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SZÉKELYKAPUT ÁLLÍTUNK

Tovább gyarapo-
dik, csinosodik temp-
lomunk környezete. 
Ezúttal egy már elin-
dított folyamat újabb 
állomásához értünk: a 
magyarországi temp-
lomok között egye-
dülállónak mondható 
kopjafás keresztutunk 
által meghatározott 
kép gazdagodik, egé-
szül ki a kapuval. 

A 14 állomással kö-
rülhatárolt templom 
szerkezetileg önálló 
egységet képez, a be-
épített templomudvar „szentségi” 
körét rajzolja meg. Méltóságteljes, 
280 cm magas tölgyoszlopok, a Kár-
pát-medencében élő magyarság egyes 
tájegységeinek motívumaival, temp-
lomunk halhatatlan őrállóival minden 
idelátogató és itt élő magyar számára 
rendkívüli találkozást biztosít Jézus 
örök jelenvalóságával.

Az idők folyamán a templomudvar 
kiegészült olyan építményekkel, me-
lyek szintén egy egységet képeznek, 
de a „szentségi” körön kívül esnek, 
a templomi élethez kapcsolódó, de 
attól eltérő feladatokat töltenek be. 
Közösségi termek, könyvtár, kultúr-
terem, paplak, irodahelyiségek. Kö-
zösségünk a két épületegyüttes kö-
zött megosztva éli templomi életét, 
mindkét helyszínt egyformán betölt-
ve és értékelve.

Ilyen körülmények között született 
meg kitűnő elgondolás nyomán, hogy 
a kétfajta helyszínt úgy kell elválasz-
tani egymástól, hogy éppen az össze-
kötő elem legyen a határvonal. Így 
készült el a templom felöli megköze-
lítés szerint elhelyezett, „világi” térbe 
átvezető kapu felállításának terve. A 
kapu az átjáró úton kerül elhelyezés-
re, olyan szakavatott mesterek keze 
által, akik a Székelyföldi magyarság 
legkitűnőbb kapukészítői, akiknek 
munkáját már számtalan porta hirde-
ti, és az általuk elkészített kaput csak 
egyetlen módon lehet megnevezni: 
székelykapu!

Küldöttségünk a szülőhelyén és 
lakóhelyén kereste föl Pap Jenőt, a 
malomfalvi kapukészítő mestert, aki 
a testvérével együtt az édesapjától, ki 
tudja hányadik felmenőjétől vette át 
és viszi tovább ezt a művészi mes-

terséget. Megtörtént 
a megbízás, létrejött a 
megegyezés, el fog ké-
szülni a kapu. Oszlopai 
székelyföldi tölgyfából 
lesznek, méretei miatt 
legalább százéves töl-
gyek indulnak útnak 
Soroksárra, és néznek 
vissza hasonló korú, 
zalai kopjás testvére-
ikre. A tetőzet az erdé-
lyi fenyők zsindelyével 
lefedve óvja majd az 
örökkéva lóságnak 
kinyílt tulipánok, ró-
zsák, szegfűk és még 
számtalan más virág 

tölgyfáról visszatükröződő képét. Aki 
a templom szent oltárától elindul, és 
kilépve az ajtón, átmegy a közösségi 
házba, olyan világba lép majd át, ahol 
mindig énekel egy madár, és mindig 
virágba borul körülötte az égbolt és a 
mező. Ahol békével áldják meg a be-
lépőt és a távozót egyaránt. Ahol úgy 
tud csak áthaladni az ember, hogy el-
lenállhatatlan vágyat érez arra, hogy 
megérintse, megsimogassa legalább 
egy picit, valamelyik oszlopát.

Ilyen alkotás a világon csak egy van, 
és ezt úgy hívják, hogy székelykapu. 
Minél nagyobb tudósnak képzelte 
magát valaki, annál inkább megpró-
bálta bebizonyítani, hogy a világon 
máshol is található hasonló alkotás. 
Aztán az összehasonlítás csak odá-
ig működött, hogy kapu ez is, meg 
a másik is. Később beszűkült a kör 
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a magyarság szállásterületeire, ahol 
más tájegységeknél is előfordult a 
kivételes méretű és szerkezetű kapuk 
állítása. Nem kétséges, hogy valami-
lyen távoli, ázsiai örökségünkről van 
szó, ebben semmiképpen nem szá-
mít ritka kivételnek. A díszítés módja 
és a felhasznált motívumok azonban 
már a székelyekhez kötik az általunk 
ismert és nevezett kapukat. Persze 
ezek a motívumok és díszítő elemek 
szintén ismertek a magyarság köré-
ben mindenfelé, és ezeknek az ere-
dete is a több ezer éves távoli múltba 
vezet, ebben sincs semmi különleges 
vagy hihetetlen. Ami igazán fontos, 
és ez már valóban egyedülálló, hogy 

mindez ma is él, virágzik, gazdag-
szik, tehát nem kell múzeumokba 
mennünk, vagy régi könyvek rajzos 
rekonstrukiója után keresgélnünk, 
ha valami olyat keresünk, amiről bát-
ran feltételezhetjük, hogy már Attila 
király palotájához is ilyen kapun ke-
resztül lehetett eljutni. Hiszen a ké-
szítők Attila népe ma is!

A kapu költségét a hívek adomá-
nyából, rendkívül rövid idő alatt, 
majdnem teljes egészében sikerült 
előteremteni. Mintha mindenki meg-
érezte volna, hogy a templomhoz, a 
keresztúthoz és a közösségi házhoz 
szükség van valamire, ami átvezet 

egyiktől a másikig, és megmutatja a 
világnak, hogy kik élnek itt, mi lakik 
a szívükben, hová tartoznak.

