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A kiadvány anyagának megírásában az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület tagjai és támogatói
vettek részt, a hosszabb szövegrészek szerzõit a kiadványban feltüntetjük. A képeket az egyesület
tagjainak amatõr felvételeibõl válogattuk, valamint Szilvási Istvánné és Héra András készítették,
köszönet érte.

Szerkesztette McQuirkné Glattfelder Lúcia

Külön köszönetet mondunk Veréb Lászlónak, aki a Morus Napon készült hangfelvételt és a taggyû-
lés jegyzõkönyvét lejegyezte.

A kiadvány megjelenését Újbuda Önkormányzata támogatta.

Készült a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával.

Felelõs kiadó: Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület

Budapest, 2016. december

xfergrafika.hu
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Elõszó
Mint egy pillanat, úgy repült el a 2016-os esztendõ! Elmondhatjuk, hogy szép programokat tudtunk

megvalósítani, növeltük tagságunk létszámát és szorosabbra fûztük kapcsolatunkat a Szent Gellért
plébánia közösségeivel, hiszen területileg is oda tartozunk, még ha a sínek és a 4-es Metro el is vá-
laszt bennünket. 

A tavasszal tartott taggyûlés által megbeszélt és eltervezett programokat maradék nélkül teljesítet-
tük, igyekeztem elõdöm munkáját a legjobb tudásom szerint folytatni. Sok programon képviseltem
az egyesületet, remélem még több tiszteletet és ismertséget szereztem tagjainknak.

Remélem, hogy a 2017-es esztendõben tagjaink még nagyobb aktivitással fognak részt venni prog-
ramjainkon, nem csak a vasárnapi szentmiséken. Nekik, értük rendezzük ezeket, és természetesen
számítunk az õrmezõi lakótelep minden lakójára.
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Vasárnapi szentmise
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Önkénteseink, köszönetnyilvánítás
2016-ban sem tudott volna egyesületünk mûködni önkénteseink nélkül. Mindenki honorárium nél-

kül segít ráérõ idejével, lelkesedésével, munkájával. Vasárnaponként többen szorgoskodnak a Kö-
zösségi Házban tartandó szentmise megtartása érdekében, ki az oltárt díszíti fel, ki virágot vesz, ki
a székeket helyezi ki, ki a miseruhákról gondoskodik, ki az énekeket kísérõ zenét szolgáltatja, ki az
imakönyveket készíti elõ. A karácsonyi és húsvéti csomagok alapanyagainak megvásárlása, a cso-
magok összeállítása és kihordása nem könnyû feladat. A pályázatok megírása, a hivatalos iratok el-
készítése, a gazdasági folyamatok követése és a banki ügyek intézése, a meghívók elkészítése és
azok eljuttatása a közönséghez sokrétû munkát igényel önkénteseinktõl. És még ezen kívül nagyon
sok teendõt vállalnak egyesületünk tagjai. Köszönet érte.

Köszönjük Forgács Alajos plébános atyának és Bakos Zsolt atyának, hogy vasárnaponként átjönnek
a Kelenföldi Szent Gellért templomból megtartani a vasárnapi szentmisét, áthozni az éppen aktuá-
lis plébániai kiadványokat, újságokat. Alajos atyának külön köszönjük csodálatos zarándokútjaink
megszervezését és vezetését.

Köszönet Gelencsér Lászlóné Matildnak, Uri Jánosné Mártának, Kövesdiné Kiss Juditnak, Pázmándi
Editnek és Molnár Gyulának, hogy gondoskodnak a vasárnapi szentmise megfelelõ lebonyolításá-
ban. Makrai Mártonnak köszönjük, hogy minden vasárnap szintetizátor-kíséretével még élõbbé,
szebbé tehetjük szentmisénket.

Köszönet Uri Jánosné Mártának, hogy intézi az egyesület gazdasági ügyeit, Takács Józsefnek, hogy
akár a meghívókat, akár a csomagokat kell széthordani, mindig a rendelkezésünkre áll. Még foly-
tathatnám a sort, hiszen bárkinek bármilyen feladatot adunk, mindig lelkiismeretesen végzi el. 

Köszönet az Õrmezei Közösségi Háznak, Keserû Andrásnak és kollegáinak, hogy rendezvényeinkhez
technikai segítséget nyújtanak és azok megtartását lehetõvé teszik.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Újbuda Önkormányzatának azért, hogy évrõl-évre anyagilag tá-
mogatja terveinket és e kiadványunk létrejöttét.

Köszönjük a Nemzeti Együttmûködési Alap pályázati lehetõségét, mely pályázat lehetõvé tette prog-
ramjaink megvalósítását.

Közgyûlések, hivatalos események
Az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület 2016. május 24-én tartotta évi rendes közgyûlését. 
McQuirkné Glattfelder Lúcia elnök beszámolt az elõzõ év eseményeirõl, megvalósult programjairól

és felvázolta a 2016-os év terveit, melyet a tagság egyöntetû szavazással elfogadott.
Uri Jánosné Márta beszámolójában részletes kimutatást adott az egyesület anyagi helyzetérõl.
Egyesületünk 2016-ban is több pályázatot nyújtott be Újbuda Önkormányzatához és a Nemzeti

Együttmûködési Alaphoz, nagy örömünkre mindhárom pályázat elbírálása pozitív lett. Így terve-
inket, vállalásainkat maradék nélkül meg tudtuk valósítani. 

A tagság elfogadta az elõzõ éves mûködésrõl és pénzügyi helyzetrõl készült beszámolókat.
Ezt a kiadványt szeretettel nyújtjuk át tagjainknak, családtagjainknak, támogatóinknak, közössé-

günk minden érdeklõdõ tagjának.
Egyesületünk négy tagja vesz részt rendszeresen a Szent Gellért plébánia képviselõtestületi munká-

jában. 
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Búcsúzás Kováts Jenõtõl
A 2016-os év szomorú eseménnyel köszöntött be egyesületünk szá-
mára. Egykori elnökünket, Kováts Jenõt búcsúztattuk a pestújhelyi
Keresztelõ Szent János plébániatemplomban. 
Jenõ bácsi 2004-2005 áprilisa között volt egyesületünk elnöke. Dr.
Forgács Tibor váratlan halála után vállalta az egyesület vezetését
beteg felesége ápolása mellett.
Elfoglaltsága ellenére jó programokat szervezett, megbízatását lel-
kiismeretesen látta el. Megkereste az õrmezõi vállalkozásokat, hogy
anyagilag támogassák egyesületünket, valamint az emberektõl az
szja 1%-ának a felajánlását kérte egyesületünk számára.
Megbízatását 2005-ig tudta ellátni, odaadó munkájára egyesüle-
tünk hálás köszönettel emlékezik.

Morus koncert
2016. február 27.
Az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület és a Weiner Leo Zeneiskola már régóta szoros kapcsola-

tot tart fent egymással. Héra András tanár úr nagy lelkesedéssel és igyekezettel készíti fel a fiatal
mûvészeket és állítja össze a koncert mûsorát olyan mûvekbõl, melyek népszerûek, ismertek és
szép zenei élményt nyújtanak. A Weineres fiatal muzsikusok páratlan tehetséggel rendelkeznek,
minden alkalommal nagyszerû élményt nyújtanak azoknak, akik megtisztelik jelenlétükkel a hang-
versenyeket. Reméljük, még sok ilyen szép estének leszünk a részesei!

MÛSOR
1. Charlier: Solo de concours

Pusztaszegi Ákos, trombita
2. Marcello: e-moll szonáta I-II.tétel 

Sárközi Ádám, gordon
3. Leo Brouwer: Danza Caracteristica 

Francisco Tarrega: Rosita Polka 
Rizmajer Bence, gitár

4. Kozaburo Hirai: Narayama 
Kocsis Gerda, gordon
Ferencz Krisztina, zongora

5. Mihalicza Csenge: Karakterdarabok 
Mihalicza Csenge, zongora

6. J. Chr. Bach: c-moll concerto II.tétel 
Bozsoki Sólyom Pál, gordonka

7. Schumann: Hochländer Abschied 
Kodály: Szomorú fûzfának 

Surányi Eszter, ének 
8. Rossini: A tolvaj szarka, Ninetta áriája 

Somogyi Lili, ének 
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9. Schubert–Liszt: Auf dem Wasser zu singen 
Bartók: I. román tánc 

Ferencz Krisztina, zongora
10. Bach: a-moll fuvolaverseny I.tétel 

Kerényi Eszter, fuvola
A mûsort vezeti: Héra András

McQuirkné Glattfelder Lúcia

VI. Újbudai Versmondó Maraton
2016. április 11. 
Szép napsütés köszöntötte a Magyar Költészet Napját a Költõk Parkjában gyülekezõ közönséget, a

fellépõket, valamint a hivatalos megnyitó résztvevõit.
A már jól ismert helyszínen a bejáratott forgatókönyv szerint köszönthettük a verset, Õrmezõt és

minden versszeretõ embert. Ezúttal a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és
Újbuda Önkormányzata szervezte az ünnepélyes koszorúzást. Az esemény házigazdája Keserû
András volt. Ez a nap a kerületünkben lakó Bradányi Iván születésnapja is, köszöntése után a ke-
rület díszpolgára saját versét adta elõ. Képviselõink és az óvodások helyezték el az emlékezõ koszo-
rúkat õrmezõ költõi, Kormos István, Zelk Zoltán és Kálnoky László emlékoszlopainál.

A versek sorát a Versmondó Maratonon az ovisok nyitják mindig – szerencsére három ovink is van
– a Napsugár ovisok nemcsak verssel, hanem tulipánnal is köszöntötték a Költészet Napját.

A versmaraton sajátossága a szerkesztetlen sokszínûség, ahogy a jelentkezõk színes csapata a legkü-
lönfélébb korosztályokból, a legkülönfélébb versekkel és amatõr vagy profi szavalással tisztelik
meg ezt a magasztos eseményt. Megszoktuk, hogy felsorakozik az Õrmezei Általános Iskola min-
den osztálya, fellépnek a Weiner konzisai is. Jönnek a Kossuth Lajos Nevelõotthonból is: az idén
Pergel Zoltán visszatérõként szavalta Romhányi József verseit. Örömmel vesszük tudomásul, hogy
az esemény egyre távolabbi zugokból is vonzza a résztvevõket. Idén egy 6 osztályos kislány, Apjok
Réka látogatott el hozzánk Pestrõl, hogy az iskolájában szervezett költészet-napi versfaragó verse-
nyen elsõ díjat nyert versét elmondja nekünk. Szintén újdonság volt, hogy a XI. kerületben mûkö-
dõ Pethõ Intézet kis tanulói is jelentkeztek a Maratonra. Tanáruk segítségével Aux Mátyás 6 a. osz-
tályos tanuló Arany János: A Walesi Bárdok c. versét, Fülöp Szabolcs 7 a. osztályos tanuló pedig Pe-
tõfi Sándor: Szeptember végén c. versét mondta el. Végül az õket kísérõ tanár úr is verselt nekünk!

6 Õ r m e z õ i  M o r u s  S z e n t  T a m á s  E g y e s ü l e t

Somogyi Lili Morus tagok és a vendégek Mihalicza Csenge
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A délután folyamán az iskolai blokkon kívül állt dobogóra Junghausz Dóri és Junghausz Liza, akik a
képviselõ úr bíztatására és büszkeségére szép szavalatukkal vettek részt az ünneplésben. 

