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A felelősség szeretet nélkül 
 – kíméletlenné tesz,

a jog szeretet nélkül
    – keményszívűvé,

az igazságosság szeretet nélkül 
         – kritikussá,

a kötelességteljesítés szeretet nélkül
                             – unottá,

a nevelés szeretet nélkül
             – makrancossá,

a szívesség szeretet nélkül
              – álarcoskodóvá,

az okosság szeretet nélkül
                    – ravasszá,

a rendérzék szeretet nélkül
                   – kicsinyessé,

a szaktudás szeretet nélkül
                         – rátartivá,

a becsület szeretet nélkül 
                         – gőgössé,

a vagyon szeretet nélkül
                      – fösvénnyé,

a hit szeretet nélkül 
                      – fanatikussá.
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Csak másnapig búcsúztunk,
és a kórházból hazavártalak.
Mi is volt az utolsó mozdulat?
Mik voltak az utolsó szavak?

Siettem a fájdalmas hírre,
de már hiába keltegettelek.
Pedig annyi mindent elmondtam volna,
ha még beszélhetek veled!

Lett volna miért bocsánatot kérni,
amit te megbocsátottál, tudom.
Jó lett volna sok mindent megköszönni…
azt, hogy testvérem voltál az úton…

minden szereteted, gondoskodásod,
amit már visszaadni nem lehet…
mert nem feleltél az ébresztő szóra,
és nem nyitottad ki a szemedet.

Szavammal, könnyemmel, szeretetemmel
ezen a földön már nem érlek el.
A fájdalmak örökre véget értek…
és a viszontlátásra várni kell.

Pedig este csak másnapig búcsúztunk…
s hazaszólított égi Mestered.

Őnéki adok éretted is hálát…
S benne ma is együtt vagyok veled.

Túrmezei Erzsébet

Csak másnapig búcsúztunk
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Jellemző, hogy a mai evangéliumban a 
törvénytudó próbára akarja tenni Jézust a 
főparancs utáni kérdésével. Jézus ugyan-
is sorban szegte meg az isteninek tartott 
előírásokat: szombaton gyógyított, mosat-
lan kezekkel hagyta enni tanítványait, nem 
böjtöltek, stb. Így könnyen azt gondolták, 
hogy az ember törvényét teszi az Isten tör-
vénye elé. Így persze, hogy vádolhatták 
volna Istenellenességgel.

A mi Urunk az Ószövetségi Szentírás 
fogalmazásában hozza a főparancsot, ami 
a kérdező törvénytudót meg is nyugtat-
ja. De azért a fari-
zeus csak megsejtett 
valamit Jézus újszö-
vetségi programjá-
ból. Kiérezte sza-
vaiból és tetteiből, 
hogy az emberszere-
tet központi szerepet 
kap, mely háttérbe 
szorítani látszik az 
Isten föltétlen első-
ségét.

És ez így van. 
Hiszen Jézus rendszerében mintha maga a 
mennyei Atya is vállalná ezt az emberköz-
pontúságot. „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mind-
az, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örökké éljen” (Jn 3, 16). Joggal ének-
li a húsvéti hajnal himnusza: „Ó kimond-
hatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát 
megmentsed, Fiadat sem kímélted érte” 
(Exsultet). Ezen csodálkozik maga az 
Isten Szent Pállal együtt: „Isten azonban 
azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, 
hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisz-
tus meghalt értünk”. (Róm 5, 7) – És maga 
Krisztus Urunk, a második isteni személy 
„isteni mivoltában nem tartotta Istennel 

való egyenlőségét olyan dolognak, amihez 
föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai 
alakot fölvéve kiüresítette önmagát” (Fil 
2, 6). Micsoda emberszolgálat volt benne, 
„aki a fölkínált öröm helyett a keresztha-
lált szenvedte el, anélkül, hogy a gyalázat-
tal törődött volna” (Zsid 12, 2).

Lehetetlen megsemmisülő imádat és 
csodálat nélkül olvasni e sorokat, hogy mit 
tett Isten az emberért. Magát megsemmisí-
tő emberszolgálat ez! És mégsem ember-
központúság, mert Jézus egy briliáns for-
dulattal mindezt belekapcsolja Isten-szol-

gálatának ára-
mába és visz-
szairányítja az 
Istenre. „Annak, 
aki engem kül-
dött – mond-
ja Kafarnaumban 
–, az az akarata, 
hogy abból, amit 
nekem adott, sem-
mit el ne veszít-
sek, hanem föltá-
masszam az utol-

só napon. Atyám akarata az, hogy mind-
az, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök-
ké éljen” (Jn 6, 40). Jézus tehát magát 
megsemmisítő emberszolgálatával tulaj-
donképpen az Atyát szolgája, őt szereti. 
És arra hív fel, hogy mi is így tegyünk: 
emberekben szolgáljuk az Istent. „Amint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek egy-
mást ti is” (Jn 13, 34). Az új parancsnak 
mértéke tehát nem az önmagunk szeretete, 
hanem a jézusi korlátlan Isten-szeretés.

Jézus a két parancsból egyet csinál. 
Gyengeségünkből ámulva nézünk az esz-
ményre, és imádkozva törekszünk leg-
alább valamit megvalósítani belőle.

Belon Gellért

A két parancs (Mt 22, 34-40)
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Álmomban sokszor világgá megyek, mint 
a mesebeli gyermek. Óriás városok kopott 
köveit koptatja tovább a talpam, tengerek 
kékjét simogatja a szemem, furcsa hangok-
kal barátkozom, ismeretlen arcok foglal-
koztatnak, nyugtalanság kerít hatalmába, a 
kíváncsiság foglya vagyok, élményt élmény-
re habzsoló akarat. Ilyenkor nem egy ország, 
hanem az Élet nagykövetének érzem magam, 
aki ott akar lenni mindenütt, pedig jól ismeri 
helyhezkötöttségének minden szenvedését.

