
SÁNDOR GYÖRGY HUMORA 
olyan, mintha angol humor lenne, azzal a különbséggel, hogy sokkal jobb... 

 
 

- Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva van. 
  

- Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom. 
  

- Neked, mint kívülállónak mi a véleményed az intelligenciáról? 
  

- Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a „remekül nézel ki”. 
  

- Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak úgy elszórva tartok a világ tenger-
partjain. Talán már láttad. 
  

- Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki... 
  

- Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, mert meg kell őriznünk a 
nagy ország látszatát! 
  

- A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett! 
  

- Az öregségnek két fő tünete van: az egyik a memóriazavar, a másikat elfelejtet-
tem. 

* * * 
 

AMI ELMÚLT, S AMI KÖVETKEZIK 
 

Június 27 – július 1. között zajlott Hajdúdorogon az egyházmegyei Görögtűz 
Tábor. Egyházközségünkből heten táborozóként, hárman segítőként vettek 
részt és szereztek örömteli élményeket a parókusunk által vezetett, százhar-
minc fős táborban. Jövőre Veletek ugyanitt! 
 

Július 17-én lesz Katona Béla megválasztott lelkipásztor beiktatása refor-
mátus testvéreink templomában. Imádkozzunk érte, hogy szolgálatát krisztusi 
lelkülettel végezze Isten dicsőségére. 
 

A július 18-23. között zajló siófoki Családtáborba három kertvárosi családunk 
készül. A krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó sajnos kertvárosi részvétel 
nélkül zajlik… 
 

Július 20-án, Illés próféta ünnepén a Szent Liturgia este fél hatkor kezdődik. 
Délelőtt – papszentelés miatt – nem lesz szertartás templomunkban. 
 

Július 24-én tartja ezüstmiséjét, azaz ünnepli pappá szentelése 25. évforduló-
ját Janka György atya, nyíregyháza-borbányai parókus. Szolgálatát, papi és 
családi életét szeretettel ajánlom a hívek imádságos figyelmébe. 
 

Augusztus 1-5. között zajlik parókiánkon ovisok és kisiskolások részére az 
évek óta népszerű, Imre Lászlóné Kati néni vezette LogiTábor. Részletek a 
templomi faliújságon. Kati néni elérhetősége: +36304550220. 
 

Augusztus 7-én a fél tíz órai Szent Liturgia keretében mutatkozik be templo-
munkban egyházközségünk diakónusa, Szikora Ede. 
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A NYÁR ÖRÖMHÍRE: DIAKÓNUST KAP EGYHÁZKÖZSÉGÜNK! 
 

Szocska Ábel apostoli kormányzó atyánk rendelkezése folytán egyházköz-
ségünk új munkatárssal gyarapszik. Örömmel osztjuk meg főpásztorunk 
kinevező levelét, amely így szól: „Főtisztelendő Esperes Atya! Szeretettel 
értesítem, hogy főtisztelendő Szikora Ede diakónus atyát folyó év augusz-
tus 1-jei hatállyal kineveztem a Nyíregyháza-Kertvárosi Görögkatolikus 
Egyházközség diakónusává, valamint a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda 
és Általános Iskola lelki igazgatójává. Szeretettel kérem, segítse útmutatá-
saival főtisztelendő Ede atyát, hogy a Huszár-telepi közösség pasztoráció-
ját minél hatékonyabban, Istennek tetszően végezhesse.” 
 

Fogadjuk szeretettel, örömmel, tiszta szívvel Szikora Ede testvérünket, aki 
jelenleg diakónusként, reményeink szerint azonban már a közeli jövőben 
papként kapcsolódhat majd be egyházközségünk életébe, építheti Huszár-
telepi intézményeinket, szervezheti az ott élők krisztusi közösségét. Diakó-
nusunk bemutatkozása augusztus 7-én lesz templomunkban. 
 

Isten hozott, Ede atya! 
 

* * * * * * * * 
 
 

A TEMPLOM AJTAJA NYÁRON IS NYITVA! 
 
 

Nyáron általában kevesebben vagyunk vasárnapon-
ként a Szent Liturgián. A nyaralások, utazások, családi 
programok miatt ez érthető – de csak akkor fogadható 
el, ha mindeközben megtelnek az üdülőhelyek temp-
lomai, hiszen a vasárnap megszentelése nyáron is 
örömteli kötelességünk! 
 

Miért kell templomba menni – kérdezed –, ha Isten 
mindenütt jelen van? 
 

Azért, mert – noha az egész légtér ki van töltve vízzel pára formájában – ha 
inni akarsz, akkor mégiscsak el kell menni a kúthoz, a forráshoz. 
 

