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K GOLPIN KÜLÖNSZÁM

 Egyik kedves barátom szavai visszhangoznak bennem. 
„Akarva, akaratlanul mindig nyomot hagyunk egymásban. 
Vannak jó lábnyomok és vannak rosszak, sárosak, mocskosak. 
Éljünk úgy, hogy mindig csak jó és szép 
lábnyomokat hagyjunk egymásban. Életre szóló 
hivatás, feladat!”
 Alfred Weiss atyával 
kapcsolatosan talán ezek lennének 

első reakcióim. Kilenc évvel ezelőtt 
ismertem meg őt közelebbről, amikor 
ide kerültem Mihály atya halála után a 
plébániára. S persze az első találkozás 
már nyomot hagyott bennem. Végtelenül 
egyszerű ember, nagyon mély és őszinte 
tekintettel. Számára az éppen jelenlévő, 
a vele szemben álló a legfontosabb. 
Akkor csak ráfigyel. Valahányszor 
megszólít telefonon, első kérdése: Nem 
zavarlak? Beszélhetünk? Gondolhatnám, 
sztereotípia. Pedig nem az. Alfred őszintén 
úgy gondolja, hogy szavaival nem akar 
alkalmatlankodni, nem akar bántani, 
főképpen zavarni. Nagy példaképének, 
Adolph Kolpingnak szellemében a szerénység és egyszerűség 
útján járva, segíteni akar. Éjszakák és nappalok, országhatárok 
egybefolynak. Megszállottként állandóan úton van. Vagyonát, 
pénzét az „ügynek” szentelte. Csak a betegség köti rövid időre 
helyhez. S amint jobban van, máris indul. Mert hivatása: jó, szép 
és felemelő nyomokat hagyni másokban. Életre szólóan!  
 A rendszerváltozást követően bécsi nyugalmát otthagyva 
kihívást keresett magának. Több mint 150 Kolping Család 
születésénél bábáskodott. Nagyon elevenen él még bennem az 
emlék, amikor körbejártuk egyházmegyénket, s nagy örömben 
újságolta bécsi ismerőseinek, hogy négy új család születik. S ha 
a lelkesedés alább hagyott egy-egy Kolping Családban, akkor is 
optimizmust sugárzott magatartása. Legyünk türelmesek! 
 Kedves Alfred! 70-ik születésnapod alkalmából 
szeretném megköszönni a barátságodat, s azt, hogy bennem is 
szép, életre szóló nyomokat hagytál. Sokan hálásak vagyunk a 
Gondviselésnek, hogy veled színesebbé tette életünket. Jó Isten 
tartson meg továbbra is erőben és egészségben. 

Barátsággal és Kolpinghoz hűen: Merlás Tibor - prézes

 În înlăuntrul meu răsună cuvintele unui bun prieten 
al meu: „Voit sau involuntar, mereu lăsăm urme unii în ceilalţi. 
Unele din aceste urme sunt  sunt bune, altele sunt rele, urâte,  
murdare. Să trăim în aşa fel, încât să lăsăm în ceilalţi numai urme 

frumoase şi bune. Este o sarcină şi o vocaţie 
pentru o viaţă întreagă!”
 Acestea ar fi primele mele reacţii în legătură 

cu pr. Alfred Weiss. L-am cunoscut mai 

îndeaproape acum nouă ani, atunci când 
după moartea pr. Merk Mihaly, am venit 
la această parohie. Deja prima noastră 
întălnire a lăsat o amprentă adâncă în 
mine. Un om infinit de simplu, cu o 
privire sinceră şi pătrunzătoare. Pentru el 
cea mai importantă persoană este cel cu 
care stă de vorbă. Se concentrează numai 
asupra lui. De fiecare dată, când mă sună 
la telefon, prima întrebare este: nu te 
deranjez? Putem să discutăm? Aş putea să 
cred că este un simplu reflex, dar nu este 
aşa. Alfred se gândeşte ca apelul lui să 
nu deranjeze sau să supere. Urmându-şi 
modelul, pe Adolph Kolping, acţionând 
cu smerenie şi  într-un mod simplu, 
doreşte să ajute. Nopţi şi zile, graniţe şi 

hotare se întrepătrund. Cu o devotare maximă, este incontinuu 
pe drumuri. Pentru a servi această cauză, şi-a pus în bătaie averea 
şi banii. Din această activitate continuă, este oprit din când în 
când, şi pentru puţin timp, doar de câte o boală rebelă. Şi când 
îşi revine, porneşte din nou. Vocaţia lui este este să lase urme 
frumoase şi bune în semenii lui. Pentru o viaţă întreagă! 
 După căderea sistemului comunist, a renunţat la 
confortul şi liniştea vieţii vieneze, căutându-şi o nouă provocare. 
A asistat la înfiinţarea a peste 150 Familii Kolping. Este o amintire 
foarte vie, vizita făcută împreună în dieceza noastră, după care, 
plin de bucurie le-a şi transmis vestea  prietenilor din Viena, că 
prind viaţă patru noi familii. Iar dacă entuziasmul a mai scăzut 
la câte o Familie Kolping, nici atunci nu renunţase la optimism. 
Trebuie să avem răbdare!
 Dragă Alfred! Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, 
aş dori să-ţi mulţumesc pentru prietenia pe care mi-o dăruieşti 
şi că ai imprimat în mine urme pentru o viaţă întreagă. Suntem 
recunoscători Providenţei, că prin tine, ne-a făcut viaţa mai 
colorată. Dumnezeu să te aibă pază, dându-ţi  putere şi sănăte.

Cu prietenie şi lui Kolping fidel: Merlás Tibor - praeses

 A „Kolping-ügy szerelmese” „Îndrăgostit de cauza  Kolping”

Alfred Weiss
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 Kétféle műkedvelő van: Az egyik 
folyton a hivatásosok felé kacsint, azzal 
kacérkodik, hogy esetleg lehet belőle is 
olyan jó, mint azok. Fontos mondanivaló 
vagy szereplési vágy, esetleg hírnévszerzés 
küldi őket a színpadra vagy ülteti az 
íróasztalhoz. Munkájuk felbecsülhetetlen, 
akár a tudomány, akár a kultúra területén 
tevékenykednek.
 A másik műkedvelő ennek az 
ellentéte. Nem kacérkodik, nem kacsint 
semerre, örömöt lel abban, amit tesz, és 
reméli, hogy másoknak is örömet szerez 
vele. Amit tesz kedvtelésnek nevezzük. 
Nem akar holnap hivatásos énekes, 
festő, szavaló lenni. Az ő energiaforrása 
a mindennapi próba, a társakkal való 
találkozással adódó játék öröme. Ő játszani 
szeret, ő színdarabban játszik, de nem 
színész, ő játékos. Azt mondják, hogy 
ehhez a műkedvelői magatartáshoz a mások 
megajándékozásának öröme is társul. Lehet, 
de nem feltétlenül kötelező. Még az sem 
kötelező az ilyen műkedvelő számára, hogy 
üzenetet, mondanivalót, tanítást adjon át. 
A játék, a társasjáték nyújtotta öröm, és a 
közönségnek ebben való megfürdetése, 
bőséges fizetség számukra.
 A Szent Sebestyén Kolping család 
színjátszóira a második csoportosítás 
jellemzői vonatkoznak, kedvtelésből teszik, 
amit tesznek. Már másfél évtizede évi két-
három színpadi szerepléssel ajándékozzák 
meg a közösséget. 2007. Szilveszter napján 
Marth P. Ildikó egyfelvonásos bohózatát, 
a Kukás gurut adták elő Maskulik Tünde 

