után, amikor tanítványaival ismét együtt étke-
zik, eledelük része a hal.

Kenyér: Gabonafélék őrleményéből sütött, 
alapvető táplálék. A bibliai idők emberei ál-
talában árpából, a tehetősebbek búzalisztből 
készítették a fő tápláléknak számító, lángosz-
szerű, kerek lepénykenyeret, a lehemet. Tilos 
volt kenyeret és lisztet nem-zsidóktól venni. A 
pusztai vándorlás idején kenyér helyett ették 
a mannát, a nép a kenyér hiánya miatt lázadt 
Mózes ellen. Az Újszövetségben, Jézus ko-
rában a kenyér az étkezések fő eledele volt, 
minden mást csak kiegészítésként fogyasztot-
tak. A sátán szavára Jézus megtagadta a kövek 
kenyérré változtatását. Isteni hatalmának és 
jóságának bizonysága azonban épp a kenyér-
szaporítás, mely az Eucharisztia természetére 
is előremutat. Amíg a kovász a lelki átalakulás, 
a megtérés szimbóluma, a kereszténység ke-
nyere (ostyája) az Fiúisten önfeláldozását jelzi. 
A Miatyánk negyedik  kérése nemcsak a testet 
tápláló, mindennapi, hanem a lelket tápláló égi 
kenyér kérése is. 

...az eucharisztikus csodák. Az Eucha-
risztiával kapcsolatos, természetes úton meg 
nem  magyarázható jelenségek. Az Úr Krisztus 
eucharisztikus jelenlétéről tanúskodó esemé-
nyek. A lőcsei Szent Jakab-templom freskója 
(1520 k.) ilyen csodára emlékeztet. Sziénában 
1730-ban ellopták a tabernákulumból az Oltá-
riszentséget. A megtalált szentostyák azóta is 
romlatlan állapotban láthatók a sziénai Szent 
Ferenc-templomban. 

Tőzsérné Dudás Erika

Liturgikus jelképtár
Mit is jelent...

A Zene 
Világnapja 

Igazi ünneppé varázsolták az önzetle-
nül fellépő művészek a délutánt, kora estét 
a karancsaljai Szent Miklós templomban 
szeptember 28-án, a Zene Világnapja al-
kalmából.

Scholtz Katalin, az est egyik szervezője 
köszöntötte a szép templomunkban helyet 
foglaló közönséget. Köszöntötte és bemu-
tatta az est művészeit, a Salgótarjáni Pe-
dagógus Kórust, Tóth Tibort és Tóth-Beeri 
Szilviát a Váczi Gyula Művészeti Iskola 
tanárait, művészeit, Kolozsi Szilárdot, a 
helyi iskola zenetanárát, orgonistát.

A műsort a pedagógus kórus nyitot-
ta meg Händel Messiás oratóriumából a 
Halleluja feldolgozott dallamával. A to-
vábbiakban Praetorius és Szokolay Sándor 
dallamai hangzottak el. Wolf Péter Ave 
Mariájában szólót énekelt Csetnekiné Valet 
Zsuzsanna. Felcsendült még F. Schubert 
német miséjéből a „Heilig, heilig..” Búcsú-
zóul Steve Barnett feldogozásában a „Jos-
hua fit de battle of Jericho” (Józsué jerikói 
csatája) spirituálét fogadhatta nagy tetszés-
sel a hallgatóság. A kórust Baárné Dicse 
Zsuzsanna illetve Boros Ágnes vezényelte.

A zenei esemény következő részét, a 
templom belső terét Tóth-Beeri Szilvia 
gyönyörű hangja és Tóth Tibor csodála-
tos hegedűjátéka töltötte be. Puccini Gi-
anni Schicchi operájából Lauretta áriáját, 
majd a Bohéméletből Musette keringőjét 
Tóth-Beeri Szilva adta elő. Tóth Tibor 
hangszerén Vivaldi Siciliano és Saint Se-
ans „A hattyú” dallamai csendültek fel. A 
művészek megörvendeztettek bennünket 
együttes zenélésükkel, amikor „A csitári 
hegyek alatt”, majd Mascagni Parasztbe-
csület operájából az „Ave Maria” dallamai 
szálltak füleinkbe.

Kis szünet után a hangszerek királynő-
jét Kolozsi Szilárd szólaltatta meg. J.S.Ba-
ch Korál feldolgozása, J.Pachelbel: E-moll 
toccatája és Praeludiuma bezengte a temp-
lom terét. Úgyanúgy, ahogyan Händel Sa-
rabandeja és Bach Praeludiumai.

A zenei élménnyel gazdagodott közön-
ség ezt követően Kapás Attila celebrálta 
misét hallgathatta, követhette végig. A plé-
bános bevezetőjében mondta, hogy a zene 
ünnepe után az egyház is jeles napokat 
ünnepelhet. Szeptember utolsó vasárnapja 
Szentírás napja, Szent Jeromos napja. Jero-
mos görög nyelvből újrafordította a Bibli-
át. Szeptember 29-e Szent Mihály ünnepe.

Kapás Attila örömmel mutatta be első 
alkalommal Karancsalján  Szent László 
király - nyolc helyen őrzött -  ereklyéinek 
egyikét. A Belvárosi plébániától kölcsön-
kapott ereklye, I. László király karcsontjá-
nak egyik darabját tartalmazza.

Így, együtt a nap eseménye méltó volt a 
Zene Világnapjához. Köszönjük!

Forrás: Kovács Péter
(Karancsaljai Hírmondó)
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– Nekünk, civil emberek 
legtöbbjének fontos a ranglét-
rán való előrelépés. Mennyi-
ben más a katolikus egyházon 
belül egy ilyen megtisztelő po-
zíció?

– Amennyiben őszintén és ko-
molyan gondolja az ember, akkor 
ezt nem egy magasabb rangra 
való felemelkedésnek vagy kar-
riernek tekinti, hanem szolgálat-
nak. Amikor rektor lettem azt is 
megtiszteltetésként, belém fekte-
tett bizalomként fogtam fel, most 
is ugyanígy vagyok ezzel. Való-
jában soha nem vágytam arra, 
hogy püspök legyek, azonban 
nagyon jóleső érzés volt, amikor 
mondták a kollégák, hogy örül-
nének neki, ha én lennék az új 
főpásztor. Azonban tudatosan tá-
vol tartottam magamtól azt, hogy 
ebbe akár még egy pillanatig is 
beleéljem magam. Úgy voltam 
vele, bárki is lesz a püspök elfo-
gadom, ha pedig mégis mellet-
tem döntenek nagy megtisztelte-
tésként fogom megélni.

