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ADY ENDRE: 

   Kis, karácsonyi ének 

Tegnap harangoztak,  
Holnap harangoznak,  
Holnapután az angyalok  
Gyémánt-havat hoznak.  

Szeretném az Istent  
Nagyosan dicsérni,  
De én még kisfiú 
vagyok,  
Csak most kezdek élni.  

Isten-dicséretére  
Mégis csak kiállok,  
De boldogok a pásztorok  
S a három királyok.  

Én is mennék, mennék,  
Énekelni mennék,  
Nagyok között kis 
Jézusért  
Minden szépet tennék.  

Új csizmám a sárban  
Százszor bepiszkolnám,  
Csak az Úrnak 
szerelmemet  
Szépen igazolnám.  

(Így dúdolgattam én  
Gyermek hittel, bátran  
1883  
Csúf karácsonyában.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk! 
 

 

- Ikervári Tükör szerkesztősége -  
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HITÉLET 

 

     Juhász Gyula: Karácsony felé 

 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

 

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.                                 1902 

 

Kedves ikervári hívek! 

 

Juhász Gyula verse szépen kifejezi karácsonyi készületünk lényegét. Karácsony ünnepén 

megemlékezünk arról, hogy Isten Fia megtestesült. Jézus Krisztus megszületett Betlehemben, mintegy 

kétezer évvel ezelőtt. Emberré lett értünk, emberekért. Eljött közénk szeretetből. Eljövetelének a célja a 

mi megváltásunk, megmentésünk volt. 

Igaz, hogy idén a járvány sok szempontból megnehezíti az életünket. Lehet, hogy ebben az évben a 

karácsonyunk más lesz, mint amilyen szokott lenni. Mégis felhívja a figyelmünket arra, hogy legyünk 

minél jobb emberek. Isten szeretetére őszinte szeretettel válaszoljunk! Sugározzunk szeretetet 

embertársaink iránt még a nehéz időkben is! 

Karácsonyi miserend 2020. 

 

December 24. 

csütörtök 

December 25. 

péntek 

December 26. 

szombat 

December 27. 

vasárnap 

 8.30 Ikervár 8.30 Ikervár 8.30 Ikervár 

21.00 

Meggyeskovácsi? 

10.00 Sótony 10.00 Nyőgér 10.00 Sótony 

22.30 Nyőgér? 11.15 

Bejcgyertyános 

11.30 

Meggyeskovácsi 

11.15 

Bejcgyertyános 

24.00 Ikervár?   15.00 

Meggyeskovácsi 

 

A késő esti szentmisék megtartására akkor kerül sor, ha a járványügyi előírások ezt lehetővé teszik. Ezzel 

kapcsolatban biztos információk az ünnep előtti templomi hirdetésekben lesznek. A miserendet – a 

hirdetésekkel együtt – meg szoktam osztani a Facebook-on a plébánia oldalán, és az én saját oldalamon. 

A plébánia hirdetésit ott is nyomon tudjuk követni. 

Ikerváron – pályázati pénzből – megújítjuk az Ifjúsági Otthonunkat. Remélem, hogy a járvány elmúltával, 

megint meg tudjuk majd tölteni élettel ezt az épületünket. 

 

Tóth András plébános 
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VISSZAPILLANTÓ

 

XIV. Ikervári Versünnep – szeptember 9. 
Ikervárról egyenes út vezetett ismét a budapesti országos gálára. 

„Magányos jetitől a gavallér zsiráfig” /Vaskarika.hu) 

„A versmondás hősei itt voltak – Wiegmann Alfréd rendező, az Első Magyar 

Versszínház művészeti vezetője volt a zsűrielnök Ikerváron” /Vaol.hu/ 
"A vers néma. Adj neki hangot." 

