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Átadták a Mindszenty Sportközpontot Zalaegerszegen

Az elmúlt években már több alkalom-
mal is beszámoltunk az intézményben 
zajló beruházásokról, fejlesztésekről, 
de azt gondolom, hogy ez a mostani 
nagyságában mindegyiket felülmúlja. 
Alapvetően a mindennapos testneve-
lés igényei miatt vált szükségessé a 
sportközpont megépítése, vagy ez már a 
jövőnek is szól, a minőségibb oktatás és 
a közösségi élet újrateremtése felé egy 
lépés?
Alapítónk, Mindszenty József és a Notre 
Dame Rend nővérei több mint kilenc év-
tizeddel ezelőtt gyermekeink, a jövőnk ér-
dekében láttak munkához. Ezt a munkát 
folytatjuk az iskola újranyitását követően 
immár huszonnyolcadik tanéve. Az elmúlt 
évek fejlesztései többnyire pályázati tá-
mogatásokból, illetve önerőből valósultak 
meg. A most átadott sportközpont Ma-
gyarország Kormányának 3,3 milliárdos 
támogatásából és a fenntartó 200 millió 
forintos önrészéből épült meg. 

Hogyan segíti ez az új létesítmény a 
gyerekek hatékonyabb oktatását?
A mindennapos testnevelés feltételeinek 
megteremtése révén kiteljesedhet az ok-
tató-nevelő munkánk az általános iskolás 
korosztálytól a gimnáziumi tanulókig be-
záróan. A most befejeződött beruházással 
vált teljessé az az infrastrukturális háttér, 
mely révén a szabadtéri sportpályák mel-
lett a tantermekben folyó oktató-nevelő 
munka is optimális körülmények között 
valósulhat meg. Az építkezések miatt az 
udvarunk jelentős része építési területté 
vált az elmúlt években. A beruházás be-
fejezését követően gyermekeink számára 
használhatóvá vált a játszótér és az új 
kosárlabdapálya a sportközpont épülete 
mellett, így biztosított a szabadidő hasz-
nos eltöltése biztonságos körülmények 
között, a szabad levegőn.

Sportközpontról beszélünk és nem 
tornacsarnokról, tornateremről. Miért a 
megnevezésbeli különbség, mi a funkci-
ója az új épületnek?
Célunk az volt, hogy olyan közösségi 
tereket alakítsunk ki, ahol a testnevelés 
órák és vívóedzések mellett sportrendez-

vényeknek, iskolai ünnepségeknek és lelki 
programoknak is helyet tudunk biztosíta-
ni. Kialakításra került egy fejlesztő torna-
szoba is, melyben a kiscsoportos mozgás-
fejlesztő foglalkozások megtartását segítő 
eszközök is megtalálhatók, többek között 
a mozgáskoordinációt fejlesztő mászófal, 
melyet a legkisebb gyermekeink már az 
első pillanattól kezdve nagy örömmel 
vettek birtokukba.

Az avatóünnepségen elhangzott, hogy a 
sportnak jellemformáló ereje is van.
A sportolás a mai túlhajszolt, roha-
nó, aggódással teli világban igencsak 
megbecsülendő érték. A sportban a 
tanulóink nemcsak fogalmakat alkotnak 
az erkölcsi normákról, hanem ezeket 
közösségi tevékenységek során élik meg, 
így személyiségük is erősebben formá-
lódik. A sport tudatos fegyelemre nevel, 
mely az önuralom, a helyes önértékelés, a 
szabályok és követelmények elfogadása, 
illetve a közösséghez való alkalmazkodás 
képességével alakul ki.
A sport javítja az énképet azáltal, hogy 
csökkenti a belső feszültséget, oldja a 
szorongást, növeli az önbizalmat. A sport 
azonban önmagában nem elegendő a 
teljes emberré váláshoz. A személyiség 
fejlődése egy soktényezős, komplex folya-
mat, melyhez nélkülözhetetlen a család és 
az iskola nevelő hatása. 

Új létesítménnyel gazdagodott a Mindszenty József Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium Zalaegerszegen. A mindennapos testnevelés és a ver-
senyszerű sportolás lebonyolítására is alkalmas sportközpontot avattak az 
intézmény udvarán. A fejlesztés jelentőségéről, a jövőbeni lehetőségekről 
beszélgettünk Csordás Róberttel, a Mindszenty-iskola igazgatójával.

A sportközpont egyben a Zalaegersze-
gi Vívó Egyletnek is központja. Velük 
mióta tart az együttműködés és nekik 
milyen lehetőségeket alakítottak ki? 
Emeljük ki külön, hogy kerekesszéke-
seknek is van módjuk itt edzeni.
Több mint húsz évre tekint vissza az isko-
la és a Vívó Egylet kapcsolata. Az akkor 
létrehozott vívóterem mára olyannyira 
szűkössé vált, hogy az utóbbi időszak-
ban a kerekesszékes vívóedzésekre már 
az alagsori tornaszobában kerülhetett 
sor, mely komoly szervezést igényelt az 
akadálymentes megközelíthetőség miatt. 
A most elkészült vívócsarnok optimális 
körülményeket nyújt az edzések és a ver-
senyek számára egyaránt. Az épületrész-
ben akadálymentes öltözők, mellékhelyi-
ségek is szolgálják a sportolók zavartalan 
felkészülését.
Diákjaink közül sokan tagjai és ered-
ményes versenyzői a Vívó Egyletnek. 
Örömünkre szolgál, hogy a következő 
tanévben gimnáziumunkban kezdi meg 
középiskolai tanulmányait a kerekesszé-
kes szakosztály egyik igazolt tagja is.

