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Családos kirándulás a Merzse-
mocsárhoz 

A két csúf, szeles nap után kellemes 
időben, tiszta napsütésben indultunk el 
51-en, kilenc autóval az Ecser közelében 
lévő Merzse-mocsárhoz. Nem is igazi 
kirándulás, mint inkább egy közös séta 
volt ez, a sík terep nem állított kihívások 
elé senkit. A gyerekek olyan jól 
megvoltak egymás társaságában, hogy a 
felnőtteknek lehetőségük volt arra, hogy 
beszélgessenek, megosszák karácsonyi 
élményeiket. Jó volt látni egymást, 
találkozni, beszélgetni régi és újabb 
ismerősökkel. Bár az idő megenyhült, a 
mocsár mégis jégtükörrel fogadott 
bennünket, lehetett rajta csúszkálni, a 
gyerekek legnagyobb örömére. Délután 
egyre már vissza is értünk. (Papp Juli) 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 

Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.  

Hétköznap:  
Hétfő: 18 órakor 
Kedd, Szerda, Szombat: 7 órakor 
Péntek: 18 órakor 
Csütörtök: Igeliturgia 7 órakor 
Minden pénteken: 17 órakor imaóra és 
az esti mise után csendes szentségimádás 
19 óráig. 
Első csütörtökön: 17 órakor Jézus 
Szíve Család imaórája  
Első vasárnapon: 17 órakor szentség-
imádás 

Gyóntatás: A szentségimádások alatt. 
Vasárnap a szentmisék előtt. Plébánossal 
való egyeztetéssel egyéb időben is. 

A plébániahivatal félfogadási ideje: 
Hétfő és szerda: de. 9-11 óra 
Kedd és péntek: du. 16-18 óra 
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelen-
teni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet 
a plébánossal kell megbeszélni. 
A hittanok helyszíne a Plébánia tanács- 
illetve emeleti terme. 
A hittancsoportokhoz az év folyamán 
később is lehet csatlakozni. 
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Betlehemi Láng 
 

A Betlehemi Láng (Friedenslicht) 
osztrák cserkészek kezdeményezésére 
indult útra először 1986-ban. 
Azóta minden évben 
advent első vasár-
napján Betlehem-
ben, a Születés 
Barlangjában ün-
nepélyesen meg-
gyújtanak egy 
gyertyát, amely-
nek lángja 
Ausztrián keresz-
tül, cserkészek 
közreműködésével 
idén eljutott hozzánk 
is. 

Isten, aki az idők teljességében 
emberré lett érünk, és közösséget 
vállalt velünk, ma is közel van 
hozzánk, és szeret minket. Ahogyan 
Jézus születésekor az angyalok 

dicsőítették Istent, és békét hirdettek 
nekünk embereknek (Lk 2, 14), úgy ez 

a láng Isten szeretetének és 
békéjének jelképe szá-

munkra. 

Arra bátorí-
tottalak bennete-
ket, hogy vigyé-
tek haza a 
Betlehemi Lán-
got és imádkoz-
zatok együtt a 

fényénél, majd 
adjátok tovább 

barátaitoknak, szom-
szédaitoknak.  

Azért imádkozom, hogy Krisztus 
békéje és közelsége töltsön el 
Benneteket és maradjon veletek az 
elkövetkező év minden napján!  

Gábor atya 

Öröm 

Hír  

Levél 

Pestszentimrei

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 
XIV. évfolyam 1. szám (115.) - 2017. január 
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Karácsonyi éneklés az Alacskai úti 
idősek otthonában 

Sokadik éve már, hogy a 
beteglátogatók csapata egy-egy nagy 
ünnep előtt kiegészül alkalmi 
látogatókkal, akik végigjárják az idősek 
otthonának azokat a szobáit, melyekben 
a fekvőbetegek élnek. Az idei csapatban 
voltak már rutinosnak számító kicsik és 
nagyok, és voltak olyanok is, akik első 
alkalommal vettek részt a karácsonyi 
köszöntésben. Összesen 24-en gyűltünk 
össze, köztük 13 gyerek, hegedűkkel, 
csellókkal, furulyával, gitárral hirdetve 
Krisztus születésének örömhírét. Három 
csoportba osztva kopogtattunk a szobák 
ajtaján, énekeltünk együtt az otthon 
lakóival, s olvastuk fel a karácsony 
leírását Lukács evangéliumából. 

