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Szent Iván a nyár prófétája
S

a pusztában, és arra figyelmeztet, hogy
életünket tudatosan kell élni, a dolgok
romlanak, szüntelen reformra szorul az életünk. Ö a pusztában él, sáska és vadméz az eledele, semmit sem
vesz igénybe abból, amit a civilizáció
nyújthatna neki, ezzel akar jellé válni
és rámutatni arra, hogy ne váljunk az
anyagiak, az élvezetek rabjává. Nem
az anyagiak tesznek szabaddá, hanem
Isten szeretete, amit Isten ingyen ad
annak, aki megnyitja a szívét és kiüríti
annyira, hogy befogadhassa ezt a szeÁltalában a szenteket haláluk évforretetet.
dulóján ünnepeljük, hiszen ez egyben
mennyei születésnapjuk is, csak Má- Keresztelő János mondanivalója
ria és Keresztelő Szent János szüle- mindig aktuális. Itt a nyár, sokaknak
tésnapját tartjuk számon. Szent János a szabadságok, a pihenés, a vakáció
születésnapja Karácsonyhoz kötődik, ideje. Mit kezdünk a lehetőségeinkkel,
hiszen a Biblia tanúsága szerint Jézus milyen kikapcsolódásra, nyaralásra töKrisztus születése előtt hat hónappal rekszünk? Jó lenne olyan programokat
született (Gábor angyal mondja Mári- keresni, amik a lelki feltöltődést, belső
ának, hogy Erzsébet már a hatodik hó- megújulásunkat szolgálják. A fogyasznapban van). Ez önmagában még nem
jelenti azt, hogy június 25-én született,
hiszen Jézus születése sem biztos, hogy
december 25-e. A Karácsony a téli napforduló szimbolikája miatt került december 25-re a IV. században. Akkor
a nap születését ünnepelték, a kereszténység pedig alkalmasnak látta, hogy
Jézus születését ünnepelje, akire a Biblia alkalmazza a fény szimbolikáját, így
megkeresztelte a pogány ünnepet. Jézus a világ világossága, aki a világ sötétségébe érkezik, hogy utat mutasson.
A törekvés teljes sikerrel járt, hiszen
az Advent és a Karácsony magáért beszél, még a nem hívők is érzik annak
az időszaknak a szakralitását. A nyári
napforduló ünnepét is szerették volna
keresztény tartalommal megtölteni, de
ez sokkal nehezebb, hiszen az a tény,
hogy rövidülnek a nappalok dekadenssé teszik az ünnep tartalmát.
okan hallottunk már Szent Iván éjszakájáról, Szent Iván napjáról, de
kevesen tudják, hogy Szent Iván nem
más, mint Keresztelő Szent János a
pusztai próféta (János a szláv nyelveken Iván). Keresztelő Szent János születésének ünnepe június 25-e, érdemes
egy kicsit elmélkedni róla, hiszen ez a
nap egyben a nyári napforduló, amelyet maga a természet tesz ünneppé
azzal, hogy ez az év leghosszabb napja
és legrövidebb éjszakája.

Keresztelő János került erre a napra,
aki a bűnbánatot, a megtérést hirdette

tói világ azt szeretné, ha sok pénzt költenénk, és habzsolnánk az élvezeteket,
ha elhinnénk, hogy ettől függ a boldogságunk, ha pedig ezt nem tehetjük meg,
akkor nem élünk teljes életet. Ettől a
„kényszernyaralástól” akar megóvni
minket Szent János, aki szembe megy
a világ sodrásával, és azt bizonyítja,
hogy az igazi örömhöz, boldogsághoz
nem külső dolgokra van szükség. Isten közel van hozzánk, vegyük észre
Őt magunk körül, a másik emberben,
önmagunkban. Ha megpillantjuk Őt
akár otthon, akár máshol, már nem telt
fölöslegesen a nyár.
Kívánok mindenkinek tartalmas,
valódi pihenést szeretettel:
Király Attila plébános
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Hát az úgy volt, hogy… Blanka nevű hittanostársunk idén januárban
töltötte be 18. évét. És a születésnapja egybeesett a már említett
country-bálunk időpontjával. Ezért úgy gondoltuk a többi gimissel,
hogy 18. szülinaphoz illő meglepetésben részesítjük. Így hát Blanka
a bálon „el lett rabolva”, kapott SÜN formájú tortát meg koronát, és
még énekeltünk is neki.
És azután csak jöttek az ötletek, nem volt megállás… Mivel közeledett
Szandi szülinapja februárban. Erre már kicsit komolyabban kellett készülni, de mégsem volt annyira nehéz a dolog, mert úgyis el akartunk
menni korizni. De arra nem mindenki gondolt (Szandi pláne nem☺),
hogy a kori után visszajöhetünk a plébániára és csinálhatunk egy „ünnepi ebédet” (spagettival és gyerekpezsgővel), SŐT kent-kupézhatunk
és Beugró-délutánt is tarthatunk.
Ezek után következett immár márciusban Magyarkuti Eszti szülinapja.
Itt már komolyan törnünk kellett a fejünket, hogy ürügyet találjunk
(hogy mégis hova megyünk), így hát végül a mozi mellett döntöttünk.
Ezért többek javaslatára megtekintettük az Egek Ura c. filmet a
Lurdy-házban, ahová már az eljutásunk is elég kalandos volt. Csak an�nyit mondanék, hogy a mozijegy-pénztárnál a pénztárosnő kicsit furán nézett rám, mikor kb. 3 perccel a filmkezdés után kissé kifulladva leraktam elé egy halom diákigazolványt és tizenegy jegyet kértem
ugyanabba a sorba…Na de ne ragadjunk le a részleteknél, hiszen a
lényeg a mozi után következett. Ugyanis ahelyett, hogy hazamentünk volna, visszatértünk a plébánia
nagytermébe (Eszter meglepetésére, aki azért vetett egy-két vágyakozó pillantást a házuk fele, mikor
a busszal elsuhantunk előtte), ahol Eszter nagy örömére már várt ránk egy kedves ismerőse☺, Bence.
Megkezdődött az egész estét betöltő activity-és kent-kupé-party, közben pedig a pizza is megjött, amit
Attila atya jóvoltából még visszafelé, a buszon rendeltünk. A dologban az volt a legjobb, hogy haza sem
kellett mennünk, mert mindenki hálózsákkal és pizsamával érkezett (Eszter számára ezekről előrelátó
húga, Sára gondoskodott), így ott is aludhattunk a teremben (bár annyira sok alvás nem lett belőle - ki
gondolta volna☺). Másnap reggel pedig együtt indulhattunk a szentmisére, ahova, mondhatni, még soha
nem értünk oda ilyen gyorsan☺.
Szerintem a közös ünneplés lényege, hogy ezzel jól ki tudjuk fejezni a többiek felé, hogy szeretjük őket
és fontosak a számunkra. Az pedig mindenkinek a saját kreativitására van bízva, hogy hogyan próbálja
meg ezt. Mi egy kicsit extrémebb módon próbáltuk…
Na de még süninapok, akarom mondai szülinapok, tömkelege áll előttünk, ki tudja, mit hoz a jövő… De
mindenkit érhetnek meglepetések, nem árt felkészülni!☺

