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TEREMTŐ LÉLEK
A pünkösdi esemény meghatározza az Egyház egész életét. Az emberek 

megtapasztalták, hogy Isten átjárja az életüket. A Szentlélek eljövetele kö-

zösségünk születésnapja, ami megmutatja, hogy az Úr mindig ott munkál-

kodik az életünkben. Plébániai közösségünk felnőtt csoportja is többször 

rácsodálkozott, hogy egy-egy testvérünk meglátása erősítést és támogatást 

jelentett mindenki számára. Ebben az esztendőben Ferenc pápa Az evan-

gélium öröme című apostoli buzdítását elmélkedtük át. Pünkösd ünnepén 

örömmel nyújtom át a felnőtt csoport nevében azt a lelki csokrot, amit test-

véreink szívében és értelmében a Teremtő Lélek hozott létre. Ezek a gondo-

latok megszólíthatnak bennünket is. 

„Isten az örömre teremtett minket.”

„Ferenc pápa reálisan látja a dolgokat, olyan, mintha itt lenne köztünk.”

 „Nem fordul el azoktól az emberektől, akik hibáztak.”

 „A hívőknek és a papságnak egy irányba kell tartaniuk.” 

 „Az egészséges lelkület a kereszténység mai útja.”

„Isten irgalmas szeretetéből táplálkozunk, és ezt adjuk tovább.”

 „Ne hagyjuk erőtlenül lehanyatlani a kezünket!” 

„Ne legyünk citromarcú keresztények!” 

Isten szeretete mindig újjáteremti Isten népének életét. Nyitott szívvel élve 

észrevehetjük mindazt a jót, amit Ő ajándékoz nekünk testvéreinken keresz-

tül. A pünkösdi esemény folytatódik a ma Egyházában is, amikor a Teremtő 

Lélekkel együttműködve látjuk az irányt, ami felé tartanunk kell.

 N. K.
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A MEGSZENTELT ÉLET ÉVE

Kevesen gondolnánk, hogy a 19. századi 

Németország egy igen fontos szerzetesrend 

születésének lett a színhelye. A Bismarck-

féle keresztényüldözés bizony sok bajt oko-

zott akkoriban, de ez hozta azt a felismerést 

is, hogy csak széles látókörrel, nagy segítő-

készséggel az emberek felé fordulva lehet 

teljesíteni a hitből fakadó küldetést. A ké-

sőbb szentté avatott Ar-

nold Janssen alapította 

meg a verbita missziósok 

első közösösségét.

Arnold Janssen pap 

és matematika tanár volt 

egy német kisváros-

ban, de arra érzett hi-

vatást, hogy egy olyan 

missziós házat alapítson, 

ahol fel lehet készülni a 

szerzetesi életre. Politi-

kai okokból a missziós-

ház végül a német határ-

hoz közeli, de már Hollan diá hoz tartozó 

Steylbe került. A verbitákat ezért német 

nyelvterületen steyli misszionáriusoknak 

nevezik. 

A közösség gyorsan gyarapodott, 

az első külföldön szolgálatot teljesí-

tő misszioná rius Josef Freinademetz 

1879-ben indult Kínába. (2003-ban 

szentté avatták). Néhány év alatt egy-

re több misszionárius került  főleg a 

német gyarmatokra pl. Togóba, Pápua 

Új-Guineába. Arnold atya észrevette,

hogy az örömhír terjesztése nem csak a fér-

fi ak feladata, sőt bizonyos helyeken a nők 

érzékenysége jobban megszólítja az emberi 

szíveket. Így jött létre a Szentlélek Szolgálói 

nevű női rend. A rendalapító atya másik 

felismerés a „hátország fontossága” volt. 

A missziók munkájához 

erős imádságos háttérre 

van szükség, ezért meg-

alapította a Szentlélek 

Szolgáló Örökimádó Nő-

vérek társaságát, akik-

nek a házában állandó a 

szentségimádás. 

Az Magyarországon 

először Mária kémén den 

telepedtek le verbiták �

ÉRDEKESSÉGEK: 
• Zsoldos Imre, Domonkos László és 

Halász Lajos a Fülöp-szigeteken végzett 

munkájáért az ottani „Banaag” elnöki 

kitüntetést kapta;

• napjainkban a Fülöp-szigeteken, Taj-

vanon, Argentínában, Indonéziában, 

Kubában dolgoznak a Magyar Rendtar-

tományhoz tartozó verbiták;

• Csaknem 30 verbita tartozik a Magyar 

Rendtartományhoz. Ők összesen legke-

vesebb hét ország szülöttei.
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JÚNIUS

Június hagyományos magyar neve Szent 

Iván hava. A hónap jeles szentje Szent Pál 

apostol a kilikiai Tarzuszban született. Mint 

a diaszpórában élő zsidó családokra jellem-

ző, Pál családja is hűségesen követte a zsidó 

hagyományokat. Benja-

min törzséből származ-

tak, ezért is kaphatta Saul, 

az első zsidó király nevét, 

aki szintén benjáminita 

volt. De már születésekor 

megkapta a római Pál 

(Paulus) nevet is.

A család a középső 

társadalmi szinthez tar-

tozott. Pál gondos ne-

velésben részesült. Jól 

beszélt görögül, ismer-

te a hellén műveltséget, 

a  pogány kultúrákat és 

a kezdődő gnózist, gondolkodásának gyö-

kere azonban a zsidó hagyományban volt. 

Gamaliel rabbinál tanult Jeruzsálemben. 

Személyiségének megértésében döntő az 

a tény, hogy tudatosan a zsidóság szigorú 

irányzatához, a farizeiz-

mushoz csatlakozott, és 

sok kortársánál buzgób-

ban ragaszkodott hoz-

zá. Ez a sokrétű tudás 

tette őt alkalmassá arra, 

hogy a kereszténység 

legnagyobb hatású ige-

hirdetője legyen. Zsidó 

volt a  zsidóknak, görög 

a görögöknek. Képes volt 

a  legkülönbözőbb fölfo-

gású és képzettségű em-

berek nyelvére lefordíta-

ni az evangéliumot.

HÓNAPSOROLÓ

�

1916-ban. Később Buda té tény ben kaptak 

épületet, majd Kőszegen építettek rend-

házat. Az első magyar verbita misszioná-

riusok 1934-ben hagyták el az országot. 

Ternay János és Scheuermann József Kíná-

ba, Purrman Aquilinus testvér Argentíná-

ba kapott beosztást. 

A kommunista diktatúra egyházüldözé-

se a verbitákat is utolérte, rendházaikat fel-

számolta, a szerzeteseket szélnek eresztette. 

A rendszerváltás után újraszerveződött a 

közösség, ma Budapesten és Kőszegen él-

nek verbiták. 

A közösség alapítója rendkívül fontos-

nak tartotta a sajtóapostolságot, ez mind 

a mai napig sajátossága a közösségnek: 

folyóiratok, újságok, naptárak és más ki-

adványok kerülnek ki a közösség házaiból. 

A Társaság a viszonylagos nemzetköziség 

alapján szervezi közösségeit. Ez azt jelenti, 

hogy a kisebb közösségekben is több nem-

zetiség szülöttei élnek és dolgoznak együtt, 

nemcsak az ún. missziós országokban, de 

Európában is. Ezzel próbálnak a békés 

együttélés és a különböző kultúrák egy-

mást gazdagító hatásának bizonyító jelévé 

válni minden ember számára.

