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Érseki szentmise a
Betegek Világnapján

MÁRCIUS ÜZENETE
„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s
öltsétek magatokra az új embert!” (Ef 4, 23-24).

NEK2020

Jóváhagyta az Apostoli Szentszék Erdő Péter bíboros, prímás
javaslatát az elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

2021. február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
liturgikus emléknapján szentmisét mutatott az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek.

resszus új időpontjára. A katolikus világeseménynek 2021.
szeptember 5-12. között ad otthont Budapest.

Berta Tibor lett az
új tábori püspök
Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását elfogadva Ferenc pápa
2021. február 18-án Berta Tibort, a Katonai Ordinariátus
általános helynökét a Katonai
Ordinariátus püspökévé nevezte ki. Berta Tibor Kaposvá-

ron született 1966. június 19én. 1991. június 20-án szentelték pappá a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatára, majd
a Kaposvári Egyházmegyébe inkardinálódott. 1994-ben
kezdte meg szolgálatát a Katonai Ordinariátusban.

Oszlopsor épül
az egri bazilikánál

A szertartás elején Árvai Zoltán kórházlelkész köszöntötte a
jelenlévőket, a járványhelyzet
miatt korlátozott számban öszszegyűlt híveket, az idős és beteg testvéreket, akik a szent kenet által a testi-lelki megerősödést remélik és várják, az egészségügy dolgozóit, a paptestvéreket és mindazokat, akik a Szent
István Rádió közvetítésén keresztül kapcsolódnak be a szertartásba. A lelkipásztor köszönetet mondott a főpásztornak, hogy
együtt imádkozhatnak a betegekért, különösen a koronavírusban szenvedőkért, s felkérte a
szentmise bemutatására.
A főpásztor szentbeszédében
elmondta: a Lourdes-i Szűzanya
emléknapja van, a Betegek Világnapja, melyet Szent II. János
Pál pápa választott. Amikor a betegségről hittel gondolkodunk,
hamar eljutunk Szűz Máriához,
aki közbenjárásával csodálatos
gyógyulásokat is képes kieszközölni szerte az egész világon. Eljutunk az isteni gondviselés titkához, mellyel az ember betegsége során óhatatlanul szembesül. Ez a mai nap jó alkalom arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a betegekre és ápolóikra. Az elmúlt egy év során valamiképpen mindannyian megtapasztaltuk és megtapasztaljuk a
betegség közelségét. Korábban a
betegséget talán öntudatlanul is
összekötöttük a magas korral és
a krónikus betegségekkel, most
azonban a járvány megtanított
arra, hogy a betegség váratlanul
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Az egri bazilika felújítása során az épület kívül-belül megújul és a környezetét is rendezik, s egyes helyeken átalakítják. A látványtervek adnak némi ízelítőt abból, hogyan mutat
majd az épület a felújítás után.
A városban sokan találgatták, vajon mi épül a templom
mögött. A főszékesegyház nyugati oldalánál oszlopsor emelkedik, melynek az a funkciója,
hogy elhatárolja a teret. Rudolf
Mihály tervező úgy fogalmazott:
ez az oszlopsor nem zár le, légies
a kialakítása, s az oszlopközök-

be szobrok is kerülhetnek majd.
Javaslatuk szerint a három főangyal alakja kerül majd ide. Az
előd-székesegyházból, a mostani bazilika helyén álló barokk
templomból Gábriel arkangyal
szobra fennmaradt, jelenleg a
vármúzeumban található.
Most a vasbeton szerkezet
látható, az oszlopok beemelése után a felső részt ugyancsak
vasbetonnal fedik majd, melyen
egy ácsszerkezeten rézlemez borítás lesz. A vasbetont az oszlopok anyagához hasonló mészkővel fogják burkolni.