Nemcsak „hajózni muszáj”, utazni is kell. 
Szárazföldön, vagy vízen, de utazás az éle-
tünk. Szeretjük az otthon melegét, mégis 
nyugtalanít bennünket az idegen világ. Bár-
milyen szépnek érezzük a hazai tájat, szeret-
nénk másféle földet is látni, nem hagy békén 
minket az ismeretlen… miért nem elég 
nekünk a környezetünk? Miért kívánkozunk 
máshová? Miért nincs nyugtunk?

… Csomagolok… Megpróbálom össze-
gyűjteni a lehető legkevesebb holmit, az 
épp hogy szükséges dolgokat, hiszen minél 
komolyabb az utazás célja, minél messzebb-
re vagy magasabbra akarok gyalogolni, annál 
jobban meg kell gondolnom, mit vigyek 
magammal. Az utazás mérsékletre késztet. 
Mindent el kell hagynom, ami akadályoz-
hat az előrehaladásban. Most nem a kom-
fort a fontos, hanem a cél. Nem arra készü-
lődöm, hogy napokat egyek és igyak, nem 
vásárolni indulok, hanem élményeket gyűj-
teni, ismerkedni a világ számomra ismeret-
len területével.

Az utazás: a fölfedezések öröme, a kalan-
dozás szívdobbanása. Senki sem tudja előre, 
mi is vár rá az úton. Még a legszervezettebb 
kirándulás is tartogat meglepetést.

Az utazás izgalma
már a készülődés idején megérint ben-

nünket. A készülődés az az idő, amikor az 
ember gondolatban járja be azt a tájat, ahová 

igyekszik.
„Voltam már fenn, voltam már lenn, de 

legtöbbször a kettő között, útközben. Vol-
tam már rossz, voltam már jó, földön járó, 
csillagokra bámuló. Voltam már kinn, vol-
tam már benn, mindenhol jó, de legjobb 
útközben…”

Bródy János dala nemcsak a fiatalság élet-
formáját fogalmazza meg… Már a Biblia 
emberképéről kiderül, hogy „vándorok és 
jövevények” vagyunk a földön, nincs „mara-
dandó lakásunk”, létünk egyetlen helyzetére 
sem mernénk azt mondani, hogy most már 
végleges otthonunk van.

„Nincs a földön hosszú maradás, foga-
dó ez, nem öröklakás” – énekli mellettem a 
kántor Z. Pista bácsi temetésén, s én Pista 
bácsi arcát látom magam előtt, amint halá-
la előtti hetében is azon emésztette magát, 
hogy „kihagyták” egy munkából. Ne kímél-
jenek engem – keseregte –, ne sajnálják 
tőlem azt a kis pénzt. Állok a ravatal előtt, 
nézem milyen nyugalom költözött nem-
rég még izgága arcra és arra gondolok, talán 
nem is az a „kis pénz” hajtotta ezt a becsüle-
tes parasztembert, hanem a tevékenységi láz. 
Szűknek találta a „fogadót”, és a maga mód-
ján ki akart törni belőle.

Mi az életnek nem birtokosai, hanem 
haszonélvezői vagyunk. Csak „bérlemény-
be” kapjuk a földet s nem örökbe. Azért sze-
retünk utazni, hogy minél többet lássunk a 
mindenségből, a nekünk ajándékozott világ-
ból. Nem elégszünk meg a sorsunk juttat-
ta kis területtel, mindig az Egész igézetében 
élünk, miközben részekre vagyunk utalva.

Ha az ország leggyönyörűbb vidékén 
lakunk, akkor is izgatja a fantáziánkat az a 
„másik szépség”, ahová utazunk.

Az utazás szépsége
Az emberben élő szépség utáni vágyako-

zás nem ismer határokat… Jaj, de szép! – 

Az utazás
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kiált a kisfiú, és egy pitypang fölé guggol. 
Nézem őt, mintha magamat látnám, ahogy a 
segesdi dombok között ismerkedem a világ-
gal. Hiszen egész világ volt számomra az a 
néhány kilométernyi föld, amit bebarangol-
tam, az én „földrajzkönyvemet” fák, virágok, 
füvek, lepkék és bogarak írták: gyermekko-
rom meghatározó éveiben a szépség bűvkör-
ében éltem.

A szépség fölfedezése az utazás legszebb 
feladata. Amíg fontosnak vélt dolgainkban 
tüsténkedünk, nem vesszük észre magunk 
körül a szépet. Elszaladunk a „szép élet” mel-
lett, nem látjuk a domborművet a ház tera-
sza fölött, nem fedezzük föl a szökőkút kar-
csú íveit, nincs szemünk a szépséghez, mert 
állandóan valami dolgunk van, mindig elin-
tézendő feladatok után rohangálunk, a szép-
ség örökké mostohagyermek marad az éle-
tünkben.

Nincs időnk olvasni. Nincs időnk egy kiál-
lítás megtekintésére. Napjainkból kiszorul a 
széppel való ismerkedés öröme.

Az utazás: randevú a szépséggel. Végre 
egészen átadhatjuk magunkat a táj varázs-
latának, nincs más dolgunk, mint gyönyör-
ködni. Kiléptünk a hasznosság birodalmá-
ból, „érdek nélkül” szemléljük azt, ami tet-
szik nekünk.

„Az teszi széppé a sivatagot – mondta a 
kis herceg –, hogy valahol egy kutat rejt.” 
(Exupéry) A kút reménye nélkül értelmet-
len lenne a vándorlás… ám a kis herceg azt 
is tudja, hogy „néha a szívnek is jó a víz”. A 
szív is szomjas.

Az utazás értelme
a szív szomjának csillapítása.
…Hová mész? – kérdi a barátom a busz-

megállóban. S én nem azt válaszolom neki, 
hogy „mi közöd hozzá, miért vagy rá kíván-
csi?”, hiszen jóindulatú érdeklődést tételezek 
föl; az „ember” szólt belőle, aki minden eset-
ben tudni szeretné, hogy honnan hová, mer-
ről merre tart életünk útja.

Amíg napi utazásainkra rendre válaszolni 
tudunk, a legnagyobb utazásra nincs precíz 
feleletünk. Inkább csak kérdéseink vannak.