– Váci püspökként többszö-
rösen hazatért, hiszen Mag-
lódon született, a városban 
kezdte pályáját, és többször is 
visszatért már ide. Egy másik 
püspöki székhelyet is ugyani-
lyen jó szívvel fogadott volna?

– Természetesen, ha a Szent-
atya máshova nevezett volna 
ki, örömmel teljesítettem volna 
azon akaratát is. Azonban itt 

sokkal jobban megdobbant a 
szívem, nagyobb volt bennem a 
boldogság, hiszen valóban haza-
jöttem. Nagyon szeretem a Váci 
Egyházmegyét, elfogult vagyok 
vele szemben, és külön ajándék-
nak tekintem az ide való püspöki 
kinevezésem, hiszen ritka, hogy 
valaki a saját egyházmegyéjének 
legyen a főpásztora.

– Püspökké való kinevezése 
után, valamint a szentelésen is 
elmondta, első dolga lesz, hogy 
végiglátogatja az egyházmegye 
településeit, papjait. Hol tart?

– Nemrégiben kezdtem el, 
eddig két atyát látogattam meg, 
az érsekvadkertit és a mellet-
te lévő dejtárit. Először az idős 
és beteg papokhoz megyek el, 
úgy gondolom, egyfajta szere-
tet és megbecsülés, hogy velük 
kezdem. Utána következnek 
az úgynevezett periférián lévő, 
nehezebb helyzetben élők, sze-
retném, ha ők is éreznék, hogy 
nagyon fontosak. 

– A Váci Egyházmegye e te-
kintetben igencsak megosztott, 
ide tartozik a „gazdagabb” bu-
dapesti agglomeráció egy része 
éppúgy, mint az ország néhány 
igen szegény térsége, például 
Nógrádban. Milyen kihíváso-
kat tartogat ez egy megyéspüs-
pök számára?

– Mivel nincs két egyfor-
ma település, így természetes 
két egyforma hely sem létezik. 

Mindenhol mások az embe-
rek, illetve az életkörülmények, 
amelyhez igazítani kell a lelki-
pásztorkodást. Az agglomerá-
ció sajátos módon összegyűjti 
és összetömöríti az embereket 
Budapest környékére, ahol sok 
az értelmiségi és a fiatal is, de 
valójában mindenféle korosztály 
megtalálható. A kis falvakban 
inkább idősebbek élnek, éppen 
ezért mindenkit szeretni kell, és 
minden emberrel meg kell talál-
ni a közös hangot. Az egyház-
megye minden része egyformán 
fontos, de elsősorban szeretném 
megismerni Nógrád megyét, és 
őszintén a szívemhez ölelni az 
ottani embereket.

– Hol erősebb a hit?
– Véleményem szerint Ma-

gyarországon nincs igazi sze-
génység, mert ha visszamegyünk 
a történelembe és megnézzük, 
hogy 50-60-70 évvel ezelőtt mit 
is jelentett szegénynek lenni, ah-
hoz képest a mai már elenyésző. 
Éppen ezért nem lehet azt mon-
dani, hogy ehhez lehetne kötni a 
hitet vagy éppen a hitetlenséget. 
Azt gondolom, nagyon fontos, 
hogy a hit mellett legyen meg-
térés is. Tehát, ha valaki komo-
lyan veszi a kereszténységet, és 
nem csak vasárnaponként jár 
el szentmisére, hanem az élete 
minden napjának minden per-
cében jelen van az Isten, és az 
ő iránta tanúsított szeretet, ott 
igazán mély a hit. Ez ugyanúgy 
létezik egy kis falu idős és fia-
tal emberének az életében, de 
tapasztaltam jómódúak körében 
is, mert, ha a megtérés megtörté-
nik, akkor megváltozik az egész 
életünk.

– Az Ön életében a hűség 
szó különösen fontos, hiszen 
papi és püspöki jelmondatá-
ban is szerepel? Mit jelent Ön 
számára a hűség?

– Egykori kedves plébáno-
somtól kaptam azt az igét, amely 
A jelenések könyvében olvasha-
tó, hogy „Légy hű mindhalálig, 
és neked adom az élet koroná-
ját.”

Akkor a lelkemre kötötte, 
hogy mindig legyek hűséges 
Istenhez és az Egyházhoz, én 
pedig folyamatosan erre törek-
szem. Természetesen nem va-

gyok tökéletes ember, hiszen 
nem sikerül mindig töretlenül 
megvalósítanom a Teremtő irán-
ti szeretetet. Ennek ellenére az Ő 
jóságát mindig tapasztaltam, és 
remélem, a jövőben is számít-
hatok rá. Szeretném a rám bízot-
takat is ezen az úton vezetni, és 
arra biztatni őket, hogy nagyon 
fontos az Egyházhoz való hűség. 
Ne ijedjünk meg attól, ha mi oly-
kor tökéletlenek és törékenyek 
vagyunk, hiszen Isten mindig 
hűséges.

– Saját bevallása szerint 
mindig megtapasztalta Krisz-
tus jóságát. Az életében volt-e 
olyan kiemelkedő pillanat, 
amikor azt érezte, csak az Is-
ten ereje mentette meg valami 
végzetes dologtól?

– Egyszer volt egy nagyon 
kedves, szép dolog az életem-
ben, amikor ifjú koromban 
szörfözni tanultam a Tisza-ta-
von. Amikor már azt hittem, jól 
megy, felálltam a szörfdeszká-
ra, és tettem egy jó nagy kört, 
azonban valahogy nem sikerült 
megfordítanom a vitorlát, a szél 
pedig annyira elsodort, hogy 
egész közel kerültem a Kiskörei 
víztározó zsilipeihez. Ha akkor 
be vannak kapcsolva a turbinák, 
egészen nagy baj is történhetett 
volna. Éppen alkonyodott már, 
amikor elhatároztam magam-
ban, hogy leszállok a deszkáról, 
magam után húzom azt, én pedig 
megpróbálok úszni, azonban ak-
kor megláttam, hogy jön felém 
egy motorcsónak. Egész közel 
férkőzött hozzám, majd meg-
szólalt belőle egy hang, az édes-
apám, aki már nagyon aggódott 
értem. Akkor valamiféle meg-
váltásélményben volt részem.

– Nem egyenes út vezetett 
a papi hivatáshoz, először egy 
világi főiskolán kezdte meg 
tanulmányait. Hogyan terelő-
dött mégis efelé, melyek voltak 
a legfontosabb állomások?