Ezzel a beruházással nem zárultak le az 
építkezések. Milyen fejlesztések zajla-
nak jelenleg is Önöknél?
Az intézményt fenntartó Notre Dame 
Rend anyagi támogatásával indult el 
tavaly nyáron egy új épületszárny építése, 
mely magában foglalja a régi vívóterem 
és öltözők átalakítását is. A használa-
ton kívülre került épületrészben három 
tanterem, felekezeti hittanszoba, tanári 
szoba és mellékhelyiségek kerülnek kiala-
kításra. Az új épületben, mely függőfolyo-
sóval lesz összekötve a főépülettel, négy 
nyelvi tanterem – melyek közül az egyik 
az alsó tagozaton tanuló gyermekek digi-
tális-informatikai tanulásának színtere 
lesz –, továbbá tanári szoba, kettő termé-
szettudományi előadó, szertár, teakonyha, 
valamint az alagsorban garázsok, raktár- 
és szociális helyiségek létesülnek. Az 
épület – reményeink szerint – a következő 
tanév elején kerül átadásra.
Júniusban elkezdődik iskolánk kápolná-
jának felújítása Magyarország Kormá-
nyának 15 millió forintos támogatásával, 
mely terveink szerint szeptemberre be is 
fejeződik.
A Mindszenty Iskoláért Alapítvány és a 
Szülői Munkaközösség az Eon által meg-
hirdetett, világítástechnikai pályázaton 
sikeresen szerepelt. Az elnyert támoga-
táshoz az alapítvány és a szülői szervezet 
további pénzügyi forrást biztosított, 
így – terveink szerint – három tanterem 
világításának korszerűsítése valósulhat 
meg a nyári szünidőben. 
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A Mindszenty Sportközpontban talált új otthonra 
a Zalaegerszegi Vívó Egylet

Mióta működik a Vívó Egylet?
A zalaegerszegi vívás és ez által a ZVE 
története 53 éves múltra tekint vissza, 
1968-ban alakult meg a Z. Dózsa vívó 
szakosztálya. 1991 fordulópontot jelentett 
az egerszegi vívósport életében. Ezen a 
napon a Zalaegerszegi Dózsa SE közgyű-
lésén döntés született a vívószakosztály 
kiválásáról, aminek következtében 1991. 
március 01-jén létrejött a Zalaegerszegi 
Vívó Egylet.

Milyen korosztályokkal dolgoznak?
7 éves kortól várjuk a gyerekeket, de még 
10-12 éves korban sem késő elkezdeni 
a vívást. Alapvetően utánpótláskorú 
versenyzők vannak az egyesületben, ami 
azt jelenti, hogy 7-19 éves kor közötti 
gyermekek alkotják az egyesület gerincét. 
10 fő körül van a felnőtt és veterán korú 
vívóink létszáma.

Az eredmény a fontos, vagy a jellemfor-
málás?
A legfontosabb természetesen a jellemfor-
málás, de hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy az eredmények ne lennének fonto-
sak. A két dolog szorosan kapcsolódik egy-
máshoz. Eredményt csak szorgalommal, 
koncentrációval, kiegyensúlyozottsággal 
lehet elérni.

Mikor, hogyan kerültek kapcsolatba 
a Mindszenty-iskolával, és hogyan 
alakult az együttműködés az elmúlt 
években? 
A ZVE első valódi otthona a 2000-ben 
a Mindszenty József Általános Iskola és 
Gimnázium falain belül kialakított vívó-
terem volt. Az egyesület kapcsolata az 
iskolát fenntartó Notre Dame Női Kano-
nok- és Tanítórenddel mindig harmonikus 
volt, egymás tiszteletén alapult, aminek 
eredménye lett a Rend beruházásában 

megépült új vívóterem. Az iskola sok ta-
nulója sportolt az egyesület tagjaként.

Milyen lehetőséget ad a sportolók és a 
klub számára, hogy egy új, színvonalas 
vívótermet vehettek birtokba? 
A legfontosabb az egyesület szempontjá-
ból, hogy az új infrastruktúrának köszön-
hetően minél több gyereket tudjunk be-
vonzani és meg tudjuk velük ismertetni a 
sportágat. Természetesen az edzésmunka 
színvonalának javulását is biztosítja az új 
terem, továbbá lehetőséget nyújt országos 
és nemzetközi edzőtáborok és versenyek 
rendezésére is.

Nagyon fontos, hogy kerekesszékesek-
nek is nyújtanak edzési lehetőséget.
A kerekesszékes szakosztályunk Miszory 
Béla vezetésével 2018-ban alakult meg, 
Jelenleg 9 fős a csapat, akik nemcsak 
egymás vívótársai, ellenfelei, sorstársai, 
hanem barátai, bizalmasai és már-már 
családtagjai is. Jelenleg heti 2 alkalommal 
edzenek, és várják kis csapatukba az új 

társakat, mindazokat, akik egy összetartó 
közösség fontos és megbecsült tagjaivá 
szeretnének válni.

Aki szeretné kipróbálni a vívósportot, 
az hol érdeklődhet? Milyen feltételekkel 
lehet részt venni az edzéseken?
Edzéseinket az új vívóteremben tartjuk. 
Minden délután vannak edzések, melye-
ket személyesen is meg tudnak nézni az 
érdeklődők. Telefonon: Tiba Anitánál a 
06 30/645-1389-es számon, e-mailben: a 
zegivivas@gmail.com címen lehet érdek-
lődni.

Nagyszerű körülmények 
között folytathatja eddi-
gi eredményes munká-
ját a Zalaegerszegi Vívó 
Egylet.
Az új helyszínről, az új 
lehetőségekről kérdeztük 
Darabos Gézát,
az Egylet elnökét.