rendezésében. Az előadás tizennyolc 
szereplője előtt mélyen meghajolva, a 
legnagyobb tisztelettel gratulálunk Márton 
Istvánnak, Márton Luciának, Zsombori 
Lászlónak, Gnandt Ferencnek, Simpf  
Magdolnának, Pfeifer Melindának, 
Zsombori Máriának, Brutler Beátának, 
Pfeifer Máriának, Ifj. Pfeifer Tibornak, 
Czimermann Antalnak, Tündik Gézának, 
Brutler Lászlónak, Schwarczkopf  Matildnak, 
Id. Pfeifer Tibornak, Legifj. Pfeifer 
Tibornak, Pfeifer Melanienak, Maskulik 
Lászlónak. Az év végi hálaadó szentmise 
után a zsúfolásig telt Merk Mihály teremben 
összegyűlt közönség vastapssal köszönte 
meg a műkedvelők önzetlen ajándékát.
 Azt a feltételezést említettük 
írásunk elején, hogy a másik energiaforrás 
az  ajándékozás öröme, az a semmihez 
sem hasonlítható öröm, amit az adni ige 
jelent. Nem az ad, aki a fölöslegestől 
akar megszabadulni! Aki kegyelmet ad, 
vagy, aki rendőrkézre ad, az sem ad, csak 
a törvényesség keretein belül mozog, a 
törvényből és nem a sajátjából ad.
Ők a Szent Sebestyén Kolping család 
színjátszói azokhoz sem hasonlítanak, 
akik a bankot adják, mert igaz alázattal és 
szerénységgel végzik ezt az örömjátékot. 
Mit adtak?
 A   napi 10 -12  keményen 
ledolgozott munkaóra után, adták a 
szabadidejüket, az erejüket a próbákra, 

a szövegtanulásra. Nem kis erőfeszítés 
tanulástól elszokott felnőttek számára! 
Mindezt, nem a fölöslegesből adták, hanem 
közvetlen családjuktól vonták meg, hogy 
megajándékozzanak egy nagyobb családot. 
Valóságos nagycsaládos program. Úgy 
nyújtották át Marth P. Ildikó egyfelvonásosát, 
hogy azt a hallgatóság örömmel vette át. 
  És még valamit adtak: feleletet 
arra a kérdésre, hogyan lehet közösséget 
kialakítani és megtartani, valamint példát 
arra, milyen kellene legyen a keresztény 
családi élet. És bátorítást adtak a Merk 
Mihály atyáról elnevezett termet megtöltő 
közönség számára, hogy így is lehet.
 Lám van a kereskedelmi tévétől 
függetleníthető, egy magasabb rendű életet 
képviselő szabadidőprogram is, amilyet a 
Szentlélek plébánia Kolping  Családja él meg. 
Rendeztek ők már irodalmi esetet (Pilinszky 
János est volt, amelynek rangos előadja a 
költő barátja, Jelenits István), helytörténeti 
vetélkedőt (Itthon helyismereti verseny), 
szavalóversenyt (Gellért Sándor vers- és 
prózamondó vetélkedő), népdaléneklési 
versenyt (Hajnal akar lenni), tudományos 
előadássorozatot (Mindentudás egyeteme) 
és sok-sok szilveszteri meg farsangi műsort. 
 Mai ipari szóval mi a 
végterméke ennek a sokszínű műkedvelői 
tevékenységnek? Egy sokféle emberből álló, 
sokszínű egymásért tenni akaró és tenni 
tudó közösség, melynek egyik összetartó 
ereje a műkedvelés, azaz a kultúra, a másik 
pedig a hit. Itt hit és kultúra kéz a kézben 
jár.

Csirák Csaba

  Amikor Mares Sándor felkért arra, hogy írjam 
meg élményeimet, melyekkel a Kolping Családban eltöltött 
utóbbi időben gazdagodtam, örömmel vettem és szívesen 
számolok be most minden kedves Olvasónak, túl azon amit 
látnak a Kolping Családból, azokról a dolgokról, melyek 
nem igazán látszanak, melyek miatt még működőképesek 
és igazán elevenek vagyunk.
  A szilveszteri előadást megelőzve, nekünk 
Kolping-tagoknak, igencsak sok  más feladatunk mellett, 
időt kellett szakítanunk a sokszor idők végezetéig elhúzódni 
látszó késő esti próbákra. Mindazoknak a figyelmét 
szeretném felhívni - ez  érvényes ez a gyermekek és a 
fiatalok által elkészített karácsonyi előadásra, pásztorjátékra 
is - akik azt gondolják, hogy semmiség egy ilyen előadást 
összehozni, szeretném elmondani, hogy ez nem így van. 
Még egy átlagosnak vett családban is (két gyermek és két 
szülő), vannak nézeteltérések, viták, van úgy, hogy a család 
egyik tagja fáradt, a másiknak épp nincs jókedve, a harmadik 
kirobbanó formában van és a negyedik folyton vicceket 
mesél; hát valahogy így képzeljék el a Kolping Családot is. 
Vannak napok, amikor fáradtak vagyunk, van mikor nem 
minden úgy megy, ahogy szeretnénk, de van olyan is, mikor 
egymással és egymáson hihetetlen önzetlenségben tudunk 
nevetni és ezáltal számtalan vidámsággal átitatott percet 
szerzünk egymásnak. Számomra ez a hajtóenergiához 

való üzemanyag, olyankor már nem érzem egy hosszú nap után, 
este fél tízkor, hogy fáradt vagyok. Gyakorta mondom viccesen a 
többieknek, hogy én csak nyolc óráig vagyok elengedve, de nem 
hisznek nekem, mivel ott van velem, mellettem, életem választottja 
és közös gyermekeink, ott van velem a teljes családom. 
 Nem tudom Önöknek leírni azt az érzést, amikor 
egy színdarabban együtt alakíthatok a feleségemmel, a két 
gyermekemmel; nem tudom leírni Önöknek milyen az, Szent Család 
vasárnapján együtt ministrálni a teljes családommal; nem tudom 
Önöknek leírni, mit jelent számomra, hogy az Oltáriszentséget én 
adhatom át Édesanyámnak, vagy  éppen annak, akire még egy perce 
haragudtam, de most már nem tehetem, hisz Krisztus testét tartom 
a kezemben; nem tudom Önöknek elmagyarázni mit is jelent 
számomra látni gyermekmiséken, a még kicsiny gyermekeimet 
ministrálni; nem tudom….. és még folytathatnám.
 Végezetül egy dolgot még engedjenek még megjegyeznem. 
Lehet, hogy nem érzik önmagukban a színészi képességeket, lehet, 
hogy nem tűnnek ki a közösségből, úgy, ahogyan szeretnék, de egy 
dolog biztos: hiába tartunk előadásokat, ha nincsen közönség aki 
megtapsolna; hiába ministrálunk az oltár körül, ha üres a templom 
és hiába áll ott a pap vagy az áldoztató az ostyával a kezében, ha 
senki nem akarja Istent befogadni a szívébe. Talán most már érzik 
kedves Olvasók, mindezek, együtt jelentik a Kolping Családot, mint 
ahogyan örök példaképem, Merk Mihály atya mondta:
"A Kolping Család egy élni akaró és élni tudó közösség."