Nagy és gondos munka vár a mes-
terekre, akik a telet a megszerkesztés, 
kivágás, kifaragás munkájával töltik 
majd el, és remélhetően a májusi bú-
csúnkra sikerül teljes pompájában 
megünnepelni. Köszönet az adako-
zóknak, és jó munkát, sikeres befeje-
zést a mestereknek!

Soroksár, 2010. augusztus 20.

D CS

Idén is szeretettel várunk minden 
zarándokot

templomunk októberi búcsújára!

Október 17. vasárnap 11 óra

Vendég atya: Vértesaljai László 
jezsuita atya

BÚCSÚNK PROGRAMJA:

9 órától zarándokok fogadása
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér

12 óra Ünnepi Szentmise, utána 
körmenet a Szűzanya feldíszített 

szobrával.

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRUNK!

(Bp. 1237 Szent László út 149 tel.: 
0630-266-3587; Megközelítés: A 

határ úti metró állomástól a 123- as 
busszal, autóval az M0-ás autóút 

felöl az M5-ös bevezető szakaszán 
érdemes jönni.)

Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Február végétől a Sósmo-
csár u. 9-11 szám alatt nyíló 

új virágboltunkban is
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Zarándokúton Medjugoréban
Ez év júniusában a pestszentimrei 

és soroksár-újtelepi hívek közös za-
rándoklatra indultak a boszniai 
Medjugoréba, ahol a nyolcvanas évek 
óta néhány fiatal látnoknak rendszere-
sen megjelenik a Szűzanya. A hetven 
zarándok egy autóbusszal és két plé-
bánosával, Gödölle Márton és Király 
Attila atyával vágott neki a négynapos 
útnak. A tizenévesektől a két nyolc-
vanöt éves korelnökig mindannyian 
lelkesen vettünk részt az indulás előtti 
szentmisén a Fatimai Szűzanya temp-
lomban, ahol a Szűzanya oltalmát kér-
tük utunkra, majd este tízkor elindul-
tunk.

Az éjszakai órákat imával és némi 
alvással eltöltve érkeztünk Horvát-
országba, ahol a Makarska mellet-
ti Vepric zarándokhelyét látogattuk 
meg. Ezt a helyet Lourdes mintájára 
a huszadik század elején egy árnyas 
ligetben folyó patakvölgyben alakítot-
ták ki a dalmáciai hívek nagy örömére. 
Délután érkeztünk meg Medjugoréba, 
ahol elfoglaltuk a szállásunkat és igye-
keztünk vissza a szentélyhez, a sokezer 
más országokból érkezett zarándokkal 
közös rózsafüzérre és szentmisére. A 
mise celebrálásában Márton atya is 
részt vett, az evangélium így magya-
rul is elhangzott. A hosszú nap után 
kellett is a pihenés, mert a következő 
napon a Krizsevác meredek hegyét 
másztuk meg, keresztutat imádkozva 
az otthoniakért. A szokások szerint 

volt aki mezít-
láb lépkedett 
a meredek és 
éles kövekkel 
tarkított hegy-
oldalon felfe-
lé. Örömmel 
jártuk végig 
a stációkat és 
amikor fel-
értünk a ha-
talmas, kör-
nyéket uraló 
kőkereszthez 
őszinte volt a 
hálaadás is. A 
kimerítő dél-
előtt után fizi-
kailag ugyan 
kissé pihentetőbb volt a Cönákulum 
közösség meglátogatása, de lelkileg 
annál kimerítőbb. A közösség szen-
vedélybeteg, főleg kábítószerfüggő 
fiatalemberek gyógyításával foglalko-
zik, akik személyes vallomással teszik 
átélhetővé azt a poklot, amin átmentek 
a gyógyuláshoz vezető úton. A terápia 
nem gyógyszereken és orvosi kiszol-
gáláson, hanem kemény fizikai mun-
kán és sok-sok közös imán nyugszik. 
Ismét megerősítést nyert számunkra a 
fatimai üzenet ereje: imádkozzatok a 
bűnösök megtéréséért! Láttuk, hogy a 
Szűzanya segítségével a gyógyuló lel-
kek kivételesen szép épületeket, kápol-
nát építettek és sokan döntöttek úgy, 

hogy a mű-
vészi értékű, 
szintén általuk 
készített kegy-
t á r g y a k b ó l 
v á s á r o l n a k , 
hogy ezzel is 
t á m o g a s s á k 
közösségüket. 

A harmadik 
napon a jele-
nések hegyére 
mentünk, ahol 
három rózsa-
füzért egyszer-
re mondtunk 
el a keresztúti 
stációkhoz ha-

sonlóan kialakított, széles, de meredek 
sziklás ösvényen végighaladva. Este 
a szállásunk melletti kis templomban 
közös búcsúzó misére jöttünk össze, 
ahol mindenki hálát adhatott a kapott 
lelki javakért. Hazafelé a kényelmes 
autópálya helyett átvágtunk Bosznia 
szép, kanyargós útjain útba ejtve Sza-
rajevót és Mostart is. Ez utóbbi helyen 
megnéztük a híres Öreg hidat, melyet 
a véres háború után magyar utász 
katonák közreműködésével építettek 
újjá, hogy ismét olyannak lássuk, ami-
lyennek Csontváry megfestette. 

Kevés a hely a négy nap élményeinek 
és kegyelmeinek felsorolására ezért zá-
rásul átadom a Szűzanya legutolsó, jú-
liusi üzenetét: “Drága gyermekek! Újra 
arra hívlak benneteket, hogy örömmel 
kövessetek engem. Szeretnélek mind-
nyájatokat Fiamhoz, Üdvözítőtökhöz 
vezetni. Nem vagytok tudatában an-
nak, hogy Nélküle nincs örömötök és 
békétek, sem jövőtök, sem örök élete-
tek. Ezért gyermekeim, használjátok 
ki ezt az időt örömteli imára és önát-
adásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok 
hívásomra! ” 

Tamási Ferenc
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Csobánka, 2010. június 28.

