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Szent István Védnöke

Szeretettel köszöntöm kedves 
olvasóinkat! November 1-jei számunkat 
két jelentős ünnepnaphoz, az 1-jéhez 
tartozó Mindenszentek napjához és az 
ezt követő 2-dikai Halottak napjához 
kapcsolom, visszaemlékezések és 
előretekintés közben. E két ünnepnap 
olyan mértékben áll rokonságban 
egymással, hogy nem is szokás 
mereven elválasztani őket egymástól, 
mi magunk a hétköznapi életben 
már régen összeforrasztottuk őket. 
A keresztény ember az egyházi év 
végén külön megemlékezést tart 
az elhunytak halhatatlan lelkéről. 
Földi életünk lezárásával a küzdő 
egyházból átlépünk a szenvedő 
egyházba, magunkkal cipelve mindazt 
a terhet, ami küzdelmes életünk 
során ránk rakódott. Ezt a lelket kell 
megtisztítanunk, kifényesítenünk, 
hogy megdicsőülve az Atya örömébe 
érkezzünk.
Már több mint ezer éve (érdekes, mi 
minden történt úgy nagyjából ezer 
éve!) hivatalos eseménynek számít 
(Kr.u. 835.) ez az ünnep, melynek 
előzményei elvesznek a történelmi 
múltban. A lényege abban áll, hogy a 
küzdő egyház és a szenvedő egyház 
kapcsolatot létesít egymással eme 
különleges napon. Mi, a küzdő élők 
keressük az utat elődeink lelkéhez. Erős 
rágondolással, visszaemlékezéssel, 
imával közeledünk feléjük. 
Elcsöndesedünk, gyertyát gyújtunk, 
régi fényképek kerülnek a kezünkbe. 
Feltör bennünk az érzés, hogy 
mennyire szeretjük őket, és mintha itt 
lennének közöttünk. 
Nagyon gyakran érkezik visszajelzés 
tőlük. Eszünkbe jut, hogy időnként 
milyen nagyon hiányoznak az 
életünkből, sőt néha az a határozott 
meggyőződésünk, hogy segítenek, 
óvnak minket. Figyelnek ránk. 

A templom falai között, szentmise 
keretében a megszólított kör teljesen 
kitágul, és valamennyi elhunyt lelkét 
keressük imáinkkal, hogy gyógyítsuk 
sebeiket, könnyítsük a terhüket. Így 
segítjük az üdvösségre jutásban őket, 
a szenvedő lelkeket.
Este kimegyünk a temetőbe, ahol az 
előző hetekben már elvégeztünk egy 
kisebb nagytakarítást a sírok között. 
Friss és pompás virágok kerülnek a 
hantokra, és föllobbannak a gyertyák, 
mécsesek milliárdjai, olyan a temető, 
mintha a csillagos égbolt költözött 
volna le a földre. Szerintem ez igaz is!
Mikor pedig megvirrad, épp a Halottak 
napjára ébredünk. Ezt a napot is vagy 
ezer éve (Kr.u. 998.) sorolták az 
ünnepek közé, bencés szerzetesek által 
ápolt hagyomány eredményeként.
Elgondolkodtató, hogy a nem hívő 
emberek is elfogadják és a hívőkkel 
azonos módon ünneplik, valószínűleg 
nem csak a külsőségekben. Tagadják 
az anyagi világon túl megtalálható 
világot, szerintük az anyagon kívül 
nincs más, főleg halhatatlan lélek nincs, 
mégis úgy emlékeznek a halottaikra, 
hogy lélekben még mindig együtt 
vannak. Ennél megnyugtatóbb módon 
nem is lehet félretenni egy világnézeti 
különbséget.
Sajnos vannak más természetű 
nézetkülönbségek is az emberek között, 
melyekből szintén ünnepek fakadnak, 
fájdalmasak, szomorúak, szívszorítóak. 
Október 20-án templomunk éppen 
ilyen megemlékezésnek adott helyet. 
Ötven éve ugyan győzött a forradalom 
Magyarországon, és néhány boldog, 
felszabadult nappal ajándékozta meg 
az országot, de ezt az álmot elrabolták 
tőlünk. Sok fájdalom és kioltott élet 
volt az ára annak a néhány boldog 
napnak! Aki velünk együtt akart 