Kéz a kézben 

Tisztelettel:  ifj. Pfeifer Tibor
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Maskulik Zita

Abban az évben, amikor a Szent Sebestyén Kolping Család 
megalakult a Szentlélek Plébánián, én még gyermek voltam. Az 
egészből nem igazán értettem semmit, csak annyit tudtam, hogy 
szüleim eljárnak esténként valamiféle felkészítőre amit Mihály Atya 
tartott. 
Aztán állandó programmá váltak a hétfői németórák; arra emlékszem, 
hogy Apukám szorgalmasan írta a házi feladatokat, Anyukám 
pedig készült, hogy mit is fog tanítani. Szerda délután sem voltak 
otthon a szüleim, 5 órától ugyanis templom körül takarítottak, vagy 
esetleg rózsafűzért készítettek. Aztán szilveszter, farsang, családok 
vasárnapja  előtt minden este szereppróbára jártak. Templombúcsú 
előtt is felpezsdült az élet, takarítás volt a plébánián, asztalterítés, 

sütés-főzés. 
És így teltek az évek. Nekem nem is volt furcsa, csak esetleg 
azoknak, akik délután próbálták őket telefonon keresni, és mi 
mindig azt mondtuk Alpárral, hogy a TEMPLOMBAN vannak. 
Bizonyára sokan csodálkoztak ezen, de ez így volt.
A szűleim életének szerves részévé vált a „kolpingozás”, a Szentlélek 
templom. Ma is, miután hazajönnek a munkából,  futnak tovább a 
templomba-most épp szereppróbára. 
Nem csak az én szüleim ilyenek. Nagyon sok apa és anya, vagy 
esetleg már nagyszülő megy el az ilyen „Kolping akciókra”... De 
vajon miért?- teheti fel mindenki a kérdést. Azért, mert jó nekik 

együtt lenni. Hosszú évek kapálásai, sepregetései, szereplései 
családdá formálták őket. És az egészben az a legjobb, hogy amikor 
én is hazamegyek, ezeket a „néniket és bácsikat” mind ismerem, 
sőt, a gyermekeiket és unokáikat is. Mindenkinek van egy kedves 
szava, megkérdezik, hogy „mi van veled, rég láttunk, hogy mennek 
a vizsgák, sok van-e még hátra...” és sorolhatnám... és ez annyira jó. 
Nekem is van egy nagy családom otthon, a Szentlélek plébánián, 
odatartozom én is.
Sok fiatal van a plébánián, aki szülein keresztül lett kolpingos. A 
kisebbek még talán tudatlanul jönnek, de a nagyobbak már érzik, 
hogy mekkora ennek a Kolping közösségnek a megtartó ereje. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Kolping család bővül, új és 

új tagjai lesznek. 
Természetesen semmi sem tökéletes, közöttük is vannak félreértések, 
de próbálják ezeket megoldani. A közös cél érdekében mindenki 
odaadja azt, amije van, a közösbe megy, és ott sokkal nagyobb 
értéke van, mintha megtartaná magának.
Én is arra vágyom, - bízom benne, hogy néhány „szentlelkes” 
temesvári társam is - hogy amikor a tanulmányainkat befejezzük és 
hazamegyünk, ugyanilyen lelkesedéssel tudjunk dolgozni, harcolni 
ha kell, ezért a közösségért, ami az évek során a mi családunk, a mi 
otthonunk lett.
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K o l p i n g  -  a  m i  u t u n k

Az utóbbi 12 évben, különböző találkozókon és képzéseken, 
alkalmam volt néhány Kolping Család-taggal találkozni közületek. 
Néhányszor voltam Szatmárnémetiben is, de legtöbbször, 
anélkül, hogy tudnátok róla, beszéltem arról, hogyan éltek ti a 
közösségben.
Ez a közösség - nem egy akármilyen cselekvő és alkotó közösség - 

Adolph Kolping gondolatából indul ki: aki másokat meg akar nyerni, 
annak egész szívvel oda kell adnia magát. Csak néhány pillanatra van 
szükségünk, ahhoz, hogy megértsük milyen egyszerű és hatékony 
az a program, amelyet Adolph Kolping javasolt, éspedig:
 - legyél egy jó apa vagy anya,
 - legyél meggyőződéses keresztény,
 - légy jó szakember,
 - légy egy felelős polgára a társadalomnak.

Szervezetünkben, melyet 95 Kolping Család alkot, a szatmárnémeti 
Kolping Család egy igazi csillogó gyöngyszem. Ez is egy oka annak, 
hogy ennek a Családnak a lelkivezetője lett a Romániai Kolping 
prézese.  A továbbiakban azt kívánom, hogy sikerüljön minél több 
embert  boldogemlékű Adolph Kolping által ránk bízott küldetés 
teljesítésére bíztatni.

Kolpinghoz hűen,
Eduárd

Kedves szatmári nővéreim és testvéreim a Kolpingban,
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 Es gibt zwei Typen von 
Kunstfreunden. Beim ersten merkt man 
eine Neigung zu den Profis, er spielt mit 
dem Gedanken, dass er einmal auch so 
gut sein könnte, wie diese. Er tritt auf  die 
Bühne, indem er etwas Wichtiges zu sagen 
hat. Von der Sehnsucht nach Rampenlicht 
und Ruhm getrieben, setzt er sich an den 
Schreibtisch. Die von ihm geleistete Arbeit 
hat einen unschätzbaren Wert.
 Der zweite Typ ist der Gegensatz 
des ersten. Er ist kein Streber, doch er liebt 
seine Arbeit und hofft, dass er dadurch auch 
anderen eine Freude bereiten kann. Was 
dieser tut, heißt Hobby. Er will nicht von 
heute auf  morgen ein Profisänger, -maler, 
-schauspieler werden, seine Energiequelle 
besteht in den täglichen Proben und in 
der Freude an das Spielen zusammen mit 
den Spielkameraden, die er trifft. Er mag 
spielen, er tritt in einem Schauspiel auf, 
doch er ist kein Schauspieler, sondern nur 
ein Spieler. Man sagt, diese Einstellung zur 
Kunst geht Hand in Hand mit der Freude 
an das Schenken. Zwar möglich, aber nicht 
notwendig. Es ist auch nicht unbedingt 
notwendig, dass dieser Typ von Kunstfreund 
eine Botschaft, eine Lehre verkündet. Die 
Freude an das Spielen, an die Teamarbeit, 
wird auch dem Publikum übergeben und 
das ist die allergrösste Belohnung für ihn.
 Die Schauspieler der Sankt 
Sebastian Kolping Familie gehören in der 
zweiten Kategorie: was sie tun, das machen 
sie aus Spass. Seit 15 Jahren beschenken sie 
die Gemeinschaft jährlich mit zwei oder 
drei Bühnenauftritten. Am Sylwestertag der 
Jahres 2007 führten sie die Posse in einem 
Aufzug „Kukas guru“ ( frei übersetzt- Ein 
Guru von der Mülltonne) von Ildiko P. 
Marth, in der Regie von Tunde Maskulik 
auf. Wir beugen uns tief  vor den achtzehn 
Schauspielern, die die Gestalten zu Leben 
gebracht haben, und gratulieren ihnen 

