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É l e t ü n kÉ l e t ü n k
Szentmihályi

Közöttünk senkinek sem szabad a leg-
derekabbnak lenni! – így indokolták meg 
Herakleitos korában az efezusi görögök 

egyik kiváló polgártársuk számkivetésbe küldését.
Azért, mert kilógott a sorból, többre tört, mint a 

tömeg. Ma is kevesebb a belülről irányított ember, 
akinek határozott értékrendje és érett személyisége 
van. A tömegember korát éljük, ahol furcsa dolog 
eszmények szerint élni, elköteleződni vagy áldozatot 
hozni. Globalizálódó világunk minden eszkö zével az 
igénytelenség és a szabadosság szellemét önti ránk. 
Érdekek, és nem értékek irányítják sok embertár-
sunk életét. Sztárokká válnak hétpróbás ga zemberek, 
„jogszerű, de nem erkölcsös” indoklással válnak elfo-
gadottá – sőt néha ünnepelté – társadalmat pusztító 
magatartási formák. Az ember annyit ér, amennyit 
fogyaszt a modern kor termékeiből.

A „Ne hasonuljatok a világhoz!” – bibliai parancs 
ma is időszerű. Művelt, szilárd jellemű, önmagáért és 
embertársaiért felelősséget vállaló, hitében és maga-
tartásában Jézusra mutató emberekre van szüksége a 
világunknak, akik akarnak legderekabbak lenni.

Modern korunk egyik bálványa az ember szabad-
ságának hangsúlyozása lett. Emberségünk egyik leg-
nagyobb értéke valóban a szabadság. De ezt azért 
kaptuk Istentől, hogy értékek mentén alakítsuk 
életünket, és azok megvalósítására elköteleződjünk. 
A felismert érték nem korlátozza az embert, hanem 
kiteljesíti életét. Aki senkiért és semmiért nem vál-
lal felelősséget az nem szabad, hanem felelőtlen. A 
rejtett vagy nyílt önzés megakadályozza, hogy az 
életet tartalmassá tevő értékek mellett végérvénye-
sen döntsünk. Értékek válságáról beszélnek egyesek. 
Család, hazaszeretet, házasság, hivatás, vallás meg-
kérdőjelezett fogalmakká váltak sok ember számára. 
De nem az értékek vannak válságban, hanem ko-

runk embere. A maga nagyképűségével, önzésével és 
felelőtlenségével.

Számunkra Jézusban felragyogott az értékek tel-
jessége: a mások javát kereső, szolgáló szeretet, ál-
dozatvállalás, hűség, türelem, nagylelkűség. Tanítása, 
élete és Szentlelke segít, hogy szabadságunk értékek 
megvalósulásának forrása legyen! 

Ennek az elkötelezett keresztény életnek az örö-
mét kívánjuk és kérjük Istentől a most bérmálkozás-
ra készülő fiatalok számára.

Gábor atya

Szent Mihály napi búcsú programja
10:00 Ünnepi szentmise körmenettel, bemu-

tatja: Dr. Kiss-Rigó László püspök atya
11:30 A Szent Korona utcai Varázskorona 

óvodásainak műsora
11:45 Habók János bűvész műsora
12:00 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskola 4. osztályosainak irodalmi műsora
14:30 A Hermann Ottó Általános Iskola nép-

tánc együttesének műsora
15:00 A Kölcsey Ferenc Általános Iskola ma-

zsorett csoportjának bemutatója
15:30 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskola néptánc együttesének műsora
16:00 A Kölcsey Ferenc Általános Iskola ugró-

csoportja tart látványos bemutatót
19:00 Utcabál a Templom téren – a zenét a 

Quo Vadis együttes szolgáltatja
A Templom téren 11:30-tól kirakodóvásár!

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat a szentmi-
se után délután 15 óráig várja a gesztenyefák alatt 
a cserkészet iránt érdeklődőket, változatos progra-
mokkal, filmvetítéssel, kézműves foglalkozásokkal!
A szentmihályi napok keretében október 1-én a 
Herman Ottó Általános Iskolában a Sárköz életét 
bemutató kiállítás lesz 10-14 óráig. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várnak!
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Nyári hittantábor Mátrafüreden
Egy forró júniusi reggelen megérkezett iskolánk 

diákjaival és tanáraival megtöltött busz Mátrafüred-
re. A Vadas Jenő Erdészeti Iskola Kollégiuma gyönyö-
rű hely volt a pihenni vágyóknak, a kirándulóknak, 
s nekünk hittantáborosoknak is. Szerencsére egész 
héten nagyon jó időnk volt. Sétálhattunk az erdőben, 
parkokban, lugasokban. Olvastunk vagy zenéltünk a 
kis faépítmények valamelyikében. Sokat sportol-
tunk, hiszen ott volt a hegyekkel körülvett sportpá-
lya. A kis tó, ahol kicsik és nagyok egyaránt élhettek 
horgász szenvedélyüknek, persze a helybéliek segítsé-
gével, akikkel barátságot kötöttek. A hatalmas tera-
szon a kisebbek játszhattak különféle dobálós és lab-
dajátékokkal. A számháború rajongóinak menedéket 
nyújtott az erdő, amely még a tábor területén volt.

