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SZEPTEMBER

Városmajori Híradó

lyektől, hogyan mutathatnak igazi, követni való utat 
számukra az Evangéliumon át Jézus Krisztus felé.  
 Szeptember elsőszombatján a rózsafüzér imád-
ságban  kérhetjük a Szent Szüzet önmagunkért, 
családjainkért, plébániánkért,  a szentmisében pedig 
kéréseinket sebeink gyógyulásáért, hálaadásunkat 
elvégzett munkáinkért csatolhatjuk Krisztus vég-
telen áldozatához. Mikor e sorokat írom, már csak  
3 hét választ el a Máriaremetére induló Mindszenty 
zarándokutunktól. Boldvai József áldozatos munká-
ja és időt nem sajnáló szervezésének köszönhető-
en valósulhat meg ez a zarándokút. Ez az út nem 
csak nosztalgia, hanem hívő szeretetünk és felelős-
ségünk édes magyar hazánkért. Mindnyájan ismer-
jük Mindszenty József „Ha akad 1 millió imádkozó 
magyar…” kezdetű felhívását. Igaz, 1 millióan nem 
vagyunk, de annál lelkesebben és Magyarországért 
szívünkben érzett felelősséggel kérjük Istent, Nagy-
asszonyunkat, magyar népünk szentjeit, hogy támo-
gassák lélekben, szeretetben, gazdagságban egya-
ránt, a kibontakozás után vágyó magyar népünket.  
 Mi tudjuk, hogy a megoldás, a remény: Jézus 
Krisztus. Jézus Szent Szíve hív bennünket önmagá-
hoz. Hozzá tartozni, mellette elköteleződni, ez a mi 
utunk. Jézus Szíve szeretete adjon erőt és kegyelmet 
egymást szeretni, elfogadni, egymásért élni. 

Forgács Alajos plébános

Bízzunk a Gondviselésben!
Szeretettel köszöntöm  
a Városmajori Híradó olvasóit!
 „Vége van a nyárnak, / Hűvös szelek járnak, / Nagy 
bánata van a / Cinegemadárnak.” Jól ismerjük Móra 
Ferenc kedves kis versikéjét, s azt is tudjuk, mi a cine-
ge madár bánatának oka. Nincs cipője, s télen fázik a 
 lába. Aggódással tekintünk a tél elé, jövőnk elé. Hogy 
fogunk-e fázni, nem tudom, de hogy energiaáraink sú-
lyosan megemelkednek, azt már tudom. Nagyon oda 
kell figyelnünk téli templomfűtésünkre, a kistemplomi 
fűtésre éppúgy, mint a torony helyiségeinek melegen 
tartására.  Hogy mondja Jézus? „Nézzétek az ég ma-
darait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűj-
tenek - mennyei Atyátok táplálja őket, Nem többet 
értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy 
könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?” (Mt 6,26k)  
A cinege madárról is gondoskodik, rólunk még in-
kább. Semmiképpen sem kívánok pesszimista han-
gulatot kelteni, bízzunk a Gondviselésben!
 Jó érzéssel és szívesen tekintek vissza az igen 
meleg nyárra. Nem feltétlenül a hosszan tartó káni-
kulára és az aszályra gondolok, hanem sokkal inkább 
azokra az örömteli eseményekre, amelyek valóban 
büszkeséggel és örömmel töltenek el. 
 A nyáron befejezhettük az immár négy éve tartó 
Aba Novák Vilmos által készített mennyezeti fres-
kó restaurálását. Köszönet az állami támogatásért, 
valamint a kedves hívek adományaiért! Nem utolsó 
sorban hálásak lehetünk a munkát elvégző restau-
rátoroknak, köztük is a vezetőjüknek, Forrai Kornélia 
Munkácsy-díjas festőrestaurátor asszonynak! Gon-
dosságuknak, precizitásuknak és hozzáértésüknek 
köszönhetően, jól eső érzéssel tekinthetünk fel a Te-
remtés hét napját ábrázoló gyönyörű mennyezetünk-
re. Terveink szerint az ősz folyamán Forrai Kornélia 
előadást is tart majd a nagy munkáról és magáról a 
freskóról. A nyáron volt egy csodálatos táborunk is, 
sok élménnyel. Számomra a legnagyobb élmény az 
volt, hogy találkozhattam olyanokkal, akiket eddig 
nem ismertem. Köszönet mindnyájatoknak, különö-
sen is a témát vezető kispapoknak: Beninek és And-
rásnak, továbbá az egész szervezést magára vállaló 
Opor házaspárnak, Erzsinek és Karesznak!
 Augusztus végén megújult templomunk hango-
sítása is. Azzal a reménnyel vehetjük birtokba az új 
berendezést, hogy a testvérek jobban hallhatják majd 
Isten Igéjét. Ezért a beruházásért az Önkormányzat- 
nak, a VÁKE-nek, a Márton Áron Alapítványnak és 
a kedves testvéreknek, valamint természetesen a ki-
vitelező cégnek tartozunk köszönettel. A nyár utolsó 
hónapjában a Keresztény Édesanyák Szent Mó-
nika Közösségének nagyszabású, országos talál-
kozójának adott otthont a templomunk. Az ország 
minden pontjáról idezarándokolt édesanyák azon 
elmélkedtek és azért kérték imádságukban Istent,  
a Boldogságos Szűz Máriát és védőszentjüket, Szent 
Mónikát, hogy miképpen oltalmazhatják meg gyer-
mekeiket, a magyar ifjúságot a rájuk zúduló veszé-

Múltunk a jelenünk része kell, hogy legyen, 
hogy a jövőre legyen mit hagynunk

 Az idei, 2022-es esztendőben emlékezünk arra a 
bombatalálatra, amelyik 80 évvel ezelőtt érte a templo-
mot. Elsőre furcsának tűnhet, hogy miért kell erre emlé-
kezni, hiszen ez egy szörnyű és szomorú esemény volt.  
 Azonban úgy vélem, hogy a múltunk ismerete min-
denképp szükséges, hogy megéljük a jelenünket, és 
építhessük a jövőnket.
 Valóban megkérdőjelezhetetlen a tény, hogy a bom-
ba súlyos károkat okozott nem csupán a templom épüle-
tében, de a hívek szívében egyaránt. Mégis, a romokból 
gyönyörű virágok nőttek ki. Meg lehet itt említeni az össze-
fogást, mely a romok eltakarításában öltött testet, vagy 
azt a 150.000 pengő támogatást, melyet a főváros biz-
tosított a templom újraépítéséhez. Azonban a legszebb 
virág, mely a hamvakból kinőtt, a hívek összefogása és 
a Máriába vetett hit. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
a templom mellett felállított Mária szobor. Emiatt vélem 
úgy, hogy ismernünk kell a múltat, hogyha elmegyünk a 
szobor mellett, jusson eszünkbe annak a sok embernek  
a munkája, áldozata, könnye és verejtéke, akik újjáépí-
tették a templomot. Ezért a jelenben kell hálát adni, és 
a jövőnek pedig tovább adni. Így a szobor sokkal több 
lesz a városmajori híveknek, mint egy Mária szobor  
a sok közül. 
 Szomorú és fájdalmas eseményekkel teli a tör-
ténelmünk, azonban ha képesek vagyunk bízni az 
Istenben, és kérjük Mária közbenjárását, hihetetlen 
virágok nőhetnek ki a romokból.

Máté Kristóf
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Tisztelt Majori Hívő Közösség!