Jöttek az elmaradhatatlan, hûséges seniorjaink: Kel Jutka számos szép költeményt adott elõ szeretett
férjétõl, a nemrégiben elhunyt Rinyai Oberding Lászlótól, és Gundy Sarolta még kiadatlan versei-
bõl; McQuirkné Glattfelder Lúcia, a Morus új elnöke is verselt; Valentin Ferencné, Julika ugyancsak
visszatérõ vendég, különösen nagy hangsúlyt fektetett barátja, Turák Éva szép verseinek elmondá-
sára. Fekete Viktorné Margit néni a maga 81 évével ismét lenyûgözött minket, és az egyik legkülön-
legesebb produkció volt, egyebek mellett a Falu végén kurta kocsma eszperente nyelven Krizsánné

Erzsikétõl. Mohainé Burián Mária, Mágnes szintén visszatérõ versmondónk, s végül egy igazi, he-
lyi amatõr versmondó, Brád Györgyné Éva Tóth Árpádtól mondott két verset. 

A profik is szép számban képviseltették magukat, három verssel örvendeztette meg a közönséget
Gyulai Zsuzsa, Ster Erika két nagyon ritkán hallott mûvet adott elõ Szabó Lõrinc: Ardsuna és Siva,
valamint Garai Gábor: Artisták c. versét. A Tarkásokat képviselte még Szabó Károly, aki néhány
vers után dalra fakadt, elvégre a dalszöveg is vers, Bágya András-Szenes Iván: Angéla címû sláge-
rével színesítette a mûsort. Szintén a profik között kell említenünk Lengyel Rozália Pintyõt, aki
egymás után húzta elõ repertoárja szebbnél szebb darabjait, s többször is mikrofonhoz állt. 

Tavaly tûnt fel körünkben Pósa Zoltán József Attila-díjas író-költõ, a Magyar Írószövetség választ-
mányi tagja, a keresztény Kulturális Akadémia tagja, aki nagy örömünkre az idén is bepréselte a
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Fülöp Szabolcs Smer Ágnes

Aux Mátyás Versmondó Maraton, jeltolmácsolás
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költészet napi sûrû programjába, hogy tiszteletét tegye Õrmezõn, és saját verseibõl olvasson fel ne-
künk néhányat. Köszönjük! 

A versmaraton egész napja során gyorsan követik egymást az események. Sok vidám, de sok megha-
tó vagy szívbemarkoló pillanatot is átélünk együtt. Ilyen az, amikor Sára Ildikó áll a mikrofon elé –
hála Istennek, ez már több éve így van – és jelnyelven szaval nekünk szép magyar verseket. Ilyen-
kor elkíséri õt a jelnyelvi tolmács is, Nagyfalusy Ilona is, aki Ildikó számára jeleléssel teszi élvezhe-
tõvé a többiek versmondását. 

Könnyeket csalt sokunk szemébe Smer Ágnes, aki sok szép, értõn elmondott verssel lépett fel, de a
csúcspontot egy, az édesanyjához elmondott vers jelentette, aki meghatottan hallgatta a padon. Ne-
héz volt elérzékenyülés nélkül hallgatni Kecskés Józsefet, aki a helyszínen jelentkezett és hosszasan
várakozott, hogy elmondhassa saját költeményét, melyet még a feleségével történt megismerkedé-
se kapcsán szerzett sok évvel ezelõtt. Felemelõ pillanatok ezek, melyek évrõl évre értelmet és tar-
talmat adnak a szervezõk munkájának és felejthetetlenné teszik a Költészet Napját a jelenlévõk szá-
mára. Az idei Versmondó Maratonunkat is az elmaradhatatlan Engelbrecht László zárta, de a ko-
rábbi évektõl eltérõen most nem egy költõ életútját dolgozta fel, hanem kívánságmûsort adott a je-
lenlévõk kérései alapján. Versek között esteledett ránk, de ismét abban a reményben zártuk az
Újbudai Versmondó Maratont, hogy a versek velünk jönnek, és egy év múlva ismét közösen ünne-
peljük a költõket és a költészetet! 

Makrainé Tóth Rita

Tavaszi zarándoklat
2016. május 14.

A Szent Gellért plébánia és az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület hagyományosan, évente két al-
kalommal rendezi zarándoklatait. Idén a tavaszi, immár huszonhatodik kirándulás hazánk bencés
búcsújáró helyére, Celldömölkre és Sárvárra vezetett. Alajos atya gondos elõkészítése, az út és a lá-
togatandó helyeknek elõzetes bejárása, az idõegyeztetés, az anyagiak, a vezetés megbeszélése min-
dig biztosítja nekünk a zökkenõmentes, tartalmas, szép napot.

Az fél hetes õrmezõi induláson mindenki rendben megjelent, innen indultunk a Szent Gellért temp-
lom elé, mivel ott szálltak fel azok, akiknek a közelebbi lehetõség jobban megfelelt a felszállásra. 7
órakor, névsorolvasás után kezdtük meg zarándokutunkat. Mindannyian megkaptuk a Forgács
atya által elkészített és tartalmas zarándokfüzetet, bemutatta sofõrünket, és elmondta pár szóban
az úttal kapcsolatos tudnivalókat. A reggeli ima után a zarándokfüzetet tanulmányozva készülhet-
tünk az útra. Útközben a Szentolvasó mondtuk el a Világosság titkaival.

Celldömölkrõl sok mindent már elõre megtudhattunk a füzetünkbõl. A mai város öt, valamikor
önálló településbõl jött létre. Pórdömölk, Nemesdömölk, Alsóság, Izsákfa, Kis-Cell. 1871-ben a
Magyar Nyugati Vasút Kiscellt érintõ szakasza is elkészült, ezzel lehetõséget adva a fejlõdésnek.
Kiscell, Nemesdömölk és Pórdömölk 1904-ben közigazgatásilag egyesült, a terjeszkedés következ-
tében Celldömölk néven.
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A Ság-hegy tövében az Árpád-házi királyok korában bencés apátságot alapítottak Szûz Mária tiszte-
letére. Ez volt a dömölki apátság. Templomának gótikus stílusú romjait mi is meglátogattuk. A tö-
rökdúlás után, 1725-ben a fõapát ide küldte Lancsics Bonifác rendtagot, aki megállította a gazda-
sági hanyatlást és az apátság Mária kegyhely jellegét is megújította. Õ írta itt a Boldogasszony
anyánk címû, a késõbbiekben a Magyarok Nagyasszonyának szóló himnuszt. Az ének szerzõje a
templom alatti sírboltban nyugszik, ott jártunkkor mi is imádkoztunk a sírja fölött.

A mai Celldömölk három kiemelkedõ szépségû épületét, a barokk jellegû városközpontban találha-
tó Nagyboldogasszony kegytemplomot, a kálváriát és a kolostort is megtekintettük.

A kegytemplomban a fõoltár fölött látható a Máriacellbõl származó kegyszobor. Koptik Odo dömöl-
ki apát készíttette az eredeti máriacelli kegyszobor másolataként még az 1730-as években, amihez
több csoda is kötõdik. Ebben a templomban részt vettünk az Alajos atya által bemutatott szentmi-
sén, aki homíliájában Szûz Anyánkra, mint megértõ, aggódó, figyelmes anyánkra irányította figyel-
münket. A szentmise után megtekintettük az ún. Tárházat, gyönyörû freskóival, a különbözõ hála-
tárgyaival, gyönyörû, régi miseruháival.

Ezután a kolostor látogatható részét tekintettük meg. Maga az épület teljes felújítás alatt áll. Valami-
kor minden szobája freskókkal volt díszítve, melyeket a háború után lemeszeltek és most próbál-
ják visszaállítani régi szépségüket. A gyönyörû kálváriát csak kívülrõl nézhettük meg.

Kirándulásunk következõ állomása a gyógyfürdõjérõl és a Nádasdy váráról híres Sárvár volt. Sárvár,
a nyugat-dunántúli kisváros, a Rába folyó két partján terül el. Kedvezõ földrajzi adottságainak kö-
szönhetõen az újkõkor óta lakott település. A város a nevét a vizekkel, mocsarakkal körülölelt Ár-
pád-kori földváráról kapta. Elsõ okleveles említése 1288-ból származik. A település Sársziget néven
1328-ban kapott városi kiváltságokat Károly Róberttõl. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 1534-
ben kötött házasságával Sárvár és a többi Kanizsai-birtok a Nádasdy család birtokába került.
Nádasdy Tamás a török támadások következtében meggyengült ország egyik kulturális központját
hozta létre Sárváron. 1534-ben iskolát alapított, 1537-ben nyomdát létesített. A nyomda elsõ, fenn-
maradt terméke az iskola tanítómestere által írt latin-magyar nyelvkönyv (1539). Sylvester János
magyar nyelvre lefordított Új Testamentum c. munkáját pedig 1541-ben nyomtatták a sárvár-új-
szigeti nyomdában. Ez a mû volt az elsõ, hazánkban nyomtatott magyar nyelvû könyv. Az Új Tes-
tamentum kiadásának nyomdai munkálatait az elsõ képzett magyar nyomdász, Abádi Benedek vé-
gezte. A Nádasdy várban megtekinthettük a kiállított gyönyörû bútorokat, ruhákat, festményeket,
freskókat és az idõszaki kiállítások egy részét.
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A délutáni ragyogó napfényben megcsodáltuk a botanikus kertet, körbejártuk a sétányokat és az idõ-
zítés fénypontja volt a minden kanyarban elénk táruló, virágzó rododendron bokrok színorgiája. A
szabad kószálást is itt fejeztük be. 

Mint minden alkalommal, most is fegyelmezett zarándokként és kirándulóként idõben érkeztünk az
autóbuszhoz. Öt órakor indultunk el hazafelé. Utunk a Ság-hegy aljában vezetett. Még fáradtan is
gyönyörködhettünk a szép tavaszi tájban, és tele voltunk élménnyel, szép emlékekkel. Az autópá-
lyára érve elmondtuk a Lorettoi litániát és a dicsõséges Szentolvasót. 

Mielõtt Õrmezõre értünk, sofõrünknek megköszöntük a fáradságát és balesetmentes vezetését.
Alajos atya nem tudott hazafelé velünk jönni, hivatalos teendõi máshová szólították, de egyénileg

mindannyian megköszöntük fáradságát, a zarándokút megszervezését és nem utolsó sorban azt,
hogy mindig új lehetõséget talál számunkra, hogy szebbnél-szebb tájakra juthassunk el.

Cselikovics Jánosné Erzsike

Közösségek Pünkösdje
2016. május 15.

Pünkösdvasárnap új kezdeményezés vált valóra a Szent Gellért templomban. Az ünnepi szentmise
után, minden közösség elkészítette, berendezte asztalát, ki egy kis oltárnak, ki süteménnyel, ki tá-
jékoztató füzetekkel és a közösséget bemutató poszterrel. 

