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Szent  István Védnöke

Miért?!!.....Miért?!!....

Miért?!!.....Miért?!!.....

Soroksárért Érdemérem
Király Attila plébánosnak

Tisztelt Plébános Úr!

Ezúton értesítem arról, hogy Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. július 8-ai 
ülése határozata alapján „Soroksárért Érdemérem” kitüntetésben részesül. Ezt a kitüntetést 
azoknak adományozzuk, akik tevékenységükkel, munkájukkal nagymértékben hozzájárultak 
Soroksár fejlődéséhez, jó hírnevének elmélyítéséhez, közösségi szellemének kiépítéséhez.
    
Üdvözlettel
        Geiger Ferenc
       polgármester

Király Attila plébános elmondta, 
hogy ez a kitüntetés igazából nem 
őt, hanem az újtelepi közösséget il-
leti, mindazért az erőfeszítésért és 
munkáért, mely az itt élő embereket 
az egymás iránti odafigyelésre, sze-
retetre ösztönzi. Újtelepen az egyet-
len szervezett közösség a Fatimai 
Szűzanya templom közössége, cél-
ja, hogy az itt élő minden emberért 
nyitottan szolgáljon. Sok fiatal csa-
lád él itt és költözik folyamatosan 
hozzánk, őket szeretnénk bevonni, 
befogadó közösséget építeni belő-
lük. Adni akarunk az embereknek 
a különböző programokon keresz-
tül, legyen az sportnap vagy kon-
cert (Pitti Katalin), híres emberek 

előadásai (Eperjes Károly, Grosics 
Gyula). Helyszínül szolgál temp-
lomunk a helyi iskolák karácsonyi 
ünnepségére vagy évente rende-
zendő istenes szavalóversenyre is. 
Ezeken a programokon lehetőség 
nyílik ismerkedésre, beszélgetésre, 
több család csatlakozott ilyen mó-
don a közösséghez. 

Templomunk országos hírű za-
rándokhely, melyre joggal vagyunk 
büszkék. Hazánk több mint 360 
településétől kaptunk adományt a 
templomépítéshez. Évente két al-
kalommal májusban és októberben 
a búcsúra még több településről 
érkeznek Újtelepre. Magyarország 

legnagyobb Mária szobra is itt ta-
lálható a torony tetején. 

Célunk továbbra is a szolgálat, 
minél több ember meghívása egy 
szeretet-közösségbe. Templomunk 
kapui mindig nyitva állnak a So-
roksárért tenni akaró lakók, a tá-
volról ideérkező zarándokok vagy 
bárki számára, aki szeretetre, lelki 
békére vágyik!

     
  Molnár Adrienne

A szenteltvíz: ötödik oldal
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A mi családunk...

Jó kereszténnyé nevelni
Ugye mindenki ismeri azt a mondást, hogy akasztják a hóhért. Hasonló dolog történik most is, 

amikor lapunk újságíróját, Horváth Edinát szólaltatom meg.

Amikor a kedves 
olvasók e sorokat ol-
vassák, akkor Edina 
és férje, Szabó Dániel 
már nem ketten, ha-
nem hárman alkotnak 
egy családot. 

- Most, a babavá-
rás utolsó fázisában, 
hogyan készültök a 
gyermek érkezésére? 
Elsőként Edinát kér-
dezem.

- Ez lesz az első ba-
bánk, gondolatban is 
és lélekben is a felké-
szülés idejét éljük. A 
babavárás elején ki-
csit izgultam, hogy megmarad-e a 
magzat, de rájöttem, hogy félelme-
imet úgy tudom eloszlatni, hogy el-
kezdek imádkozni a Szűzanyához. 
Az Ő közbenjárását kérve azért 
imádkoztunk, hogy gyermekünk 
egészséges legyen, hogy jó keresz-
ténnyé tudjuk nevelni, és hogy ké-
sőbb megkapja a hit ajándékát. A 
lelki felkészülés mellett természe-
tesen a dolog fizikai hátteréről is 
olvasgattunk könyveket. 

- Tanácsokat illetve lelki segítsé-
get kaptatok-e ismerősöktől, bará-
toktól?

- Nagyon jól esett, amikor a plé-
bániánkról is érkezett segítség, el-
sősorban Kaszab Zsófit, Magyarkú-
ti Juditot és Tamási Ildit említeném, 

velük tudtam igazán beszélgetni 
ezekről a dolgokról, ezzel stabil 
lelki támaszt adtak.