 N. Gy.
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Megtérése adta meg élete értelmét. Addig 

a  Törvényért és az atyai hagyományokért 

buzgólkodott, és üldözte a keresztényeket. 

Pál a  szigorú zsidó törvénytiszteletet vé-

delmezte a  Törvénytől való szabadsággal 

szemben. Azzal a kérdéssel találta magát 

szemben, hogy mi az útja az üdvözülésnek. 

A Törvény vagy Jézus Krisztus? Ez lett életé-

nek döntő kérdése.

A Föltámadottal való találkozása meg-

változtatta az életét. Feladta addigi út-

ját – a  választott néphez és a Törvényhez 

való tartozás elveszítette jelentőségét. Új 

út nyílott, az ember az üdvösségét csak Is-

tenben találja meg, és nem a Törvények is-

meretében. Krisztus kinyilatkoztatása Pál 

számára azt is jelenti, hogy Isten nemcsak 

a zsidókat, hanem a pogány népeket is üd-

vözíteni akarja. A pogányok is hivatalosak 

a hit útjára.

Meghívatásával együtt Pál azt is fölis-

merte, hogy az ő feladata az evangélium 

hirdetése a pogányok között. A rá jellemző 

radikalizmussal járta ezt az utat.

Pál a megtérése után visszavonul Ará-

biá ba, majd tanítani kezd. Eleinte gyanak-

vás vette körül, de Barnabás apostol maga 

mellé vette és két évig együtt tanítottak 

és vezették az antiochiai közösséget. Első 

térítő útjára még Barnabással és Márkkal 

együtt megy, közösen hirdetik Krisztus 

örömhírét Ciprus szigetén és környékén. 

Második útjára már egyedül indul. Máso-

dik és harmadik útján bejárja Kis-Ázsiát, 

és átkel Európába is. Útjain sok nehéz-

séggel és veszéllyel kellett szembenéznie. 

Így vall róla: „Többet fáradtam, többször 

voltam börtönben. Módfelett sok verésben 

volt részem, sokszor forogtam halálve-

szélyben. A zsidóktól öt ízben kaptam egy 

híján negyvenet, háromszor megbotoztak, 

egyszer megköveztek. Háromszor szenved-

tem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt 

tengeren hányódtam. Sokszor voltam ván-

dorúton. Veszélyben forogtam folyóvizeken, 

veszélyben rablók miatt; veszélyben népem 

körében, veszélyben a pogányok között; ve-

szélyben a városokban, veszélyben a pusz-

taságban, veszélyben a tengeren; veszélyben 

az áltestvérek közt. Fáradtam és gyötrőd-

tem, sokat virrasztottam, éheztem és szom-

jaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam és 

nem volt mit fölvennem.”

Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják és 

bíróság elé állítják, de Pál római polgár 

volt, ezért a császárhoz fellebbezett. Így 

hajón Rómába szállították. Az ottani fog-

ság könnyű volt – háziőrizetben tartották, 

vendégeket is fogadhatott. Ezt az időt is 

felhasználta az evangélium terjesztésére.

Következő útja Hispániába vezetett. Erről 

az útjáról nem sokat tudunk.

Rómában halt vértanúhalált a Néró féle 

keresztényüldözés idején.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009. N. K. E.

�

Május 17-én volt templomunkban 

az elsőáldozás – cikkek és további fotók 

a 16-17. oldalon!



�

A CSÖNDBEN RÁTALÁLNI
Nagycsütörtöki virrasztás

2015. április 2.

Az idei nagycsütörtökön – a szokásokhoz 

híven – többen együtt virrasztottunk a 

környező egyházközségek tagjaival és veze-

tőivel, de az időjárás miatt nem a szokásos 

helyen, az ócsai erdőben, hanem a Sorok-

sár-Újtelepi plébánián idéztük fel e fontos 

este eseményeit, hogy Jézus kérésére együtt 

virrasszunk vele, felkészülve az óra eljöve-

telére.

A szentírási gondolatok meghallgatása és 

közös éneklés után mind egy-egy mécsessel 

vonultunk külön a plébánia egy-egy zugá-

ba, hogy egyedül, a csöndben meghalljuk 

Isten szavát, és így az imával készítsük fel 

lelkünket húsvét ünnepére. A magányos 

virrasztás után pedig közös imával zártuk 

az alkalmat, ezzel is szimbolizálva az apos-

tolok közösségét.

Végül a plébánia egyik közösségi termé-

ben a nagycsütörtöki virrasztásokon már 

szokásos agapéval láttak minket vendégül, 

ahol a szédervacsora egyik fontos ételét, a 

charosetet fogyasztottuk. Zsolt atyától azt 

is megtudhattuk, hogy az étel milyen szim-

bolikus üzeneteket hordoz a zsidók egyip-

tomi fogságáról és szenvedéséről, hogy így 

a virrasztással és a vacsorával együtt még 

közelebb érezhessük magunkat ahhoz a 

nagycsütörtöki vacsorához, ahol az Oltári-

szentség alapítása történt.

B. D.
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HAGYOMÁNY LESZ?
Locsoló mulatság

2015. április 6, húsvéthétfő

Húsvét hétfője a népi hagyományok, lo-

csolkodás, ehhez kapcsolódóan családi és 

baráti találkozások, beszélgetések, az öröm, 

a vidámság napja. Miért is ne találkozhat-

na a plébánia közössége is ezzel az apro-

póval? A várakozásnak megfelelően szép 

létszámban gyűltek össze ifj ak és kevésbé 

ifj ak a meghirdetett locsoló mulatságra. Az 

otthoni ünnepi dőzsölés közepette itt jól 

esett az egyszerű, de ízletes zsíros kenyér 

hagymával, mellé egy kis borocska vagy 

málnaszörp, utána egy kis süti a másik ba-

tyujából. Volt néptánc tanulás Vörös Árpád 

vezetésével, hozzá az élő zenét Túri András 

és kedves családja, valamint barátai húzták 

hegedűn, brácsán, tamburán, gitáron és bő-

gőn. Ahogy a lábunk kimerült, és lerogy-

tunk, Nemcsics Gyöngyi a tőle megszokott 

módon rövid, szellemes, tartalmas, isme-

retterjesztő húsvéti vetélkedővel táncoltatta 

tovább elménket. A hímes tojás verseny-

re  28 pályaművel neveztek a lányok.  Az 

ezekre adott szavazatok kiértékelése alatt 

a férfi ak, fi úk bátrabbjai locsolóvers mon-

dásban versengtek. Ezt ismét tánc követ-

te, ezúttal Szabó Endre székely furulyán, 

Csomó Tamás ütőgardonon adta hozzá a 

ritmust. Pihenésként népi énekeket tanul-

tunk Nemcsics Kingától, majd Nemcsics 

Böbi és barátnői énekeltek a  capella dalo-

kat három szólamban, melyeket a hallgatók 

lelkes vastapssal jutalmaztak. A harmadik 

táncos blokkban moldvai táncokat tanított 

Nemcsics Balázs. Ehhez Nemcsics Kinga 

lanton, és barátnője furulyán szolgáltatta a 

talpalávalót. Zsolnay Orsinak köszönhető-

en a népi művészetből a mesélés se maradt 

ki, melynek dramatizálása igencsak sok 

kacajt kicsalt a nézőkből. Az este hátralevő 

részében skót táncot, keringőt, és más tán-

cokat is élvezhettünk.