emlékezni, láthatott egy csodás ünneplő 
közönséget, és végighallgathatta az 
emlékműsort. Verseket, énekeket, 
szemtanúk visszaemlékezéseit. Ritka 
élményben volt részünk. Ősi idők 
hangulatát hozta el a táltosdobbal 
kísért ének, sőt olyan naphimnusz 
is elhangzott, melyet úgy ezer éve 
énekelhettek utoljára keresztény 
templomban, talán még a szkíta 
kereszténység korában. Különös érzés 
volt arra gondolni, hogy az Európába 
érkező magyarság ilyenfajta imádságait 
akkor eretnekségnek tartották, és 
a szívós harc eredményeként eme 
’pogányság’ eltűnt, feledésbe merült. 
Aztán eltelt több mint ezer esztendő, 
és az Esztergomi Érsekség legújabb 
templomában ünnepi lélekkel újra 
fölhangzik az ősi dal. Mintha ez az 
ezer év csak egy perc lett volna! A 
jelenlévők pedig értették minden 
szavát, örömmel hallgatták, hiszen 
a nép is ugyanaz, mint az ezer évvel 
ezelőtti!
A záró programban egy szovátai fi ú 
énekelt a társával olyan tisztán csengő 
hangon, hogy hasonlóval sem igen 
találkoztunk még eddig.
Már csak egy gyertyagyújtás maradt a 
kopjafáknál, a hősök emlékére. Ilyen 
ünnepi megemlékezéseknek szívesen 
nyitja meg a kapuit templomunk. Egy 
rövid időre átéljük azt az álmot, amiért 
ma legjobb esetben is csak a gyertya 
lángja lobban.

D.CS.

Halálon innen és túl
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A mi családunk...

Nem futamodunk meg
Varga Laciék építkeznek. Szigetelni 
kell a tél előtt. Marika, Laci felesége 
megmutatja a ház felső szintjét, ahol 
a négy fiú, Matyi, Bernát, Sebi és 
Koppány szobái vannak. Közben 
elmeséli, hogyan lett lépésről-
lépésre nagyobb, 
szebb a régi ház, 
a kert. Beszél a 
megvalósításra váró 
tervekről is. Ideje 
van az építésnek. 
Régóta, és kitartóan 
építik az életüket is. 
- …három hónap 
múlva eljegyeztük 
egymást, és hat 
hónap múlva 
feleségül vett. Ez 
a rövid változat 
- válaszolja 
élénken Marika a 
szokásos „hogyan 
kezdődött”-
kérdésemre. 
- Azért jó ideje 
ismertük már 
egymást a családjaink révén - egészíti 
ki Laci a rövid változatot. - Mindketten 
vallásos nagycsaládból jövünk, 
ráadásul a regnumos kötődés is 
összehozott bennünket. A ’68-70 körüli 
egyházüldözési hullám mindkettőnk 
szüleit érintette így vagy úgy, akkoriban 
mindenki mindenkit ismert a titokban 
hittanra-, és templombajárók közül. 
- Párhuzamosan vittünk táborozni 
gyerekeket a Regnum-ból, ő fiúkat, 
én lányokat - meséli tovább Marika 
- két egymás melletti réten volt a 
két táborhely. Talán az a tábor adta a 
lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk 
egymáshoz. Utána már gyorsan 
zajlottak az események. 
- Milyen volt akkoriban nagycsaládban 
élni, és milyen ma? 
- Ugyanaz a kétféle érzés van az 
emberekben ma is, mint régen. Az 

egyik - ez talán a ritkább - a csodálat. 
Ez egy kissé talán idealisztikus 
elképzelést dajkál a nagycsaládos 
életről. A másik a döbbenettel vegyes 
borzongás. Ez pedig az értetlenségből 
fakad - összegzi Marika. 

- Igyekszünk, hogy a viselkedésünk 
az egyik kép mögötti elképzelést se 
táplálja - mondja Laci - Felelősséget 
érzünk a nagycsaládos életmódról 
kialakított kép formálásában, és ezt 
tudatosítjuk a gyerekekben is. 
- Számunkra ez küldetés is: úgy 
érezzük, hogy nagycsaládosként 
leteszünk valamit az asztalra a 
nemzetért, a megmaradásáért -
folytatja Marika.- Értékes emberek 
nevelünk, akik sokat tehetnek majd 
a hazájukért, ezért ez fontos feladat. 
Megbecsülést, anyagi támogatást, vagy 
kedvezményeket pedig nem kapunk 
annyit, amennyit lehetne. Ellenben sok 
mindent fel kell áldozni. Nincs időnk 
kikapcsolódni, és vállalnunk kell azt, 
hogy létbizonytalanságban élünk, 
középszinten, vagy alatta. 
- Biztos volt oka, hogy mégis 