Ennek az ünnepnek az volt a célja, hogy megismertessük közösségeink felépítését, mûködését és cél-
jait valamint, hogy vonzóvá tegyük az emberek számára. Új tagokkal szeretnénk bõvíteni közössé-
geinket, ezért fényképes tablókon és a személyes beszélgetéseken keresztül tájékoztattuk az érdek-
lõdõket csoportjaink programjairól, terveirõl.
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A mi asztalunk a gyóntatóhelyiségek szomszédságában kapott helyet. Az Õrmezõi Morus Szent Ta-
más Egyesületet én képviseltem, egyesületünk kiadványaiból és a programjainkról, céljainkról,
mûködésünkrõl bemutató tájékoztatót vittem magammal. A nagymise után kezdõdött a közössé-
gek bemutatkozása. A csoportok elfoglalták a templom csaknem minden szabad felületét, bemu-
tatkozásuk színes, változatos volt.

Jómagam üdítõvel, gyümölcsös muffinnal és kókuszgolyóval készültem, hogy megvendégelhessem
az asztalunkat felkeresõ híveket. Sokan érdeklõdtek egyesületünk iránt. Bár mi inkább az Õrmezõi
lakótelephez kötõdünk, új tagokat is tudtunk szerezni közösségünknek.

Nagyon sokféle közösség munkálkodik a Szent Gellért templomban. Aki csatlakozni szeretne a jó
emberek társaságához, biztosan talál magának érdeklõdésének, tetszésének megfelelõ csoportot.

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Morus koncert
2016. május 21. 

Idei második hangversenyünket ismét az õrmezõi Piros iskola Weiner termében tartottuk. Gyümöl-
csözõ együttmûködésünk a Weiner Leó Zeneiskolával már 23 évre nyúlik vissza. Héra András ta-
nár úr nagy figyelmet szentel annak, hogy idõrõl-idõre bemutassa Õrmezõ lakósságának és az Õr-
mezõi Morus Szent Tamás egyesület tagságának az ifjú tehetségeket, azokat a tanulókat, akik az is-
kolából kikerülve reményük szerint a világ minden táján megmutathatják a magyar zenei nevelés
hatékonyságát és eredményességét. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindegyik koncerten új, fiatal
mûvészeket ismerhetünk meg, a zenészek pedig alkalmat kapnak, hogy megmutathassák képessé-
geiket. Köszönjük Héra András tanár úrnak fáradozását és várjuk az újabb koncerteket.

MÛSOR
1. Haydn: C-dúr oboaverseny I.tétel

Ács Anna, oboa
2. Caccini: Amarilli

Mozart: Varázsfuvola, Képária
Schumann: Im wunderschönen Monat Mai

Papp Viktor, ének
3. Csajkovszkij: Pezzo capriccioso

Blahunka Flóra, gordonka
4. Puccini: Bohémélet, Musette keringõje

Kiss Veronika Tünde, ének
5. Rossini: Tell Vilmos, Ária

Liszt: A Rajnánál
Ress Tamás, ének

6. Nowakowski: Concertino
Szalóky Tamás, harsona
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7. Popper: Magyar rapszódia
Almási Veronika, gordonka

8. Bozza: Conte Pastorale
Illés Dolly, oboa

9. Chopin: E-dúr scherzo
Kepes Iván, zongora

A mûsort vezeti: Héra András 

Úrnapja a Szent Gellért templomban
2016. május 29.

A Szent Gellért templom Úrnapi ünnepségén Õrmezõ is képviseltette magát. Gelencsér Lászlóné Ma-
tild és Rudolf Lászlóné Zsuzsa már hajnalban ott serénykedett a templom udvarán, hogy felékesít-
se a mi oltárunkat Krisztus Szent Teste és Vére ünnepére. Az asztalt feszület, gyertyák és sok szép
virág díszítette. A földre terített szõnyeg két oldalára is virágok kerültek, ebben az évben margaré-
ták. A körmenetet Forgács Alajos plébános úr és Bakos Zsolt atya vezették. 
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Az Oltáriszentséggel a hívek által tartott baldachin alatt keresték fel oltárunkat és a közösen elmon-
dott ima és ének után folytatták a többi közösség által, a négy égtáj felé épített és feldíszített oltá-
rok felkeresését. Úrnapjának a megünneplését IV. Orbán pápa rendelte el 1264-ben és Aquinoi
Szent Tamás írta meg a nap liturgikus szövegeit.

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Morus Nap
2016. június 7.

A REJTETT PARCELLÁKTÓL A NEMZETI EMLÉKHELYIG
(Exhumálások a 298-as és 301-es parcellákban)
Elhangzott az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület szervezésében 
Összeállította: Dr. Susa Éva 

Az 1886-ban létesült budapesti X. kerületi Újköztemetõ Budapest legrégebbi, és egyben legnagyobb
kiterjedésû temetõje. Két parcellája a 298-as és a 301-es Nemzeti Emlékhely, gyászpark, a 20 szá-
zadi történelem fontos mementója. Közel 400 sírja a nemzeti sírkert részeként védett sír. E temetõi
emlékhelyen a 20. század sorsfordító történelmének (1945,1956) számos, hamis vádak alapján ki-
végzett vagy a börtönviszonyok között meghalt áldozatát temették ide jeltelenül.

E két parcella igen távol van a bejárattól, mintegy 3 km-re, a temetõ É-K szegletében. Nem véletlenül
ilyen messzeségben földelték el azokat az áldozatokat, akiket jeltelenül rejtett évtizedekig a temetõ
földje. 

A rendszerváltás után, 1989-tõl nagyszámú exhumálásra került sor ebben a két parcellában, igazság-
ügyi szakértõk részvételével. A közfigyelem érdeklõdésébe azonban leginkább az 1989 tavaszán,
Nagy Imre és mártírtársainak kihantolása és azonosítása került. Ezek a munkák elõzték meg az ún.
Nagy temetést, az 1989.06.16-án lezajlott kegyeleti aktust, amely manapság már a rendszerváltás
szimbólumává vált.
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E parcellákban sohasem történt meg valamennyi sír feltárása, vagyis csak esetenkénti és csak konk-
rét személyekhez kötött sírbontások és igazságügyi személyazonosítási eljárások történtek felkéré-
sekre. Így is, több száz kérelem érkezett az eljáró szakértõkhöz kihantolásra és azonosításra vagy
eltemetési helyrõl szóló adatszolgáltatásra.

A parcellákról, amelyek 1989-ig teljesen elhanyagoltak, gondozatlanok voltak nem készült felmérés,
ezt 2003-ban, az eljáró szakértõk készítették el. Mindez ideig ez az egyetlen geodéziai felmérés e
parcellákról.

A szakértõk kiterjedt adatgyûjtésbe fogtak a parcellákban nyugvókról, a „KI-HOL-HOGYAN halt
meg?” és „KIT-HOL-HOGYAN temettek el jeltelenül 1945-1962 között?” kérdésekre keresték a vá-
laszt. Azok az elhaltak kerültek be egy adatbázisba, akik az idõszakban, büntetés-végrehajtási in-
tézményben (börtön, rabkórház, internálótábor) haltak meg, kivégezték õket, vagy bizonytalan kö-
rülmények között haláloztak el. E szisztematikus adatsor alapján létezik az a Szakértõi Adatbázis,
amely nagy segítséget jelent az egyéni keresésekben és a kihantolást követõ azonosításokban.

A kutatások egyértelmûen igazolták, hogy az eltemetések helye 1945-1962 között akár évente válto-
zott, de egységes gyakorlat szerint zajlott a politikai okból vagy egyéb bûntettek miatt kivégzett
vagy börtönviszonyok között bizonytalan módon elhaltak eseteiben. Az elhaltakat e parcellákban a
halál oka szerint más-más sírsorokban temették el. A börtön, ahol a haláleset történt, az gondos-
kodott az eltemetésekrõl és azok regisztrációjáról is. A totális diktatúra idõszakában (1950-53) az
ÁVH VI/2 ún. börtönügyi osztályának feladata volt az eltemetés, és erre az idõszakra voltak jellem-
zõek az álnév alatti temetések.

A 298-as parcella 23 sorában soronként 45 sírhely található, (ez összesen 1035 sírhely). A sírsorok
párhuzamosan futnak a temetõ északi fala felé. A betemetések 1945-tõl elejétõl (? 1944-végétõl) két
irányban történtek az úttól és a temetõfaltól befelé, és a parcella közepén 1951 decemberében a 17.
sornál „telik” be a terület. A temetõfalnál létezhet még egy további, 24. sor is, de ez jelöletlen, és to-
vábbi kutatásokat igényel. Feltehetõen itt kerülhettek eltemetésre a háborús bûnösként elsõnek ki-
végzettek.

E parcellában, nagy részben, ún. gratis halottakat (közsegélyes, kórházakból származó emberi ma-
radványokat) temettek el számos történetileg nyomon követhetõ kivégzettel, álnéven eltemetett ál-
dozattal együtt. A parcella többszöri felszíni átalakításon esett át, a tereprendezések folytán a mos-
tani állapota katonai temetõt mintáz. A parcellát 1992-ben rendezték elõször. A fejfák nagy része
emlékjel csupán, nem valós sír, a teljes terület nem börtönparcellaként mûködött Az igazságügyi
kihantolások és azonosítások 14 esetben adtak biztos adatokat az itt nyugvókról.

A 301-es parcella, amelyik a temetõ parcella számozásában is az utolsó, 28 sorból, soronként 40 sír-
ból áll (mivel a parcella alakja szabálytalan, ez csak 994 sír!). A sírok nagy része itt is ún. gratis sír,
amelyekben névtelen halott, vagy bonctermi „hulladék”, illetve kísérleti kisállat földi maradványa
fekszik. A temetések 1952 januártól 1977-ig történtek, de a parcella a köztudattal ellentétben nem-
csak az 56'osok nyughelye. E parcella képe is többször átalakult, tereprendezések, és feltöltés ered-
ményeként. A lerakott, névvel jelzett fedõlapok nem a tényleges sírok felett találhatók. A sírsorok
itt merõlegesen futnak a temetõ északi fala felé, nem teljesen párhuzamosak, igen gyakran nem a
szokásos sírmélységûek. Elõfordul a szorosan egymás mellé temetés, nem meghagyva a sírok kö-
zötti szokásos távolságot. A 13. sortól kezdõdik az 56'-osok betemetése, és a 23. sorban van Nagy
Imre mártír miniszterelnök nyughelye. A mártír miniszterelnöknek és sorstársainak (Maléter Pál,
Gimes Miklós, dr. Szilágyi József, Losonczy Géza) kihantolásáról és személyazonosításáról könyv
készül „Megkésett végtisztesség” címmel. Ebben a parcellában sem történt teljes feltárás, de 58 sze-
mélynél sikeresen zárult a feltárás után az azonosítás.
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Az elvégzett nagyszámú feltárás alapján (több száz sírbontás történt) tudjuk, hogy több személy nem
a hivatalosan bejegyzett sírhelyen található. Az egy napon kivégzett és jeltelenül eltemetett áldoza-
tok eseteiben, cserékre is fény derült. Számos esetben találtunk a lábfejekre erõsített, számokkal el-
látott alumínium korongokat, amelyekrõl kiderítettük, hogy az azokon lévõ számok a börtön
(BOB) Halottakat Nyilvántartó Könyvének a sorszámai. Sok esetben a korongszámok segítették,
megerõsítették a biológia azonosítás eredményét.

Az ún. kegyeleti-régészeti feltárásoknál különbséget észleltünk az 1956 elõtt és után eltemetettek
esetében a sírmélységeknél, az eltemetési módoknál, a temetési kellékeknél, a koporsófajtájánál.
Az 1956 után eltemetetteket kevésbé mélyre, többnyire hason fekvõ helyzetben, nem koporsóban,
hanem ún. exhumálási (furnér) ládában, temetési kellékek nélkül temették el.