A XIII. században Páduai Szent Antal eucharisztikus csodával 
térített meg egy makacs eretneket. Az eretneket Bononillonak 
hívták. Szent Antal megkérdezte tőle, szakítana-e tévhitével, 
ha öszvére letérdelne az Oltáriszentségben jelen levő Teremtője 
előtt és imádná Őt. Az eretnek az alábbi feltételekkel mondott 
igent: az öszvérnek két napig nem ad enni, a harmadik napon 
pedig a piacra vezeti, ahol az egyik oldalon csábító friss takar-
mány várná, a másik oldalon pedig Antal állna az Oltáriszent-
séggel. Antal beleegyezett.

Elérkezett a különös esemény napja. A tér megtelt emberekkel. 
Ahogy Bononillo a kiéheztetett állatot hozta, biztos volt benne, 
hogy az öszvér szimatot kap, és a takarmányhoz megy oda. Té-
vedett. Mikor az öszvért elengedte, az habozás nélkül Antalhoz 
ment oda, és az imádás jeleként letérdelt a legszentebb Oltári-
szentség előtt. Megrendülésében az eretnek is térdre borult az 
Oltáriszentség előtt, és szakított tévhitével.

Páduai Szent Antal legendája

Páduai Szent Antal eucharisztikus csodája
Csehi, Szent Antal-templom

Egyházmegyénk honlapján jelent meg a hír, mely szerint az 
oktatásért felelős miniszter nevében eljárva, a köznevelésért 
felelős államtitkár jóváhagyta a Szombathelyi Egyházmegyé-
nek a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium egyes intézményegységei vonatkozásában a fenn-
tartói jog átvételére irányuló kérelmét. Mint ismert, tavasszal 
szavazáson nyilváníthattak véleményt a szülők a Szombathelyi 
Egyházmegye iskolaátvételi szándékáról. Mind Szentgotthár-
don, mind Magyarlakon és Rábagyarmaton úgy döntött a 
voksolók többsége, hogy támogatja ezt a tervet. Ezt követte a 
miniszteri jóváhagyás. 

A döntéseknek megfelelően 2021. szeptember 1. napjától a 
Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerülnek az alábbi 
intézményegységek:
• Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium 

székhelyintézménye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 2.-4.

• Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium 
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája (azzal 
a módosítással, hogy 1-8. évfolyamos nevelési-oktatási in-
tézményként működik), 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3.

• Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium 
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, 
Kossuth Lajos u. 236.

• Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium 
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája Rábagyarmati 
Telephelye, 9961 Rábagyarmat, Város út 1.

Mivel a fenntartói jog kerül átadásra, ezért az iskola OM azono-
sítója nem fog változni. Ebből az következik, hogy az iskolába 
eddig beíratott tanulók tanulói jogviszonya nem szűnik meg, 
ők az egyházi fenntartó által átvett iskola tanulói maradnak 
1-12. évfolyamig. Ezért azoknak a szülőknek, akik az egyházi 
iskolába járatnák gyermekeiket, nem kell nyilatkozniuk erről, 
hiszen a gyermeküknek már tanulói jogviszonya van az átvett 
intézményben.

A vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett általános 
iskolai nevelés-oktatást 2021. szeptember 1. napjától a Szom-
bathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szent-
gotthárdi Arany János Általános Iskola fogja biztosítani, amely 
a jelenlegi oktatási intézményből kiválással jön létre. Az állami 
általános iskola új intézményként, új oktatási azonosító (OM) 
számmal kezdi meg szeptember 1-jétől működését 1-8. évfolya-
mon. Ebből következik, hogy csak azoknak a szülőknek kell 
nyilatkozniuk az iskolaváltásról, akik gyermeküket szeptember 
1-jétől nem egyházi iskolába szeretnék járatni. Ezt a nyilatkoza-
tot a Szombathelyi Tankerületi Központ fogja beszerezni.

A Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerül
a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
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Hogyan tehetjük újra élő-
vé egyházközségeinket a 
pandémia után? Hogyan 
próbáljuk újjászervez-
ni közösségeinket? Erre 
keressük a választ e havi 
lapunkban Tömő Jánossal, 
aki Szombathelyen igyek-
szik a fiatalokat Jézushoz 
elvezetni.

Lapunk júniusi számában Horváth 
József atyával és Perger Gyula atyával 
is érintettük a közösségépítést, mint a 
járványhelyzet elmúltával, a jövőbeni 
egyik fontos feladatot Egyházunk és 
egyházmegyénk előtt. Ezt Te is így 
látod?
A járvány megjelenése előtti hónapok-
ban rendszeresen tudtunk megvaló-
sítani több száz fős rendezvényeket 
Szombathelyen, gondolok itt az alphás 
estékre a moziban vagy az Ez az a nap! 
rendezvényre. Megjelent egy teljesen 
új minőség a városban, szívesen jöttek 
az emberek, de nemcsak a rendez-
vény miatt, hanem mert találkoztak 
ismerősökkel, odaléptek egymáshoz 
egy kézfogásra. Elkezdtünk egy olyan 
kultúrát építeni, ami egyetemes, vonzó 
és egy átlagos középiskolás is jól érzi 
magát benne. Ezek folytatódtak volna 
tovább, de be kellett húzni a kéziféket. 
Most azon dolgozunk a fiatalokkal, 
hogy ismét fel tudjunk építeni egy olyan 

közeget, ahová mindenkit meg tudunk 
hívni.