Hallgatva Kosztolányira ebben az 

évben is, ha csökkentett üzemmódban 

ugyan, de megtettük. Hangot adtunk a 

versnek! Az április rendezvényünk a 

pandémia miatt sajnos elmaradt, így a 

korlátozó intézkedések röpke 

szünetében szeptember 9-én sikerült 

megrendezni országos hírű 

rendezvényünket. Az eseményt a sajtó 

kitüntetett érdeklődése kísérte, így 

elismerő írások és sok-sok fotó is 

megtalálható a VASKARIKA és a 

VAOL honlapján, ill. a művelődési ház 

honlapján www.ikervarkultura.hu, és 

Facebook oldalán. Köszönöm a 

versünnep "hőseinek"; 

versmondóknak, felkészítőknek, 

szülőknek, a zsűrinek - Horváth Imréné tanár, Horváth Róbert előadóművész, Merklin Tímea újságíró, 

Dr. Szalai Ferencné tanár, Wiegmann Alfréd rendező, művészeti vezető -  minden segítőnek a közösségi 

élményt. A verseny helyezettjei: 1–2. osztályosok között: 1. Kondora Réka, 2. Baranyai Leila, 3. Dala 

Dominik; a 3–4. osztályosok között: 1. Csorba Gergő, 2. Bertók Péter, 3. Horváth Sára Bíborka; az 

5–6. osztályosok között: 1. Berényi Lilla, 2. Jákói Zsolt, 3. Györgyfalvay Emőke, különdíjas: 

Molnár Renáta; a 7–8. osztáyosok között: 1. Fliegler Ábel, 2. Tóth-Varga Zoé, 3. Szakály Dominik, 

különdíjas: Péntek Maja és Sipos Dorina. A szeptember 26-i budapesti országos döntőre valamennyi 7-

8. osztályos, helyezést elért tanuló meghívást kapott. Eredményes szereplésükhöz gratulálunk!  

Ne feledjük, hogy a versmondás önelemző, önfeltáró illetve önismeret-fejlesztő szerepén túl 

empatikusabbá tesz környezetünk iránt. Az empátia pedig toleranciát szül, arra pedig nagy-nagy szüksége 

van a mai kornak.                                                                                                                   - Pásti József - 

Elmaradt nagyrendezvények – többletmunkával 
Sajnos a járvány erősen átírta közművelődési tevékenységünket is. Az őszi, tavasszal szervezett 

rendezvényeinket (Ikervári Ikertalálkozó szüreti vigadalommal, Márton napi vigasságok) sorban le kellett 

mondanunk, ami annyit jelentett, hogy tucatnyi szerződés, megállapodás törlésre került. Többségében 

sikerült „békés úton” megállapodni a fellépőkkel, kivéve egy esetet, amely jelenleg is polgári peres 

eljárás alatt áll. Tucatnál több művelődő közösségünk, szakkörünk november 11-ig működött. Kisebb 

rendezvényeinket, ünnepeinket szűk körben megtartottuk, ezekről e számunkban is beszámolunk. 

                                                                                                                                                   - P J - 

 

Álláshirdetés 
Ikervár Község Önkormányzata 2021. januárjától megüresedett házi gondozói állásra keres 

részmunkaidős munkavállalót. Az állással kapcsolatban érdeklődni lehet: Fehér Ferenc polgármesternél a 

06 30 9026739 telefonszámon.  Részletes információ Ikervár község honlapján és 

a Kozigallas.gov.hu oldalon tekinthetők meg. 

A Versünnep helyezettjei a zsűri tagjaival. Fotó: Pásti József 

http://kozigallas.gov.hu/
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MÚLTKOR 

Az Alzheimer kór világnapján – szeptember 21. 
 

Az Alzheimer-kór világnapján (szept. 

21.) az ikervári Szenior Örömtánc 

Klub szervezésében, - Horváth 

Lászlóné (Ilike) vezetésével - a nicki és 

sárvári táncosokkal közösen a zene, a 

tánc és a vers jótékony hatásával 

demonstráltunk az időskor betegsége 

ellen. Az eseményt a járókelők és az 

ikervári Nyugdíjas Klub figyelme 

kísérte. Az Alzheimer-világnap egy 

1994-ben, a Nemzetközi Alzheimer 

Társaság által kezdeményezett, és 

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

által támogatott, minden év szeptember 

21-én világszerte megrendezett 

eseménysorozat. Céljuk, hogy felhívják 

a figyelmet az Alzheimer-kór és 

más demenciák terjedésének veszélyére, 

visszaszorításának, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a 

betegséggel élők körülményeinek javítására.      – Pástiné B. Gabriella - 

 