A 300-as parcella ma már szoros kapcsolatban van a 298-as és 301-es parcellákkal. Ezt a parcellát
csak 1989-ben alakították ki, elõtte nem használták. Jelenleg díszparcella, ide temették 1989 után a
más parcellákból, esetleg más temetõbõl kihantolt, de a korszakhoz köthetõ mártírokat. E parcel-
lában található az 1992-ben átadott Jovanovics-féle emlékmû.

A 298-as, 300-as és a 301-es parcella területe Nemzeti Emlékhely, a kulturális örökség védelmérõl
szóló, 2012-ben hozott törvény értelmében. A parcellákban nyugvók teljes, hiteles listájának össze-
állítása, a további kutatómunka legfontosabb feladata. 
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A nagyon színes, érdekes elõadás elõtt és után két ifjú gitármûvész, Rizmajer Bence és Riesz Péter elõ-
adásában gyönyörködhettünk. Nagyon köszönjük a Weiner Leó Zeneiskolának, hogy bármikor for-
dulunk hozzájuk, szívesen ajánlanak nekünk fiatal zenészeket, hogy fellépésükkel még ünnepélyeseb-
bé tehessük programjainkat. 

Õrmezõ Ünnepe
2016. szeptember 10-11.

Ebben az évben „Õrmezõ 40” jegyében kerül megrendezésre ÕRMEZÕ ÜNNEPE. 
„A világ elsõ számú õrmezei szabadtéri fesztiválja”. A jubileumnak köszönhetõen idén kétnaposra

bõvült az esemény. A szombat a retró jegyében telt, a vasárnap pedig a Magyar Dal Napjának lett
szentelve.

A 40 év kissé megtévesztõ, mert valójában már 44 éve létezünk, illetve élünk itt. A jubileum az álta-
lános iskola megnyitásához kapcsolódik.

Mindkét napon nyári melegben rendeztük meg ünnepünket. Éppen ezért nagyon sokan voltak a
fesztiválon, amelyen változatos és nívós elõadások szórakoztatták az õrmezõi lakosokat.

Egyesületünk a szombati napon ismét, immár sokadik alkalommal vett részt az ünnepségen, meg-
erõsítve jelenlétünket Õrmezõ életében. Az „Adományvásár” keretében kisebb, szép és hasznos
tárgyakat ajánlottunk fel 200 Ft-os értekben. Kiss Veronika egyesületünk tagja, saját készítésû kis
levendulás zacskókat, és egyéb ötletes ajándékokat árult, melyeknek nagy volt a sikere.
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Két óránként váltottuk egymást, illetve tartottunk ügyeletet a felállított sátrunkban, és az arra sétá-
ló, nézelõdõ embereket invitáltuk az asztalon lévõ ajándéktárgyak megvételére, vagy csak azért,
hogy támogassák egyesületünket.

A Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola lakói ez évben is jótékonysági céllal lángost sü-
töttek és süteményeket árultak, és az így befolyt összeget egyesületünkön keresztül a rászoruló õr-
mezõieknek ajánlották fel. Ezt az adományt ünnepélyes keretek között 5 óra körül, a színpadon ad-
ták át egyesületünk képviselõjének. 

Így járultak hozzá a gyermekotthon lakói a karácsonyi szeretetcsomagjaink alapanyagának beszer-
zéséhez.

Köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak adományaikkal, hogy megkönnyítsük és szebbé tehes-
sük sok idõs, egyedülálló testvérünk számára a karácsonyi szent napokat.

Szalánczi Gabriella

Kopjafa koszorúzás
2016. szeptember 23.

Õrmezõ életében élõ hagyománnyá kezd válni a Millenniumra felállított kopjafa megkoszorúzása
Szent Gellért ünnepén. A kopjafát az Õrmezei Közakarat Egyesület állíttatta 2001-ben, majd egy vi-
har kidöntötte 2015-ben. A Közakarat Egyesület újból faragtatta az emlékoszlopot és 2016. szep-
tember 23-án ismét összejöttünk, hogy megkoszorúzzuk a kopjafát. 
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A legenda szerint Szent Gellért ezen a területen haladt át András herceg fogadására, és innen indult
a mártíromsághoz vezetõ végsõ útjára.

Jelen voltak Forgács Alajos plébános úr, Lõrincz Krisztina és Vendégh Zsolt a Közakarat Egyesület
részérõl, Junghausz Rajmund képviselõ úr az Önkormányzat részérõl, és jómagam, az Õrmezõi
Morus Szent Tamás Egyesület képviseletében. Számos Morusos tagunk képviselte egyesületünket. 

A Piros iskola tanulói szép énekekkel és egy kis színdarabbal, a Weiner Leo Zeneiskola növendékei
pedig csodálatos hangversenyükkel emelték az ünnepség hangulatát. A beszédek elhangzása és a
koszorúk elhelyezése után összetartozásunk jeleként közösen megérintettük a kopjafát.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az õrmezõi Piros iskola vezetésének és tanárainak azért,
hogy minden évben támogatják ezt a hagyományteremtõ rendezvényt technikával, székekkel, a
gyerekek felkészítésével, az énekek betanításával. 

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Közösségvezetõi találkozó a Szent Gellért templomban 
2016. október 12. 

2016. októberében a közösségvezetõk összegyûltünk a Szent Gellért plébánia nagytermében, hogy
megbeszéljük Alajos atyával és Zsolt atyával egyeztetve a 2017 nyarán rendezendõ új programot, a
plébániai Nagytábort. 

Aki még nem látott ilyen eseményt, annak elöljáróban annyit mondanánk róla, hogy egy helyszínen
lennénk a gyermekektõl kezdve a senior korosztályig – természetesen olyan táborhelyen, ami min-
denkinek az igénye szerinti szálláslehetõséget tudja biztosítani. Korosztályok szerint altáborokra
lennénk bontva, természetesen rengeteg közös programmal, élménnyel, imádsággal. Elõzetes ter-
veink szerint 5 napos programot szerveznénk, elõreláthatólag Bodajkon, július 26-30 között, szer-
dától-vasárnapig. 

Akiknek közülünk ilyen élménye volt, mindenki azt mesélte, hogy más emberként és más közösség-
ként tért vissza, mint ahogy elindult a táborba. Megismerhetnénk egymást, közösen gondolkodhat-
nánk a mindenkit érintõ témákról, elmélyülhetnénk a közös, templomon kívüli lelki élményekben.

Egyesületünk tagjait megkérem, gondolkodjanak azon, részt vennének-e a táboron és mivel tudná-
nak hozzájárulni a tábor sikeréhez. Mivel tagjaink zöme 60 éven fölüli, talán a gyerekfelügyeletnél,
az esti mesélésben, az étkezések lebonyolításának segítésében, vagy a gyerekek különféle kézmû-
ves foglalkozásának irányításában tudnának közremûködni.

Gondolkodjuk közösen, hiszen plébániánk összetartó erejének erõsítése nagyon fontos mind az idõ-
sek, mind a fiatalok számára.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Morus Est
2016. október 14.

Lovas zarándoklatok a Kárpát-medencében és Belsõ-Ázsiában.

C H E M E Z F A R K A S E L Õ A D Á S A

Vendégeink és az elõadók köszöntése után Chemez Farkas néprajzkutató bemutatta Kovács Nóri
énekesnõt, az est másik fellépõjét. A Szûz Mária tiszteletére rendezett Szent Anna réti rendezvé-
nyen ismerték meg egymást, ahol a mûvésznõ is fellépett.

Kovács Nóri egy elbûvölõ ifju hölgy, zeneszerzõ és népdalénekesnõ. A „Nimród regéje” címû népi
operán dolgozik, melyben õ és Varga Miklós is szerepelni fog. „Teremtés” címmel kisfilmet is ké-
szítettek az operából. Az mû bemutatója Pilisszántón lesz december 21-én, valamint ettõl az idõ-
ponttól kezdve megtekinthetõ a Youtube-on is.

Nóri elõször a Teremtés c. dalt adta elõ, amely Nimród születésérõl, az élet fájáról és a turulmadár-
ról szól, valamint az aranyalmáról, amit Isten dob le a Kárpát-medence közepébe. Második dala
Hunorról és Magyarról szólt, akik a Csodaszarvast ûzve elindulnak új hazát keresni. 

Ezután Keserû András köszöntötte a megjelenteket, aki a technikai nehézségek megoldására sietett
segítségünkre, hiszen Nórinak háttérzenére volt szüksége, Chemez Farkasnak pedig projektorra,
laptopra és vetítõvászonra. Andrásnak köszönet, hogy profi módon megoldott minden felmerült
problémát.

Chemez Farkas betyárruhát öltött, azt, amiben lóra is ültek, hiszen ezzel is ki akarták fejezni hagyo-
mányõrzõ szándékukat. 

Bemutatta zarándokútjának kísérõit, akikkel Kazahsztánba indultak 2012-ben egy 4 és fél hónapos
útra. A zarándoklat Erdélybõl indult, télvíz idején.

Kazahsztánban nagy örömmel fogadták õket, naponta négyszer, ötször rendeztek fogadásokat tisz-
teletükre, ahol népviseletbe öltözött lányok, asszonyok várták õket, tiszteletükre koncerteket ren-
deztek. 

A kipcsakoknak – akik rokonaik a Magyarországi kunoknak – temetõik felépítése, a kopjafák meg-
munkálása hasonlít a székely faragványokra, a fejfák díszítõ motívumai pedig a dunántúli pásztor-
faragásokra. Az egyik képen egy fogadás látható, amelyre busszal, autókkal jöttek az emberek, fel-
állítottak három jurtát, leterítettek egy nagy szõnyeget, ami a színpadot jelképezte. A színpadon
elõadók, táncosok, zenészek, énekesek léptek fel, és országosan elismert mûvészek is megjelentek
a látogatók fogadására. Nagyon sok újság és országos TV-csatorna is beszámolt errõl az esemény-
rõl, hogy miért mentek oda és hogy kik õk. Elmondták, hogy a régi, õsi rokonságot jöttek megerõ-
síteni lóháton, és régi viseletben teszik tiszteletüket belsõ-ázsiai rokonaiknál. Õk magukat a hun-
türk tudatú népeknek nevezik. Ott nem kérdezik meg a Magyar Tudományos Akadémiát, mi a vé-
leménye, ezek a népek egyöntetûen úgy gondolják: hogy a hunok rokonai, leszármazottai. Egész
Ázsiában minket is a hunok utódainak tartanak. 

Az MTA 1849 után kezdte azt állítani, hogy a magyarok a finnugorok rokonai, a Habsburgok szíve-
sebben látták a magyarokat ilyen rokonságban. Jókai Mórt idézte az elõadó, hogy amikor hallott er-
rõl az elméletrõl, állítólag megjegyezte „Most fingjak, vagy ugorjak?”.

