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V 

Szent István hite: országunk fénye 

 
A HIT évére készülődve tekintsünk 
fel Szent Istvánra, első szent kirá-
lyunkra, mint a hit emberére. Ha a 
módszereiről kezdünk beszélgetni, 
akkor az biztosan a viták kezdete 
lenne. Valóban lehet érvelni mel-
lette és ellene a korabeli módsze-
rek és eszközök miatt, amiket al-
kalmazott a keresztény hit elter-
jesztése és elfogadtatása érdeké-
ben. Magam nem vagyok sem tör-
ténész, sem a történelemhez értő 
ember, de azt megtanultam a hoz-
záértőktől, hogy  sok mindent 
könnyebb megítélni az idők távla-
tából, de sok mindent azért nehéz 
helyesen megítélni, mert éppen az 
események időbeli távolsága teszi 
nehézzé, vagy éppen teljesen lehe-
tetlenné.  

Amikor ennek az első oldalra ke-
rülő kis írásnak a címéről gondol-
kodtam, akkor éppen azt szerettem 
volna a címmel is kifejezni és elér-
ni, hogy tegyük félre a vitát. Szent 
István hite valóban ragyogó fény 
volt a saját korában és ragyogó 
fény a mi számunkra is a mi korunk-
ban. A sötétben könnyen eltéved az 

ember. A fényben biztosabban meg-
találja az utat, mert éppen az utat 
ragyogja be a fény, amely úton jár-
nunk kell. Ez az út pedig Szent Ist-
ván számára a jézusi tanítás fénye 
által megvilágított út volt, vagyis 
Jézus Krisztus követése. Szent Ist-
ván mélységes hite, mélységes szere-

tete és bizalma Jézus Krisztus iránt 
jelentette számára is a fényt, és eb-
ben a fényben a biztos utat, ame-
lyen járnia kell, és amelyen vezet-
nie kell az ő népét. A Jézus Krisztus-
ba vetett hite által a lelkében gyúlt 
fényben a leghatározottabban látta 
azt, hogy ez nemcsak az ő útja, ha-
nem mindenkié, mert ez az igazság 
útja. És nem elég, ha csupán ő ma-
ga jár ezen az úton, hanem köteles-
sége másokat is a hit fényében az 
igazság útjára és az igazság útján 
vezetni. 

Szent István életében és cseleke-
deteinek hátterében ezt a mélysé-
ges és személyes hitet csodálom, a-
mely hit teljesen meghatározta gon-
dolkodását, írásait, tetteit, házas és 
családi életét, politikáját és a halá-
lát is, vagyis az életében mindent. 

A HIT évében ezt a személyesen 
és mélyen átélt hitet szeretnénk mi 
is az Úr kegyelmének segítségével, 
a magyar szentek és különösen Szent 
István király közbenjárásával, a mi 
egyéni imánkkal és igyekezetünk-
kel magunkban megerősíteni, vala-
mint kialakítani  Zoltán atya 
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Mindszenty zarándoklat 
„Munkára és imádságra” (Mindszenty) 

2012-ben lesz 65. éve, hogy Mindszenty József bíboros, 
hercegprímás meghirdette a „Boldogasszony Évé”-t, és a 
Városmajorból 100 ezer férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. 

Az évforduló kapcsán jubileumi engesztelő gyalogos 
zarándoklatot szervezünk 2012. szeptember 15-én (szombaton) 
Máriaremetére. 

A gyalogos zarándoklatot Bíró László családreferens püspök, 
Süllei László érseki általános helynök és Lambert Zoltán kanonok, 
plébános vezeti.  

Gyülekezés: 7:00 órától. Indulás: a Városmajorból, (1122 Budapest, Csaba utca 5.), 8:00 
órakor. 

A zarándoklat közben a következő témákban tartanak elmélkedéseket a főtisztelendő atyák: 

 Blanckenstein Miklós rektor úr: Papi és szerzetesi hívatás ébresztése 

 Dr. Székely János püspök úr: A Hit éve 

 Janig Péter kórházlelkész úr: A  szenvedés, a betegség elfogadása  

 Biró László püspök úr: A keresztény család 

Kérjük, hogy aki 12 V-os elemmel, vagy akkumlátorral működtethető mobil hango-
sító egységgel (tölcséres, vagy hangszórós készülékkel) rendelkezik, és segíteni tudna 
a zarándoklaton, jelentkezzen Sánta Pálnál (telefon: 06-30-205-8594) 

A zarándokok URH vételére alkalmas rádiót hozzanak magukkal, mert így tudnak 
bekapcsolódni a közös énekbe és imába. 