Batthyány Emléknap  - október 6. 
Az emlékezést a járvány ellenére is kötelességünknek éreztük megtartani. Az elmúlt évtizedek 

nagyszabású, neves történészeket, művészeket felvonultató ünnepe ebben az évben elmaradt. Némi öröm 

az ürömben, hogy Prof. Dr. Gerő András  történésszel megállapodtam abban, hogy a 2021-es 

Kerekasztalkonferencián vállalja az idén elmaradt – „Miért nincs kultusza Batthyánynak 

Magyaroszágon? c. előadásának megtartását.  Október 6-án 17:00-kor a művelődési ház 

szervezésében, rövid emlékező beszéddel, a Geminum Castellum Énekegyüttes dalaival, a községi 

önkormányzattal, a település intézményeinek képviselőivel, civil szervezetek vezetőivel tisztelegtünk 

Batthyány Lajos és az aradi vértanúk emléke előtt.                                                              – Pásti József -                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Fotó: Bonczó Balázs 

Az ikervári, nicki és sárvári „örömtáncosok” verses, zenés 

táncos demonstrációja a művelődési ház előtt Horváth 

Lászlóné (Ilike) vezetésével. Fotó: Pástiné B. Gabriella 
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 ÜNNEP 

1956. október 

23 
  „A szabadság ott      

    kezdődik, ahol    

     megszűnik a   

         félelem” 
           (Bibó István – 1956) 

Az 1956-os forradalomra 

emlékezve csendes főhajtásra 

hívtuk településünk lakóit a Hősi 

emlékműhöz október 23-án 17:00-

ra. A járványügyi szabályok 

betartása mellett a  - helyzetet figyelembe véve – a vártnál több emlékező érkezett. A szabadság 

küzdelmét állították emlékező műsoruk fókuszba a  Rába(p)ART Társulat versmondói: Pástiné 

Berzlánovich Gabriella, Szőke Szeverina és Pásti József.  

Koszorút helyeztek el Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Ferenc 

polgármester vezetésével, és az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

alkalmazottai.                                                                                                                                  – IT- 

 

Újbort bírált Márton 

november 11-én. 
Szép reményű, gazdag rendezvénykínálatunk 

nagy része ebben az évben többnyire csak a 

tervezés és meghirdetés szintjén valósult meg. 

Márton napi gasztrokulturális ünnepünkből 

mára, Márton napjára Fehér Ferenc 

Polgármester segítségével csupán az újboros 

hordó csapra verése maradt. Megérte, hiszen 

dr. Hoffman Péter Aljegyző úr somlói 

olaszrizlingjének zamata, teljes letisztultsága 

feledtetett minden, - a csapra ütéssel járó – 

trükkös kihívást, „fáradtságot”.  Annak 

ellenére, hogy az eseményt meghirdető 

plakáton - délután 4-től 5-ig  - szeretettel 

invitáltunk minden arra járót egy pohárka 

újborra, Süle Lászlóné, Erzsi  és Majsa Imre 

kivételével senki mással nem koccinthattunk. 

(A veszélyhelyzet kihirdetése aznap történt). 

-IT- 

3D-s virtuális ikervári képeslap kiállítás nemzetközi portálon. 
A járvány intézményünk közönségkapcsolatait is átalakította. Tavaszi „Kulthírek” c. 

kezdeményezésünket továbbfejlesztve igazi innovációval 3D-s virtuális kiállítással jelentkeztünk. Az 

ikervári képeslap válogatás a nemzetközi Kunstmatrix művészeti portálon elérhető. -  Pásti József - 

A Rába(p)ART Társulat tagjainak verses emlékező műsora.  

Fotó: Jóna Tamás 

Fehér Ferenc polgármester és Pásti József igazgató 

„küzdelme” az újboros hordóval. 

