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Elbúcsúztattuk sekrestyésünket, Iváncsik Istvánnét, mindnyájunk Ica néni-
jét, aki közel két évtizedet töltött el példás hűséggel és elkötelezettséggel 
templomunk, egyházközségünk szolgálatában. Hála érte Istennek, s nagy-
nagy köszönet Ica néninek, aki nyolcvanadik életéve betöltése után is üde 
szívvel van jelen köztünk. A sekrestyési tevékenységet Roglev Mariann 
vette át. Mindkettőjük életére, munkájára a jó Isten áldását kérjük. 
 

Nem különösebben látványos, de fontos munkák fejeződtek be templo-
munkban. Mivel a nyári kánikulai hőség gyakran próbára tett minket, épület-
energetikai szakember tanácsára nyithatóvá tettünk két kupolaablakot, és 
nagyobb teljesítményűre cseréltük a két mennyezeti ventilátort. Bízunk ab-
ban, hogy a kémény-hatást lehetővé tevő természetes szellőzés megmoz-
gatja a forróság miatt befülledt levegőt, és legalább részben megoldja a 
problémánkat. Az ablaknyitást kihasználtuk, egyúttal megtörtént a kupola 
külső stablonjainak festése, állagmegóvása is. Tisztelettel mondok köszö-
netet Sarkadi Sándornak és munkatársainak az állványozásért s az aszta-
los- és festési, Tódik Zoltánnak pedig a villamos munkákért. Az elmúlt hé-
ten templomunk hangosítása is megújult. E munkálatokért Zelerik Attilának 
és a Medor Kft. csapatának mondok köszönetet.  
 

Július 12-én lesz templomunkban az elsőáldozás. Szeretettel kérjük a hí-
vek imáit tiszta szívű gyermekeinkért, hogy megőriztessenek a hitben és a 
szeretetben egész életük folyamán.  
 

Napközis tábor lehetőségét kínáljuk hittanosainknak. Július 13-17. között 
örömmel látjuk a gyerekeket a parókián. Bízunk benne, hogy ezzel a fel-
ajánlással segíthetünk azoknak a családoknak, amelyek nem nyaralnak 
ebben az időszakban, a szülők pedig nem tudnak otthon maradni a gyere-
kekkel. Folyamatos foglalkoztatást, napi két étkezést, heti két lovaglási le-
hetőséget biztosítunk, és mindezért napi 1.000 forintot kérünk. Jelentkezés 
személyesen, telefonon vagy ímélen – mielőbb. Örömmel fogadjuk azt is, 
ha valaki önkéntesként szívesen segít a gyerekek körül.  
 

Július 20-án, hétfőn Illés próféta ünnepe lesz. Vasárnapi istentiszteleti 
rendet tartunk, de csak fél 10-es liturgiával. Vasárnaponként viszont a nyár 
folyamán (egészen augusztus végéig) fél 12-kor is lesz Szent Liturgia.  
 

A Sziklakórház Atombunker Múzeum covid emlékeket gyűjt. Örömmel 
fogadták felajánlásunkat, így e múzeumba kerül a járvány kezdete óta 
templomkertünk kerítésén lévő „Uram, akit szeretsz, beteg” ikon-molinó 
(amelyért ezúton mondok köszönetet a kivitelezőnek, Nagymarczi László 
dekoratőrnek). 

* * * 
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KÉPVISELŐTESTÜLETÜNK TÁJÉKOZTATÓJA 

Nyár-eleji képviselőtestületi gyűlésünk legfőbb témája régi álmunk meg-
valósulása, a harang és a harangláb készítése volt. Harangunk 167 kg-
os lesz; Székelyudvarhelyen öntik, és augusztus végére készül el. A 
haranglábat Sarkadi Sándor testvérünk ácsolja; ezt új kapubejáratunk s 
megújuló kerítésünk vonalában állítjuk fel. 

A harangláb alsó részén két úti ikon lesz látható: az utcafront felé Krisz-
tus-ikont, a templomkert felől Péter és András apostolok ikonját helyez-
zük el. (A Krisztus-ikon nem szorul magyarázatra, Péter és András igen. 
Ők édestestvérek, együttes ábrázolásuk a keleti és nyugati egyház 
egymást átölelő szeretetét, együttes, egymást kiegészítő küldetését, 
evangelizációs tevékenységét jelképezi. Mi, görögkatolikusok, Kelet és 
Nyugat közös keresztény örökségének hordozói, a két tüdővel lélegző 
egy egyház szerény megjelenítői vagyunk: e két apostol testvéri ölelése, 
baráti kézfogása.) Az ikonokat Egri Erzsébet festőművész készíti, aki 
korábban a templomunk falain található képeket is festette. 

A harangláb felső részében jelképes harangjátékot helyezünk el, amely 
liturgikus énekeink tárházából és egyéb közismert dallamokból álló re-
pertoárral fogja nyugtatni, üdíteni s erősíteni a lélekben megfáradtakat.  

Az előkészítő munkálatokhoz – vagyis a harangláb alapjának betonozá-
sához, valamint az elektromos- és hangkábelek lefektetéséhez – szük-
séges „emberi erőforrás” magunk leszünk; ez ügyben a megfelelő idő-
ben tisztelettel kérjük majd ifjabb férfitársaink segítségét.  

A harangláb felállítását és a kapu + kerítés elkészítését augusztus utol-
só, illetve szeptember első két hetére tervezzük. A harang beemelése 
szándékunk szerint Keresztfelmagasztalás ünnepkörében történik meg. 