A programhoz hozzátartozott a mindennapi 
szentmise Gábor atya és Sándor diakónus vezeté-
sével, ahol együtt énekeltünk a tanárok lelkes, gi-
táros csapatával. A misék után hittanos foglalkozá-
sokon vettek részt a gyerekek, melyek témája Dávid 
életének főbb állomásai a trónig, összevetve Jézus 
életével. 

A változatos délutáni programok között szere-
peltek kirándulások Sás-tóra és a Szent-Anna kápol-
nához, városnézés Gyöngyösön fagylaltozással egy-
bekötve, sportversenyek, kézműves foglalkozások 
(nemezelés, dekopázsolás, gyöngyfűzés, makettek 
készítése).

Köszönet Gábor atya, a hitoktatók, s a kollégák 
lelkes és kitartó munkájáért!

A Szervezők
S most olvassuk, hogyan is vélekedik néhány ötö-

dik osztályos diák a táborról!
Kedves Olvasók!

Ugye mindenki kíváncsi, hogy mi 
történt az idei hittanos nyári táborban? 
Hát persze?!

A nagy csapat most Mátrafüreden 
volt. Nagyon klasszak voltak a kirándu-
lások, a közös programok és mindenféle 
vetélkedők. A szállás és az étel nagyon 
szuper volt. A táj egyszerűen leírhatat-
lan, olyan gyönyörű volt. A közösség 

nagyon barátságos volt, sok új barátot lehetett sze-
rezni. Sajnos az idén nem voltunk strandon, de jö-
vőre is lesz tábor és reméljük, megyünk strandra. A 
szállásnál voltak pávák, amik nagyon aranyosak vol-
tak. A tábortűznél ettünk dinnyét! Sokat énekeltünk 
és a színészetet is gyakoroltuk, sok vicces színdarab 
előadásával.

Sajnos nagyon hamar eltelt ez az egy hét. Renge-
teg helyen voltunk, és nagyon klassz volt. Reméljük, 
jövőre is beszámolhatunk a nyári táborról!

Liczek Zita, Rezsabek Zsófia, Kiss Noémi
Új igazgató a Nériben

Az idei tanévtől új igazgató van a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskolában. Szeretnénk, 
ha a kedves Hívek is jobban megismernék, ezért 
kértük, beszéljen egy kicsit önmagáról, családjáról...

Dudás Attilának hívnak, 1969. július 14.-én szü-
lettem. Nagyszülői családom részben Bácska, Mitro-
vica részben Temesvár környékéről származik szász 
elemekkel Heincz, Klöcker nevekkel édesanyám pl. 
Klöcker Júlianna. A család szentség számomra, 1997 
óta magam is gyakorlom, feleségem Kass Mária tör-
ténelem szakos tanár, kötelékvédő és ügyhallgató a 
Bp-Esztergomi prímási bíróságon házasság érvény-
telenítési ügyekben, harmadik gyermekünk két hét-
tel ezelőtt született.

1987 Budapesti Árpád Gimnáziumban érettségiz-
tem és örökre hálás vagyok tanáraimnak elsősorban 
Buncsák Piroska osztályfőnökömnek, akitől hiteles-
séget és emberi tartást tanulhattunk. Az ELTE TTK 
biológia – földrajz szakára nyertem felvételt 1987-
ben. 1988tól az angol szaktanári szakot is végeztem 
hogy szakjaimat angol nyelven is taníthassam a 