 

Szállást keresett a Szent Család 

2006-ban indult először útjára a Szent 
Családot ábrázoló kép ádvent első 
vasárnapján, hogy azután háromnaponta 
új és új helyre látogatva a karácsonyi 
pásztorjátékra visszaérkezzen a 
templomba. Az idei volt tehát a 
tizenegyedik év, és örömmel 

nyugtázhatjuk, hogy idén is akadtak 
családok, akik befogadták a 
szálláskeresőket. Mivel az idei ádvent 
hosszúra nyúlt, 13 családhoz jutott el 
kép. Külön öröm, hogy ezek közül 
három olyan család is volt, akik első 
ízben vettek részt ebben a szép 
hagyományban. Reméljük, jövőre még 
többen lesznek, hiszen valamikor több 
kép is útnak indult, három kört is 
megtöltöttek a jelentkezők. Tudjuk, hogy 
az ádventi idő rettenetesen zsúfolt, 
egymást érik az iskolai, zeneiskolai 
programok, fellépések, felmérők és 
feleltetések, pásztorjáték próbák, és 
azoknak a családoknak, ahol több iskolás 
gyerek is van, szinte lehetetlen két estét 
kiszakítaniuk a pörgésből, de aki mégis 
megtette, meleg szívvel gondolhat vissza 
az együtt töltött időre, a közös imára, 
beszélgetésre. 

 
Családok megáldása 

Idén úgy hozta a naptár, hogy 
karácsony és újév közé nem esik 
vasárnap, ezért a Szent Család ünnepét 
pénteken ünnepeltük. A misén a Néri 
Szent Fülöp kórus szolgált. Olyan sokan 
jöttek el, hogy közel egy órán keresztül 
tartott a családok megáldása. 
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Szabó László – beteglátogató, Hírek18 
Szerján Kinga – beteglátogató  
Tarr György - templomtakarító 
Varga Viktória – ministránsok vezetője 
Vér Gábor – Bogár-vezető 
Vermes Ági – Bogár vezető 
Vida Gergő – Bogár-vezető 

 
Isten fizesse meg a munkájukat, és 

adjon nekik erőt, kitartást, hogy jövőre is 
folytatni tudják. Kérjük az Urat azért is, 
hogy mindazok, akiknek a neve nem 
szerepel még a felsorolásokban, 
megtalálják azt a feladatot, amire az Úr 
meghívta őket, és aktívan tegyenek 
valamit a közösségért! 

 
2016 számokban 

2016 statisztikája nem mutat lényegi 
eltérést a megelőző évekhez képest. 73 
(ebből 48 pestszentimrei lakos) 
keresztelőt tartottak templomunkban, és 
22 gyerek járult először szentáldozáshoz. 
Közösségünk négy tagja részesült a 
bérmálás szentségében, és hat esküvő 
volt a templomban. A temetések száma 
81 volt.  

A Rózsafüzér Társulatnak 71 tagja 
van, ez néggyel kevesebb, mint tavaly, 
ketten meghaltak, ketten pedig 
elköltöztek. A Társulat idén 68 
szentmisét mondatott. 

Ahogy évek óta, idén is 18 ezer ostyát 
vásároltunk a szentmisék megtartásához. 
és változtatottak át, osztottak szét 

számunkra Gábor atya és az őt 
helyettesítő papok. Hatalmas számnak 
tűnik, de három olyan ember, aki ezentúl 
naponta áldozna, máris ezerrel növelné 
ezt a számot. Vasárnaponként, azaz heti 
rendszerességgel nagyjából 250 fő járul 
szentáldozáshoz. Sok? Kevés? 
Pestszentimrén kb. 21 ezer ember lakik, 
ebből kb. 13 ezer van katolikusnak 
megkeresztelve. Bizony, csupán 3,5%-a 
jár templomba, ez azt jelenti, hogy a 
döntő többségnek semmilyen vagy 
nagyon felszínes kapcsolata van az 
egyházzal és a helyi közösséggel. Ha 
ezeket a számokat nézzük, akkor a 250 
áldozó nagyon kevés. Ha azt nézzük, 
hogy vasárnaponként átlagosan 400-450 
ember vesz részt templomunkban a 
szentmisén (nyáron kicsit kevesebben, 
karácsonykor akár 550-ig felmegy ez a 
szám), akkor – beleszámítva a még nem 
áldozó kisgyerekeket is – a 250 áldozó 
jó aránynak tűnik.  