Szeretettel:
Egy jövendőbeli SÜNInapos

Szent Iván
Szent Jakab hava
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Szent Mónika-kör
A kisgyermekes édesanyák „fő
munkaideje” este van: vacsora,
fürdetés, családi ima, mese, fektetés… Esténként többnyire nem
tudunk közösségi imaalkalmakra
járni. Ezért az élethelyzetünkhöz
alkalmazkodva a Mónika-körben
egy-egy hétköznap délelőtt jövünk
össze együtt imádkozni, egymással
és az Úristennel találkozni. Persze
dupla létszámban: körülöttünk
sertepertélnek kisgyermekeink,
hol halkabban, hol hangosabban.
De hát édesanyaként mindnyájan megtanultuk azt, hogy „nem
zavar, hogy zavar” (B. Tilmann),
és elmélyülten tudjuk mondani a
rózsafüzért, az Édesanyák Imáját,
miközben fél szemünk a kisgyereken. Külön ajándék számunkra,
hogy más korosztály képviselői
– nagymamák – is tartoznak közénk.
Először körbejár a kérdés: ki
milyen élethelyzetből érkezett,
mi volt szép és fontos az elmúlt
időszakban; megosztjuk egymással örömeinket, nehézségeinket.
Igyekszünk már erre a részre halló
szívvel figyelni: hátha épp a másik
szava által akar engem megérinteni a Jóisten. Nem kommentálunk,
nem adunk tanácsot, hiszen úgysem mi, hanem az Úr fog a másik
szívéhez szólni. Aztán egy rövid
részt olvasunk fel egy könyvből,
majd kis csönd után elmondjuk,
kit melyik részlet, mondat, szó
érintette meg. Kivételesen nem azt

keressük, mi jutott róla eszünkbe,
hanem hogy mi ragadott meg, mi
mozdított meg, mi tetszett. Igyekszünk nem a fejünkben, hanem a
szívünkben forgatni a hallottakat.
Aztán újabb körkérdés következik, amelyben az imaszándékokat
gyűjtjük össze. Imádkozunk férjeinkért, gyermekeinkért, szükséget
szenvedő családjainkért, közösségeinkért, papjainkért, mikor mit
hordozunk a szívünkön.
Mivel pedig kicsik és gyengék
vagyunk, meghívtunk Körünkbe
egy tetterős, életvidám és sikeres
asszonyt, aki mindig ráér segíteni,
és ötleteivel, szelíd erejével szívesen segít is nekünk: a Szűzanyát!
Az ő jelenlétének a szimbóluma
egy kép, amelyet a Körben külön
helyre szoktunk „ültetni”. Két al-

kalom közti időben pedig mindig
más-más családnál „vendégeskedik”. Ezt a képet gyermekeink szinte családtagnak tekintik,
többünknek volt olyan élménye,
hogy amikor az édesanya el akarta
vinni az imaalkalomra, a kisgyerek
rászólt: „hova viszed a MI képünket?”
Megtapasztaltuk, hogy a Szűzanya szívesen velünk marad nemcsak ezeken az alkalmakon, hanem
életünk többi részében is. Aki úgy
érzi, hogy a Szűzanya őt is elvárja
egy ilyen délelőttön, a vasárnapi
szentmise után megtalál bennünket!
Magyarkúti Judit és Ébényi
Anna

Szent Iván
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Isten nagylábujja,
avagy hogyan írjunk beat-oratóriumot