– Sokszor visszatekintettem 
az életem elmúlt részére, és 
mindig feltűnt, hogy már gyer-
mekkoromban nagyon szerettem 
templomba járni, tetszettek az 
ottani képek. Maglódon töltöt-
tem a fiatalságom jelentős részét, 
ahol egy művészi érzékkel ren-
delkező plébánosunk volt, aki 

Hazaért a Váci Egyházmegyébe Marton Zsolt püspök – Szívére öleli Nógrádot is

„Isten mindig hűséges”
Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát július 
12-én nevezte ki Ferenc pápa váci megyéspüspökké. Szentelése, 
illetve beiktatása nyár végén történt meg. Az idáig vezető útról, 
élete meghatározó eseményiről, élményeiről beszélgettünk a 
Nógrádot is magába foglaló Váci Egyházmegye főpásztorával.
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kifestette az Isten házát. Engem 
pedig mindig elbűvöltek azok 
a képek. Akkoriban még nem 
volt olyan, hogy diákmise, vagy 
gyermekfoglalkozás, így a pré-
dikációt nem nagyon értettem, 
azonban a festményeket meg-
csodáltam. De a hittanórákra is 
mindig szerettem járni. Amikor 
elérkeztem a bérmálkozáshoz, 
akkor is megérintett maga a ké-
szület és a szertartás.

Az 1980-as években Magyar-
országon összesen nyolc katoli-
kus iskola volt. Engem pedig már 
akkor is az a megtiszteltetés ért, 
hogy Kecskemétre, a piaristák-
hoz járhattam. Ott találkoztam az 
egyház fiatal képviselőivel, vala-
mint a keresztény humanizmus-
sal, amely szintén megérintett, 
hatott rám, és az életem megha-
tározó részévé vált. 

Talán a legérdekesebb ezzel 
kapcsolatos élményem az volt, 
amikor harmadikos gimnazis-
ta koromban az akkori rajzta-
nárom, aki világi ember volt, 
úgy döntött, hogy mivel csak 
fiúk vannak a kollégiumban, 
megtanít bennünket udvarol-
ni. Kéthetente összejöttünk, és 
mesélt nekünk arról, hogyan 
kell közeledni a lányokhoz, és 
szerelmes levelet is írtunk az 
elképzelt ideálunknak. Egyszer 
odajött hozzám, a szemembe 
nézett, és azt mondta: „Te ugye 
pap leszel? A kérdése nagyon 
meglepett, egyszerre jelent meg 
bennem a csodálkozás, az öröm 
és a megtiszteltetés érzése, hogy 
olyan komoly és mély vagyok, 
hogy akár még pap is lehetnék. 
Igazából akkor még nem tudtam 
a választ, de mivel amatőr szín-
játszó voltam, kegyeskedő arc-
cal rávágtam, hogy igen. Csak 
viccesen mondtam, de érdekes 
módon mégis megfogant, majd 
elkezdett dolgozni bennem az az 
igen. Igazából ez volt az indulás 
kezdete.

– Érettségi után mégsem 
ment rögtön szemináriumba.

– Édesapám szavaira hallgat-
tam, aki azt mondta, hogy egy-
házi iskolába jártam, most már 
menjek egy világi egyetemre, 
ismerjem meg az emberek éle-
tét, aztán, ha mégis úgy döntök, 
hogy pap leszek, kezdjem el a 
teológiát. Követtem az ő útmu-
tatását, és azt hiszem, jól tettem. 
Az évek alatt volt egy alkalom, 
amikor a szüleim hobbi tanyáján 
szerveztünk egy lelkigyakorla-

tot, ahová Szent Ferenc 
Kistestvérei és Kisnővérei 
is eljöttek. Ekkor nagyon 
megérintett az ő életük, ta-
núságtételük. 25 éves vol-
tam, és eljött az a pillanat, 
amikor kértem az Urat, 
mutassa meg számomra, 
mi az én utam. Fohász-
kodtam hozzá, hogy a kö-
vetkező esztendő legyen 
olyan, ha a házasság az 
enyém, küldje azt a lányt, 
akivel családot alapítha-
tok, ha pedig nem, akkor 
pap, esetleg szerzetes le-
szek. A lány pedig nem 
érkezett.

– A huszonéves fiata-
lok ebbe nem szoktak be-
letörődni…

– Én sem, kértem is még egy 
kis haladékot az Úrtól. Amikor 
nappali tagozaton, Veszprém-
ben elkezdtem a teológiát, mint 
világi hallgató, udvaroltam is 
egy lánynak, ám amikor már egy 
szerelmi kapcsolatban mélyül-
ni kellett volna az intimitásnak, 
akkor a partnerem is és én is azt 
vettük észre, hogy én ebben a 
kapcsolatban igazából egy lelki 
vezető, gondozó vagyok, ő pe-
dig egy lelki gyermek. Két-há-
rom eset után ez gyanússá vált, 
és számomra ez végleg megmu-
tatta, hogy az én utam nem a há-
zasság.

Mindeközben találkoztam ki-
váló papokkal, és az ő képmuta-
tás nélküli életük hatott rám. Így 
jutottam el odáig, hogy végleg 
igent mondtam erre a gyönyörű 
hivatásra. 

– Kik voltak a papi példa-
képei?

– Nagy szeretettel gondolok 
lelkiatyáimra, így a maglódi 
Horváth Józsefre vagy a sülyi 
Szegedi Lászlóra, aki a Tá-
piómenti Nagyboldogasszony 

Közösség és az egyházmegyei 
ifjúsági pasztoráció alapítója. 
Tulajdonképpen ebben a közös-
ségben szocializálódtam. Veszp-
rémben Kuminetz Géza volt rám 
nagy hatással, aki elsősorban a 
papi állhatatosságban, hűségben 
és alázatban mutatott példát. Há-
lás szeretettel gondolok Schall 
Tamásra, akinek a plébániáján 
éltem és szolgáltam.

Kispapként a legnagyobb 
hatást Bíró László püspök, egy-
kori rektorom gyakorolta rám, 
óriási, alázatos emberségével és 
befogadó szeretetével. Tomka 
Ferenc, Vereckei Tamás, Bartók 
Ferenc bencés, Nemesszeghy 
Ervin és Benkő Antal jezsuita 
atyáknak is sokat köszönhetek.

– Mit lehet tudni a család-
járól?

– Maglódról származom, ott 
is nőttem fel. Édesapám 15 esz-
tendeje már nincs köztünk, aki 
egy műszaki- és üzletember volt. 
Nagyon szerettem őt, rengeteget 
tanultam tőle, többek között az 
emberi tartást és az Istenhez való 
hűségemet is neki köszönhetem.