Jól sikerült, kellemes délutánt és estét 

töltöttünk együtt, hála mindazoknak, akik 

vállalták, hogy tartalommal töltik meg ösz-

szejövetelünket!

K. D. J.

RÉZPERSELY PROGRAM

2015. április 11.

Április 11-én reggel álmosan szállingóztak 

a középiskolások a Don Bosco Közösségi 

Ház felé. Réz Judit pénzügyi tanácsadó és 

társa pénzügyi tanácsokat adott a 14–18 

éves korosztálynak. 

Bár a korai óra miatt a foglalkozás kicsit 

nehezen indult, a végére mindenki hangu-

lata és lelkesedése megjött. A négy tanórá-

ból álló program alatt megismerhettük a 

pénzügyi világ alapjait és a pénzintézmé-

�



nyek hatásköreit. Megtudhattuk, hogyan 

érdemes takarékoskodnunk, és hogy mire 

érdemes pénzt kiadnunk. Hasznos taná-

csokat kaptunk a mindennapi élethez, és 

felhívták a fi gyelmünket az üzletek „átve-

rős” marketingfogásaira is. Átbeszéltük az 

aktuális pénzügyi csapdákat, átveréseket, 

illetve hogy hogyan érdemes takarékos-

kodni a továbbtanulásunkra. 

A foglalkozás szerintem minden részt-

vevőben elért annyit, hogy a későbbiekben 

nagyobb biztonsággal tudjon a pénz, a gaz-

daság világában eligazodni. 

A plébánia a jövőben egyetemistáknak 

is tervez hasonló programot, hogy ők is 

otthonosabban mozogjanak a felnőtt világ 

pénzügyi útvesztőjében. 

B. E.

IDEI TÚRÁINK

Már három túra is lezajlott 2015-ben, 

de a Mustármag még nem számolt be róluk. 

Ezúttal teszünk erre egy kísérletet, ám mivel 

terjedelmünk korlátozott, megígérjük, hogy 

a részletes beszámolókat az összes fotóval 

együtt hamarosan hozzáférhetővé tesszük 

honlapunk Krónika-rovatában.

TÉLI TÚRA A PILISBEN
Február 21-én, szombaton reggel a plébá niai 

közösség egy osztálynyi csapata útra kelt, 

hogy egy kellemeset kiránduljon a Pilisben. 

A Két-bükkfa-nyereg parkolójából indul-

tunk neki a túrának. Az időjárás nekünk 

kedvezett, a nap sütött, és annyira nem is 

volt hideg! Első pihenőhelyként Mária-pa-

dot jelölte ki a túra szervezője, Viola Zsolt. 

Ez az állomás elég közel volt a kiinduló he-

lyünkhöz, de a saras, csúszós út, na meg a 

lelkes fotósok miatt elég lassan jutottunk 

el idáig. J Itt – a Mária-padnál – minden-

ki választhatott, hogy felmászik-e a Vaska-

pu-sziklához, vagy egy kevésbé meredek 

útvonalon folytatja az utat. (Persze, aztán 

újra találkoztunk, és együtt folytattuk a ki-

rándulást.) A csapat zöme, köztük ovisok 

és kisiskolások is bevállalták a meredekebb 

utat. A Vaskapu-szikla nagyon látványos 

volt, megérte felkapaszkodni! Mint utólag 

kiderült, talán nem is a sziklához való fel-

jutás, hanem a nem sokkal később követke-

ző faakadályok jelentették az igazi kihívást. 

A novemberi hatalmas vihar okozta károk 

ugyanis eléggé megnehezítették a haladá-

sunkat. A Vaskapu-völgyben lefelé halad-

va rengeteg kidőlt fa akadályozott minket �
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az előrehaladásban. Helyzetünket pedig a 

hatalmas mennyiségű hó sem könnyítette. 

Egyébként tényleg nagy hó volt itt a Pilisben. 

Jó volt havat látni! Az akadályok leküzdése 

hosszú időbe telt. Zsolt azt mondta, hogy kb. 

másfél óra alatt tettük meg az egy kilométer 

hosszú kritikus szakaszt. A kirándulás út-

vonalába a Klastrom-szirtek is szerepeltek, 

de hogy még sötétedés előtt visszaérjünk a 

kocsikhoz, ez végül kimaradt. 

A túra jól sikerült, most is, mint mindig, 

köszönjük Zsoltnak a szervezést!

N. A.

TAVASZI GERECSETÚRA 
A TURUL JEGYÉBEN
 „(Szvatopluk) ... a magyaroktól megrettenve 

összegyűjtötte hadseregét, segítséget szerzett 

barátaitól, majd egész haderejét egyesítve a 

magyarok ellen vonult. Azok pedig eközben 

a Duna mellé értek, és pirkadatkor egy gyö-

nyörű mezőn harcba szálltak. Az Úr sege-

delme a magyarok mellett volt, s a többször 

említett fejedelem megfutamodott előlük. 

A magyarok egészen a Dunáig üldözték, ott 

félelmében a Dunába vetette magát, és mert 

a víz sodrása gyors volt, belefulladt.”

(Anonymus: Gesta Hungarorum)

Hosszú ideje tervezgettük már, hogy közös 

kirándulást tegyünk a Gerecse déli részére, 

a „Turulmadár földjére”. Tatabánya mellett, 

a Kő-hegy ormán magasodik fölénk Euró-

pa legnagyobb madarat ábrázoló szobra, 

a mindenki által ismert Turul-emlékmű. 

Március 21-i túránk során ez a hely csak ki-

induló- és végpontja volt utunknak, emel-

lett bejártuk még a környék egyéb, méltán 

híres látnivalóit is.

Kora reggel találkoztunk Ferihegyen és 

vonattal indultunk Tatabánya felé. Miután 

megérkeztünk, sietve gyalogoltunk át Tata-

bánya „régi időket” megidéző házai között, 

megcsodálva a szocialista várostervezés ki-

emelkedő alkotásait az előttünk magasodó 

hegy irányába. Szerencsére hamar magunk 

mögött hagytuk a várost, kereszteztük az 

autópályát (alatta J), majd hirtelen emel-

kedve kezdtük meg az emelkedést. 419 lép-

cső vezet fel a turulszoborhoz, 160 méter 

szintet kell megtenni alig több, mint 1 km 

alatt, hogy a szoborhoz érkezzünk (érde-

kesség, hogy a katasztrófavédelem rendsze-

resen szervez itt lépcsőfutó bajnokságot a 

belügyben dolgozók részére). A csapatunk 

többi részével itt találkoztunk.

A Turul-szobor Árpád fejedelem 907-ben 

a bánhidai síkon Szvatopluk morva feje-

delem felett aratott győzelmére emlékeztet 

minket. A szobor Donáth Gyula alkotása (ő 

készítette a Budai Várnegyedben található 

turul szobrot is), 1896-ra készült volna el, 

de anyagiak miatt csak 1907-ben avatták fel. 

