
 

ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT 
 
A választott képviselők mellett 
hivatalból, templomunk kántora 
is része a testületnek. 
Gábor Tamás, 
akinek családja még kisiskolás 
kora elején telepedett le 
Zsombón. Így általános iskolás 
éveinek első hat évét helyben 
járta, majd a hat osztályos 
szegedi Dugonics András Piarista 
Gimnáziumban folytatta. 
Faluról bekerülni a városi iskolába meghatározó élménye 
volt. Nagy hatást gyakorolt rá, úgy, mint annak idején, 
amikor a hittanra járást választotta. A nagypapa halála 
után kisgyermekként azt gondolta, hogy ha a 
menyországról tanul, találkozhat a szeretett nagyapával 
is. Később Mádi atya személyisége, valamint ajánlólevele 
a piarista gimnáziumba vezette. Itt komoly hitvitákat, 
tartalmas lelkigyakorlatokat és élményekkel teli 
gyalogtúrákat megélve erősödött hite. Az érettségi után 
az SZTE magyartanár, bölcsész, illetve a Hittudományi 
Főiskola hittantanári karán folytatta tanulmányait.  
A hitélet mellett, mindig is nagy szerepet töltött be 
életében a zene. 6 évesen zongorázni kezdett, majd a 
későbbiekben hegedült, és a zene elméletét (szolfézst) is 
igyekezett mindeközben elsajátítani.  
A gimnazista évek alatt már az orgonával is komolyan 
foglalkozott. 
Egy Eperjes Károly esten Bottkáné Égető Mária 
orgonajátéka gyakorolt rá olyan hatást, hogy emellett a 
hangszer mellett döntött.  
 Ekkor, mint hangszer érdekelte, még a kántorkodás 
kevésbé. Zenei tanulmányaihoz mindig hűséges maradt, 
vagy iskolai keretek között, vagy magánúton, de nem 
engedte el sohasem ezt a vonalat. Feleségével Ritával is 
így ismerkedett meg. Hiszen mindketten kántorképzőt 
végeztek. Hódi Feri bácsi betegsége miatt „ugrott be” 
először misei szolgálatra, aztán folyamatosan bővítette 
ismereteit a környékbeli orgonistáktól, Perneczky 
Balázstól is tanult. Ritával együtt gregorián kurzusokon 
vettek részt. Egy ilyen kurzus hatására alapították meg a 
Scholát. A felnőttekkel hagyományt folytatva a 
passióéneklést fogja össze időről-időre, amikor erre  
 

lehetőség van.  A meglévő kezdeményezések 
folytatásáról egyik kedvenc idézete jutott eszébe: 
„Mert igaza van a szólásmondásnak: Más vet és más 
arat. Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, 
amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, s ti az ő 
munkájukba álltatok bele” Jn 4, 37-38. 
Énekhangját is képezte, Bátki-Fazekas Zoltán és Veréb 
Judit segítségével, hogy minél színvonalasabb legyen a 
zenei szolgálat. A zsombói templom életében 
meghatározó szerepet töltött be 2010-ben, hiszen 
Németországból egy „valódi” orgonát vásárolt az 
egyházközösség. Ötlete alapján sípjegyeket árultak, így 
5,4 millió forint gyűlt össze.  
A közösség erejében hisz, hitoktatói munkája során is ezt 
képviselte és képviseli. Jelenleg a kántorkodás mellett 
Bordányban hittantanár, minden évben egy-egy tábort 
szervez az scholás gyerekek valamint a hittanosok 
részére. 
Két gyermekével és feleségével az otthonteremtés 
örömeit és nehézségeit élik ezekben a napokban. 
További terveiről is kérdeztem, amire egyértelmű válasza 
az egyházzene fejlesztése volt, minél többen 
énekeljenek, valamint az iskolai miséknek is része legyen 
majd idővel a kórus.  
Nekem pedig a beszélgetés végén, a következő Babits 
Mihály idézet jutott eszembe: 

„Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.” 

 
Földiné Fülöp Katalin 

 

HÉTFŐ 
02.14 

17:00 
18:00 

Lourdes-i kilenced 
Házasság heti ingyenes filmvetítés a 
József Attila Közösségi Házban 

KEDD 
02.15.  

8:00 
 

Szentmise a Lourdes-i kilencedet 
végzőkért 

CSÜTÖRTÖK 
02.17 

17:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP  
02.20.  

  
11:00  
  
17:00  

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP  
Újvári és Rácz család élő és elhunyt 
családtagjaiért 
Engesztelő imaóra  
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