- Én is kaptam lelki támogatást 
– vág közbe Dani – Magyarkúti 
Józsitól, és másoktól is. Fantaszti-
kus érzés, amikor a közösség többi 
tagja is hasonló lelkesedéssel várja 
a babánkat, mint mi magunk. Atti-
la atya többször is felkereste Edi-
nát, csak azért, hogy megkérdezze, 
hogy van, ilyenkor mindig elbe-
szélgettek egy kicsit.

- Ti a XIII. kerületben laktok. 
Hogyan kerültetek kapcsolatba 
Soroksár-Újteleppel?

- Attila atyát gimis korom óta 
ismerem, ő akkor a Szent Család 
plébánián volt káplán. Egy barát-
nőm biztatására kezdtem oda járni 

hittanra. Leg-
nagyobb meg-
döbbenésemre 
ezek egészen 
más hittan órák 
voltak, mint 
amilyenekre én 
régebben jár-
tam. Ez alatt 
azt értem, hogy 
nem csak a szo-
ros értelemben 
vett hitéleti té-
mákról tartott 
előadást, ha-
nem vele meg 
lehetett beszél-
ni az ember lel-
ki életét érintő 

személyes kérdéseket is. Táborozni 
is eljártam a csoporttal, habár elein-
te nem nagyon rajongtam a nomád 
táborok iránt, de később ráéreztem 
ennek a szépségére. Majd, amikor 
Attila atyát Soroksár-Újtelepre 
helyezték úgy éreztem, szívesen 
tartanék vele. Pár alkalommal el-
látogattam Újtelepre, ahol épült 
az új templom és szépen alakult a 
közösség. A Tamási Feri ötlete volt, 
hogy legyen újságunk, én akkor a 
Pázmányra jártam kommuniká-
ció szakra. Örömmel elvállaltam a 
cikkek írását, mivel úgyis újságíró 
szeretnék lenni, gyakorlásnak pe-
dig kifejezetten jó.

- Engem pedig Edina vitt magá-
val – veszi át a szót Dani. – Először 
furcsa volt, hogy van egy pap ba-
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rátja, mert a pap az nem elsősorban 
barát, hanem lelki vezető. Edina 
egy egészen új megközelítést mu-
tatott, egész másfajta hozzáállást 
adott, hogy milyen szintű lelki kap-
csolatot lehet felépíteni egy lelki 
atyával.

- Hol és milyen körülmények kö-
zött ismerkedtetek meg?

- Mi igazából már 15 éve ismer-
jük egymást. – meséli Dani. - A 
gimnáziumban egy osztályba jár-
tunk, ez egy gimnáziumi szerelem 
volt, de ott és akkor nem igazán 
bontakozott ki a kapcsolatunk. Pár 
év múlva, már érettebb fejjel egy 
osztálytalálkozón kezdtünk el újra 
beszélgetni, randevúzgatni. Onnan-
tól kezdve mondhatni, hogy egye-
nes út vezetett idáig: evidens volt, 
hogy együtt maradunk.

 - Milyen Újtelepi programokon 
szoktatok részt venni?

- Kedvenceink a biciklis kirándu-
lások. Az erdélyi biciklitúrán  kü-
lönösen jól éreztük magunkat, és 

2008. november 23-án templomunka láto-
gat Erdő Péter bíboros atya, hogy kiszol-
gáltassa fiataljaink számára a bérmálko-
zás szentségét.

Erdő Péter

Egyházjogász, teológus, római katolikus püspök, az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, bí-
boros, Magyarország prímása.

Erdő Péter 1952-ben született. 1975-ben szentelték 
római katolikus pappá, majd 2000-ben püspökké. 
2003 január 11-én lépett hivatalba mint Esztergom-
budapesti érsek, Magyarország prímása. Teológiai 
szakterülete az egyházjog. Érseki kinevezése előtt 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora volt, 
az egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének 
elnöke.

olyan kedvet csinált a bringázás-
hoz, hogy azóta biciklivel járok 
a munkahelyemre, már több mint 
két éve.

- Továbbá részt szoktunk venni 
a családi napon, - veszi át a szót 
Edina – a péliföldszentkereszti 
családos hétvégéken; táborokba 
szoktam elkísérni a felsős csopor-
tot, és a búcsúkon is mindig ott 
vagyunk.

- Ez a közösség mivel nyújt töb-
bet, mint bármely más közösség?