Eredetileg a milleniumi ünnepségekre kel-

lett volna elkészülnie nyolc másik hatalmas 

emlékművel együtt: kiterjesztett szárnyai-

nak fesztávolsága 15 méter, a karmaiban 

�
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tartott Árpád-kard hossza 14 méter. A fején 

a magyar szent korona van stilizált, aranyo-

zott formában. Legutóbb 1992-ben újították 

fel és avatták újra.

Azt, hogy tulajdonképpen melyik ma-

dárról is beszélünk, amikor azt mondjuk – 

Turul – még a mai napig nem sikerült egy-

értelműen tisztázni. Annyi bizonyos, hogy 

valamiféle ragadozó madár volt: a leginkább 

elterjedt magyarázat a kerecsensólyomban 

véli felfedezni e madár kilétét. Erre utalhat 

talán a szó eredete is: a kelet török nyelv 

(csatagáj) „togrul” szavából származhat, 

amely vadászsólymot jelent. Más vélemé-

nyek a szirti sast, a keselyűt is azonosítják 

vele: számos hazánkban található alkotás 

viseli magán ezt a verziót is. Mindenesetre, 

ami bizonyos: az ősi magyar hitvilágban 

számos helyen találkozhatunk vele: Álmos 

fejedelem születésénél, a Honfoglalásnál is.

A közös fotó, a kilátás megtekintése után 

immár nagy létszámban indultunk a túra 

következő látnivalójához, a közelben talál-

ható Szelim-barlanghoz. A nemrég elkészült 

tanösvény útján, vékony sziklaperemen 

haladtunk a hegy oldalában, majd néhány 

sziklaforduló után egy barlangnyílásnál 

találtuk magunkat. Innen vezetett le az 

ösvény a hegy gyomrába, a mesék birodal-

mába. A barlang 45 méter hosszú, 14 méter 

magas és 289 méteres magasságban találha-

tó. Jelentős őskori lelőhelyünk, e barlangból 

származik hazánk legrégebbi, mintegy 200 

ezer éves, az ember jelenlétére utaló lelete is. 

Alaposan körbe néztünk, a gyerekek, fi ata-

lok és a bátor felnőttek is felmásztak a belse-

jében található szikla képződményekre. Rö-

vid ideig mi is ősembereknek képzelhettük 

magunkat, mi voltunk a törpék az óriások 

szálláshelyén. Annak idején a középiskolá-

ban nagyjából ilyennek képzeltem el Kük-

lopsz barlangját is.

A barlanghoz több legenda is fűződik..., 

de ezeket és a túraleírás végét a  honlapon 

olvashatják majd el az érdeklődők. �
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HÁROMNAPOS TÚRA 
A BÜKK ERDEIBEN

„Zengő sziklái, szépséges, bükki havasok-

nak, / Hol Tar-kő és Bánkút csúcsai fel-

magasodnak, / Köd-hajnal üli meg a  har-

matos völgyeket, / Reggeli Nagymezőn egy 

könnyű sétát teszek.” (Scheff er János)

Megjött a tavasz, a májusi nap első sugarai 

már úton a Bükk felé köszöntöttek minket. 

A május 1-jének köszönhető háromnapos 

hétvégén többnapos túrára indultunk Já-

vorkútra, a dél-keleti Bükkben található 

egykori kincstári vadászterületen található 

turista központba. Ez egy fokozottan vé-

dett terület hatalmas bükkfák, mélyzöld 

fenyvesek között megbúvó üdülő telepü-

lés. A Fenyvesházban hamar átvettük a 

szobákat majd rögtön elindultunk aznapi 

túránkra. A célpont a Nagymező, majd a 

Bánkút felett található 956 méter magas 

Bálvány tetején található Petőfi -kilátó – az 

ország 7. legmagasabb csúcsa ez.

Jávorkutat elhagyva az ember nagyon 

hamar a háborítatlan természet közepén 

találja magát. Szál bükkösök várják a tú-

rázókat és hívogatják maguk közé, hogy 

rácsodálkozzanak ezernyi apró meseszép 

kincsére. A tavaszi zöldülés néhány hete 

történt csak meg, a fák üdezöld levelekkel 

vártak minket. A lombkoronák ilyenkor 

még nem takarják el teljesen a napfényt a 

cserjeszint elől, így a lábunk alatt is meg-

annyi apró csodát vehettünk észre: még 

nyílt a keltike, a tüdőfű, az ibolya, de már 

virágzott a boglárka, az erdei madársóska 

és a hosszúszárú kankalin is. Erdő-rét-

erdő-rét, csapatunk hamarosan a Nagy-

mezei-zsomboly, majd innen rövid séta 

után a Nagy-mezőn találta magát. Ez egy 

egyedülálló hely az országban: magas, 900 

méter feletti hegyek övezte hatalmas terü-

let, mely maga is 900 méter felett helyez-

kedik el. Régen hatalmas erdőség volt ez 

is, a XVIII. században került itt kiirtásra 

az erdő. Felszínét víznyelők, töbrök szab-

dalják. Az itt összegyűlt víz a hegység bel-

sejében tör utat magának lefelé, majd ala-

csonyabb területeken forrásokból jut újra 

felszínre. Itt kis pihenőt tartottunk, hogy 

megküzdhessünk a víznyelők, zsombo-

lyok, töbrök közül elő-előbúvó veszedel-

mes sárkányokkal J.

Sajnos ezt a történetet is meg kell itt sza-

kítanunk, de az ígért helyen folytatjuk!

V. Zs. 

�
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ISMERŐS ARCOK

„NEM VAGYUNK KOCKÁK!”

BEMUTATKOZIK A VIOLA CSALÁD
Ági és Zsolt 16 éve házasok, 2003 óta laknak Lőrincen. Három lányuk van: 

Nóri 13, Blanka 11, Eszti 7 éves, valamennyien a Brassó Utcai Általános 

Iskolába járnak. Ági a gyerekek születése előtt a Raiff eisen Bankban dolgozott, 

jelenleg főállású anyaként látja el a család HR- és logisztikai menedzser feladatait, 

de az elmúlt években fazekas és népi játszóház-vezetői képesítést is szerzett. 

Zsolt az ERSTE Alapkezelőjénél portfóliómenedzserként dolgozik. 

A család étkezőasztalát körbeülve folytattunk vidám beszélgetést az életükről, 

a közösségről, a feltöltődésről. �
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� � A templomba járók biztosan mind is-

merik szépen hangzó vezetékneveteket 

– a Viola-lányok átlagosan kéthetente 

befutók a NAMI-sorsoláson. Áruljátok el: 

hogy csináljátok?

– Valóban így van, mi is nevetünk rajta... 

Az idén talán hatszor nyertek már a gye-

rekek. Nem tudni, mi a titka, mi is kér-

dezgettük őket. Blanka profi  hajtogatásán 

biztos sok múlik, de természetfeletti segít-

séget is kaphatunk: Eszti a húzások alatt 

igen aktívan imádkozik.  

� Ahogy hallani, nem csak ebben tűnnek 

ki a lányok...

– Mindenben! – vágja rá határozottan Esz-

ti, aki elsősként nem csak lelkes tanuló, de 

sakkozik is.

– A nagylányok is nagyon jó eredményeket 

érnek el a tanulásban, de ugyanilyen fontos 

számukra az is, ami az iskola után törté-

nik. Blanka gyönyörű verseket, meséket 

ír, és költő szeretne lenni. Van olyan, hogy 

étkezés közben jön meg az ihlet, ilyenkor 

muszáj elrohannia, hogy leírhassa, ami a 

fejében van. Nóri 4 éve gitározik, biztatóak 

az eredményei, már országos gitárverseny-

re is eljutott. 

