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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

Vasas Róbert 

Szegeden született, majd 30 évig 

Dorozsmán élt, és itt járt általá-

nos iskolába. Ezt követően a Kis 

Ferenc Erdészeti Szakközépisko-

lában érettségizett. Növényter-

mesztés, állattenyésztés szakon. 

29 éve költöztek Zsombóra. 

Nős, két gyermeke van. Róbert és Frida.  -  Frida csodá-

latos virágcsokraival, kreatív díszítési munkáival rend-

szeresen találkozhatunk az ünnepi miséken, hiszen lak-

berendezést, virágkötészetet tanult. Szüleitől pedig 

mindig azt látta, hogy a templomi életbe aktívan be kell 

kapcsolódni tettekkel is. - 

Munkájáról érdeklődve megtudtam, hogy jelenleg a 

családi vállalkozást működteti, ahol felesége és gyerme-

kei is dolgoznak. Fűszerpaprika termeltetés, feldolgozás 

és értékesítés a feladat. 

Robitól is megkérdeztem: Mi az, ami igazán jó érzéssel 

tud eltölteni? 

Nagyon szeretem a munkámat, de amikor feltöltődésre, 

kikapcsolódásra vágyom, akkor az első a templom, a mi-

sén való részvétel. Sajnos gyerekkoromban ez nem ada-

tott meg. Most úgy gondolom, nagyon fontos helyet 

foglal el az életemben. 

A másik pedig, ami kizökkent egy kicsit a mindennapok-

ból a hobbym: a horgászás. Amikor csak lehetőségem 

van rá, élek ezzel az aktív pihenési formával. 

Mi az, amit nagyon nem szeretsz, amit nehezen vi-

selsz? 

Az, amikor valaki lekezelő, nem tiszteli a másikat. Véle-

ményem szerint mindenkinek kijár az, hogy ember-

számba vegyék. Bármilyen is az a másik. A másik meg-

ítélése nem az én feladatom. Életem során igyekszem 

minden területen ezt betartani és alkalmazni. 

Mi az, ami büszkeséggel tölt el? 

Elsősorban a családomra vagyok büszke. Feleségemre, 

a gyerekeimre. Arra, hogy a vállalkozásunkat együtt 

hoztuk létre. 

A másik pedig, amikor megválasztottak az Egyháztanács 

tagjai közé. Valójában nem szeretek a középpontban 

lenni, de örülök, hogy gondoltak rám. 

Végezetül a terveidről érdeklődnék. Mit szeretnél még 

megvalósítani? 

A magánéletben szeretném, ha a gyerekeim révbe érné-

nek. Jó lenne látni, hogy ők is családot alapítanak, bol-

dogulnak. 

Az egyház területén pedig azt látom, hogy minden év-

ben vannak elsőáldozók, bérmálkozók, de a későbbiek-

ben nem térnek vissza a templomba. Jó lenne őket va-

lahogy megtartani. Egyébként pedig azt gondolom, 

hogy kétféle ember van, aki hisz Istenben, és aki hinni 

fog. 

 „Férfiként, majd apaként a felelősséged nem csak arra 

korlátozódik, hogy eltartsd a családodat és anyagilag tá-

mogasd. Annak már lejárt a mandátuma. A felelősséged 

abban is rejlik, hogy megfelelő példát állíts a gyerme-

keid és a következő generáció elé, mint férfi, mint férj, 

mint apa!” (Marie Clarence) 

(Földiné Fülöp Katalin) 
 

 
RÖVID HÍR 
 
Édesanyák szentmiséje 

A Zsombói édesanyák Szent Mónika csoportja szeretet-
tel várja a családokat május 6-án 18 órakor kezdődő 
szentmisére, hogy együtt adjunk hálát édesanyai, nagy-
mamai hívatásunkért és közösen imádkozzunk családja-
inkért. 
 