 Világjárvány, háború, aszály, dögvész, éhínség; mintha csak  
a Jelenések Könyvének apokaliptikus látomásai elevenednének 
meg a mindennapjainkban. Sajnos mára mindegyik véres valóság-
gá vált, minden eddiginél kegyetlenebbül világítva rá az ember ki-
szolgáltatottságára. Bennünket, a hívők közösségét megtart az is-
teni gondviselés, az Úr Jézus, akinek a kezébe letettük a sorsunkat.  
Az eddig nagybetűsként emlegetett Nyugaton viszont mára renge-
tegen megtagadták az Istent, és zárójelbe tették mindazt, amit ed-
dig európai értékeknek vallottunk. Többnyire mára a józan észnek 
is búcsút mondtak. Mi több, álságos módon az „európai értékek 
tiszteletének” jegyében, vágyvezérelt ámokfutásba kezdtek, élet-
idegen jelszavakkal ideológiai tébolyt  szabadítva rá Európa egy-
kori kultúrnemzeteire. Ők nem az Istenre függesztik a tekintetüket, 
ők azokat szolgálják, akik maguk játszák az Istent, akik élet-halál 
urának tekintve magukat, mindnyájunkat készek vágóhídra terelni, 
ha ez kell ahhoz, hogy a terveik teljesüljenek. Nekik a háborús 
pusztítás sem drága áldozat az üzlet oltárán, ők az emberéletet 
olcsón mérik. Természetesen mindig a másikét…Pedig meg van 
írva: „Aki kardot ragad, az kard által vész el.”(Mt.26,52). 

 Nekünk, hívők keresztényeknek a sokasodó válsághelyzetek 
nem üzenhetnek mást, mint az összefogás és az összetartás  
parancsát, hiszen rajtunk kívül senki más nem fogja megvédeni, 
egyben megtartani a közösségeinket. Ebben a vészhelyzetben 
pedig el kell, hogy fogadjuk: nem mi vagyunk az igazság letéte-
ményesei, hiszen minden igazság forrása a Szentírás, talán egy 
élet sem elegendő arra, hogy minden parancsát maradéktalanul 
betartsuk.  Megosztottan, vitatkozva, egymással versengve nem, 
csak együttes erővel tudunk úrrá lenni a nehézségeken. A körül-
mények megváltozásával pedig nekünk szintúgy változnunk kell. 
Vagy fogalmazzunk úgy: meg kell újulnunk. Talán erre is utalhatott 
Plébános Atyánk, amikor a családos nyári táborban azt hangsú-
lyozta, hogy csak tagjaiban tud megújulni a plébánia, a megújulást 
pedig nem mástól kell várnunk, hanem magunkban belülről meg-
újulva azt kell keresnünk, hogy mi egyénenként mit tudunk hozzá-
tenni a közös megújuláshoz. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy  
a cselekvéshez az a tudat adjon erőt mindnyájunknak, hogyha Is-
ten velünk, ki ellenünk?
 E lapszámban is a hit szeretetéről és terjesztéséről szólnak  
a munkatársaink írásai, beszédes példát adva a Plébános Atyánk 
által említett öntevékeny hitbéli megújulásról.  

Változatlanul várjuk Olvasóink írásait és javaslatait  
a varosmajori.hirado@gmail.com e-mail címre. 

Jó olvasást kíván a szerkesztő: Jeney Attila

A városmajori hívek szívet melengető 
kiváltsága, hogy a tekintetünket az égre 
emelve, az Aba-Novák Vilmos ecsetvo-
násaival megörökített bibliai teremtés 
jelenetei szólítják meg a lelkünket. A ma-
gyar képzőművészet egyik méltatlanul 
elfeledett - pontosabban elfeledtetett - 
zsenije maradandó értéket hagyott ránk 
a Nagytemplomban, amely értéket hosz-
szú ideje, kemény és szakavatott mun-
kával kiváló restaurátor csapat varázsol 
újjá mindnyájunk örömére. A felújítás 
„krónikása”, Fluck Dénes, a restaurálás 
utolsó naplóbejegyzését küldte el a Vá-
rosmajori Híradónak.

Hála a városmajori hívek elkötelezett 
és kitartó adományozásainak, valamint  
a Bethlen Gábor Alap munkánkat támogató 
pályázati pénzeinek, templomunk Aba-No-
vák mennyezeti freskóinak utolsó darabja 
is ismét eredeti szépségében néz le reánk. 
A Teremtés 7 napja freskói színvilágukban 
gazdagon, a világháborús sérülések és  
a beázások roncsoló hatásainak kijavítása 
után, szemet és fantáziánkat gyönyörködte-
tő módon végre elkészültek! Amire e sorok 
a hívek kezébe kerülnek, a templomunkat 

látogatók az első meglepetéseken már túl 
lesznek és remélhetőleg elbűvölve szemlé-
lik a 7. nap óriási változásait. Forrai Kornélia 
művésznő és csapata hosszas kutatás vé-
gén megtalálta azt a világháború előtti fény-
képfelvételt, amelynek segítségével a Te-
remtő Kéz ábrázolását eredeti formájában 
tudták helyreállítani. A restaurátorok sza-
kavatott és kitartó munkájáért, fáradozása-
iért ezúton is köszönetet mondunk! Bizony 
mindnyájan nehéz és fáradságos, sokszor 
igen meleg körülmények között varázsolták 
újjá a freskó képeit. Tudásuk és igyekezetük 
méltó elismeréseként a szakmai zsűri előtt 
egy nappal, Aba-Novák Vilmos unokája,  
Kováts Kristóf is megszemlélte a művet és 
nagyon elégedett volt a látottakkal. 2022. 
július 21-én aztán a művészekből álló zsű-

ri késznek nyilvánította a restaurálást és 
méltatta a műalkotás újjászületését. A zsűri 
végén Forrai Kornélia művésznő arra kér-
te a plébánia jelenlévő képviselőit, hogy 
továbbítsák a hívek felé, hogy a freskó 
megvédése érdekében anyagilag is támo-
gassák a tető vízszigetelésének rendszeres 
karbantartását, mert egy esetleges követ-
kező beázás sajnos igen nagy kárt tehet  
a szemet gyönyörködtető alkotásban. Hálát 
adunk a jó Istennek, hogy ezt a nagy mun-
kát a tervezett időn belül eredményesen 
megvalósíthattuk! Hálásan köszönjük Forrai 
Kornéliának és a restaurátor csapatának, 
hogy plébániánk épített örökségét segített 
megőrizni! A restaurálás embert próbáló,  
de rendkívül érdekes mozzanatokkal tarkí-
tott folyamatáról, Forrai Kornélia 2022. októ-
ber 22-én szombaton délután, 16:00 órakor 
tart előadást a Kistemplomban, ahol ké-
pekkel és egyéb részletekkel ismerteti meg  
az érdeklődőket. 

Fluck Dénes

A „Teremtés 7 napja”  
újra régi fényében ragyog!

Ha Isten velünk,  
ki ellenünk?
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Freskó felújítás után 
üvegablak javítás
A freskók felújításán hála Istennek túl 
vagyunk, de a templomunkat vigyázó 
éber szemek újabb, minél gyorsabban 
megoldandó problémára akadtak a fő-
hajóban. A részletekről munkatársunk, 
Fluck Dénes számolt be a Városmajori 
Híradónak.

Már tavaly felfigyeltünk arra, hogy a főha-
jó jobb első Mária ablakán egy résen át 
beszüremkedik a külső fény. Az idén ez  
a rés egyre nagyobb lett. Miután Fűri Ju-
dit üvegtervező, restaurátorral megnézet-
tük kiderült, hogy nem csak a szép Mária, 
hanem a Golgota színes ablakán is de-
formációk vannak. Vélhetően a kánikula, 
továbbá az ablakokat érő tartós napsütés 
következtében a korábban sík üvegtáblák 
meghasasodtak és szilárdságuk, statikai 
egyensúlyuk hátrányosan megváltozott.  
A gondot az okozza, hogy a deformációk 
következtében egyes üveglapok eltörhet-
nek vagy legrosszabb esetben kieshetnek 
a helyükről és a padozatra zuhanhatnak. 
Ezeket a kisebb hibákat vagy a helyszí-
nen, állványon tudja Fűri Judit javítani vagy  
a táblákat a helyükről kibontva, a műhe-
lyébe szállítás után tudja a hibás részeket 
szét, majd pedig újra összeforrasztani.  

