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Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekeiket a 

foglalkozás végeztével időben átvenni szívesked-

jetek.  Köszönjük! 

Lapszámaink színes formátumban is megtekinthe-

tőek a www.vake.hu oldalon, így később 

(emlékidézőként is) elérhetőek számotokra. 
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Segítő kezeket kaptunk 

A test az élet hordozója                Antal-Horváth-Kazsuk 

Már rég volt - több mint negyvenhat éve, - 

ezért nehezen emlékszem vissza a kezdetekre. 

Gyermekként lettem megkeresztelve, mint so-

kan mások. Azután úgy alakultak a dolgok, 

hogy nem nagyon vittek templomba, - a nagy-

mamám karácsonykor szokásos alkalmain kívül. 

Teltek az évek és talán nekem sem volt fontos 

Istent keresni, mígnem valami megmozdult 

bennem, bennünk – mivel ekkor már a párom 

Julcsi is és gyermekeink is főszereplőkké váltak 

az életembe n.2007-ben szomszédunk invitálá-

sára elkezdtünk járni a Városmajori kismisékre 

két gyermekünkkel Bálinttal és Leventével. 

Megfogott a családias hangulat a misén és az 

azt követő beszélgetéseken, tracsi partikon. 

Később az egyik mise utáni hirdetésben hallot-

tunk a nyári Családos táborról, hezitáltunk, 

hogy menjünk-e vagy ne, de végül is jelentke-

zünk. Aztán eljött a tábor, beosztottak egy cso-

portba (persze az elsőtáborosokat nyaggatják) 

mit lehetett tenni beszéltünk, megnyíltunk. Az 

őszinte szavakra nyílt szíveket, segítő kezeket 

kaptunk. Alig lett vége az első nyári élménynek, 

már kezdődött a jövő évi tábor előkészítése, 

melyre minket kértek fel szervezőknek. Minket? 

Botladozó hitkeresőket? Az nem lehet! – gon-

doltuk mi. (Lehet, hogy nem kellett volna olyan 

aktívan szednünk a szemetet az előző tábor-

ban?) Elvállaltuk a szervezést, majd egy csoport 

vezetését is ránk bízták. Aggódtam,  hogy  

 A NAP KÉRDÉSE: 

Hogy van jelen a zene az életedben? 

Varga Balázs 

Most tettem le az alapvizsgát zongorából, melyet hat éve tanulok, előtte pedig 

két évet orgonáltam. Sokat hallgatok klasszikus zenét, előfordul, hogy csak úgy 

leülök, bekapcsolom a rádiót és azt hallgatom, ami éppen adásban szól.  

Mihálffy Andi 

Egész kicsi korom óta nagyon fontos számomra a zene, előbb tudtam kottát 

olvasni, mint könyvet. Érettségi előtt nagy dilemmát jelentett, hogy zeneakadé-

miára menjek-e vagy bölcsészkarra. Mai napig a zene az egyik legmegnyugta-

tóbb dolog az életemben.  

Rónaszéki Sári 

A zene nagyon fontos az életemben, nem is tudom, hogy lennék meg nélküle. 

Már tíz éve zenélek, jelenleg a Bartók Konzervatóriumba járok és zongorázom. 

Főleg klasszikus zenét hallgatok, de kedvelem a ’60-as,-’70 évek zenéit, például 

Fenyő Miklóst is, vagy a megzenésített versek műfajában a Kalákát hallgatom 

szívesen. A mai zenéket kevésbé kedvelem.  

1. Neszmélyi Sauvignon Blanc 2013 (Hilltop Neszmély Borászat) 

2. Badacsonyi Olaszrizling 2012 (Csanádi Pincészet) 

3. Patronus Tokaji Furmint 2011 (Orosz Gábor Pincészete) 

4. Villányi Portugieser 2013 (Gere Tamás Pincészet) 

5. Egri Kékfrankos 2011 (Tóth Ferenc Pincészet) 

6. Szekszárdi Cabernet Franc barrique 2011 (Szent Gaál Pincészet) 

Csépányi Gábor káplán 

A gimnáziumi korszakom után - amikor Guns’n’Roses-t és Scorpions-t hallgattam - 

elkezdtem énekelni egy kórusban, illetve kórusműveket és klasszikus zenét hallgat-

ni. Ekkor szerettem meg az egyházi zenét is. Mostanában a komoly- és könnyűze-

nét egyaránt kedvelem, a klasszikusok megmaradtak „öröknek”, mint Beethoven 

és Mozart. Véleményem szerint a szép zenének az a lényege, hogy az embert az 

Istenhez közelítse.  