Újévkor sokan tesznek fogadalmakat, 
utánozhatjuk ezt a világi szokást azzal, 
hogy végiggondoljuk, vajon beleférne-e 
az életünkbe napi egy tized rózsafüzér 
elimádkozása, és akár csatlakozhatnánk 
is a Rózsafüzér Társulathoz. Mit 
tehetnénk Istenért és embertársunkért 
annak érdekében, hogy a templomjárók 
száma növekedjen, mit pedig Istenért és 
önmagunkért, hogy a szentáldozáshoz 
járók száma is növekedjék? 
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Viktória, Salamon Adrienn, Seres Ági, 
Seres Zsigmond, Szarvas Marika, Tarr 
György), húsvétkor és karácsonykor 
énekelnek az Alacska úti idősek 
otthonában, növendékhangversenyt 
szerveznek (Éliás Katalin, Papp Júlia), 
bölcsőket készítenek a Szent József 
Műhelyben (Szarvas Marika, Seres 
Zsigmond, Milei József, Kalmár József). 

Végül pedig következzenek a 2016. 
év munkatársai: 
Andó Júlia – Bogár-vezető 
Bakó Dóra – ÖrömHírLevél, gyerek-

prédikáció, liturgikus munkacsoport, 
passió 

Balázs Mihályné Margitka – beteg-
látogató  

Balogh Ivett – pásztorjáték, mária-
nosztrai zarándoklat, kórustábor, 
kórusnapok 

Bartal Júlia – Bogár-vezető  
Benkő Gábor – Alpha (januárban) 
Berki Bettina – hitoktató  
Boda Éva – karitász, főzés 
Boda Gabriella – hitoktató, Alpha, 

hittantáborok 
Bölsei Zsuzsa – Bogár-vezető  
Bönöczk Péter – ÖrömHírLevél főszer-

kesztője 
Czinege Katalin – könyvelő, a felolvasás 

szervezője, Alpha 
Csernátoni Erzsébet – takarító  
Csernyus Kata – pásztorjáték  
Csernyus Márton – Nindzsa csoport 

vezetője, hittantáborok 
Deák Erzsébet – hitoktató, beteglátogató 
Dominkó Mária – takarító  
Dudásné Márti – hitoktató  
Forróné Juhász Valéria – beteglátogató  
Fülöp Csilla – családos tábor 
Fülöp Dániel – Alpha (januárban) 
Gál Judit – Alpha (januárban) 
Gálos Imre – hitoktató  

Gáspár Huba – levelezőlisták, Alpha 
Gorjánácz Mária – beteglátogató, nyug-

díjas klub, zarándoklatok 
Hoós Viktória – ÖrömHírLevél  
Hős Csaba – az egyházközség világi 

elnöke 
Kósa Gergő – Néri zenekar vezetője 
Kósa Kata – hitoktató, baba-mama klub 
Kovács István – a karitász vezetője, az 

egyházközség megbízott alelnöke 
Kovács Krisztián – kántor  
Kovács Róbert - Alpha 
Král Edit – beteglátogató, a Fecskék 

kórus vezetője 
Linka Gábor – temetőgondnok, karitász, 

a liturgikus ruhák gondozója 
Linkáné Ács Melinda – hitoktató, 

karitász, liturgikus ruhák gondozója, 
pénzszámoló 

Magyari Kiss Andrea – házas hittan, 
kirándulások 

Magyari Levente – házas hittan, családos 
tábor, kirándulások, közösségi ház 
építésének előkészítése 

Mandák Enikő – ministránsok vezetője 
Mandák László – sekrestyés, felnőtt 

ministráns 
Márton Krisztina – Alpha  
Nyúl Lászlóné Ibolya – beteglátogató, 

nyugdíjas klub 
Papp Júlia – családos tábor 
Paragi László – sekrestyés  
Petróczki Panni – Rózsafüzér Társulat, 

újságok, pénzszámoló 
Salamon Adrienn – baba-mama klub 
Salga István – Alpha, felnőtt ministráns 
Sánta László – gondnok, ÖrömHírLevél 

hajtogatója 
Seres Ági – Alpha  
Simó Julianna – irodavezető, adventi 

koszorúkötés 
Simon Ferenc – Alpha  
Surányi András – Nindzsa csoport 

vezetője 
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Pásztorjáték 

Az idei pásztorjáték rendhagyó volt, 
hiszen a történetet nem egy szokványos 
nézőpontból, az angyalok vagy a 
pásztorok szemszögéből elevenedett 
meg, hanem a három napkeleti bölcs 
került a középpontba.  