herzlich: Istvan Marton, Lucia Marton, 
Laszlo Zsombori, Ferenc Gnandt, Magdolna 
Simpf, Melinda Pfeifer, Maria Zsombori, 
Beata Brutler, Maria Pfeifer, Tibor II. 
Pfeifer, Antal Czimermann, 
Geza Tundik, Laszlo Brutler, Matild 
Schwaczkopf, Tibor I. Pfeifer, Tibor III. 
Pfeifer, Melanie Pfeifer, Laszlo Maskulik. 
Nach der Danksagungsmesse am Jahresende 
hat das zahlreiche Publikum, das in dem 
überfüllten „Merk Mihaly“-Saal gesammelt 
war, die Schauspieltruppe mit grossem 
Applaus belohnt.
 Am Anfang sind wir von der 
Vernutung ausgegangen, dass die andere 
Energiequelle die Freude an das Schenken 
ist. Diese Freude ist einzigartig. Zu 
schenken, zu geben bedeutet nicht vom 
Überfluss loswerden wollen. Auch derjenige, 
der begnadigt, oder sogar den einen der 
Polizei übergibt, gibt und schenkt nicht, er 
bewegt sich nur innerhalb der Grenzen der 
Legalität, er gibt, weil ihm die Gesetzlichkeit 
das Recht dazu verleiht; er gibt nicht daraus, 
was ihm selber gehört.
 Die Schauspieler der St. 
Sebastian Kolping Familie spielen mit 
ausserordentlicher Bescheidenheit. Was 
haben sie uns gegeben? 
 Nach 10-12 Stunden täglicher 
Arbeit, haben sie uns ihre Freizeit gegeben, 
indem sie ihre noch gebliebene Kraft in 
Proben und in das Auswendiglernen von 
Texten investiert. Es ist keine übersehbare 
Anstrengung, was diese Erwachsene 
geleistet haben, denn sie hatten längst 
vergessen, wie es eigentlich war in den 
Schulbänken zu sitzen. Alles, was sie dem 
Publikum schenkten, war nicht aus dem 
Überfluss gegeben, sondern wurde direkt 
von ihren Familien weggenommen, damit 

sie es einer noch grösseren Familie, der 
Gemeinschaft, schenken. Und das haben sie 
so gut geschafft, dass die Posse von Ildiko 
P. Marth vom Publikum mit grosser Freude 
und ausserordentlichem Enthusiasmus 
empfangen wurde.
 Ausserdem haben sie uns noch 
etwas gegeben: erstens, eine Antwort auf  
die Frage, wie man eine Gemeinschaft 
bauen und erhalten kann, und zweitens, 
ein Beispiel dafür, wie das christliche 
Familienleben eigentlich sein sollte. Durch 
ihre Arbeit haben sie das Publikum davon 
überzeugt, dass es auch so sein kann.
 In der Tat, es war eine andere 
Möglichkeit die Freizeit zu verbringen, die 
dem kommerziellen Fernsehen überlegen ist, 
eine wirkliche Lebenserfahrung der Kolping 
Familie der „heilige Geist“ Pfarrgemeinde. 
Im Laufe der Jahre haben sie verschiedene 
Kulturveranstaltungen gemacht, und zwar 
einen Literaturabend ( Palinsky Abend, wo 
der berühmte Istvan Jelenits, guter Freund 
des Dichters, als Gastkünstler aufgetreten 
ist), der lokalgeschichtliche Quizz „Itthon“ 
(„Zu Hause“), das Rezitationswettbewerb 
Gellert Sandor, das VolksmosikWettbewerb 
„Hajnal akar lenni“ („Der Tag bricht 
an“), eine Reihe von wissenschaftlichen 
Darstellungen  („Mindentudas Egyeteme“ 
- Allwissende Universität), mehrere 
Aufführungen an Sylwesterabenden bzw. 
während der Faschingszeit.
 Um den modernen technischen 
Terminus zu verwenden, was wäre 
das „Finalprodukt“ dieser vielseitigen 
Kulturtätigkeit? Ganz bestimmt eine 
vielfarbige Gemeinschaft, deren Mitglieder 
für einander etwas tun können und tun 
wollen. Und die zwei Kräfte, die diese 
Gemeinschaft zusammenhalten, sind 
die Liebe zur Kunst und das christliche 
Glauben. Hier gehen Kultur und Glauben 
Hand in Hand.  

Dass ich über meine Kolping-Erlebnisse berichten darf, 
freut mich sehr. Vielleicht soll ich über etwas Wesentliches 
schreiben, was nicht für alle Leute sichtbar ist, aber trotz-
dem diese Gemeinschaft funktionionsfähig und lebendig 
macht. 
Sehr frische Erlebnisse sind die gemeinsamen Vorbe-
reitungen, die Proben der Kolpingmitglieder auf  dem 
Vortrag des Silvesterabends. Manche Leute glauben, ein 
humorvolles Stück darzustellen, viel zu einfach ist. Dem 
muss ich entgegensetzen. Nehmen wir als Beispiel eine 
Familie mit zwei Kindern. Bestimmt sind Tage, die uns un-
erträglich scheinen: viel Stress bei der Arbeit, die schlechte 
Laune des Partners und dazu die immer Fragen aufstellen-
den Kinder erschweren die Alltage. An einem anderen Tag 
klappt alles, die ganze Familie ist in friedlicher Atmosphäre 
zusammen und lacht sorglos. Warum sollten Sie sich, liebe 
Leser und Leserinnen, unsere Kolping Familie anders vor-
stellen? Nach der täglichen Arbeit, ein paar Stunden mit 
deinen Gefährten, manchmal mit deiner da anwesenden 

