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Január 19-én – édesanyjával, rokonaival, barátaival, tisztelőivel együtt – az 
egy éve elhunyt Telenkó Miklós atyáért imádkoztunk templomunkban. 
 

Január 22-27. között idén is megtartottuk a Krisztus-hívők egységéért vég-
zett ökumenikus imahét alkalmait kertvárosi templomainkban. Örömteli 
lelki élményt jelentett egymás istentiszteletein találkozni, egymás lelkipász-
torainak igehirdetését meghallgatni, imádságainkkal varrni egy öltést Krisz-
tus sokfelé szakított köpönyegén. 
 

Február 3-án lesz a Continental Arénában (= Bujtosi Szabadidő Csarnok) a 
metropóliai Görögkatolikus Farsangi Bál, amelyen egyházközségünkből 
mintegy harmincan veszünk részt. 
 

Február 11-én, vasárnap a Szent Liturgia után vidám, csevegős Családi 
Farsangra hívunk mindenkit a parókiára. 
 

Február 12-én kezdődik a szent nagyböjt ideje. A böjti időszakban a szerdai 
és a pénteki napokon este fél hatkor Előszenteltek Liturgiáját végzünk. 
 

Képviselőtestületünk idei első gyűlését február 14-én 18.30 órakor tartjuk. 
 

A Házasság Hete kapcsán február 18-án a Szent Liturgia végén megáldjuk 
templomunkban a házaspárokat. 
 

Újra összeáll egyházközségünkben a rózsafüzért imádkozók kis csapata. 
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik ismerik, s egyéni imádságként 
végzik a rózsafüzért, ill. akik szeretnék megtanulni ezt az évezredes imád-
ságot, hogy egyházközségünk imádságos hátvédsorához csatlakozzanak. 
 

Országjáró körútja során a Nyíregyházi Egyházmegyébe érkezik a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus vándorkeresztje. Városunkban 
március 14-19. között nyílik lehetőségünk e kereszt jelenlétében imádkozni, 
elmélkedni. Kertvárosi templomunkban március 16-án, pénteken kora dél-
utántól március 17-én délig róhatjuk le tiszteletünket a sok magyar szent 
ereklyéjét is tartalmazó kereszt előtt. E napok pontos programját márciusi 
Legyezőnkben ismertetjük. 

  

* * * * * 

„Az igaz virul, mint a pálma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa. ... Még 
öregkorukban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvvel és élettel,  
hogy hirdessék: „Az Úr igazságos ő az én sziklám, igazságtalanság nin-
csen benne!” (Zsolt 92,13-16) – Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük Ács Istvánt századik, Kovács Jánosnét kilencvenedik szüle-
tésnapján! Mindketten az idős kor bölcsességének kiváló példái számunk-
ra. Isten éltesse őket erőben, egészségben, békességben, családtagjaik 
örömére, mindnyájunk épülésére! 
 

* * * * * 
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Megkésett vallomás – a Házasság Hetében 

 