A sérült ablakelemek száma tíz fölött van, 
a javítás és a munkához szükséges állvány 
becsült összköltsége hatmillió forint. 
Gondjainkat tetézi, hogy miután a plébá-
nia éves költségvetésének elkészítésekor 
ezeket a hibákat még nem fedeztük fel, így 
nem tudtunk a javításra költséget beter-
vezni, vagyis új váratlan kiadás jelentkezik. 
Éppen ezért az őszi hónapoktól kezdve, 
ezeknek az ablakoknak javítási költségeire 
fogjuk a hívek segítségét és adományait 
kérni.

Fluck Dénes

Idén is táborba szállt kétszáz, közös pi-
henésre vágyó majori testvérünk, hogy 
július 23-28-ig Sopronban keressék a tes-
ti-lelki megújulást. A tábor ajándékaival 
feltöltődve, az első táborozó Nagy Zsuzsa 
küldött élménybeszámolót a plébániai 
családos táborról, a Városmajori Híradó 
olvasói számára.

A rég várt megérkezéskor az előadó térben 
a tábor köszöntője fogadta a résztvevőket, 
mely a 121. zsoltár kezdő szavai: „Szeme-
met a hegyekre emelem, onnan jön az én 
segítségem. Segítségem az Úrtól van, aki 
teremtette az eget és a földet.” Tábori kö-
szöntőnk a Biblia leghosszabb könyvéből, 
az ünnepi zsoltárok közül való, kiáltás a szív 
mélyéről, az Isten iránti mélységes bizalmat, 
a benne bízók reménységét tükrözi. 
Az Úr kegyelme kezdettől fogva érezhető volt 
a soproni táborhelyen. Elhelyezkedésünk 
után egy nagy eső is a helyszínre érkezett, 
mely a napok óta tartó trópusi meleget el-
viselhetőbbé szelídítette.  A felfrissült tiszta 
levegő tökéletes kezdés volt a régvárt talál-
kozásokhoz és a táborozók testi-lelki felü-
düléséhez. Első táborozóként hálás vagyok 
Istennek, hogy ráirányította figyelmemet a 
plébánia nyári táborára. Részvételi szándé-
komat tovább erősítette Halmi Erzsi és Opor 
Karesz meghívásos tájékoztatója, mely sze-
rint a táborok résztvevőinek életkora nagyon 
széles skálán mozog, a kicsi gyermektől 
a korosabbakig minden korosztályt felölel. 
Felemelő volt megtapasztalni a jószándékú 
nyitottságot, a segítőkészséget, továbbá a 
családos tábor magas szintű szervezettsé-
gét. Sikerült személyes kapcsolatokat is ki-
építeni a táborozókkal, sokat kaptam tőlük, 
hitben és lelkiekben gazdagabbnak érzem 
magam, nagyon nagy élmény volt! A 200 
résztvevős táborunk lelki vezetői Lojzi atya, 
Riesz Beni, Faragó Andris és Schmotzer 
Kristóf voltak, akik segítettek hitünk elmélyí-
tésében, nemkülönben találkoznunk Istennel 
és önmagunkkal egyaránt.  Felemelő volt, 
hogy a programok között olyan sokféle, a 
hitünket átélő és erősítő lehetőség közül 
lehetett választani fakultatív módon. A napi 

szentmisék, a Majorchestra halk zenéjével 
kísért, nagyon szépen kivitelezett szentsé-
gimádás, a zsolozsmák, az imaműhelyek és 
a gyónási lehetőségek követendő példákat 
mutattak be az egyéni életünkben folyama-
tosan megélhető hit rendszeres átéléséhez.  
A kiscsoportos megbeszéléseken jó volt 
érezni a csapatba tartozást, szembesülni 

azzal, hogy a gondjainkkal nem vagyunk 
egyedül, mindenkinek vannak nehézségei, 
az Úr gondoskodó szeretetét élete folyamán 
mindegyikünk többször is megtapasztalta 
már. Tanulságos, néha nehéz volt önmagun-
kat más szemszögből is látni, a mélyen ben-
nünk élő gondok okozta kisugárzást kezelni. 
Sok hasznos gondolat került felszínre, me-
lyek mindegyikünknek lelki muníciót adtak a 
továbbiakhoz. Hálás köszönet Istenünknek, 
hogy ezt így együtt is átélhettük! 
Beni és Andris a délelőtti vezetett elmél-

Életünkkel beszéljünk Istenről
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kedéseken ószövetségi fogalmakat, (mint 
a kivonulás - egy új út kezdete, a remény - 
úton levés a valóságba, az egység - együtt a 
hegyen, és az ígéret földje - a hely, amelyre 
vágyunk) hoztak számunkra is értelmezhe-
tő közelségbe. Gyengéd humorral ötvözött 
kreatív példa volt a vö-
röshagymás bemutató, 
amelynek során a leg-
belsőbb érintettségünket 
próbálták megjeleníteni 
egy szép fej vöröshagy-
ma héjankénti szétsze-
désével. Mint elmondták, 
az emberi lélek belső ré-
tegei is hasonlóképpen 
illeszkednek egymáshoz.  
Érdekes élmény volt!
A plébániai megújulás 
megbeszélésen a véle-
ményezésre szétküldött 
anyaggal kapcsolatban, 
Dragonits Márti tartott 
rövid beszámolót. A be-
érkezett válaszok feldol-
gozása és összefésülése 
a munkacsoport részéről 
folyamatban van. Ezt kö-
vetően Lojzi atya vélemé-
nyét kérdezte a plébániai 
liturgia, továbbá a lelki élet 
megújításáról. Lojzi atya 
válaszában Keresztelő 
Szent János gondolatait 
idézte. Nem az egyhá-
zat, a körülményeket kell 
megváltoztatni, hanem 
nekünk kell megújulni, 
megtérni (metanoia).  
A megújulás feltételei: a személy, a tanítás és 
az életstílus.  Kevés az élményszintű rész-
vétel, könnyebb másoktól várni a megoldást, 
mint reálisan átgondolni ki mire alkalmas, mit 
tud teljesíteni. Ne csak kapni akarjunk, ha-

nem adni is! A realitások teljesítményt várnak 
el mindegyikünktől, egyéni készségeink sze-
rint az igehirdetés, a tanúságtétel és a sze-
retetszolgálat területein. A kimondott szóval, 
az életünkkel kell beszélnünk Istenről. Jó kö-
zösség formáló és építő eszközök a lelki gya-

korlatok, a ministráns tábor, a hittan tábor, az 
alfa kurzus, és a Szentlélek szeminárium. 
Sok területen lehet az egyéni készségeinket 
kamatoztatni, csak akarni és tenni kell!
Miklósi Balázs az egyéni felajánlások össze-

hangolását, továbbá a plébániai közösségek 
minél hatékonyabb együttműködését szor-
galmazta, utalva arra, hogy jelenleg 25 féle 
közösség működik egymástól függetlenül a 
plébániához kapcsolódóan. Az összekötő 
szálakat közöttük a levelező listák jelentik, 

amelyeket viszont a fiata-
lok kevesen látogatnak.
A hitbéli együttléten túl, 
minden korosztálynak volt 
lehetősége a kötetlen szó-
rakozásra is. A gyerekek 
rendkívüli módon élvezték 
Bertalan Árpi teljes lényü-
ket mozgósító vidám me-
séit, de ki nem hagyták vol-
na a táncos gyerekbulikat, 
a kézműves műhelyt, illetve 
a csoportos játékokat sem. 
A felnőttek szintúgy sokféle 
szórakozási lehetőségből 
választhattak. Nagy sikert 
aratott a körükben a vidám 
hangulatú borvetélkedő, 
Schön Gyuri verses-ze-
nés műsora, nemkülönben  
a zenés-táncos ismerke-
dési és búcsúest, valamint 
a humort sem nélkülöző 
feladványokat rejtő kiscso-
portos akadályverseny is. 
Zoltán atya idén is meglep-
te a táborozókat egynapos 
látogatásával. Zsűritagként 
segített a táncos előadá-
sok értékelésében, majd 
pedig örömmel vett részt 
egy kártya partin is.
Az egészséges életmód 

fontosságára világított rá a naponta ismét-
lődő reggeli torna, amire a jó ritmusérzékű, 
fáradhatatlan Kövesdy Marcsi buzdította  
a résztvevőket. Komoly mozgáskultúrát igé-
nyelt az eső utáni pocsolyatánc, amelyet bo-