Familie zusammenverbringen, das gibt die wahre Kraft, die Alltage 
zu ertragen. 
Für mich ist sehr wichtig, dass diese Kolping Familie mir Möglich-
keit gibt, zusammen mit meiner Ehefrau in einem Theaterstück zu 
spielen, denn diese Seite unseres gemeinsames Lebens könnte ich 
nur hier erfahren. Zugleich ist ein unbeschreibbares Gefühl, wenn 
ich zusammen mit meinen Kindern und mit meiner Frau im Altar-
dienst bin.
Ich glaube nicht, dass in jeder von uns gleiches Talent wohnt, aber 
was wir als eine wahre Familie machen könnten, ist die gegenseitige 
Unterstützung. Es ist vergebens Vorträge zu halten, wenn niemand 
klatscht. Es ist überflüssig um Altar zu ministrieren, wenn die Kirche 
leer ist, vergeblich bietet uns der Pfarrer den Leib Christi, wenn 
niemand ihn empfangen möchte. Wenn wir auf  diese Einzelheiten 
achten, werden wir zusammen die Kraft unserer Kolping Familie 
erleben. Der  Gründer dieser Gemeinschaft, der Pfarrer Michael 
Merk, hat uns folgenden Satz als Wegweiser hinterlassen: 
“Die Kolping Familie ist eine lebenwollende und lebenkönnende 
Gemeinschaft.”

4
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Ich war noch ein kleines Mädchen in dem Jahr als die St.Sebastian 
Kolpingfamilie in unsere Gemeinde gegründet wurde. Von dem was 
alles vorging habe ich nicht vieles verstanden, ich wusste nur, dass 
abends meine Eltern an irgendwelchen Vorbereitungen teilnehmen, 
die von Pfarrer Merk gehalten werden.
Danach führten montags die Deutschkurse zu dauerhaften 
Programme, ich erinnere mich noch daran wie mein Vater mit den 
Hausaufgaben beschäftigt war und wie meine Mutter sich für die 
unterrichtenden Stunden vorbereitete. Mittwoch nachmittags waren 
meine Eltern ebenfalls nicht Zuhause, sie haben nämlich immer ab 
5 Uhr rund um der Kirche sauber gemacht oder eben Rosenkräuze 
gefertigt. Vor Silvester, Fasching und der Feier der Familien sind sie 
jeden Abend zur Probe gegangen. Auch vor dem Kirchfest kam das 
Leben in Wallung, sowohl Aufräumungsarbeiten, Tafeldecken als 
auch backen und kochen machten sie mit Lust und Freude.
Uns so vergingen die Jahre. Ich fand das nicht merkwürdig, aber 
vielleicht doch diejenigen die sie versucht haben per Telefon zu 
erreichen, und Alpár und ich sagten immer sie sind in der KIRCHE. 
Bestimmt wunderten sich manche, aber das war doch so.
Die Kolpingaktivitäten in der Heiligen Geist Kirche bestimmten 
großenteils ihr Leben. Auch heutzutage wenn sie von der Arbeit nach 
Hause kommen, eilen sie in die Kirche- jetzt zur Rollenprobe.
Nicht nur meine Eltern sind so. Sehr viele Väter und Mütter, 
eventuell schon Großeltern nehmen an solchen ́ Kolpingaktivitäten´ 
teil. Aber warum?- könnte jeder von uns sich die Frage stellen. Weil 

es gut ist beisammenzusitzen. Durch jahrelanges Kautehacken, 
Putzen, Vorstellungen wurden sie zu einer großen Familie. Und das 
Beste von all dem ist wenn ich nach Hause komme, kenne ich all 
diese ́ Mütterchen und Onkelchen´, sogar ihre Kindern und Enkeln. 
Alle äußern ihre freundlichen Worte, sie fragen mich ´wie geht es 
dir, wir haben dich seit langem nicht gesehen, wie stehst du mit den 
Prüfungen, hast du noch viel vor dich...´ und vieles mehr... und das 
ist mir so angenehm. Ich habe auch eine große Familie Zuhause, in 
der Heiligen Geist Kirche, ich gehöre dieser Familie an.
In der Pfarrei haben wir sehr viele Jugendliche die durch ihre Eltern 
Kolpingmitglieder wurden. Die Jüngeren kommen etwa unwissend, 
aber die Größeren empfinden schon die behaltsame Kraft dieser 
Kolpingfamilie. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass sich 
die Kolpingfamilie erweitert, es kommen immer wieder neue 
Mitglieder.
Allerdings nicht alles kann übereinstimmen, Mißverständnisse 
treten ein, sie versuchen aber möglichst diese Mißverständnisse 
aufzuklären. Um zum gemeinsamen Ziel zu kommen gibt ein jeder 
was er hat der Gemeinde ohne das für sich selbst zu behalten, denn 
dort kann das an Wert gewinnen.
Ich wünsche mir auch, - hoffentlich finden das auch meine 
Kameraden aus Temeswar so – dass wenn wir unser Studium 
beenden, beim Nachhausegehen aus Begeisterung arbeiten können, 
für diese Gemeinde kämpfen wenn es nötig ist, Gemeinde die im 
Verlauf  der Jahre unsere Familie, unser Zuhause geworden ist.

In den letzten zwölf  Jahren hatte ich Gelegenheit, mehrere 
Mitglieder Eurer Kolpingsfamilie bei Seminaren und verschiedenen 
Treffen kennenzulernen; einige Male war ich auch zu Besuch in 
Satu Mare – aber meistens habe ich, ohne dass Ihr das wusstet, 
anderen von Euch berichtet und von Eurer Art, Gemeinschaft zu 
leben.
Diese Gemeinschaft ist nicht irgendeine belanglose Form, sondern 
ist eine Bildungs- und Aktionsgemeinschaft der Kolpingsfamilie, 
inspiriert von einem, durch Adolph Kolping gepraegten Wort: 
“Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfand setzen” 
(nach Adolph Kolping).

Wir benötigen bloss weniger Minuten, um über unserer Lage zu 
reflektieren und dabei zu entdecken, wie einfach und gleichzeitig 
effizient das von Adolph Kolping vorgeschlagene Programm ist 
und dass sich dieses auf  ein paar prägnante Impulse reduzieren 
lässt; und zwar:
 - sei ein guter Vater, beziehungsweise eine gute Mutter;
 - sei ein überzeugter Christ;
 - sei glänzend in deinem Beruf;
 - sei ein verantwortlicher Staatsbürger.

Im Gesamtmosaik unseres Verbandes, zu welchem 95 
Kolpingsfamilien gehören, ist die Kolpingsfamilie Satu Mare einer 
der am hellsten strahlendsten Steine. Sicher ist das auch mit ein 
Grund, weswegen der Praeses der Kolpingsfamilie Satu Mare zum 
Zentralpraeses des Rumänischen Kolpingwerkes gewählt wurde!

Für die Zukunft wünschen wir uns, gemeinsam möglichst viele 
Menschen dafür inspirieren und dafür begeistern zu können, 
den uns vom Seligen Adolph Kolping überlieferten Auftrag 
durchzuführen! 

Treu Kolping! 