A harangszentelést terveink szerint főpásztorunk, Szocska Ábel püspök 
atya végzi majd, búcsúünnepünkkel összekötve, szeptember 20-án. 

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


LÁTOGATÁS EGY ÖREG DOKTORNÁL 

Isten éltesse idős testvéreinket!  

Derűs öregkort kívánunk mindnyájuknak! 

Egy idős körzeti orvos, Dr. Gunár, nagyon unatkozott otthon 
nyugdíjba vonulása után, és elhatározta, hogy nyit egy új rende-
lőt, klinikát. 

Kitette a táblát: Dr. Gunár Klinikája! Egy kezelés 5.000 Ft. Ha 
nem tudok segíteni, visszakap 10.000 Ft-ot. 

Dr. Ifjú biztos volt abban, hogy az öreg Gunár már nem tud 
semmit gyógyítani, biztos szenilis. Úgy gondolta, hogy ez egy jó 
alkalom keresni 10.000 Ft-ot. Elment a Dr.  Gunár klinikájára. 

Dr. Ifjú mondja: Dr. Gunár! Én elveszettem  a számban az ízlelő 
érzékemet, tudna nekem segíteni? Dr. Gunár odaszól a nővér-
nek: Hozzon nekem orvosságot a 22-es dobozból és tegyen 3 
cseppet a páciens, Dr. Ifjú szájába. 

Dr. Ifjú felkiált: „Fuj, ez benzin!” 

Dr. Gunár: Gratulálok barátom, visszakapta az ízlelő érzékét, 
5.000 Ft-ot fizet. 

Dr. Ifjú nagyon mérges lesz, és néhány nap múlva visszamegy 
Dr. Gunárhoz, hogy most visszaszerzi a kifizetett 5.000 Ft-ot. 

Mondja Dr. Gunárnak: Doktor Úr, elvesztettem az emlékező te-
hetségemet, nem emlékszem semmire sem. Dr. Gunár odaszól 
ismét a nővérnek, hozzon orvosságot a 22-es dobozból, és 3 
cseppet cseppentsen a páciens szájába. Erre Dr. Ifjú megszó-
lal: „Azt már nem, hiszen az benzin!” Dr. Gunár, gratulálok, 
amint látom visszakapta az emlékező tehetségét, ez 5.000 Ft 
lesz. 

Dr. Ifjú, miután elvesztett 10.000Ft-ot, mérgesen visszamegy jó 
néhány nap múlva: na, most már aztán vissza kell kapnia a 
10.000 Ft-ját.  „Dr. Gunár, nagyon gyenge a látásom, alig látok 
valamit már, tudna segíteni?”  Dr. Gunár, nagyon sajnálom, de 
erre nincs orvosságom, nem tudok segíteni, itt van a 10.000 Ft. 
(De csak 1.000 Ft-ot ad neki.) Dr. Ifjú mondja: „Doktor úr, vala-

mi tévedés van, ez csak 1.000 Ft?!”  Dr. Gunár: „Gratulálok, ba-
rátom, látom, visszakapta a látását, ez 5.000 Ft lesz. 

Mi ebből a tanulság? Csak azért, mert valaki IFJÚ, nem jelenti 
azt, hogy túl tud járni egy öreg GUNÁR-nak az eszén! 

 

Szándékosan nagy betűkkel írtuk, hogy az idősek is el tudják olvasni! 

* * * 

 „Hívom az élőket, elsiratom a halottakat…” 
 

GYŰJTÉS HARANGRA 
 

Kedves Testvéreim! 
 

Templomunk egykori terv-dokumentációját szemügyre véve azt látjuk, 
hogy a templomkert kapujában áll egy impozáns, a templom magassá-
gát is meghaladó harangtorony. Az építkezés anyagi lehetőségei akkor 
nem engedték, hogy ez a torony megépüljön, de a harang vágya azóta 
is folyamatosan jelen van közösségünk tagjainak szívében.  
 

E régi álmunk teljesülhet végre: idén elkészülhet a harangunk, amelyet 
az eredeti toronyhoz képest jóval szerényebb, de szép kivitelű, templo-
munkhoz, templomkertünkhöz méltó haranglábban szeretnénk elhe-
lyezni. A kapunk mellé építendő harangláb alsó részébe úti ikont terve-
zünk, fentről pedig harangjáték/toronyzene is megszólal majd.  
 

Templomunkhoz kötődően legutóbb ikonosztázionunk készítése, majd a 
festés és a kertépítés kapcsán volt kiemelt gyűjtésünk. Miközben hason-
lóan nagylelkű adakozókedvben bízom, azt is tudom, hogy a járvány-
helyzet nem tervezett kiadásokat hozott, néhány családban komoly 
anyagi nehézségeket okozott. Úgy tárom hát harangra gyűjtő kérésün-
ket közösségünk tagjai elé, hogy ki-ki saját lehetőségein belül gondolja 
végig jó lelkiismerettel adakozása mértékét. Lényeg, hogy amit adunk, 
adjuk jó szívvel, örömmel, és én hiszem, hogy harangunk sok-sok nem-
zedék számára hirdetheti majd Isten dicsőségét.  
 

Adományainkat átadhatjuk a vasárnapi liturgiák után, avagy hétközna-
ponként a parókián; de befizethetjük a templom előterében található 
sárga csekken is, illetve utalhatjuk egyházközségünk bankszámla-
számára: Nyíregyháza-kertvárosi Görögkatolikus Parókia, 11100702-
18799303-36000001. A jó Isten fizesse meg a legkisebb, jó szívvel adott 
adományt is!  
 

Hálás köszönet az eddigi adományokért! 