ÖHL: Kata, a szöveget is te írtad, 
igaz? 

Csernyus Kata: Igen, Ivettel együtt. 
Két évvel ezelőtt már rendeztem 
pásztorjátékot, akkor Boda Gabi segített, 
így idén eszembe se jutott volna, ha Gabi 
egyszer csak rá nem kérdez, hogy ugye 
elvállalom. Épp egy nindzsás hétvégére 
utaztuk, Gabi mellettem ült, és olyan 
kedvesen kérdezte, hogy azonnal igent 
mondtam. A másik oldalamon Ivett ült, 
rögtön hozzá fordultam: ugye, segítesz? 
És ő is azonnal igent mondott. Másnap 
aztán kicsit megrémültem, de azt 
nyomban elhatároztam, hogy legyen ez a 
pásztorjáték más, mint a többi, s ha így 
határoztam, nem volt más választásom, 
mint megírni a szöveget. 

 

ÖHL: Mi volt előbb, a szöveg vagy a 
szereposztás? 

CSK: Két évvel ezelőtt az öcsém, 
Áron, Magyari Zsombor és Kovács-
Szerján Vince voltak a királyok. Mielőtt 
nekiláttam az írásnak, megkérdeztem 
őket, vállalják-e idén is. Első szóra 
jöttek, így azzal a tudattal írhattam, hogy 
a királyok szerepe biztos kezekben lesz. 
A fiúk jó barátok, és ez kiderült a 
pásztorjátékból is. Az egyik kedvenc 
jelenetem az, amikor a makacskodó 
Gáspár álmot lát, és végre megérti, hogy 
minden igaz, amiről Menyhért és 
Boldizsár beszélt korábban. Ahogy a 
fiúk ezt előadták, abban benne van, hogy 
valóban szeretik egymást. A másik 
kedvenc jelenetem Heródes udvara, ott 
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olyan szép volt, ahogy az őrök (Magyari 
Bence és Magyari Zsombor) bevezették 
a királyokat. És Besze Dani is olyan jól 
játszotta Heródest, suttogott az 
írástudóval (Seres Máté), amikor kellett, 
fennhangon beszélt a királyokkal, 
amikor arra volt szükség. 

A szöveg megírásánál törekedtünk 
arra, hogy a kicsiknek ne legyen túl 
nehéz megtanulni a szerepüket, 
lehetőség szerint keveset beszéljenek. 
Az első próbán megkérdeztük az 
angyalokat, ki szeretne szöveget, és 
annyi mondatot írtunk, amennyi 
vállalkozó szellemű kisangyal 
jelentkezett. 

ÖHL: Nagyon szép volt az árnyjáték! 
CSK: Ez is Boda Gabi egyik álma 

volt, és örülök, hogy sikerült 
megvalósítani. Ehhez az is kellett, hogy 
az édesapám hozott mikrofonokat, amit 
rá tudtunk szerelni a szereplőkre. 
Nagyon kiábrándító lett volna a kézben 
tartott mikrofon árnyéka a vásznon, így 
viszont csak Gábriel arkangyal (Magyari 
Kinga) és Mária (Pálfalvi Panka) szép 
mozdulatait láttuk. A családom 
egyébként mindenben segített. Először 
az édesanyámat kértem meg, aki azonnal 
mellém állt. Utána a bátyámat kellett 
megpuhítani, de ez sem volt nehéz, és az 
édesapám is örömmel segített. Nemcsak 
a technikát hozták, szerelték, kezelték, a 
berendezésben, díszletekben segítettek, 
és nemcsak énekeltek, zenéltek Surányi 
Andrással kiegészülve, de a zenék egy 

részét az édesapám szerezte. Az ő 
munkája volt az a tánc, amire Heródes 
udvarában táncoltak a lányok, az a 
motívum, ami mindig felhangzott, 
amikor a királyok elindultak valamerre, 
és ő írta a három szólamú Glóriát is.  