Édesanyám 75 éves, nyugdí-

jas kora ellenére azonban 
még mai napig is ápolóként 
tevékenykedik. Ezenkí-
vül autót vezet, kirándul, 
nagyon fiatalos. Van egy 
öcsém is, aki 15 évvel fiata-
labb nálam, de ennek elle-
nére mindenben megértjük, 
támogatjuk és szeretjük 
egymást. A testvérem házas 
ember, akinek két kisgyer-
meke is született már, az 
egyiknek én vagyok a ke-
resztapja. Havi rendszeres-
séggel járok haza, általában 
egy délutánt vagy egy estét 
töltök otthon. 

– Mit várhatnak a 
hívek az Ön főpásztori 
szolgálatától? Tervez-e 
valamilyen változást? 

Dr. Beer Miklós meghatározó 
egyénisége a magyar katolikus 
egyháznak, visz-e tovább vala-
mit az ő személyiségéből?

– A püspök atyát nagyon 
szeretem, és sok mindenért há-
lás vagyok neki. Az ő ember-
ségét, szociális érzékenységét 
szeretném valamiféleképpen 
továbbvinni. Nyilván más sze-
mélyiségek vagyunk, azonban 
voltak olyan kezdeményezései, 
amelyeket folytatni szeretnék, 
esetleg még jobban, még rész-
letesebben kidolgozni. Gondo-
lok itt a kórházi lelki gondozási 
szolgálatra, amely egy óriási 
dolog, hogy van valaki, aki nem 
csak rövid ideig tud beszélgetni 
a betegekkel, hanem ott tölti az 
élete jelentős részét.

Hasonló fontos tette volt elő-
dömnek, hogy a papok mellé di-
akónusokat, illetve akolitusokat 
rendelt. Ezeket, úgy mint a puz-
zle darabokat, még jobban össze 
szeretném illeszteni.

Gerhát Karina
Forrás: Nógrád Megyei 

Hírlap

Névjegy
Marton Zsolt 1966. március 26-án született Bu-

dapesten, majd Maglódon töltötte gyermekkorát. 
Az általános iskola elvégzése után a középfokú 

tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban 
folytatta.

1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolán.

1992-ben kezdte a teológiai szakot Veszprémben, 
majd a váci püspök Győrbe küldte. Ezután Buda-
pestre, a Központi Papnevelő Intézetbe került. 

1998-ban teológus diplomát szerzett a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 

1998. június 20-án szentelték pappá Vácott, majd 
püspöki titkár és bírósági jegyző lett ott. Ezt köve-
tően Nagykáta káplánjává, majd Dány plébániai 
kormányzójává nevezték ki. 2002-től a Váci Hittu-
dományi Főiskola Levelező tagozatán tanított, ké-
sőbb a Központi Papnevelő Intézet prefektusa lett. 
2008-tól Felső- és Alsógöd plébánosává, valamint 
váci kerületi esperessé nevezték ki. 2015-től pedig a 
Központi Papnevelő Intézet rektoraként tevékenyke-
dett egészen addig, míg idén július 12-én Őszentsége 
Ferenc pápa megyéspüspökké nem nevezte ki, fel-
szentelése, illetve beiktatása augusztus 24-én történt 
meg a Váci Székesegyházban.
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A harmadik napon következett 
a zarándoklatunk csúcspontja, hi-
szen ezt a napot teljesen Fatimá-
ban töltöttük. Miről is nevezetes 
Fatima? 1917. május 13-án három 
gyermek egy kis nyájat őrzött a Fa-
tima kisváros melletti Cova da Iria 
nevű helyen. A gyermekek neve: 

Zarándoklat Fatimába 2.
(az előző lapszámban szereplő cikk folytatása)

Ahol az angyal megjelent a pásztorgyerekeknek

Coimbrai egyetemisták

Fatimai Bazilika

Lúcia, unokaöccse, Francisco, 
unokahúga, Jacinta. A déli rózsa-
füzér-imádság után a közelükben 
levő kövekből kis házat építettek 
azon a helyen, ahol ma a bazilika 
áll. Hirtelen sugárzó fényt láttak, 
amelyet villámnak véltek. Elha-
tározták, hogy hazamennek, de 
rögtön egy második villám világí-
totta meg a helyet kissé távolabb, 
lent, és egy kis tölgyfabokor felett 
– ahol ma a jelenési kápolna áll – 
láttak egy hölgyet, aki elmondásuk 
szerint ragyogóbb volt a Napnál 
és kezei között rózsafüzért tartott, 
ő volt Mária. A hölgy azt mond-
ta a három pásztorgyermeknek, 
hogy sokat kell imádkozniuk és öt 
egymást követő hónap 13. napján 

ugyanazon órában ismét jöjjenek 
Cova da Iriába. A gyermekek így 
is tettek, és a hölgy mind az ötször 
eljött hozzájuk, és mindig meg-
térést, imádságot, bűnbánatot és 
engesztelést kért tőlük és három 
titkot bízott rájuk. Augusztus hó-
napban - mivel a gyerekeket elfog-

ták-  nem tudtak jelen lenni azon 
a helyen, ahol a többi jelenés volt. 
Így akkor a Szűzanya augusztus 
19-én jelent meg nekik egy másik 
helyen, ami ma a magyar kálvária 
útvonalán van. Az utolsó jelenés-
kor, október 13-án az egyes becs-
lésektől függően 30-70.000 ember 
volt jelen. A megjelenő hölgy azt 
mondta, ő a Rózsafüzér királynője, 
és ezen a helyen állítsanak kápol-
nát a tiszteletére. A jelenés végén 
mindenki láthatta az úgynevezett 
napcsodát: a Nap egy ezüstko-
ronghoz vált hasonlóvá, szabad 
szemmel is lehetett szemlélni, sa-
ját tengelye körül forgott, mint egy 
tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a 
földre zuhanna.  

A Római Katolikus Egyház ti-
zenhárom év múlva a jelenéseket 
hivatalosan elfogadottnak nyilvá-
nította, és engedélyezte a Szűzanya 
tiszteletét Fatimában.  A fatimai 
üzenet értelmében 1931. május 13-
án a portugál püspökök Portugáli-
át, 1942. október 31-én XII. Piusz 
pápa rádióbeszédében a világot 
ajánlotta fel Szűz Máriának. 