„Számomra az volt a legszebb
az egészben, ahogy figyelhettem, amint úgymond amatőr emberek készülnek nagy kitartással
és örömmel egy olyan előadásra,
amely mindannyiunkat inspirált.
Mindenki igyekezett hozzátenni
a maga ötleteit, szépítgetni, javítgatni: olyan volt mint egy közös
imádság” – mondta Bárkányi Gabi
a templomunkban bemutatott előadás előkészületeiről. Gabit sokan
ismerik mint templomunk kórusának vezetőjét, most azonban új oldaláról – mint zeneszerzőt – ismerhettük meg.
-Mindenek előtt: hogyan kerültél
kapcsolatba a zenével?
-Nagymamám ragaszkodott hozzá,
hogy tanuljunk zenét. A Nyír utcai iskola akkor indult, nagyszerű
zene- és énektanárokkal, ők szerettették meg velem a zenét. Aztán
felvettek a Konziba, onnan pedig
szerettem volna tovább menni a
zeneművészeti főiskolára, zongora szakra. Csakhogy dolgoznom
kellett: tanítani kezdtem a XX. ke-

Azidőtájt kerültünk Soroksárra, és
akkor hallottam, hogy a kápolnába
kántort keresnek. Találkoztam Béla
atyával, aki felvett, habár a kottaolvasáson kívül semmit nem tudtam a
vallásos énekekről. De néhány idős
hívő hölgy a segítségemre sietett,
később belőlük szerveztem meg az
első kórust. De fiatalok is voltak a
plébánián, egy nagyon jó ifi-csapat,
belőlük lett aztán az első ifi-énekkar. Valahogy összeismerkedtünk,
és az egyik kislány elmesélte, hogy
ő verseket ír, és milyen jó lenne, ha
ezekből dalok lennének. Odaadta
a Teremtéstörténetről szóló írását,
én pedig megírtam hozzá a zenét.
Elkezdtük betanulni a darabot, elhatároztuk, hogy turnézni fogunk,
és gyűjtünk az új templom felépí-Ezek szerint nem vallásos család- tésére.
-Mi lett a sorsa ennek a kezdeméból jöttél?
nyezésnek?
-Nem, de azért megkereszteltek,
rületi általános
iskolában, majd
férjhez mentem,
megszületett az
első
gyermekünk, szóval nem
voltak olyanok
az életkörülményeim, amik egy
művészkarriert
lehetővé tettek
volna. Abba is
hagytam a zongorázást vagy tíz
évre – így visszagondolva, azokban az időkben igazán jó lett volna
az isteni segítség, vagy legalábbis
jó lett volna, ha nyitott lettem volna
rá.

voltam elsőáldozó, szintén a nagymamám kérésére. Ez az indítás később sokat jelentett. Igaziból akkor
kezdtünk el a férjemmel komolyabban érdeklődni a vallás iránt,
amikor Gergő fiunk megszületett.

-Végülis tizenhárom helyszínre
jutottunk el ezzel a darabbal, az
ország legkülönbözőbb tájaira. A
fiatalok összekovácsolódtak, és
megvolt bennük az a jó érzés, hogy
ők is tettek a templom létrejöttéért.

Szent Iván
Szent Jakab hava
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Júdás, az iskarióti
Ahogy teltek a hetek és egyre közeledtünk a bemutatóhoz, kezdett letisztulni
bennem mindaz, amit tanultunk, hallottunk és együtt átéltünk miközben a Júdás beat-oratóriumra készültünk. Először
kevesen voltunk, kevés kórista, kevés
zenész. Aztán hétről hétre találtak gazdára a szerepek, illeszkedett egymáshoz
a szólisták, a kórus és a zenészek. Folyamatosan tisztult le a zenei rész, amit
közösen alakítottunk. Erőfeszítések, botlások, viták, ötletek, tanácsok, vidámság
tett minket, amatőröket és profikat egy
összhangzattá.
Miért éppen Júdás a téma, aki valljuk
be, nem erkölcsileg követendő figura?

De a Júdás bemutatójára akkor már
nem kerülhetett sor. Felnőttek, ös�szeházasodtak, elköltöztek, mi is
elköltöztünk innen. Akkor jöttünk
vissza miután fölépült a templom,
én pedig újra kántor lettem.
-Hogyan került elő a darab ötlete?
-Elővett egy most-vagy-soha-érzés.
Megkérdeztem a zeneiskolai kollégáimat, régi tanítványaimat, és a
plébániához kötődő fiatal zenészeket, hogy vállalnák-e, volna-e kedvük hozzá. Ugyanis klasszikus zenei
részek váltakoznak benne beat-dallamokkal; a formája oratórikus, vagyis van benne zenekar, kórus, és
szólisták. Innen van a neve is, ezt
én találtam ki: beat-oratórium. A
kollégák, barátok, tanítványok, és
az énekkarosok vállalták, talán egy
kicsit az én kedvemért is, nagyon
hálás vagyok nekik, és ezúton is
köszönöm a munkájukat.

erről majd a maga idejében. A kórusba pedig várunk minden énekelni szerető, elkötelezett új tagot!
-Milyen érzés zenét szerezni?
-Minden alkotó tevékenységet végző ember szembesül azzal, hogy
végső soron mennyire nem rajta
múlik az alkotás sikere. Ezt éreztem
én is, amikor életemben először zenét próbáltam írni egy szöveghez.
Elég döcögősen indult az elején,
majd történt valami, és egy csapásra
megírtam az egészet. Ezért amikor
megdicsérnek bizonyos dallamokat belőle, azt szoktam mondani:
Isten lenyújtotta a nagylábujját, és
nekem sikerült egy pillanatra megragadnom azt.
Sz. H. E.