- Már az első alkalom óta jól érez-
zük magunkat ebben a társaság-
ban. Két család van, akik az első 
perctől kezdve emblematikusak 
számunkra, ők a Magyarkúti és a 
Tamási család. A balatoni családos 
biciklitúra nagy élmény volt szá-
munkra, ez volt az első találkozá-
sunk a társasággal, mégis rögtön 
barátságosan fogadtak, és a leg-
különbözőbb témákról is szivesen 
elbeszélgettek velünk. Ha valami-
nek van hívó ereje, akkor ez az. 

Más világi társaságban sokszor azt 
érzem, mintha nem ugyan azt a nyel-
vet beszélnénk. 

- Ne feledkezzünk meg a Parai csa-
ládról se – szól közbe Dani –, velük a 
családos hétvégeken voltunk együtt, 
és igen jó kapcsolatot alakítottunk 
ki. De más, nagyon szimpatikus 
családokkal is találkoztunk ezeken 
a hétvégéken, bár ezekben mégis 
a szentmise a legnagyobb élmény 
számomra a sok izgő-mozgó gyer-
kőccel, akik – Attila atya szavaival 
élve – a maguk módján mind velünk 
imádkoznak. 

-Végezetül köszönöm, hogy vállal-
tátok ezt az interjút és legközelebb 
már hármasban szeretnénk veletek 
találkozni Újtelepen. 

-Igyekszünk, kérjük, imádkozzatok 
a kisbabánkért és, hogy sikerüljön őt 
jó kereszténnyé nevelni.  

    
     
  Márton Tamás
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Néptánc Újtelepen

Minden a baba-mama körben kez-
dődött. Nagyon szerettek a babák 
táncolni. Először csak énekelget-
tünk nekik, aztán Ildi gitározott is, 
de aztán jött a nagy ötlet: ha már 
van köztünk egy olyan kismama, 
aki képzett gyermek néptánc okta-
tó, akkor táncoljunk igényes nép-
zenére. Elkezdtük az akkor 2 éves 
gyerekekkel. Nagyon élvezték, és 
nekünk is nagyon jól esett. Sokszor 
a karunkban a babákkal lépegettünk 
jobbra-balra, de legtöbbször maguk 

ropták a táncot, egyre felszabadul-
tabban és ügyesebben. Három éve-
sen oviba kerültek, nem jártak töb-
bé a baba-mama körbe. De a táncot 
nem lehetett abbahagyni! 

Megkértük Attila atyát, aki sze-
rény bérért megengedte, hogy 
használjuk a közösségi termet min-
den hétfőn.

Szeretném most bemutatni azt a 
kedves kismamát, aki sok örömöt 
és értéket adott át nekünk.

- Kérlek, mutatkozz be.

- Hinkel Andrea vagyok. Hét éve 
lakom Újtelepen, két gyermekem 
van, 4 éves Flóra és 2 éves Luca, 
és úton van egy kistestvér is, ápri-
lisra érkezik meg hozzánk. Foglal-
kozásom óvodapedagógus és gyer-
mek táncoktató. Szarvason, nappali 
képzésben tanultam a hivatásomat, 
utóbbit hat éven át.

- Miért lettél éppen gyermek tánc-
oktató?

- Mindig érdekelt a népi kultúra. 
Kicsi koromtól kezdve nagy von-
zalmat éreztem a néptánc, és a népi 
kultúra iránt. Életem úgy alakult, 
hogy a főiskolán mélyíthettem el 
igazán e két hobbimat. Főiskola 
után óvónőként dolgozni kezdtem 
a 15. kerület Micimackó óvodájá-
ban, és a vezető óvónő felkérésére 
néptáncolni kezdtem. Bemutató 
óvoda volt a miénk, sokan látták a 
nálunk zajló néptánc foglalkozáso-
kat, így egyre több óvodába hívtak 
táncolni. Emiatt miután végigvit-
tem a csoportomat, már kizárólag a 
gyermektánc oktatással foglalkoz-
tam.

- Nagyon szép nemezképet láttam 
a szobátok falán. Azt mondtad, te 
készítetted ezt a hatalmas gyönyörű 
ősmagyar lovast. Ehhez is értesz?

- Általános iskolai éveim alatt fes-
tészetet tanultam, nyolc éven át. 
Aztán megismerkedtem a nemeze-
lés technikájával, tíz éven keresztül 
tanultam. Sok munkámat kiállításo-
kon lehet megnézni, többek között 
Kapolcson és Debrecenben. Falvé-
dőket, szőnyegeket, játékokat, ta-
risznyákat készítettem. 