vállaltátok. 
- Nem hiszem, hogy bárki sérülne, 
ha nem nagycsaládban él. Mégis van 
pár dolog, amit csak ez az életforma 
nyújt. Például nagyon szerettem a 
családi kirándulásokat, a bensőséges 

beszélgetéseket, 
a közös 
zenélést. Nehéz 
helyzetekben 
tudtunk és 
tudunk számítani 
egymásra. 
- Nálunk is így 
volt - erősíti meg 
Laci. - Egyik 
nővérem sajnos 
meghalt. De 
segített neki az 
elköszönésben, 
hogy biztos 
lehetett afelől, 
hogy gyermekei 
nem maradnak 
támasz nélkül, 
mert a testvéreihez 
bármikor 

fordulhatnak. Egy nagycsaládban 
mindig történi valami: házasságok 
köttetnek, gyerekek születnek. 
Bizonyos kapcsolatok lezáródnak egy 
kicsit amikor saját családot alapítunk, 
mások ezáltal nyílnak meg. De ez sem 
szükségszerű: a testvéreim gyerekei 
például együtt járnak nyaralni, 
kirándulni. Ilyenkor gyakran szállnak 
meg a család külföldre került tagjainál, 
ahogy mi is sok hozzánk érkező rokon-
családot láttunk már vendégül. 
- Gondolom, nem volt könnyű az 
indulás.
- Amikor összeházasodtunk szinte 
semmink sem volt - mondja Marika.- 
Akkor úgy gondoltuk, hogy hosszabb 
távon jobban kifizetődik, ha tanulunk 
is. Ennek a döntésünknek most 
kezdenek beérni a gyümölcsei. 
Nagyon szerettünk volna saját otthont, 
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sokat dolgoztunk érte, komoly 
lemondásokkal járt, és szigorú napi 
menetrendet kellett kialakítanunk. 
Például éveken keresztül fél nyolcig 
lefektettük a gyerekeket, és nyolckor 
már a könyveink fölött ültünk. Azt az 
időt loptuk el, amit mások pihenésre 
szánnak. Ezzel az életmóddal 
viszont sok minden kimaradt a 
gyerekek életéből is, például a közös 
kirándulások, ezt igyekszünk most 
pótolni. 
- Sikerült autót vennünk, ami nagyszerű 
lehetőséget teremt arra, hogy közös, 
nagy élményeket éljünk át együtt A 
nyáron például eljutottunk Erdélybe - 
fűzi tovább a gondolatot Laci.- Hogy 
meddig tudjuk fenntartani a kocsit, 
rejtély. De nem lesz semmi baj, nem 
vagyunk megfutamodós fajta. Súlyozni 
azonban mindig kell. Idén is le kellett 
mondani egy sportolási lehetőséget, 
ami azért volt fájdalmas, mert 
tényleg nagyon ügyesek benne. De 
eldönthettük, hogy vagy mindahányan 
dzsúdózni járnak, vagy elmegyünk 
nyaralni. Semmi sem értékesebb az 

együtt töltött időnél, ezért a dzsúdó 
elmaradt. 
- Könnyen elfogadják az ilyesféle 
döntéseket? 
- Nagyon okos gyerekek, úgyhogy 
igen. Azt is megértették, hogy itthon 
is vannak feladatok, a család életébe 
beletartozik, hogy segítenek. Koppány 
a legkisebb, de még ő is elfogadta, hogy 
vannak feladatai - meséli Marika.- A 
napos dolga, hogy a konyhában rendet 
rakjon az étkezések után. A minap 
Koppány már aludni készülődött, 
gondoltam nem szólok neki. De eszébe 
jutott hogy megkérdezze, milyen nap 
van. „Péntek” - válaszoltam. „Jól van, 
megyek már” - dünnyögte, és elpakolt. 
De a három idősebb fiú is nagyon 
rendes. Idén kezdtek egyházi iskolába 
járni. 
- Miért fontos az egyházi nevelés 
számotokra? 
- Emberségre nevelik őket, és 
ugyanazt az értékrendet kapják ott, 
mint itthon - válaszolja Laci. - Van mit 
köszönnünk az egyháznak, közelebbről 