Fotó: Gecse Miklósné 
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ÜNNEPI ASZTAL 

Karácsonyi pulykamelltekercs 

Hozzávalók: 

-  A pulykához:   0.6 kg pulykamellfilé,  só, bors, őrölt gyömbér, 1csom. aszalt szilva, 1poh. vörösbor, 1csom 

bacon, 15dkg szeletelt sonka, 15dkg reszelt mozzarella  

-  A mártáshoz: 20 dkg fagyasztott erdei gyümölcs mix, 1kis üveg áfonya lekvár, 1poh. vörösbor, 1csip. só 

Elkészítés: 

1. A mellet lehártyázzuk, majd vékony, tenyérnyi szeletekre felszeljük, ha kell kicsit kiklopfoljuk. 

Ezután sóval, borssal és gyömbérporral bedörzsöljük. 

2. Az aszalt szilvára ráöntjük a bort és 1 percig mikrózzuk. 

3. A baconoket egymás mellé kiterítjük, ráhelyezzük a pulykát, arra pedig a sonkát, sajtot, szilvát és 

feltekerjük. 

4. Kiolajozott tepsin, alufóliával letakarva 150 fokon 40 

percig sütjük, majd fólia nélkül 200 fokon 

aranybarnára pirítjuk 10 perc alatt. 

5. Szeletelhetjük azonnal, vagy másnap is, amikor kihűlt 

a hűtőben. 

6. A mártáshoz minden hozzávalót egy kis lábasba 

teszünk, és egyszer felforraljuk azt, majd levesszük a 

tűzről. Fogyasztható azonnal vagy visszamelegítve is. 

Forrás: www.mindmegette.hu 

Szilvalekvárral töltött hájas süti, a nagyi receptje alapján ( kráfli) 

A régi idők disznóvágásainak kedvelt finomsága volt a hájas süti, amit a nagymama a házi készítésű 

szilvalekvárjával ízesített. Ha neked is összefut a szádban a nyál erre a kedves emlékre, akkor próbáld meg 

magad is elkészíteni a süteményt. Bár nem túl egyszerű, megéri a fáradozást, mert ehhez foghatót még a 

cukrászdában sem árusítanak. 

Hozzávalók: 75 dkg liszt, 50 dkg háj, 3 tojássárgája, 3 evőkanál tejföl, 3 evőkanál szilvapálinka, 3 evőkanál 

10%-os ecet, 1 teáskanál só, szódavíz, szilvalekvár 

A liszthez add hozzá a tojássárgákat, a szilvapálinkát, a tejfölt, valamint az ecetet! A sót 1 dl vízben oldd fel, 

majd add hozzá ezt is a tésztához, és kezdd el gyúrni! Ne ijedj meg, a tészta egészen ragadós lesz, ezért kell 

óvatosan adagolni bele a szódavizet, amíg magától le nem válik a kezedről. Ez körülbelül negyed óra 

elmúltával következik be, ezután tedd félre a tésztát, és hagyd egy órát pihenni! 

A szobahőmérsékletű hájat oszd háromfelé! A megkelt tésztát lisztezett deszkán nyújtsd ki 2-3 milliméter 

vastagra, és kend rá a háj egyharmadát! Hajtsd félbe, majd megint félbe, és pihentesd fél órát! A műveletsort 

még kétszer ismételd meg! Amikor a harmadik pihentetés is megvolt, nyújtsd ki újra egészen vékonyra, és 

vágj belőle ki kis téglalapokat! Mindegyik közepére tegyél egy-egy kiskanál szilvalekvárt, majd hajtsd őket 

össze úgy, hogy a végei ne tudjanak szétnyílni! 220 fokra előmelegített sütőbe tedd be, és 15-20 percig süsd 

őket! Akkor jó a sütemény, ha aranybarnára sül, és a közepe szépen kinyílik. Forrás:femina.hu   

A fentieket szeretettel ajánlom kipróbálásra, jó étvágyat kívánok hozzá: Pástiné Berzlánovich Gabriella 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/pulykamellfile
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/orolt_gyomber
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/aszalt_szilva
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vorosbor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bacon
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szeletelt_sonka
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/reszelt_mozzarella
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vorosbor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
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SPORT

KÉZILABDA HÍREK 
Ikerváron 2010 óta folyik leány utánpótlásnevelés a Győri Audi ETO KC keretén belül. A közel 10 év alatt több száz 

gyermek szerzett jártasságot a kézilabda sportágban. 