„És akkor férj lettem – és elrontottam. De ezt akkor még nem tudtam. 
Dühös voltam, ha nem volt kész a vacsora, ha nem öltözött minden nap 
csinosan. Pöröltem vele, és közben nem vettem észre, hogy pocakot 
eresztettem. 
Dolgoztam három műszakban, és már nem terítettem meg a vágynak. 
Enni akartam, gyorsan, laktatót, aztán alvás. Amikor mások mondták, 
akkor vettem csak észre, hogy lefogyott mellettem az asszony. Akkor 
láttam, hogy nemcsak lefogyott, hanem megfáradt és meg is öregedett. 
Dühös lettem rá, azért, hogy hol járt már megint, és ha elkezdett sírni, 
akkor rácsaptam az ajtót. Volt egy kisfiunk, az békített minket. Hétéves 
volt. 
Maga már nem emlékszik. Volt ott Debrecennél egy híres vonatbaleset. 
Egy mezőgazdasági repülő rázuhant a debreceni gyorsra. Az esély, 
hogy megtörténik, egy a millióhoz. Három halott volt. A pilóta, a felesé-
gem és a kisfiam. 
Amikor a temetésre vittem a hatalmas koszorút, akkor jöttem rá, hogy 
tizenöt év házasság alatt egyszer sem vittem virágot. Azt a száz szálat, 
ami a koszorúban volt, szálanként kellett volna odaadnom neki. Egyszer 
akartam neki virágot vinni, akkor lett egy szeretőm, és otthon azt mond-
tam, elég volt, nem bírom, elmegyek. Erre azt mondta: ’Nyugodtan, 
ahogy neked jó.’ Összepakolta a bőröndömet, kivasalta az ingeimet. Én 
csak ültem és néztem. Azt mondta: ’Tudod, ebben a házban mindig sze-
retni fognak, és a fiadat is úgy nevelem majd, hogy szeresse az apját. 
Az ajtó nyitva áll, visszavárunk.’ 
Nem tudtam elmenni. De másnap nem vettem virágot. Egy hónappal 
ezután jött a vonat. 
Azóta olvasok, gondolkodom, mit kellett volna másképpen. És amire 
rájövök, vagy azt hiszem, megsejtettem, azt elmondom azoknak, akik 
kérdezik. 
Akkor leszünk királyok, ha királynővé tesszük az asszonyt, aki szeret." 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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FARSANG VAN – NEVESSÜNK KOMOLYAN… 
 

Az alábbi történet a Koppenhágai Egyetemen esett meg, egy fizika vizsgán. 
A kérdés így hangzott: „Írja le, hogyan mérhető meg egy felhőkarcoló ma-
gassága egy barométer segítségével!” 
Egy hallgató: „Fogsz egy hosszú kötelet, rákötöd a barométer tetejére, 
majd a barométert lelógatod a földig. A kötél hosszúságának és a baromé-
ter magasságának összege megegyezik a felhőkarcoló magasságával.” 
Ez az eredeti magyarázat azonban a vizsgáztatót meglehetősen feldühítet-
te, így a vizsga nem sikerült. A diák azonban nem hagyta magát, mivel sze-
rinte a válasza abszolút helyes volt. Az egyetem vezetősége így kijelölt egy 
független bírát, aki megállapította, hogy a válasz helyes volt ugyan, de 
semmiféle fizikai ismeretet nem tükrözött. A probléma megoldására behí-
vatta magához a hallgatót, és hat percet adott neki arra, hogy szóban bebi-
zonyítsa, a fizikai alapismeretek birtokában van. 
A diák öt percig szótlanul ült, a homlokát ráncolva gondolkodott. A vizsga-
biztos figyelmeztette, hogy vészesen fogy az idő. A diák ekkor megszólalt, 
és megjegyezte, hogy annyiféle magyarázatot tud, hogy nem tudja kivá-
lasztani, melyiket is adja elő. A biztos nógatására aztán belekezdett: 
– Nos, az első ötletem az, hogy megfogjuk a barométert, felmegyünk a fel-
hőkarcoló tetejére, és ledobjuk onnan. Mérjük a földet éréséig eltelt időt, 
majd a kérdéses magasságot kiszámítjuk a „H = 0.5g x t négyzet” képlettel. 
Viszont ez a módszer nem túl szerencsés a barométer szempontjából. 
– Vagy pedig abban az esetben, ha süt a nap, megmérhetjük a barométer 
magasságát és árnyékát. Ezután megmérjük a felhőkarcoló árnyékának 
hosszát, és aránypárok segítségével kiszámítjuk a magasságát. 
– De ha nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor egy rövid zsinórt kötve 
a barométerre, ingaként használhatjuk azt. A földön és a tetőn megmérve a 
gravitációs erőt, a „T = 2 pi * négyzetgyök(1 / g)” képlettel kiszámíthatjuk a 
kért magasság értékét. 
– Vagy, ha esetleg a felhőkarcoló rendelkezik tűzlétrával, akkor megmér-
hetjük, hogy az a barométer hosszánál hányszor magasabb, majd a baro-
métert megmérve egyszerű szorzással megkapjuk a kívánt eredményt. 
– De ha Ön az unalmas, bevett módszerre kíváncsi, akkor a barométert a 
légnyomás mérésére használva, a földön és a tetőn mérhető nyomás kü-
lönbözetéből is megállapítható a felhőkarcoló magassága. Egy millibar lég-
nyomás-különbség egy láb magasságnak felel meg. 
Tudja, itt az egyetemen mindig arra buzdítanak bennünket, hogy próbáljunk 
eredeti módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a legjobb módszer a 
felhőkarcoló magasságának megállapítására az, ha a hónunk alá csapjuk a 
barométert, bekopogunk a portáshoz, és azt mondjuk neki: „Ha megmon-
dod, milyen magas ez az épület, neked adom ezt a szép új barométert!” 
 