Horváth István költő kérdései az embe-
riség ősi vágyát fogalmazzák meg: „Mint a 
vándor, kinek hátul ködbe vész emléke útja 
és hogy az út hol szakad meg, csak rója, de 
sose tudja, úgy nem tudom, ki vagyok én, 
honnan jövök, hova megyek, ki tervezte léte-
zésem, s mért akarta, hogy én legyek.” (Hor-
váth István: Valahonnan valahova) A költő 
úgy érzi, hogy a Teremtő tervének a titkát 
hordozza magában, testét „gyarló szerszám-
nak” tekinti, amely semmiképp sem lehet 
élete célja, az ő élete a végtelenségre hiva-
tott.

Emberi vágyakozásunkat sűríti megdöb-
bentően szép sorokba a tragikus sorsú Szi-
lágyi Domokos is, amikor azt kérdezi magá-
tól: „Merre sodor az idő? eljutok oda, ahol 
az anyag létformája a mosoly?” (Szilágyi 
Domokos: Ballada éjjel)

Az ember képtelen belenyugodni abba, 
hogy élete a semmibe való utazás legyen… 
Utazás közben lépten-nyomon azt tapasz-
talja, hogy minden cselekedetének, minden 
mozdulatának valami célja és értelme van. 
Ezért elviselhetetlen számára, hogy a Leg-
főbb Tett – az élete – céltalan és értelmet-
len legyen.

Szeretek utazni. Úgy érzem, minden uta-
zás előleg abból a boldogságból, amely utam 
végén vár reám.

Enzsöl Ellák
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A gyermek intelmei szüleihez
1. Ne kényeztess el! Tudom jól, hogy nincs 

mindenre szükségem amit kérek, csu-
pán kipróbálom, hogy mit csikarhatok 
ki Tőled.

2. Légy velem határozott. Ez azért fontos 
nekem, mert ezáltal érzem magam biz-
tonságban.

3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat 
vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezek-
re még idejekorán figyelmeztethet.

4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiata-
labb lennék annál, mint amilyen valójá-
ban vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy 
ostoba módon "nagy"-ként próbálok 
viselkedni.

5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet 
érsz el, ha kettesben, csendesen megma-
gyarázod, hogy miben hibáztam.

6. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök 
lennének. A kettő összekeverése megza-
varja bennem az értékek megtanulását.

7. Ne védj meg cselekedeteim következ-
ményeitől! Néha szükségem van arra, 
hogy - fájdalmak árán - magam tapasz-
taljam meg a következményeket.

8. Ne vedd rossz néven, ha durcásan azt 
mondom: "nem szeretlek". Legtöbb-
ször nem Te vagy az, akit nem szeretek, 
hanem azt a hatalmat, ami megakadá-
lyoz, hogy kedvem szerint cselekedjek.

9. Ne törődj túl sokat panaszaimmal. Néha 
csak azt szeretném elérni, hogy figyelje-
nek rám.

10. Ne korholj állandóan! Ha folyton zsör-
tölődsz, csak úgy tudok védekezni, hogy 
süketnek tettetem magam.

11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig 
pontosan kifejezni magam. Ezért tűnik 
úgy néha, mintha nem lennék "becsüle-
tes".

12. Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok 
Hozzád. Ha nem válaszolsz, egy idő 

után azt veszed majd észre, hogy abba-
hagyom a kérdezést, és máshol keresek 
választ a kérdéseimre.

13. Légy következetes. Ha nem vagy az, 
zavartnak érzem magam, és nem tudok 
többé bízni Benned.

14. Ne mondd nekem, hogy a félelmeim 
butaságok. Nagyon is valóságosak ezek 
a félelmek és csak úgy tudsz segíteni 
nekem, ha megpróbálsz megérteni.

15. Sose tégy úgy, mintha tökéletes és téved-
hetetlen lennél. Túlságosan nagy lesz a 
csalódásom, mikor rájövök, hogy egyik 
sem vagy.

16. Ne gondold, hogy elveszíted a tekin-
télyed, ha bocsánatot kérsz tőlem. A 
becsületes bocsánatkérés jóleső érzése-
ket ébreszt bennem irántad.

17. Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. 
Kérlek, nyugodj bele a próbálkozásaim-
ba, nem tudok meglenni ezek nélkül.

18. Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan 
felnövök. Biztos nehéz Neked velem 
lépést tartani, de kérlek, legalább pró-
báld meg.

19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni 
szeretet és megértés nélkül, talán nem 
is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy 
mégis?

20. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és 
légy egészséges. SZÜKSÉGEM VAN 
RÁD!
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Riporter: Lát-
hatóan a polgár-
mester úr prog-
ramjában az év 
elején megfo-
galmazott tervek 
kezdenek testet 
ölteni. Nemrégi-
ben a szennyvíz-
beruházásra kiírt 
pályázat első for-

dulóján nyert a város, most ismét egy 
nagy jelentőségű fejlesztés –a Kistérsé-
gi Egészségügyi Központ- pályázata lett 
sikeres.

Polgármester úr: Valóban így van, 
a Képviselő-testület tagjai és magam is 
örömmel értesültünk róla, hogy az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Társadal-
mi Infrastruktúra Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Kistér-
ségi járóbeteg-szakellátó központ kiala-
kítása a jánoshalmi kistérségben” című 
pályázatunkat a Bíráló Bizottság javas-
lata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Humán Erőforrás Programok Irá-
nyító Hatóságának Főigazgatója 859 557 
018 Ft összegű támogatásra érdemes-
nek ítélte. Az önkormányzat ezáltal egy-
szeri, vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.

Riporter: Ez óriási eredmény, hiszen 
ilyen mértékű összeg még nem érkezett 
Jánoshalmán az egészségügy fejlesztésé-
re. Mire fordítódik ez a pénz?