     Kedves Olvasók! Én nem vagyok 
nagy újságíró ember, de meg kell, hogy 
bírkódzak a feladattal, hogy tájékoztas-
sam önöket, micsoda történések voltak 
a mi kis községünkben. Az egész egy 
bizonyos hétfő délelőtt kezdődött el, 
amikor pedig nagyjából hetven – mond-
juk az is lehet, hogy meg voltak nyolc-
vanan – tinédzser suhanc érkezett a 
Pilis Gyöngye, Csobánkára, egyenesen 
Budapestrül. Én mindjárt láttam, hogy 
ezek valami rongálók lesznek, mert 
amint megérkeztek, nyomban elkezd-
tek kajabálni, meg énekelni. Csak úgy 
süvöltöttek! Még a kocsmáig is elhallat-
szottak a nótáik. De ez nem volt nekik 
elég, mert ahogy lepakoltak, nekikezd-
ték megrongálni a Cserkészparknak az 
épületét, ahol elszállásolták őket. Tele-
biggyesztették a falait mindenféle pok-
róccal, összeragasztgatták a házat falra. 
Azt a rendesen megépített helyet így el-
rontani! Ezek után meg nem volt nekik 
elég a délelőtti kiabálás, éjszaka is neki 
álltak, hatalmas tüzet gyújtottak, aztán a 
körül danoltak, meg volt, hogy percekig 
üvöltöztek, mint az oroszlán.
     A következő napon váratlanul eltűn-
tek, már örült a falu népe, hogy meg-

gondolták magukat 
és hazamentek in-
kább, de másnap ki-
derült, hogy csak két 
napos portyázásra 
indultak az erdőbe, 
hogy ott a természe-
tet zargassák. Bele 
se merek gondolni, 
mit műveltek ott, 
de állítólag az éjsza-
ka közepén valami 
szeánszot tartottak, 
és egyre csak éne-
keltek, meg han-
goskodtak. Azt is 
hallottam, hogy egy 
faluban kifosztot-
ták a plébánost, aki 

óvatlanul meghívta a bandát fagyira, de 
biztos nem tudta, hogy annyian vannak, 
mint a tenger. Aztán ezek a vandálok 
kaptak az alkalmon és nyolcgombócos 
fagyikat kértek! 
     Nagyon különös népek voltak ezek 
a pesti gyerekek. Minden nap kiültek 
a Cserkészpark kertjébe, és csak ültek 
csendben – addig sem kajabáltak – és 
hallgatták, ahogy az egyik vezetőjük be-
szél. A másik nagyon furcsa dolog volt, 
amikor papírdarabokba öltöztették egy-
mást, aztán álmélkodtak, micsoda szép 
ruhájuk van, pedig nagyon ocsmányok 
lettek. Az egyiknek egy hatalmas pa-
pírgatyája volt, oszt mindkét szára más 
színű. Egy másiknak hatalmas lila színű 
csokornyakkendője volt, egy harmadik 
meg úgy nézett ki, mint egy indián. Az-
tán néha, csapatokba rendeződtek, és 
különös játékokat játszottak. Egyszer 
köveket kellett a lábujjukkal adogatni, 
aminek már végképp semmi értelme 
sincsen. 
     Az utolsó előtti napon megint elmen-
tek az erdőbe, csakhogy most hama-
rabb, s egy újabb csapással jöttek vissza 
Csobánkára. Úgy hallottam, hogy míg el 
voltak valami veszekedés miatt biztosan, 

kitört egy háború közöttük, és három 
csapatra oszlottak. Így kezdték irtani 
egymást, és hangosan számokat üvöltöt-
tek egymás felé. Ezt valamiféle károm-
kodásnak gondolom. Ezek után bevo-
nultak újra Csobánkára, és elárasztották 
a községet gyufákkal, meg mécsesekkel. 
Nem volt menekvés. Mindenkit meg-
kerestek, és mindenkire rásózták a kis 
áruikat. Azt mondták, hogy a szentkúti 
kápolnától jöttek, és kérdezősködtek, 
hogy tudjuk-e mikor van templom-
búcsú. De én nem mondtam ezeknek 
semmit, tudtam, hogy valami cselszövés 
folyik itt. Eztán hazaindultak végre, és 
nem zargatták többet Csobánkát.
     Tehát a pesti népek nagyon furcsák. 
Nem ismerik jól az evőeszközt, nem lát-
nak csak napszemüvegben, és nagyon 
hangosak tudnak lenni. Vigyázzunk ve-
lük, mert csalafinta népség!

  Zsíros B. Ödön,
földműves, kicsit újságíró is
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Biztosan hallottatok már a Széllova-
sok Királyságáról, az országról, ahol 
a folyók vize kristálytiszta, és a várfa-
lak az égig érnek. Ha nem, hát az se 
baj, elmesélem a történetüket. A szél-
lovasok gyönyörű vidéken élnek, de 
nemrégiben megtámadták ezt a szép 
országot. Keleti szomszédjaik, a kap-
caföldiek elfoglalták a leggyönyörűbb 
tartományát a Királyságnak, Tündér-
berket. A széllovasok királya, Belián 
nagy sereget gyűjtött, és keletre indult, 
hogy visszafoglalja az elvesztett terü-
letet. Csakhogy Belián királyról két 
évig semmi hírt nem hallottak a széllo-
vasok, nem tudták, sikerrel járt-e, har-
col-e még, vagy győzött-e az ellenség.
    A Királyságban élt egy hős harcos, 
Zerind, aki megelégelte a várakozást, 
és elhatározta, hogy egy kisebb csapat-
tal Tündérberekbe megy, és megkeresi 
Belián királyt. Harminc bátor lovas 