Aki nem tudott részt venni a május
9-i előadáson, az is meghallgathat-Nagyon reméljük, hogy lesz még ja a művet felvételről, a
több előadásunk, szeretnénk népwww.fatimaiszuzanya.hu
szerűsíteni, és jótékony célokra weboldalunk Hirdetmények menügyűjteni a segítségével. Körvo- pontjára kattintva!
nalazódik egy gyermek-darab is,
amihez szintén én írnám a zenét, de
-Mik a további terveitek?

Egyrészt Júdás viselkedése nagyon emberi. Elbukunk mi is nap, mint nap, sokszor belekényszerülünk, vagy kényszerítjük önmagunkat olyan helyzetekbe, ami
áruláshoz vezet. Csupán láncszemek vagyunk, akik követni próbálják Jézust, de
egyedül széthullunk. A szemeknek teljesen össze kell fonódniuk, hogy egészet
alkossanak. A láncnak tökéletesnek kell
lenni, ha egyetlen szemet is elveszítünk
belőle nem ér el Jézushoz.
Júdás élete emlékeztet egy olyan útra,
ahol a rosszat választva elveszünk, mert
nem tartjuk elsődlegesen fontosnak isteni küldetésünket, a szeretetet. Mindent
megkapott Jézustól, szerette tanítványaként, láthatta hogyan gyógyít, tudta,
hogy megváltoztatja a világot, de nem
tudott mégsem elszakadni a földi javaktól, a gőgtől, hiúságtól. Júdás önteltsége
kiszakította őt a láncból, nem fogadta
társai figyelmét, törődését, visszajelzéseit, csak önmagában bízott, hiányzott
belőle az alázat.
Eljött az előadás napja, tele voltunk
izgalommal, félelemmel, bizonytalansággal, kerestük a helyünket, próbáltuk
beállítani a hangosítást, idézgettük a
megfelelő hangokat hangszerhez, dallamhoz. Aztán meg legyőztük az árulót
azzal, hogy munkánk lelkesedésből, szolgálatból, adni akarásból fakadva örömet
hozott a hallgatóknak, akik ugyanolyan
láncszemek, mint mi magunk voltunk az
oltár körül.
M. Adrienne

Szent Iván
Szent Jakab hava

6

Tántoríthatatlanul
100 kilométer/órás szél fújt a nyugati országrészben, fák dőltek az utakra, autókra
és házakra. Északon és keleten megáradtak a patakok, folyók, településeket zárt el
a víz, sok embernek kellett elhagynia az
otthonát, az ítéletidőnek halálos áldozata is volt már. Leállt a balatoni komp, és
nem jártak a vonatok. Persze 2010. május
16-án délelőtt, zarándokaink fogadásakor
még mit sem tudtunk ezekről a szomorú
tényekről, csak azt tudtuk, hogy soha talán
még ilyen rossz idő nem volt plébániánk
búcsúnapján. Szomorúak voltunk az esernyőket, kabátokat ráncigáló szél, és a
kitartóan szitáló-csepegő eső miatt, mert
ez azt jelentette, hogy nem tudjuk megtartani a körmenetet. A rádióban bemondták,
hogy az ítéletidő miatt mindenki maradjon otthon, de szerencsére zarándokainkat
nem ijesztették el ezzel sem: ismét megtelt
a templomunk, a kedvezőtlen idő ellenére
is.
A 11 órakor kezdődő rózsafüzér-imádságban - nagy örömünkre - zarándokaink
vállalták az előimádkozók szerepét, sőt
sokan közülük megtiszteltetésnek és szolgálatnak érzik ezt a vállalást. Bizonyítva ezzel, hogy nem csak azért jönnek el
hozzánk, mert kapni szeretnének, hanem
valamit adni is akarnak ajándékul a Szűzanyának. A bűnösök megtéréséért, hitünk
megerősödéséért, családjainkért, nemzetünkért, és egymás szándékaira végzett
imát Király Attila plébános vezette. A
dicsőséges olvasó titkait főként az imádságos élet szempontjából elmélkedhettük
együtt át.
A délben kezdődő szentmise főcelebránsa
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt, aki - annak kapcsán, hogy ezt a
napot Mária tiszteletének szenteljük - bevezető szavaiban megemlékezett az egyházmegyéje területén található Bodajkról
a legrégebbi magyarországi Mária-kegyhelyről, ahova a feljegyzések szerint szent
István király és szent Imre herceg is eljártak imádkozni; valamint említést tett
arról, hogy Székesfehérváron találhatók
annak a templomnak a romjai, ahol az
első magyar király felajánlotta az országot
a Szűzanyának. Szentbeszédében, Jézus
Mennybemenetelének ünnepén felhívta