gimnáziumokban. 1991 ben Tempus 
ösztöndíjasként a Nottingham Trent 
University diákjaként tanulhattam tár-
sadalomföldrajzot Angliában. 1993-ban 
a Pangbourne College haditengerészeti 
bentlakásos fiúiskola meghívására ta-
nítottam földrajzot. 1995-ben védtem 
meg szakdolgozatomat, Erzsébetváros 
szociális állapotfelmérése és a lakás-
privatizáció lehetséges következményei 
címmel, mely úttörő jelentőségű volt a 
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családsegítő központok és az önkormányzat számá-
ra. 1994-től dolgoztam a Műegyetem Nemzetközi 
Gimnáziumában 2002-től igazgatóhelyettesi meg-
bízással. Varga Ildikó igazgató asszonynak nagyon 
sokat köszönhetek munkám segítésében. 2001-ben 
Fulbright ösztöndíjasként a Hawaii egyetem Wind-
ward Community College intézménye meghívására 
főiskolai szinten taníthattam földrajzot és biológiát. 
Honoluluban születtek ikergyermekeim Zsombor és 
Csenge 2001 szilveszter napján. 2003-ban végeztem 
a BME Tanügyi Vezetőképző szakán, így  szakvizs-
gázott pedagógus lettem. 2000 óta betéti társaságot 
vezetek oktatási célokkal, felnőttképzéssel. 2005-
ben ajánlottam fel a két tanítási nyelvű oktatásban 
szerzett  tapasztalataimat a katolikus közoktatás-
nak és így kerülhettem a döntéshozók látókörébe.

Nagyon hálás vagyok döntésükért, és szeretnék az 
iskola jobbításáért munkálkodni. Kollégáim és a szü-
lők csodálatos atmoszférával és segítséggel könnyí-
tették meg beilleszkedésemet és bizalmukat állandó-
an érzem, otthon érzem magam az iskola falai között.

Nagyon örülök, hogy Urbán Gábor atya szemé-
lyében igazi tapasztalt lelki atyját találtam az iskolá-
nak és együttműködésünk  az evangelizációt segíti. 
Hitvallásom a befogadó, de értékrendjében konzer-
vatív nyolcosztályos iskola. Példaképem a tavaly 
elhunyt apósom Kass Imre, az egykori szalézi diák, 
aki kántorként több mint fél évszázadon keresztül 
szolgálta közösségét egyszerűséggel és alázattal.

Szabadidőmben szeretek a budatétényi házunk  
nagy kertjében bóklászni, a kutyánkkal sétálni. Sze-

retem a filmeket, a népzenét és külön figyelmet for-
dítok angol nyelvű szakkönyvtárunk gondozására.

Évforduló
Ünnepeleni jött össze templomunk hívő kö-

zössége június 11.-én. Hernád Sándor diakónusatyát 
ünnepeltük, akit 10 éve szentelt fel Dékány Vilmos 
püspök atya. A júniusi megemlékezést dr. Udvardy 
György püspök úr köszöntése tette emlékezetessé 
több száz hívő jelenlétében.

Sándor 1995-ös felszentelése nagy öröm volt ne-
künk, mert olyan segítőtárs került Dezső atya mellé, 
akivel megoszthatta a fárasztó hétköznapi munkákat. 
Nagy segítség ez nekünk és plébánosainknak is. Az 
eltelt 10 évben diakónusunknak igencsak kiterjedt a 
munkája. Jegyesoktatás, esküvők, keresztelők, teme-
tések. De feladata nemcsak ezekre terjed ki, hanem 
hitoktat állami iskolákban, óvodákban, első pénteken 
időseket látogat, akiknek szentségeket szolgáltat ki. 
Három éve átvette a Karitász munkacsoport veze-
tését is. Sokat fáradozik azon, hogy területünkön az 
egyedülálló emberek szomorú életét megkönnyítse 
jó szóval, kedvességgel, segítőkészséggel. Így elnyerte 
az emberek bizalmát, kik megszerették szelídségéért, 
jóságáért. Az Erzsébet-napi ünnepségek, karácsonyi 
szeretetcsomagok elkészítése mind arról szólnak, 
hogy tettekben is kövesse azt a szolgálatot, amit a 
diakónus szó jelent.

Sok szép élményben volt része táborozó ifjúsá-
gunknak is, hiszen 1996 óta minden évben megszer-
vezte a kisiskolások és óvodások nyári táborozását. 
A tíz év alatt felnőtté növekedett fiataloknak szép 
emlékeik maradnak ezekről a nyarakról. Elmond-
hatjuk, hogy az élet minden területén a Szeretet 
Nagykövete. A diakónusi feladatot Teréz anya szép 
gondolatokban fogalmazta meg:

„A csönd gyümölcse az ima,
A hit gyümölcse a szeretet,

A szeretet gyümölcse a szolgálat.”

Sándor egész lényéből ez a szeretet-szolgálat árad 
felénk. Köszönjük!