A 2020/21-es versenyidőszakban 2 csoporttal dolgozom: az U10 és U12 korosztállyal. Aktív résztvevői vagyunk az 

MKSZ által szervezett Gyermekbajnokságnak, hazai és nemzetközi rendezésű tornáknak. Van ovis csoport is, ott 

saját módszeremmel, a szivacslabdával dolgozunk. Velük együtt közel 40 lány vesz részt az edzéseken, ők az ETO 

igazolt játékosai.  Kevés csapat mondhatja el magáról, hogy ilyen jó körülmények közt végezheti munkáját. Az 

ikervári sportcsarnokot az ETO éves szerződés alapján heti 9 órában bérli számunkra. A jó körülmények alatt az 

infrastrukturális feltételeket is értem. Ebben a 10 évben ben felújították a termet a Magyar Kézilabda Szövetség 

pályázata keretén belül, illetve a község méltányos áron juthatott hozzá a Győri ETO-tól a gerflor borításhoz. 

Örülünk, hogy szakmai kapcsolataink a község hírnevének öregbítésén túl anyagi javakhoz is hozzájuttatják Ikervárt. 

Az utóbbi 10 év legnagyobb eredményei: 2 országos bajnoki cím (U11 – 2012, U11 – 2018), 2 országos 3. helyezés 

(U12 – 2012, U13 – 2014). A nagy hazai utánpótlás tornákról (győri Balázs Kupa, debreceni Főnix Kupa, 

dunaújvárosi Üstökös Kupa, tatabányai Interball Kupa) legtöbbször a legfényesebb serleggel tértünk haza. Sikeresen 

szerepeltünk külföldi tornákon Horvátországban, Spanyolországban és Szlovákiában is. Az ikervári utánpótlás 

nevelés célja, hogy minél több gyermek szeresse meg a kézilabdát, továbbá teljesüljenek dédelgetett álmaik, hogy 

bekerüljenek az utánpótlás válogatottba. Az utóbbi 10 évben 11 serdülő válogatottat neveltünk ki. Egyikőjük tavaly 

tagja volt a serdülő Európa Bajnokságot nyert csapatnak. Többen részesültek az Év Serdülő Játékosa, az Év Ifjúsági 

Játékosa címben is. Idén 2 ikervári játékosunkat emelték ki az Elit Programba. Játszanak játékosaink a Győri Audi 

ETO KC mellett a Nemzeti Kézilabda Akadémián, és más NB1-es, illetve külföldi csapatokban (Ausztria, Svájc) is. 

Büszkék vagyunk mindannyiukra! 

A kézilabdás munkában családunk minden tagja részt vesz. Feleségem a csapat adminisztrációs ügyeit intézi. 

Testnevelő lányom edzősködik (jelenleg fiú vonalon a Haladásnál), kisebbik lányom gyógytornászként segíti 

munkámat (prevenció, rehabilitáció).A jelenlegi helyzet érezteti rossz hatását. A covid minket, kézilabdásokat sem 

kímél. Ebben az időszakban nincs lehetőségünk edzeni, nem is szabad. A gyermekek most kiadott edzésterv alapján 

végzik a dolgukat. Reméljük, minél előbb dolgozhatunk tovább!                             Horváth János kézilabda edző                                                                                         

 

Adventi ablakok Ikerváron 
2019. decemberében indítottuk útjára az Adventi Ablakok kezdeményezésünket. 

Az ötlet Rampflné Bujtás Rékától származik, aki a Solymári Advent példájára tervezte ezt községünkben 

megvalósítani. Személyemben lelkes segítőre talált. Az első alkalommal mi kértünk fel családokat, intézményeket 

arra, hogy díszítsék ki ablakaikat, és helyezzenek el ott egy kivilágított számot. Ebben az évben (és ezután is így 

tervezzük) november 15-ig lehetett jelentkezni, majd sorsolással eldöntöttük, ki melyik számot kapja. 