� Ennyire előkelő helyen áll életetekben 

a művészet és az alkotó tevékenység?

– Egyértelműen így van – jegyzi meg 

Zsolt. – A zene és a kreativitás életünk 

nagyon fontos része. Komolyzenei kon-

certekre és – a nagycsaládosok számára 

biztosított kedvezményes lehetőséggel élve 

– az Operaházba is rendszeresen járunk. A 

nagylányok számára a napi félóra gitárgya-

korlás nem csak előírás, tényleg örömmel 

zenélnek, ahogy néptáncolni is szeretnek. 

A kreativitás pedig Ági „vérében” van, ál-

landóan van ötlete, természetes alapanya-

gokból mit lehet délután vagy hétvégén 

készíteni: csuhébabát, gyöngysort...

– Szoktunk azért modern dolgokat is csi-

nálni – nyugtat meg Nóri, és példaként 

némi gondolkodás után az apa telefonján 

elérhető játékot említi. – Nem vagyunk 

kockák – teszi hozzá nevetve az egyértel-

műség kedvéért.

� Ettől szerintem nem tart senki, aki csak 

távolról is ismer titeket. Zsoltot régóta a 

túraszervezéssel azonosítják a plébániai 

közösség tagjai. Családosan is sokat ki-

rándultok?

– Amikor megismerkedtünk, előre megbe-

széltük, hogy sokat fogunk kirándulni, és 

ezt be is tartottuk. Havonta legalább egy-

szer próbálunk túrákra menni, akár több 

napra is. Régebben még gyakoribb volt, 

hogy hétvégenként kirándultunk. Nóri 

például az erdőben tanult meg járni: Zsolt 

éppen valami sziklára szaladt fel, az egy-

éves kislány meg elindult utána. 

– Én már megmásztam a Kékes tetőt és a 

Galya-tetőt is! – bizonyítja Eszti, hogy a 

legkisebb alma sem esik messze fájától. A 

nagyok inkább az Alpokot említik, mint 

kedvenc helyüket, ahol felejthetetlen nyá-

ri hógolyózásban is részük volt a Pasterze 

gleccsernél. 

� E túrák esetében is profi  útleírás és 

szintkülönbség-grafi kon készül, mint 

ahogy a civil közönség is megszokhatta?

– Nem szükséges, mert Zsolt fejében ben-

ne van az összes magyarországi térkép – 

jegyzi meg Ági. –  Mindig precízen szereti 

megtervezni, hogy azok, akik túrázni jön-

nek, tudják, mire számíthatnak. 

� Ági, te is ennyire szereted a tervezést és 

a kiszámíthatóságot? 

– Igen, mindig így működtünk, és most is 

így lehet jól menedzselni a családot. Van 

egy nagy határidőnaplóm, abban minden 

program benne van 2-3 hónapra előre, 

napszakokra lebontva. Egy fontos szabályt 

idén bevezettünk: nem lehet mindkét hét-

végi napra eseményt szervezni, itthon is 
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tudok venni a feladatokban, a közösségben 

is jobban érzem magam. 

� A plébániai táborba jelentkeztetek? 

– Nem, ezt a „gátat” még nem léptük át – 

ismeri el Zsolt –, bár minden évben gon-

dolkodunk rajta. Az is benne van, hogy 

nagyon nehéz a szabadságomat terveznem: 

az Alapkezelőnél nem áll meg az élet nyá-

ron sem. Egyszerűen nem is mindig tudjuk 

„naptárilag” összehozni. Amúgy Balaton-

csicsó vonz, mert gyönyörű hely, ott megy 

el a Kéktúra útvonala is.  

� A család hol fog a nyáron pihenni?

– Szilvásvárad és Bükk az idei program, de 

nálunk pihenős nyaralás nincs; ha véletle-

nül fél napot egy helyben lennénk, és leül-

nénk olvasni, Zsolt már kérdezi, miért nem 

csinálunk valamit. 

– Annyi pihenés van azért benne, hogy 

most nem tervezünk előre túrákat – mond-

ja Zsolt. – De nem is nagyon kell, mert a 

fejemben van az egész Bükk az összes út-

vonalával. Azért is jó a helyszín, mert közel 

van hozzá több város is, ahova mehetünk 

rossz idő esetén. Ezen kívül a vízitúrázást 

is kipróbáljuk a lányokkal a Szigetközben, 

ami még mindig meseszép hely. Ági egyéb-

ként fi atal korában rengeteget vízitúrázott. 

– Ott az ember teljesen ki tud kapcsolódni 

– teszi hozzá Ági. – Csak a természetet hal-

lod, egyszerűen részévé válsz. Számomra 

nem létezik ennél nagyobb feltöltődés. 

� Ha már ez szóba került, még egy utolsó 

körkérdés: kit mi tölt fel?

– Zsolt: a hegyek. 

– Ági: a víz.

– Nóri: a zene.

– Blanka: az olvasás.

– Eszti: a tanulás... B. A.

kell lennünk, és a nagyoknak is kezd egyre 

fontosabbá válni a barátokkal töltött idő. 

Zsolt is komolyan veszi ezt az irányelvet, és 

mindig megnézi a naptáram, hogy belefér-e 

még valahova egy kirándulás vagy más ese-

mény.

– A gyerekprogram-lehetőségek minden-

tudója viszont Ági – teszi hozzá Zsolt. – 

Rendszeresen nézi a nemzeti parkok, tájhá-

zak, múzeumok honlapjait, és hihetetlen jó 

programokra viszi a lányokat vagy az egész 

családot. A tanfolyamok miatt nagyon sok 

kiállítóhellyel, múzeummal került kapcso-

latba, úgyhogy mindig érdekes helyekre 

visz. A „fi x kedvenc” az Ócsai Tájház: közel 

is van, és remek programjai vannak. 

� Mióta jártok ide templomba?

– Először a főplébániát látogattuk, ami-

kor Nóri még kisbaba volt. Rövid Hargita 

téri próbálkozás után kezdtünk el Szeme-

rére járni, amikor Zsolt atya idekerült. Őt 

régóta ismertük, többször túráztunk vele 

együtt. Esztit már Zsolt atya keresztelte. 

Ági egyébként itt volt elsőáldozó, így gye-

rekkori élményei is ide kötik. 

� Mit jelent nektek az itteni közösség?

– Mostanában érzem, hogy kezdünk a kö-

zösségbe beépülni – mondja Ági. – Nekem 

kell idő, hogy valakivel felvegyem a kap-

csolatot, beszélgetni kezdjek vele. Minden-

képpen segít, hogy összeszokott családok 

jönnek ide, jó látni, hogy mise után nem 

rohannak haza, hanem beszélgetnek. A 

gyerekek a hittan és a tábor miatt sokkal 

hamar bekapcsolódtak, ahogy Zsolt is a tú-

rák szervezésével. 

– Nekem pedig olyan érzésem van – fogal-

mazza meg Nóri –, hogy a plébánián már 

én is fontosabb lehetek. Azáltal, hogy részt 
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tára is, Jézust is egynek tartják a próféták 

közül. Tanításuk szereint az utolsó próféta 

Mohamed volt, aki Mekkában született a 6. 

század végén, s 40 éves korától kapta meg a 

prófétaságot és az üzenetet Istentől: a Ko-

ránt (Gábriel arkangyalon keresztül).

