CSALÁDI TŰZHELY

A nyári szünet utolsó napjaiban egy fantasztikus délutánt tölthettünk el egymás családjainak
társaságában. Az „Együtt a családokért” programunknak ez a 4. állomása volt, mellyel
nemcsak a nyarat kívántuk méltóképpen elbúcsúztatni, hanem közelebb is szerettünk volna
kerülni egymáshoz. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott és a Nemzeti-,
Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével megvalósított programelemünknek a
Családi tűzhely címet adtuk, nem titkolva szándékunkat: hozzuk vissza a régmúlt időket,
mikor is a családok apraja, nagyjai együtt töltötték az estéket a szeretetet és biztonságot
nyújtó családi légkörben.
A helyszínül szolgáló nicki plébánia udvara két kemencéjével kiválóan alkalmasnak bizonyult
céljaink eléréséhez. A kemencékben burgonya és rozmaringos hús sült ropogósra,
valamint a gyerekek kis kezeik által gyúrt és font kalinkó és kürtöskalács, melyet a
tábori szentmise után kínáltak a nagyszülők. Mondanom sem kell, hogy pillanatok alatt
lábuk kélt a fenséges ételeknek. J A nagymamák ízes bazsalikomos paradicsomsalátája
szintén sikert aratott a hagyományos ízek kedvelői körében.
A gasztronómiai élvezetek mellett szellemi étket is nyújtottunk a kb. 80 jelenlévőnek. A
kamaszok és felnőtt korúak interaktív beszélgetésen vehettek részt egy nevelőszülői
feladatokat (is) ellátó családdal. Megismerhették az érdeklődők azokat a motiváló erőket és
értékeket, melyek eme nemes feladat felvállalására ösztökélte őket. Döbbenetet és csodálatot
váltottak ki az elhangzottak a hallgatóságból. Ezalatt a kicsikkel dalfelismerő játékot
játszottunk citera és gitárkísérettel. Mindezt a nagyszülők vezették, s még néhány
tánclépést is megmutattak a gyerekeknek.
A tábori szentmise után meggyújtottuk a várva várt tábortüzet, melynek lángjánál
kvízjátékot játszottunk, parazsánál pedig szalonnát sütöttünk. Akik a remek hangulat
után nem kívántak hazamenni, sátorban tölthették az éjszakát a plébánia udvarán.
„Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek
hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a
kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.” /Weöres Sándor/
Ez történt 2014. augusztus 25-én… Köszönjük Istenünk!