Kettesben Jézussal
A plébániai tábor Dr. Mihályi Lászlóné Mariann számára is maradandó 
élményt jelentett. Felhívásunknak eleget téve, az alábbiakban bensősé-
ges, személyes emlékeit osztja meg olvasóinkkal.

Az Opor Karesz és Halmi Erzsi által kitűnően megszervezett soproni táborban 
béke, nyugalom, szeretet, mosolygós arcok uralták a terepet.  Mind a testfris-
sítő reggeli tornák - köszönet a Kövesdy családnak  - ,  mind a lélek ápolá-
sát  jelentő  előadások, imaműhelyek  - köszönet Faragó Andris és Riesz Beni  
kispapoknak -   nagy élményt jelentettek a számunkra. A kispapok előadásai 
mélyre ástak bennünk. Egyre jobban érezhettük Jézus jelenlétét, ami a „LÉPJ 
BE AZ UTOLÓ VACSORÁBA!” című imaműhelyben vált valósággá.  Már alko-
nyodott, amikor az esti ima után elindultunk az „UTOLSÓ VACSORA” helyére. 
Már majdnem megérkeztünk, mikor Beni azt mondta: „Mossátok meg társaitok 
lábát, ha ti is akarjátok!” A helyszínen voltak vizespalackok, és törlő papírok. 
Megmostuk egymás lábát. Senki sem ellenkezett. Közben arra gondoltunk, 
hogy ezzel Jézushoz tartozásunkat mi is megerősítjük. Aztán tovább menve 
megpillantottuk a szép fehér terítővel és a közepén egy csíkban bordó tüllel 
borított, apró, égő kis mécsesekkel díszített hosszú asztalt, amin kis tálcákon 
kovásztalan kenyér (macesz), a bárányhúst jelképező sonka és saláta volt.  
A háttérben alkalomra hangoló halk zene szólt. Teljesen meghatott ez a szent 
hangulat. Elfogyasztottuk közösen a vacsorát úgy, ahogy a tanítványok is  
Jézussal. Aztán meggyújtottunk egy gyertyát, a kis mécseseket eloltottuk. Most 
már csak a gyertya fénye világított a sötétségben. Egymásnak adva, annak fé-
nyénél kis cédulákról olvastuk fel Jézus Búcsúbeszédének egy-egy mondatát. 
El-elgondolkodtunk rajta. Jézus velünk volt. Aztán ki-ki keresett magának egy 
helyet, ahol Jézussal kettesben lehetett. Kell ennél több? Hálát adok Istennek, 
hogy ez megtörténhetett velünk!....   

Hálás köszönettel Mihályiné Mariann
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káig érő vízben, esőben a hölgyek adtak elő, 
valamint a bemutató előtt 3 perccel alakult 
tagbaszakadt férfiak együttesének csigavo-
nal tánca is. Az „örökmozgó” gyerektársaság 
szintén felejthetetlenül szép kis táncbemuta-
tót tartott a táborlakók számára. A kulináris 
élvezetek csúcsát a majonézzel, fokhagy-
mával kevert reszelt sárgarépás szendvics 
jelentette mindenki számára, annál is inkább, 
mert ez a finom különlegesség inkognitó-
ban érkezett a vidám estre, ráadásul első 
pillantásra körözöttes szendvicsnek álcázta 
magát. Zemlényi Lívia már a korábbiakban 
is bevált receptje az új táborozóknak is na-
gyon ízlett. A kulturális és úti élmények között 
minden korosztály számára meglepetés volt 
a brennbergbányai és Fertő tavi kirándulás, 
valamint a soproni városnézés.  Zemlényi 
Zoli gondosan ügyelt a tábortűz körüli tenni-
valókra, Linczenbold Maxi a tábortűznél és 
a búcsúesti tánctanításban nyújtott figyelem 
felkeltő alakítást, mely mindenkinek nagy él-
mény volt.

Hálás szívvel és szeretettel köszönjük Opor 
Karesznek, Halmi Erzsinek a tábor előké-
szítési, szervezési és lebonyolítási munkáit, 
Lojzi atyának, Riesz Beninek, Faragó And-
risnak, Schmotzer Kristófnak a hitbéli támo-
gatásunkat és a lelki muníciót. Szeretettel 
köszönjük Linczenbold Tibornak és Csókási 

Zsikének, továbbá a 40. házassági évfordu-
lóját ünneplő Hóka házaspárnak Katinak és 
Gábornak, a figyelmes és áldozatkész helyt-
állását a kantinban, illetve az ellátásunkhoz 
kapcsolódó munkákban. 

Köszönjük az összes szervezőnek, segí-
tőnek, résztvevőnek az idei plébániai tábor 
minden ajándékát és azt, hogy a résztvevők 
idén is elmondhatták, hogy eddig ez volt a 
legjobb tábor. Köszönjük Isten kegyelmét és 
gondoskodását, hogy ilyen nagy létszámmal 
jelen lehettünk és megtapasztalhattuk figyel-
mes szeretetét és az összetartozás közös-
ségformáló erejét a tábor teljes ideje alatt!                       

Nagy Zsuzsa

A Budapesti Városmajori Jézus Szíve Plé-
bánia és a Budapesti Istenhegyi Szent 
László Plébánia Kolping Családjai 2022. 
június 18-án közös Mária-zarándoklatra in-
dultak Kocsis István plébános, prézes atya 
vezetésével Oroszlány-Majkpusztára. Nem 
messze Oroszlánytól, a Majki-tó partján, az 
erdő mellett fekszik a kamalduli remeteség. 
Az odavezető út mentén, a tó északi part-
ján 1736-1757 között épült fel a Celli Szűz 
Mária tiszteletére emelt kápolna az osztrák 
barokk építész, Franz Anton Pilgram tervei 
szerint. A gazdagon díszített épület egy kis 
dombon áll, ahova márványlépcsőkön le-
het feljutni. A kápolnában vasárnaponként 
és ünnepnapokon a kamalduli szerzetesek 
tartottak szentmiséket azoknak a magyar, 
német és szlovák nyelvű embereknek, akik 
a remeteség építésén dolgoztak. Bár az 
épület a Székesfehérvári Egyházmegyé-
hez tartozik, a Vérteserdő Zrt. gondozá-
sában áll. Az Encsi Csaba főmérnök úrral 
folytatott egyeztetésünknek köszönhetően 
lehetővé vált, hogy István atya szentmisét 
mutasson be itt számunkra. A szentmisé-
ben imádkoztunk a június elején elhunyt 
Nemes Róbertért is, aki Magyar Kolping 
Szövetség alkalmazottja és a Magyaror-
szági Kolping Mozgalomért Alapítvány 
megalapítója volt.

Majk azon kevés kamalduli remeteségek 
egyike Közép-Európában, amelyeknek 
mind az épülete, mind pedig annak kör-
nyezete építészetileg eredeti formájában 
maradt fenn. A kamalduli elnevezés olasz 
eredetű, jelentése: a toszkán Camaldoli 
városból származó. A remeteséget idegen-
vezetővel jártuk körbe. 

