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SZÜLŐKÉNT A JÁRVÁNY ALATT
Minden olyan gyorsan történt. Március 13-án reggel
még úgy mentem be dolgozni, hogy a megszokott kis
életünket éltük, délután pedig már Pesten találtam
magam, hogy az egyetemista gyermekünket
hazaköltöztessük. Mire hazaértünk, bejelentették,
hogy az általános iskola is bezár. Isten most is a
tenyerén tartott, vasárnapra kiderült, hogy
hazaköltöztethetem a munkahelyemet is, így
ajándékba kaptam 50 napot, amit a gyermekeinkkel
tölthettem. Bántott, hogy elmaradtak a családi
ünnepek, ballagások, aggódtam, hogy nehogy valaki
elkapja a vírust, de aztán szép lassan lelassultunk,
megtanultunk együtt élni a dologgal. Sokat társasjátékoztunk, sok könyvet rendeltünk és olvastunk, figyeltük, hogy az otthonmaradáskor még szinte kopár
természet teljesen zöld ruhát öltött, most gyönyörű
pipacsmező borít mindent. Jutott idő a gyerekek napi
feladataira is. Figyelhettem a pedagógus-palánta gyermekünk készülődését, a nagyfiunk angol nyelv iránti
érdeklődését, a legkisebb pedig felfedezte a csillagászat érdekességeit. Jött az online matematika és
csillagász verseny, jutott idő készülni, szép eredmény
lett. Esténként Apával a Holdat figyelik távcsővel.
Apának majdnem elég ideje jutna a tetőtér beépítésére is, ha nem találnánk ki neki mindig más
programot, ahova elmehetnénk. Bekapcsolódtunk az
Egyházmegyei Családközpont játékába, amit Karantén
Kaland-tér címmel indított. Bátran ajánlom mindenkinek, mert jó ötleteket ad, hogy tartalmas legyen az
együtt töltött idő. Gyermekkorom kedves imája a
Most segíts meg Mária, ezeken a napokon is elkísért,
és mint mindig, most is segített. Nem csak a betegség
elkerülésében, hanem bátorságot, erőt is adott.
Nálunk a felnőttek élete a napokban visszatért a
rendes kerékvágásba. Sosem gondoltam volna, hogy a
lányunkkal ennyi időt töltök egy huzamban! Ez évek
alatt sem jött volna már össze. Bár nem ilyen áron
vágytam rá, hálás vagyok ezért az ajándék 50 napért és
mindenkiért, hogy egészséges.
– (Móráné Marcsi)
PÁLYÁZATAINKRÓL
A hároméves időtartamú Közösségépítő pályázatunk
utolsó évébe fordultunk idén tavasszal. Az idei évi
programokat még tavaly megterveztük, ám sajnos a
koronavírus járványhelyzet miatt programjaink
bizonytalan időre felfüggesztésre kerültek. Reméljük a

második félévben újraindíthatjuk a betervezett
eseményeket.
Templomfelújítási pályázatunk műszakilag sikeresen
befejeződött, s Püspök atya 2019. december 29-én
újra is szentelte gyönyörűen megújult templomunkat.
A munkát kifizettük a vállalkozónak, a pályázat pénzügyi elszámolása a kivitelezővel lezárult, az irányító hatóság felé azonban még folyamatban van.
A templom egyéb, kisebb állagmegóvására benyújtott
és márciusban nyertes pályázatunk megvalósítását a
pandémiás helyzetre való tekintettel szintén el kellett
halasztanunk, reményeink szerint ősszel már ez is
realizálható lesz.
A kialakult járványhelyzetben az otthoni időt is
hasznosan
töltve,
elektronikus
úton
zajló
megbeszéléseink alapján úgy döntött a Tanácsosok
testülete, hogy a Magyar Falu Program által
lehetőséget biztosító pályázati forrást megcélozva,
pályázatot nyújtunk be a plébánia épületének
felújítására. A felmérések, előkészítések, a tervezői
költségvetés elkészítése lezajlott, a benyújtáshoz
szükséges iratok részben összeálltak, így reményeink
szerint határidőben sikeresen pályázni tudunk.
Magyarország Kormánya támogatásával a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdetett a
plébániákon szolgáló könnyűzenei együttesek részére
infrastruktúra (hangszer, kellék, stb.) fejlesztésére. A
Jelenlét zenekar hangszerei megújítására nyújtott be
pályázatot. Várjuk az MKPK pozitív elbírálását.
– (Dr. Kispéter Gábor)
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