kísérte őt útján, mind szép szál harcos 
legény volt. Amikor elérték a leigázott 
tartományt, a falusiakat kérdezgették, 
hogy merre keressék az elveszett sere-
get, de azok nem tudták a választ. Fel 
akarták keresni a falu táltosát, de őt 
sem találták, mert az a Szent Hegyre 
zarándokolt, hogy ott imádkozzon a 
népért. Így hát a harcosok elindultak 
a széllovasok Szent Hegyéhez. Csak-
hogy nem lehet azzal a heggyel olyan 
könnyen elbánni, mint hitték. A tiszta 
égbolt hamar elsötétedett, és szörnyű 
jégeső zúdult a seregre, akik ennek 
ellenére továbbküzdötték magukat a 
hegytető felé. A vihar után mindjárt 
kisütött a nap, s a lovasok nemhogy 
megszáradtak, de a napsütés olyan 
erővel égette őket, hogy elgondolkoz-
tak rajta, megálljanak-e. Zerind vi-
szont nem engedte a csapatának, hogy 
pihenőt tartson, hamar el akarta érni 
a hegytetőt. Mire a lovasok elérték a 
hegy csúcsát, rájuk is sötétedett, ők pe-
dig letáboroztak, tüzet gyújtottak. Már 
mindannyian nyugovóra tértek, csak 
Zerind állott magában a hegytetőn, és 
váratlanul különleges égi tüneményre 
lett figyelmes. Az fekete égbolton egy 
kékes fényben tündöklő csillag úszott 
tova, utat mutatván a harcosoknak. 

Zerind felkeltette hát a sereget, és a 
csillagot követve elindultak lefele a 
Szent Hegyről. 
    Hajnalodott, a sereg szeme elől el-
tünedezett a csodás csillag, s mire ki-
sütött a nap, a sereg az Égi Királynő 
Templománál találta magát. A harco-
sok bementek a templomba, és újabb 
útmutatásért imádkoztak. Ekkor jelent 
meg a helyi táltos, aki a Látó-hegyi 
uradalomhoz küldte őket, ahol Cseke 
úr lakik. Azt mondta, Cseke úr szíve-
sen látja a Királyságból érkezett uta-
zókat, és lehet, hogy útba tudja őket 
igazítani. Többet erről nem is kellett 
szólnia a táltosnak, a csapat máris fel-
kerekedett, és délre már a Látó-hegy-
nél voltak. Cseke úr nagyon megörült 
a vendégeknek, és hatalmas lakomát 
rendezett nekik. A széllovasok ettek-
ittak, de Zerind nem akart sokat időz-
ni a Látó-hegynél, egyre Cseke urat 
faggatta a király hollétéről. De Cseke 
úr régóta nem hallott Belián királyról, 
csak annyit tudott, hogy a Holtak Er-
dején túl már járt az ellenség. Zerind 
szólt hát a seregnek, hogy a Holtak 
Erdeje felé veszik az irányt, és Cseke 
úr könyöröghetett neki, hogy kerüljék 
meg az erdőt, Zerind nem hallgatott rá, 
és sötétedéskor is elindult a csapat.

(folyt. köv.) 
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ISTEN GYERMEKE VAGYOK
Alsós-felsős nyári tábor a Ráktanyán

Az idei nyáron is útnak indultunk, felsősök 
és alsósok örömére egyaránt, plébániánkról 

közel 40 gyermek társaságában. Egy hetet töl-
töttünk a Bakony sűrű erdejében a Ráktanyán, 
hogy Istenhez, a természethez és egymáshoz 

közelebb kerülhessünk. A táborban színes 
és élvezetes programokban volt részünk, a 

teljesség igénye nélkül: volt templomépítés az 
erdőben, éjszakai számháború-igazi csataként 
egész éjszakát betöltően, kétnapos kirándulás, 
sportnap,  patakban fürdés, falukutatás, kiseb-

beknek pólófestés, mézeskalácssütés, sok-
sok foci, méta, meglátogattuk Szent Gellért 

emlékhelyét, sokat énekeltünk, beszélgettünk 
és a tábor végén már tudatosan mondhattuk 

„Isten gyermeke vagyok!”
Tábor lesz jövőre is! Bakancsot, hálózsákot 

elő, téged is várunk!

B. M.

I WANNA B A RÁKSZTÁR!
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Ép testben ép lélek

2010. szeptember 25.-én, szombaton 9 órakor ismét megmozdul a plébánia és környéke 
apraja-nagyja: 