Lauber Lászlóné

Dudás Attila igazgató, Gábor atya
és Petrovics Sándor az évnyitón
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Zarándoklat a hazáért
Szt. Istvántól a Magyarok Nagyasszonyához 

2005. szeptember 9-14.
Döntöttünk!  Urbán Gábor atya áldásával csa-

ládunk 2 gyermekkel Barbival és Orsival és egy 
nagymamával elindult a Veszprém – Sümeg, Bala-
tonalmádi - Sümeg gyalogos zarándoklatra, hogy 
hitünkért áldozatot hozzon, és tanúságot tegyen. A 
mintegy 90-95 km-es utat péntek reggeltől vasárnap 
fél tízig tettük meg mintegy 70-en. A zarándoklatot 
a balatonalmádi Szt. Imre Plébánia és a Veszprémi 
Cursillo mozgalom szervezte.  E szép hagyományt 
2004-ben élesztették újra, s szeretnék minden évben 
megismételni ezt az utat.

Első nap :
Mi  Veszprémből indultunk és a Magyarok Nagy-

asszonya templomban Shall Tamás atya áldásával 
keltünk útra fél hétkor. A Regina Mundi templom-
nál állt össze a veszprémi keresztalja. Igy végül 22-en 
indultunk el, velünk volt 2 néris fiú – Huszár Do-
monkos és Kristóf, akik szüleik nélkül is kitartóan, 
és hősiesen tették meg a hosszú utat. 

A zarándok csoportot a kereszt és a  zászló vivők 
vezették – középen az énekes emberünk Sípos Ba-
lázs, aki hol énekelve, hol dobolva, hol furulyázva se-
gített – legvégül a sereghajtó , aki segítette vagy épp-
en bíztatta a lemaradókat. Ő volt a Fodor Laci, aki 
néha maga is bíztatásra szorult. Éjszakai – másnapi 
csomagjainkat veszprémi és almádi barátaink vitték 
kocsikkal a következő szállás helyre.  Hét óra után 
már nyüzsgött Veszprém belvárosa. Az emberek 
igyekeztek munkahelyükre a gyerekek az iskolába és 
mi büszkén vonultunk át közöttük. Sokan furcsállva, 
néhányan érdeklődve, s volt aki bíztató mosollyal 
nézett utánunk. Veszprémből kiérve bevetettük ma-
gunkat az erdőbe. Mezőkön, réteken gyönyörű fal-
vakon, régi címeres házak között haladtunk. A hely-
béliek üdvözöltek és Isten hozzádot mondtak.

Az útra lelkileg felkészültünk. Sokat imádkoztunk 
a zarándoklat sikeréért. A fizikai felkészülésünk egy-
két esti futásból, gyaloglásból állt. Laci mindannyi-
unk számára névre szóló zarándok botot faragott, 
amiknek igen nagy hasznát vettük. Úgy gondoltuk, 
hogy a napi 30-35 km-es gyaloglás nem okozhat kü-

lönösebb gondot. Nem számoltunk a hegymenettel, 
és ami még rosszabb a lejtőkkel sem. Az egyre fo-
kozódó izomláz és a vízhólyagok nem könnyítették 
meg járásunkat. Amikor azonban Lacitól a keresztet 
átvettem, az maga volt a csoda. Addig a botomra 
támaszkodtam, most a keresztet vittem a vállamon 
egyre lendületesebben, fáradság nélkül. Az Úr fel-
emelt a kereszttel együtt, a kereszt által.

Közben keresztutat jártunk. Minden állomásnál 
más és más olvasott, a keresztet utána megint más 
vitte tovább. Külön erre az alkalomra összeállított 
zarándok énekes könyv segített, hogy a sokunk szá-
mára új, de valójában régi Mária dalokat mindenki 
énekelje. Kedves színfolt volt a fiatalok közül Sípos 
Luca fáradhatatlan furulya kísérete.

Számomra a nap csúcspontja az volt, amikor 
megláttuk a Balatonalmádiból jövő testvéreket, majd 
Vászolyon a kőkeresztnél végre üdvözölhettük egy-
mást. Innen már 70-en folytattuk utunkat.

Lelki vezetőnket, Szabó János atyát, péntek haj-
nalban kórházba szállították.  Hála és köszönet 
Szécsi Ferenc fűzfői plébános atyának, aki a vászolyi 
malom völgyben megtartotta az esti szentmisét. Ezt 
követte a helybéliek meglepetése, egy fantasztikus 
babgulyás és jó fehér bor. Köszönet érte. Mivel a 
malom szálláson idén már nem fért el az egyesült 
zarándok csoport, ezért a kisebbik ( veszprémi ) rész 
egy épülő családi ház padlásán próbálta ki milyen is 
az a földön alvás.