Euer, 
Eduard
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Amatorii sunt de două feluri: primul trage 
mereu cu ochiul către profesionişti şi se 
gândeşte că poate fi şi el aşa de bun ca şi 
ei. Cei din această categorie au un mesaj de 
transmis, doza de exhibiţionism sau dorinţa 
de afirmare îi trimite pe scenă sau îi aşează 
la masa de scris. Munca depusă de ei are 
o valoare inestimabilă, deopotrivă dacă 
activează pe tărâmul ştiinţei  sau al culturii.
Celălat tip de amator este opusul primului. 
Nu tânjeşte după nimic, îşi găseşte bucuria 
în ceea ce face şi speră să aducă bucurie 
celorlalţi. Ceea ce face se numeşte hobby. 
Nu vrea să devină mâine cântăreţ, pictor, 
actor profesionist. Sursa lui de energie este 
repetiţia de zi cu zi şi bucuria jocului, alături 
de partenerii de joc pe care îi întâlneşte. Se 
spune că acestei atitudini de amator i se 
asociază bucuria de a dărui semenilor. Este 
posibil, dar nu obligatoriu. Cum acestui 
amator, nu este obligatoriu să transmită 
un mesaj sau o învăţătură. Bucuria jocului, 
sentimentul de face parte dintr-o echipă, 
radierea acestei bucurii către public, este o 
răsplată îmbelşugată pentru el.
Actorii amatori din cadrul Familiei Kolping 
Sfântul Sebastian fac parte din a doua 
categorie: ceea ce fac, o fac din plăcere. De 
un deceniu şi jumătate dăruiesc comunităţii 
în fiecare an două-trei reprezentaţii.
În ajunul Revelionului 2007, ei au prezentat 
farsa într-un act, scrisă de Marth. P. Ildikó, 
„Kukás guru” (în traducere liberă: Un guru 
din tomberon), în regia lui Maskulik Tünde. 

Cu o revelaţie adâncă îi felicităm pe cei 
optsprezece, care au dat viată personajelor 
piesei: Márton István, Márton Lucia, 
Zsombori László, Gnandt Ferenc, Simpf  
Magdolna, Pfeifer Melinda, Zsombori 
Mária, Brutler Beáta, Pfeifer Mária, . Pfeifer 
Tibor II., Czimermann Antal, Tündik 
Géza, Brutler László, Schwarczkopf  Matild, 
Pfeifer Tibor I.,  Pfeifer Tibor III. , Pfeifer 
Melanie, Maskulik László. După slujba de 
recunoştinţă de sfârşit de an,, publicul aflat 
în arhiplina sala Merk Mihály, i-a mulţumit 
trupei de amatori cu aplauze furtunoase.
Am pornit de la presupunerea, că cealaltă 
sursă de energie este bucuria de a dărui. Nu 
dă cel ce doreşte să scape de ceea ce este în 
plus. Cine acordă graţiere, sau te dă pe mîna 
poliţiei, nu dăruieşte, ci se mişcă numai 
în cadrul legal, dă, datorită posibilităţilor 
conferite de lege şi nu din ce este al lui.
Actorii amatori ai Familiei Kolping Sf. 
Sebastian joacă cu smerenie şi cu reală 
modestie. Ce ne-au dăruit ei?
După 10-12 ore de muncă ne-au dăruit 
timpul lor liber şi si-au investit puterea în 
repetiţii şi memorarea textelor. Nu este un 
efort de neglijat pentru nişte adulţi, care au 
uitat demult cum e să stai prin băncile şcolii. 
Toate aceste lucruri „au fost deturnate” de la 
familie şi au fost dăruite comunităţii, iar piesa 
a fost oferită publicului într-un mod prin care 

acesta a reuşit să o savureze cu bucurie.
Şi ne-au mai dăruit ceva: un răspuns 
consistent la întrebarea cum se poate forma 
şi menţine o comunitate, precum şi ,cum ar 
trebui să fie viaţa unei familii creştine. Au 
dat prin exemplul lor, o puternică încurajare 
publicului, şi anume, că şi aşa se poate.
Astfel, există  o modalitate de petrecere 
a timpului liber de clasă superioară, 
independentă de televiziunea comercială, 
trăită pe viu de Familia Kolping Sfântul 
Sebastian, din cadrul parohiei Sântul Spirit. 
În trecutul nu prea îndepărtat au organizat 
o serată literară (seară Pilinszky, avându-l pe 
invitat pe renumitul preot-profesor Jelenits 
István),  o serie de concursuri (concurs de 
istorie locală Itthon („Acasă”), concurs 
de recitare „Gellért Sándor”, concurs 
de muzică populară „Hajnal akar lenni” 
(aprox. „Se lasă zorile”), seria de prelegeri 
stiinţifice „Mindentudás Egyeteme” 
(aprox. Universitatea Ştie tot”), mai multe 
reprezentaţii cu ocazia revelionului şi 
carnavalului.
Folosind terminologia preluată din industrie, 
care este „produsul final” al acestei activităţi 
de natură amatoare, care se desfăşoară pe 
mai multe planuri? O comunitate colorată, 
a cărei membri pot şi vor să acţioneze unii 
pentru ceilalţi. Un liant al acestei comunităţi 
este amatorismul şi această trupa de 
amatori, cu alte cuvinte cultura, iar celălalt 
este credinţa.  Aici credinţa şi cultura sunt 
mână în mână.

  A fost o bucurie pentru mine, când Mares Sándor 
mi-a cerut,  să-mi împărtăşesc trăirile de care am avut 
parte alături de Familia Kolping. Sunt bucuros că pot să 
vă vorbesc vouă, dragi Cititori, despre acele lucruri care se 
văd mai puţin din viaţa acestei Familii şi care demonstrează 
că fiinţăm şi suntem plini de viaţă.
  Înainte de spectacolul de revelion, noi, cei din 
Kolping – pe lângă alte îndatoriri, care iarăşi nu sunt 
puţine – trebuia să ne rezervăm timp pentru repetiţiile, 
care de multe ori, parcă nu se mai sfârşeau. Acelora care 
îşi imaginează că e un lucru simplu să pregăteşti un astfel 
de spectacol – şi ceea ce spun, este deopotrivă valabil şi în 
cazul celor două spectacole pregătite de Crăciun de copii şi 
tineri – că nu este aşa. Ca şi într-o familie oarecare (cu doi 
părinţi şi doi copii), sunt certuri şi discuţii, se întâmplă ca 
cineva să fie obosit, celălalt, în momentul respectiv nu are 
chef  de râs, al treilea însă este într-o formă debordantă; deci 
cam aşa este şi în Familia Kolping. Sunt zile când suntem 
mai abătuţi, când nu merg lucrurile aşa cum le dorim, dar 
sunt momente când este o atmosferă destinsă, voioasă şi 
se râde mult. Aceste momente generate de membri acestei 
Familii, sunt pentru mine carburantul, care mă menţine 