ÖHL: Az utolsó előtti próbán már 
látszott, hogy nagy dolgok vannak 
készülőben. Te a tánc koreográfiáját 
gyakoroltad a lányokkal, az édesapád 
játszotta hozzá a zenét. Marci és az 
édesanyád a templom másik sarkában 
valamilyen szólamot próbáltak, Ivett és 
Enikő öltöztette az angyalokat és a 
pásztorokat, a földön szanaszét hevertek 
a cérnák, ollók és textilek, készült a kis 
teve jelmeze: mindenki magától 
értetődően tette a dolgát, már akkor 
lehetett érezni, hogy itt bizony jó 
értelemben való profik próbálnak. 

CSK: Rengeteg segítséget kaptam 
minden oldalról. Mandák Enikő első 
szóra jött, és terelgette a szereplőket. Az 
egyik szülő, Szabó Szilvia minden 
próbát végigült, és kezelte a fényeket. 
Gábor atyától bármit kértünk, 
megoldotta. A jelmezek egy részét Seres 
Ágitól kaptuk, a másik felét Bakó 
Dórától, aki el is készítette azt, ami még 
hiányzott, Gáspár koronáját és a kis teve 
ruháját. 

ÖHL: A sok segítség mellett azért az 
sem mellékes, hogy éveken át magad is 
szereplője voltál a pásztorjátékoknak, 
belülről ismered a szereplést. 
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Katalin, Csete Miklós, Deák Bernadett, 
Fülöp Dániel, Gaál Édua, Gaálné 
Ombodi Klára, Hagara Sarolta, Hingyi 
Gábor, Hoós Viktória, Kevei Csaba, 
Kevei Judit, Kósa Kata, Linkáné Ács 
Melinda, Magyari Kinga, Magyari 
Zsombor, Magyari Kiss Andrea, Molnár 
Anna, Nyúl Lászlóné Ibolya, Papp 
Sándorné Erzsike, Sárkány Bettina, 
Simon Blanka, Szerján Kinga, Turbucz 
Kata, Vinczéné Szabó Katalin. 

Ministránsok: Besze Dániel, Csernyus 
Áron, Fülöp Janka, Gáspár Júlia, Gáspár 
Péter, Hagara Emese, Hagara Sarolta, 
Kevei Zsombor, Kovács-Szerján Tünde, 
Kovács-Szerján Vince, Magyari 
Boldizsár, Mandák Enikő, Mandák 
László, Paragi László, Révész Ferenc 
(visszavárunk, Feri!), Salga István, Seres 
Dávid, Simó Hunor, Simó Lóránt, Sütő 
Zalán, Szabó Botond, Szabó Csanád, 
Varga Viktória. 

A kisebb-nagyobb alkalmi feladatok 
végzőit lehetetlen számba venni, ők a 
passió (Szarvas Balázs, Csete Miklós, 
Subai Gáspár, Lénárt István, Murvai 
István, Juhász László, Nagy Gábor, 
Hingyi Gábor, Sárkány Bettina, Deák 
Fogarasi Zsófia, Alföldi Ildikó, Szerényi 
Zsuzsanna, Simó Júlia, Simó László, 
Plachy Viktória, Csáky Mónika, Hagara 
Sarolta, Brozsek Anna Dóra), a Szent 
Imre megemlékezés (Hagara Sarolta, 
Magyari Kinga, Gáspár Júlia, Magyari 
Bence, Magyari Zsombor), a 
pásztorjáték szereplői (Bereczky Viola, 
Besze Dániel, Brozsek Anna Dóra, 
Brozsek Nóra, Csernyus Áron, 
Engelhalter Orsi, Engelhalter Richárd, 
Frenyó Lilla, Kocsmár Janka, Kósa 
Hanga, Kósa Réka, Kovács-Szerján 