a figyelmet az apostolok viselkedésére,
akik leborulva imádják Krisztust, hiszen
ez minden, amivel kifejezhetik a Feltámadott iránti szeretetüket. Tudják, hogy az
a Krisztus, aki most az égbe emelkedik,
eljön újra, és nemcsak azért, hogy ítéletet
tartson, hanem azért is, hogy a nekik elkészített helyre magával vigye őket. „Ott van
a mi helyünk is – folytatta a püspök –, és
csak ott van a helyünk. Persze, ezt a helyet
nem könnyű elfoglalni: aki nem szedi ös�sze magát, aki nem akar gondolkodásában
Krisztushoz igazodni, az nem tesz semmit
ezért a helyért. De még ha megtesszük is
amit kell, az is kevés lehet, ha nincs velünk Isten kegyelme. Ezt pedig a Kegyelem Anyjához imádkozva, az ő oltalma alá
vonulva kaphatjuk meg. Mi magyarok ezer
éve tesszük ezt, és erre büszkék lehetünk.
És minden ellenkező beszéd ellenére Mária velünk van: jöhetett tatár, török, német,
orosz, Mária megsegített minket”. Pió atya
jóslatát idézte, amikor a magyar népre,
mint Európában fontos küldetést hordozó
nemzetre utalva intett arra, hogy ehhez a
küldetéshez föl is kell nőnünk: „meg kell
térnünk bűneinktől, meg kell újulnunk
életfelfogásunkban, mindennapi életünkben. A gyónás új életet jelent, mondjunk
igent erre az új életre, ahogy Mária igent
mondott Isten tervére – soha meg nem má-

sítva, soha vissza nem vonva. Így tudunk
felépíteni egy olyan országot, amely úgy
lesz Mária országa, hogy boldogsága minden embertársunknak osztályrésze lesz. Ez
csak a Szűzanya segítségével lehetséges,
akit a hozzá szóló imában kérünk, hogy
imádkozzon értünk most – vagyis életünk
minden pillanatában –, és halálunk óráján.
Adjunk hálát Istennek minden nap a kapott
kegyelmekért, és adja az Úr, hogy egykor
majd személyesen is megköszönhessük
Neki azokat, és Máriának értünk szóló
imáit” –fejezte be beszédét a püspök.
Ezen a napon zarándokainkkal együtt
megtapasztalhattuk életünknek azokat az
ellentmondásait, amelyekre Spányi Antal a következőképpen mutatott rá: „jelen
van szívünk vágyakozása Istenre, és a bűn
uralma; a lelkünk ünnepi készülődése, és a
világ, amely nem vesz erről tudomást, sőt
megpróbál eltántorítani bennünket”. Köszönjük Istennek, hogy voltak tántoríthatatlanok, és kérjük testvéreink imáit, hogy
maradjanak is!

Sz. H. E.

Szent Iván
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„Imádni az Istent, és egymást szeretni”
pasztalják ezt a közösségi együttlétet,
hiszen kerületünkben ez idáig erre
nem volt lehetőségük.

Többek között Ady Endrének ezek
a sorai is elhangzottak április 20-án
templomunkban, az immár ötödik
éve megrendezett istenes versek szavalóversenyén, de akár a rendezvény
mottójaként is megállná a helyét ez az
idézet. Hiszen az a cél, hogy a résztvevők egy jó hangulatú délután emlékét vigyék haza magukkal, megtanulják tisztelni egymás erőfeszítéseit, és
megszeressék a verseket, úgy is mint
amelyek válaszokat adhatnak személyes életük fontos kérdéseire – mondta
el Fabók Endréné Edit, a Fekete István Általános Iskola tanára. Ő az, aki
elhatározta, megharcolta, és meg is
valósította ezt a kezdeményezést, sőt
elszánta magát a folytatásra is. Hagyományként utalhatunk templomunknak
erre a programjára, ideje tehát bemutatnunk a hagyományteremtőt.
-Miért pont istenes versek szavalóversenye?
-Családomban az irodalom szeretete meghatározó volt. Mindhárom
gyermekemet, akik ma már felnőtt
emberek, rendszeresen kísértem szavalóversenyekre, ahol eredményesen
szerepeltek. S így általuk többször
bepillantást nyerhettem országos szintű rendezvényekbe is. Elmondhatom,
hogy általában a legemelkedettebb,
örömtelibb események az istenes szavalóversenyek voltak. Szerettem volna, ha a saját tanítványaim is megta-

-Milyen fogadtatásra talált az ötlet?
-Először csak a XX. és a XXIII. kerületi iskolákba küldtem versenyfelhívást,
de mindössze két iskola jelzett vissza
a huszonnégyből. Nem adtam fel ilyen
könnyen: elküldtem hát mindazoknak
az iskoláknak, akikről tudtam, hogy
részt szoktak venni hasonló versenyeken. Mivel ezek az iskolák már
ismerték ezt a szellemiséget, példát,
mintát is tudtak mutatni a többieknek.
A 2006-os első versenyünk óta, a versmondók és felkészítő tanáraik lelkes
közreműködésének köszönhetően, az
elmúlt években egyre többen vettek
részt, újabb és újabb gyermekek kapcsolódtak be az itt folyó műhelymunkába.
-Kik segítették még a munkáját?
-Versenyünk jó példája a szeretetteljes
összefogásnak, hiszen minden – vendéglátás, díjak, jutalmak – egyének,
intézmények és kiadók felajánlása. A
díjakat budafoki és erzsébeti művészek készítik külön erre az alkalomra.
-Bánffy Györgyön és Jókai Annán kívül Oberfrank Pál és Kubik Anna voltak még a zsűri elnökei, mindannyian
hivatásuk kiemelkedő egyéniségei. A
nyilvánvalón túl – a hozzáértésükön, a
példaadásukon – miért fontos a zsűri?
-Valóban fontos szempont volt a zsűri
kiválasztásánál, hogy olyan ismert személyeket kérjek fel, akik szeretetteljes, hozzáértő kritikájukkal, ösztönző
hatással vannak a gyerekekre. Elkötelezettjei a magyar nyelvnek, ismerik a
gyermeki lelket, és művészetükön túl,
emberségükkel példaképül szolgálhatnak számukra. Egy ilyen zsűri személyes értékelést ad, megerősítést, útmutatást, kritikát, betetőzve az idevezető
munkafolyamatot, sikerélményhez juttatva valamennyi versmondót.