în mişcare şi care mă face să nu mă simt obosit seara, la ora nouă 
şi jumătate. De multe ori le spun celorlalţi că eu sunt lăsat numai 
până la ora opt, dar ei nu mă cred, fiindcă este prezentă şi soţia mea, 
împreună cu cei doi copii, suntem acolo toată familia.
 Nu pot să vă descriu acel sentiment, când pot să joc alături 
de soţia mea şi alături de cei mici, în acelaşi spectacol; când am 
fost ministranţi, toată familia, în cadrul Sfintei Liturghii cu ocazia 
sărbătorii Sfintei Familii; sau când eu pot să-i ofer mamei mele 
Corpul lui Cristos, sau aceluia, pe care am fost oarecum supărat, dar 
acum, din moment ce îl am în mână pe Cristos,  trebuie să mă împac 
cu el. 
 În încheiere, daţi-mi voie să mai fac o remarcă. Poate că 
nu simţiţi în înlăuntrul vostru aptitudini actoriceşti, sau nu doriţi 
să ieşiţi în evidenţă, însă un lucru este sigur: degeaba pregătim noi 
spectacole, dacă nu este public căruia să le prezentăm şi care să 
aplaude; degeaba servim în jurul altarului, dacă biserica este goală; 
degeaba vrea preotul sau persoana laică să împărtăşească Corpul lui 
Cristos, dacă nu este cine să îl primească în inimă. Poate acum v-
aţi dat seama dragi Cititori, toate aceste lucruri împreună înseamnă 
Familia Kolping. Aşa cum spunea, exemplul  care pentru mine este 
călăuzitor pentru o viaţă întreagă, pr. Merk Mihály: 
"Familia Kolping este o comunitate care vrea şi ştie să trăiască."

Pfeifer Tibor Jr.
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În acea perioadă în care s-a înfiinţat Familia Kolping Sfântul 
Sebastian, eu eram copil. Nu prea înţelegeam ce se întâmplă, ştiam 
doar, că părinţii mei participă în fiecare seară la nişte prelegeri ţinute 
de către pr. Merk Mihály.
După aceea, cursurile de limba germană ţinute în fiecare luni, au 
devenit un program stabil; îmi amintesc că Tatăl meu îşi făcea 
cu sârguinţă temele de casă, iar Mama pregătea materialele pe 
care le preda. Miercuri după masa iarăşi lipseau, fiindcă de la ora 
5 înfrumuseţau zona de lângă biserică, sau confecţionau mătănii. 
Apoi,  înainte de revelion, carnaval sau în perioada premergătoare 
aşa numitei „duminici a familiilor”, în fiecare seară aveau loc 
repetiţiile spectacolelor pe care le prezentau. În ajunul hramului 
bisericii noastre, viaţa devenea mult mai intensă, se aranja biserica, 
se pregăteau mesele cu bucate alese.
Anii treceau. Eu m-am familiarizat cu această situaţie, dar când 
celor ce ne sunau după masa, le spuneam cu Alpár, că părinţii noştri 
sunt la biserică, probabil multora nu le venea să creadă.  Viaţa în 
„Kolping” şi biserica Sfântul Spirit a devenit parte organică din 
viaţa părinţilor mei. Şi astăzi, după ce se întorc de la locul de muncă, 
se grăbesc la biserică-actualmente pentru repetiţii.
Nu numai ai mei sunt aşa. Foarte mulţi taţi şi mame, sau eventual 
bunici participă la aceste „acţiuni Kolping”...Oare de ce? - toată 
lumea poate să ridice această întrebare. Răspunsul: aceşti oameni 
se simt bine împreună. Reprizele de săpat, sau cele de curăţenie, 

reprezentaţiile date împreună, au format din ei o familie. Pentru 
mine, când mă duc acasă, este un sentiment foarte plăcut, faptul 
că îi cunosc pe aceşti „nene” şi aceste „tanti”; mai mult, îi cunosc 
pe copiii şi nepoţii lor. Toate lumea ne adresează câte un  cuvânt 
bun, ne întreabă: ”ce mai faci, nu te-am văzut de mult, cum îţi merg 
examenele, mai ai mult?” şi înşiruirea poate continua...este fantastic. 
Acasă, aparţin şi eu unei familii mai mari din cadrul comunităţii 
parohiei Sfântul Spirit.
În comunitate sunt mai mulţi tineri, care au devenit membri ai 
Familiei Kolping, prin exemplul părinţilor lor. Cei mici vin oarecum 
în neştiinţă de cauză, dar cei  puţin mai mari, îşi dau seama de forţa 
de coeziune a acestei comunităţi. Ca dovadă, Familia Kolping creşte, 
aderă la ea noi şi noi membri. Este normal - că doar nimic nu este 
perfect – se mai întâmplă ca să existe disensiuni, dar se încearcă 
rezolvarea acestora. Pentru a atinge obiectivul comun, toată lumea 
dăruieşte şi pune în comun tot ce are, pentru că aşa, valoarea acestor 
lucruri creşte.
Sper – împreună cu câţîva din colegii mei, studenţi timişoreni, care 
provin tot de la Sfântul Siprit – că după terminarea studiilor, la 
întoarcerea acasă,  să reuşim să lucrăm şi să luptăm  din tot sufletul 
şi entuziasmul de care dispunem, pentru acestă comunitate, care 
de-a lungul timpului a devenit familia şi casa noastră.

Maskulik Zita

Merlás Tibor  preses  şi Eduard Dobre secretar general - Kolping  Romania 

În ultimii 12 ani am avut ocazia să întâlnesc o parte dintre membrii 
Familiei Kolping la anumite seminarii şi întâlniri, de câteva ori am 
fost în Satu Mare, iar de cele mai multe ori am vorbit fără să ştiţi 
acest lucru, despre modul în care voi trăiţi în comunitate.
Această comunitate nu este una oarecare, este comunitatea de 
acţiune şi formare a Familiei Kolping, pornind de la un citat a lui 

Adolph Kolping, şi anume: Cine doreşte să-i câştige pe alţi oameni, 
trebuie să-şi pună inima la bătaie!
Avem nevoie de numai câteva clipe de reflecţie, la propria noastră 
situaţie, pentru a înţelege cât de simplu şi eficace este programul pe 
care Adolph Kolping l-a propus, şi anume:
 - să fi un tată bun sau o mamă bună
 - să fi un creştin convins
 - să excelezi în meseria ta
 - să fi un cetăţean responsabil
În mozaicul organizaţiei noastre din care fac parte 95 de Familii 
Kolping, Familia Kolping Satu Mare este una dintre pietrele cele 
mai strălucitoare. 
Desigur este un motiv pentru care praeses-ul Familiei Kolping Satu-
Mare a devenit praeses-ul Kolping România!
Pe mai departe, ne dorim să reuşim împreună să-i impulsionăm 
pe cât mai mulţi pentru misiunea încredinţată de Fericitul Adolph 
Kolping!
Lui Kolping fidel!
Al vostru, 
Eduard
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Mares Sándor: Hogyan indult annak idején 
a Kolping Család?
Maskulik Tünde: Merk Mihály atya indította. 
Kezdetben 54-en voltunk, és már az elején 
fölmerült a kérdés, ki az, aki életét áldozza a 
Kolpingért, ki az aki vinni fogja és vezetni, 
ki az, aki feladja ezért a munkahelyét. Nem 
vállalta ezt senki sem. 
Bodnár Imre: Rengeteg terv volt. A kezdeti 
lelkesedés sokakat mozgatott: indítsunk 
különféle műhelyeket (asztalos, autójavító). 
Például, szóba került az is, hogy vegyünk 
egy területet. Nem igazán alakultak ilyen 
irányban a célok, ezért nem is kértünk erre 
pénzt és támogatást (a régeniek például 20 
ári szőlőt vettek akkoriban). 
M.T.: az atyának (Merk Mihály-a szerk.) 
az volt a véleménye, hogy mihelyt pénzről 
van szó, rögtön fellép az emberek között az 
irigység és a széthúzás.
B.I.: Ötletek voltak. A segítségnyújtásnak 
különböző formáira gondoltunk a közösség 
tagjai számára, de jóformán ezek testet sem 