sport és egészségnapot tartunk.
Szeretnénk a sokféle sportág felvonultatásával megmutatni, hogy mindenki talál kedvére való mozgásformát az új 
tanévben is, templomunkban, vagy annak közelében.
A napot 9 órakor a Goldstars Taekwon-do bemutatója nyitja, 
akiket a Rendőrtiszti Főiskola lendületes kommandós bemutatója követ. 
Közös bemelegítés után indul a futóverseny (ovistól-felnőttig) majd kerékpáros ügyességi és gyorsasági verseny, 
görkorcsolya, gördeszka versenyben lehet összemérni a tudást, többféle korcsoportban.
Ezalatt a templom környékét nagyon izgalmas programok színesítik: a „Rák ellen az Emberért, a Holnapért” ala-
pítvány munkatársai ételkóstolóval és tréfás vetélkedőkkel mutatják be, mennyi mindent tehetünk az egészségünk 
megőrzéséért, ha kicsit is változatunk étkezési szokásainkon. 
Kipróbálhatjuk a teniszezés alapütéseit, kiskapura rúgást, különböző ügyességi versenyeket rekreációs szakember 
közreműködésével, Balog Gábor sakkmester szimultán sakkozik, és belekóstolhatunk a jóga alapjaiba.
A legkisebbeket és kísérőiket Baba-Mama foglalkozásra várjuk. 
Csodálatos táncbemutatót láthatunk az Awakening Dance Corporation táncegyüttestől.
Kivetítőkön beletekinthetünk a plébániánk nyári táboraiban rögzített eseményekbe, 
és bekukkanthatunk a Fatimai Jósdába is, hogy megtudjuk a jövőnket…
Szokásainkhoz híven rengeteg érem és ajándék várja és ösztönzi a résztvevőket!
Délután is érdemes eljönni: 17 órától, hastánc, körtáncok, foci (Plébánia- Rendőrök mérkőzés),
este 20 órától pedig egy hatalmas tábortűz gitáros énekléssel egybekötve koronázza meg az együtt töltött szép 
napot.

A rendezvényt eső esetén is megtartjuk, de akkor a programok szabadtéri része elmarad.
Érdeklődni lehet: Kornhoffer Tündénél a  06 20 264 84 49-es telefonszámon. 
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Jógával az egész-ségért
Lassan negyedik éve jógázunk közösen, immár a hét három napján. A jóga ötezer éves tapasztalati tudomá-

nya segítségével rendkívüli gyakorlatokat végzünk. Ezek a gyakorlatok a test egészére hatnak, szabályozzák a 
belső elválasztású mirigyrendszer működését, és erősítik, tónusban tartják a teljes izomrendszert (a záróizmokat 
is beleértve).

Nagy hangsúlyt fektetek a háti és hasi izmok erősítésére, és a nyújtásra is.
A gyakorlatok végzése során megtanulunk helyesen lélegezni, helyesen tartani és használni a testünket.
Megtanuljuk a teljes lazítás, relaxáció mikéntjét is. A testi változások nagy hatással bírnak az életmódra is. 

Az egészséges életmódról számos meghívott szakember tart érdekes előadásokat. A testi és lelki EGÉSZ-séget 
szeretnénk elérni, megőrizni: ehhez az egyik legjobb eszköz a hatha jóga.

Szeretettel várunk jógázni minden hétfőn és csütörtökön 18.30-tól, az Ördögszekér utcai közösségi ter-
münkben. (a haladókat kedden 18.00 órától). 

Újdonság:
Októbertől keddenként 16.30-tól iskolás gyermekek részére is tartunk mozgásos, játékos önismereti jóga-

foglalkozást, ahol fokozottan előtérbe kerül a háti izmok tónusolása, és  az összpontosító, koncentráció kész-
ség fejlesztése.

Bemutató (kis ízelítő a foglalkozásokból) a sportnapon, 09.25-én, 11 órakor lesz!

Kornhoffer Tünde okl. jógaoktató
06 20 264 84 49

MEGHÍVÓ
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként úgy láttam, hogy habár sok pénzbeli és tárgyi adomány 
érkezett az árvízsújtotta területekre, nagyon sok olyan család van, akiknek nem dőlt ugyan össze a házuk, de 

súlyosan megrongálódott, ugyanakkor nincs biztosításuk és a pénzbeli segítségből is kimaradnak. 

Ezért plébániai közösségünk gyűjtést szervez egy felsőzsolcai több gyermekes családért, egy, a templomunk-
ban tartott színvonalas, komolyzenei jótékonysági koncert formájában. A koncert résztvevői mindannyian a 

templomunkhoz valamilyen formában kötődő személyek lesznek. 

A jótékonysági koncert október egyik szombatján, este 6 órakor lesz, a pontos időpontot szeptemberben hatá-
rozzuk meg. 

A fellépők tervezett névsora:

- Széll Cecília – ének /a Nemzeti Énekkar kolaratúr szoprán szólistája/
- Dézsi Erika – fuvola /az Operettszínház első fuvolistája/
- Fejérváriné Németh Zsuzsanna – hegedű /a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanára/
  Fejérvári János- cselló /a Kodály Vonósnégyes művésze/
  Fejérvári Zoltán – orgona /a Budapesti Fesztiválzenekar művésze/
- Kiss Levente – klasszikus gitár, konzervatóriumi tanuló
- Templomunk énekkara

Minden segíteni szándékozó embert szeretettel várunk! 
Az érdeklődők a koncert időpontjáról, a fellépő művészekről, és a családról lapunk következő számában bő-

vebben olvashatnak!
Király György
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Trianonra emlékeztünk
„Van-e imádság forróbb, könyör-

gőbb, mint a miénk most?- Kínok 
imája!- Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját, 
s irgalmas szívvel figyelmezz rája…Hallgass 
meg kérünk, jaj, most az egyszer Miatyánk, ki 
vagy a mennyekben!-Könyörgünk! Nézz ránk, 
hisz az nem lehet, hogy síró szóval pusztába 
kiáltsunk!” Vitéz Somogyváry Gyula: Magyar 
miatyánk 1919-ben című költeményének ezen 
szavaival indult el idén a Soroksár Újtelepi 
Nemzeti Kör megemlékezése, Sinkovics Krisz-
tián hiteles tolmácsolásában. 

A hazafias kör 2004 kora nyarán indult el 
útjára. Azon a nyáron mutatta be az Uránia 
Filmszínház Koltay Gábor egyik remekművét 
a „TRIANON” című filmet. Akkor közel 60 tag 
csatlakozott hívó szavamra. Ez a filmsorozat 
eredetileg 12 részből áll, ennek a 2 órás rö-
vidített változatát láthattuk akkor. A valóság, 
melyet írásokból már ismertünk, a film képi 
megjelenítésében sokkolt valamennyiünket.