Második nap: :
Szombaton esőre ébredtünk .A figyelmes háziak 

rengeteg kávét és teát főztek, s általuk felmelegedve 

Együtt az úton...
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vágtunk neki a leghosszabb, legnehezebb szakasznak. 
Az eső nem kímélt minket, hol szakadt, hol szitált, de 
azt kitartóan. Erre a napra közös rózsafűzért tervez-
tünk, de az eső miatt a csoport szét húzódott és egymás 
hangját se hallottuk a kapucninkon kopogó esőtől.

Vizes voltam, fáradt és egyre jobba aggódtam 
a csuromvizes gyerekek miatt, amikor hozzám 
lépett a számomra addig ismeretlen Ferenczy 
József testvérem, és kérte mondjam el vele a ró-
zsafűzért. Mondtam; s közben megszűnt a kül-
világ, az út meg egyre fogyott. Csoda? Gond-
viselés? Igen, a Szűzanya ott volt közöttünk!

A gyerekek annyira vizesek voltak, hogy a követ-
kező szálláshelyre szállíttattuk őket. Két telefon és 
jött két jó barát, közülük az egyik Jeruzsálemi Temp-
lomos lovag is egyben. Tették azt, amit egy lovag  - 
egy barát megtehet. Rájuk bíztuk gyermekeinket és 
édesanyámat - remélve a legjobbakat. 

Tapolcán szentmisével fogadtak bennünket. Meg-
ható volt a felénk áradó szeretet, ahogy vonultunk 
be a templomba. Jöttek a gyerekek is, mind a heten 
a mamámmal és velük egy ismerős hölgy. „Ez egy-
szerűen nem lehet igaz!„ - gondoltam. Egy szobában 
voltunk a 2004-es tihanyi cursillon, s azóta nem 
találkoztunk. Az Ő férje volt az a lovag, aki segített 
az átázott ifjakat fedél alá vinni. Ők vigyáztak gyer-
mekeinkre, ők szervezték vacsoránkat és intéztek 
szállást mindannyiunknak. És a meglepetéseknek 
nem volt vége. Szállásunk egy iskola torna termében 
volt, ahol már igen kényelmesen – tatamin – alud-
hattunk. Ahogy beléptünk, fantasztikus látvány tá-
rult elénk! Süteményektől roskadozó asztalok, bor, 
ásványvíz és némi pálinka. Gyermekeink mesélték, 
hogy Margiték egész nap sütöttek, nénikék egész nap 
egymásnak adták a kilincset, hozták a finomabbnál 
finomabb sütiket. A tornateremben mindenki sebeit 
ápolgatta. Tapaszok, krémek cseréltek gazdát, majd 
lassan elcsendesedtünk.

Harmadik nap:
5-kor közös ima után indultunk el a sötétben. 

Tapolcáról nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. 
Beszédbe elegyedtünk egy hölggyel, aki tavaly csat-
lakozott a zarándokokhoz. Akkor határozta el, hogy 
elmegy Santiago de Compostelába – Szt. Jakab sír-

jához – és ha sikerül megtennie 40 nap alatt a 800 
km-es utat, akkor befejezésül újra elmegy Sümegre, 
Máriához. Elgondolkodtató, hogy egy zarándokút 
hogyan mozgósít tanúságtételével más embereket.

Fél 10-re Sümegre értünk. A templom tele volt, de 
minden gyalogos zarándok meg tudta kerülni az ol-
tárt, és Máriához intézhette kívánságát, felajánlását. 
Sokan jöttek busszal és tavaly óta még többen gyalog. 
Jöttek gyalogosan, hogy csak az ismerősöket említ-
sük:  Hévízről, Csehimindszentről, Ajkáról, Keszt-
helyről, Körmendről, Várhegyről és Nagycenkről.

A misén Barsi Balázs atya külön köszöntötte a 
zarándokokat. Csodálatos volt  70-en egy cél felé ha-
ladni számos csodát imával együtt átélni. Mikor el-
váltunk így köszöntünk el: jövőre, veletek, ugyanitt.

Köszönjük mindenki segítségét, akik gondoltak 
ránk és imáikkal is erősítettek minket! Búcsúzóul 
egyik kedves dalunk egyik sorával invitálunk min-
denkit a 2006-os sümegi zarándoklatra: 

„Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!
Fiúisten édesanyja, Mária, segíts!
Téged jöttünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!”

Fodorné Csőke Zsuzsanna

Cursillo
Szeretettel várunk minden cursillistát, és mind-

azokat, akiket érdekel ez a lelkiség: október 20.-án, 
november 17-én, és december 15.-én csütörtökön-
ként az esti szentmise után 1 7-re a közösségi házba. 
A tervezett  befejezés 8 óra, de aki szeretne  beszél-
getni még este 10-ig van lehetőség.