inden évben, még a
nagyböjti csöndes időkben is megtartjuk Szent
József ünnepét. Ebben az esztendőben hitből fakadó örömmel, hiszen Ferenc pápa a 2021-es évet
Szent József-évnek nyilvánította. Az „Atyai szívvel” – kezdetű
apostoli levelében 2020. december 8-tól egy éven át tartó tematikus évet hirdetett a pápa Szent
József tiszteletére, akit 150 évvel
ezelőtt nyilvánított Boldog IX. Piusz pápa az egyetemes Egyház
védőszentjévé. Ebben a nehéz, óvintézkedésekkel tarkított, járványos időben különösen is szükségünk van az Ő védelmező atyai
jóságára. Szent József, amilyen
szeretetteljesen viselte gondját a
gyermek Jézusnak és Máriának,
reményeink szerint, ugyanígy oltalmazza és őrzi az Egyházat, a
Krisztusban hívők közösségét.
„Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium” – írja Szent Józsefről neves
költőnk, Reményik Sándor. Jól
megmutatkozik ez abban, hogy
az evangéliumok egyetlen szót,

A főpásztor és a jelenlévő lelkipásztorok a szentmisében kiszolgáltatták
a betegek szentségét
Fotó: Birincsik Márton

is utolérhet bennünket, kortól és
egészségi állapottól függetlenül.
Ez ráébreszt saját sérülékenységünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk
Istentől való egyértelmű függésünket. A félelem, a zavar, a bizonytalanság, néha pedig a megdöbbenés birtokába veheti elménket és szívünket, ha betegek vagyunk.
A főpásztor Ferenc pápa gondolatait idézve kiemelte: a betegség felveti az élet értelmének
kérdését, amelyet hittel Isten elé
hozunk. Ez a létezésre és a létezés értelmére irányuló kérdés.
Előfordulhat, hogy erre nem kapunk azonnal választ. Ternyák
érsek hozzátette: ebben a helyzetben a hívő ember erős hittel és bizalommal fordul Máriához, aki a
kánai menyegzőről szóló evangéliumban, mint hatékony közben-

járó mutatkozik meg. Sok ember
éppen a betegségében talál rá,
talál vissza Istenhez. Titokzatos
dolog a betegség, s ez a járvány
is az, nem tudjuk, kit hogyan ér,
kire hogyan hat. Ha betegek vagyunk, bajban vagyunk, buzgóbban tudunk imádkozni. Ez a mai
nap legyen alkalom a köszönetre, a hálaadásra, ha betegek voltunk, a gyógyulásért, ha nem voltunk betegek, azért, hogy elkerült bennünket a baj. Rendszerint ezen a napon szolgáltatjuk
ki közösségben a betegek szentségét, ma is így lesz. Ezt csak felszentelt pap teheti, a betegek olajával való megkenés és imádság
kíséretében. A pap imája kifejezi, hogy az egyház a betegeket a
szenvedő és megdicsőült Krisztusra bízza. Az olaj pedig az Olajfák hegyén tusakodó Jézusra emlékeztet, aki arra készült, hogy
magára vegye a világ fájdalmát

és szenvedését. Erősítsen meg
bennünket ez a szentség. A világjárvány rávilágít az egészségügyi személyzet, az önkéntesek,
lelkipásztorok, szerzetesek elkötelezettségére és nagylelkűségére, akik felelősségtudattal, felebaráti szeretettel szolgálják és
vigasztalják a betegeket.
A betegekkel való kapcsolat
kiapadhatatlan erőforrást talál
Krisztus szeretetében. Halálának és feltámadásának misztériuma forrása annak a szeretetnek,
amely képes értelmet adni a betegek és ápolóik élethelyzetének.
Az evangélium sokszor bemutatja, hogy Jézus gyógyítása nem
varázslat, hanem egy találkozás,
személyes kapcsolat eredménye,
melyben a Jézus által felkínált isteni ajándék válaszra talál azok
hitében, akik képesek ezt befogadni. Erre utalnak bátorító szavai: „a hited megmentett téged.”
Ferenc pápa szavaival zárta
szentbeszédét az érsek: „a bizalmi viszony a betegekkel való törődés alapja, Máriára, az irgalmasság és a betegek anyjára bízom a betegeket, egészségügyi
dolgozókat és mindazokat, akik
nagylelkűen segítik szenvedő
testvéreiket. A lourdes-i barlangból és szerte a világon számos más szentélyből ő támogassa hitünket és reménységünket
és segítsen abban, hogy testvéri
szeretettel viseljük gondját egymásnak!”
A főpásztor és a jelenlévő lelkipásztorok a szentmisében kiszolgáltatták a betegek szentségét a híveknek, akik megújították keresztségi fogadásukat. A
szentség kiszolgáltatását fertőtlenítés után ezúttal csupán a kéz
megkenésével végezték.
Bérczessy András