Bíboros atya vállalta, hogy a zarándokoknak 12:00 órakor szentmisét mutat be Mária-
remetén. 

A nyomdai költségek fedezésére a Városmajori Plébánia bankszámlát nyitott, melynek 
számlaszáma: OTP 11712004-20342915. Az átutalásnál kérjük a megjegyzés rovatban 
feltüntetni: „Mindszenty zarándoklat”                Dr. Boldvai József 

A Kolping Katolikus 
Akadémia programja 
2012. szeptember 16-án, vasárnap este 19:00 

óra, Kistemplom 

Tóth Gy. László: „Kik támadják Magyaror-

szágot és miért”. A hasonló című  könyv 

az elő adás után megvásárolható. 

2012. október 21-én, vasárnap este 19:00 

óra, Kistemplom 

Dr. Navracsis Tibor miniszterelnök-helyettes, 

közigazgatási és igazságügyi miniszter - 

egyeztetés alatt 

2012. november 18-án, este 19:00 óra, 

Kistemplom  

Dr. Varga Mihály miniszter - egyeztetés alatt 

Elsőpénteki missziós 
konferenciabeszédek 
a magyar családokhoz 
2012. szeptember 07., Lendvai Zoltán 
plébános: Lelkek a gördeszkán - sportos 
hittan  

2012. október 05., Pajor András plébános: 
Közösség az Egyházzal az Egyházban 

2012. november 09., Fazekas Zoltán 
Márton OPraem kormányzó perjel: Szülők 
felelőssége a hivatások ébresztése 

2012. december 07., Farkas István OSchP:  
A gyermeknek nem azt kell nyújtani, amit, 
kér, hanem azt, amit kérne, ha esze lenne 

A társadalmi hittan, Magyarország, és az 
Európai Unió 
Áttekintő összefoglalás a kezdetektől napjainkig 

A krisztusi tanítás és a vallásosság nézőpontja szerint, az alapító államvezetők - alapító 
atyák - (akár tetszik, akár nem) mind római katolikusok: Adenauer - német; Schuman - 
francia; De Gasperi - olasz; Spaak - belga; végül Churchill, aki anglikán, de már a második 
világháború végén kidolgoz egy gazdaságilag és politikailag egymást támogató egységes 
Európát. 

Hangsúlyozottan nem az USA szerkezetére gondol, hanem arra, hogy minden európai 
ország a maga sajátos történelmi demokratikus hagyományának egységes fejlesztésére, 
saját művészeti és kulturális hagyományával, saját mezőgazdasági és ipari kapacitásával 
gazdagítja egymást. 

Mindezeket az Európát egységbe fogó keresztény alapokon megvalósítva. Ennek az 
európai egységnek fontos és nélkülözhetetlen célja, hogy az európai országok, melyek a 
történelem folyamán nemcsak ellenfelek, hanem harcoló ellenségek is voltak egymással, 
ezt az állapotot szűntesség meg, és keresztény béke uralkodjék közöttük egymás értékei-
nek gazdagításával. Először az OECD rontotta le ennek megvalósítását: csak egy példa: 
Magyarország Kínából importál fokhagymát. Az unió csak olyan élelmiszereket impor-
táljon, amelyeket maga nem tud megtermelni. Pl: az elmúlt évben Németországban annyi 
élelmiszer ment veszendőbe a FAO megállapítása szerint, amivel egész Észak-Afrika 
Száhel-övezetét (Éhség-övezet) el tudták volna látni. 

Másodszor komoly társadalmi feszültséget idéz elő a Liszaboni szerződésnek az a 
kitétele, hogy az aktív politikusok, főként miniszterek, pártok vezetői, közigazgatási 
személyek kötelezően hallgassanak vallási meggyőződésükről. Ez ellen többször felszólalt 
dr. Erdő Péter bíboros úr, mint az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. Most 
már az Európai Unió tétje lett a keresztény gyökerek tudatos elismerése. 