1920 június 4-én vésztjóslóan zúgtak a ha-
rangok a Kárpát-medence minden templomá-
ban. Az emberek kezében megállt a munka, 
az iskolákban megszakadt a tanítás. Szeretett 
hazánk, amely évszázadokon át vérzivataros 
éveket élt át, sebzetten, megcsonkítva maradt 
ránk. Elszakították területeik kétharmadát, 
hegyeinket, erdeinket, ásványi kincseinket 
csodálatos városainkat, melyek hirdetik dicső 
múltunkat, mind-mind elrabolták. Az emberek 
millióit tették hontalanná. Máig idegen hatal-
mak élősködnek földjeinken. Nemzettestvére-
inket kisebbségi sorsba taszították, megfoszt-
va magyar állampolgárságuktól. Aki nem bírta 
az üldöztetést, megaláztatást, földönfutóvá 
lett. Ezt az érzést teszi számunkra érzékletessé 
Wass Albert: Hontalanság hitvallása című köl-
teménye. 

„Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gon-
dolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok 
alatt, és népem magyar: Hontalan vagyok, mert 
hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy 
egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, 
aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jó-
ban, igazban, szépben. Minden vallásban és 
minden népben és Istenben, kié a diadal: Hon-
talan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy Ő 
az út s az élet és maradok ez úton, míg csak 
élek, töretlen hittel ember és magyar.”

Igen, ő tudta mi a számkivetettség, mi a jogta-

lan üldöztetés, csak azért, mert magyar. Tamási 
Áron fogalmazta meg tömören: „Aki embernek 
hitvány, magyarnak alkalmatlan!” 

Ezt az igazságtalan ”békediktátumot” a Ver-
sailles-hoz tartozó Nagy Trianon Kastély tükör-
termében hozták létre a nagyhatalmak. Önké-
nyes módon átrajzolták hazánk térképét, még a 
magyarság lélekszámát sem vették figyelembe 
az elszakított területeknél.

„Akinek nem fáj Trianon, az nem 
magyar!(Szentmihályi Szabó Péter) Hozzáte-
szem, ha ismerjük az igaz történelmet, amely 
mára már lehetővé vált, akinek ezek után sem 
fáj nemzettestvéreink üldöztetése, az való-
ban nem magyar szívű. 2004. december 5-én 
megtörtént a legnagyobb gyalázat, ami csak 
érhet nemzetet. Nincs ország, ahol a nemzet 
ellen kampányolhatna egy kormány. Nálunk 
ez történt, nem lett érvényes a népszavazás.  
Vagy nem mentek el az emberek szavazni, vagy 
megtagadták nemzettestvéreiket. Ez a” LELKI 
TRIANON”. Fájdalmunk jeléül akkor került fel 
a gyászszalag templomunkban nemzeti lobo-
gónkra. Eljött végre az a nap, amelyen a meg-
emlékezést követően Király Attila plébános úr 
három kicsi ministráns segítségével levehette 
nemzetünk lobogójáról a fekete szalagot. Va-
lamennyien tudjuk, hogy nemzeti kormányunk 

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével már 
az első törvényhozásával megoldotta ezt a kér-
dést: június 4-ét Nemzeti Emléknappá nyilvá-
nították, határon túli testvéreink pedig magyar 
állampolgárságot kaphatnak.

Fehér Zsuzsanna és Regős Kiss László a tőlük 
megszokott értékes, színvonalas műsorral ör-
vendeztettek meg bennünket. Könnyes, fénylő 
szemmel zúgtuk a magyar, székely és ősi him-
nuszunkat „Boldogasszony Anyák!” Ismét jó 
magyarnak lenni, ezt az érzést vittük magunk-
kal otthonunkba.

Befejezésül idézek Juhász Gyula: Trianon című 
költeményéből (mely Sinkovics Krisztián hang-
ján még most is bennem zeng). „Trianon gyá-
szos napján, magyarok, Testvéreim, ti szeren-
csétlen, átkos rossz csillagok alatt virrasztva 
járók, Ó nézzetek egymás szemébe nyíltan, s 
őszintén s a nagy nagy sír fölött Ma fogjatok 
kezet, esküdjetek némán, csupán a szív veré-
seivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely 
az örök életre kötelez, A munkát és a küzdést 
hirdeti, és elvisz a boldog feltámadásra”.

Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, 
mindig gondoljunk reá!

Kováts Ágostonné
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Hogy tudjunk tükörbe nézni
El kell árulnom egy titkot. Mindig 
azok a legjobb történetek, amiket 
az interjúalany a beszélgetésen kí-
vül, esetleg „ezt le ne írja!” felkiál-
tással oszt meg az emberrel. Ilyen-
kor az újságíró nyel egy nagyot, 
kényszeredetten elmosolyodik, és 
félreteszi a tollat, vagy kikapcsolja 
a magnót, és természetesen min-
den szót a lehető legpontosabban 
az emlékezetébe vés. Egy ilyen tör-
ténettel kezdem most. „A munkám 
során találkoztam valakivel, akinek 
nem volt pénze, hogy lebontassa 
életveszélyessé vált melléképületét. 
Nem tudtam mást kitalálni, össze-
hívtam a barátokat, ismerősöket, és 
nekiláttunk dolgozni. Talicskázom 
kifelé a sittet, az utcán megáll egy 
asszony, rám néz és megkérdezi: 
»Nem maga az az asszony a tévé-
ből, az a képviselő, akit lehet lát-
ni?« De, mondom,  az vagyok. »És 
most meg itt talicskázik?« -kérdi 
fejcsóválva. Hát igen, bólintottam. 
»Micsoda egy furcsa politikus!« 
-kiáltja erre ő. Mit mondhattam 
volna erre? Dicséretnek vettem”. 
Azért tetszett meg nekem ez a tör-
ténet, mert pontosan azokat a tulaj-
donságokat mondta el az illetőről, 
amikről úgy gondoljuk, nem árt 
ha megvannak azokban, akik a mi 
érdekeinket politikai fórumokon 
képviselik. Hogy lehajol az eleset-
tekhez; hogy - valahogyan - segít; 
hogy nem büdös neki a munka. Kis-
sé idealisztikusnak tűnik, nemde? 
Nos, aki Preklerné Marton Iloná-
val beszélget, annak rá kell jönnie, 
hogy nem csak politikai szinten 
vannak komoly elvárásai – elsősor-
ban önmagával szemben. 