Október  19-én elkezdtük, és folyamatosan sze-
retnénk vállalni a havi egy szentségimádási órát a 
templomban. Minden hónap harmadik szerdáján  
a szokásos szerdai szentségimádási órát a cursillot 
végzettek közreműködésével tartjuk. Ezek  a szerdai 
szentségimádások is alkalmasak lesznek arra, hogy 
találkozzunk, kapcsolatban legyünk egymással.

A cursilloval kapcsolatos kérésekre és kérdésekre 
a 405-35-28, vagy a 06-30/338-4248 telefonon szív-
esen válaszol:

Maróti Lászlóné Gabi
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A templom felújítási munkákról
Lassan befejeződnek a torony felújítási munkái, 

ezért röviden beszámolunk az eddig elvégzettekről, 
s a még előttünk álló elvégzendő építési-felújítási 
feladatokról.

A felújítást tavaly novemberben, még a tél beállta 
előtt a padlástérben kezdtük. Az eddig hőszigetelet-
len dongamennyezet felülről hőszigetelést kapott, 
melynek áldásos hatásait a kedves hívek már a tél 
folyamán érezhették, hisz templomunkban nem 
volt olyan hideg, mint a korábbi telek folyamán. A 
következő legfontosabb fel-
adat a torony, pontosabban 
leginkább a toronysüveg, s az 
órák melletti párkányzat fel-
újítása volt, hisz a párkányról 
már többször téglák potyog-
tak le, ami életveszélyes volt. 
Ezen közvetlen életveszély 
elhárításával kezdtük a mun-
kákat november végén, majd 
a munkák jellegéből adódóan 
a tavaszi melegebb napokig 
kényszerszünet következett. A 
jó idő megérkeztével folytat-
hattuk a tornyon a munkát. 
Fontos szempont volt, hogy a 
templom mindennapi életét 
az építkezés ne befolyásolja, s 
most már kijelenthetjük, hogy 
ezen elvárásunk teljesült. A 
kivitelező a harangok magas-
ságában speciálisan e hely-
színre tervezett ún. kidugó-állványt épített, s 
ezen állványról indította felfelé a további nyolc 
szint magas könnyű-állványzatát a süveg mellett.

A torony felújításának előzetesen kalkulált 
költségei is már jócskán túllépték a tervezett ke-
retet, a hiányzó milliókat a plébánia saját költ-
ségvetéséből kell kigazdálkodnunk. A munkák 
folyamán előre nem látható költségek merültek 
fel, hisz egy ilyen 100 éves épületben – kivált, ha 
a korábbi 45-50 évben nem vitték túlzásba a kar-

bantartást az ismert körülmények miatt – mindig 
előfordulhatnak eltakart helyeken elöregedési, el-
használódási hibák. Ezeket mi sem úszhattuk meg. 
Cserére szorult a kereszt és a kereszt alatti gömb is.

A torony belső falain a vakolat leverésekor lettek 
láthatóak azok a repedések, melyek a toronysüveg 
lerögzítésének meggyengülésére utaltak. Szükség 
volt a rögzítések cseréjére, s a két helyen megrepedt 
toronyfalak megerősítésére.

A toronysüveg fedésének elbontása után derült 
ki, hogy a faszerkezetben több gerendát is cserélni 
kell, ami tovább növelte a költségeket.

Egy ilyen felújítási munka 
több évtizedre szól, ezért nem 
volt kérdés, hogy ezeket a hi-
bákat most kell kijavítanunk. 
Így templomtornyunk nemcsak 
kívülről kapott teljesen új ruhát, 
hanem belső szerkezetei is fel 
lettek újítva.

A környék távolabbi pontja-
iról is sokaknak feltűnik, hogy 
megszépült a torony, s a felújí-
tott kereszten újra megcsillan a 
napfény. Köszönet Minden-
kinek aki bármilyen segítség-
ével, adományával hozzáj-
árult munkánk sikeréhez! Még 
néhány szót a jövőről. Két nagy 
feladat áll előttünk a templom 
renoválási munkáinak sorában.

Egyik a tető cserepezésé-
nek felújítása, illetve cseréje. A 
meglévő cserepezés sok hely-

en hiányos, törött, s alatta egyáltalán nincs te-
tőfólia. Ebből adódóan sok helyen beázik a tető, 
valamint szeles esőkor, illetve erős széllel kísért 
hóesésben a légnyomáskülönbség a cserepek köz-
ötti kis hézagokon befújja a porlasztott esővizet, 
illetve porhót a padlástérbe, mivel nincs tetőfólia, 
ami ezt kivezethetné. Másik nagy feladatunk a 
templomfalak lábazata vizesedés-problémájának 
megoldása, ami szintén nem egy egyszerű dolog.