Minden muszlim hat dologban hisz: 

1. Allahban – az egyetlen Istenben. 2. A 

Könyvben (Korán). 3. Az angyalokban. 4. 

A prófétákban. 5. Az elrendelésben. 6. Az 

utolsó ítélet napjában.

A hívő muszlim naponta ötször imád-

kozik, és megtartartja a Ramadánt (böjtö-

lés havát), adakozik a szegényeknek, és ha 

megteheti, életében legalább egyszer elza-

rándokol Mekkába. 

Ezen az estén megismertük Mohamed 

próféta életét, s azt, hogy hogyan kapta meg 

a tanítást, hogyan üldözték kezdetben a 

muszlimokat (s az igaz hit az üldöztetések 

során mutatkozhat meg, nem a jól-létben). 

Az Iszlám szent helyei kapcsán megtudtuk, 

hogy Mekka nemcsak Mohamed Próféta 

szülővárosa okán szent város, hanem ott 

épült az első szentély: a Kába szentély is. 

Jeruzsálem a zsidók és a mi számunkra is 

szent hely, ugyanakkor a muszlim hívők-

nek is: itt találkozott Mohamed próféta az 

összes korábbi prófétával, köztük magával 

Jézussal is. Felment az Égbe, látta a Para-

dicsomot, s személyesen beszélt Istennel: 

ekkor kapta meg a Koránt. 

A kérdések között legelsőként merült fel, 

hogyan lesz valaki keresztény környezetben 

muszlimmá. Jogos viszontkérdést kaptunk 

cserébe: mennyiben keresztény ez a környe-

zet, amelyben élünk? Természetesen szóba 

kerültek aktuális témák is: a nők helyzete az 

iszlámban. Mint megtudtuk, az első musz-

lim egyetemet is egy marokkói kereskedőnő 

VILÁGVALLÁSOK SOROZAT
Az iszlám

2015. május 7.

„Az intolerancia és a bezártság 
nem szül jót”

2015. május 7-e igazán különleges este volt 

a Don Bosco Közösségi Házban. Annak a 

vallásnak a követői látogattak el közénk, s 

tettek tanúbizonyosságot hitükről, ame-

lyet mindenki ismerni vél történelmünk-

ből, könyvekből, fi lmekből, a napi sajtóból, 

azonban amelyet valójában igazán nem is-

merünk. Vendégünk volt a Magyar Iszlám 

Közösség két alelnöke: Tóth István és Ko-

vács Miklós Ahmed, valamint Badics Ferenc 

hitoktató.

Az Allah (arab) szó jelentése: Isten. Mind-

annyian Benne hiszünk. Az iszlám tanítása 

szerint is Isten teremtette a világot, és a mi 

életünk célja Isten szolgálata. Az iszlám 

tanítása szerint Mohamed prófétától tud-

juk, hogy hogyan kell szolgálnunk Istent. 

Az iszlám tisztelettel tekint a többi prófé-
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alapította. Tisztelik a nőket: a nők szerin-

tük is egyenrangúak a férfi akkal. Az iszlám 

jogokat ad a nőknek. A nőknek joguk van 

tanulni (kötelező is), dolgozni (megenged-

heti a férj, hogy elmenjen dolgozni; s ekkor 

a teljes kereset a nőt illeti), eldönteni kihez 

mennek férjhez. A közhiedelemben élő női 

elnyomás az imám szerint nem más, mint a 

mai liberális környezet és a konzervatívabb 

hívők közötti nézeteltérés. Korábban a férfi  

dolgozott, a nő gondozta a családot. A nők 

és férfi ak nem egyformák: egy férfi  nagyon 

nehezen lenne képes arra, amire egy nő – 

hangsúlyozták. Úgy gondolják, jobb egy 

konzervatívabb család-modell, mint a mai 

liberalista. Az öltözködésben is érvényesül 

a konzervatívabb felfogás. A nőnek el kell 

takarnia a kezét és a haját (s utaltak arra, 

hogy korábban a keresztény kultúrkörben 

is el kellett takarniuk magukat a nőknek), 

mert a nőt nem tartják árunak: itt céloztak 

a mai reklámokra, amelyekben marketing-

fogásként használják a nőket, ezzel tár gyia-

sít va őket. 

Ami a házimunkát illeti: mivel Mohamed 

próféta is segített a feleségeinek, ez követen-

dő példa minden muszlim férj számára. A 

három vendég közül kettőnek a felesége is 

muszlim. Ezek az asszonyok nem vállalnak 

munkát, a harmadik vendég felesége gya-

korló katolikus, neki van állása. Az is ki-

derült így, hogy egy muszlim férfi nak lehet 

a Könyvek (Biblia) hívei közül is felesége. 

Igaz az is, hogy a férfi aknak – ha el tudják 

tartani – lehet négy feleségük, azonban 

mind a négy számára ugyanazt kell meg-

adniuk, biztosítaniuk, s ez négy anyóssal 

is jár. Szóval… itt kisebb derültség támadt.

Természetesen a napi aktualitások miatt 

szóba kerültek a szélsőséges irányzatok, 

illetve az erőszakos események: egyértel-

műen leszögezték, hogy ez nem az iszlám 

tanítása, sőt az iszlámnak okozzák a leg-

nagyobb kárt, mert annak tanításával ma-

gyarázzák azokat a szörnyűségeket, amiket 

elkövetnek, pedig azok szöges ellentétben 

állnak azzal.

Sok témát érintettünk az este folyamán, 

s a kezdeti tartózkodó hangulat kezdett fel-

oldódni, egyre több nevetés hangzott fel, s 

meghallgathattunk egy muszlim imát is. 

Végezetül kaptunk egy Koránt és egy meg-

hívást is.

Visszatekintve erre az estre és az egész 

évre: lehet, hogy tényleg működhet a való-

ságban is a vallások között párbeszéd? Az 

nagyszerű lenne. Már „csak” az emberiség 

jövőjének szempontjából is. Tudom, világ-

béke… annyira irreális cél lenne? A szerző 

mindenesetre bizakodó.

K. M. K.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
ZARÁNDOKLAT

2015. május 9.

„Szép Iria tündöklött, május volt éppen

  S Te eljöttél, Mária, mennyei fényben.”

Hazánkért, Budapestért immár kilencedik 

alkalommal szervezték meg a fővárost kö-

rülölelő, kilenc szakaszra osztott zarándok-

latot. Az út során érintett templomokban a 

Szűzanya tiszteletére litániák és rózsafüzér-

imádságok hangzottak el.

A mi szakaszunk a soroksári fő plébániá-

tól indult, és esti misére, illetve az előtte 

énekelt litániára ért a Szent László-temp-

lomba. A zárómisén pedig nagy örömmel 

és szeretettel fogadtuk Snell György püspök 

atyát, aki a mise főcelebránsa volt.