A rendet Romuald herceg, a lombardiai 
hercegi család sarja (később Szent Ro-
muald) alapította 1009-ben Itáliában. A 
rend tagjai lelki tökéletességre törekedtek, 

ennek elérése érdekében magányosan, 
elmélyülten éltek. A ruhaviseletük miatt 
„fehér barátoknak” is nevezték őket. Fehér 
csuhájukat elöl-hátul kötény egészítette ki, 
ezt derekukon jellegzetes barátzsinór fogta 
össze. Lábukon leginkább sarut, ritkábban 
csizmát hordtak. Fejük tetejét borotválták, 
tarkójuknál félkörívben rövidre nyírt hajat 
és hosszú szakállt viseltek. A kamalduli 
szerzetesek egymással nem kommunikál-
tak, és nem érintkeztek a külvilággal sem. 
A némasági fogadalom alól csak a decem-
ber 28. és január 2. közötti napok voltak 
kivételek: ekkor a refektóriumban gyűltek 
össze, máskor azonban cellaházuk telkét 
is csak engedéllyel hagyták el. További fel-
mentést kapott a mindenkori kapus testvér, 
hiszen neki kötelessége volt válaszolnia az 
érkezőknek, valamint a remeteséget ellá-
tó beszállítóknak. A néma barátok kapuja 
egyébként beszédes a szó szoros értelmé-
ben, hiszen átlépbe a bejáraton, kedves 
hang adja a tudtunkra, hogy e kapun belül 
a némaság az úr. 

Magyarországon a XVII. században tele-
pedtek le a kamalduliak, az első, mindösz-
sze három szerzetes 1735-ben érkezett 
Majkra. A remeteséget megelőzően, a mai 
épületegyüttestől délkeletre a XIII. század 
első felében felépített premontrei Nagybol-
dogasszony prépostság állt. Ennek kolos-
tora a török időkben elnéptelenedett, majd 
1727-ben a hozzá tartozó, egykor három 
hajós román kori templom romjaival együtt, 
a fraknói gróf Esterházy József birtokába 
kerültek. A kamalduli remeteség építése 
1733-ban kezdődött el a nagy osztrák ba-
rokk építész, Franz Anton Pilgram tervei 
szerint. A munkálatok az 1770-es évek 
elejéig folytak, Pilgram halála után az Es-
terházyak uradalmi építésze, Fellner Jakab 
fejezte be az építkezést. 1770-re nagyjából 
elkészült a remeteség, felépült a konvent 

Mária-zarándoklat lélek s föld 
mélyébe, Turul magasába
Amikor Boldvai József szerzőtársunk jelentkezik egy írással, akkor mindig valami 
mozgalmas, a hitünk mély átélésére szolgáló eseményről számol be nekünk. Ez 
alkalommal a Kolping Közösség tagjaként adja közre az idei Mária-zarándoklatuk 
élménybeszámolóját. 
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épülete, a 17 cellaház továbbá a templom 
épülete is. A belső díszítéseket csak ké-
sőbb, az 1770-es évek elején fejezték be. 
1782-ben II. József feloszlatta a kamalduli 
rendet, a rendház berendezését kiárusítot-
ták. A rend feloszlatása után a templomot 
is lebontották, csak a tornya maradt meg. 
A sokáig elhanyagolt épületegyüttes visz-
szakerült az adományozó gróf Esterházy 
család tulajdonába, majd gróf Esterházy 
Móric 1860 körül vadászkastélynak alakít-
tatta át. Az épületegyüttes mindmáig meg-
őrizte egyedi szerkezeti sajátosságait és 
művészi kialakításának értékeit. A fallal kö-
rülvett területen kis utcákat alkotva, szigorú 
rend szerint megszerkesztve, a központban 
álló templom körül épült ki a klauzúra terü-
lete 17 cellaházzal. Minden cellaház négy 
helyiségből állt, a folyosóról jobbra nyílt a 
freskókkal, stukkókkal gazdagon díszített, 
oltárral felszerelt kis kör alaprajzú kápolna, 
vele szemben helyezkedett el az egyszerű-
en, egy ággyal, kandallóval és könyvszek-
rénnyel berendezett lakószoba, innen nyílt 
egy kisebb műhely, vele szemben pedig a 
kamra. A szerzetesek külön-külön elmélked-
tek kis cellaházaikban; tudományokkal és 
művészetekkel foglalkoztak. Minden ház-
hoz az alapterületükkel megegyező méretű 
zárt kiskert tartozott, ahol a remeték gyógy-, 

és fűszernövényeket, zöldségeket, gyümöl-
csöket termeltek. A termények egy részét 
a remeteség területén működő gyógyszer-
tárban dolgozták fel. Ezenkívül kézműves-
kedtek a remeték, fafaragással, festéssel, 
fazekassággal szolgálták az Istent. Az év 
nagy részében böjtöltek, húst és bort nem 
fogyasztottak. Kilépve a remeteséget elke-
rítő fal kapuján, óhatatlanul is Ottlik Gézá-
nak a hallgatás erejéről megfogalmazott, 
örökbecsű sorai jutottak az eszembe: „(…) 
A hallgatás Ereje: „Minél jobban ritkulnak a 
szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság; 
s a végső lényeg a hallgatás táján van, csak 
abba fér bele.(…)”  

Napunk következő állomása az Oroszlá-
nyi Bányászati Múzeum volt a település 
külterületén, a remeteségtől néhány száz 
méterre. Idegenvezetőnk még dolgozott 
annak idején a bányában. Ennek köszön-
hetően sok érdekességet osztott meg 
velünk, többek között azt, hogy eddig a 
jelenlegi Magyarország szénkincsének 
csupán 4%-át bányászták ki a bányák 
2014-ben történt bezárásáig. Az Oroszlá-
nyi-szénmedence jellemző gépi berende-
zéseit és bányászati relikviáit itt gyűjtötték 
össze a környékbeli szénbányákból. A volt 
üzemi épület falánál található táblák a bá-
nyamunka veszélyeire, s a föld alatt életü-
ket vesztett bányászokra emlékeztetnek. 

Az épület belseje az 1937-ben indult 
oroszlányi szénbányászat történetéről ad 
áttekintést: itt találhatóak a Vértes hegy-
ségre jellemző ásványok, a geológusok 
és bányamérők eszközei, valamint a - bá-
nyásztelepülésekre olyannyira jellemző 
- fúvószenekar relikviái. Az eredeti diszpé-
cserközpont, illetve a bányamesteri iroda 
berendezését is ez az épület őrzi azok 
korabeli, eredeti dokumentumaival együtt. 
Jól követhető a bányászat során használt 
szerszámok, műszerek és védőeszközök 
fejlődése is. A föld mélyét a külön erre a 
célra épített „felszín alatti bányában” is-
merhettük meg, amely valósághűen tárja 
elénk a bányában lévő viszonyokat. Kipró-
báltuk az üzem belső bányavasútját is. Az-
zal a vonattal utazhattunk, ami korábban 
több mint kétszáz méterrel a felszín alatt 
is szállította a szenet és a bányászokat. 
Friss élményeinket Tatabányán az Agora 
Étteremben elfogyasztott ebéd közben 
beszéltük meg.