Ezért kérünk Mindenkitől továbbra is szeretettel-
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Cserkésztábor
Az Úr megtestesülésétől számított kettőezer-

ötödik évben, amikor a római egyház pápája XVI. 
Benedek és a Rákos meze-
jén álló Szent Mihály egy-
házának hűbérura Gábor 
fia Gábor volt, ez utóbbi 
megparancsolta az egy-
ház minden rangú és rendű 
vitézének, azoknak, akik az 
exploratores, azaz a cser-
készők ugyanazon Szent 
Mihályról elnevezett csa-
patába tartoznak, hogy ne 
restelljenek a Szent Benedek, 
montecassinoi apát úr ün-
nepét megelőző szombaton 
felkerekedni, hogy fárad-
almakban edzvén testüket és 
imádságos áhítattal őrizvén 
lelküket, a népnyelven köz-
önségesen csak Gerecsének 
nevezett hegységben letelepedjenek, és ott Héreg 
község mellett legyenek résen mindennemű ellen-
séges ármánykodás elhárítására. Híre járt ugyanis, 
hogy a vidéken rablók és a kiskirályoknak is em-
legetett tartományurak martalócai garázdálkodnak.

Nem késett tehát a cserkészők kisebbik hadnagya, 
Ferenc fia Ferenc, s a vitézeket a mondott helyre 
vezette, mely a Tatának nevezett civitas közelében, 
alig egynapi járóföldre fekszik. E helyen van egy Ki-
rály-kút nevű forrás, a mellette lévő rét pedig sátrak 
felverésére, és minden hadi mesterség gyakorlására 
igen alkalmas. Igazán királyi szálláshely, hiszen a 
környék erdőben és vadban igen gazdag. A rét szé-
lén álló faerősség mellé állították fel tehát a vezéri 
sátrakat, majd sorban mind a közrendűekét, végül 
pedig egy igen erős kaput és kerítést róttak össze fá-
ból, hogy a helybéli szegénylegények ki- s bejárását 
elrekesszék. Ekkor megérkezett László úr is, a cser-
készők nagyobbik hadnagya, hogy a regula megtar-
tásában hiba ne legyen. Midőn a tábor immár rend-
ben lévőnek találtatott, elkezdték kutatni a mondott 
martalócok nyomát, s ez okból több portyát is tettek 

a környéken: az agostyáni rengetegben, a Pisznice-
hegyen és a Gerecse-tetőn lévő kőtoronynál, de a 
latrok mindig elmenekültek a vitézek haragja elől. 

Egy hajnalban azonban 
odáig merészkedtek, hogy 
megtámadták a tábort, és 
majdnem sikerült elrabolni 
a nemes Thomaso da Gaale-
ot, aki ez idő tájt az Egyház 
küldötteként a nép hitének 
pallérozásán munkálko-
dott, még szerencse, hogy 
az őrség időben leleplezte 
az álnokokat. A cserkészők 
tehát többször nagy dicső-
séggel térhettek vissza sátra-
ikba, az időjárás zordságától 
azonban még ők is sokat 
szenvedtek, mert megnyíl-
tak az ég csatornái, és csak-
nem oly bőséges eső esett, 
mint ama Noé napjaiban.

Ahogy azonban a Bölcsesség könyvében olvas-
ható: Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben 
részesülnek, mert Isten próbára tette és magá-
hoz méltónak találta őket. Így történt, hogy az 
őrjáratok utolsó napjaiban újra csak vidámság 
uralkodott a cserkésző vitézek között, és hat-
almas lakomával ünnepelték meg a tábor sikerét.
A krónikát lejegyezte:

Gyula fia Botond, a Tárkányi nemzetségből. 
Karitász helyben...

Plébániánk Karitász munkatársai általában 
csöndben teszik a dolgukat. Túl nagy zajt akkor sem 
csapnak, ha mindanniyan együtt vannak, hiszen 
számuk nem sok. Éveik száma nem titok, átlagot 
számítva is beleesnének a „korábban születettek” 
megtisztelő besorolásba. Dacára, hogy akad egy 
fiatalkánk is. Kár, hogy kevesen tudják: a Kritász 
munkában nincsen minimum életkor meghatároz-
va. Fiatalos kedvvel, tenni akarással, jó szóval úgy és 
annyian amennyien  - jelen vagyunk a házi beteglá-
togatásban. Két fős kontingensünk még a Szövetség 
utcai elfekvő betegeket is kéthetente látogatja, lelki 
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ÉLETÜNK

vigasztalást és ünnepkor csomagot nyújtva számuk-
ra. Ünnepekhez kötött szeretet vendégség alkalmá-
val 50-60 ismerős is összegyülekezik a közösségi 
házban. A szükségben lévőket szerény anyagi esz-
közeinkkel is támogatjuk. A rendszeres Szent Antal 
perselypénzből élelmiszerjegyeket veszünk és osz-
tunk szét alkalmi és állandó támogatottjaink között.