Polgármester úr: Jelenleg Jánoshal-
mán két épületben végeznek orvosaink 
rendeléseket, ezután pedig minden egy 
helyre fog kerülni. Jánoshalmával együtt 
hat település egészségügyi szolgáltatása-
it végzik majd az új épületben: Borota, 

Hajós, Kéleshalom, Mélykút és Rém 
lakosainak egyaránt közelebb lesz, mint 
a kiskunhalasi kórházba utazni. Kényel-
mesebb és olcsóbb lesz a megközelítés 
több, mint húszezer embernek. Gondol-
ni kellett a távolsági közlekedési eszkö-
zökre is, valamint arra, hogy a környé-
ken megfelelő nagyságú parkolóhely is 
kialakítható legyen az autóval érkezők 
számára. Több helyszínt megvizsgálva a 
Béke tér 9. sz. alatt lévő Kulturális Köz-
pont épületét találtuk a legmegfelelőbb-
nek, ami jelenleg sajnos nincs kihasznál-
va, így pedig biztosítottnak láttuk a hasz-
nosítást. Mivel a tavalyi évben már kiala-
kítottuk a mellette álló épületben az Imre 
Zoltán emlékszobát, szeretnénk még egy 
hangulatos közösségi teret, kávézót is 
kialakítani az udvarban, ahol szabadté-
ri irodalmi műsorokat, zenei programo-
kat is tervezünk tartani az ide látogatók-
nak hétvégén, vagy esténként. Megnyug-
tatom a közvéleményt, hogy a park meg-
lévő fái és a zöld területek sem lesznek 
háborgatva.

Ez a hatalmas összeg látványos minő-
ségi változást fog eredményezni a térség 
egészségügyi ellátásában, mivel korszerű 
diagnosztikai eszközökkel, gyógyászati 
berendezésekkel fogjuk berendezni az új 
kétszintes épületet, megkönnyítve orvo-
saink szakmai munkáját.

Riporter: Milyen új szolgáltatások lesz-
nek az épületben?

Polgármester úr: Az új intézmény egy 
integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó 
központ lesz, és a fejlesztés úgy valósul 
meg, hogy a jelenleg 34+15 órában üze-
melő szakrendelő 200 óra szakorvosi és 
60 nem szakorvosi órával fog üzemel-
ni, kiegészülve nappali kórházzal és házi 

Helyben az egészségért 
Ú j  E g é s z s é g ü g y i  K ö z p o n t  é p ü l  J á n o s h a l m á n
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szakápolási ellátással.
További cél a foglalkozás-egészségügy 

(üzemorvoslás), egészségnevelés, egész-
ségmegőrzés, betegségmegelőzés, pre-
venció és egészségtudatos életmód kiala-
kítása, valamint az egészségügy perem-
területén működő támogató civil szerve-
zetek bevonása (drogambulancia, suicid-
prevenció, krízis-központ, diabetes-klub 
stb.), tehát sokszínű a paletta, igyekszünk 
mindezeknek a tevékenységeknek helyet 
adni az épületben. Az Intézet továbbá szá-
mos egyéb funkciót is betölt majd, ilye-
nek az ügyeleti ellátás, a védőnői szol-
gálat, az anya- és csecsemővédelem, a 
terhes gondozás, terhes torna, terhessé-
gi tanácsadás, gyógytorna stb. Végül, de 
nem utolsósorban említem a mentőállo-
mást, aminek kialakítása a környékünkön 
már égetően szükséges.

Az intézmény mind építészeti megkö-

zelítésből – gondolok itt az energiataka-
rékosságra, környezettudatosságra – meg-
újuló energiák használatára, de eszköz 
oldali megközelítésből (pl. integrált infor-
matikai rendszerek, telemedicina, stb.) is 
a legkorszerűbbnek mondható, és magá-
tól értetődően akadálymentesített intéz-
mény lesz majd.

Riporter: Mikor kezdődik az építkezés?
Polgármester úr: Úgy gondolom, 

2009. tavaszán, a téli fagyok elmúltá-
val megkezdődhet a beruházás. Hozzáte-
szem, saját felelősségünkre már a támoga-
tási szerződés megkötése előtt is elkezd-
hetnénk, de ennek nem látjuk értelmét. 
Riporter: Jó egészséget kívánok ehhez a 
munkához!
Polgármester úr: Köszönöm. Önnek is 
és minden jánoshalmi polgárnak viszont 
kívánom. 

b.s.

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 2008. november 29-én 18 órától 

Jótékonysági Bált rendez a Korzó Étteremben 
a központi játszótér felújítására

Nagyszüleink a kunfehértói tábort építették, szüleink tégláiból épült a 
sportcsarnok. 

Lakossági összefogással ismét tehetünk gyermekeinkért, unokáinkért!
Tombolatárgyat köszönettel fogadunk.

J ö j j ö n  e l  ö n  i s !
Belépők kaphatóak: a Katolikus Általános Iskolában és  Óvodában, 

az Önkormányzat óvodáiban és a bölcsődében.
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A 90-es éveket írtuk. Telefont kaptam jó 
barátomtól, Somoskövi Sándor építész, gra-
fikus művésztől. Azt mondta, hogy  Jánoshal-
mán járt, ahol kedves barátja, Tajdina József 
plébános úr hívta, hogy tanácsát kérje. A plé-
bános elmesélte, hogy a templom tornyá-
nak lomtalanítása közben egy ládát talál-
tak, és kibontás után derült ki, hogy benne 
egy vászon rejtőzködik, a templom első ere-
deti oltárképe, mely Szent Annát ábrázol-
ja. A vászon borzalmas állapotban volt, a kép 
nagy része felismerhetetlen, a vászon sza-
kadt, a festék gyorsan pergett, ahogy kiterült 
a kép. Később tudtam meg, hogy közszemlén 
is volt a kép a templomban kifeszítve kezdet-
leges módon.

A Szépművészeti Múzeum munkatársai 
helyszíni szemlét tartottak, és megállapítot-
ták, hogy egy ismeretlen festő képéről van 
szó. 