A rózsafüzér zarándoklaton nagyrészt 

idős emberek vesznek részt. Mintha meg-

fi gyelhető lenne egy kis változás, ugyanis 

családok is megjelennek, valamint néhá-

nyan a fi atalabb korosztályból is. Ez az 
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közül, beszámolóm végén szeretnék hálát 

adni a Jóistennek és a Szűzanyának ezért a 

szép napért, valamint köszönetet mondani 

a szolgálatot teljesítő atyáknak – Szerencsés 

Zsolt, Király Attila, Lak Gábor, Neruda Ká-

roly, Szili András és Gábor Elemér –, vala-

mint minden szervezőnek. H. P.

„A ZENE LELKI TÁPLÁLÉK”
(Kodály Zoltán)

Már régóta érlelődik bennem a gondolat, 

hogy leírjam, milyen élményt jelent szá-

momra a zene a templomunkban. 

Csodálattal tölt el, hogy a szinte kezdő 

gyerekekből a tehetséges fi atalokon át az 

olykor profi  felnőttekből álló csapatot mi-

lyen csodálatosan lehet zeneileg összehan-

golni. A szentmise elevenebbé, a liturgia 

átélhetőbbé válik a kórusok és hangszeres 

zenészek közreműködésének köszönhető-

en. Így volt ez az elsőáldozáskor is. Az or-

gona mellett hegedűt, fuvolát, klarinétot, 

csellót, gitárt, trombitát szólaltattak meg 

közösségünk tagjai. A kórus mellett két 

gyönyörű énekszólót (Békefi  Edina, Vadas 

Hajnalka) is hallhattunk, ami tovább emel-

te az ünnep fényét.

Ezzel a cikkel szeretném megköszönni 

össze tétel az idősebb emberek imádságos 

lelkülete miatt is alakul így, hiszen a sok 

bajt, bánatot, betegséget megélt embe-

rek jobban észlelik az ilyen utak felemelő, 

megnyugtató, bátorító hatását. A templom 

csendjében megpihenve, az Úr Jézus elé 

tárva gondunkat, bajunkat, nehézségein-

ket, nem utolsó sorban hálánkat a kapott 

kegyelmekért – nem leírható, csak átélhető 

érzés! Elcsendesedés után a lorettói litániát 

énekelni, rózsafüzért imádkozni valóban 

megható. Csak ajánlani tudom mindenki-

nek aki még nem volt ilyen zarándoklaton, 

hogy soha nincs késő.

Sokan azt gondolják, hogy a rózsafüzér 

imádkozás és zarándoklás az idős nénikék 

kiváltsága, pedig nem így van. Példa erre, 

hogy ezen az úton ismerhettem  meg egy 

majdnem 6 éves „fi atalembert”, Kolarics 

Árpit – akit persze látásból már ismertem, 

de eddig még nem beszélgettem vele. Ez a 

kisfi ú minden zokszó nélkül tett meg ve-

lünk kb. 15 km utat. A templomi imádsá-

gok alatt is úgy viselkedett, ahogy ott illik. 

Ezen felül még segítségemre volt a Rózsafü-

zér-zászló vitelében is – csintalanságát erre 

a napra félre tudta tenni.

Abban a reményben, hogy jövőre még 

többen veszünk részt plébániánk tagjai 

�
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– úgy gondolom sokunk nevében – Vadas 

Hajninak és Fodor Krisztinek, hogy össze-

fogják a zenei életet, és számos kezdemé-

nyezés élére állnak. Remélem, hogy a név 

szerint nem említettek – sajnos mindenkit 

nem ismerek személyesen – továbbra is szí-

vesen teljesítik szolgálatukat, és teszik ezzel 

színesebbé, színvonalasabbá a liturgiák ze-

nei részét. K. L. M.

ELSŐÁLDOZÁS 2015

Az idei tanév eleje óta jár Luca lányunk Ka-

resz atya és Éva hittancsoportjába. Nagyon 

szereti, és mindig azzal az élménnyel jön 

haza, hogy sokat felszólítják, megdicsérik, 

és nagyon aranyosak a gyerekek. Szentmi-

sére egy kicsit nehezebb volt elcsábítani, de 

szentáldozánál mindig ragaszkodott ah-

hoz, hogy ő is kijöjjön velem. Kikísért és 

kérdezgette, milyen ízű az ostya.

Mikor megtudtam az elsőáldozás idő-

pontját, nagyon örültem, hogy az én kis-

lányom is nemsokára találkozhat ilyen 

formában az Úr Jézussal. Ennek kapcsán 

sok kedves gyerekkori emlék jutott eszem-

be, többek között a Jézusom, én szeretlek 

című dal, amit szerettem volna megoszta-

ni a gyerekekkel. Nagy örömmel fogadták, 

és pillanatok alatt megtanulták.

A szentmise is nagyon szép volt, több 

mozzanata is igen emlékezetes lesz szá-

munkra, például a kis mécses átadása, 

amit névre szólóan kaptak a gyerekek, 

vagy a szép rózsa és a szülői áldás. Még a 

hitüket nem gyakorló családtagoknak is 

feltűnt plébániánk kedves, családias han-

gulata.

Az áldozás utáni percekben azért imád-

koztam hogy a kis elsőáldozóink legyenek 

második, harmadik és sokadik áldozók is. :)

V. E.
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Keresztkérdés

– Mama, mikor lesz itthon megint kereszt-

rejtvény út?

– ???

– Tudod, amikor visszük a keresztet ide-

oda a lakásban és keressük a következő ál-

lomást...

Nem unalmas a folyamatos boldogság?

7 éves fi unk bölcs mosollyal a szája sarká-

ban újságolja:

– Amikor kicsi voltam, azt hittem, a 

mennyország azért lesz jó, mert ott majd 

mindig lehet videojátékozni, hiszen ott azt 

csinálunk, amit szeretnénk.

– És most mit hiszel?

– Azt, hogy ez nem lehet igaz, mert folya-

matosan videojátékozni eléggé unalmas. 

Márpedig a mennyország nem unalmas. 

– Majd fél perc gondolkodási csönd után 

hozzáteszi: Legalábbis, remélem. Különben 

elég nagy szívás lenne ez az egész.

Távozz tőlem sántán!

Mivel óvodás gyerekeink egyre nyűgöseb-

ben viselték a vasárnapi misét, felajánlot-

tuk, hogy aki meg tud jegyezni valamit az 

evangéliumból, vagy a szentbeszédből, az 

jutalmat kap mise után. Az evangélium 

Jézus megkísértése volt. A következő rész 

fogta meg őket: „Ekkor a sátán Jeruzsálem-

be vitte, a templom párkányára állította.” 

(Lk 4,9) 

Hazafelé kisebb teológiai vita alakult ki kö-

zöttük, hogy mi is volt hallható pontosan:

– Jézust felküldte a magasba egy sakál!

– Nem, felküldte a hegyre sántán!

– Dehogy! Felküldött a hegyre egy sár-

kányt!

Rovatunkba bárkinek az írása bekerülhet, 

aki elküld ezekhez hasonló rövid, humoros – 

akár friss, akár ősrégi – családi történeteket 

a szemere.mustarmag@gmail.com e-mail 

címre.

GYERMEKSZÁJ

HAGYMÁS NOKEDLI

A mostani alkalommal egy nagyon egy-

szerű étel elkészítését javaslom. A szokásos 

módon nokedlit készítünk, majd belefor-

gatjuk az előzőleg kockára vágott, zsírban 

megdinsztelt, piros paprikával megszórt 

vöröshagymába. Sóval, borssal ízesítjük 

tésztánkat, és fejes salátával kínáljuk. Kü-

lönösen ízletesen készíthető el tavaszi idő-

szakban a fenti étel, amikor friss, ropogós a 

fejes saláta, illetve a hagymát friss szalonna 

vagy sonka zsírján tudjuk megdinsztelni.