Ahogy az elõadó és kísérõi átélték a szeretetteljes fogadtatást és szeretetet, kétségük nem volt, hogy
a hunoktól származunk, vagy legalább is közös gyökereink vannak. Belsõ-Ázsia és a Tarim- me-
dence az a terület, ahol különleges kultúrával rendelkeztek, Bartók Béla is megerõsíti, hogy ezen a
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területen élnek a pentaton zenéjû népek, ez a pentaton zenei sáv. Úgy gondoljuk, hogy a zene a lé-
lek kifejezõdése, az ember lelki világának kivetülése, és ezek a népek a lelki rokonaink kulturális,
mûvészeti, zenei területen. Ez a mély lelki kapcsolat akár felülmúlhatja a vérrokonsági kapcsolato-
kat is. Ilyen kapcsolat van az igazi rokonoknál is: van lelki rokonság is, nem csak a vérrokonság.

A vendéglátók a tenyerükön hordozták a magyar vendégeket, minden zenéjüket, táncukat megmu-
tatták nekik, egész nap múzeumról-múzeumra vitték õket. Nagy meglepetéssel fogadták, hogy a tá-
voli Magyarországról három ember lóháton elindult hozzájuk, bár a zarándoklat egyik résztvevõje
már 20 éve jár Kazahsztánba, ha bemegy egy étterembe, már megismerik. Természetesen ez az
öröm nem csak hármójuknak szólt, hanem annak, hogy magyarok voltak, akiket õk testvéreiknek
tartanak. Igaz, személy szerint nekik is szólt: a kazahokban óriási a vendégszeretet. Ez így van Ma-
gyarországon is, ahogy egyre keletebbre megyünk az Alföldön és Erdélyben is.

Sajnálattal említette az elõadó, hogy Magyarországon útjuknak nagyon kicsi visszhangja volt. Né-
hány perc az egyik TV-csatornán, bár az is inkább karikatúra volt a TV2-n, itt-ott megjelent egy-
két cikk, de nemigen foglalkoztak hírt adni útjukról.

Eljutottak a magyar törzs szállásterületére. Az itt élõk rokonaiknak tartják a Magyarországon élõ em-
bereket. Kuskumbajev professzor már többször körüljárta ezt a témát és úgy véli, hogy ez a magyar
törzs, a Baskíriában maradt törzs egyik, leszakadt része lehet. Nagyon érdekes, hogy ez a Baskíriá-
ban maradt törzs, amelyhez Julianus barát is elindult, megállította az Arany Hordát, mely nem sok
népnek sikerült a történelemben. Csatlakozván az Arany Hordához, érkeztek meg Kazahsztán te-
rületére. A professzor szerint ez a törzs az egyik, a honfoglaló kazah törzsek egyike. Valaha egyet-
len nagy törzs volt, rengeteg szabadságharc robbant ki náluk, számtalan honvédõ háború indult ki
tõlük. Forradalmak indultak innen, és ez a rendkívüli hõsies magatartás oda vezetett, hogy megfo-
gyatkozott a magyar törzs, ma már csak egy járásnyi területen élnek pár ezren. 

Kazahsztánban egy megye négyszer-ötször nagyobb, mint Magyarország területe. Ennek a múltnak
a tudata látszik megjelenésükön, öltözetükön, benne van egész lényükben. 

Rendkívül harcos törzs, és egyébként is elmondható a kazahokról, hogy méltóságteljesek, mind-
amellett szerények. E két tulajdonság egyébként is rokon, valahogy így lehet elképzelni az õsmagya-
rokat is. Külsõ megjelenésükben, de viselkedésükben, megnyilvánulásaikban mindenképpen ha-
sonlítanak. Nagyon tiszteletreméltó az, ahogy ma élnek, óriási összegeket költenek a hagyomány-
õrzésre és a múlt tiszteletének ápolására, a hazaszeretet ott mindennapos kérdés és nem igaz az,
hogy aki túlságosan szereti a hazáját, az nacionalista lenne. Éppen ellenkezõleg. Kazahsztán élõ bi-
zonyíték erre. Ennek elõfeltétele, hogy a hagyományaikkal komolyan foglalkozzanak az emberek.
Garay Jánosnál olvassuk:” Csak törpe nép felejthet õs nagyságot, a lelkes eljár õsei sírlakához”. Ka-
zahsztánban meglátogatják õseik, hadvezéreik sírját, szobrokat emelnek tiszteletükre. A nemzeti
önbecsülés egyik ismérve az, hogyan viszonyulunk múltunkhoz. Vagy sehogy, vagy cinikusan,
ahogy manapság Magyarországon, vagy komolyan véve, tisztelettel. 

Mongóliában úgy tanítják, hogy az Arany Hordát Magyarország állította meg elõször. Tudjuk, hogy
Muhinál óriási vereséget szenvedtünk 1241-ben, de Mongólia felõl nézve is vereség volt. Batu kán
úgy gondolta, hogy a Muhi csatában részt vevõ sereg csak egy elõõrse a magyar hadseregnek. Eljött
a tél, Visegrádnál nem tudott átkelni a Dunán, vissza kellett fordulnia. Mongóliában ez úgy él a tör-
ténelemben, azt oktatják, hogy a tatárok és a mongolok vereséget szenvedtek Muhinál. A második
tatárjárásról pedig azt tudják, hogy egyértelmûen vereséget szenvedtek. Tényleg nagyon érdekes,
hogy úgy jött át az Arany Horda Eurázsián, mint kés a vajon. A Kárpát-medencébe bejutott ugyan,
de át nem jutott. Az egész országot nem tudták megszerezni, legfeljebb néhány hónapra, de aztán
vissza kellett vonulniuk.
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A törökök sem tudtak áthatolni a Kárpát-medencén. A török óriási világbirodalom volt, úgy gázolt
át népeken és országokon, hogy azt hitték, megállíthatatlanok. De Magyarország volt a határ, 1/3
része az övék lett, de az is nagyon érdekes, hogy a II. Világháború végén az orosz hadseregnek is
csak nem egy fél év kellett, hogy átverekedje magát az országon, ám Németországot két hét alatt le-
rohanta. 

Chemez Farkasék egyik késõbbi útján, mikor is a Kárpátokat lovagolták körbe – azaz Nagy-Magyar-
ország határait – megérezték, hogy milyen csodálatos, természetes védõmû a Kárpátok koszorúja,
mily csodálatos védelmet nyújtott a történelem folyamán, emellett az itt élõ nép is sokat tudott a
hadakozás tudományáról. A törökök körében él egy olyan mondás, hogy „Ha még nem harcoltál
egy magyarral, nem harcoltál senkivel”. Él egy olyan mondás is, hogy „A magyarok úgy harcolnak,
mintha táncolnának, és úgy táncolnak, mintha harcolnának”. A németeknél egy havi jelentés leír-
ja, hogy kétféle viselkedést lehet megfigyelni a magyaroknál. Mikor az ivóban vannak és bánatosak,
akkor szomorú dalokat énekelnek, vagy ha nagyon vidámak, majd kiugranak a bõrükbõl és mulat-
nak, de nem lehet tudni, hogy mikor veszélyesebbek. Történelmünk gyökerei nagyon mélyre és
messzire nyúlnak, az utazóknak nagyon sokszor volt olyan érzésük, mintha saját õseik között jár-
nának. Búcsúzáskor a férfiak sokszor a szívükre teszik a kezüket, meghajolnak, mintha kitennék az
ember elé a szívüket. Székelyföldön, Csíkrákoson hallani egy olyan választ valaminek a megköszö-
nésére, hogy „tiszta szívesen”. Valahogyan ehhez hasonló a kazahok gesztusa és egész hozzáállása
mindenhez, a saját kultúrájukhoz és az ott élõ több mint 130 kisebbséghez. Nem egy fagyos légkör
veszi körül az embert, és ez átragad az ott élõ kisebbségekre is. Egy olyan nemzetrõl beszélünk, ahol
nagyon erõs a hazaszeretet, az öntudat és érdekes, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta életvitel és el-
hivatottság csak erõsíti a szeretetet a többi nép, a kisebbségek iránt.

A modern nyugatnak ez is az egyik hazugsága, hogy a hazaszeretet oda vezethet, hogy más népeket
nem kell szeretni. Maga részérõl az elõadó másként gondolkodik errõl. Úgy van a hazaszeretettel,
mint az édesanya a szeretetével. Minél inkább átéli ezt a szeretetet, annál inkább meg tudja érteni
azt is, hogy más embereknek milyen a viszonyuk az édesanyjukkal és a hazaszeretettel. 

Az utazó egyértelmû bizonyítékot Kazahsztánban tapasztal arra nézve, hogy a hagyományokra és a
hazaszeretetre épülõ nevelésre nem lehet elég pénzt fektetni. Ez késõbb százszorosan, ezerszeresen
megtérül. A két világháború között Magyarországon is erre törekedtek.

Asztana a kazah fõváros 10 év alatt épült fel a korábbi Akmola város területén. Valaha egy õsi, kulti-
kus hely volt Kazahsztánban. Nekik is van 'Õsanya' tiszteletük. A mi Boldogasszony tiszteletünk is
jóval a hét honfoglaló törzs Kárpát-medencei betelepülése elõtti idõkbõl származik. A történelem-
mel foglalkozó kazahok elmondták, hogy az õsi hitük alapján, saját magukat keresztényeknek tart-
ják. A kereszt jelképe nagyon sokszor megjelenik és arról is beszéltek, hogy a Biblia szónak lehet
valamilyen Belsõ-Ázsiai gyökere. Ezen azért is érdemes elgondolkodni, mert Jézus születésének hí-
rére napkeleti bölcsek érkeztek Betlehembe, aranyat, tömjént és mirhát vittek magukkal ajándék-
ba. Tehát nem csak úgy mentek egy csillag után, hanem a világ megváltójának születésére indul-
tak. Nem tudták, hol fog születni a zsidók új királya. Heródestõl érdeklõdtek és a zsidók királyának
rögtön az volt a gondolata, hogy minden 2 éven aluli csecsemõt megölet. Érdekes, hogy egyedül
napkeletrõl érkeztek hódolók, és valószínûleg nem hárman voltak, hanem többen lehettek. A Bel-
sõ-Ázsiából érkezetteknek valamilyen mély tudásuknak kellett lennie arról, hogy a világ megváltó-
ja meg fog születni. Nagyon érdekes elgondolkodni azon, milyen kapcsolatban álltak ezek a keleti
népek az õskereszténységgel. 

Kazahszánban a költõk egyben zeneszerzõk is, ez így volt valaha nálunk is, sõt a hadvezérek költõk
is voltak egy személyben. A kazahok használják a saját életminõségüket javító eszközeiket. Mi ma-
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gyarok viszont sokkal több eszközzel rendelkezünk. Sokkal nagyobb a népdalkincsünk, a népmese
gazdagságunk és a hangszerállományunk. Óriási kincs, ami Európában, de Ázsiában is egyedülál-
ló és sajnos nem nyúlunk hozzá. El kellene gondolkozni azon, élni akarunk-e, vagy pénzt keresni a
nyugati multiknak. Saját lábunkra kell állnunk, és saját utunkat kell járnunk. Azt a sajátos utat,
amely rokon a belsõ-ázsiai barátaink által megélttel. Akik nem elvenni akarnak másoktól, mert
nem gyarmatosítottak soha, és ma sem teszik, mint Nyugat-Európa gazdaságai.