Befejezésül Robert Schuman-t idézzük: „...a kereszténység olyan tanítás, amely a morális 
kötelezettségek alapelveit minden síkon meg akarja szabni, az egyház a személy legfonto-
sabb érdekeinek, szabadságának, méltóságának, kiteljesedésének megőrzésével foglalko-
zik. Szembefordul mindennel, ami ezeket gúzsba köti.” (René Lejeune: Politika és élet-
szentség - Robert Schuman, Európa atyja, Új Ember Kiadó 2006, ford.: Fejérdy Gergely)
              Károly atya 

Társadalmi hittan 
Bodó Károly atya szervezésében 

Az Úr Jézus Krisztus ezt a témát a SZERE-
TET TÖRVÉNYÉBEN határozta meg! 

Miért törvény ez? Mert nem érzelmi túl-
tengésről, bájos mosolyról van szó, súlyos 
és komoly kötelességekről van szó, parancs-
ba adva! XIII. Leó pápa indította el pá-pai 
szóval a huszadik század hajnalán. 

Előadások ideje és helye: 19:00 óra – Kistemplom 
(minden hónap harmadik hétfője) 

2012. szeptember 17. - Krisztus tanítá-
sában: az Isten és a felebarát szeretete. 
Csak ez lehet igaz alapja a társadalmi taní-
tásnak! 

2012. október 15. - Az Isten által 
meghatározott emberi méltóság 
elsősorban önmagunkat kötelez arra, hogy 
értékes emberekké legyünk. Ez a helyes 
önszeretet. 

2012. november 19. - Az Európa Unió 
tönkretételének folyamata: az alapító 
Atyák keresztény EU-t akartak, amely sze-
retettel befogadó, de nem dirigálható. 
Összefoglaló megbeszélés. 

„A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy 
nem lesz. Egy keresztényellenes demokrácia 
karikatúra lenne, és anarchiába, vagy dikta-
túrába süllyedne.” (Robert Schuman). Krisz-
tus legyen a mi tevékenységünk lelke! 
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Isten hozott, Gábor 
atya! 

István atya utódaként dr. Csépányi Gábort, 
római teológiai tanulmányait befejező atyát 
nevezte ki a bíboros úr városmajori káplán-
nak, aki augusztus 1-jén kezdi meg itteni 
szolgálatát. 

Gábor atya Esztergomban volt szemina-
rista, a 2009/2010-es tanév első felében 
diakónusi gyakoralatát a Bp-Pestszent-
lőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián 
végezte. 2010. június 19-én szentelték 
pappá Esztergomban, általános orvosi dip-
lomával rendelkezve választotta a papi hi-
vatást. 2010-től Rómában, a Gregoriana 
egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 
dogmatikából írt licenciát.  

A Kertvárosi Krónikában, az Újpest-Kert-
városi Szent István Plébániatemplom lap-
jában Horváthné Kati így ír róla: „Gábort, 
gondolom, senkinek sem kell bemutatni, 
hiszen itt nőtt föl közöttünk. Hála Istennek, 
hogy megtalálva hivatását, nem felejtette el 
plébániánkat, és amikor ideje engedi, részt 
vállal László és Ferenc atya munkájából. 
Szerény, nagytudású, humoros, őszinte és 
főleg hiteles, alázatos egyénisége sokunkat 
megragad és Isten felé irányít. Imádkoz-
zunk érte, hogy mindig ilyen maradjon.” 

Szívből kívánjuk, hogy új helyeden is Is-
ten áldásával, az Ő dicsőségére és a hívek 
örömére végezd lelkipásztori munkádat. B.B. 

Útravaló – Isten áldjon, István atya! 
Michel Quoist: A pap vasárnap esti imája 

Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. 
Nehéz melegen megfogni egy kezet, anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. 

Nehéz fölébreszteni a szeretetet, - és mégis teljesen csak a tiéd maradni… 
Nehéz mindenkinek mindene lenni, - és önmagam számára csak semmi és senki. 

Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. 
Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. 

Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. 
Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. 

Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. 
Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. 

Nem vagy egyedül fiam. 
Én veled vagyok. 
Mert Én te vagyok. 