Az egész egy adventi naptárhoz hasonlítható. December 1-jén kinyílik az első ablak, azaz kivilágítják az 1. számú 

ablakot. Másodikán világít már az egyes és a kettes is, és így tovább egészen december 24-ig. Csak mi, szervezők 

tudjuk, kinek a háza rejti az adott számú ablakot. A számokat mindenki maga készíti saját ötlet alapján. A tavalyi 

évben és idén is nagyon csodálatos és ötletes ablakokat láthattunk. A róluk készített képekről Jóna Tamás készített 

egy nagyon szép összeállítást. 

A lelkes keresgélők figyelik a népszerű közösségi oldalt, ahova minden nap 15.00 óra környékén felteszünk egy 

térképet. Ikervárt 2 – 3 utcára leszűkítve megjelöljük, hol kell keresni az adott számú ablakot. A megtalálók jutalma 

egy szép karácsonyi idézet, szaloncukor. Utóbbi a község lakóinak kreativitását dícséri. Tervünk eredetileg csak az 

élő adventi naptár megvalósítása volt, de a lelkes és kreatív házigazdák tavaly idézeteket függesztettek ki, és apró 

süteménnyel, zsíros kenyérrel, teával vagy forralt borral is megvendégelték az arra járókat. Volt olyan ház, ahol rövid 

karácsonyi koncertben részesültünk.  

Az aktuális előírásokat betartva szeretnénk, ha minden nehézség ellenére 2020-ban is kellemesen telne a 

karácsonyváró időszak. Most tényleg csak a keresgélésre, az esti sétákra, a hangolódásra helyezzük a hangsúlyt. 

Örömünkre szolgál, hogy esténként lelkesen kutatják fel az újonnan kinyitott adventi ablakokat. Reméljük, 

kezdeményezésünk még sokáig élni fog                                                                        Horváth Tünde pedagógus.  

                                                                                                                               

HIRDETMÉNY 

Ikervár Község Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti az Ikervár, Gróf Batthyány Lajos u. 21. szám 

alatti (József Attila utca felőli) üzlethelyiséget.  Az üzlethelyiség határozott időre 1 év időtartamra vehető 

bérbe, amely a továbbiakban újabb 1 évre meghosszabbítható. A Képviselő-testület a bérleti díjat 30 000,- 

Ft/hó összegben állapította meg. Érdeklődni Fehér Ferenc Polgármesternél lehet a 06 30 9026 739. 

telefonszámon. 
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Fekete István – Roráte 

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: 

sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az idő, a szél csak 

a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a 

csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. 

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, 

hova kell lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.  Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, 

a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás 

nincs. A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a 

gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!” 

Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté 

az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy 

véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. 

Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak 

hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még 

mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a 

tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de 

Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja – gondolja Illés – hogy én 

menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a 

sekrestyés.  Azután: csend. 

Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik. 

– Nem! – ijed meg. – ezt igazán nem szabad – s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. 

Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, 

de mégis csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté. 

Uram Isten! Csak nem lett vele valami? 

Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról – csendben odamegy Mátéhoz, és 

kicsit borzongva megérinti a vállát. 

– Hallod-e, te! Máté!   Máté felhorkan:    – Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára. 

– Te vagy az, Illés?   – Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy … 

És nézi egymást a két öreg. 

A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak. 

– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel 

látni. Már elmúlott.  – Há no! Hál Istennek, akko menjünk. 

És egymás mellett kicsoszognak a templomból. 

Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan 

meleg lett a szívem egyszerre. 

Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt. 

– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.   – Hát bizony. A mai világban … 

– És most mit csinálnak?   – Nézz utánuk, fiam. 

A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a 

kertekben puhán békét álmodnak a fák. 

– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – mondja Illés. Lángost sütött a lányom… 

A kis angyal kérdőn néz a főszentre: 

– Mi az a „lángos”, Szentatyám? 

A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás 

mintha ott maradt volna az arcukon.                                   Szeretettel ajánlja:  Pástiné B. Gabriella 
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