- Talán egyszer ezt is tanítani fo-
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god gyerekeinknek?

- A sors útjai kifürkészhetetle-
nek…

- Hogyan készülsz a tánc foglako-
zásokra?

- Éves tervet készítek havi lebon-
tásban, igazodva a csoport életko-
ri sajátosságaihoz. A magyar népi 
kultúra csodálatos, végigkíséri az 
ember egész életét a születésétől 
a halálig. Minden életszakaszra, 
évszakra, ünnepkörre megvan a 
megfelelő mondóka, népdal, nép-
szokás, ami elősegíti a harmonikus 
testi-lelki fejlődést, és az adott ese-
mény megélését.

Ezen kívül nagyon fontos szá-
momra, hogy szerető, egymás-
ra odafigyelő közösséget építsek. 
Mindenki egyformán fontos része a 
csoportnak. 

A foglakozások egymásra épül-
nek, minden alkalommal az előző-
ekben tanultakat bővítjük.

- Mi mindent tesztek a foglakozá-

sokon?

- Megismerjük a magyar népi kul-
túrát, népszokásokat az ünnepkörö-
kön keresztül. Népi mondókákkal, 
körjátékokkal, népi játékokkal¸ 
egyszerű alapozó tánclépésekkel, 
csujogatókkal ismerkedünk meg az 
évszakoknak megfelelően. A gyer-
mekek a foglalkozások végén zene-
hallgatás keretein belül ismerked-
nek a magyar népdalkinccsel is. 

Ezek a foglalkozások közösség 
építő és kedvcsináló jellegűek, 
ilyen kicsi gyerekeket nem szabad 
másként tanítani. A legfontosabb, 
hogy hasson rájuk a ritmus, a rím, 
a népzene, hogy jól érezzék magu-
kat, felszabadultan, mélyről jövő-
en tudják magukat átadni nemzeti 
kultúránk csodálatos kincseinek. 
Az „igazi” tánctanulás csak iskolás 
kortól kezdődhet el.

- Nagyon szép volt az évzáró mű-
sor!

- Igen, a gyerekek nagyon aranyo-
sak és ügyesek voltak. A kislány-

oknak egyforma kékfestő szok-
nyácskát varrt Mónika, és nagyon 
lelkesen táncoltak. Kimosolyogtak 
szüleikre, énekeltek, mondókáztak. 
Kellemes délután volt.

- Lesz az idén is néptánc? Nagyon 
várják a gyerekek! 

- Nagyon szívesen jönnék most is. 
Attila Atya azt ígérte, hogy a szép 
új teremben táncolhatunk. Talán 
októberben elkezdődhetnek a fog-
lakozások, amint elkészül a sport-
terem.

- Köszönjük szépen, hogy gyere-
keinknek megtanítod és átadod ha-
zánk és nemzetünk értékeinek sze-
retetét, tiszteletét. Köszönjük lelkes 
és kedves óráidat. 

Attila Atyának pedig nagyon há-
lásan köszönjük, hogy helyet adott 
ennek az igazán értékes és fontos 
eseménynek.

     
 Kornhoffer Tünde

A szenteltvíz

A víz fontos szimbólumunk, a tisztaság, az élet, sőt az újjászületés szimbóluma. Keresztelő Szent János a Jordán folyónál a 
bűnbánat jeleként keresztelt vízzel, Jézus is felkereste őt, és megkeresztelkedett. Jézus keresztsége óta a víz természetfeletti 
jelentést is kapott, jelzi az újjászületést, az új életet , amit a hitben kapunk a Szentlélek által. A víz a Szentlélek jele is, amint 
az eső lehull és megöntözi a földet, úgy jön közénk a Lélek is, hogy életre keltse bennünk mindazt, amit Isten belénk teremtett, 
a karizmákat egymás szolgálatára.
Amikor belépünk a templomba mindjárt a bejáratnál találkozunk a Szenteltvíztartóval, ez arra szolgál, hogy belemártsuk az 
ujjunkat és így vessünk keresztet, emlékezve keresztségünkre és kifejezve szándékunkat a megtisztulásra. A keresztségben 
Isten gyermekévé lettünk, gondolhatunk arra, hogy hazajöttünk az atyai házba, de gondolhatunk arra is, hogy csak megtisztult 
lélekkel találkozhatunk igazán Istennel.
A szenteltvizet használjuk néha a Szentmise elején a bűnbánati szertartásban, akkor meghint vele a pap, húsvétkor a kereszt-
ségünk megújítását jelzi a meghintés. Házszentelőn és egyéb szenteléseken, áldásoknál kegyelemközvetítő a víz.
A Szenteltvizet a pap áldja meg a megfelelő ima elmondásával, van ahol sót is kevernek bele, de ez nem szükséges. 
Vannak családok, ahol otthon is tartanak Szenteltvizet megfelelő tartóban, ott is a bejárat mellett célszerű elhelyezni, és be-
lépéskor, vagy imádság előtt az ujjunkat belemártva vetünk keresztet. A templomból mindig lehet hazavinni szenteltvizet, de 
hozzunk megfelelő üveget hozzá.
(A szenteltvizet sohasem isszuk meg, és nem tulajdonítunk neki mágikus hatást. Sok babonaság kapcsolódik hozzá, de ezek 
nem méltók a felvilágosult keresztény emberhez).