a plébániának. Kevés olyan hely van 
ahol értékeket kaphatnak, de a plébánia 
- az atya személyisége, a közösség 
- ilyen. Ezért mi is igyekszünk 
valamit visszaadni. Nem lehet, hogy 
mindig csak kapjunk, az nem tesz 
jót semminek. A közösségnek sem, a 
családnak sem. 
- Milyen programokon szoktatok részt 
venni? 
- A hétvégékre az iskoláink miatt 
sosem tudunk elmenni, de a vasárnapi 
misén gitározom, és a nyári táborokban 
is lehet ránk számítani - feleli Marika. 
- Szívesen vállalnánk még többet, 
de sajnos nem tudunk. Nem az 
elkötelezettségünkkel van gond, csak 
az időnkkel. De úgy gondolom, nem 
a programokon való részvétel számít 
igazán, hanem az, hogy a hitünk 
nagyon erős. 

Sz. H. E. 

Búcsú 2006. október

Vendégünk volt Dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek

Körmenet
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Templomunkban 2006 szeptembere 
óta vasárnaponként két Szentmisére 
várjuk katolikus testvéreinket.
délelőtt fél 10 órára; délután 18 
órára (nyáron 19 órára), 
valamint havonta egyszer 12 órakor. 
(13. napot követő vasárnap)
A 8 órai Szentmisét elhagyjuk. 
Bízom benne, hogy a változtatás 
plébániánk javát szolgálja. A 
megszüntetés legfőbb oka az a 
nyolc éve töretlen koncepciónk, 
hogy közösségi plébániát építünk. 
Már semmi nem indokolja 
a két délelőtti Szentmisét, 
mivel elférünk a templomban. 
Ha egy Szentmisén tudunk 
vasárnaponként ünnepeli, akkor 
nagyobb esélyünk van arra, hogy 
közelebb kerüljünk egymáshoz. 
Jézus az Eucharisztiában testvérré 
akar tenni bennünket, azt 
szeretné a Szentmisében, hogy 
ha vele találkozunk egymással is 
találkozzunk, így jött létre 2000 
évvel ezelőtt az első keresztény 
közösség is.
 Legszebb templom a teli templom, 
ennek örömét tapasztalhatjuk 
meg az utóbbi időben vasárnap 
délelőttönként templomunkban. 
A nagyközösség együtt ünnepel, 
ami fontos eleme a vasárnap 
megszentelésének, átélhetjük 
összetartozásunkat, jobban 
megismerhetjük egymást. Ebben a 
sokféleképpen megosztott világban 
az Egyház az egység jele kell hogy 
legyen, „viseljétek el egymást 
szeretettel”. Szép jel a világ számára 
a nagyközösség, ahol idősek és 
fiatalok, diákok és kisgyerekek, 
családok és egyedül élők együtt 
imádkoznak, ismerkednek, békében 
és szeretetben, egymást tisztelve 

ünnepelnek együtt. 
Természetesen ez azoktól, akik 
eddig 8 órára jártak áldozatot 
követel, de arra kérem őket és 
másokat is, hogy vállalják ezt 
azért, hogy a nagyközösség együtt 
ünnepelhessen. Sok érv szól 
amellett, hogy a fél tízes Szentmise 
legyen egész közösségünk 
Szentmiséje:

A féltízes Szentmise 
nagy értéke plébániánknak, és 
jelentős szerepe van közösségünk 
építésében, itt látszik igazi 
arcunk, látszik az a koncepció ami 
alapján sok éve tevékenykedünk. 
Közösségi plébániát építünk, 
aminek a Szentmisén kell leginkább 
megtapasztalhatóvá lenni. Ezt a 
hozzánk látogatók látják, érzik. 
Szinte minden vasárnap fogadnom 
kell a lelkes gratulációkat, amik 
természetesen tudom, hogy nem 
nekem, hanem az egész közösségnek 
szólnak, különösen azoknak, akik  
a Szentmisén szolgálatokat látnak 
el (agapé, ministrálás, énekkar, 
vetítés, perselyezés, hirdetések, 
szervezések, stb.) A „gratulálók 
között sok az idős házaspár, 
akik éppen a gyerekek jelenlétét 
értékelik, soha nem panaszkodtak 
az esetleges „rendbontások” miatt. 
Közösségünk sok tagjától és a 
vendégektől azt a visszajelzést 
kapom gyakran, hogy lelkileg 
sokat jelent nekik ez a Szentmise, 
ahol az Egyház közösségével 
is találkozhatnak, láthatják azt, 
hogy az egyház képes megújulni. 
Dolgozzunk együtt azon, hogy 
ez a Szentmise, képes legyen 
sokakat megszólítani, építse tovább 
közösségünket, és a viaszhúzódóbb, 

nehezen ismerkedő testvéreinket is 
bekapcsolja a közösségbe.