A képet összetekerték és visszahelyezték 
a ládába. Meg kell jegyezni, hogy egy ilyen 
rossz állapotú festmény összetekerése már 
néhány alkalom után is a teljes megsemmisü-
léshez vezethet. De a kép senkinek nem kel-
lett, a felújításra sokat kellett volna áldoz-
ni. Ebben a helyzetben kért Sándor barátom, 
hogy menjek el Jánoshalmára és nézzük meg 
még egyszer a képet, hátha lehet vele vala-
mit kezdeni. Mint a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem műszaki igazgatója tettem látogatást 
Tajdina József plébános úrnál.

A plébánia teraszán emeltük ki a képet a 
ládából és terítettük ki. Siralmas volt a lát-
vány, de egyben csodálatos is. A hatalmas 
méret (3x5 méter), a még kivehető kép részle-
tei sejtetni engedték a valamikori csodálatos, 
monumentális oltárkép vonalait.

Milyen szép lehetne ez a klotildligeti 
campuson, futott át az agyamon. Plébános 
úr készségét nyilvánította, hogy a számuk-
ra használhatatlan festményt az egyetemnek 
adományozza Dankó László érsek úr jóváha-

gyásával. Perecz István asztalos mester segéd-
letével a kép ládástul Klotildligetre lett szál-
lítva. Elhelyeztük az Auditorim-Maximum 
színpadán. Ez volt az a hely, ahol ki lehetett 
teríteni. 

A Főmérnökség kiírt egy pályázatot a kép 
restaurálására. 

A Katolikus Egyetemi Alapítvány égisze 
alatt folyt a munka Gál Ferenc rektor úr és 
Maróth Miklós dékán úr engedélyével. A 
munkára négy restaurátor csapat pályázott. A 
helyszíni szemlét követően két csapat visszalé-
pett, mondván, lehetetlen a feladat.

Végül kedvező ajánlatot adott egy festő-res-
taurátor házaspár, Gedeon Péter és Narancsik 
Móni. A munka közel 3 millió Ft-ba került. 
A képet Pátyra, a restaurátorok lakására szál-
lítottuk, akik szó szerint a képpel keltek és 
a képpel feküdtek le hónapokon keresztül. 
A vászon éppen elfért fektetve a szobában, 
ideiglenes keretben. Mit csináltak a restau-
rátorok? Rögzítették a megmaradt festéket, 
letisztították a képet, javították a vásznat, új 
vásznat vasaltak a festményre, megfestették a 
hiányzó részeket stb. Közben kiderült, hogy 
a kép 1800-ban készült, és egy ismeretlen 
magyar festő műve.

Időközben megkezdtük a Stephaneum 
épület építését a campuson. Felkértük a ter-
vező Siklósi József építészt, találja ki, hogyan 
lehetne méltó helyet találni a képnek az épü-
letben. Így esett a választás a Stephaneum 
Dékáni Tárgyalójára. Elkészült építészetileg a 
terem, az ablakokat már elhelyezték, az egyik 
ajtó helyén nyílás tátongott.

A Gedeon házaspár közben elkészült a 
nagy művel. Lakkozatlanul a feszített vászon-
ra festett képet pomázi mesterek szép képke-
rettel látták el. Így került egy délután a kép 
végleges helyére, és lehetett az ajtót is beépí-
teni ezután a falba. A hidegtől fólia védte a 
képet, a generálkivitelező Bau-System Kft. 
külön védelmet biztosított a képnek, nehogy 

Egy oltárkép története
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I m m á r 
h á r o m 
h ó n a p j a 
új káplán 
szolgálja a 
jánoshalmi 
egyházköz-
ség hitéle-
tét, segíti a 
közösség tag-
jait hitbéli 
erősödésük-
ben. Elöljá-

róban egy rövid bemutatkozásra kérem őt azon 
olvasóink számára, akik még nem ismerik sze-
mélyesen.

 – Kaló Krisztián vagyok. Köszöntöm a 
Jánoshalmi Harangok olvasóit. Egy Borsod 
megyei kis faluban születtem. Vallásos csa-
ládból származom, mely nagy mértékben 
segített a papi hivatáshoz. Most már szüle-
im Egerbe költöztek, immár Egerbe járok 
haza. Pécset végeztem papi tanulmányaimat 
és 2004-ben szenteltek áldozópappá. Érsek 
Úr rögtön bedobott a "mélyvízbe". Kecs-
kemétre küldött a főplébániára. Ott eléggé 
szerteágazó feladataim voltak. Idén augusz-
tusban Érsek Úr úgy látta jónak, hogy a 
dispozíciót küld, így augusztus 1-től János-
halmára kerültem.

–  Hogyan ítéli meg az azóta eltelt három 
hónap benyomásait?

– Többen kérdezték, hogy nem furcsa-e 
a nagyváros után Jánoshalma, hiszen mégis 
csak kisváros. Természetesen másabb az 
egész légkör itt, mint egy nagyvárosi. Min-
dig is szoktam mondani, mivel én falu-
ból származom, hozzám mindig is közelebb 
állt a falu, egy kisebb közösség, egy kisvá-
ros. Eleinte Kecskemét volt furcsa számom-
ra. Az itteni emberek aranyosak, kedvesek. 
Az eltelt három hónap nagyon jó benyo-
mást keltett bennem az itteni emberekről. 
A Szent József Körbe magam is be szoktam 
nézni, ahol együtt beszélgetünk a keresztény 
édesapákkal. A szó jó értelmében, igazi falu-
si beállítottságú emberek laknak itt. Itt van 
kapcsolat az emberek között, nem úgy, mint 
egy nagy városban, ahol nem törődnek úgy 
egymással mint Jánoshalmán. 

A kecskeméti főplébánián is törekedtem 
szeretettel és a legjobb tudásom szerint elvé-
gezni a feladataimat. Itt is erre törekszem, 
mind a Szent Anna katolikus iskolában, 
mind a Pelikán szociális otthon idős lakói 
körében. Próbálok mindenkihez embersé-
gesen és szertettel viszonyulni.  Minden 
embernek van kisebb nagyobb hibája, de 
úgy érzem, úgy gondolom, hogy mindezek 
mellett igyekszem beilleszkedni és minden-
kivel megtalálni a közös nevezőt. 