Pihenésed, nyaralásod helyszínén is keresd a templomot, a kutat, a forrást! 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


OHRIDBAN JÁRTUNK 
 

Amikor meghívták a kórusunkat Macedóniába egy tíz napos fesztiválra, azt 
hittük, hogy a sötét Balkán migránsokkal teli bugyraiba megyünk, ahol még 
szamárháton járnak az emberek, s a foci EB-t színes TV hiányában nem 
fogjuk tudni követni. Kíváncsian, humoros szituációkra felkészülve, a szo-
kásosnál több kísérő tanárral, s jó drága utasbiztosításokkal a zsebünkben 
vágtunk neki a turnénak.  
Életem eddigi legnagyobb meglepetése volt ez az út. Szakmai részletekbe 
nem bocsátkoznék bele, az utazás másik aspektusát szeretném kiemelni: 
olyan szent helyen voltam, ahol minden percben érezhettem görögkatolikus 
identitásom gyökereit. Fárasztó, hosszú út után,éjszaka érkeztünk meg az 
Ohridi-tó partján lévő Struga település külvárosába, egy ortodox kolostor 
mellett álló csendes, kis hotelbe. Bár a zuhanyfülke első este rám esett, az 
ebédet pedig rendszeresen a reggeli maradékokból főzték, ez nem keltett 
rossz érzést bennünk, miután  a fesztivál szervezője szerényen megsúgta, 
hogy tíz méterre van tőlünk egy olyan sziklatemplom, amelynek helyén 
Szent Pál megszállt egyik útja során. 
A következő napokban rengeteg gyönyörű helyen jártunk: 

- A vevcani forrásoknál, ahol szintén járt 
Szent Pál;  
- Az Ohrid mellett lévő Szent Naum kolostor-
ban, ami 8. századi épület, gyönyörű 11. szá-
zadi freskókkal; 
- Koncerteztünk  az ohridi Szent Zsófia temp-
lomban, amely 5. századi építmény, de Kr.e. 

5.századi oszlopokra épült; 
- s megnézhettük  az Ohrid egyik legszebb 
helyén álló Szent János templomot is. 
A legnagyobb hatást a kis sziklatemplomok 
gyakorolták rám, amelyekben még az őske-
resztények végezték a szertartásokat. Leírha-
tatlan élmény volt ezekben elmondani egy-
egy imát. 

Különleges hangulata volt annak, amikor az ortodox templomok kertjében 
naponta ötször meghallottuk a müezzint helyettesítő hangszóró Allah-
dicsérő, imára hívó hangjait a közeli minaretekből. A helyiek elmondása 
szerint most nagyjából 50-50% az ortodoxok és az iszlám vallásúak aránya 
az országban, de erőszakosan építkeznek – tudatosan a templomaink mel-
lé – a muszlimok. A helyi ortodoxok ezt üzenik Brüsszelnek… 
Mindent összevetve azt gondolom, hogy soha életemben nem voltam még 
ilyen varázslatos helyen. Az Ohridi-tó fürdőzési lehetőségeiről egyházköz-
ségünk egyik fiatalabb tagját is lehet kérdezgetni: Jámbor Gabikának ez 

volt az első énekkaros utazása. Ami pedig a foci EB-t illeti: a szállodánk 
személyzetét is kifestettük piros-fehér-zöldre, s az orosz énekkarok is mind 
nekünk drukkoltak. 
Sok sikert kívánok a kertvárosi parókusnak a következő egyházközségi 
kirándulás megszervezéséhez!           

 Obbágy Mártus 
 

* * * 
 

AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK 
 

Egy nagyvállalat igazgatójának fel kellett hívnia egyik alkalmazottját egy 
központi számítógép meghibásodása miatt. Tárcsázta az alkalmazott ott-
honi számát. A kagylót egy gyerek vette fel, suttogó hangon beleszólva: 
– Halló! 
– Apukád otthon van? – kérdezte az igazgató. 
– Igen – suttogta vékony hangon. 
– Beszélhetnék vele? 
A főnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta: – Nem. 
Mivel egy felnőttel szeretett volna beszélni, a főnök azt kérdezte: 
– Anyukád ott van? 
– Igen – hangzott a válasz. 
– Beszélhetnék vele? 
A vékony hang ismét suttogva: – Nem. 
A főnök, remélve, hogy akad valaki, akinél üzenetet hagyhat, azt kérdezte: 
– Van még ott valaki? 
– Igen – suttogta a gyerek –, egy rendőr. 
Csodálkozva azon, hogy mit kereshet egy rendőr az alkalmazottjánál, azt 
kérdezte: 
– Beszélhetnék a rendőrrel? 
– Nem, el van foglalva, – suttogta a gyerek. 
– Mivel van elfoglalva? – kérdezte a főnök. 
– Apuval, anyuval és a tűzoltóval beszélget – hangzott a suttogó válasz. 
Növekvő aggodalommal, a telefon hátterében egy helikopter-szerű hangot 
hallva a főnök azt kérdezte: 
– Mi ez a hang? 
– Egy helikopter – válaszolta a suttogó hang. 
– Mi folyik ott? – kérdezte a főnök most már megrémülve. 
Félénk, suttogó hangon válaszolt a gyerek. 
– A mentőalakulat most landolt a helikopterrel. 
Megrémülve, aggódva, és enyhén szólva zavartan kérdezte a főnök: 
– Mit keresnek? 
Még mindig suttogva, kuncogását visszafojtva az ifjú hang így válaszolt: 
– Engem.  