1946. május 13-án Masella 
bíboros, a pápai legátus megko-
ronázta a jelenési kápolna Szűza-
nya-szobrát, amelyet portugál asz-
szonyok hálából állíttattak azért, 

hogy Portugáliát elkerülte a II. 
világháború. Több pápa is elláto-
gatott a jelenések helyére, köztük 
Szent II. János Pál pápa is, aki 
hálából kereste fel Fatimát, amiért 
életben maradt. A jelenlegi  pápa 
pedig 2017. május 13-án szentté 
avatta Jacintát és Franciscót, akik 
korán meghaltak. Évekkel a jele-
nések után Lúcia nővér leírta, hogy 
a három pásztorgyermeknek már 
1916 áprilisa és októbere között 
háromszor jelent meg egy angyal, 
aki imádságra és bűnbánatra szólí-
totta fel őket. Néhány éve Lúcia is 
meghalt.

Fatima azóta a világ egyik leg-
nagyobb Mária-kegyhelye lett, 
évente milliók zarándokolnak ide.  
A mi programunk a Jelenések ká-
polnájánál kezdődött szentmisével, 
ez a kápolna a jelenések helyén 
áll. Itt található a fatimai Szűza-
nya szobra, amely úgy ábrázolja 
Máriát, ahogy a gyerekek látták a 
jelenésben. A szobor érdekessége, 
hogy a koronájában található az a 
golyó, ami II János Pál pápát találta 
el az 1981-es merényletkísérletkor. 
Mellette áll a Bazilika, mely 1928-
ban épült és egy hatalmas teret zár 
le, amely kétszerese a római Szent 
Péter térnél. A bazilikában találha-
tó a három látnok gyermek sírja. 
Belépve a bazilikába, fejünk felett 
Szent István szobra áll. A bazilika 
harangjátéka a fatimai Ave Maria 
dallamát játssza. A jó Isten különös 
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kegyelme volt, hogy misénknél az 
úrfelmutatáskor szólalt meg, ami 
még különlegesebbé tette a szer-
tartást.  Megnézve a templomot és 
rövid imádkozás után tovább foly-
tattuk programunkat, megnéztük 
a tér másik végében álló modern 
Szentháromság templomot, ami a 
világ egyik legnagyobb katolikus 
temploma, alapkövét pedig Szent 
Péter sírjából vették, s mely az 
oltárban van elhelyezve.  Délután 
a nagyar kálváriát jártuk végig, s 

Francisco sirja

Magyar Keresztúton

Jelenések Kápolnájánál

A bazilika belülről

imádkoztuk el a fatimai keresz-
tutat. A kálvária az emigrációban 
élő magyarok adományaiból épült 
azon az útvonalon, amit a pász-
torgyerekek nap, mint nap meg-
jártak. A stáció útvonalán található 
két szobor, az egyik a Szűzanya 
negyedik (augusztusi) jelenésének 
állít emléket, a másik az angyal 
megjelenését ábrázolja a megje-
lenés helyén. A kálvária végén 
található a Szent István kápolna. 
A kápolnában Magyarországhoz 
kötődő szenteket, Árpád-házi ki-
rályokat, magyar boldogokat áb-
rázoló ólomüveg ablakok szűrik a 
fényt. Mennyezetén két mozaik lát-
ható, az egyik Szent István királyt 
ábrázolja, amint felajánlja Máriá-
nak a magyar koronát, a másikon 
a három kis pásztorgyerek előtt 
megjelenő Máriát látjuk. Mind az 
ólom ablakok, mind a mozaikok 

Prokop Pèter pap-festő kezét di-
csérik. A kápolna tetején tövisko-
ronás Krisztust ábrázoló feszület 
áll, mellette a két lator alacsonyabb 
keresztje, valamint a Jézus kereszt-
je alatt álló három személy. Csodás 
élmény volt végigjárni, megnézni 
a magyar kálváriát és kápolnát, 
melynek zárásaként a kápolnában 
elhangzott az „Isten hazánkért… „ 
kezdetű énekünk. Tovább folytatva 
utunkat a látnok gyerekek háza-
it kerestük fel és tekintettük meg, 

melyek megint meghatóak voltak.  
Napunk zárásaként az esti rózsa-
füzérre és gyertyás körmenetre 
mentünk a Jelenések kápolnájához. 
Ez a program ott minden nap van, 
de az aznapi azért volt különleges, 
mert csoportunk két legifjabb tag-
ja mondta az ötödik tized felét. Mi 
három este vettünk ezen részt. Ha-
zautazásunk előtti utolsó napunkon 
két településre utaztunk el. Első-
ként Coimbra egyetemi városába 
vezetett utunk, ahol először egy Lú-
ciaról szóló kiállítást tekintettünk 
meg, majd a régi egyetem épületét 
néztük meg. Portugália első egye-
teme ez, mely egy domb tetején 
áll. 1290-ben alapították, de akkor 
még Lisszabonban volt. A mostani 
épületegyüttes legrégebbi részeit a 
XVI. században, Mánuel stílusban 
építették III. János palotájának. Az 
egyetem 1537-ben költözött át a 

palotába. A turisták megtekinthetik 
a dísztermet, a Szent Mihály-ká-
polnát, a Kecske-tornyot belépő-
jegy ellenében, de mi csak kívülről 
néztük meg, illetve egy tantermet 
tekintettünk meg. Innen a XII. szá-
zadi régi katedrálishoz sétáltunk. 
Szolid belső terében kiemelkedik 
az aranyozott fából faragott késő 
gótikus főoltára. Tovább sétálva a 
Szent Kereszt templomhoz vezetett 
utunk. 1311-ben alapították Coimb-

ték. A templomos rendet később 
feloszlatták és 1319-ben pápai en-
gedéllyel új lovagrendet alapítottak 
a Mi Urunk Jézus Krisztus lovag-
rendet. Az új rend 1334-ben foglal-
ta el a templomosok megüresedett 
kolostorát. Az épület egyik kin-
cse a Mánuel-stílusú díszablaka, 
mely a templomhajó nyugati falán 
van. Az ablakon a Mánuel-stílus 
minden eleme megfigyelhető: a 
Krisztus-rend keresztje, korallok 

és növényi motívumok. Említésre 
méltó még a hét belső kerengője 
is melyek később épültek. A ko-
lostort nevezik a portugál építészet 
és szobrászat hét évszázadot (12.-
18. század) felölelő múzeumának, 
és mint Portugália legjelentősebb 
történelmi és kulturális emlékhelye 
1983-ban felkerült a világörökség 
listájára. Ez volt zarándoklatunk 
utolsó állomása. Az este folyamán 
hálaadó szentmisénk volt az egész 
zarándoklatért, s a nap végén még 
részt vettünk az esti rózsafüzéren 
és körmeneten, s másnap indultunk 
haza. 