Ehhez kívánunk jó egészséget, sok sikert és 
Isten áldását. 

b.s.

valaki megrongálja. 
Amikor már a fűtés is működött a terem-

ben, újra jött a restaurátor házaspár, hogy az 
utolsó simításokat elvégezzék a képen, tisztí-
tottak, lakkoztak.

Dankó László érsek úr végül írásban is jóvá-
hagyta az ajándékozás tényét. A Miniszterel-
nök jelenlétében felavatott épületben elhelye-
zett csodálatos Szent Anna oltárképet 2001. 

évben szentelték fel az avatás idejében.
A Szent Anna tiszteletére szentelt 220 éves 

jánoshalmi templom első oltárképéről készült 
szentkép örökítse meg az immár 208 éves olaj-
festmény újraéledését. A jánoshalmi hívek 
legyenek büszkék arra, hogy méltó helyen van 
elhelyezve régi oltárképük.

Csíky Gábor

Megtalálni a közös nevezőt...
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Ebben az évben is meg-
ajándékozta az ismeret-
len adományozó templo-
munkat 999 szál rózsával, 
sőt minden hívőt egy-egy 
Szent Anna imafüzettel. 
A szentmise végén pedig 
Szent Anna ajándékaként 
minden nagymama annyi 
nyalókát vihetett  haza, 
ahány unokája van.

Búcsú 2008
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Keresztállítás Szentkatán

Megtisztult a kecskési temető

Augusztus 17-én szenteltük fel a szentkatai út elején felállított keresztet. Zámbó Gábort 
már régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy ilyen módon is megszenteljük a tanyasi élet  
közösség teremtő erejét, valamint az ott élők  és arra járók életét. Köszönet érte!

             

Megdöbbenve tapasz-
taltuk, hogy a tavasszal 
rendbe rakott kecskési 
temetőt a nyár folyamán 
a természet vissza akar-
ta hódítani. Szeptember 
13-án a Szent József 
Kör tagjai újból neki-
álltak, hogy a temetőt 
megtisztítsák. A mel-

lékelt képek a munka 
kezdetekor és befeje-
zésekor mutatják be a 
területet ugyanabból a 
szemszögből.  Köszön-
jük mindazok munká-
ját, akik részt vettek 
ebben az embert próbá-
ló akcióban. 
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Engesztelő KÉSZ-zarándoklat 

Immáron tíz esztendeje minden 
évben országos zarándoklatot szervez 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége egy-egy hazai búcsújáró helyre. 
Idén a Mátraverebély-Szentkúti Nem-
zeti Kegyhelyen megtartott engesz-
telő, hazáért könyörgő zarándoklaton 
az ország minden részéből, nyolcvan 
KÉSZ-csoport képviseletében mintegy 
ötszáz tag vett részt. Osztie Zoltán, a 
KÉSZ elnöke elmondta, e kezdeménye-

zéssel szeretnék kifejezni a keresztény 
értelmiség elkötelezettségét a nemzet 
jobbítása érdekében. A kiállásra szükség 
is van manapság, mert nemzeti közös-
ségeinket, a családot, oktatási intézmé-
nyeinket és az egyházat sorozatos táma-
dások érik. A zarándokok a rossz idő 
ellenére zsúfolásig megtöltötték a bazi-
likát, de a délutáni litánián és a kereszt-
úton is sok hívő mondta el engesztelő és 
könyörgő imáját. 

MEGHÍVÓK
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jánoshalmi Csoportja szeretettel hívja Önt, 

családját és barátait, az  56-os áldozatok emlékére tartandó mécses gyújtásra.
A megemlékezés időpontja: 2008. november 4. kedd 19 óra. Helyszíne: 

 a jánoshalmi Hősi Emlékmű. Gyertyát vagy mécsest mindenki hozzon magával! 
Imádkozzunk együtt az áldozatok lelki üdvéért! 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hívja Önt, családját és barátait, a  
Honvéd Kaszinóban tartandó előadásra. Az előadás időpontja: 2008. november 7. 

péntek 16 óra. Meghívott előadónk: Dr. Ángyán József  egyetemi tanár, országgyű-
lési képviselő. Az előadás címe: Mi lesz veled magyar vidék?

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
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A kápolnadomb megcsúszásának megállításával a statikusok szerint tavaszig már 
nem lehet várni. A munkák előreláthatólag 4 millió forintba kerülnek, amely kifi-
zetésében a hívek adományára is számítunk. 

Képviselőtestületi gyűlés

Veszélyben a temetőkápolna

Augusztus 28-án tartotta nyárbúcsúztató gyűlését az egyházközségi képviselőtestület, a 
jó hagyományoknak megfelelően kerti partival kötötte össze. 
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Október 13-án, a milánói megemlékezéssel egy időben szentmisét mutattunk be Carlo 
Acutis halálának 2. évfordulója alkalmából. A szentként tisztelt olasz fiú 15 éves korá-
ban halt meg, akinek tanúságtevő élete példaképként áll a fiatalok előtt. 

Hódmezővásárhelyi kirándulás

Példaképre emlékeztünk

A Jánoshalmi Harangok szerkesztői augusztus 12-én Hódmezővásárhelyre láto-
gattak. A jó hangulatú kirándulás keretében ismerkedtek az alföldi város neve-
zetességeivel és az ottani tanyasi élettel.
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Augusztus 20.