Az elõadó a 2012-es Kárpát-medencét kerülõ lovas zarándoklat eseményeivel folytatta beszédét. A
terv az volt, hogy a Mária utat, a Pilist is magába foglaló zarándokútra indulnak. A kazah tapaszta-
latok szerint, ha lóval indulnak el, sokak számára sokkal érdekesebb lesz az út, mint ha gyalog
mennének. Különösen pedig, ha viseletben ülnek a lóra, ez általában jobban érdekli az embereket,
de a rádió és a televízió is nagyobb érdeklõdést mutat irántuk. 

A kisgyerekek, mikor meglátják a lovakat, majdnem kiugranak a bõrükbõl: az emberek nagyon sok
szállal kötõdnek a lovakhoz. Mitológiánkban, meséinkben is megjelennek a lovak, a Bibliában az
angyalok lovon járnak, a mesékben a táltos ló gyorsabban száll, mint a gondolat. Vizet iszik, földet
eszik- egy jelkép, olyan, mint az a táltos, akinek 6 ujja van, mint Ady Endrének, aki saját magát is
táltosnak tartotta. Ha erre a két dologra gondolunk, akkor a ló a szellemi szárnyalásnak is a jelké-
pe. Mi magyarok lovas nemzet vagyunk, a II. Világháború elõtt még másfélmillió ló volt Magyar-
országon, az I. Világháború elõtt pedig két és fél millió. Mostanra csak százezer maradt. Az, hogy a
lóval megszakadt a magyar emberek kapcsolata, nagyon szomorú. A lóval gyógyítanak is, hiszen
ott a lovas terápia, aminek kedvezõ hatását tudományosan is bizonyították.

A Mária-út elsõ állomása Mariazell. Innen indul a Mária-út, amely a Szent Jakab út, az El Camino
mintájára épült nem túl régen, de hála Istennek, egyre nagyobb népszerûségnek örvend. Mária-út-
nak nevezik, mert a Kárpát-medencében található a legtöbb Mária kegyhely. 

Mikor eltervezték útjukat és elindultak lóháton, nemcsak azért tették, mert jó úton lenni, hanem
mert lóval zarándokolni is csodálatos élmény. Ez az élet egy egészen emelkedett formája és el sze-
rették volna mondani az érdeklõdõ újságoknak és TV-nek azt az üzenetet, amit magukkal vittek. És
ez sikerült is! 

A következõ kegyhely Csíksomlyó volt. A Duna TV élõ adásában, amit a csíksomlyói búcsúból köz-
vetítettek, el tudták mondani a Szent Anna-réti kápolnáról szóló üzenetüket. 

Élt Magyarországon a II. Világháború elõtt egy Natália nevû apáca, aki Mindszenty bíborossal és XII.
Pius pápával is kapcsolatban állt. Natália nõvér a magyarság jövõjérõl kapott üzeneteket látomása-
iban Jézustól és Szûz Máriától. Ezeknek az üzeneteknek az egyik sarkalatos pontja az volt, hogy
épüljön fel egy kápolna a Szent Anna-réten. Az üzenetek közül az egyik úgy hangzik, hogy „Miként
a megváltás a betlehemi istállóból indult el, úgy fog elindulni Magyarországról az én mûvem. A lel-
kek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak a diadalmas uralma. Magyarország en-
geszteléséért készen vagyok az egész világon könyörögni”. Késõbb elhangzott olyan üzenet is, hogy
ha az a kápolna felépül, akkor Magyarország elkerülheti a közelgõ világégést. Ez a világégés a II. Vi-
lágháború volt. A kápolna nem épült fel, noha az akkori hercegprímás, Serédi Jusztinián is megpró-
bált segíteni.

A pápának is szólt egy üzenet. Ez arra figyelmeztette XII. Piust, hogy néhány nap múlva bombázni
fogják Rómát. A pápa ne hagyja el a várost, mert ellenkezõ esetben bombatalálat fogja érni a Vati-
kánt és a pápa is életét fogja veszíteni. A sürgönyt egy külön repülõgép vitte a pápához és a leírá-
sok szerint a magyar papok remegõ kézzel adták át neki, remélve, hogy most az egyszer nem téved
Natália nõvér. Két nap múlva bombázni kezdték Rómát. A pápa hallgatott Natália nõvérre, s a Va-
tikánban maradt, mert egyébként a nyaralójába készült, melyet aznap bombatalálat ért.
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Jézus elmondta a nõvérnek, hogy azért közöl vele ilyen eseményeket, hogy a többi üzenetét is komo-
lyan vegyék az emberek.

Érdekes az is, hogy Magyarországon számos misztikus kapott üzeneteket arról, hogy szellemi, spiri-
tuális változáson kell átmennie az országnak. Nemcsak papok által közvetítettek ilyen üzeneteket,
de katolikus misztikusokon keresztül is. Hogy Natália nõvér üzenetei valóra válhassanak, bizonyos
feltételeket kellene teljesítenünk. Például, hogy felépüljön a kápolna a Normafánál, a Szent Anna-
réten. A II. Világháború után Mindszenti bíboros is foglalkozott ezzel a tervvel, az építõanyagok is
összegyûltek már, de megérkezett a Vörös hadsereg. Késõbb föloszlatták a rendeket, bujkálniuk
kellett a szerzeteseknek, az apácáknak civil ruhát kellett ölteniük. Voltak, akiket szó szerint marha-

vagonokban szállítottak el, amikrõl Natália nõvér egyik üzenete is beszélt. A látomás azt kérte, hogy
épüljön fel a kápolna, és az egyház ossza szét vagyonát, mert ha nem teszi, erõszakkal veszik el és
tagjait marhavagonokban szállítják el. Ez a kérés emlékeztet a Jézus és Assisi Szent Ferenc által kí-
vántakra, amelyek megerõsítették a nõvér üzeneteit. Szerepel az üzenetek között az a kérés is, hogy
meg kell alakulnia a Világ Gyõzelmes Királynõje rendjének valamint annak nõi és férfi ágának. A
nõi ágat Mindszenti bíboros alapította, aki Natália nõvért nevezte ki vezetõjének. 

A Világ Királynõje rend nõi ága mind a mai napig létezik. A férfi rend viszont nem tudott megalakul-
ni a történelmi és politikai változások miatt. Végül a 90-es években Natália nõvér kapott egy olyan
üzenetet, hogy várjanak a férfi rend megalakításával. Az Úr Jézus személyesen készíti fel a rendnek
a tagjait és õk egytõl-egyig mind szentek lesznek. Elképzelhetõ, hogy ez a rend a közeljövõben meg
fog alakulni. Idõs papok foglalkoznak vele. Egyetlen magyar alapítású szerzetesrendrõl tudunk, ez
a pálos rend. A pálos rendrõl Kapisztrán Szent János írta, hogy aki élõ szenteket akar látni, menjen
Márianosztrára. Arra, hogy egy egész rend, annak minden tagja szent legyen, talán egyetlen példát
találunk a történelemben és azt is Magyarországon, a pálosok esetében.

23A z  E g y e s ü l e t  2 0 1 6 .  é v i  t e v é k e n y s é g e

Chemez Farkas a Morus esten

morus 2016.qxd  1/29/2017  11:05 AM  Page 23



A lovasok a Hargitán folytatták tovább útjukat, majd az aracsi árpád-kori templomot látogatták meg,
késõbb pedig a Magas-Tátra alatti területen ért véget a Kárpátok körüljárása.

Következõ útjukon a Pilist járták körbe. Az elõadó egy móri lovas barátja biztosította számára Róza
nevû, szürke lovát. Esztergomban Mindszenti bíboros sírhelyét látogatták meg az altemplomban.
Natália nõvér üzenetei közt szerepel, hogy Mindszenti bíboros sírja és koporsója zarándokhely lesz!
Érdekes, hogy bár az altemplomban igen sok bíborosi és hercegprímási sír található, mégis Mind-
szenti bíboros sírja körül alakult ki emlékhely. Koszorúk, mécsesek borítják a bíboros sírját. Úgy
látszik, ez az üzenet is kezd valóra válni. 

A nõvérnek még egy látomásáról beszélt az elõadónk. Natália nõvér látta a bíboros romlatlan testét,
úgy nézett ki, mintha élne. Mikor feltárták Mindszenti bíboros holttestét Mariazellben, az exhumá-
lás alatt egy Németországban élõ magyar pap felvételeket készített, és ezeken a képeken is látható
a bíboros romlatlan teste. A katolikus egyház szerint, ha valakinek a sírban hosszú idõ múltán is
épségben marad a teste, az elõfeltétele a szentté avatásnak. Romlatlan maradt a teste Bernadettnek,
Pio atyának és Labouré Szent Katalinnak is. Chemez Farkasék pilisi útjukat a Szent Anna-réten fe-
jezték be.

Következõ zarándoklatukról csak pár szót kívánt szólni az elõadó az idõ rövidsége miatt. Egyik ba-
rátjuk tudván, hogy mennyit vannak úton, megkérte õket, hogy szórjanak szét Csodás érmeket Ma-
gyarország határán, hogy megvédjék az országot a migráció fenyegetéseitõl. A II. Világháború alatt
egy pilóta körbeszórta Párizst és a város elkerülte a bombázásokat. Hol a német gépek üzemanya-
ga, hol a bombája fogyott el. A vallásos párizsi lakosok a Csodás éremnek tulajdonították az esemé-
nyeket. 

Elõször egy helikopter pilótáját akarták megkérni, hogy szórja szét a Csodás érmeket a déli határon,
de ez lehetetlen volt az országhatár közelsége miatt. Ezért a vendégünk egy néprajzos barátjával, aki
Kazahsztánba is elkísérte, elhintette az érmeket, de nagyon sokaknak a kezébe is adták ezeket. A
csodálatos idõ, az emberek érdeklõdése, kedvessége segítette õket missziójukban. Az egyik somo-
gyi kocsmában épp verekedés készülõdött, mikor megérkeztek és az ellenfelek kezébe adták az ér-
meket. Azonnal a lovakkal és velük kezdtek foglalkozni, emiatt másképp történt a nap végkifejlete.
Más alkalommal egy útépítõ munkás rettentõen kiabált, káromkodott munka közben. Odamentek
hozzá, és kérdezték, elfogad-e egy ajándékot. Mondta, hogy igen. Egy darabig nézte õket, majd ki-
nyújtotta a kezét. Minden egyes ujja hiányzott, mindkét kezérõl. Mondta, hogy milyen nehéz így
dolgoznia. A munkatársának is adtak az érembõl és mikor mentek elfelé, utánunk kiáltott, hogy
„Én hiszek Istenben”! Útjuk során találkoztak a helyi bolt elõtt a nyárádszeredai plébánossal, aki
kérdezte, hogy mi járatban vannak, épp úgy, mint a népmesékben. Elmesélték, hogy mirõl van szó
és mutatták az érmet. Mondta, hogy neki is volt ilyen Csodás érme, éppen aznap délelõtt szakadt le
a nyakából. Köszönte, hogy hoztak neki egyet és ki fogja prédikálni a misén, hogy mi történt. Mi-
lyen érdekes egybeesés! Többször volt olyan érzésük, mintha a Csodás érem Asszonya, Magyarok
Nagyasszonya, Boldogasszony anyánk kereste volna a kapcsolatot az ott élõ magyarokkal. Õ nem
csak a határvidéket tudja megerõsíteni, hanem minden embert, hiszen mi az õ népe vagyunk. 