JEGYZET
egyetlen nyilvános kijelentést
sem őriztek meg tőle. Amit szűkszavúan mégis elmond róla a
Szentírás, az nagyon fontos számunkra. Máté evangélista azt

akar tőle Isten Mária anyaságával és Jézus születésével kapcsolatban. Szent József nyitott, Istenre figyelő személyiség volt. Ezért
volt képes még álmában is meg-

Szent József-év
állítja, hogy József „igaz ember
volt” (Mt 1,19). Kell-e vagy lehet-e
nagyobb elismerése egy embernek, mint amit ez a hitelesítő szó
jelez: „igaz”? Már az Ószövetség
azt a személyt tekinti igaznak,
aki mindenben teljesíti Isten akaratát és a mózesi törvény előírásait. Sőt, azt is feltételezhetjük,
hogy József olyan istenfélő zsidó ember volt, aki a szabálykövetésen túl az örömét is lelte az Úr
törvényében (Zsolt 1,2).
Azt is mondhatjuk, hogy
olyan Istentől megáldott ember volt, „aki az Úrra hagyatkozik, akinek az Úrban van reménye” (Jer 17,7). Hitt és bízott az
isteni gondviselésben, de kezdetben Ő sem értette, hogy mit

hallani az Úr angyalának szavait, amely az Isten akaratát közvetítette számára. Az első álomban
az angyal segít megoldani súlyos
dilemmáját: „Ne félj feleségül
venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van!
Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevez el, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől!” József nyomban válaszol: nem nagy szavakkal, hanem tettekkel: „Amikor felébredt
álmából úgy tett, ahogyan az Úr
angyala megparancsolta neki”
(Mt 1,24). A második álomban
az angyal megparancsolta, hogy
a gonosz Heródes elől meneküljön családjával együtt Egyiptomba (Mt 2,13). Ezt is azonnal megtette, nem tétovázott egy pilla-

natig sem. Egy harmadik álomban az angyal tájékoztatja, hogy
a veszély elmúlt és kéri, hogy
térjen vissza Izrael földjére (Mt
2,19-20), ő pedig ismét habozás
nélkül engedelmeskedik. Ezért
Názáret városában telepedett le,
hogy beteljesedjék, amit a próféták jövendöltek: „Názáretinek
fogják hívni” (Mt 2,23).
Így kezdődött aztán másodszor is Názáretben a Szent Család élete, ahol Szent József, Mária férjeként és Jézus nevelőapjaként felelőssége teljes tudatában
és készséggel vállalta azt a rendkívüli hivatást, amelyet Isten egykor reá bízott.
egalább ebben az esztendőben gyakrabban emlékezzünk meg róla, mert hűséges családapai szolgálatával hozzájárult megváltásunk megvalósításhoz a Földön. Ő is, akárcsak
Mária, Jézust nyújtja felénk, a
Megváltóra irányítja figyelmünket, hogy kizárólag benne keressük és találjuk meg a földi és az
örök boldogságot.
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Hamvazószerda
AZ EGRI bazilikában, a szentmi-

se kezdetén Ternyák Csaba érsek elmondta: a mai napon,
február 17-én kezdjük a felkészülést Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünneplésére. Szentbeszédében a főpásztor így fogalmazott: Ne bánatosan tegyük
ezt, mert nem a szomorúság
ideje van, hiszen Jézus feltámadására készülünk. Idén egyikünknek sem kell külön önmegtagadást keresnünk, jut belőle
bőven. A korlátozások, a vírus, a
közbeszéd alkalmas arra, hogy
megzavarja nyugalmunkat.
Nagyszerű böjti gyakorlat lehet,
ha uralkodunk magunkon és
nem engedjük, hogy érzelmeink
elragadjanak bennünket.

Online értekezletek
AZ EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények
vezetői részére február 10-én,
a lelkipásztorok részére február
24-én tartottak online értekezletet. Mindkét alkalommal Lóczi
Tamás EKIF elnök nyitotta meg
a programot, majd Ternyák Csaba érsek Szent József évhez fűzött gondolatai után, Németh
Zoltán EKIF osztályvezető aktuális feladatokról tájékoztatott.
Az igazgatók számára előadások hangzottak el a digitális és
jelenléti munkarend tapasztalatairól. A lelkipásztorok értekezletén pedig rövid helyzetjelentésre volt lehetősége az intézmények lelkipásztorainak.