Te egy sokak szemében nehéz kor-
osztállyal, a fiatalokkal foglalkozol 
hosszú évek óta. Hogyan kerültél 
velük kapcsolatba és miért tartasz ki 
mellettük? 
A Premontrei Gimnáziumban tartottam 
néhány hittanórát, ott ismerkedtem meg 
többekkel és ott kezdődött el az ifjúsági 
munka. Egy irodában nem lehet ifjúsági 
munkát végezni, mert ott nincsenek 
fiatalok. Be kell menni közéjük. Óriási 
lehetőséget látok a bérmálkozási felké-
szítőkben is. Az évek alatt úgy látom, 
hogy 10%-ot mindenképpen ki lehet ha-
lászni egy hittancsoportból. Egy 30 fős 
csoportból általában lesz 3 ember, akivel 
kapcsolatban lehet maradni a hivata-
los kereteken túl is. Elég nagy létszám 
esetén még több érdeklődő fog jelentkez-
ni és kialakul egy kapcsolati háló, amit 
tartalommal lehet megtölteni. Ez pedig 
újabb kapcsolatokat fog eredményezni. 
Nem "kitartani" kell elsősorban a fiata-
lok mellett, hanem teret adni az egyéni 
fejlődésükhöz.

Mi tartja a fiatalokat az általatok ki-
alakított közösségben/közösségekben? 
Mit tudtok egymásnak adni, amit 
máshol nem érnek el, nem kapnak 
meg a fiatalok?

Közösségi, de mégis személyes "imaél-
ményt" nyújtunk. Azon lehetne gon-
dolkodni, hogy ezt máshol miért nem 
kapják meg? Vannak lemorzsolódók 
természetesen, de már szép számmal 
vannak olyanok is, akik megházasodtak 
és mégis egy csapatot alkotunk. Bérmál-
kozói korosztálytól felfelé mindenkit 
megszólítunk. Igyekszünk a  tehetsé-
geseket fejleszteni, kibontakoztatni. Ez 
különösen hangsúlyos volt az elmúlt 
tanévben. Rajzszakkört és zenei műhelyt 
is indítottunk. Ezeket szeptembertől 
folytatni szeretnénk.

A közösségekre, mint erőforrásokra 
tekintünk az Egyházban is. A követ-
kezőkben talán néhány gyakorlati 
tanácsot adhatnánk, hogyan lehetne 
ezt csinálni, akár a Ti példátokon 
keresztül. Hogyan vágjunk bele?
Először is kell valamiféle belső indítta-
tás. Érdemes lehet előtte elzarándokol-
ni valahová, elkérni ezt a kegyelmet. 
Nálunk én voltam a felnőtt kezdemé-
nyező, aki megszólította a gimiseket és 
imádkozni tanítottam őket. Fontosak 
a konkrét programok, rendezvények, 
amik nem lehetnek szervezetlenek vagy 
igénytelenek. Szinte mindegy, hogy "mit 
csinálunk", a lényeg az  összeszedettség. 
A fiatalok akkor érzik komfortosan ma-
gukat egy programon, ha ott láthatóak 
a keretek. Emellett fontos, hogy legyen 
a csoportnak egy víziója, amit követ. A 
Loretto közösség víziója, hogy fiatalokat 
evangelizáljunk és segítsünk abban, 
hogy megtalálják az életük célját.

Hogyan tudjuk elérni, hogy a közössé-
gi összejövetelek gyümölcsözőek legye-
nek mindenki számára és ne csak egy 
szokásos időeltöltés legyen?
Mi nem találkozunk hetente, hanem van 
több baráti kör, akik tartják egymással 
a kapcsolatot. Egy-egy konkrét feladatra 
szervezünk mindig "missziós" csapatot, 
tehát felelősséget bízunk a diákokra. A 
feladatok nagyon eltérőek és mindenki 
tud választani neki tetszőt. Valaki a 
kiscsoportos beszélgetések koordinálá-
sában ügyes, más meg a dekorációban, 
zenében, szervezésben vagy éppen a 
takarításban, székek pakolásában, szóró-
lapozásban. A közös pont bennünk, hogy 
imádkozni mindenki szeret. Azt hiszem, 
a közbenjárás az egyik erősségünk.

Közösségépítés - keresztény szemmel Fontos, hogy a közösség időről időre bi-
zonyos egyházi eseményeken, vagy más-
hol együtt is megjelenjen, tanúságot 
tegyen, esetleg cselekvően szerepeljen? 
Folyamatosan keressük azokat a lehető-
ségeket, ahol együtt meg tudunk jelenni. 
A feladatok elvégzése építi leginkább a 
kapcsolatokat.

Amikor már kialakult egy közösség, 
mindig kérdés, hogyan bővülhet. Meg-
hívás alapján, vagy a személyes példák 
fogják vonzani a későbbi tagokat? 
Nagyon fontos felajánlani annak lehe-
tőségét, hogy lehet hozzánk csatlakozni. 
Folyamatosan hívjuk a programjainkra a 
diákokat.

A plébániákon sok csoport működik, 
de a fényképeken látszik, hogy – kivé-
telektől eltekintve – inkább az idősebb 
korosztály aktívabb ezekben. Hogyan 
lehet fogékonnyá tenni a fiatalokat az 
Egyház dolgai iránt?
Közéjük kell menni. Játék, zene, filmezés, 
beszélgetés az első lépés, de eljön egyszer 
csak egy pillanat, amikor világosan kell 
Jézusról beszélni.

VVÁÁRR  AA  PPÜÜSSPPÖÖKKVVÁÁRR
KKOONNCCEERRTTEEKK  AA  SSZZAABBAADD  ÉÉGG  AALLAATTTT!!

VÁR A PÜSPÖKVÁR
KONCERTEK A SZABAD ÉG ALATT!

A KONCERTEK A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
NARDAI GYERMEKTÁBORÁT TÁMOGATJÁK.

FFőővvééddnnöökk::  DDrr..  SSzzéékkeellyy  JJáánnooss  sszzoommbbaatthheellyyii  mmeeggyyééssppüüssppöökk

AUGUSZTUS 24. KEDD 19:00 ÓRA
GRYLLUS DÁNIEL ÉS GRYLLUS VILMOS
AMIKOR AZ ATYAFIAK EGYÜTT MUZSIKÁLNAK...