Miért?!!.....Miért?!!.....Miért?!!.....



6

Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Szent András hava

NOVEMBER- DECEMBERI NAPTÁR

6 csütörtök felsős hittan 17-18 ó; Gimn. hittan 18-19.30 ó; felnőtt hittan 19.30-21 ó;

7 péntek szentmise 18 ó; Gimnazista hétvége; Gyóntatás 17- 18 ó;

8 szombat gimnazista hétvége

9 vasárnap  SZENTMISÉK 9.30 ó; és 18 ó; gimnazista hétvége

11 kedd Énekkar 18.30 óra

12 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; felsős hittan 18- 19 ó;
SZÜLŐK: 17- 18 óra

13 csütörtök felsős hittan 17-18ó; Gimn. hittan 18-19.30 ó;felnőtt hittan 19.30-21 ó;
szentségimádás 19.30. 20.30 óra; Szentmise, zsolozsma

14 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 ó; Bérmálkozók beszámolója

15 szombat Autóbuszos zarándoklat Mátraverebély-szentkútra

16 vasárnap Szentmisék: 9.30- 12 és 18 óra; bérmálkozók bemutatása (felnőttek)

18 kedd  Énekkar 18.30 óra;

19 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; felsős hittan 18- 19 ó;
SZÜLŐK: 17- 18 óra;

20 csütörtök felsős hittan 17-18 ó; Gimn. hittan 18-19.30;felnőtt hittan 19.30-21 ó;

21 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 ó; Szentlélekhívó imádság

23 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 óra és 18 óra; BÉRMÁLÁS 18 órai Szentmisén

25 kedd Énekkar 18.30 óra

26 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; felsős hittan 18- 19 ó;
SZÜLŐK: 17- 18 óra;

27 csütörtök felsős hittan 17-18 ó; Gimn. hittan 18-19.30; felnőtt hittan 19.30-21 ó;
szentségimádás 19.30.  20.30 óra Szentmise, zsolozsma

28 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 ó;  

29 szombat Adventi koszorú készítés ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 18 óra

30 vasárnap  SZENTMISÉK 9.30 és 18 ó; ADVENT I. vasárnapja

2 kedd RORÁTE 6 óra; Énekkar 18.30 óra;

3 szerda RORÁTE 6 óra; Alsós hittanok 17 óra; felsős hittan 18- 19 ó;
SZÜLŐK: 17- 18 óra;

4 csütörtök RORÁTE 6 óra felsős hittan 17-18ó; Gimn. hittan 18-19.30;
felnőtt hittan 19.30-21 ó;

5 péntek RORÁTE 6 óra; Gyóntatás 17- 18 ó;  24 órás Szentségimádás 18 órától

6 szombat RORÁTE 6 óra 24 órás Szentségimádás, 18 óra Rózsafüzér, gyertyagy.

7 vasárnap Szentmisék 9.30 és 18 óra; KÖZÖSSÉGI NAP Borka Zsolt koncertje

Advent idején minden hétköznap hajnali Szentmise reggel 6 órakor!
November 23.-án 18 órakor Dr. Erdő Péter Bíboros atya bérmál templomunkban.
A hittanokra mindenkit szeretettel várunk (év közben is be lehet kapcsolódni)!
Keresztelők vasárnaponként 11 órakor



Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

7Szent András hava

Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Otthonába wwwisszük a wwwilágot
BSNET

Korlátlan, szélessávú internet-elérés

elkötelezettség nélkül

Telefonvonaltól és minden más szolgáltatástól 

független

nincs adatmennyiségi, időbeli korlát

ingyenes díjcsomag váltás

a szolgáltatás szüneteltetése díjmentes

folyamatos ügyfélszolgálat

állandó műszaki ügyelet.