-Hogyan történik a versek kiválasztása?
-Erre talán a gyerekek tudnának a
legjobban válaszolni, de az általam
követett gyakorlat a következő: tanítványaim személyisége alapján, élettapasztalatuk, gondolkodásuk ismeretében, elsősorban szerzőket ajánlok
a figyelmükbe, vagy egy-egy csokor
verset adok nekik külön-külön, válogassanak, olvasgassanak, beszélgessenek a versekről. Általában amit
először kiválasztanak, amellett is döntenek. Tehát nem is tudni pontosan ők
választják-e a verset, vagy a vers „találja-e” meg őket. Egy biztos, valami
megérinti a lelküket. Verset nem az
elvárások, a kor divatja szerint, vagy
az úgynevezett „életkori sajátosságok”
alapján választunk, hanem a megélt
élettapasztalataink alapján.
-Van valamilyen pedagógiai célja illetve haszna egy ilyen szavalóversenynek?
-Törekvésem arra irányul, hogy az
élményszerű irodalomtanításon túl,
gyermekeink figyelmét irányítsuk a
versekre, továbbá teremtsünk rangos
lehetőséget arra, hogy tanulóink számot
adhassanak felkészültségükről. Ezek
az alkalmak fogják össze, a versértő,
versszerető érdeklődőket. A versenyre
való felkészülés, a versolvasás, a versválogatás, a művek tartalmi és formai
elemzése, önálló alkotómunkára ambicionálja diákjainkat. Meggyőződésem,
hogy a vershallgatás nyújtotta élmény
komoly személyiség-formáló erő. Manapság gyermekeinket hangos, zűrzavaros világ veszi körül, meghamisítja,
kikapcsolja az érzelmeket, nevetségessé teszi a magasztosat, dicsőíti a
sekélyest. Ebben a helyzetben a versek
biztos kapaszkodót jelenthetnek.
Aki többet szeretne tudni a szavalóversenyről az a
www.szavaloversenyfatima.5mp.eu
honlapcímen bővebben is tájékozódhat!

Szent Iván
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A vers: ajándék
Ezzel a mondattal kezdte az értékelést Kubik Anna, a zsűri elnöke,
majd így folytatta: „A vers ajándék: annak aki írja, annak aki tolmácsolja, és a legnagyobb ajándék
a befogadó lelkeknek! Ezért ezen a
versenyen mindenki győztes! Aki
verseket olvas, válogat a szebbnélszebb gondolatok közt, majd utána
megtanulja, magáévá teszi, kiáll és
közönség előtt elszavalja, minden
megismert költemény által gazdagabbá válik”. Beszélt a versmondás
technikai részeiről: Levegővétel,
tagolás, szép, értelmes artikulálás,
a gondolatok közti szünetek fontosságáról. Minden tanulót név szerint
külön értékelt. A versenyzők minden korcsoportban képviseltették
magukat (10-18 éves korig). Természetesen a zsűri korcsoportonként értékelte a résztvevőket.
Fabók Endréné (Editke) 14 éve
tanít a Fekete István Általános iskolában tanítóként anyanyelvet és
tanárként felső tagozatban földrajzot. Már ötödik éve rendezi meg
templomunkban az Istenes Ver-

Díjazottak:

sek Szavalóversenyét, és ő maga
is több tanulót készít fel ezekre
az alkalmakra tanítványai közül.
Nagy tiszteletnek, megbecsülésnek
örvend növendékei, a gyermekek
szülei és kollégái körében. Köszönjük áldozatos munkáját, amelyben
Endre fia (aki fiatal költő) nagy
segítséget nyújt édesanyjának.
Gratulálunk, és kérjük továbbra is
zengjenek minden tavasszal Isten
dicsőségére, kiváló magyar költőink üzenetei. Áprily Lajos, Ady
Endre, Babits Mihály, József Attila, Sík Sándor, Reményik Sándor,
Dsida Jenő, Weöres Sándor, Wass
Albert, Somogyvári Gyula, Gérecz
Attila. Szívem szerint az összes
verset átnyújtanám az olvasónak,
de bízom abban, a fent említett
költők verses köteteit sokan kézbe
veszik. Gyönyörködjünk néhány
versidézetben! (Kedvcsináló versidézet-gyűjteményünket a 12. oldalon olvashatják.) A győzteseknek
ezúton szívből gratulálunk!
Ari néni