ESŐHELYSZÍN SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZ KEZDÉSI IDŐPONT 20:00 ÓRA

AUGUSZTUS 25. SZERDA 19:00 ÓRA
MALEK ANDI SOULISTIC GOSPEL KONCERT

ESŐNAP AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK  19:00 ÓRA

AUGUSZTUS 28. SZOMBAT 19:00 ÓRA
ISIS BIG BAND 
SWING KOKTÉL 
KÖZREMŰKÖDIK: Horváth Meggie, Dell'Amico Romeo
A rendezvény ingyenes, támogatói szelvény elérhető.

JEGYEK VÁLTHATÓK:

CASTELLUM TEAHÁZ,
Berzsenyi Dániel tér 3.
hétköznap
9:00 – 17:00

FAIRPLAY KÁVÉHÁZ,
Hollán Ernő utca 4.
hétköznap
10:00 – 20:00
ONLINE a  oldalon. www.jegy.hu

A szünetben a
FAIRPLAY KÁVÉZÓ
váa a vendégeket.

Támogatói
ajánlott
jegyár

 Ft-tól22550000
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4 évig tartott az ozmánbüki templom 
megújítása. Ez azt jelenti, hogy kí-
vül-belül megújult a templom? Milyen 
munkákat végeztek el? 
Két részletben zajlott a felújítás. Az első 
2017 októbere és 2019 júniusa között.  
Ekkorra a templom már több helyen 
beázott. A falakról kívül-belül a nedves-
ség miatt sok helyen lepergett a vakolat, 
belül megjelent a penész a falakon. A 
felújítást a teljes tetőszerkezet cseréjével 
kezdtük. Erre azért is volt szükség, mert 
szerettük volna a templom oldalfa-
lán futó repedést megszüntetni, ezért 
vasbeton-koszorút és új húzott párkányt 
terveztünk. Mikor már hiányzott a 
teljes tetőszerkezet, akkor kaptunk egy 
hatalmas esőt, melynek következtében a 
templomunk erősen beázott. A mennye-
zetfreskók („hamis stukator” felületen) 
átnedvesedtek, majd bepenészedtek. Így 
jutottunk arra a megállapításra, hogy a 
freskókat is muszáj lesz megújítanunk 
– ezt eredetileg nem terveztük. A teljes 
templomot kipakoltuk. Ekkor vált nyil-
vánvalóvá, hogy a padokat sem tudjuk 
megmenteni, felújítani, abból is szük-
séges lesz újakat készíttetni. A temp-
lomban még mindig „háttal misézés” 
volt, így, ha már a teljes padozatot is 

kicseréljük, új szentélyrész kialakítását 
is megterveztük, s oda egy új szembemi-
séző oltárt, valamint felolvasó állványt. 

A teljes padozatot 30 cm mélységig új, 
szigetelt, vasalt betonaljzatra cseréltük, 
új mészkőburkolattal láttuk el. Erre 
azután került sor, mikor az oldalfalak-
ról kívül és belül leverték a vakolatot, s 
falátvágásos technológiával, szigetelő 
lemez behelyezésével gátolták meg a 
falak további nedvesedését. A teljes 
villanyhálózat megújítása is megtör-
tént, felkerültek a LED-es reflektorok, 
falikarok, konnektorok és kapcsolók is. 
Elkészültek az új ajtók és ablakok. A 
déli oldalon lévő ablakok hő- és UV-védő 
fóliát kaptak. 

A templombelső kifestését és a freskók 
restaurálását még az új padok megér-
kezése előtt megkezdtük. A restaurátor 
felajánlására nemcsak a freskók restau-
rálása történt meg, hanem egy teljesen 
új formavilágot és színezést kaptak 
az amúgy egyszínűre tervezett, koráb-
ban alakos festés nélküli oldalfalak is. 
Mindeközben folyamatosan zajlott a 
templomi szobrok, a főoltár és az orgo-
naszekrény restaurálása is, valamint új 

keresztúti stációk készítése felajánlásból. 
Magát az orgonát is felújítottuk, s több 
évtized után újra élvezhettük csodálatos 
hangját. Az új gyóntatószék is az új he-
lyére került, a templombejárathoz közel. 
Felajánlásból egy ének-kivetítő rendszert 
is elhelyeztünk, mely nagyban megköny-
nyíti az énekekbe való bekapcsolódást. 
Már csak az új pad-párnák, és az új 
szőnyegek kellettek, és sor került 2019. 
június 2-án a templombelső megáldá-
sára. Nagy örömmel tértünk vissza a 
templomba, hisz majd’ 2 évig a Faluház-
ban tartottuk a szentmiséket. 

A második szakasz 2020 októberében 
kezdődött, ami a templom külsejének és 
környezetének megújítását jelentette. 
Ennek részeként a toronysisak lemeze-
lését lecseréltük a torony faablakaival 
együtt. Elkészült a külső vakolás, szí-
nezés és a bádogos munka. Mivel eddig 
nem volt villámvédelem kiépítve, így azt 
is el kellett végezni. A templom körül 
elkészült a vízelvezető rendszer kiépítése 
és a földmunkák. Felajánlásból elkészült 
a templomhoz vezető kavicsos út is, 
valamint a korábban kivágott veszélyes 
állapotú fák helyére újakat ültettünk. 