K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

� Gombos Tamás és Vér Tímea – 2015. 

május 9.

� Paszternák László és Zatykó Enikő 

– 2015. május 23.

KERESZTELŐK

	 Rosdy Nóra

születési dátum: 2014. október 10.

keresztelés ideje: 2015. április 5.

	 Rosdy Veronika

születési dátum: 2014. augusztus 18.

keresztelés ideje: 2015. április 5.

	 Kovrig Luca

születési dátum: 2014. április 11.

keresztelés ideje: 2015. április 12.

	 Sánta Dóra

születési dátum: 2014. augusztus 19.

keresztelés ideje: 2015. május 3.

	 Fésűs Nimród Tamás

születési dátum: 2014. szeptember 22.

keresztelés ideje: 2015. május 10.

TEMETÉSEK

† Csánk Mária

születési év: 1932

temetés ideje: 2015. április 10.

† Kovács Attila István
születési év: 1946

temetés ideje: 2015. április 16.

† Bajnóczi Ferenc
születési év: 1936
temetés ideje: 2015. április 17.

† Betye Istvánné (Tóth Mária)
születési év: 1931
temetés ideje: 2015. április 17.

† Dax József
születési év: 1943

temetés ideje: 2015. április 28.

† Tardin Józsefné (Panyi Valéria)
születési év: 1931

temetés ideje: 2015. április 28.

† Kovács László
születési év: 1928

temetés ideje: 2014. április 30.

† Rigó Lajosné (Orosz Mária)
születési év: 1924

temetés ideje: 2015. május 6.

† Szibig Adolf Sándor
születési év: 1947

temetés ideje: 2015. május 8.

† Dohány Ferenc
születési év: 1942

temetés ideje: 2015. május 14.

† Fehér Gyula
születési év: 1946

temetés ideje: 2015. május 22.

ANYAKÖNYVI ADATOK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Megjelenik évente nyolcszor

Szerkesztőség: Neruda Károly (N. K.), Hajdu Noémi (H. N.),

Némethné Kiss Erika (N. K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), 

Mayer Gabriella (M. G.), Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.)

Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:

Bartal Attila (B. A.), Békefi  Edina (B. E.), Büki Dániel (B. D.), 

Hajdu Péterné (H. P.), Kada-Molnár Krisztina (K. M. K.), 

Kollányiné Dohán Judit (K. D. J.), Nemcsics Anna (N. A.), 

Viola Zsolt (V. Zs.)

Fotók: 

Kollányiné Dohán Judit, Sárkány György, Viola Zsolt 

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:

Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407

e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com

Plébániánk honlapján – www.szemere.plebania.hu – az egyéb 

híreken és aktualitásokon kívül a Mustármag számai is olvashatók!
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LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� május 31. vasárnap: a 9:30 órai szentmisét 

nemrégiben temetett halottainkért ajánljuk fel;

� június 5. péntek: elsőpéntek, június lévén 

17:40  órá tól a Jézus Szíve litániát énekeljük, 

majd 18 órától szentmise lesz;

� június 6. szombat: elsőszombat, 17:15 órától 

rózsafüzér, 18 órá tól szentmise;

� június 7. vasárnap: Úrnapja, a 9:30 órai 

szentmise végén körmenet lesz. Az oltárok dí-

szítéséhez virágokat szeretettel fogadunk, me-

lyeket szombaton estig lehet hozni a plébániára;

� június 8. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� június 13. szombat: a Fatimai Szűzanya em-

léknapja. A szokásos kerületi imaest a kertvá-

rosi Szent Margit-templomban lesz, 17 órakor 

kezdődik a rózsafüzér, melyet szentmise követ;

� június 28. vasárnap: a 9:30 órai szentmisét 

nemrégiben temetett halottainkért ajánljuk fel;

� július 3. péntek: elsőpéntek, 18 órá tól szent-

mise Jézus Szíve tiszteletére;

� július 4. szombat: elsőszombat, 17:15 órától 

rózsafüzér, 18 órá tól szentmise;

� július 6. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� július 13. hétfő: a fatimai imaest a mi temp-

lomunkban lesz, 17 órakor kezdődik a rózsa-

füzér, melyet szentmise követ;

� július 26. vasárnap: a 9:30 órai szentmisét 

nemrégiben temetett halottainkért ajánljuk fel;

� augusztus 1. szombat: az egyházmegyei 

szent ség imádási nap a mi templomunkban 

lesz reggel 7–17:15 óráig. Mivel egyben első-

szombat is, rózsafüzér és szentmise is lesz;

� augusztus 3. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� augusztus 7. péntek: elsőpéntek, 18  órá tól 

szentmisét tartunk Jézus Szíve tiszteletére;

� augusztus 15. szombat: Nagyboldogasszony 

főünnepe, parancsolt ünnep. Szentmisék 7:30 

és 18 órakor lesznek;

� augusztus 20. csütörtök: Szent István király 

főünnepe, templombúcsú. 10 órakor ünnepei 

szentmisét tartunk.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� május 26. kedd: 20 órától az Asszonykör ta-

lálkozója a plébánián;

� május 26. kedd: 20 órakor a Férfi kör elha-

lasztott találkozója a plébánián – vagy valame-

lyik a Don Bosco Közösségi Házban;

� május 28. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas 

klub találkozója a Don Bosco Közösségi Ház-

ban;

� május 29. péntek: az Irodalmi kör fi lmvetí-

téssel egybekötött évadzáró találkozója ezúttal 

19 órakor a Don Bosco Közösségi Házban lesz 

– nem rendszeres tagokat is szeretettel látnak;

� május 31. vasárnap: 16 órától ismét plébá-

niai focit tartunk a volt Malév-pályán – 6–99 

éves korig;

HIRDETÉSEK 

� Idén is lesz napközis tábor június 15–19-ig. 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket! A táborral 

kapcsolatosan szülői értekezletet tartunk jú-

nius 11-én, csütörtökön 18 órakor a plébánián.

� A templom és a plébánia felújítása: az 

idei évben szeretnénk egy új, jól zárható és 

jó hőszigetelésű templomajtót, valamint a 

sekrestyeajtó cseréjét is elvégezni. Tervbe vet-

tük a templom főbejárata fölé egy terasztető 

készítését is. Ugyancsak rendbe kell hozni a 

tavalyi vihar által levert vakolatot a templom 

oldalán. Be szeretnénk fejezni az elmaradt 

vízvetőjárdákat a templom mögött, és a ma-

radék nyílászárókat is kicserélnénk a plébá-

nián, amire eddig nem jutott fedezet. Ezekhez 

a munkákhoz kérjük a testvérek támogatását. 

Az adományokat hátul a középső perselybe, 

illetve a szentmisék után és az irodai szolgálat 

ideje alatt lehet beadni.

� a templom végében kihelyezett dobozba 

kérjük mindazok adományait, akik szívesen 

hozzájárulnának ahhoz, hogy az általános 

iskolás táborban olyan gyerekek is részt ve-

hessenek, akik családjának problémát jelent 

a  teljes részvételi díj kifi zetése.

HIRDETÉSEINK