Az Összefogás 
Jánoshalmáért Egye-
sület szervezésében 
sok érdekes program 
várta az érdeklődő-
ket augusztus 20-án, 
az Alkotóházban. 
A kenyérszentelést 
követő műsor után 
a vállalkozó szelle-
műek részére volt 
sodrófa hajító, patkó 
dobó és rúd rúgó 
verseny is. 
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Immár második alkalommal láttuk 
vendégül szeptember 21-én a jánoshalmi 
Szent Anna templomban a Kalocsai 
Fegyház és Börtön énekkarát. A tava-
lyi szép emlékek kapcsán határoztuk 
el, hogy hagyományt teremtünk ebből 
a szép közösségi programból. Az ének-
kart Szántó Ambrus börtönlelkész és 
a börtön parancsnoka, Szunai Mihály 
bv. ezredes is elkísérte. Az új országos 
parancsnokságtól is sikerült beszerezni 
a szükséges egyedi engedélyeket, így az 
eseményt nagy izgalommal várták mind 
az elítéltek, mind a jánoshalmi hívek. 
A közös imádság és a lélekből fakadó 
ének ismét gyönyörű széppé varázsol-
ta a szentmise hangulatát. Az Eperjesi 
Györgyné nevelőtiszt által felkészített, 
és Eperjesi György által orgonán kísért 
énekkar szereplése újra elgondolkodtat-

ta a jelenlévőket, hogy mekkora a fele-
lősségünk és milyen fontos a tanúságte-
vő életünk azok irányába, akiknek foko-
zottan is szükségük van az isteni irgalom 
és a megbocsátó szeretet megtapaszta-
lására. Köszönjük mindazok munkáját, 
akik lehetővé tették ennek az élménynek 
megtapasztalását.

Börtönénekkar Jánoshalmán
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Szeptember 30-án volt a katolikus óvodában a terményáldás, melynek során a gyerekek 
megköszönték Istennek az őszi betakarítás ajándékait, a szülőket és a vendégeket pedig 
tánccal, versekkel, énekekkel örvendeztették meg. 

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület városszépítő programja az elmúlt hetekben is 
folytatódott, s a város különböző pontjain ültettek szép virágokat mindannyiunk örömé-
re. Hálásan köszönjük a közreműködők munkáját, külön is a központi óvoda dolgozói-
nak egységes hozzáállását. 

Városszépítők

Terményáldás az óvodában
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Óvodásaink közül többen önzetlen szeretettel lemondtak egy-egy játékukról, 
hogy örömet szerezzenek olyan gyermekeknek, akik nehezebb körülmények 
között élnek. Ezek az ajándékok az „Összefogás Jánoshalmáért” Egyesület 
közvetítésével jutnak el a rászorulókhoz.

„Érik a szőlő, hajlik a vessző…” hangzott a dal a szőlőskertben. Óvodásaink szüretelés 
közben megkóstolták a finom szőlőt. A munka után következhetett a közös játék.

A katolikus óvodában történt
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Intézményünkben színes prog-
ramokkal, eseménydúsan indult a 
tanév. Tanévnyitó szentmisénken 
elbúcsúztunk Kiss Györgyné Klá-
rikától, valamint Haug Imréné 
Terikétől, akik iskolaalapítástól 
fogva áldozatos munkával irányí-
tották az intézményt. A szemé-
lyi változások ellenére, mindany-
nyiunk örömére Klárika és Teri-
ke továbbra is tanácsaival segíti 
munkánkat. 

Harminc elsős és néhány fel-
sőévfolyamos diákkal gazdago-
dott közösségünk. Tantestüle-
tünkbe négy új munkatárs érke-
zett. 

A hagyomány jegyében óvo-
dánkban szept. 20-án termény-
áldáson vettünk részt. Az isko-
lások szeptember 24-én Szent 
Gellértet az iskolák védőszent-
jét két helyszínen ünnepelték. 
A felső tagozattal Budapestre 

utaztunk, ahol a Természettudomá-
nyi Múzeumot és a Csodák Palotá-
ját látogattuk meg. Mindkét múze-
umban sok érdekes játékot próbál-
hattunk ki. Az alsó tagozatnak aka-
dályversenyt szerveztünk a Batthyány 
utcai parkban. A vegyes csapatokban 
a nagyobbak példamutató odaadással 
segítették kisebb társaikat.

Tanulóink a Gyümölcs és Szőlő-
termesztők Egyesület által szervezett 

Az ősz hírei a katolikus iskolából 
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ke r t é s z e -
ti-növény-
termesztési 
t e rmény-
k i á l l í t á s -
ra szép-
munkákat 
készítettek, 
melyekért 
szép helye-
zéseket és 
különdíjat 
kaptak.

A magyar népmese napját mesefelolva-
sással és rajzversennyel ünnepeltük.

Az aradi vértanúk évfordulóján, a városi 
megemlékezésen iskolánk diákjai méltó 
műsort adtak.

Ebben az évben is ellátogattak a Szent 
Anna iskolába a nagycsoportos óvodá-
sok, hogy betekintsenek az iskolai élet-
be. Érdekes, színes programokkal vár-
tuk őket, hogy a náluk töltött délelőtt 
maradandó élményt jelentsen számuk-
ra. Reméljük sikerült felkelteni érdeklő-
désüket, és örömmel várják 
2009 szeptemberét.

Az Apáczai Kiadó szer-
vezésében szakmai tudásun-
kat bővíthettük. Október 
8-án Szász Lídia Sára tartott 
az 1. osztályban egy élveze-
tes, több technikát is felso-
rakoztató rajz órát. Október 
14-én pedig Szilas Ádámné, 
Klári a kompetencia alapú 
matematikatanításról tartott 
előadást, amely bővelkedett 
az órákon alkalmazható fel-
adatokban, játékokban.

Az őszi kulturális prog-
ram keretében színházi bér-
letsorozatot vásároltunk, 
amelyen az alsó tagozat szin-
te teljes egészében részt vesz.

Magyart tanító pedagógusaink Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Magyartanári 
Tagozata és az ELTE BTK által szervezett 
őszi szakmai napján vettek részt.

Befejeződött a harmadikosok úszótanfo-
lyama, amely komoly vizsgával zárult. Aki 
a megmérettetésen átment, azt az edzők 
aranyéremmel jutalmazták. Bátyainé Évá-
nak és Bátyai Gábornak ezúton is köszön-
jük áldozatos munkájukat.

Kihasználtuk a vénasszonyok nyarát, és 
útra kerekedtünk, hogy megcsodáljuk az 
ezerszínű őszi erdőt. Vonattal kiutaztunk 
Erdőszélig, majd a Zsivány-domb érinté-
sével hazagyalogoltunk. A fakultatív prog-
ramba bekapcsolódott a fél diáksereg és 
szinte az egész tanári kar. A résztvevők 
jókedvűen barangoltak, még a legkisebbek 
is hősiesen kitartottak.