5-6. évfolyam:
I. helyezés: Lencse Anna
II. helyezés: Hammerling Cintia
III. helyezés: Buczi Brenda
7-8. évfolyam:
I. helyezés: Kun Oszkár Tibor
Gimnáziumi korcsoport:
I. helyezés: Szegedi Zoltán
II. helyezés: Elekes Adrienn
III. helyezés: Papp Bettina
Közönségdíj:
Lencse Anna

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14
Február végétől a Sósmocsár u. 9-11 szám alatt nyíló
új virágboltunkban is
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A gitárnak lelke van!
Szász Bernát 16 éves, és 3 éve gitározik, és versenyszerűen evez. Három gitárja van, egy klasszikus ’Suzuki’ (amit valamilyen különös indíttatásra csellónak hangolt be), egy fémhúros, és egy újonnan beszerzett elektromos ’jazz-gitár’.
Bernát kedveli a country stílust, sokszor látni, ahogy Kaszab Tibi oldalán kíséri a dalokat.
Bernát érdekes módon kapott rá a gitározásra. „Mamámnál volt egy kisgitár, egy gyerekgitár, egy kis tropa. Amikor
unatkoztam mindig elkezdtem vele szórakozni, és megjött a kedvem a gitározáshoz.” Aztán Bernát megkapta az első gitárját, és azóta le sem tette. „Úgy éreztem hajt valami, hogy egyszerűen nem tudom abbahagyni. A Ruthner Attila sosem
értette, hogyan lehet kedvet kapni egy ilyen kis ’tropa’ gitártól…” De azért megtanította neki az alap akkordokat. „Én
nem járok se zeneiskolába, se gitártanárhoz, otthon tanulok, önmagamat fejlesztem. Nemrég találtam egy könyvet, amiből
egy csomó mindent lehet tanulni szolfézsról, akkordokról, skálákról”. Ha tanárnak nem is, de Kaszab Tibit mondhatjuk
példaképnek, akivel sokszor tapasztalatot cserél Bernát.
„Az biztos, hogy a gitárnak lelke van.” Ez egy tény. „Szerintem, ha a gitár át tudja
adni, amit érzel, akkor hozzád való. A gitár egy kifejezőeszköz, és nagyon fontos,
hogy ha játszom, akkor az érthető legyen.” De teljesen más az, ha az ember egyedül
játszik egy hangszeren, és amikor egy zenekar tagjaként van jelen. „A zenekar azért
jó, mert ott mindenkinek van egy szerepe, amivel hozzáad az összhangzáshoz”. És
ezt a szerepet át kell élnie az embernek, és nem szabad, hogy kiessen belőle. „Ha
már megvan a szereped, nem akard a többit is játszani!” Bernát szívesen játszana egy
zenekarban, a gitáros énekkaron kívül is. „Nemrég azt hallottam, hogy a jó zenész
olyan, mint a jó bor. Idővel kiforr a tehetsége, és a stílusa.”
Bernátnak van egy saját dala, aminek a címe Szivárvány. „Egyik nap megfogtam
a gitárt, elkezdtem játszani, és keletkezett egy séma. Ezután keletkeztek akkordok,
és a dallamvezetés.” Ezt teljesen véletlenül meghallotta a Magyarkuti Eszter, és azt
mondta, szeretné felhasználni ezt a zenét egy kisfilmben, bár még csak a dal fele volt
meg. „Ekkor már úgy ültem le, hogy most meg kéne írni a dal befejezését, és megint
sikerült megírni.” Ilyenkor Bernát csak ment az orra után, játszotta, mait jónak hallott.
„Amikor elkezdtem kicsit beleásni magam a szolfézsba, összeállt a kép, rájöttem,
hogy nem is olyan bonyolult, amit játszottam.” Eszter filmjének, amit a ’Szivárvány’
című novella alapján készített, ez lett az alapzenéje, és aki ügyes meg is nézheti/hallgathatja az interneten.
Bernát a Szent Margit Gimnáziumba jár, ami egy katolikus iskola, ahol szintén van lehetőség a zenélésre. „Az iskolában is szoktam imákon gitározni. Van, hogy hárman-négyen játszunk, de volt már, hogy én gitároztam egyedül. Aztán
teljesen véletlenül ez a kis énekkar belekeveredett a Mária Rádió látóterébe.” Két hetente hétfőn, 3 órakor közvetíti a
Mária Rádió a margitosok énekeit, íme a lehetőség meghallgatni Bernát játékát!
Bernát nem akar felhagyni a sportolással, bár a zenélés egy kicsit jobban vonzza. „Nem akarok elmenni egy stílus irányába, sok mindent akarok játszani. Zenekarban is játszanék, de tetszenek az egygitáros dalok is.” A zeneszerzéstől sem
idegenkedik, és gőzerővel gyakorol az elektromos gitárján, úgy ahogy az akusztikuson is. „Sokat kell még tanulnom.” És
én biztos vagyok bene, hogy nagyon is sokat fog!
Blans
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Karitasz hírek
Az a háromgyermekes család, akiket a Karitász csoporton keresztül Ti hordoztatok, etettetek majd 3 hónapon
át, örömteli eseményről számolt be: lett rendszeres jövedelmük, mert jó munkahely akadt. Boldog a család,
hálásan köszöni az adományokat!
Sajnos, van még olyan családunk, ahol munkanélküli a kereső, ezért további ételadományokat gyűjtünk (szentmisék után a közösségi terembe kérjük szépen elhelyezni, a konyhában).
Hamarosan itt van a nyári szünet, kezdődnek a táborok, a nyaralás. A szűkös anyagi lehetőségeket látva úgy
gondoltuk, hogy a nyarat legalább némi új játék vagy könyv tegye színesebbé, ezért