Beszámoló a Csattogóvölgyi Borbíráló Versenyről 

Kedd este összeültek a köztünk táborozó borászok, sommelier-k és borszakértők a Csattogóvölgyi 

Borbíráló Verseny lebonyolítására. Az előkelő megmérettetésen az alábbi sorrendben kellett a kivá-

lasztott borokat vakon végigkóstolniuk: 

 

 

 

 

A neves szakértők a borverseny legjobb bora címet egybehangzóan a Szent Gaál Pincészet Szek-

szárdi Cabernet Franc barrique borának adományozták. A legjobb fehér bornak a Neszmélyi 

Sauvignon Blanc-t választották, bár a férfiak között a Tokaji Furmint egy leheletnyivel népszerűbb 

volt. A legkiválóbb bírálók a hat tételből négyet is eltaláltak, nekik szívből gratulálunk: Kövesdy Mar-

csi, Nagy Krisztina, Szikora Réka, Juhász András, Kövesdy Tamás, Lambert Zoltán, Linczenbold Tibor, 

Pócs Miklós, Zemlényi Zoltán.                        Opor Karesz 

A tábor központi témája a test, - ezért olyan tábor-lakókat kérdeztünk meg, akik hivatásuk, 

munkájuk során naponta közvetlen kapcsolatba kerülnek az emberi testtel. 

Miklósi Balázs egy olyan gyermekotthon igazgatója, ahol drogos, szenvedélybeteg fiatalok-

kal foglalkoznak. Intézményükben előfordul, hogy a fiatalok életéért kell küzdeniük – elsőd-

legesen a testük (és a lelkük) gyógyítása által. A test az élet hordozója – mondja Balázs - a 

test szenvedélyeinek rabjai lehetünk, ezt a függőséget próbálják meg gyógyítani, kezelni.  

Szmola Richárd kutató orvos az Onkológiai Intézetben. A betegekkel való találkozásban 

elsősorban magát a testet kell szemlélnie, vizsgálnia, ugyanakkor az ember középpontja a 

teremtett lélek, amit Ricsi igyekszik figyelembe venni gyógyító munkája során.  

Pokol Zsuzsi gyógytornászként dolgozik, így minden nap fizikai kontaktusba, közeli kapcso-

latba kerül az emberekkel. Ez a közelség őt nem zavarja, a testi érintést nagyon fontosnak 

tartja az emberi kapcsolatokban. Ezt a hozzáállást szeretné továbbadni gyerekeinek is.  

                                                                   

mit fogok mondani én, épp Istent-kereső em-

ber, a látszólag szilárd hitűeknek, akik mond-

hatni az anyatejjel kapták a hitüket. A cipőjü-

ket sem köthetjük be – gondoltuk mi. Aztán 

2010-ben született meg harmadik gyerme-

künk Benedek, és 2011 áprilisában volt az első 

szentáldozásunk. Fontos állomás volt keresz-

tény életünkben, ugyanis ekkor vállaltuk fel 

Istennel való egybetartozásunk. Reméljük, 

hogy ez a szövetség legalább olyan erős lesz 

mint a közösség megtartó ereje. A 2011. évi 

Családos táborban - miután felkértük kereszt-

szülőnek Lucát és Jakabot - a tábornyitó 

szentmisén megkereszteltük Benedeket. Ezt 

követően Zoltán atya, István atya és a közös-

ség biztatására, - teljes hittel és elkötelezett-

séggel - vállaltuk kapcsolatunkat Isten előtt is: 

2012 júliusában házasságot kötöttünk, majd 

két másik fiunkat is megkereszteltük. A tábor 

gyermekeinknek is jó alkalom a barátaikkal 

való találkozásra, játékra és velünk szülőkkel 

való kikapcsolódásra. Az idei tábort is na-

gyon vártuk már: szervezéssel, munkával ké-

szülünk, mert ismét meghívást kaptunk cso-

portvezetői feladatok ellátására, amit jó szív-

vel elvállaltunk.   Krebs Julcsi és Zoli  


