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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

A címben szereplő „ismerjük meg” kifejezés talán nem any-
nyira helyénvaló, ha a most bemutatkozó képviselőről olva-
sunk, hiszen egy közismert emberről, Bálint Vilmosról lesz 
szó. 

Felsorolni is nehéz lenne, mi mindenben vesz részt.  Ezen kí-
vül pedig - sokszor névtelenül is - felajánlásokkal segíti a kö-
zösséget a templom falain belül 
és kívül. Ezért aztán nagyon sok 
emberrel kerül kapcsolatba. Egy 
Dózsa dűlőben lévő tanyán kez-
dődött az élete, de a költözéssel 
nem mentek messzire, csak be a 
faluba. Az általános iskola után 
édesapja javaslatára asztalosnak 
tanult. Igazából csak hallgatott az 
atyai szóra, hiszen úgy, mint manapság, nem nagyon tudta ő 
sem 14 évesen, hogy mit is válasszon, amikor továbbtanulás-
ról volt szó. Ma viszont elégedettséggel tölti el, hogy mara-
dandót tud alkotni, örömöt tud okozni munkáival, rendszeres 
sikerélményhez jut, illetve kiszámíthatóság jellemzi ezt a te-
vékenységet. Legutóbbi, remélhetően sok-sok évtizedig 
fennmaradó munkája a bordányi orgonaépítésben való köz-
reműködés. 

Azért imádkozom, hogy kapjak, hogy minél többet tudjak 
adni – vetette közbe, amint munkáiról beszélgettünk. Önző 
világunkban megszívlelendő gondolat, példaértékű hozzáál-
lás. 

Valóban így is él. Nem a szavak embere, inkább a tetteké. 
Templomablak, lambéria, oltár, kerékpártároló, csak ha egy 
kicsit körbenézünk a Kisboldogasszony templomban, mind az 
ő keze munkáját dicséri.  Főleg azokat szereti, amelyek vala-
milyen kihívást tartogatnak. 

Amit pedig nem szeret, az többek között a bürokrácia. Sok-
szor egy-egy jó ötlet kivitelezése hosszú időt vesz igénybe a 
hivatalok aktatologatásai között. Megtapasztalhatta, hiszen 
2006-2019. között önkormányzati képviselőként is tevékeny-
kedett. 

A Lápas-tavi búcsú, egy szép szokás a zsombói hívek életé-
ben, ott is láthatjuk egy alkotását, de szállításban, a padok 
kipakolásában is tevékenyen vesz részt, a kétkezi munka az, 
amiben jól érzi magát. 

Jó dolgozni az Istenért- mondta, de ha hazugsággal, mellébe-
széléssel találkozik az rossz érzéssel tölti el. 

Jelenleg a munkán túl családjának és a barátoknak szenteli 
szabadidejét. Két gyermeke van Vilmos és Dalma. Mindket-
ten Zsombón élnek és dolgoznak. Dalma kisfia pedig beara-
nyozza a nagyszülők életét. 
Felesége Ildikó is tősgyökeres zsombói család lánya, bár ő, 
egy kis családi kitérővel Tatabányán született.  Együtt, házas-
társakként 10 éve rendszeresen tartják a kapcsolatot 6-7 há-
zaspárral. Különbözőségeik ellenére nagyon jó élményeket 
élnek meg együtt. Büszkeséggel tölti el és sok erőt ad neki, 
hogy a családdal, barátokkal fenn tudják tartani a jó kapcso-
latot, békességben megférnek egymás mellett ellenkező vi-
lágnézeteik, vagy más látásmódjukkal együtt. 

A közös élmények közösségformáló hatását emelte ki a fiata-
lok megtartásában is. Nagy szeretettel gondol vissza a gye-
rekkori ministrálásokra – amikor még 10-15 ministráns is állt 
az oltár előtt egy-egy misén. Vagy a lelki gyakorlatokra, kirán-
dulásokra, amit szintén együtt éltek át. 
Terveiről pedig elmondta, hogy a hit megtartása, és erősí-
tése, munkájával pedig az Isten dicsőítése, amit szem előtt 
tart. 

Azt gondolom ez egy szép végszó is lehetne, de én mégis egy 
saját élménnyel fejezném be. A másfél óra, mialatt beszél-
gettünk, egy Seneca által megfogalmazott gondolatot éb-
resztett fel bennem: 

„Minden jó ember szívében megleled Istent.” 
 

(Földiné Fülöp Katalin) 

 

VASÁRNAP 
07.18. 

 
11:00 
 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 
Sövényházi Ágnes lelkiüdvé-
ért, élő és elhunyt családta-
gok 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
07.20. 

9:00 gyászmise 

CSÜTÖRTÖK 
07.22. 

 

18:00 

Szent Mária Magdolna – Ü 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
07.25. 

 
11:00 
 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 
Bálint Mihály, felesége Jolán + 
dédunokájuk, élő és elhunyt 
családtagok 
 
Engesztelő imaóra 