A hely, ahol találkozhatunk Istennel
Megújult az ozmánbüki templom

Szinte minden megújult a kisközség 
templomán, ám Isten közelsége to-
vábbra is a régi maradt. Ezt mondta az 
ünnepségen tartott rövid beszédében. 
Ezen a közösségen még érezhető, hogy 
nyitottak Isten közelségére, őrzik még 
és továbbadják a hit kincsét? 
Igen, ezt így tapasztalom. Amikor 2014-
ben ide kerültem plébánosnak, ez volt a 
legrosszabb állapotban lévő templom a 
plébánia területén. A falu lakosságszáma 
tekintetében (kb. 200 lakos) nagyon buz-
gó, vallásos emberekkel találkoztam itt. 
Igen, minden megújult, de Krisztus 
ugyanaz. Ő nem válogat, melyik temp-
lomba megy be, melyikbe nem, tetszik, 
vagy nem tetszik. Krisztus akkor is jelen 
volt, és most is itt van ebben a templom-
ban. Körülötte most nagyon sok minden 
megújult, változott. Mi emberek is válto-
zunk. A templomba járók összetétele is 
változik évről-évre, és most a lehetőség is 
adott a szentmisékre, szentségek kiszol-
gáltatására szép környezetben, remélem 
még sok-sok évtizedre az itt lakók, vagy 
az ide betérők számára. 
Az emberek nyitottságát a felújításhoz 
való hozzáállásban is megtapasztaltam. 
Nagyon sok felajánlás érkezett mind a 
munkákban, mind anyagilag. Úgy látom, 
hogy az egész falu kivette a részét a 
felújításból. Az anyagi fedezet legnagyobb 
részét az Egyházmegye biztosította. 
Korábban többször is adtak be pályázatot, 
de azok nem nyertek támogatást. Az ön-
kormányzattól anyagi támogatást (közel 
4 millió Forint) és egyéb felajánlásokat 
is kaptunk – pl. helyet a szentmisékhez a 
Faluházban, vagy épp a szentelési ünnep-
ség megrendezésében.

Egy kis faluban, mint Ozmánbük 
hogyan tudják a katolikus közösséget 
megtartani, erősíteni, bevonni az embe-
reket az egyházközség életébe? 
Nagyon jó példa erre ez a templomfelújí-
tás is. Kicsit úgy is éreztem: mit fogunk 
majd csinálni, ha elkészül a templom? – 
hisz olyan jól összehozta a közösséget ez a 
nagy volumenű munka. 
A közösséget megőrizni, megtartani talán 
leginkább a nyitottságunkkal tudjuk. Egy 
templom mindenki számára nyitva áll, 
így nekünk, templomba járóknak is nyi-
tottnak kell lennünk egymás felé. A temp-
lom egy község életében az a hely kell 
legyen, ahol nincsenek (vagy legalábbis 
nem érezhetők az) egymás közti ellenté-
tek, ahol szívünk megpihen, lelkünk új 
erőre kap. Nem élményt akarunk adni az 
embereknek, hanem csak egy nyugodt te-
ret biztosítani arra, hogy megélhessük az 
Isten jelenlétét, lehetőleg szép liturgiával, 
énekkel, „komfortos” környezetben hozzá 
közelebb emelhessük lelkünket. Úgy gon-
dolom a templom felújításával ezt sikerült 
elősegítenünk. 

Volt még egy érdekes mondata az ün-
nepségen: a felújításra nem azért került 
sor, mert azt várnák, hogy ettől növek-
szik a templomba járók száma. Ha a fel-
újított templom talán még nem vonzó a 
vallásukat nem gyakorló embereknek, 
akkor mi adhat számukra lökést, hogy 
visszataláljanak Isten közelébe? 
Véleményem szerint, aki egy templomba 
azért tér be, mert az a templom szép, 
és a szépségében szeretne gyönyörköd-
ni, akkor az az ember nyitott a szépre, 
esetleg műkedvelő, szeret gyönyörködni a 
szebbnél szebb építészeti vagy festészeti, 
szobrászati alkotásokban.

Számára esetleg hívogató lehet egy szép, 
impozáns templom. Ő, amikor sétál és 
lát egy szép templomot, azt mondja: 
„Nini! Egy szép templom, nézzük meg!”. 
Ellenben az, aki Istent keresi, aki szeretne 
egyet imádkozni, ő ezt mondja: „Nini! Itt 
egy templom, belépek, hogy köszöntsem 
az Istent!” – neki nem az a fontos, hogy 
milyen az a templom, hanem, hogy Ki(!) 
van ott.
Egy templom is csak egy eszköz az Isten 
felé, és igen, ha az az eszköz szép, vonzó, 
akkor miért ne segíthetne valakit Isten 
felé?

Lapunk nyári számaiban arra is ke-
ressük a választ, hogy miként lehetne 
megerősíteni, újra lendületbe hozni az 
egyházközségeinket, hogyan tovább 
evangelizáció. Ön szerint szükséges-e 
a megújulás és miként képzeli ezt el? 
Mit tudnak tenni Önök helyben, hogy 
megvalósuljanak az elképzelések?
Nyilván egyfajta megújulás állandóan 
jelen kell, hogy legyen egy vallásos ember 
életében. Az evangelizáció és a vele 
kapcsolatos feladatunk – papoknak és 
híveknek egyaránt – folyamatos külde-
tés: „akár alkalmas, akár alkalmatlan”. 
Isten előtt úgy gondolom, soha nem a 
mennyiség a fontos, hanem a minőség. 
Mi örülünk annak, ha többen vagyunk, 
jobban harsog az ének, nagyobb közösség 
imádkozik együtt stb. 
Többen is reméltük, hogy a világjárvány 
sokakat rádöbbentett arra, hogy meny-
nyire véges az életünk, de egyelőre nem 
tolonganak az emberek tömött sorokban 
a templomok kapujában. Ez az időszak, 
úgy tűnik, még mindig a magvetés ideje, 
s ez maga az evangelizáció, nem a teli 
templom – az már az aratás lenne.