Tünde, Kovács-Szerján Vince, Magyari 
Bence, Magyari Boldizsár, Magyari 
Kinga, Magyari Zsombor, Pálfalvi Dani, 
Pálfalvi Eszter, Pálfalvi Kata, Pálfalvi 
Panka, Papp Dominika, Papp Veronika, 
Révész Regina, Seres Máté, Seres 
Piroska, Subai Blanka, Subai Gréta, Sütő 
Zalán, Tóth Noémi), ők azok, akik 
fényképeket és videókat készítenek 
(Varga Orsolya, László Gábor, Pálfalvi 
László, Szabó László), dekorációkat, 
kellékeket gyártanak (Seres Zsigmond), 
énekelnek és zenélnek a különféle 
eseményeken (Bihari Gábor, Boda Éva, 
Csabafiné Farkas Edit, Csernyus Kata, 
Csernyus László, Csernyus Márton, 
Csernyus Zsuzsa, Deák Erzsébet, Deák-
Fogarasi Zsófia, Gáspár Huba, Kósa 
Kata, Kovács István, Linka Gábor), 
felnőtt és gyerekfarsangot, piknikeket 
szerveznek (Salamon Adrienn, Kósa 
Kata, Katona Erzsi, Csáky Mónika, 
Kovács István, Boda Gabriella, Linka 
Gábor, Brozsek György), sütnek-főznek, 
ebédet osztanak (Bakó Hajni, Bakó 
László, Barna Bertalan, Barna Mariann, 
Benkő János, Besze Imre, Boda Éva, 
Boda István, Csáky Béla, Csáky Mónika, 
Csernátoni Erzsébet, Csete Miklós, 
Dominkó Mária, Érmellékiné B. Zsóka, 
Fehér Éva, Gaálné Ombodi Klára, 
Gáspár Huba, Gombaszögi Ildikó, 
Günther Magda, Hoós Jánosné Anna, 
Hoós Viki, Kaposiné Marica, Kovács 
István, Kovács Róbert, Kovácsné Szabó 
Mariann, Kovács-Szerján Kristóf, László 
Gábor, Lelkes Hajnalka, Lelkes Gábor, 
Lengyel Anita, Linka Gábor, Linka 
Mihály, Linka Zoltán, Linkáné Ács 
Melinda, Molnár Anna, Murvai Anita, 
Murvai István, Petróczki Panni, Plachy 
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Munkatársak köszöntése 

December 26-án délelőtt köszöntötte a 
plébánián a munkatársakat Gábor atya. 
Bár a csoportképre alig fértek rá, 
valójában csak a meghívottak fele tudott 
eljönni. Munkatársnak számít mindenki, 
aki legalább heti egy órát dolgozik a 
plébániáért. Ez lehet rendszeres 
elfoglaltság, de lehet olyan eseti feladat, 
ami egy időre nagyobb leterhelést jelent. 
Ilyen munka a táborok szervezése (idén 
a nyári hittantábort és a tavaszi 
minitáborokat Boda Gabi és Csernyus 
Marci szervezték, a családos tábort Papp 
Juli, Fülöp Csilla és Magyari Levente), 
és a három misztériumjáték megren-
dezése (idén a passiót és a Szent Imre 
napi megemlékezést Bakó Dóra 
rendezte, a karácsonyi pásztorjátékot 
pedig Csernyus Kata és Balogh Ivett).  

A munkatársak listája évről-évre 
bővül, amikor Gábor atya átvette a 
plébániát, jóval kevesebb rendszeres 
segítője akadt. Igaz, a feladatok azóta 
meg is sokasodtak, hiszen a felmenő 
rendszerben bevezetett iskolai hitoktatás 
idén szeptembertől érte el a maximális 
óraszámot, korábban nem voltak Alpha-
kurzusok, nem voltak Bogár- és 
ificsoportok stb., mégis még sok-sok 
feladat vár új gazdára. Szükség lenne 
olyan emberekre, akik ráérnek, és 
bármikor meg lehetne őket kérni valami 
kisebb szolgálatra, legyen szó akár csak 
egy asztalterítésről vagy arról, hogy el 
kell hozni valahonnan valamit vagy 
valakit. Jó lenne, ha gyarapodna a 
templomőrök száma, s lennének 
olyanok, akik tartalékként be tudnának 
ugrani, ha valakit egy váratlan akadály 

visszatart. Elkelne a kreatív segítség a 
gyerekprédikációk kellékeinek elkészí-
tésében, meg kellene erősíteni a 
liturgikus munkacsoportot, melyre a 
nagy ünnepek előtt hárul sok feladat, és 
végül, de nem utolsó sorban sok-sok régi 
és új cikkírót vár az ÖrömHírLevél 
szerkesztőgárdája… 

A Néri zenekar tagjai 2016-ban is sok 
idejüket áldozták mindannyiunk örömére 
a közösség szolgálatára: Bakó Eszter 
(nyárig), Balogh Ivett, Bartók Tímea, Boda 
Gabriella (nyárig), Boda Péter, Csernyus Kata 
(alkalmanként), Csernyus László, 
Csernyus Márton (alkalmanként), Csete 
Miklós, Fülöp Csilla, Günther Győző, 
Kósa Gergő, Kovács Eszter, Kovács 
István, Lakatos Klaudia, Mervay Bence 
(nyárig) Sárkány Bettina, Seres Piroska, 
Surányi András (alkalmanként).  