Hazafelé még Tatabánya közvetlen kö-
zelében, felkerestük a Kő-hegy kiugró 
mészkőszirtjén álló Turul-emlékművet, 
amelynek építését a millennium kapcsán 
kezdeményezték, de végül csak 1907-
ben, a bánhidai csata emlékére állítottak 
föl. A 8 méter magas, kövekből épült talap-
zaton álló, a karmai közt Árpád kardját tar-
tó és a fején koronát viselő turul, közel 15 
méteres szárnyfesztávjával Európa legna-
gyobb fémből készült madara. Az emlék-
mű Donáth Gyula szobrászművész tervei 
alapján készült. Innen páratlan kilátás nyí-
lik Tatabánya hatalmas lakótelepeire, az 
autópályára, és a távoli Vértes hegységre. 
Ezen a helyen idő és tér összesűrűsödik. 
Megérinti az embert a mítoszok szele: „A 
turul ősi magyar jelkép. A legenda szerint 
Emesét, Álmos fejedelem anyját az álmá-
ban megjelent turul termékenyítette meg, 
és azt jósolta, hogy a születendő gyermek 
királyok őse lesz. Egy másik legendánk 
szerint pedig őseink a fejedelem álmától 
vezérelve, melyben a turul mentette meg 
állatainkat a sasoktól, addig követték a tu-
rult, míg az el nem vezette őket Magyaror-
szágra, a kerecsensólymok földjére.”

Boldvai József
Városmajori Kolping Család
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Lánglelkű egykori egyházi elöljárónk-
nak, Prohászka Ottokárnak korántsem 
volt könnyű a pályafutása. Fluck Dénes-
nek köszönhetően, a megújult Városma-
jori Híradóban negyedévről-negyedévre 
bepillantást nyerhetünk éltének egy-
egy felemelő vagy megrázó pillanatába.  
Sorozatunkban ismét bizonyítékát kap-
juk Prohászka önfeláldozó, a Magyar 
Katolikus Egyházért felajánlott szolgá-
latának. 

1905. december 24-én X. Pius pápa a Six-
tus-kápolnában három magyar püspököt 
szentelt, köztük Prohászka Ottokárt is.  
A legendás magyar egyházi elöljáró első 
főpásztori beszédében Székesfehérvárott, 
így fogalmazta meg programját: „Dolgozni 
jöttem. Dolgozni akarok a züllésnek indult 
magyar nép megmentésének napszámá-
ban, a kor bágyadtságától beteg lelkek 
meggyógyításában, a szenvedélyek lázá-
tól elgyötört bűnösök megtérítésén. Mind-
ezt Jézus nevében. Jézus erejével.”

Prohászka, mint püspök is, elsősorban lel-
kipásztor volt. Ezt bizonyítja Szabó Ferenc 
S.J.: Prohászka önmagáról című könyve 
is, amely a Mai írók és gondolkodók soro-
zatban jelent meg Budapesten 1999-ben.  
Olvasóinkkal a jezsuita szerzetes gondola-
tait osztom meg az alábbiakban*:

  „(…)Az 1906. január 21-én beiktatott új 
püspök tovább folytatta országos méretű 
missziós tevékenységét, székvárosában, 
lelkigyakorlatokat, konferencia-beszéde-
ket tartott, s így kezdetben minden jel arra 
mutatott, hogy Prohászka az oly sokszor 
visszasóvárgott Esztergom után Székesfe-
hérvárott új otthonra talált. Ennek ellenére 
1912. május 15-i dátummal már ezeket,  
a kissé ingerült sorokat olvashatjuk napló-
jában: »A lelkigyakorlatokra nézve azt az 
utasítást adtam papjaimnak, hogy men-
jenek a szerzetházakba lelkigyakorlatot 
tartani, mert ott most nem tartok. Hát hi-
szen van nekem e részben sok tapaszta-
latom.«(…) Úgy érzi Ottokár püspök, hogy 
sem hívei, sem papjai nem értik meg őt. 
Ismételten felteszi magának naplóiban azt 
a kérdést, hogy vajon nem lett volna jobb, 
ha nem vállalja a főpásztori megbízatást.”

Mint azt Szabó Ferenc tollából olvashatjuk, a 
szolgálat komoly kihívást jelentett minden fel-
kent püspöknek, és éppen ezért csak hálásak 
lehetünk a hívekért folytatott munkájukért. 

* Szabó Ferenc S.J.: Prohászka önmagá-
ról – Mai Írók és gondolkodók Agapé 1999, 
8.kötet 64. oldal

 

Közreadja Fluck Dénes

A XVI. Ars Sacra Fesztivál nyitókoncertjén 
a Mátyás-templomban a Gemma Éneke-
gyüttes reneszánsz motettákat, továb-
bá kortárs szerzők azonos szövegre írt 
műveit szólaltatja meg a közönség előtt.  
Az egykori városmajori Kistemplomban,  
a Prohászka Ottokár Közösségi Házban  
„A dolgok ismerete” címmel, koncerttel 
egybekötött könyvbemutatót tart Szikora 
József, a Magyar Katolikus Rádió főszer-

kesztője. Ugyanitt „Mária országa” cím-
mel Mendöly Gyöngyi zenés imádságos 
estjén vehetünk majd részt a program-
sorozatban. A Galéria XII. - ben a kerü-
leti kortárs művészek csoportos kiállítása  
a közösség, a kapcsolatban élés fontossá-
gát járja körül. A Hegyvidéki Önkormány-
zat Folyosó Galériájában Angyal Júlia 
szakrális képeit tárják az érdeklődők elé. 

Az idei Ars Sacra Fesztivál olyan sok 
különlegességet tartogat a számunkra, 
hogy még felsorolni is nehéz mindegyiket.  
A nemrégiben a maga teljességében új-
jászületett Lóvasút Kulturális és Rendez-
vényközpont több ünnepi rendezvénynek 
is otthon ad majd. Itt lép fel a nagyszerű, 
fiatalokból álló Jazzation Acapella Együt-
tes, mint ahogy ugyanitt hallgathatjuk meg 
az „Átvilágítás” című irodalmi estet is, Jó-
kai Anna műveiből, Juhász Róza előadá-
sában. E  falak között mutatják be az iz-
galmasnak ígérkező  „Írópárbeszéd” című 
színes irodalmi estet, Szabó T. Anna és 
Dragomán György előadásában. 

Ars Sacra - Őszi kultúra szüret  
a szeretet kultúrájáért

„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” (Jn13,34) 
- ezzel a mottóval indítják útjára a rendezők a tervek szerint 2022. 
szeptember 17-én kezdődő és szeptember 25-én záruló Ars  
Sacra Fesztivált. Az idén már tizenhatodik őszi összművészeti 
mustra kultúránk szakrális kincseiből nyújt ízelítőt kiváló magyar 
művészek, nagyreményű fiatal tehetségek, híres alkotók, szerzők, 
költők lélekemelő műveivel, hogy szebbé, jobbá tegyük a világot.  
A rendezvénysorozatról a Városmajori Híradó felkérésére, Drago-
nits Márta és Toroczkay Ilona küldtek kedvcsináló összefoglalót.

„Dum spiro, spero”  
- Míg élek, remélek
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Másik helyszínünkön, a MOM Kulturális 
Központban a Misztrál Együttes koncerte-
zik, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban pe-
dig Tallián Mariann és Lázár Balázs színmű-
vészek, továbbá Szokolay Dongó Balázs 
Príma-díjas zenész, Bábel Klára hárfamű-
vész és Kovács Zalán László tubaművész 
fellépéseit tekinthetjük majd meg.

Nemzetközi kitekintésként, az Ars Nostra 
lengyel művészeti alapítvány Boguslaw 
Lustik festőművész képeit hozza el az Ars 
Sacra Fesztiválra, az új Szent László Kö-
zösségi Házba.  Hernády Barbara „Gene-

zis” című kiállítása a Felsőkrisztinavárosi 
Közösségi Házban várja a fesztiválozókat, 
míg a Kék Golyó utcai Evangélikus temp-
lomban az Ars Sacra idei mottójáról tarta-
nak műhelybeszélgetést a résztvevők. Az 
összművészeti kulturális kínálat kereté-
ben táncra is perdülhetnek az érdeklődők  
„A feltétel nélküli szeretet” című táncme-
ditációs rendezvényen, a Sacré Coeur 
Nővérek Forrás Lelkiségi Központjában. 