(A történet csattanója, hogy ezt a renitens diákot Niels Bohr-nak hívták, és 
ő a mai napig az egyetlen fizikai Nobel-díjas dán fizikus.) 

 GÖRÖGKATOLIKUS CSALÁDTÁBOR BALATONFÖLDVÁRON 
 

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan a Görögkatolikus Metropólia idén is 
szervez tábort görögkatolikus családjaink részére Balatonföldváron a Rivié-
ra Park Hotelben, 2018. július 16. és  21. között. 
 

Jelentkezni a parókusokon keresztül lehetséges 2018. május 1-ig, ki-
véve, ha hamarabb betelik a férőhelyek száma. 
Négyszázötven fős a szállásunk, így a részvételi szándékot, kérjük, minél 
előbb jelezzék. 
A tábor költsége: 

 4 éves kor alatt (hordozható kisággyal) ingyenes  
 4–12 éves kor: 24.000 Ft 
 12–18 éves kor: 28.000 Ft 
 18 éves kor felett: 36.000 Ft 

Ezek a költségek az utazást nem tartalmazzák, az ágyneműt és a napi há-
romszori étkezést igen. 
A jelentkezésekkel együtt előlegként a költségek felét kérjük befizetni, a 
jelentkezés ezzel válik biztossá. Munkatársunk fog visszajelezni a család-
nak a megadott e-mail címre a jelentkezés elfogadásának tényéről. A tábor 
részvételi díjának teljes összegét legkésőbb június 30-ig be kell fizetni. 
A tábor kezdetéig fohászainkban is gondoljunk egymásra, készülve arra, 
hogy igazán értékes napokat tölthessünk együtt.  
A találkozást várva, egy élményekben gazdag hét (és persze a jó idő) re-
ményében, a három egyházmegye valamennyi munkatársának nevében is 
szeretettel köszöntenek minden leendő résztvevőt: a szervezők. 
 

* * * * * 
 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR LEHETŐSÉGE A PARÓKIÁN   

Minden nyáron vannak pihenési/táborozási lehetőségek egyházközségünk-
ben. Felső tagozatosaink a Görögtűz, gimnazistáink a GörögtűzPlusz (Túl-
élő) Táborban vehetnek részt, az ifjabbaké pedig a LogiSuli. 
Amennyiben a szülők részéről van igény arra, hogy a nyár folyamán nap-
közis tábort is tartsunk, megkeressük ennek módját. Kérjük azokat a szülő-
ket, akik ezt fontosnak tartják, akiknek segítene ez a lehetőség, jelezzék 
igényüket a parókián. 
 

* * * * * 
 

GÖRÖGKATOLIKUS LITURGIA LONDONBAN 
 

Az idei évtől kezdve magyar nyelvű Szent Liturgiát végeznek az Angliá-
ban élő magyar görögkatolikusok számára minden hónap utolsó vasárnap-
ján 15 órakor Londonban. A helyszín: a Szent Család Görögkatolikus Ka-
tedrális, Duke Street – corner of Weighhouse Street, Mayfair, London. 
Jelezzük ezt a lehetőséget az Angliában élő, ott dolgozó vagy tanuló isme-
rőseink felé. 