Ugyanígy heti rendszerességgel 
próbálnak, és egyre többször szerepelnek 
is a Fecskék gyerekkórus tagjai: Brozsek 
Anna Dóra, Fülöp Janka, Gáspár Júlia, 
Hagara Sarolta és Turbucz Kata. 

Templomőrzők: Boda Éva, Csernátoni 
Erzsébet, Füzesi László, Gorjánácz 
Mária, Kaposiné Marica, Keller Marika, 
Kovács Krisztián, Magyari Kiss Andrea, 
Mák Ria, Paragi László, Petróczki Panni, 
Takács Tibor, Tóth Eta, Varga Zsuzsa, 
Vendlóczki Marika.  

Áldoztatók: Fülöp Dániel, Kovács 
István, Kovács János, Kovács Róbert, 
Linka Gábor, Mandák László, Pálfalvi 
László, Papp Sándorné Erzsike (év 
közben visszavonult), Petróczki Panni, 
Salga István. 

Felolvasók: Balogh Ivett, Boda 
Gabriella, Czinege János, Czinege 
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CSK: Voltam angyal, pásztor, egyszer 
még király is, csak Mária nem voltam 
soha, ami kisgyerekként nagyon 
szerettem volna lenni. Pálfalvi Panka 
viszont csodálatos Mária volt, látszott 
rajta, hogy vannak kistestvérei, nagyon 
gyakorlottan fogta a Kisjézust alakító 
babát, Ketskeméty Flórát. Előtte 
megbeszélték Flóra édesanyjával, hogy 
függőlegesen kell tartani a kicsit, mert 
úgy szereti, és Panka pontosan így 
csinálta, Flóra baba meg sem nyikkant, 
pedig ébren volt.  

ÖHL: Ivett, te mindig szerényen a 
háttérbe húzódsz, pedig rengeteget 
dolgozol a közösségért! 

Balogh Ivett: Ezt más is mondta már, 
hogy úgy csinálom, mintha nem is 
csinálnám, tényleg nem vagyok központi 
személyiség, nem vágyom a 
reflektorfényre. Lassan kezdek 
feloldódni, idén már több mindenből 
kivettem a részem, a kórusban való 
éneklés mellett én szerveztem a 
márianosztrai zarándoklatot, és Csernyus 
Laci támogatásával a kórustábort, a 
kórusnapokat. Mandák Enikővel vannak 
ötleteink a Nindzsához is, együtt 
szerveztük meg a Nindzsa karácsonyt. 

ÖHL: Olyan vagy, mint egy kicsi pók, 
hálót fonsz a közösség köré, hogy 
összetartsd azt. Katával dolgoztál már 
együtt korábban is? 

BI: Nem, csak ismertem és kedveltem 
őt, így amikor megkért, azonnal igent 
mondtam. Nagyon jó volt vele együtt 

dolgozni. A próbák nagyon jók voltak, 
bár nagyon sok gyerek szerepelt – 
összesen harmincan –, sikerült külön-
külön is figyelni mindenkire, ami aztán 
meg is látszott az előadáson.  

ÖHL: Szereplőként valaha részt 
vettél-e pásztorjátékban? 

BI: Egyszer, nagyon régen, 
nyolcadikos lehettem, és akkoriban 
költöztünk ide. Mária voltam, és nagyon 
jól esett, hogy engem választottak a 
szerepre. A virágvasárnapi passiókban is 
voltam már Mária, háromszor is.  

ÖHL: Gyönyörűen énekelsz, 
furulyázol, zongorázol. Hol tanultál 
zenélni? 

BI: Furulyázni még az általános 
iskolában. Két évig jártam magánénekre 
a Dohnányi zeneiskolába, előtte, csak 
halkan mertem énekelni, azóta lett 
erőteljesebb a hangom. Zongorázni 
pedig a kórusban tanultam, iskolában 
soha. 

ÖHL: Ez volt az első alkalom, hogy 
nem szereplőként, hanem rendezőként 
vettél részt egy misztériumjátékban, 
ugye, lesz folytatása? 

BI: Talán jövőre, igen, lehetséges.. 
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