Idén új helyszínt avatunk, mégpedig  
a Magyar Zene Házában, ahol Ránki Fü-
löp Kodály Zoltán összes koncertpódium-
ra írt művét eljátssza. A közismert Makám 
együttes az Avilai Nagy Szent Teréz Plé-

bániatemplomban koncertezik, a Szent Ist-
ván Bazilika altemploma pedig fotókiállítás 
helyszíneként várja látogatóit. Mégpedig 
nem is akármilyen jelentőségű tárlattal!  
A világhírű magyar szobrász, Maria de 
Faykod Lourdes-ban állította fel a „Feltá-
madás Keresztútja” című kompozícióját, 
amelynek szobrairól a művésznő ezúttal 
nagyméretű fényképfelvételeket állít ki,  
a hozzájuk fűzött gondolatainak kíséretében.

Az immáron Ars Sacra hagyománynak 
mondható Keresztkoncertek idén igazi 
zeneművészeti csemegének ígérkeznek. 
Mind a négy templom műsorában elhang-
zik egy kizárólag mostanra született mű 
Bogányi Gergelytől, Tassi Csabától, Kecs-
kés D. Balázstól és Bubnó Tamástól, ame-
lyek tehát ősbemutatók lesznek. Ezeken 
az egymást követő esti koncerteken egyéb 
szerzeményeket is hallhatunk majd mind  
a négy felekezet zenéjéből. Képzőművé-
szeti különlegességet a megújult Népraj-
zi Múzeumban találhat majd fesztiválunk 
közönsége, ugyanis a rövid időn belül vi-
lághírre szert tett építészeti csodában kü-
lönleges műhelytitkokra csodálkozhat rá 
minden látogató. 

A XVI. Ars Sacra Fesztivál idén kilép  
a koncerttermek és kiállítóterek falai kö-
zül. A Budai Várban, a Magdolna torony 
előtti téren ugyanis Kállai Nagy Krisz-
ta grafikus magyar szentek illusztráci-
óból készült kültéri tablók között sétál-
hatunk, ha az éppen erre van kedvünk.  

A színes, tartalmas, egyben a keresztény 
értékeket bemutató fesztiválra nagy szere-
tettel várják a rendezők az érdeklődőket, 
hogy az ősz se teljen el lelki és szellemi 
feltöltődés nélkül. Ne féljünk szentté válni, 
építsük közösen a szeretet kultúráját!
Minden program ingyenes, de egyes prog-
ramok regisztrációhoz kötöttek. 

Regisztrálni az alábbi honlapon lehet: 
www.ars-sacra.hu

Dragonits Márta és Toroczkay Ilona

Az évforduló alkalmából jubileumi engesz-
telő gyalogos zarándoklatot szervezünk 
2022. szeptember 17-én (szombaton)  
a Városmajorból Máriaremetére
. 
Közös ima a békéért, hazánkért, a magyar 
családokért. Az őszi népszámláláson valljuk 
magunkat katolikusnak!
Szervezők: a Városmajori Plébánia,  
a Máriaremetei Plébánia és a Magyaror-
szági Mindszenty Alapítvány

Huszonöt fő rendezőt várunk az érkező 
zarándokok fogadására szeptember 17-én 
reggel 6:30 - 8:00 óra között. 
 
Jelentkezni lehet Boldvai Józsefnél  
e-mail: j.boldvai@boldogbt.hu  
Mobilszám: 20-9410-731

Köszönettel Boldvai Jóska

Meghívó 

Mindszenty József bíbo-
ros, hercegprímás úr  
75 éve hirdette meg  
a „Boldogasszony Évé”-t, 
és vezetett 100.000 férfi 
zarándokot a Városmajor-
ból Máriaremetére.

Mindszenty zarándoklatra

Rendezőket várunk!



Iskolánkban a tanév utolsó hónapja is 
rendkívüli programokkal gazdagította kö-
zösségünk életét. Az egész éves munka 
után az év végéhez közeledve, mindenki 
nagyon várta a nyári táborokat és a pihen-
tető szünetet. Előtte azonban méltó ünnep-
léssel zártuk le a tanévet.

A Nemzeti Összetartozás Napján megem-
lékeztünk az igazságtalan trianoni döntés-
ről és annak fájdalmas következményeiről. 
A hetedik évfolyam színvonalas műso-
ra által erősödhettünk meg abban, hogy 
mennyire fontos a nemzeti összetartozás 
mindazokkal, akik a határon túl küzdenek 
magyarként a kisebbségi léttel. Év végén 

minden osztály tanulmányi kiránduláson 
vett részt, miközben készültünk a nyolca-
dikosaink búcsúztatására is. A ballagás 
idén végre a hagyományainknak megfe-
lelően zajlott. Végzős diákjaink az iskola 
folyosóin, az osztálytermeken keresztül 
az udvaron vonulva köszöntek el az isko-

lától, diákéletük emlékezetes helyszíneitől 
és társaiktól, majd részt vettek az utolsó 
liturgia órájukon a templomunkban. Ezt 
követően gyönyörű palotás táncukat cso-
dálhattuk meg az iskola udvarán. Ballagási 
ünnepünk a nyolcadikos diákok búcsúzó 
műsorával ért véget. A tanév utolsó taní-
tási napján hálaadó szentmisén köszöntük 

meg a kapott kegyelmeket, majd az osz-
tályok visszavonultak termükbe, és követ-
kezett a bizonyítványosztás. Ezután min-
denki izgatottan készülődött, hisz másnap 
kezdetét vette a táborozás. Osztályközös-
ségeink változatos helyeken és programo-
kon vehettek részt a vakáció első hetében. 

Magyarország szinte minden tájegységén 
megfordultunk, hisz első osztályosoktól 
kezdve nyolcadikosokig összesen tizen-
hét osztály szállt táborba a szünidő kez-
detén. Volt biciklitúra a Fertő-tó körül (6.a), 
evezőtúra a Bodrog egész magyarországi 
szakaszán (8. évfolyam), de ez idő alatt 
járt Erdélyben a hetedik évfolyam a Ha-
tártalanul Program keretében, pár héttel 
korábban pedig a nyolcadik évfolyam Fel-
vidéken.
Szeptember - újrakezdés, új lehetősé-
gekkel! Nagy öröm lesz végre ismét talál-
kozni, együtt lenni, dolgozni, és közösen 
imádkozni. Találkozhatnak barátok, ki-
csik és nagyok, tanárok és diákok. Külön 
örömmel várjuk a kicsiket: két osztályban 
kezdik meg új elsőseink az általános is-
kolai tanulmányaikat. Hasonló szeretettel 
várják a felső tagozatba diákjaikat az osz-
tályfőnökök. Örömteli alkalom a tanévnyitó 
szentmisénk, amikor az iskola egész kö-
zössége, tanárok, diákok, szülők, testvé-
rek együtt kezdhetik az új tanévet, kérve 
munkánkra és egész iskolánk közösségé-
re Isten áldását.

Rideg Anna

Országszerte táborba szálltak a PaSa-s diákok

9

Ahogy azt már az előző számainkban is olvashatták, visszazökkent az élet a megszokott kerékvágásba  
a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában. Az eseménydús tanév végének történéseit Rideg Anna 
tanárnő foglalta össze lapunk számára.