4 évnyi kitartó munka 
eredményeként teljesen 
megújult az ozmánbü-
ki templom, amelyet 
május 16-án áldott meg 
Székely János megyés-
püspök. Milyen mun-
kálatokat végeztek el, 
hogyan szolgálja a meg-
újult templom a hívő 
közösséget és hogyan az 
evangélizációt – ezekre 
a kérdésekre kerestük a 
választ Mikolás Attila 
salomvári plébánossal.
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2021.07.04. – Évközi 14. vasárnap

Ez 2, 2-5.
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, 
lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr 
beszélt hozzám.
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek 
Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázad-
tak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak elle-
nem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a 
fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk 
küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt 
mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgat-
ják, akár nem hallgatják – mert hiszen 
lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy 
próféta van közöttük.”

Istentől a testvérek felé

Ezekiel próféta személyesen vall meghívá-
sáról, amelyet prófétai küldetés követ. 
Magától az Istentől kapta a meghívását; 
az Isten Szentlelke az, aki betölti; és azt 
kell elmondania, hirdetnie, amit az Úr 
mond majd neki. Küldetése tehát az Isten-
nel való szoros kapcsolatban áll. Innen 
indul a testvérei felé. 
Bármi is legyen a feladatunk az életben, 
bárhova is állított minket az Isten, a 
mindennapi szolgálatunk csak akkor lesz 
igazán gyümölcsöző, ha Istennel szoros 
kapcsolatban vagyunk. Vajon így van 
ez? Elcsendesedünk, vele vagyunk, kérjük 
erejét, vigaszát, bölcsességét, kegyelmét 
mielőtt döntenénk és cselekednénk?
Ezekiel küldetése a „keményfejű és meg-
átalkodott szívű” néphez szól. Az Ő fela-
data csupán az, hogy közvetítse az Isten 
szavát. Az Isten kegyelme lesz az, amely 
majd az emberek szívében munkálkodik. 
Ne essünk mi se kétségbe, ha tanúságtéte-
lünk látszólag falakba és közömbösségbe 
ütközik! A növekedést titokzatos módon 
Isten adja.

2021.07.11. – Évközi 15. vasárnap

Ef 1, 3-14.
Testvéreim!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisz-
tus Atyja, aki Lelkének minden mennyei 
áldásával megáldott minket Krisztus által. 
Őbenne választott ki minket a világ terem-
tése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek 
legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra 
rendelt bennünket, hogy akaratának tet-
szése szerint Jézus Krisztus által fogadott 
fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges 
kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jósá-
gosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el vére árán a megváltást 
és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme 
folytán, amelyet teljes bölcsességben és 
megértésben gazdagon árasztott ránk. 
Tudtunkra adta ugyanis akaratának 
titkát, azt az őbenne előre meghatározott 
jóságos tervet, hogy elérkezik az idők tel-
jessége, és Krisztusban mint Főben egyesít 
mindent, ami a mennyben és a földön 
van.*
Őbenne nyertük el mi is az örökséget 
annak rendelése szerint, aki mindent sza-
bad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát 
fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban 
is Krisztusba vetettük reményünket. Benne 
kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek 
pecsétjét, miután hallottátok az igazságról 
szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, 
és hittetek benne.
Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy 
teljesen megváltva övéi legyünk az Isten 
fölségének dicsőségére.

őáltala, ővele és őbenne…

Krisztusban ki lettünk választva már 
a világ teremtése előtt, hogy szentek 
legyünk. Mindennapi feladatunk, hogy 
akarjunk növekedni az életszentségben, 
hogy jobb emberek akarjunk lenni. Erről 
soha nem mondhatunk le!
Krisztusban, az ő vére által lettünk meg-
váltva. Benne nyertük vissza az örök élet 
boldogságát. Bármilyen helyzetben, bár-
milyen nyomorúságban legyünk is a jelen 
pillanatban, örök jövő, az igazságosság, a 
béke és az öröm országa vár ránk!
Krisztus által hallottuk az üdvösség 
evangéliumát. Az örömhírt olvasva, az 
örömhírt befogadva és tettekre váltva 
tudunk egyre inkább növekedni az élet-
szentségben. Krisztus evangéliuma, az 
élet Igéje döbbent rá napról-napra arra a 
nagy reményre, amelyre mindnyájan meg 
lettünk hívva.

2021.07.18. – Évközi 16. vasárnap

Mk 6, 30-34.
Abban az időben az apostolok összegyűl-
tek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, 
amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzá-
juk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaság-
ba egy magányos helyre, hogy pihenjetek 
egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés 
volt körülöttük, hogy még evésre sem 
maradt idejük.
Bárkába szálltak tehát és elmentek egy 
elhagyatott helyre, hogy magukban legye-
nek. De sokan látták, amikor elmentek, és 
sokan megtudták. Erre minden városból 
gyalog odasiettek, és megelőzték őket.
Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, 
megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, 
mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani 
kezdte őket sok mindenre.

szabadnak lennI az Isten akaratára

Ebben az evangéliumi részben azt a 
Jézust látjuk, aki nem lankad el, aki 
szüntelenül munkálkodik Isten akaratá-
ban. Hallottuk, hogy apostolaival együtt 
egy nehéz és mozgalmas időszakon van 
túl. Mindnyájan vágynak a megérdemelt 
pihenésre és nyugalomra. Jézus ezért egy 
elhagyatott és nyugodt helyre hívja őket.
Azonban ebben az esetben a pihenés meg-
hiúsulni látszik. Jézus szembe néz a kiala-
kult helyzettel és nem magával törődik. 
Elfeledkezik önmagáról és másokért él: 
megesik a szíve az elhagyatott, szükséget 
szenvedő tömegen. Szeretete határtalan, 
teljesen odaadja önmagát. 
Mire hív meg minket ez az evangélium? 
Figyelmeztet minket arra, hogy a derék 
munka után igenis megérdemelt, sőt 
szükséges a testi és a lelki felüdülés; hogy 
másnap ismét teljesen oda tudjam adni 
magam. Másrészről megmutatja, hogy 
egyes esetekben a szeretet felülírhatja 
azt, ami jogos és szükséges. Az Isten 
Szentlelke vezessen minket, hogy mindig 
tudjunk Isten akarata szerint mérlegelni 
és dönteni!