A fél tízes Szentmise története:
Nyolc évvel ezelőtt néhány család 
megkeresett azzal a kéréssel, hogy 
legyen Szentmise a gyerekek 
számára, ők akkor egy rövid 
gyerekmisére gondoltak, ahol a 
prédikáció a gyerekekhez szól és 
gitáros énekeket éneklünk. Akkor a 
8 órás Szentmisét fél 8.- ra tettük 
és 9 órakor tartottuk a gyerekmisét, 
ami után még volt 10órakor is 
Szentmise (este nem volt). Hamar 
kiderült, hogy a 10 órai Szentmisére 
nincs szükség, és így visszaállhatott 
a 8 órai mise, a gyerekmise, pedig 
fél 10 órára került közkívánatra. 
Egyre többen jöttek erre a misére, 
elkezdődött a kisgyermekes 
családok összegyűjtése, ezzel 
közösségünk fejlődésnek indult. 
A 8 órai Szentmisére egyre 
kevesebben jártak, látszott az, hogy 
a gyerekmiséből „Nagymise” lesz. 
Figyelembe kellett venni, hogy 
közösségünk legtöbb tagjának 
ez a vasárnapi Szentmiséje, 
ezért a prédikáció sem szólhatott 
már csak a gyerekekhez. Fontos 
szempont maradt mindig az, hogy 
kisgyerekeket is el lehessen hozni, 
ezt fedezték fel egyre többen, azok 
a fiatal szülők, akik éppen a gyerek 
miatt távolodtak az Egyháztól. A fél 
10 órai Szentmisének töretlen volt 
a népszerűsége az altemplomban 
is, és az új templomban is. Ma 
is egyértelműen látszik, hogy 
a Szentlélek alakította ki ezt a 
formát, amit el kell fogadnunk. Más 
Szentmisékre csak közösségünk 
töredéke tud összejönni, a fő mise 
a fél tízes. 

A SZENTMISE
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A fentiek mellett próbálkoztunk 
szombat esti Szentmisével is, de 
érdeklődés hiányában egy év múlva 
feladtuk, és helyette vasárnap este 
vezettünk be Szentmisét, aminek 
kialakult a közössége. Fontos, 
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 Kiss Tibor

Hauptmann Ákos

Dücső Csaba

Simoncsics György

Makó Csaba

Dr. Taller András

hogy legyen lehetőségük azoknak 
is eljönni a templomba, akik a 
hétvégét máshol töltik, vagy akik 
az este meghitt hangulatát részesítik 
előnyben.
Ma templomunkban vasárnap két 
Szentmise várja plébániánk tagjait 

és az idelátogatókat, 
délelőtt fél 10 
órakor és este 18 
órakor (nyáron 19 
óra). Templomunk 
elég nagy, képes 
befogadni minden 
érdeklődőt. 
Havonta egyszer 
12 órakor is van 
egy ünnepélyes 
orgonás Szentmise, 
amit a templom 
f e l s z e n t e l é s e k o r 
(2002. október) 
vezettünk be. 
Erre az alkalomra 
zarándokok is 
érkeznek minden 
hónapban, de 
bíztatjuk plébániánk 
tagjait is. Nálunk ez 

felel meg a „hagyományos” ünnepi 
Szentmisének.

Király Attila plébános
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A Fatimai Szűzanya templom novemberi programja:

1 szerda MINDENSZENTEK ünnepe Szentmise 18 óra

2 csütörtök HALOTTAK NAPJA Szentmisék: 8 óra; 18 óra altemplomban

3 péntek Szentmise 18 óra, szentségimádás 18.30 - szombat; Gyóntatás 17 - 18 óráig

4 szombat 24 órás Szentségimádás; 18 óra: Szentmise, rózsafüzér

5 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra; 

7 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

8 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

9 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; felnőttek 20 óra

10 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óráig

11 szombat Hittanos hétvégék (gimnazisták és felsősök)

12 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra

14 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

15 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

16 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; Szentmise 20.30 óra

17 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra

18 szombat

19 vasárnap SZENTMISÉK 9.30, 12 és 18 óra 

21 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

22 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

23 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; felnőttek 20 óra

24 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óráig 

25 szombat

26 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 órakor, közösségi nap de.