Van egy film Natália nõvérrel a Youtube-on, az készítette, akitõl a Csodás érmeket kapták, hogy szór-
ják körbe a határvidéket. Nagyon kevés látnok vagy egyházi misztikus személy engedte meg, hogy
felvétel készüljön róla, de végül is ez Regõczi István atyának sikerült.

A Szûzanyának több országot is felajánlottak a történelem folyamán, de a tulajdona csak mi magya-
rok vagyunk. Igazából nagy baj már nem is történhet velünk. 

Az elõadó ezek után Csodás érmeket adott a hallgatóságnak és egy aláírásgyûjtõ ívet tett az asztalra,
hogy aki úgy gondolja, támogassa a kápolna felépítését. Az íveket Erdõ Péter bíboros úrnak készül-
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nek átnyújtani. Minden egyéb készen áll az építkezés megkezdéséhez, csak az engedélyek hiányoz-
nak. A szándék megvan, sok pénz is összegyûlt már. Az elõadó megmutatta az általa készített cso-
daszép csontfaragványokat, Kovács Nóri pedig további dalokat adott elõ készülõ szimfonikus ope-
rájából, megkoronázva ezzel a szép Morus Estet.

Az elõadás után vendégeinket és a hallgatóságot egy szerény szeretetvendégségre invitáltuk egy kis
süteménnyel, gyümölcslével.

A Szent Gellért templom búcsúja
2016.szeptember 25.

Szeptember utolsó hétvégéjén került sor a Szent Gellért templom búcsújára. Forgács Alajos plébános
úr személyesen szerezte be a másnapi szeretetvendégség hozzávalóit. Az Õrmezõi Morus Szent Ta-
más Egyesület tagjai már a búcsút megelõzõ napon ott serénykedtek a plébánián: mi nõk ragyogó
napsütésben vágtuk a hagymát, a paprikát, a krumplit, a fokhagymát és a paradicsomot a másna-
pi marhapörkölthöz, a férfiak pedig a nagyteremben a húst darabolták.Mindenki igyekezett finom
süteményeket sütni a nagy napra, hiszen több mint ezer embert kellett megvendégelnie a plébáni-
ának. 

Másnap az ünnepi szentmisén a templom zsúfolásig megtelt a hívekkel és mindenki lelkesen énekel-
te: „Felmutat égre Szent Gellért keresztje”. A szentmisét Monostori László, az Árpád-házi Szent
Margit templom és plébánia helyettes plébánosa és Forgács Alajos plébános atyák mutatták be. 

Az agapé, a szeretetvendégség megtartására a templom körüli szabad téren lettek az asztalok és a pa-
dok felállítva, és 5 hatalmas lábasban készült a vörösboros marhapörkölt. Több helyen adagoltuk
az ebédet: a pörköltöt krumplival, kenyérrel és uborkával. A hívek által készített süteményeket
nagy tálakon, ifjú ministránsok szolgálták fel. A jó hangulatú ebédet Alajos atya imádságával kezd-
tük meg és az általa vásárolt nemes nedûvel köszöntöttük a Szentet és a templom közösségének
megjelent tagjait.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Õszi zarándokút
Báta-Mohács / 2016.október 15.

Forgács Alajos plébános úr vezetésével és lelkiismeretes elõkészítésével 2016. október 16.-án zarán-
dokoltunk el Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyére, Bátára. A buszon odafelé Rózsafûzért
imádkoztunk és Mária-énekeket énekeltünk nagy lelkesedéssel és felköszöntöttük a plébános urat
születésnapja alkalmából. Adjon a jó Isten még számtalan, egészségben eltöltött, a hívekért mun-
kálkodó évet Alajos atyának!

Elsõ megállónk Bátaszék volt, ami Szekszárdtól 18 km-re délre található, a 55-és az 56-os utak ke-
resztezõdésénél. Az M6-os autópálya építését megelõzõ földmunkákkal kapcsolatos ásatások a len-
gyeli kultúra közel 2500 síros temetõjét hozták felszínre. A sírok kerámiaanyagának, kõeszközei-
nek, az akkor itt élõ emberek házainak, temetkezéseinek elõkerülése számos új adatot jelent Ma-
gyarország régészeti megismeréséhez.

A város korai említése hivatkozik az itt élõ keltákra, majd a rómaiak hódítására, a szarmata, hun,
avar, frank, szláv lakosokra. Végül a magyarok telepedtek meg ezen a területen. Szent István király
elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot. Ez a templom Bátaszéken épült fel, és a cisz-
terek monostora a környék központjává emelte a települést. A helységet a késõbbiekben emiatt
Cikádornak nevezték, de a nép csak Széknek hívta. A tatárjárás alatt elpusztult a község. Bár a cisz-
terek és a környékbeli tehetõsebb családok helyrehozták a károkat, régi fényét már nem nyerte vis-
sza. Mátyás király a bátai apátsággal egyesítette Széket, ezután változott a neve Bátaszékre.

Utunk egyik célja volt, hogy megtekintsük az 1903-ban felszentelt, csodálatos neogót templomot,
amely a II. Géza király által alapított cisztercita apátság romjainak a tövében épült. A templomot
Hofhauser Antal tervezte, és 1899 és 1903 között épült. Háromhajós, csodálatos színes üvegabla-
kokkal, falfreskókkal, fali dekorációkkal díszített templom. A dús faragással és festéssel-aranyo-
zással díszített fõoltárát, melyen Szûz Mária látható Szent István és Szent László körében, Leivisch
Róbert szombathelyi oltárépítõ készítette hasonlóan a szószékhez és a padokhoz. A város és a
templom történetét Sümegi József diakónus atya mesélte el nekünk hihetetlen alapossággal, színe-
sen és nagy lelkesedéssel. 

A ciszterci apátság romkertjének megtekintése után Bátára utaztunk. A kegytemplom a falu felett
emelkedõ dombon, az egykori bencés apátság helyén áll. Ellentétben a Bátaszéki pompázatos
templommal, a bátai Szent Vér kegytemplom egyszerû fehér falaival, dísztelenségével, az oltár mö-
götti embernagyságú feszülettel arra inti a zarándokokat, hogy lélekben tisztán, imádságos lelkü-
lettel lépjenek be a csoda színhelyére és adják át magukat, gondolataikat az Oltáriszentség miszté-
riumának. Ezen a helyen történt állítólag az a csodálatos esemény, amikor az Oltáriszentségbõl vér
folyt ki. E csodáról már a Thuróczi-krónika is megemlékezik. Ekkortól kezdve a zarándokok és a
magyar uralkodók nagy becsben tartott kegyhelye lett. Életük fontos állomásainál, csatáik elõtt, lel-
ki felkészüléseik alkalmával itt idõztek. Nagy Lajostól kezdve a Hunyadiakon keresztül, számos hí-
võ kereste fel Bátát, kérve a jó Istent, áldja meg életüket, vállalásaikat, segítse õket harcaik gyõze-
lemre vitelében. A kegyhely a mohácsi vész idején és az azt követõ török rajtaütések következtében
pusztult el. A jelenlegi kegytemplomot 1939-ben szentelte fel Virág Ferenc pécsi püspök.

A templom megtekintése után Forgács Alajos plébános úr Sümegi József diakónus atyával koncele-
brált szentmisét, melyen az Oltáriszentséget dicsõítõ énekeket énekeltünk. E kegyteplomban is
nyitva van az Irgalmasság Szent Kapuja, melyen átlépve és a pápa szándékára imádkozva, lelkünk
megtisztulhat bûneitõl. A sokkal tavasziasabb szabad levegõn, a templom elõtti parkban közösen
megebédeltünk az ott doromboló és kedveskedõ fekete-fehér cicával, aki még a vajas kenyérért is
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hálásan dörgölõdzött a lábunkhoz, majd egy kis diószedés után irányt vettünk Mohács felé. Moh-
ácson megtekintettük a Történelmi Emlékhelyet, idegenvezetõnk avatott, szakszerû és lelkes veze-
tésével bejártuk a harcmezõt, megkoszorúztuk az elesettek emlékmûvét. Fejet hajtottunk a haza vé-
delmében elesett tízezrek elõtt, és megnéztük a Múzeumot. A park területe 1700 katona végsõ
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nyughelye. A zöld mezõben II. Lajos, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya fából fara-
gott szobra, valamint sok elesett harcos fa-emlékmûve emlékeztet az áldozatokra. A sírjelek utal-
nak az elpusztult lovakra, fegyverekre, a lélekharang pedig az elhunytak lelkéért zeng. Még az ide
ültetett fafajtáknak is jelentõségük van, az emlékkert tele van szimbolikus jelentésû tárgyakkal, szí-
nekkel, megoldásokkal, melyek mindegyike nemzetünk nagy tragédiájára emlékezteti a látogató-
kat. Alig másfél óra alatt tizennégyezer vitézünk esett el Szulejmán török hadának túlereje miatt. 

Az Emlékhely központi sírjánál Alajos atya elhelyezte a nemzeti színû szalaggal ékesített koszorún-
kat és elénekeltük a Himnuszt. A lélekharang megkondításakor pedig a Boldogasszony anyánk el-
éneklésével emlékeztünk elesett hõseinkre. 

Mohács belvárosában, a polgármesteri hivatal elõtt parkoltunk le a buszunkkal és az eleredõ esõben
ki egy kedves cukrászdában keresett menedéket, egy finom fagylalt kiséretében, ki pedig egy sörö-
zõben oltotta szomját egy korsó jó hideg sörrel. A hazafelé vezetõ utat is a Szentolvasó imádkozá-
sával és az Oltáriszentséget dicsõítõ énekekkel szenteltük meg.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Alajos atyának a zarándokút gondos, alapos elõkészítésé-
ért, a tudnivalók összeállításáért és reméljük, jövõre hasonló szép utakra fog minket vezetni.

Buszunk vezetõjének is hálával tartozunk, hogy épségben végigvezette velünk ezt a szép napot.

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Keresztény Civil Szervezetek 14. Országos Fóruma
Parlament, Felsõházi terem / 2016. november 11.

Mint minden alkalommal, most is meghívást kapott egyesületünk a Parlamentbe, a Keresztény Civil
Szervezetek Fórumára. A mai fórum témája a szomszédságpolitika volt.

Harrach Péter elnök úr köszöntötte a meghívottakat és felhívta a figyelmet a jószomszédi kapcsola-
tok fontosságára, az elszakadt nemzetrészek nehéz helyzetére, emlékeztetett Antall Józsefnek arra
a megválasztása után tett mondatára, hogy tizenötmillió magyarnak kíván a miniszterelnöke len-
ni.

Kiss Gy. Csaba történész kifejtette, hogy minden közép-európai nemzet magát tartja a legszerencsét-
lenebbnek, minden nép múltja tele van tragédiákkal. Hét szomszédunk közük öt szláv! A romanti-
kus elképzelések alapján összetákolt országok, mint Jugoszlávia és Csehszlovákia szétestek, a né-
pek a nemzetté válás különbözõ útját választották, és ez nem megy súrlódások nélkül. Magyaror-
szág szomszédjai között nem csak gazdasági különbségek figyelhetõk meg, de civilizációs és vallá-
si különbségek is. A kereszténység keleti és a nyugati ága is megosztja a népeket, Románia pedig
olyan ország, ahol több vallás is él egymás mellett. 

Bár Magyarország geopolitikai helyzete az évszázadok alatt nem változott, mégis a be- és kivándor-
lások következtében változik a népesség nagysága, összetétele.