2010. június 6-án 11 órától a közösségi termünkben
nyári ruhák (gyermek és felnőtt), játékok, és könyvek csere-beréjét szeretnénk rendezni.
Arra a napra hozzatok oda minden olyan holmit, ami nektek már felesleges, de más még örülhetne neki! A
nagyobb darabokról (pl. íróasztal stb) elég csak egy fotót vagy leírást hozni, és közvetlenül elmegy érte az, aki
örömmel fogadná.
Örömmel szerveznék Véradást, a Jahn Ferenc Kórház vérellátó szolgálata kedvünkért egy szombat délelőtt
bejön a kórházba, ha legalább tíz véradó összegyűlik. Kérem, aki szívesen adna vért, jelezze nálam (06 20 264
84 49).
Kornhoffer Tünde

Gyerekszáj
Bérmálni jön a püspök. Kislányunk felsóhajt: „Ó, itt van az Egyház juhásza!”
„Jézusnak nem voltak felebarátai, mert mindenki egészen a barátja volt.”
Az egyiptomi tíz csapást meséljük otthon. Kisfiunk lelkesen mondja: „És
akkor jöttek a rettenetes baglyok!” (böglyök)
A második parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd be!
Énekelünk: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes… Micsoda, malaccal?

Kedves Szülők és Gyerekek! Várjuk a további gyerekszáj-történeteket, vallásunkkal, templomunkkal kapcsolatos rajzokat, írásokat!

Szent Iván
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Laudetur Iesus Christus!
Második rész
A középkortól fogva számos latin szó került anyanyelvünkbe, például az egyházi életből vagy más kulturális területekről (növény- és állatnevek, hónapnevek, stb). A 19-20. századtól kezdve további jövevényszavak
áramlottak és áramlanak nyelvünkbe a tudományos fejlődés és a nemzetközi érintkezés nyomán. A latin nyelv
a 20. század első harmadáig a középiskolai oktatás szerves része volt (lásd például a Légy jó mindhalálig című
regényben), ismerete az alapműveltséghez tartozott. Napjainkban – az egyetemek mellett – néhány középiskolában és egyházi iskolákban oktatják, gyakran kötelezően választható nyelvként.
Ne gondoljuk tehát, hogy holt nyelv a latin. A közelmúltban zajlottak le országszerte a ballagások, nagyon
sokan énekelték a Gaudeamus igitur (Örvendjünk hát) című ballagási dalt latinul. Valamikor én is énekeltem
társaimmal, bár nem tudtuk mit éneklünk, csak énekeltük, mert kötelező tananyag volt. Legalább addig se kellett oroszt tanulni.
Az előző lapszámban egy lefordítandó szöveget közöltünk, azok a kedves olvasók oldották meg helyesen, akiknek a Miatyánk kezdetű ima jött ki megfejtésül.
Íme, a következő feladvány: Az alábbi mini szótár segítségével fordítsák magyarra ezt a két idézetet:
1.
Egy taize-i dalszöveg részlet: „Laudate omnes gentes, laudate Dominum.”
2.
Egy ismert imádság: „Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.”

calva, calvaria
Dominus		
et			
fides			
Filius			
gens			
gloria			
homines		
homo			
libri divini		

koponya
Úr
és
hit
Fiú
nemzet
dicsőség
emberiség
ember
biblia

omnes		
omnibus		
sacra oratio		
Sancta Trinitas
sanctus		
sanguis		
semper		
sicut			
spiritus		
Spiritus Sanctus

minden
mindenki
prédikáció
Szentháromság
szent
vér
mindörökké
amint, ahogyan
lélek
Szentlélek

A helyes megoldásokat a kérjük a martontir@mailbox.hu címre elküldeni.
Márton Tamás
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HIRDETÉSEK
A XXIII.kerület Vasfű u. 23 alatt épülő
négylakásos társasházban még 3 db 50nmes lakás leköthető. Minden lakáshoz saját
használatú kertrész és gépkocsibeálló tartozik! 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 sarkán 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

Keresztury Dezső:
Esti imádság

Fabók Endre:
Álmodtam én is

Ó, milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Álmodtam én is
az Olajfák-hegyén,
én is háromszor
megtagadtalak;
hitetlenül sebedbe
mártottam ujjamat,
és még mindig
nem értelek.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél
szebben.
Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!

Mostanában
jóllakom az éhségtől,
gondolkozom;
de csak annyit
sejtettem meg,
hogy szeretsz.

Karcolatok egy fakéregre

MEGHÍVÓ
2010. június 6-án
18 órai kezdettel
TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉST
tartunk templomunkban
Mindenkit szeretettel várunk!

Figyeltem egy patak,
mint is csordogál,
és meghallottam az Urat.
-oAhogy egy virág, saját
maga értelme,
úgy a lelki jóság is.
-oHa az Isten, csak emberi
kigondolás, úgy
az egyetlen, mi hasznos.

Szent István Védnöke
Urnafülkék válthatók a

Fatimai Szűzanya Templom
altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom
nyitvatartása idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga alapítvány gondozásában
Szerkesztők: Király A. plébános, 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