Úgy vélem minden résztvevő 
nevében mondhatom, hogy lelki-
ekben feltöltődve tértünk haza, és 
élményekben és látnivalóban gaz-
dag zarándoklaton vettünk részt. 

Hegedűs Gergő

ra városfalain kívül, és akkoriban 
a Santa Cruz monostor az egyik 
legfontosabb szerzetesi építménye 
volt az országnak. Szent Teotonio 
alapította meg itt a Coimbrai Szent 
Kereszt Kanonoki Rendet. Az ere-
deti templom – mivel Portugália 
első két királya ide van eltemetve – 
megkapta Portugáliában a Nemzeti 
Pantheon címet. A mai templom 
a XVI. században épült, jellegze-
tességei a XVIII. századi barokk 
orgona, az ezzel egyidős csempék, 
amik a falakat borítják, és  maga a 
kereszt, amely a főoltárnál van. 

A nap másik felében Tomarba 
vezetett az utunk, ahol a Krisz-
tus-rendi kolostort néztük meg. A 
kolostor eredetileg a XII. század-
ban a templomos rend kolostorának 
épült, a templomát a jeruzsálemi 
Szent Sír bazilika mintájára emel-
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Gyerekszáj
Harmadik osztályban ar-

ról beszéltek a gyerekek, hogy 
merre jártak a nyáron, milyen 
szép helyeket láttak. Az egyik 
kisfiú is jelentkezik:

– Én is voltam szép helyen! 
Pesten az egri várban!

*  *  *

Első osztályban az egyik 
kislánynak születésnapja volt. 
A gyerekek elkezdték sorban 
mondogatni, hogy ki mikor szü-
letett. 

– Én akkor születtem, mikor 
Csernobil felrobbant! – mondta 
egy fiú.

*  *  *

A bűnbeesés történetét dol-
goztuk fel ötödik osztályban. 
Az egyik tanuló így szólt: 

– Én tudom, hogy halt meg 
Ádám! – kíváncsian vártam a 
választ...

– Hát, félrenyelte a mérge-
zett almát!

*  *  *

– Milyen kincseket kell 
gyűjteni, amik maradandóak?- 
kérdem az egyik osztályban.

Szépen sorolgatják: szeretet, 
jóság, békesség, stb...

Majd az egyik fiú így szól:
– Margó néni, maga is egy 

kincs! Csak el kellene ásni...

*  *  *

A 80 éves templombúcsúi 
ünnepség után én is nagyon fá-
radtan mentem dolgozni. Káin 
és Ábel története volt a téma. 

– A testvérek áldozatot mu-
tattak be az Úrnak – magyaráz-
tam – Káin a föld terméséből, 
Ábel pedig meggyújtott egy 
pásztort... – mondtam nagy ko-
molyan.

A gyerekek a nevetést nem 
bírták abbahagyni!

Szőllősné Bablena Margit
gyűjtése

Mint azt halhattuk gyermek-
korunkban is a szüleinktől, nagy-
szüleinktől vagy idősebb ismerő-
seinktől, hogy valóban így is van. 
Fűben-fában van az orvosság. So-
kan nem tudjuk ugyan, de kevés 
olyan növényünk van, ami nem tar-
talmaz valamilyen gyógyító hatást.

A gyógynövényeket gyakran 
alábecsülik, pedig hatásuk sokkal 
erősebb annál, mint általában hisz-
szük.

A gyógynövények nemcsak 
azért hasznosak, mert széles kör-
ben, sokféle tünetre lehet használ-
ni őket, hanem mert természetes 
anyagok. Mellékhatásaik persze 
lehetnek, ezért mindenképpen tá-
jékozódjunk az alkalmazás mód-
járól. Várandósság esetén pedig a 
használat előtt konzultálni kell az 
orvossal..

Minden évszaknak megvannak 
a maga gyógynövényei, de most 
elsősorban az őszi gyógynövé-
nyekből említenék párat.

Közönséges boróka
Vértisztító, izzasztó, élénkítő, 

emésztésjavító és méregtelenítő 
hatású. Fokozza a máj és az epe 
működését, vizelet hajtó, ezért aki-
nek vesepanaszai vannak, óvatosan 
bánjon vele. Javítja az étvágyat, 
fertőtleníti a légzőszerveket és a 
húgyutakat.

A bodza termése

Bár a bodzának gyakrabban 
használjuk a virágát, termése, bo-
gyója is számos jótékony hatású. 
Nagyon jó izzasztó, nátha ellen és 
vesepanaszokra is bevethető. Teája 
enyhe hashajtó, és vizelethajtó ha-
tású. Sok C- és A-vitamint tartal-
maz. Almával keverve lekvár, de 
bor vagy bodzapálinka is készülhet 
belőle, ami igen ízletes. 

A galagonya termése
A termésből készült lekvárt 

szívlekvárnak is mondják: segíti a 
szívműködést és csökkenti a vér-
nyomást. Szinte kizárólag teának 
főzve fogyasztjuk, ez szabályozza 

a szívritmust, hatásos érelmeszese-
dés ellen, rugalmasan tartja a szív 
és az erek izmait. Két teáskanálnyi 
szárított galagonyát két percig két  
dl vízben kell főzni, így oldódnak 
ki értékes hatóanyagai. 

Madárberkenye
A növénynek nem csak a ter-

mését, de a levelét is felhasznál-
hatjuk, fekete tea pótlására is al-
kalmas. A terméséből készült tea 
vese- és húgyúti problémák keze-
lésében hasznos, vesekőképződés 
ellen és a húgyutak fertőtlenítésére 
alkalmas. Általában a dércsípte 
bogyókat szedik le, főznek belőle 
lekvárt, zselét, mártást húsok mel-
lé, de édes süteményekbe is bele-
tehető.

Kökény
A kökény a szilva rokona, akkor 

szokás szedni, mikor megcsípte a 
dér, ekkor édesebb. Bélhurut el-
len hatásos, míg virága hashajtó. 
Enyhe vérnyomáscsökkentőként 
is ismert. Vadételek ízesítőjeként 
gyakran használják, de híres a be-
lőle készült gin is. Lekvárja, szörp-
je szintén fogyasztható.