Nagyheti szertartások
TEMPLOMAINKBAN az akkor ér-

vényes előírások és korlátozások figyelembevételével tartjuk meg a szertartásokat. A
krizmaszentelési szentmise,
amely a papság számára a püspökkel való közösség ápolásának egyik szép kifejezése, a járvány miatt várhatóan idén is a
bélapátfalvi papi találkozó alkalmával kerül megünneplésre.

Kisfilm a könyvtárról
NÉHÁNY ÉVE rendezi meg, Aquinói Szent Tamás ünnepéhez
kapcsolódóan, az Andrássy
György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium
és Kollégium a Katolikus Tudomány és Kultúra napját. Ennek során idén Balogh Ferenc,
a Főegyházmegyei Könyvtár
igazgatója tartott online tárlatvezetést. Az eseményről a
Szent István Televízió munkatársai készítettek kisfilmet.

Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8
Kisújszállás: FM 103,2 • Tokaj: FM 101,8
Sátoraljaújhely: FM 90,6 • Encs: FM 95,4
Hatvan: FM 94,0 • Gyöngyös: FM 102,2
Törökszentmiklós: FM 96,4
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3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
Honlap:
www.eger.egyhazmegye.hu
e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu
Készült a
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510
Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.

Nagyböjt, keresztút
A nagyböjt a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege
húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a
lemondás révén.

A vallásos gyakorlat középpontjában, ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember
Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima
és a szegények megsegítése is.
A böjti időszak a 7. század óta
hamvazószerdával kezdődik,
mely az idén február 17-én volt.
A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
A negyvennapos böjt a 4. századra vált általánossá; a 7. században alakult ki a szerdai kezdőnap. A 11. századig nagyon
szigorúan böjtöltek: késő délutánig nem ettek semmit, a böjti napokon pedig nem fogyasztottak
húst, tejterméket és tojást.
A katolikus egyház a régebbi
szigorú szabályokon mára enyhített: szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír
elő (ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak jól), valamint
ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekjén arra kéri
14 évnél idősebb tagjait, hogy
ne fogyasszanak húst. Az időszak liturgikus színe a bűnbá-

A HÓNAP VERSE
Reményik Sándor

A kereszt
fogantatása

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,
Csírázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között.
Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,

A koronavírus járvány előtti időben a húsvéti lelki felkészülés jegyében indult Egerben a már hagyományossá
vált keresztút az Eged-hegyre 
Archív fotó

natot jelképező lila (viola). A katolikus egyházban nagyböjtben
nem hangzik fel az istentiszteleteken az örömöt kifejező alleluja. A templomokat nem díszíti virág.
Ennek az időszaknak egy sajátos szertartása a keresztúti
ájtatosság, Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése. A keresztút: Jézus körülbelül másfél
kilométeres úton – Pilátus palotájától a Golgotáig – hordozta
a keresztet. A hagyomány szerint Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után. Az első keresztények
nagy tisztelettel vették körül a
Golgota szikláját és Jézus sírját.

A pogány Hadrianus császár viszont 135-ben – hogy nyomukat
is eltörölje – pogány templomot
építtetett ide. (Ezzel azonban
még jobban megőrizte a szent
hely emlékét). A IV. században
Nagy Konstantin keresztény
templomot építtetett a Golgotán, a „Feltámadás templomát”
(Szent Sír templomát), amely
magába foglalja a keresztre feszítés helyét és a feltámadás sírját. Később néhány emléktáblát
állítottak a keresztút egyes állomásainál. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a 14 stációval. (Több helyen
egy 15. stációt is hozzátesznek,
a feltámadásét.)