Halottak napjának közeledtével, egy-egy 
osztály felvállalta, hogy egyházközségünk 
elhunyt papjainak és apácáinak sírjait szé-
pen rendbe teszi.

Programokban bővelkedő hetek után 
pedig várjuk a pihentető őszi szünetet.

A tanévnyitón az elsősöknek feltűzik az iskola jelvényét



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK22. ol dal 2008. Mindenszentek

Szent Gel-
lért napon 
Budapest-
re kirán-
dultunk a 
f e l s ő s ö k -
kel és itt-
hon aka-
d á l y v e r -
senyt szer-
veztünk az 
a l s ó s o k -
nak.

Ovisok az iskolában
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Kuklis Andrea
2001-ben szereztem tanítói diplomát a bajai Eötvös József Főis-

kola Pedagógiai Fakultásán, magyar nyelv és irodalom műveltsé-
gi területen. Ezt követően a kisszállási Sallai         István Általá-
nos Iskolában tanítottam egy évig, majd 3 évig GYES-en voltam 
a kisfiammal, aki most nagycsoportos óvodás. Idén májusban a 
jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Iktatójában sikerült elhelyezked-
nem. 2008. szeptember 22-től a Szent Anna Katolikus Általános 
Iskolában dolgozom, mint napközis nevelő.

Kovács Andrea 
Kiskunhalason születtem 1971-ben. 2007-ben költöztünk János-

halmára férjemmel és két kislányunkkal. 1994-ben Szegeden 
végeztem el a főiskolát ének - zene - karvezetés szakon. 14 éve 
tanítok zongorát és ettől a tanévtől szolfézst a kiskunhalasi Művé-
szetoktatási Iskolában. Nagyon örülök, hogy itt Jánoshalmán a 
Szent Anna Katolikus Iskolában is tanítok, és foglalkozhatok a gye-
rekek zenei nevelésével. Szeretném, ha minél több zeneszerető és 
zeneértő diák kerülne ki iskolánkból

Schweibert Edit
1984-ben születtem, Jánoshalmán lakom. 2008-ban fejeztem be 

tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karán angol és egészségtan szakon. Főiskolás éveim 
alatt egyéni tanrendesként már fél évet tanítottam a Hunyadi isko-
la gimnáziumában angol nyelvet. Ebben a tanévben pedig a katoli-
kus iskolában 1-8 osztályos diákoknak segítem az angol nyelv elsa-
játítását. 

Bánfiné Sódar Szilvia, 26 éves jánoshalmi lakos vagyok.
A Hunyadi János Általános Iskola tanulója voltam, ahol énekkarban 
énekeltem, emellett a Lajtha László Művészeti Iskolában furulyáz-
ni, énekelni és fuvolázni tanultam. A gimnáziumot is Jánoshalmán 
végeztem. Általános iskolás korom óta az érettségiig folyamatosan 
jártam ifjúsági hittanra is.
Az érettségi után férjhez mentem, Bánfi Attilához. 
2004-ben végeztem a bajai Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakul-
tás, óvodapedagógus szakán. Két gyermekem van, Anna Éva, Szent 

Anna Katolikus Általános Iskola 1. osztályos tanulója és Ádám, ő a Szent Anna Katoli-
kus Óvoda kiscsoportosa.
2008 januárjától Balotaszálláson, a Napközi Otthonos Óvodában dolgoztam.
2008. szeptember 1-től Jánoshalmán a Szent Anna Katolikus Óvodába dolgozom. A kati-
ca csoport óvó nénije vagyok Dr. Miskolczi Józsefnével együtt.

Új kollégák a katolikus intézményben
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Kezembe került egy régi fénykép, a 
hatvanas évekből. Rajta egy autócsodát 
bámulnak gyerekek. Egy amerikai autót, 
amely akkor maga volt a tökéletesség. A 
Moszkvicsok meg a Trabantok világában.

Micsoda autócsodák vannak manapság! 
Mindenféle számítógépes kijelzővel, meg 
útmutatóval, betáplálható a cél, s mutatja 
a legrövidebb utat, meg hogy hol kell for-
dulni, merre kell menni, s ki tudja, még 
mi mindent tud egy ilyen autó. Van ára 
is, természetesen több millió forint, van-
nak tizenöt- meg húszmilliós autók is. 
Nem olcsó dolog biztosítást kötni rájuk, 
mondják.

A pöttömnyi kisgyerek ehhez képest 
mennyire védtelen. Kiszolgáltatott. Sír. 
Egyetlen lépést sem tud tenni. Föl kell 
venni, dédelgetni, dajkálni kell, míg meg-
emberesedik.

Elgondolkodtunk-e már azon, hogy az 
autócsoda, attól a perctől kezdve, hogy 
üzembe helyezik, hogy forgalomba állít-
ják, veszít az értékéből. Minél idősebb, 
annál értéktelenebb. Úgy mondják, amor-

tizálódik. Még akkor is, ha gondozzák, ha 
rendszeresen szervizbe viszik. Veszít az 
értékéből.

A ma született kisgyermek pedig attól a 
pillanattól kezdve, hogy felsírt, képes arra, 
hogy teljesebbé váljon, hogy fejlődjék, 
növekedjék. Nyitott a világra. Mosolyog, 
ha rámosolyognak. Birtokba veszi a vilá-
got, ha már nagyobbacska, és egyre több 
lesz, egyre mélyül az élete, egyre gazda-
gabb lesz. Minden nap képes arra, hogy 
meghaladja önmagát.

Az egymás mellé helyezett autócsodák: 
garázs, raktár, autószalon.

Az egymás mellett élő emberek: család, 
barátság, szerelem, munkaközösség, köz-
ség, nép, nemzet…

Törődünk-e legalább annyira testi-lelki 
egészségünkkel, mint amennyire az autót 
félti a gazdája? Mert mennyivel többet 
értek ti náluk…

Korzenszky Richárd OSB
Üzenőfüzet című könyvéből

Mennyivel többet értek ti náluk