Szükségem volt a te emberségedre, 
hogy Megtestesülésemet és 

Megváltásomat  
tovább folytathassam. 
Öröktől fogva választottalak, 
Mert szükségem van rád. 
Szükségem van a kezedre,  
hogy tovább áldhassak, 
Szükségem van az ajkadra,  
hogy tanításomat hirdethessem, 
Szükségem van testedre,  
hogy szenvedjek továbbra is. 
Szükségem van szívedre, hogy 
szerethessek továbbra is, 
Szükségem van rád, hogy üdvözítő  
munkámat tovább folytathassam. 
maradj velem, fiam… 

Szent Jobb-körmenet 
augusztus 20-án 

Találkozás az Erzsébet téri volt 
buszpályaudvar József Attila utcai 
oldalánál 16:15-16:30 óra között. 

A városmajori hívek együtt 
vonulnak a bazilika előtti térre. 

 

Ismét volt napközis tábor! 
Június 18-22. között második alkalommal került megrendezésre a napközis tábor, ezúttal 
a közösségi házban, mely messze felülmúlta várakozásainkat – szervezőkét, gyerekekét, 
szülőkét egyaránt. 

Sok szülő számára nagy segítség ez a tábor, hiszen az iskola befejeztét követő első hé-
ten biztonságban, szerető kezekben tudhatja gyermekét, és nem utolsósorban a résztvevő 
maradandó élményekkel gazdagodik. A lelkes szervezésnek, átgondolásnak, tapasztala-
toknak köszönhetően ez sikerült. 

Ezen a forró nyári héten több mint félszázan gyűltünk össze. Délelőtt ezért korosztály 
szerint 2 csoportra oszlottunk. A reggel kilenckor kezdődő közös bemelegítő játékot kö-
vetően a csapatok különféle programokon vehettek részt. A kisebbek Jézus korába repül-
tek vissza, bibliadrámáztak, kézműveskedtek, játszottak, míg a nagyobbakkal megismer-
tük a Szentlélek ajándékait, beszélgettünk, vetítettünk… Ezalatt tízóraira, és ebéd előtt 
játékra - az örök kedvenc métára - is volt lehetőség. 

A kétfogásos ebédet közös zenélés és éneklés, majd naponként változó, különféle délu-
táni program követte, így például volt sorverseny és akadályverseny, de métáztunk, fociz-
tunk, számháborúztunk, együtt nyomoztunk (miután egy vezetőtársunkat “elrabolták”), 
és készítettünk egy nagy majorfoglaló kvízt is. A „hagyományhoz” híven, az utolsó napon 
levetítettünk a tábor élményeiből összeállított kisfilmet, melyre a kedves szülőket is el-
hívtuk. 

A tábor hatalmas sikert aratott, mely a vezetők, a hitoktatók és a szervezők odaadó, 
lelkes munkájának érdeme. Ezt mi sem igazolja jobban, mint a gyerekek mosolya, és 
persze saját beszámolójuk: 

“A programok izgalmasak, szuperek és királyak voltak.” 
“Jó volt a hangulat és jól éreztem magam” 
“Nagyon jó és szórakoztató volt.” 
“Ott voltak a barátaim, de sokakat megismerhettem.” 
“Nagyon szívesen jövök jövőre is.” 
Bár a búcsút volt, aki megkönnyezte, úgy gondolom, mindannyian szép és színes emlé-

kekkel gazdagodva indulunk neki a nyárnak e tábort követően, remélve, hogy a hittantá-
borban még viszontlátjuk egymást. 

Gyere velünk táborozni jövőre is!             Riesz Beni, szervező 
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Csattogóvölgy, családos tábor 
Hat nap, amiből a többi 359 rengeteg erőt merít. 

Immár nyolcadik alkalommal. Mi hatod-
szorra voltunk, de első pillanattól kezdve 
éreztük rajta keresztül a közösség megtartó-
megszentelő erejét. 

Hazatérve szűk a lakás. Hiába van kilátás, 
széles horizont az erkélyről - a Csattogóvöl-
gyet kerítő hegyek vonulata, az éjjel millió 
csillaggal teli ég, a tágasság, amit bejár az em-
ber, míg a faházaktól a focipályán át az étke-
zőhöz jut - mindez pótolhatatlan, egészen 
belénk ivódik a hat nap alatt. 