Egy mezőkövesdi Szent Gellért-díjas
pedagógus hitről és nevelésről
Gáspárné Ali Júlia szakvizsgázott angol-hittan szakos pedagógus a Szent Gellért-díj arany
fokozatát vehette át Ternyák
Csaba egri érsektől a tanévnyitón. A tanárnő 2003-tól dolgozik a mezőkövesdi Szent István
Katolikus Általános Iskolában,
2010-től igazgató-helyettesként
segíti a katolikus iskola ügyét.
Amint a Nyeste István igazgató által jegyzett laudációból kiderült: munkáját nagy szakmai
felkészültség, alaposság, lelkiismeretesség jellemzi. Nagyon
sok tanítványa köszönheti neki
a nyelvvizsgáját. Hitében elkötelezett, a Szent László Plébánia
egyházközségi képviselőtestületének tagja.
„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba” – idézi Németh Lászlót, az ismert magyar írót és pedagógust. Majd
így folytatja a bemutatkozást:
1975. július 9-én születtem Mezőkövesden. Két öcsémmel vallásos neveltetésben részesültünk.
Kisebbik testvérem, László éveken keresztül ifjúsági hittanosként teljesített zenei szolgálatot a
diákmiséken, majd a Szent László Kórus tagjaként tevékenykedett. Jómagam is a gimnáziumi évek alatt kapcsolódtam be a
Szent László Egyházközség életébe. Az együtt szervezett keresztény bálok, közös kirándulások
és táborok, a kamilliánus szeretetszolgálat keretében végzett
karitatív munka szép emlékként élnek emlékezetemben. A
mezőkövesdi Szent László Gimnázium elvégzése után 1994-től
1999-ig a Veszprémi Érseki Hit-
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tudományi Főiskola hittantanárés szociális munkás szakán folytattam tanulmányaimat. Majd
az egri Eszterházy Károly Főiskolán szereztem angol szakos tanári diplomát. A veszprémi főiskolai évek alatt folyamatosan tanítottam hittant értelmi fogyatékosok bentlakásos intézetében,
és szociális munkás éves gyakorlatomat is a veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskolában
teljesítettem. Ekkor lelkipásztori
kisegítőként teljesítettem végzős
hallgatóként szolgálatot Nagyvázsonyban és az egyházközséghez tartozó fíliákban. Az itt eltöltött évek, a megismert kiváló paptanáraim személyisége,
az értelmileg sérült gyerekekkel
folytatott munka, valamint elhunyt pedagógus nagyszüleim
közösségteremtő és „lélekmentő” munkája Mocsolyáson és Pá-

nyokon nagy hatással voltak életemre is. Nagy örömmel tölt el,
hogy Nemcsák Károly színművész szinte minden interjújában
megemlékezik nagyszüleimről,
a Kugler tanító házaspárról.
Pályakezdőként a Jézus Szíve Plébániához tartozó sályi
egyházközségben, majd a Szent
László Egyházközség akkori
egyik fíliájában, Mezőnyárádon
tanítottam hittant, mielőtt Mezőkövesdre kerültem. 1999-ben
házasságot kötöttem, férjem azóta is hűséges támaszom munkámban, három gyermeket nevelünk. Munkámban a következő szentírási idézetet szeretném követni: „Törekedj, hogy az
Isten színe előtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton
jár” /2Tim 2,15/. Homa János

Mivel sokan nem juthattak el
Jeruzsálembe, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat építettek (Kálvária „hegyek” jöttek létre), s a nép itt járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve.
Napjainkban minden katolikus templomban van „keresztút”, a keresztények képtől képig
haladva lélekben a jeruzsálemi
keresztutat járják végig.
Liturgikus hagyomány, hogy
nagyböjt ötödik vasárnapjától a
feltámadási szertartásig a templomi feszületeket, továbbá a főoltár képét violaszín böjti lepellel eltakarják.
H. J.


Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,
Ott függj a cellák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra,
A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, –
Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.
Reményik Sándor (Kolozsvár,
1890 – Kolozsvár, 1941) költő,
az erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. A legenda szerint Ádám
fia, Szet az ősatya sírján elültetett
egy Édenkertből származó magot,
amelyből hatalmas és igen hos�szú életű cédrus fejlődött ki, hogy
ebből a fából készüljön Krisztus
keresztje.

,,Bocsásd meg
bűneinket...’’
,,Bocsásd meg bűneinket...’’
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva,
hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal
és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani
azoknak is, akikkel kenyerünket
megosztjuk,
nehogy a szégyen csüggedése
rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram,
minden gőgös moccanástól,
a lenézéstől, méltatlankodástól és
a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá,
hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott
bocsánatunk
a tiédhez legyen hasonló.
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
(Godfried Danneels bíboros nagyböjti imája)
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Katolikus Egyház javára személyi jövedelemadójuk 1%-át.
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