-Soroksári, sőt újtelepi születésű 
vagyok, a Nyír utcába jártam álta-

lános iskolába, közgazdasági tech-
nikumot végeztem, két gyermekem 
van -sorolja a tényeket Ilona, ami-
kor rövid bemutatkozásra kérem. 
-A férjem szerint fordítva műkö-
dök: amikor 2002-ben a FIDESZ 
elvesztette a választásokat, én ak-
kor léptem be a pártba, elsősorban 
azért mert úgy éreztem valamit ten-
nem kell. Aztán 2006-ban, amikor 
megint vesztettünk, akkor elindul-
tam az önkormányzati választáso-
kon. Bekerültem, és három bizott-
ságban dolgozom azóta. A szociális 
bizottság a „szívem csücske”, talán 
ott tudok a legtöbbet segíteni. De az 
oktatási bizottságban végzett mun-
kámat is fontosnak tartom, például 
azért mert észrevettem, hogy nem 
nevelik magyarságtudatra a fiata-
lokat. Pedig jó dolog azt megélni, 
hogy összetartozunk, és büszkének 
kellene rá lennünk. Ezt én itt éltem 
át köztetek. 
-Ez a plébánia közösségét jelenti? 
-Igen. Református vallású vagyok, 
de hallottam a gitáros szentmi-
sékről, és nagyon kiváncsi lettem 
rájuk. És nagyon tetszettek! Rá-
éreztem milyen jó a hangulat, és 
megfogott a közösség. Megalakult 
a Nemzeti Kör, aminek alapító tag-
ja lettem. Olyan keveset tudunk a 

magyar történelemről, hogy azt tar-
tottuk a legfontosabb feladatunk-
nak, hogy legalább beszéljünk róla, 
hogy felébresszük az emberekben 
a magyarságtudatot. Minden évben 
megtartottuk a trianoni megemléke-
zéseinket. Persze benne volt ebben 
egy kicsit az is, hogy aki eljön meg-
hallgatni egy előadást, talán arra a 
rövid időre elfelejti a gondjait. 
-A Nemzeti Kör szempontjából fon-
tos volt, hogy a plébánián kaptak 
helyet a programok?
-Nagyon fontos volt számunkra, 
egyrészt mert itt Újtelepen nem iga-
zán tud sehová menni az ember, ha 
meg akar hallgatni egy előadást. De 
még fontosabb volt, hogy az is ott 
volt a gondolataink között, hogy ha 
valaki eljön az előadásra, akkor ta-
lán legközelebb is szivesen betér a 
templomba, és hátha már nem csak 
az előadásra jön el. Akkor értettem 
meg, hogy a mai lelki vezetőknek 
a hagyományos értelemben vett kö-
telességein túl van még egy nagyon 
fontos feladatuk: a közösségépítés. 
A hit kovácsolta össze ezt a közös-
séget, és ezt nagyon fontos meg-
őrizni. 
-Említetted, hogy te magad refor-
mátus vagy. Milyennek látod a két 
felekezet viszonyát?
-Itt Újtelepen a két történelmi egy-
ház között szoros együttműködés 
van, ami nemcsak közös kultúrális-
hitéleti programokban nyilvánul 
meg, mint például a szent Pálról tar-
tott előadások, hanem sokszor gya-
korlati segítséget is jelent. Nemrég 
templomépítésbe kezdtünk, a tégla-
jegyek árusításában, a jótékonysági 
hangverseny helyszínében, a kerí-
tés építésében mind-mind segítsé-
get kaptunk katolikus testvéreink-
től. Ha eladjuk az imaházat, akkor 
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pedig tarthatjuk a templomban az 
istentiszteleteinket. 
De én magam is sok biztatást kap-
tam a katolikus plébániához tarto-
zó barátaimtól, és Király Attilától. 
Sokszor ők tartották bennem a lel-
ket a munkámmal kapcsolatos ne-
hézségek leküzdésében. És azzal 
az útravalóval küldtek el dolgozni, 
hogy szeretettel forduljak az embe-
rek felé. Ezt nagyon fontosnak tar-
tom a munkámban: nem az aktát, 
az embert látom. 
-Milyen tervekkel indulsz neki az 
elkövetkező időszaknak? 
-Szeretnék olyan önkormányza-
tot, ahol a közpénzek útja teljesen 
világos, és követhető. Szeretnék 
minél több hívő munkatársat, mert 
hittel csak építeni lehet, rombolni 
nem. Úgy gondolom a képviselő-
nek munkája során törölni kell a 
szótárából az "én" szót. Szeretném, 
ha az emberek visszakapnák a hi-
tüket a képviseleti demokráciával 
kapcsolatban, és nem gondolnák, 
hogy mindenki korrupt. Szeretném, 
ha megbíznának bennem, és abban, 
hogy megpróbálok segíteni. Széles-
körű összefogásra van szükség az 
egyházak vezetőivel is. Széchenyi-
től tudjuk, hogy "Egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehetet-
len". Képviselőként 2006-ban vá-
lasztottam egy hitvallást, ezt tartom 
a továbbiakban is követendőnek. 
Így szól: „De tűrhető-e az életem, 
ha másoké tűrhetetlen? Értelmes-e, 
ha másoké értelmetlen? Az ember 
egyedül hal meg, de másokkal él. 
Csak az él igazán, aki együtt él”. 
De a legjobban mit szeretnék? 
2006-ban megkérdezték ezt tőlem, 
és amikor megmondtam, azt kér-
dezték: csak ennyit? Pedig ezt most 
is komoly feladatnak tartom: sze-
retnék évek múlva is tükörbe nézni 
anélkül, hogy szégyellnem kellene 
magamat. 