öltöttek, már szóbeszédek indultak, hogy ki 
hogyan részesedik és miből...
M.T.: Mihály atya egy lelkiségi csoportot 
akart indítani. Ezért a mi Kolping Családunk 
nem valamiféle termelésre rendezkedett 
be, hanem a közös, tartalmas együttlétre 
és a lelki-szellemi építkezésre helyezte a 
hangsúlyt.
M.S.: Ilyen szempontból milyen volt a 
tavalyi év?
M.T., B.I.: Volt egy körülbelül húszpontos 
tevékenységi tervünk, amelynek alapelve 
az, hogy „normális”, mind emberileg, mind 
anyagiak és idő szempontjából kivitelezhető 
legyen. Ezeknek a programoknak a 
helyszínét legtöbbször a plébánia adta, de 
azért volt egy néhány kimozdulásunk is. A 
legnagyobb távolságra tavaly, egy 10 tagú 
küldöttségünk jutott el, amely meglátogatta 
Németországban, a mühldorfi Kolping 
Családot. A legközelebbi, a plébánián kívül 
eső pont ahol programot szerveztünk 
2007-ben, az a Szamos-part; József-napkor 
és augusztusban a házasok vasárnapján 

sütöttünk itt szalonnát és húst. Kétszer 
voltunk Nagykárolyban: nagyböjtben 
keresztutat jártunk ott, aztán résztvettünk 
a Szentháromság-búcsún. Ugyanakkor, 
hárman részt vettünk egy csíksomlyói 
Kolping kiránduláson és októberben 
szerveztünk egy tartalmas máriaradnai 
zarándoklatot.
B.I.:  Sajnos nem jutottunk el Nagyszebenbe, 
pedig terveztük, és Rónaszékre sem. Illetve, 
egy néhány munkatársammal sikerült 
elmennünk oda, dolgoztunk, rendbetettük a 
kápolnát és villanyt szereltünk.
M.T.: Sokat segített, hogy a különböző 
programokhoz pontos határidők és dátumok 
voltak hozzárendelve.
M.S.: Hogyan tagolhatók a tavalyi 
programok?
M.T., B.I.: Voltak egyszerű együttléteink, 
amelyek munkával, szórakozással illetve 
lelki programokkal teltek el. Gondolunk 
itt a plébánia körülötti terület rendben 
tartására, a madarászi Kolping-ház 

rendbetételére az ehhez kapcsolódó 
lelkinapra. Résztvettünk kirándulásokon 
(Mühldorf, ifjaink németországi látogatása) 
és zarándoklatokon (Máriaradna, 
Nagykároly, Csíksomlyó), és akár ide 
sorolhatnánk közösségi részvételünket az 
egyházmegyei Jézus Szíve-búcsún. Farsangi 
és szilveszteri előadásokat mutattunk be a 
Merk Mihály teremben, ezeknek próbái elég 
hosszú időszakra lekötötték energiáinkat. 
Jelen voltunk különböző szinteken a 
romániai Kolping életében, ugyanakkor 
plébániai programok előkészítésében is 
komoly szerepet vállaltunk. Gondolunk itt 
az adventi és nagyböjti közös reggelik és 
ebédek megszervezésére.
M.T.: Hiányérzetem van ellenben, 
hogy például az anyák napi műsor 
előkészítésében nem vállalunk komolyabb 
részt. Mgérdemelné a köreinkben élő sok-
sok édesanya. 
M.T., B.I.: Érdekes probléma az, 
hogy laza együttléteinken voltunk a 
legkevesebben. Hiányzik  Seffer Pali 

bácsi is aki olyan hangulatot tudott 
teremteni harmonikájával…A próbáink jó 
hangulatúak, a közös munka során is jókat 
szoktunk beszélgetni. A másik gond az, 
hogy a  most már lassan ötven-hatvan éves 
aktív korosztály mögé, kevéssé sorakozik 
fel a fiatalabb házasokból, családokból álló 
utánpótlás. Nagyon örülünk azoknak, akik 
megvannak és megmaradnak. Ugyanakkor 
más a munkakultúra is, mint tíz évvel 
ezelőtt. Többeknek van délutáni munkájuk, 
van akinek vasárnap is szükséges dolgoznia. 
A nagy rohanásban a vasárnap már szinte 
nem is elég a feltöltődésre.
M.S.: Nehezen nyílnak meg egymás felé az 
emberek?
M.T.: A dolog érdekes. Mikor Nagykárolyba 
mentünk öt autónyi résztvevő gyűlt össze, 
mikor ide mentünk a Szamos-partra, alig 
voltunk tízen.
M.S.: Melyek az idei tervek?
M.T., B.I.: Folytatjuk azt, amit tavaly 
abbahagytunk. Mindenképpen két 

zarándoklatot fogunk szervezni. Alig 
fejeztük be a szilveszteri előadás próbáit, 
már megkezdtük a farsangi előadás 
előkészületeit. Óriási munka ez. Az idén 
fogadjuk a mühldorfi Kolping Család tagjait, 
akik viszonozzák a tavalyi látogatásunkat. 
Vállaljuk a különleges reggelik és ebédek 
megszervezését.
B.I.: Jó lenne a marosszentgyörgyi Kolping 
Családdal felvenni a kapcsolatot, akiket 
egy nagyon temperamentumos ember, 
Szántó Árpád vezet. És persze, egy finom 
bográcsgulyást főzni és ennek kapcsán 
meghívni, megszólítani  tagjainkat és az 
érdeklődőket.
M.T., B.I.: Fiataljainkat pedig folyamatosan 
célok fele kell irányítani, vezetni. Meg kell 
találnunk és be kell vonnunk a fiatalabb 
házasokat is köreinkbe, hiszen a mi Kolping 
családunk egy nyitott kör.

*Szent Sebestyén Kolping Család elnöke
**Szent Sebestyén Kolping Család alelnöke
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Mares Sándor

Beszélgetés Maskulik Tündével* és Bodnár Imrével**