Mert bár gyorsan elrepül, és valóban ki-
csiny töredéke a nyárnak: valójában mérhe-
tetlen hosszú idő ez, mert nincsenek elvesz-
tegetett pillanatai. 

A reggel hétkor mindenkit kereplővel föl-
rázó ébresztőtől („Szervusz paplan, szervusz 
párna, váljunk most már el…”) az éjszakába 
nyúló beszélgetésekig, bor-/tea-/pálinkakós-
tolókig, taizéi imáig vagy táncmulatságig na-
gyon hosszú a nap. Ha így visszagondolok: 
minden belefér. 

Mély és fontos igazságokat érintő és ugyan-
akkor gyakran igen szórakoztató előadások, 
tanúságtételek (idén Pál Feri atya, a Lackfi 
János – Bárdos Juli házaspár és Tóth Pál vol-
tak vendégeink), elmélyült beszélgetések; 
vidám sportolás; akadályverseny, mely szel-
lemi és fizikai képességeinket egyaránt pró-
bára tette; kirándulás éjjel vagy nappal, kinek 
hogy tetszett. 

Közben az időt rendre tagoló imák, étkezé-
sek és köztes pillanatok tartalmas eltöltése a 
tábor közepén (szívében?) elhelyezkedő kan-
tinban, ahol (itt kell állni a nevüknek) 
Linczenbold Tibi és Zsike, valamint Gelley Dá-
vid és Judit fáradhatatlanul szolgáltak az arra-
járóknak kávéval, sörrel, borral – illetve tíz-
óraikkal, uzsonnákkal. 

Az élet a táborban, az események, a prog-
ramok gördülékenyen haladtak, fennakadás, 
feszültség nélkül. A szervezettség tökéletes 
volt (mint mindig). Sokan dolgoztak vele, 
talán bizonyos fokig mindenki. Ha az előké-
szítésből nem is, a helyszínen való figyelmes, 
segítőkész együttműködésből mindenki 
kivette a részét.  

A főszervező idén a Héjj - Csizmazia házas-
pár volt, Ákos és Gyopár, akik az eddigi tábo-
rok alapvető jól bevált struktúráját megtart-
va, a maguk képére formálták egy kicsit a 
mostanit. Kiváló előadókat hívtak, és megva-
lósították a „forgószínpados, négy helyszínes, 
nagyon izgalmas csütörtök estét, mikoris 
próbára tehettük képességeinket az érzéke-
lés terén. Vakon töltöttük és ettük a palacsin-
tát; csak a tapintásunkra, szaglásunkra ha-
gyatkozva fűszernövényeket ismertünk fel, 
zárakat nyitottunk-csuktunk, készítettünk 
gyurmából képeket, pálinkákat kóstoltunk, 
megpróbálva kitalálni, milyen gyümölcsből 
készültek. Aki pedig csöndre, spirituális bé-
kére vágyott, az elvonulhatott taizéi dalokat 
énekelni az átalakított ebédlőbe. 

Sorolnám, sorolnám az eseményeket – 
Lackfi János rögtönzött író-olvasó találkozó-
ját, vagy Török Mátéval közös előadását, 
Csönge esti meséit, a Kistemplomos Lovagok 
fellépését, a táncházat, gyermekeink kis mű-
sorait a tábortűznél, vagy a mi, felnőttek által 
összeállított versek-nóták előadását utolsó 
este – lehetetlen mindenről mesélni.  

Arról azonban mindenképp írni kell, miért 
lehetett mindez ennyire könnyed, felszaba-
dító, problémamentes. 

A felnőttek közössége nyolc kis csoportot 
alkotott, névadóink családos szentek voltak, s 
a tábornak bizonyos szellemi vázat adott e 
példaképek életszentségében való elmélyülés.  

Az áldozatos, odaadó, szolgáló szeretetet 
Árpádházi Szent Erzsébet, a mindennek elle-
nére kitartó hűséget Szent Rita, Portugáliai 
Szent Erzsébet és Árpádházi Boldog Jolán, az 
állhatatos imát Szent Mónika, a keresztény 
hivatástudatot Boldog Batthyány Strattmann 
László, a minden körülmények között való 
hitvallást Lou Szent Jeromos, az elvhűséget 
Morus Szent Tamás alakján keresztül.  