Csipkebogyó
(a vadrózsa termése)

C-vitaminban rendkívül gazdag, 
de A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin is 
található benne. Erősíti a vérereket, 
a kötőszövetet, a csontok szilárdsá-
gát. Ellenállóbbá válik tőle a szer-
vezet, erősödik az immunrendszer. 
Kis mézzel fogyasztva, a vesének 
segít a fehérjék lebontásában. Le-
hetőleg még narancssárgán szedjük 
le, ekkor van benne a legtöbb vita-
min. A jól ismert tea mellett készül-
het belőle hecsedlilekvár, mártás és 
szörp is. 

A fekete nadálytő 
Ilyenkor, októberben utolsó 

virágaikat bontják a fagyok előtt 
a hajtásai. A növény kunkorvirág-
zatának virágai rózsaszínűek, ibo-
lyásak.  Gyökeréből az ízületekre 
és sportsérülésekre jó tinktúrát 

készíthetünk. Gyűjtésével Gyuri 
bácsi mindig megvárja az első fa-
gyokat – így tanulta javasasszony 
nagymamájától. Az éles késsel 
megvágott gyökérfelület hófehér, 
gyűjtésre akkor a legalkalmasabb, 
ha sűrű, síkos gyökérnedvet fa-
kaszt. A gyökeret megmossuk, nem 
szabad azonban sem súrolni, sem 
áztatni, mert értékes hatóanyagai 
kioldódhatnak. Kivágjuk az elöre-
gedett, korhadt részeket. A ferdén, 
korongokra vágott gyökérszele-
teket azonnal gabonaszeszbe he-
lyezzük, úgy hogy a szesz ellepje a 
gyökeret. Két  hétig áztatjuk szoba-
hőmérsékleten, majd leszűrjük. Az 
elkészült tinktúrát kizárólag külső-
leg használjuk, izületi fájdalmakra, 
fejfájásra, zúzódásra.

Erdei szeder

Erdei szeder leveleit is lehet 
még szedni ilyenkor. Forrázata 
leginkább az ízületi betegségekre 
(reuma, köszvény) és a cukorbe-
tegségre hatásos. Az immunrend-
szer hibás működését, vérsze-
génységet, fogínyvérzést, lázat, 
bőrkiütést, menstruációs rendel-
lenességeket is kezelhetünk vele. 
Méregtelenítő hatása egyaránt van. 
Utóbbi teszi alkalmassá köszvény 
gyógyítására. Antibakteriális tulaj-
donsága miatt húgyúti betegsége-
ket, fehérfolyást kezelhetünk vele. 
Tannin tartalma miatt összehúzó 
hatású, ezért hasmenés ellen ered-
ményes. Izzasztásra és vizelethaj-
tásra is használják.

Szeretném javasolni Szabó 
Gyuri bácsi (a bükki füvesember) 
könyveit, illetve telefon elérhető-
ségét, valamint youtube elérhető-
ségét, ahol több előadása megnéz-
hető: 

Telefon: 46/390-278
Hívható: h.–p. 9.00–17.00
E-mail: info@gyorgytea.hu
Gyuri bácsi a tudományát bárki-

nek átadja, mert azt az Istentől kap-
ta ajándékba. Isten áldja meg érte! 

Mravcsik József

Az őszi gyógynövények – 
fűben-fában van az orvosság
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Kifestő

Október 23-án emlékezünk az 
olasz származású ferences papra, 
hitszónokra, a nándorfehérvári 
ütközet egyik hősére, Kapisztrán 
Szent Jánosra.

Giovanni de Capestrano 
1386. június 24-én született 
Capestranóban. Jogot tanult, és 
egy ideig Perugiában bíró volt. 
Később ferences pap lett. Ő és 
Sienai Szent Bernardin voltak 
akkoriban a legeredményesebb 
missziós népszónokok. Nemcsak 

Itáliát, hanem Németországot, 
Morvaországot, Ausztriát, Len-
gyelországot és hazánkat járta be 
népmissziókat tartva. Pápai ta-
nácsadó és pápai legátus is volt. 
A keresztények seregét Hunyadi 
Jánossal együtt vezetve kivívták 
a nándorfehérvári győzelmet. 
Ennek emlékére rendelte el III. 
Kallixtusz pápa az Urunk színe-
változásának ünnepét és a déli 
harangszót.

1416-ban csatlakozott a feren-
ces rend akkor szerveződő legszi-
gorúbb irányzatához, az obszer-
vánsokhoz. Lelkes terjesztője 
volt a Szent Név tiszteletének. 
Tanulmányai befejeztével ván-
dorprédikátorként tevékenyke-
dett: negyven éven át prédikált. 
Prédikációinak idegen nyelvterü-
leteken is nagy hatása volt, noha 
beszédeit fordítani kellett, mert 
csak olaszul és latinul tudott.

Pápai követ Európa-szerte; 
először a huszita mozgalom 
visszatérítése során kerül kap-
csolatba Magyarországgal. Őt 
bízza meg a pápa a török világ-

hódító áradat ellen való keresz-
tes védelmi hadjárat meghirde-
tésével (1453-tól). Ebben igazi 
támogatást csak a magyar nép-
től és a szentéletű Hunyadi Já-
nos törökverő hőstől kapott. A 
két Jánost barátság kötötte ösz-
sze, hadi téren Hunyadi műve, 
lelkileg Kapisztráné a nagy 
nándorfehérvári (ma belgrádi) 
diadal (1456. július 21–22.). 
Ennek emlékét hirdeti a déli 
harangszó, az Angelus (Úran-

gyala) és Urunk Színeváltozása 
ünnepe.

II. Mohamed Európa elleni 
nagy támadása összeomlott, Ma-
gyarországról is jó hetven évig tá-
vol maradt még a török. Mindkét 
hőst a harcterek járványa, a pes-
tis vitte halálba még azon évben. 
Kapisztrán Szent János 1456. 
október 23-án halt meg. Sírja az 
akkor magyar szerémi Újlakon 
(Ilok) volt. A magyar honvédség 
védőszentje volt 1945-ig.

A Katonai Ordinariátus védő-
szentje.

Évtizedes hagyomány, hogy 
október 23-án, Kapisztrán 
Szent János liturgikus emlék-
napján hivatalos magyar kül-
döttség vesz részt a szent szü-
lőhelyén, Abruzzo tartomány 
Capestrano városában a polgári 
és egyházi ünnepségeken. A 
hagyomány megteremtése Mi-
hályi Géza ’56-os forradalmár, 
a Menekült Magyar Diákok 
Szövetségének elnöke nevéhez 
fűződik.

Tőzsérné Magdus Melinda

Példaképünk lehetne
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risztus HordozóK

Akinek füle van,
hallja meg!!!