Hittanórák tervezett rendje
szeptember 8.- től

a 2010-2011 tanévben
Ovisok              szerda 17- 18 óra
I. oszt.                  csütörtök 17-18 óra
II.-III. oszt. szerda 17-18 óra
IV.-V. oszt szerda 17-18 óra
VI.-VII. oszt.           csütörtök 17-18.30 óra
VIII.- IX. oszt.     csütörtök 18-19.30
Gimnazisták szerda 18-20 óra
Szülők             szerda 17-18 óra
Felnőttek                csütörtök 19.30-21.15 óra

(Hitoktatás van a Török Flóris és a Fekete István iskolákban is)

Kezdő felnőtt csoport (katekumen hittan): várom azon felnőttek 
jelentkezését, akik keresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni 
szeretnének, vagy csak az alapoktól átgondolni hitünk főbb 

tanításait. Jelentkezés a plébánosnál!

KARITASZ HÍREK

Ebben a hónapban is szép tanúbizonyságot adott közösségünk az összefogás-
ról, segíteni akarásról. A Magyarkúti családnak - Istennek hála érte! - megszüle-
tett kilencedik gyermeke: Máté. Mióta hazaérkeztek a kórházból, azóta kapják 
naponta más családtól a komatálat, hogy a gyermekágyas édesanyának a gyerme-
keire, és a pihenésre több idő maradjon.

Sajnos felkereste plébániánkat egy férfi, aki visszaélt bizalmunkkal, és a köl-
csönkért pénzt nem szándékozik visszafizetni. Az eset tanulságait levontam, és 
most már tudom, hogy a segítségnyújtást is nagyobb körültekintéssel kell végez-
ni. Imádkozom ezért az emberért Szűzanyánkhoz, aki Fatimában kifejezetten kér-
te azokért a bűnösökért az imádságot, akikért senki sem imádkozik. Ők szorulnak 
leginkább irgalomra.

Örömteli eseményt jelentett az egyik sokgyermekes családunk mosógépének 
elromlása ☺:  néhány telefonnal, sok család összefogásával új mosógéppel tud-
tuk meglepni őket. Nagy élmény volt számomra megtapasztalni a közösségünk 
emberségét.

Köszönöm szépen, hogy aktív munkatársai vagytok Urunknak – itt a földön 
is…
Isten áldjon minden segítőt, és segítségre várót!

Kornhoffer Tünde
Karitász csoport vezetője 



12 Kisasszony
Szent Mihály hava

Urnafülkék válthatók a 
Fatimai Szűzanya Templom

altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom 
nyitvatartása idején a sekrestyében.

Tel.: 0630 266 3587

Szent  István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga alapít-

vány gondozásában
Felelős kiadó: Király A. plébános, 

Szerkesztő: Szabóné Horváth Edina, 
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics Gy.,

Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. Szt. László u. 149.

Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100 
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu, Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu

A XXIII.kerület Vasfű u. 23 alatt épülő 
négylakásos társasházban még 3 db 50nm-
es lakás leköthető. Minden lakáshoz saját 
használatú kertrész és gépkocsibeálló tar-
tozik! Kiváló hőszigetelés, alacsony rezsi!
 Ár.15,5-16,5 M Ft. 
Tel.:06-20-9289-801, Web: www.vasfu.
rt.hu

Soroksár csendes, nyugodt részén 
a Csibuk és Sürgöny utca sar-

kán négylakásos sorházban még 
három kulcsrakész lakás eladó. 89 

nm,saját gépkocsibeálló, 19 nm 
terasz.

Ár:26,5 M Ft. Tel: 06-20-9289-801
WWW.CSIBUK.RT.HU

HIRDETÉSEK MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
POMÁZI ZOLTÁN, 

a legendás Bojtorján együttes zenekarvezetőjének koncertjére, 
2010. november 7-én 16.00 órakor. 

A koncert teljes bevételét, valamint az előadás után eladott lemezekből 
befolyt összeget a székelykapu felépítésére fordítjuk!  

Belépő díj: 300 Ft. 

Mindenki hozzon magával még két embert, hogy céljaink 
megvalósuljanak!

MEGHÍVÓ

A Nemzeti Kör 
szeretettel vár minden érdeklődőt  

szeptember 11-én  18 órakor
Steve Taylor-Szabó stockholmi pánsípművész koncertjére.

ŐSZI BÖRZE

2010. 09. 12-én, és 19-én,
a Szentmise után a Közösségi termünkben

Mindenféle ruhanemű, cipő, taneszköz és könyv csere-beréje, 
adományos vására lesz, hogy könnyebbé tegyük a tanévkezdést.

Újdonságként informatikai eszközök cseréje is lehetséges: 
winchesterek, memóriakártyák, monitor, gépház stb.

hozd el ami már neked felesleges, mert más még hasznát veheti.
Információ: Kornhoffer Tünde 06 20 264 84 49