A mindennapi élet teendői megoszlottak a 
csoportok között (kantin-mosogatás, hely-
színrendezés, időfelelős, ima stb.), mindig 
mindenkinek volt dolga annak érdekében, 
hogy működjön a tábor. A háttérben pedig 
logisztikusként és általános (főleg pesztra-) 

szervezőként ott állt a két megelőző év tábo-
rainak vezető párosa: Bóné Gergő és Vero-
nika, akik lankadatlan, figyelmes, igényes 
munkájukkal, jelenlétükkel azok között vol-
tak, akik megalapozták ennek a hat napnak a 
sikerét. 

És hát a pesztrák! „Nincs rá szó, nincs rá 
fogalom.” 

Reggel ¾ 9-kor nemegyszer síró, szüleihez 
vissza-visszaszaladó három-négyéveseket 
vettek át, hogy aztán délben vidám, a mesé-
lésből kifogyni nem tudó, lelkes gyermekeket 
adjanak vissza. Ahogy haladt az idő, sok gye-
rek „átszokott” a pesztrákhoz, inkább őket 
választották ebédnél is, imánál, misén az ő 
ölükben kötöttek ki. Esti-éjszakai kiruccaná-
sainkat is ők tették lehetővé avval, hogy 
„járőröztek” a faházak között, és a felsíró 
gyermekeket megnyugtatták vagy eljuttatták 
édesanyjukhoz. De nemegyszer ők voltak az 
elalvásnál mesélők, éneklők is.  

Nagy-nagy segítség volt ez nekünk, e nélkül 
nem lehetne ilyen tartalmas, változatos és 
azért pihentető, kikapcsolódást is nyújtó a 
tábor, KÖSZÖNJÜK EZT NEKIK! 

Az évek óta jól működő tábor szemmel 
láthatóan hibátlanul tölti be legfontosabb 
célját: a felnőtt közösség építését. És egyre 
többen vagyunk.  

Minden nyáron felütjük sátrunkat Isten e 
csodálatos völgyében. Mert „jó nekünk itt 
lenni”.      Komárik Anna 

A cserkésznyár első felvonása 

A nyár első felének cserkészprogramjait az 5-6 
fős csoportokban, őrsi keretben lezajlott prog-
ramok jellemezték. A Sóskaborbolyák Pécsett 
jártak, a Szalamandrák a Balatont kerülték 
meg, a Sárkányok megnézték rokonukat, a 
Wawel tövében lévő barlangban… Az ő úti él-
ményeikből szemezgetünk. 

A hatnapos lengyel utunkon minden napra 
jutott legalább egy olyan pillanat, emlék, ami-
ért már megérte elmenni oda. Árva vára, a 
krakkói Wawel, vagy a wieliczkai sóbánya 
önmagukban is megérnek pár óra autózást. 
Persze akármilyen szép is a Tátra ilyenkor, a 
túránk nem lett volna teljes a lengyel sörök és 
az éjszakába nyúló bridge partik nélkül. Peti 

Szép volt a 2000-2600 méter magas tátrai 
csúcsok különleges színjátéka, egyszer nap-
sütésben, máskor felhőtakaróba burkolózva. 
Viszont legközelebb vinni kell citromot és 
tequilát, mert nem tudtunk mit csinálni azzal 

a 2 kg sóval, amit ki lehet hozni a wieliczkai 
sóbányából…                         Kristóf 

Lengyelországi utazásunk első napjának 
legnagyobb élménye Árva várának bejárását 
megelőzve az lett, hogy este fél hétig nem 
tudtuk, hogy hol fogunk aludni. Ugyanis a 
helyi cserkészek szállásához nem volt kulcs – 
ők meg mind táborban voltak. 

Második nap Krakkó várából, a Wawel-ből 
végignézett rendőri intézkedésen derültünk: 
éppen két fiatalt büntettek meg köztéri alko-
holfogyasztásért, miközben három méterre 
tőlük egy söröskorsónak öltözött figura ro-
hangált FREE BEER feliratú zászlócskát len-
getve. A harmadik nap legnagyobb élménye 
egyértelműen a wielickai sóbánya volt, 2012 
legjobb idegenvezetőjével. A negyedik napon 
a naplemente utáni hatalmas köd – Magas-
Tátra – hegyi utak – lemerülő GPS kombiná-
ció hagyott mély nyomot bennünk…       Bálint 