10

Gimnazisták tabora

A nyár folyamán a 9-10-es kószák nem 
kisebb dologra vállalkoztak, mint hogy né-
hány nap alatt átszelik a Vértest. El is in-
dultunk a Csókakői vasútállomásról, ahol 
azonban a híres vár hamarosan mega-
kasztott minket. A felújított épület meg-
tekintése után magunk mögött hagytuk a 
civilizációt és elindultunk az erdőbe. Sze-
rencsére az időjárás kellemes volt és a fák 
árnyékában nagyon jó hangulatban halad-
tunk sötétedésig. Az esti szálláshely Ká-
polnapuszta közelében volt, a világháború 
szomorú emlékét őrző kihalt romfalu mel-
lett. A száraz időre való tekintettel egy fák-
lya körül ültünk le este egy hagyományos 
cserkész tábortűzre. Másnap besétáltunk 
Gántra, ahol résztvettünk a szentmisén. 
A boltot egy előzetes telefonhívás után 
kivételesen kinyitották nekünk vasárnap, 
így be tudtunk magunknak vásárolni. Dél-
után a vezetők pihentek egyet, ami alatt 
a többiek egy nagy frizbi focizással vezet-
ték le a felesleges energiájukat. A tovább 
indulás előtt néhányan megkíséreltek 
tisztálkodni egy kékkútnál. Az utunk Vár-
gesztes felé folytatódott, a falu közelében 
kerestünk magunknak éjszakára fekhelyet.  
A sült kolbász és szalonna elfogyasztása 
után egy rendhagyó mesélős tábortűzzel 
zártuk az éstét. Másnap a faluban bevá-
sároltunk majd a Vitányvár felé tartottunk. 
Délután elkezdődött a kószák nyári próbá-
zása, ami a legtöbbjüknek nem csak kihí-
vás, hanem egy nagyon jó élmény is volt. 
Másnap este az idősebbek is csatlakoz-
tak hozzánk és közösen ünnepeltünk és 
vacsoráztunk. A Szárligeti vasútállomásra 
a hőségtől eltikkadva, az útól elfáradva, 
de sok élménnyel gazdagon és feltöltőd-
ve érkeztünk meg, ahonnan a kellemes, 
légkondicionált vonat egyenesen a Délibe 
vitt minket.

Alsósok tábora

A kiscserkészekkel Pókióban ismertebb 
nevén Mohorán voltunk és hat zseniális 
napot. Küldetésünk célja a Macskafogó 
megépítése és a macskák megszelidítése 
volt. Grabowski segítségével a kisegerek 
összegyűjtötték az alkatrészeket, amit 
Fushimisi professzor készített. Nagyon 
melegben történt a küldetés, ezért a dene-
vérek szereztek egy haaaaaatalmas me-
dencét. Idő közben megtanultuk a pokiói 
indulót, amit vígan fújtunk nap mint nap. 
Emellett rengeteget játszottunk a kötele-
zettségek mellett is. Már közel voltunk, 
hogy egy újabb nyomra bukkanjunk ami-

kor feltüntek a patkányok, akiknek ravasz 
szándékuk volt, a macskáktól kaptak egy 
megbizatást. Egyik este tudomásunkra 
jutott a macskáknak egy beszélgetése, 
amiben az egerek ellen terveztek gépe-
ket. Tábortűznél találkoztunk Mr. Teufel-
lel és Safranekkel, akik az egereket pró-
bálták megtalálni, de balszeremcséjükre 
Safranek nem tudott térképet olvasni, így 
nem jutottak el hozzánk. Másnap a ki-
segerek felkészültek az esetleges harcra, 
vizibombák segítsegével. A patkányoknak 
sikerült elrabolniuk Grabowskit, aki sze-
rencsére végül megszökött a kipufogón 
keresztül. Úgy látszik több feladatuk volt a 
patkányoknak, ugyanis Fushimisit is elra-
bolták, akit a kisegerek nagy faradtságok 
árán szereztek vissza az utcáról szerzett 
információk alapján. Idő közben Fushi-

misi asszisztense és Grabowski között 
kapcsolat alakult aminek lánykérés lett  
a vége, aminek kisegerek nagyon örültek. 
Egyszer elcaplattunk egy másik vidékre  
a macskafogó indítógombjáért, ami egy 
furcsa lényekből álló táborban, úgyneve-
zett ősmagyaroknál volt. Sikeresen visz-
szaszereztük, és beindítottuk a masinát, 
amin próba képpen átküldtük a patkányo-
kat, akik azon nyomban kedvessé változ-
tak. Az öröm hatalmas volt, meg is ünne-
peltük azzal, hogy meglátogattuk a pokiói 

kaszinót. Miután mindenki megduplázta  
a pénzét, vagy éppen lefelezte, nyugo-
vóra tértünk, és másnap vígan mentünk 
haza, sikeresen megvédtük az egérvilágot 
a macskák fenyegető közelségétől.

Kósza-próba a Vértesben, 
Macskafogó Mohorán

A majori cserkészekből soha nem hiányzott a vállalkozókedv,  
a humor pedig a lételemük. Vezetőik ezen a nyáron is bőséges és 
változatos erőpróbákra, kirándulásokra vitték a rájuk bízott őrsö-
ket. Csanády Máté és Csanády Dávid élménybeszámolóit Varga 
Balázs szerkesztésében küldték el a Városmajori Híradó számára.
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XII. kerületi programok
Táncmeditációs alkalom - „A feltétel nélküli szeretet” 
2022. szeptember 17. | 10:00-13:00 óra 
Sacré Coeur Nőverek Forrás Lelkiségi Központja 1121 Budapest, Mese utca 11. 
Vendégünk a Jazzation Acapella Együttes! 
2022. szeptember 18. | 19:00 óra 
Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont 1121 Budapest, Zugligeti út 64.
25 éves a Misztrál Együttes! 
2022. szeptember 19. | 19:00 óra 
MOM Kulturális Központ 1124 Budapest, Csörsz utca 18.
Írópárbeszéd 
2022. szeptember 19. | 19:00 óra 
Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont 1121 Budapest, Zugligeti út 64.
Képmás-est / Hol van a hétköznapokban Isten? 
2022. szeptember 19. | 19:00 óra 
MOMKult, Kupolaterem 1124 Budapest, Csörsz utca 18.
MűhelyStúdió ›› Úgy szeressétek egymást... 
2022. szeptember 17-18. | 15:00-19:00 óra 
Evangélikus Templom 1123 Budapest, Kék Golyó u. utca 17. 
„Mária országa” a Városmajori Kistemplomban 
2022. szeptember 20. | 17:00 óra 
Városmajori „Kistemplom” 1122 Budapest, Csaba utca 5.
Könyvbemutató és koncert: Szikora József: A dolgok ismerete  
- közreműködik a KTL Együttes 
2022. szeptember 21. | 19:00 óra 
Prohászka Ottokár Közösségi Ház – „Kistemplom” 1122 Budapest, Csaba utca 5.
Egyenes Labirintus - Pilinszky 100 
2022. szeptember 22. | 18:00 óra 
Hegyvidéki Kulturális Szalon 1124 Budapest, Törpe utca 2.
Bábel Klára hárfaművész és Kovács Zalán László tubaművész közös koncertje 
2022. szeptember 23. | 18:00 óra 
Hegyvidéki Kulturális Szalon 1124 Budapest, Törpe utca 2.
Kiállítások
Kapcsolódásaink 
2022. szeptember 17. 19-24. | 16:00-21:30 óra 
Galéria 12 Kávézó és Kiállítóhely 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 21.
Bogusław Lustyk lengyel festőművész kiállítása 
Szent László Közösségi Ház 1125 Budapest, Cédrus utca 2. 
2022. szeptember 18. vasárnap | 10:00 óra Kiállítás megnyitó
Hernády Barbara – Genezis c. kiállítása 
2022. szeptember 19-22. | 10:00-18:00 óra 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9.
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Iroda új nyitva tartási rend: kedden és csütörtökön 10:00-12:00, szerdától péntekig 16:00-17:00.  

Sürgősségi betegellátás: 213-9620 Urna ügyintézés: kedd 10.00–12.00 és csütörtök 10.00–12.00  
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