Kéthetenként a Karitász vásáron és az ingyenes 
ruhaosztás visszatérő alkalmain rendszeres látoga-
tók fordulnak meg. Rengeteg ruhát is szoktunk kap-
ni. Az épületgondjaink miatt az most átmenetileg 
szünetel. Elvittünk viszont 56 zsák ruhát a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálathoz. Ritka alkalom, hogy ott 
egyáltalán ruhát fogadnak, azonban az idei év árvi-
zei miatt még a mi zsákjainkat is örömmel fogadták. 
Egy ház a mi anyagi erőnkből is épül a Székelyföl-
dön, a Dévai Alapítványt is szerényen támogatjuk, 
illetve keresztszülőséget is vállaltunk a csángó gye-
rekek beiskoláztatása kapcsán. Szeretnénk többen 
lenni - többet tenni.

Adunk, kapunk. „Szolgálunk és Kérünk...”
Hernád Sándor

Megemlékezés Pálfi Jánosról
„Nagyhírű férfiak dicséretét zengem,

az atyáinkét, egymás után szépen.”

(Sirák 44,1.)

Augusztus 20-án felavattuk a Pálfi téren Pálfi Já-
nos mellszobrát. Méltó, hogy plébániai lapunkban is 
megemlékezzünk róla.

1855. aug. 27-én született Budán Paulus Jakab 
fiaként. Iskolái elvégzése után a VIII. kerületi adóhi-
vatalban helyezkedett el. Itt ismerkedett meg Almásy 
Pállal, akinek Pusztaszentmihályon parcellázásra 
szánt birtoka volt. Az ő halála után az özvegy Pálfi 
segitségét kéri a parcellázáshoz. Egyik élharcosa lesz 
az önálló Rákosszentmihályért való küzdelemnek 
közigazgatási és egyházi téren egyaránt. 1898-ban a 
nevét Pálfira magyarosítja. Tagja, és a betegeskedő, 
idős Regele János mellett gyakorlatilag irányítója 
a Templomépítő Bizottságnak. Neve az alapkőben 
elhelyezett okiraton is szerepel. Nagy érdeme volt a 
templom felépítéséhez szükséges gyűjtések irányítá-
sában. 1905. dec. 10-én közfelkiáltással a Hitközségi 
Nagybizottság elnökévé, gyakorlatilag világi elnökké 

választják A cél az önálló plébánia megteremtése. 
Ezt a tisztséget 20 éven át betölti. 1925-ben örökös 
tiszteletbeli elnökké választják. 1947. nov. 11-én halt 
meg, 14-én temették el a rákosszentmihályi temető-
ben.

Sokrétű közéleti tevékenysége mellett plébánián-
kért végzett munkássága előtt hálás megemlékezés-
sel tisztelgünk.

Bérmálás
Örömmel adunk hírt arról, hogy október 30-

án vasárnap este a hat órai szentmisében dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás-érsek a bérmálás szent-
ségében részesíti az arra készülő fiataljainkat.

Gábor atya

Plébániánk az interneten
Örömmel adjuk hírül a kedves Híveknek, 

hogy a plébániánkkal kapcsolatos hírekről és 
eseményekről ezen túl  az újonnan megnyílt 
honlapunkról is tájékozódhatnak. Szeretnénk az 
új honlapot egyfajta „virtuális” közösségi ház-
ként működtetni, ezért kérünk minden köz-
össéget és hívőt, adjon hírt szűkebb környezete 
élményeiről, látogassa és használja új honlapunkat!

www.rakosszentmihaly.hu

Kedves Fiatalok!
A Szűzanya várva-várja 

imánkat, ne hagyjuk cser-
ben! Imádkozzunk  „együtt” 
naponta 1 tized rózsfűzért 
otthon, buszon, repülőn... 
Reméljük, hogy TE – aki ezt 
a kis hirdetést olvasod  – csat-
lakozol hozzánk! Szeretettel 
várom jelentkezésedet:

Schüszterlné Tékár Betty
06-30/394-4230, 405-45-43

tekar.betty@freemail.hu