Árainkról és a részletekről bővebb felvilágo-

sítás: info@borsoft.hu

06/20
06/30
06/70

5-BSNET-5
(5-27638-5)

Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

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

XXIII.ker. Török u.44. alatt 
épülő 4 lakásos társasházban 
még egy darab 79 nm-es lakás 
eladó. 
Ár: 21,5 MFt.
Információk:
www.torok.ini.hu
Tel.:02-20-9289-801

Szent  István 
Védnöke

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

Molnár A., Bernáth M., Dücső Cs., 
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics 

Gy.,
Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 

9289 801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. 

Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 

2100 
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu

E mail: www.fatimaiszuzanya.hu
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Ma mit sütsz ki?
Böske mama sósa
Böske mama Brassó városában élt, akitől ezt a finom sós süteményt ismerem.
Igen könnyű elkészíteni, kevés hozzávalóval rendkívül ízletes harapnivalót tehetünk vendégeink elé.
Hozzávalók:
50-60 dkg finomliszt
2 dkg élesztő
2 teáskanál cukor
2-3 teáskanál só
1 db kocka margarin
kb. 3 dl tej
öntet: 3 teáskanál liszt, 3 teáskanál só, pici víz
Elkészítés:
Kb. 1dl langyos tejben a cukrot feloldjuk. Belemorzsoljuk az élesztőt és meleg helyen hagyjuk felpuffadni. Addig a lisztet a 
margarinnal elmorzsoljuk, beletesszük a sót, majd a megkelt élesztős tejet. Jól összegyúrjuk, és annyi langyos tejet teszünk 
még hozzá, amennyit a tészta felvesz. 
8-10 db gombócot formázunk belőle. Egyesével kör alakúra nyújtjuk, ha lehet, minél vékonyabbra. A tésztát késsel nyolc 
cikkre vágjuk, majd kívülről befelé felsodorjuk.
  A kis kiflicskéket tepsibe tesszük, és előmelegített sütőbe rakjuk. Míg a tészta szépen növekszik a sütőben, elkészítjük az 
öntetet. A liszttel, sóval és vízzel méz sűrűségű öntetet készítünk, amit kis kanállal a még meg nem sült kiflicskékre csurga-
tunk.
A kiflicskéket halvány pirosra sütjük. Melegen vagy hidegen is kitűnő! 
A fogyasztásának egyetlen hátránya van, olyan mint a viszketés: nem lehet abbahagyni.

Szent Imre
1.  Hogy hívták Imre feleségét, a horvát királylányt?
A kódfejtéshez, használd a Miatyánkot! Az első szám a szó, a második az abban található betű.  (A kettősbetűk – pl. sz, gy – 
egynek számítanak!)

1-2, 12-1, 15-1, 10-1, 1-3

2.  Hogyan halt meg Imre herceg?
Valika a dorogi kocsma ablakában némán sóhajtozott. Ezután bolondul elkezdett zokogni. Te ebugatta! Megint elhagytál 
Gizikéért!  (A kettősbetűk – pl. sz, gy – egynek számítanak!)

Megfejtés: A kezdőbetűket kell összeolvasni

3.  Miért rakott egy liliomcsokrot felesége a ravatalára? 
Ha mindig hármat ugrasz előre az ABC-ben, megtudod!  (A kettősbetűk – pl. sz, gy – egynek számítanak!)

Dzs-d-í-d-p-dz-e-dz-ú-d- í q-u-w-g f-z-w-y-p-p-z-e-r dz-í-r-d-i

4.  Mikor avatták szentté Imre herceget?

Év: Ahány parancsot jegyzett fel Mózes a kőtáblájára, azt szorozd meg százzal, adj hozzá tízszer annyit, ahány lyuka 
van a hortobágyi hídnak, és vonj le belőle annyit, amennyi feje egy sárkánynak van!
Hónap: Ebben a hónapban van Szent Erzsébet ünnepe is. 
Nap: Az evangelisták számához adj egyet! Előző megfejtés:

1.: II. András, Gertrúdis, IV. Béla, Szent Margit
2.: Hermann öccse Lajos vette feleségül, mert egy-
másba szerettek