Vasárnapi gondolatok 2021.07.25. – Évközi 17. vasárnap

Ef 4, 1-6.
Testvéreim!
Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok 
az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a 
hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázat-
ban, szelídségben és türelemben. Viseljétek 
el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, 
hogy a béke kötelékével fenntartsátok a 
lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, 
mint ahogy hivatástok is egy reményre 
szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki min-
den fölött áll, mindent áthat  és minden-
ben benne van.

HIvatás a belső és a külső egységre

Pál apostol buzdításának van egy szemé-
lyes és egy közösségi oldala. 
Arra vagyok meghívva, hogy éljek mél-
tón, ahhoz a hivatáshoz, amit az Úrtól 
kaptam. Hűségesen, alázatosan végezzem 
a mindennapi, a legegyszerűbb feladata-
imat, kötelességeimet is. Bármit teszek, 
nem pusztán embereknek teszem, hanem 
magának az Istennek. Életem és szolgála-
tom legyen az Isten dicsőítése.
Kapcsolatokban és közösségben élem 
mindennapjaimat.

A körülöttem élőket, legyenek akár szim-
patikusak, akár ellenszenvesek szeretettel 
és türelemmel kell fogadnom. Minden 
adandó helyzetben, konfliktusban a 
békére és az egység helyreállítására kell 
törekednem. Ez mindig a nehezebb út, de 
ha van bátorságom ezt választani, akkor 
tudom megtapasztalni a kiengesztelődés 
örömét és a Krisztusban való egység 
titkát.

Óra Krisztián atya

Havilapunk korábbi számaiban olvasó-
inktól kapott emlékeket osztottunk meg 
Önökkel, amik segítettek felidézni az 
1938-as, budapesti rendezésű Nemzet-
közi Eucharisztikus Világkongresszus 
élményét. Most is a kongresszus áll a 
középpontban, de már az ez évi ren-
dezvény. A felsőszelestei Szent József 
tiszteletére szentelt templom külső oldal-
falán található a képen látható kereszt, 
amit – a felirat tanúsága szerint – Szele 
Lajos és családja adományozott az egy-
házközségnek. Mindenkit buzdítunk a 
Kongresszuson való részvételre. Hasznos 
tudnivalók: www.iec2020.hu. 

A kongresszussal kapcsolatos hír, hogy a 
Mária Út Közhasznú Egyesület gyalogos 
és kerékpáros zarándoklatot szervez a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
ra. A cél, hogy minden Máriás kegyhely-
ről a záró szentmisére az egész ország-
ból, sőt a Kárpát-medencéből együtt 
érkezzenek és vonuljanak be a résztve-
vők, így téve tanúságot hitünkről. 

Útvonalak: 
• Celldömölk-Budapest kerékpáros 

zarándoklat szeptember 8-12. 
• Szombathely-Budapest kerékpáros 

zarándoklat szeptember 5-12.

Az előzetes szervező munkát és a zarán-
doklatok vezetését helyi önkéntesek 
végzik. További részletek hamarosan 
a Mária Út honlapján, a Szombat-
helyi Egyházmegye weboldalán és 
havilapunkban.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Budapest | 2021. szeptember 5-12.
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM

Kórházlelkészek elérhetőségei:
Szombathely - Molnár Árpád

+36 30 619 5474
Zalaegerszeg - Nyisztor Krisztián

 +36 30 222 9234

EGYHÁZMEGYEI KITÜNTETÉSEK

• A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szin-
tén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezem ki.

TERÜLETI ÁTRENDEZÉS

• A Tornyiszentmiklósi Plébániát filiává nevezem át, és a Dobri, valamint a Kerkaszentkirályi Egyházközségekkel a Szécsiszigeti 
Plébániához csatolom, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

• Kőszegszerdahely filiát Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Velem községekkel elcsatolom a Kőszegi Plébániától, és Kőszegszerdahely 
központtal plébánia rangra emelem. Az említett új plébániának ellátását a Verbita Rendre bízom.

PLÉBÁNOSI KINEVEZÉS

• Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezem ki az általa ellátott Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébá-
nia élére.

• Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a Toronyi Plébániáról a Kőszegi Plébániára küldöm plébánosi 
minőségben,

• Haller László atyát toronyi plébánossá nevezem ki,
• utódja a Hegyfalui Plébánián Varju Gábor atya lesz. 
• Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezem ki, az általa ellátott Nemesbődi Plébániát pedig a Premontrei Rendre bízom, plébáno-

sa Szár Gyula Gergely O.Praem atya lesz.
• Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezem ki.
• Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól, megbízom a Csesztregi Plébánia ellátásával, 
• Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezem ki.
• Kovács József atya a megüresedett Gellénházai Plébánia plébánosa lesz.

PLÉBÁNOS HELYETTESI ÉS ISKOLALELKÉSZI KINEVEZÉS

• Óra Krisztián atyát a Szentgotthárdi Plébánia plébános helyettesévé és a Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki. 

KÓRHÁZLELKÉSZI KINEVEZÉS

• Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész, és a Szombathelyi Szent Márton Plébánia kisegítő lelkésze lesz; Zalaeger-
szegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkész, valamint a Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia 
kisegítő lelkésze. 

KÁPLÁNI KINEVEZÉS

• Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára küldöm kápláni 
beosztásban.

• Tóth János atyát a Letenyei Plébániáról a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébániára helyezem át kápláni minőségben.

DIAKÓNUSI GYAKORLAT

• Rácz Ágostont a Szentgotthárdi Plébániára küldöm tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a Sárvári Plébánián 
kezdi meg diakónusi szolgálatát.
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