28 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

29 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

30 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óráig; Szentmise 20.30 óra

FELNŐTT HITTANOK:
Szerdánként 17- 18 óra (az alsós hittanok idejében) nem csak szülőket várok, hanem azokat, akik hitbeli 
ismereteiket kívánják gazdagítani, ill. hittel kapcsolatos dolgokról kívánnak beszélgetni.
Csütörtök 20 óra: minden felnőttet (kezdő és haladó) szeretettel várok, akinek ez az időpont megfelelő. Itt 
nyugodtabban tudunk elmélyedni a hit témáiban.
Minden második héten SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk Szentmisével 19.30 órától.
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Szent István Védnöke
Felelős kiadó: Király A. plébános

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

Simoncsics Gy.
Hirdetések: Tamási F.
Tel.: 0620 9289 801

Cím: Szilágyi D. u. 141.
Tel.: 0630 266 3587

Megjelenik havonta 2500 példányban
a Fatima Csillaga Alapítvány 

gondozásában.

Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

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

Azonnali készpénzes
autófelvásárlás!

Amennyiben hitele van az autóján,
lezáratjuk, kifi zetjük

tartozását.
Autó adás-vétel,

bizományos értékesítés,
HITELÜGYINTÉZÉS

hozott autókra is.
www.sefticar.hu

Tel.: 06 20 955-2867

Új, négylakásos társasház épül 
építőközösségi kivitelezéssel 

csendes, szép környezetben So-
roksár Újtelepen a Vasfű utcában. 

A 49 nm-es lakások jó beosztásúak, 
a földszinti két lakás saját terasszal 
és kertrésszel rendelkezik. Lakások 
leköthetők 12,3 és 13,8 M Ft között. 

Átadás 2007 II. negyedév. Infor-
máció:06-20-9289-801,www.vasfu.

ini.hu

Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

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

27. sz. Autós-motoros iskola
folyamatosan indít tanfolyamokat

XX. ker. Jókai Mór u. 85 szám alatt
az alábbi kategóriákban:

Személygépkocsi, segédmotor,”A/1”,
„A korlátozott”, „A” kategóriában 

Kedvezmények:
- Diákkedvezmény
- Családi kedvezmény
- Térítésmentes 
elsősegélynyujtó 
tanfolyam

Telefon: 285 1688
www.jogositvany1.hu

www.jogsilap.hu

Telefon: 285 1688

Tandíj 30 %-át (max. 60 000 Ft.-
ot) a személyi jövedelemadójából 
visszaigényelheti Ön, vagy 
közvetlen családtagja (szülő. 
nagyszülő, férj, feleség, testvér, 
stb.)
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„Kertész leszek, fát nevelek…”
Szeptember 28. napfényes szombatjának reggelén 
több mint 40 hívő látott neki a templomkert 
rendberakásának. Nem csak az idő, a kedvünk is 
jó volt. Mivel állandó kertészünk pénz hiányában 
nincs, saját kezűleg kell a füvet vágnunk, gazolnunk 
és minden más kerti munkát elvégeznünk. Ezúttal 
azonban többről volt szó. Elhatároztuk, hogy a 
templom körüli járdákat is szebbé tesszük. Az 
állandóan gyomos kerítés és járda közti részt 
kipucoltuk és murvával töltöttük fel. A kiszáradt, 
csenevész fákat kivágtuk és tíz gyönyörű hársfát 
ültettünk el a Szent László és Kiskócsag utcákban. 
A gyerekek is nagyon élvezték a szép napot és 
tőlük telhetően igyekeztek a könnyebb munkákban 
részt venni. A munkát új „főkertészünk” Szabó 
Erika irányította, míg a bográcsban főtt estebédet 
férjének, Jánosnak köszönhetjük. Külön köszönet 
mindenkinek, aki dolgos kezével vagy anyagilag 
járult hozzá a templom körüli közterület szépítéséhez. 
Ezúttal is csak magunkra számíthattunk, hiába 
kértünk fákat vagy termőföldet az önkormányzattól, 
pénzhiány miatt elutasítottak. Sajnos, mire ez a cikk 
elkészült már egy kis üröm is került az örömbe. 14-
én szombaton hajnalban valamely honfitársunk úgy 
látta jónak, hogy négy fácskát derékban eltörjön. 
Nem tudjuk miért tette, de nekünk, akik itt élünk 
Újtelepen ez fáj. Hiszen nem csak a templomba 
járók lettek szegényebbek valamivel, hanem 
minden itt lakó, szépet szerető ember.

Tamási Ferenc