Információk,
programok:
Sírszentelések rendje

2019. október 31.,
     16 óra, Szalmatercs,
2019. november 1.,
     15 óra,Piliny,
2019. november 1.,
     16 óra Karancsalja,
2019. november 2.,
     9 óra, Etes,
2019. november 2.,
     15 óra Ságújfalu,
2019. november 2.,
     15.30 óra, Karancsság.

Püspöki látogatás 
egyházközségeinkben!

2019. november 3-án, 9 óra-
kor ünnepi szentmisét mutat be 
dr. Marton Zsolt, a Váci Egyház-
megye püspöke Szalmatercsen. A 
szentmise után megáldja a felújított 
templomtetőt és az orvosi rendelőt.

Ugyanezen a napon 11 óra-
kor ünnepi szentmisét mutat be 
Ságújfaluban, majd azt követően 
megáldja a felújított Szent László 
Közösségi Házat. A rendezvény 
meghívott vendégei: a Lumen 
Christi Gospel Kórus, dr. Latorcai 
Csaba államtitkár úr, dr. Bablena 
Ferenc István, a KDNP Nógrád 
Megyei Szervezetének elnöke, 
Nógrád Megye Közgyűlésének al-
elnöke és kedves felesége, továbbá 
dr. Kásáné Meszlényi Lívia is. Ün-
nepi eseményeinkre szeretettel hív-
juk és várjuk a kedves testvéreket, 
a tisztelt érdeklődőket!

Jótékonysági bál
2019. november 23-án, Karan-

csalján jótékonysági Erzsébet-Ka-
talin bált rendeznek a Szent Miklós 
templom javára. Bővebb informá-
ció kérhető Scholtz Katalintól, az 
egyházközség világi elnökétől.

A szentmisék rendje 2019. október 31. és november 3. között
Dátum Etes Ságújfalu Karancsság Szalmatercs Piliny Karancsalja

Okt. 31., csütörtök nincs nincs 18 óra, szentmise 17 óra, szentmise nincs nincs
Nov.1., péntek, 
Mindenszentek

8.30 óra, 
szentmise

10 óra, 
szentmise nincs nincs 11.30, 

búcsúi szentmise
17 óra, 

szentmise
Nov.2., szombat, 
Halottak Napja 19 óra, szentmise 8 óra, szentmise 18 óra, szentmise 17 óra, igeliturgia 17 óra, szentmise 17 óra, igeliturgia

Nov.3., vasárnap nincs 11 óra, püspöki 
szentmise nincs 9 óra, püspöki 

szentmise nincs nincs

A hitoktatás rendje a 2019-2020. tanévben
Egyházközség Osztály Hitoktató Hitokta-

tás napja
Hitoktatás 

helye
Hitoktatás 
időpontja

Etes

óvoda Szőllősné Bablena Margit hétfő óvoda 10.00–10.30.
1–2. osztály Szőllősné Bablena Margit hétfő alsó iskola 11.50–12.35
3–4. osztály Szőllősné Bablena Margit hétfő alsó iskola 10.55–11.40
5–6. osztály Szőllősné Bablena Margit szerda felső iskola 10.50–11.35
7–8. osztáy Szőllősné Bablena Margit szerda felső iskola 11.55–12.40
fakultatív, 

1–2. osztály Szőllősné Bablena Margit szerda alsó iskola 12.50–13.20

fakultatív, 
3–4. osztály Szőllősné Bablena Margit szerda alsó iskola 13.30–14.00

Ságújfalu

óvoda Szőllősné Bablena Margit csütörtök óvoda 15.00–15.30
1. osztály Dénesné Gyurkó Klaudia szerda általános iskola 12.40–13.25
2. osztály Dénesné Gyurkó Klaudia hétfő általános iskola 11.50–12.35
3. osztály Szőllősné Bablena Margit csütörtök általános iskola 11.50–12.35
4. osztály Szőllősné Bablena Margit csütörtök általános iskola 12.40–13.25
5. osztály Szőllősné Bablena Margit csütörtök általános iskola 10.55–11.40
6. osztály Dénes László kedd általános iskola 12.40–13.25
7. osztály Dénes László kedd általános iskola 13.30–14.15
8. osztály Dénes László kedd általános iskola 14.20–15.05

7–8. osztály Dénes László kedd általános iskola 15.15-16.00 fakult.

3. osztály Szőllősné Bablena Margit csütörtök általános iskola 13.30–14.25 első- 
áldozási felkészítés

Karancsság

óvoda Szőllősné Bablena Margit péntek óvoda, 
középső cs. 9.30–10.00

óvoda Szőllősné Bablena Margit péntek óvoda nagycs. 10.00–10.30
1. osztály Szőllősné Bablena Margit péntek általános iskola 11.00–11.45
2. osztály Durnyik Józsefné csütörtök általános iskola 12.45–13.20 (6.óra)
3. osztály Szőllősné Bablena Margit kedd általános iskola 8.10–8.55
4. osztály Szőllősné Bablena Margit kedd általános iskola 10.05–10.50
5. osztály Szőllősné Bablena Margit péntek általános iskola 11.55–12.40
6. osztály Durnyik Józsefné csütörtök általános iskola 13.25–14.10 (7. óra)
7. osztály Szőllősné Bablena Margit péntek általános iskola 12.45–13.20
8. osztály Szőllősné Bablena Margit kedd általános iskola 9.05–9.50

elsőáldozási 
felkészítő Szőllősné Bablena Margit kedd általános iskola 12.00–12.45

Piliny
óvoda Dénes Katalin péntek óvoda 15.30–16.00

1–2. osztály Dénes Katalin péntek általános iskola 14.00–14.45
3–4. osztály Dénes Katalin péntek általános iskola 14.45–15.30

Karancsalja

1/c. osztály Kovács Ilona Kinga csütörtök általános iskola 8.50–9.35
2/c. osztály Kovács Ilona Kinga hétfő általános iskola 7.55–8.40
2/c. osztály Kovács Ilona Kinga hétfő általános iskola 13.00–13.45 fakult.
3/c. osztály Kovács Ilona Kinga csütörtök általános iskola 7.55–8.40
4/c. osztály Kovács Ilona Kinga hétfő általános iskola 11.45–12.30
5/c. osztály Kovács Ilona Kinga csütörtök általános iskola 9.55–10.40
6/c. osztály Kovács Ilona Kinga hétfő általános iskola 8.50–9.35
7/c. osztály Kovács Ilona Kinga csütörtök általános iskola 8.50–9.35
8/c. osztály Kovács Ilona Kinga csütörtök általános iskola 11.45–12.30