A mi környezetünkben a nemzeti irodalom teremtett nemzetet. A kisebbségek sosem váltak magyar-
rá, homogén nemzet csak Magyarország és Csehország, a többi szomszédunk többnemzetiségû or-
szág. 
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Amikor az állam törvényt alkotott a kettõs állampolgárságról, ezzel kifejezte az összetartozásunkat a
szomszédos országokban élõ magyarokkal.

Tankönyveink elvétve említik szomszédjainkat. Legfõbb ideje, hogy megismerjük õket és megtanul-
juk nyelvüket.

Gordos Árpád fõtanácsos, követ, a nemzetségpolitika alapelveirõl és meghatározó tényezõirõl tartott
elõadást. 

Tisztázni kell a migráns, menekült, bevándorló fogalmakat, ezek nem összemoshatóak. Megkerülhe-
tetlen a szomszéd országokban, a diaszpórában élõ magyarokkal történõ kapcsolattartás. A szom-
szédos országok egymásra vannak utalva a migrációs fenyegetettség következtében.

Surján László arról beszélt, ideje megbékélni szomszédjainkkal. Túl kell lépni történelmi sérelmein-
ken. A fiataloknak nincs történelmi ismeretük, nekünk pedig sokáig mondogatták, felejtsük el,
hogy elvesztettük az ország 2/3-át. Itthon is fogy a népesség, a környezõ országokban is. A fiatalok
külföldön próbálnak jobban fizetõ állásokat találni. Õk az új hazában legfeljebb megtûrt bevándor-
lók lehetnek. A nemzetközi szerzõdéseket, melyek a kisebbségek jogaira vonatkoznak, be kell tar-
tani! 

Az elõadó felhívta a hallgatóság figyelmét az általa alapított Charta XXI. Megbékélési Mozgalomhoz
való csatlakozásra, melyet mindannyian alá is írtunk.

Hoffmann Rózsa képviselõ asszony a környezõ országok magyar nyelvû népességének anyanyelvi
képzésérõl, iskolai oktatásának helyzetérõl, megmaradásának lehetõségeirõl beszélt. Klebersberg
Kunot idézte, aki azt mondta, a megosztott magyar nép a nyelvével tud igazán harcolni. A diákok-
nak el kell jutniuk a környezõ országokba, meg kell ismerniük az ott élõ magyarokat: ehhez a ma-
gyar kormány komoly anyagi támogatást nyújt.

Käfer István, a Gál Ferenc fõiskola professzora a magyar-szlovák kapcsolatok keresztény értelmezé-
sérõl tartott elõadást.

Kacsó András és Ury Ágnes a 25 éves Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány vezetõi ismertették te-
vékenységüket. Beszámoltak az ott élõk nehéz életkörülményeirõl és arról a segítségrõl, amellyel az
alapítvány igyekszik enyhíteni a Kárpátalján élõ magyar és nem magyar lakosok testi és lelki szük-
ségleteit. 

A konferenciazáró elõadásában Gaál Gergely, a Márton Áron emlékév programbizottságának elnöke
tájékoztatta a hallgatókat az emlékév eseményeirõl, kiállításairól és eredményeirõl.

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Morus koncert
2016.november 26.

Ez évi utolsó koncertünket is nagy érdeklõdés mellett tartottuk a Piros iskola Weiner termében. Mint
minden alkalommal, ezúttal is csodálatos élményben volt részünk, hála Héra András tanár úr gon-
dos elõkészítõ munkájának, a tanulók felkészítésének. Mindig nagy öröm számunkra, ha a Weiner
Leó Zeneiskola itt tartja koncertjét Õrmezõn, hiszen sok idõs tagunk van, akiknek már nehéz len-
ne a bejutás a városi hangversenytermekbe. Ezúttal is brillíroztak a fiatalok! 
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Sárközi Ádám, aki a fiatal mûvészeket képviselte, és akinek nagyobb volt a hangszere, mint õ maga,
gyönyörûen játszott. Mihalicza Csenge ismét elbûvölt minket mûvészetével. Papp Viktor szépséges
hangja és kedves személyisége megnyerõ volt ezúttal is. Kocsig Gerda és Blahunka Flóra virtuóz já-
tékát ismét megcsodálhattuk. Sok sikert kívánunk pályájukhoz és reméljük, csodálatos játékuk ál-
tal a világ még jobban megismeri a magyar zenei nevelés érdemeit.

Köszönjük a koncertet, a szép estét!

MÛSOR 
1. Verdi-Bassi: Rigoletto-fantázia

Tomcic Roland, klarinét
2. A. Scarlatti: La violette

Mozart: Don Giovanni, Zerlina áriája
Vermes Hettina Dominika, ének 

3. Capuzzi: Concerto
Sárközi Ádám, gordon 

4. Albrechtsberger: Concerto II-III.tétel 
Székely Ákos, harsona

5. Mihalitza Csenge: Novellette
Mihalitza Csenge, zongora
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6. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr.4. I. tétel
Kóródi Márton, kürt

7. Bottesini. Elégia
Kocsis Gerda, gordon

8. Schubert: Standchen
Mozart: Si mostra la sorte, hangversenyária
Kacsóh: János vitéz, Jancsi dala

Papp Viktor, ének
9. Liszt: 104. Petrarca-szonett

Kepes Olivér, zongora 
10. Dvorák: h-moll gordonkaverseny III.tétel

Blahunka Flóra, gordonka
A mûsort vezeti: Héra András

McQuirkné Glattfelder Lúcia

Karitatív tevékenységünk
Továbbra is havi 5.000 forinttal támogattuk Mihálykó Tamás erdélyi, nehéz sorsú gyermek tanulá-

sát, napköziben történõ ellátását. Segítettük az Újbuda Önkormányzata által egyszeri támogatás-
ban részesíthetõ rászorulókat a támogatási igényének érvényesítésében. Az ehhez szükséges kérdõ-
ívek eljuttatásában, szükség esetén annak kitöltésében önkéntes munkatársaink segítettek. 

Ebben az évben is, húsvétkor és karácsonykor szeretetcsomagokat készítettünk 50-50 fõ részére.
Ezek anyagi fedezetét a Szent Gellért Plébánia Karitász Szervezete mellett az Õrmezõ-napon ka-
pott/gyûjtött adomány, az „Erzsébet kenyér” és az „Egymillió csillag a szegényekért” akcióból szár-
mazó adományok, bevételek biztosították.

A tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat a rászoruló családok és idõs, egyedülálló lakótársa-
ink részére önkénteseink vitték házhoz, amiért külön is köszönetet mondunk segítõnknek!

Forrásaink, pályázatok
Az Emberi Erõforrás Minisztériuma által kiírt „Civil szervezetek mûködési célú támogatása 2016.”

címû pályázatunkra pozitív választ 2016 novemberében kaptuk, így örömmel értesültünk arról,
hogy 250.000 forint összegû, mûködésre fordítható támogatást nyertünk. 

Az Újbuda Önkormányzata által meghirdetett pályázatokon kulturális témakörben az éves kiadvány
megjelentetéséhez szükséges nyomdai munkálatokra, továbbá mûködési költségeinkre szintén pá-
lyáztunk, és mindkét pályázatunk 100-100 ezer forint támogatást nyert. Ezek a támogatások teszik
lehetõvé a jelen kiadvány nyomdai költségeinek finanszírozását is. További bevételeink a tagdíjak-
ból, a közhasznúsági jogállásból származó szja 1 % adófelajánlásból, magánszemélyektõl kapott
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adományokból, az Erzsébet napi „Erzsébet kenyér”, az „Egymillió csillag a szegényekért” akcióban
értékesített gyertyákból befolyt adományokból, és az „Õrmezõ Ünnepén” gyûjtött adományokból
tevõdnek össze.

Külön meg kell említenünk a Kossuth Lajos Gyermekotthon és Dóka Rita igazgató asszony által gyûj-
tött adomány összegét, ami 42.565 forintot tett ki. Ezúton is nagyon köszönjük a segítségüket!

Köszönetet mondunk mindazoknak is, akik adományukkal, szja 1 % adóforintjaikkal az Õrmezõi
Morus Szent Tamás Egyesületet támogatták, és kérjük, a jövõben is tartsanak ki mellettünk ezzel
segítve tevékenységünket. 

Zárszó
Hála Istennek, ebben az évben is sikerült megvalósítani elképzeléseinket, terveinket. Bõvült prog-

ramjaink sora a Morus esttel és erõsítettük kapcsolatunkat a Szent Gellért templom közösségeivel,
részt vettünk és besegítettünk a templom rendezvényeinek, ünnepeinek sikeres lebonyolításában. 

Mit hoz a jövõ? Más kívánságom nincs, csak az, hogy mindenki jó egészségben élje meg a 2017-es
esztendõt, gyarapodjunk létszámunkban fõleg fiatal tagokkal, mert át kell adnunk a stafétabotot az
utánunk következõ generációnak. Jó lenne, ha összejöveteleinken tagságunk nagyobb lelkesedés-
sel, még nagyobb létszámban venne részt, hiszen értük tevékenykedünk, nekik szeretnénk értel-
mes, gazdag programokat szervezni. Karácsony közeleg, az év legcsillogóbb, legjobban várt napja,
Assisi Szent Ferenc az 'Ünnepek Ünnepének' tartotta. 

Szeretném elmesélni az egyik, 50-es években történt családi történetemet. Egyik unokanõvérem 8-9
éves lehetett és nagyon vágyott egy babakocsira. Édesanyjuk özvegyen nevelte 3 gyermekét és ve-
lük élt a nagymama is, aki nem kapott nyugdíjat. Nagyon szegények voltak, nem lehetett a kislány
kívánságát teljesíteni, pedig õ olyan jó volt, mint a cseppentett méz. Karácsony elõtt pár nappal
csöngetett a házmester, hogy valaki beadott 50 Ft-ot a nélkülözõ család számára. A nagymama bol-
dogan szaladt az üzletbe, hogy megvegye a babakocsit, de akkorra már üresek voltak a boltok. El-
jött a Szenteste délutánja és szomorúan látták a felnõttek, hogy hiába volt a kislány igyekezete, nem
tudják teljesíteni az álmát. Nem sokkal a gyertyagyújtás elõtt csöngettek. Ismét a házmester volt,
aki kérdezte, nem kell-e nekik egy babakocsi, 50 Ft-ot kér érte, aki el akarja adni. Ha valaki kétel-
kedne abban, hogy karácsonykor valóra válnak az álmok, meséljétek el neki ezt a történetet. A szü-
letendõ kis Jézus nekünk is hoz ajándékot: saját magát, életét és halálát adja ajándékul a világnak.
Fogadjuk õt szeretettel, tiszta szívvel, kitárt karokkal!

McQuirkné Glattfelder Lúcia elnök

Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület
www.omszte.hu
omszte@gmail.com
http:/www.facebook.com/morusszenttamas.egyesulet
Adószámunk: 18056824-1-43
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Õrmezõi Morus Szent      
Tamás Egyesület

Morus Tamás Napja - június 22.

Az Egyesület 2016. évi  tevékenysége

HHa szilárd, izzó, nagy a szeretet,

Nem érhet semmi baj, bú vagy csapás,

légy szeretõ, megelégedett,

Azzal, hogy tûrsz, s keveselj minden mást.

Thomas More

A
dószám

unk: 18056824-1-43
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