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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

A kiadvány megjelenését Újbuda Önkormányzata támogatta. 

Készült a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával.

Felelõs kiadó: Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület

Budapest, 2017. december

Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület
www.omszte.hu
omszte@gmail.com
http:/www.facebook.com/morusszenttamas.egyesulet
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Elõszó

Ismét elrepült egy év, sajnos el kellett búcsúztatnunk régi kedves tagtársunkat, Lukácsa Gézáné Zsu-
zsát. Hiányát nagyon érezzük.

A 2017-es év hasonlóképpen zajlott, mint az elõzõek, kivéve, hogy elmaradt az õszi zarándoklatunk,
hiszen Forgács Alajos atya a Szent Gellért templom 25. éves jubileumának elõkészületeivel és meg-
rendezésével foglalkozott, emiatt nem ért rá az õszi út megszervezésére. Sok tagtársunkkal mi is
részt vettünk a templombúcsú elõkészületeiben és lebonyolításában. 

A tavasszal megtartott közgyûlésen a tagság elfogadta a 2016-os beszámolókat és az ez évi terveket,
melyeket sikerült csaknem maradék nélkül teljesíteni. A Morus-napot általában júniusban szoktuk
tartani, ez évben dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr kérésére azonban szeptemberben rendeztük
meg. 

Több, a civil szervezetek által megrendezett elõadáson vettünk részt a Parlamentben, tagjaink szá-
mát növeltük, igyekeztünk szûkebb környezetünkben, Õrmezõn ismertebbé tenni magunkat. Az
Õrmezei Közösségi Házban tartott vasárnapi szentmiséinket egyre több itt lakó keresi fel, aminek
szívbõl örülünk.

Ami a legfájóbb a számomra, hogy jó pár tagunk távol tartja magát rendezvényeinktõl. A vezetõség
idejét, fáradságát nem kímélve igyekszik helybe hozni a programokat, koncerteket, elõadásokat,
tájékoztatja a tagságot az aktuális eseményekrõl, lehetõségekrõl, elõteremti a húsvéti, karácsonyi
csomagok összeállításának és kiszállításának feltételeit, a tagok pedig nem élnek a számukra bizto-
sított lehetõségekkel.

Ezen még sokat kell dolgoznunk, hiszen itt élünk egymás közelében, egymásra vagyunk utalva, jó
volna, ha egyesületünk tagjai között nagyobb lenne az összetartás, a lelkesedés. 

3A z  E g y e s ü l e t  2 0 1 7 .  é v i  t e v é k e n y s é g e

morus 2017.qxd  1/9/2018  12:06 PM  Page 3



Önkénteseink, köszönetnyilvánítás

Egyesületünk mûködése nagyrészt önkénteseink odaadó tevékenységén áll vagy bukik. Van egy na-
gyon érzékeny, dolgos mag, mely mindig hajlandó idejét, fáradságát feláldozni a tagságért, hálánk
nekik.

Forgács Alajos plébános atyának és Bakos Zsolt atyának szeretnénk megköszönni, hogy eljönnek kö-
zénk és lehetõvé teszik az Õrmezõn élõ idõs vagy beteg embereknek, hogy részesei lehetnek, lehe-
tünk a vasárnapi szentmiséknek.

Szeretnék köszönetet mondani Gelencsér Lászlóné Matildnak, Uri Jánosné Mártának, Kövesdiné
Kiss Juditnak, Pázmándi Editnek, Molnár Gyulának és Takács Józsefnek, akik egy szépen berende-
zett és feldíszített teremmel várják a vasárnapi szentmisére érkezõket.

Kántorunknak, Makrai Mártonnak köszönjük, hogy zenéjével még szebbé, áhítatosabbá teszi vasár-
napjainkat.

Köszönet azon önkénteseinknek, akik a húsvéti és a karácsonyi szeretetcsomagjainkat eljuttatják a
rászorulóknak.

Köszönet Uri Jánosnénak, aki gazdasági ügyeinket felügyeli és intézi, Takács Józsefnek, aki mindig
rendelkezésre áll, ha szállítási, csomagkihordási feladat adódik, és Szalánczi Gabriellának, aki ön-
kéntes vállalásaival sokszor a segítségünkre siet.

Köszönet azoknak az asszonyoknak, akik szabad idejükben remek süteményeket sütnek ünnepeink-
re.

Köszönjük Veréb László egyesületi tagunknak, hogy gondot visel honlapunkra.
Hálánk az Õrmezei Közösségi Háznak, személy szerint Földi Annamáriának, Keserû Andrásnak és

kollegáinak, hogy minden rendezvényünkön szeretettel, fáradságot nem kímélve, mûszaki felsze-
reléssel, sátorral, vagy fizikai erõvel mellettünk állnak.

Köszönet Újbuda polgármesterének, dr. Hoffmann Tamásnak és az Önkormányzatnak, hogy Mûkö-
dési és Kulturális pályázataikkal évrõl-évre hozzájárulnak egyesületünk mûködéséhez és ennek a
kiadványnak a megjelenéséhez.

Köszönjük a Nemzeti Együttmûködési Alap nyújtotta pályázati lehetõségeinket, így segítve az Õrme-
zõi Morus Szent Tamás Egyesület mûködését és fennmaradását.
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Közgyûlések, hivatalos események

A 2017. április 26-án tartott közgyûlés elsõ napirendi pontja az új tagok felvétele volt. Egyesületünk
négy új taggal gyarapodott, melyek felvételét a közgyûlés egyöntetû szavazással elfogadta. 

McQuirkné Glattfelder Lúcia elnök beszámolt az egyesület 2016-os tevékenységérõl és vázolta a
2017-es év tervezetét, melyet a tagság egyöntetûen elfogadott. 

A tagság megszavazta, hogy kérjük fel dr. Márfi Gyula veszprémi érsek urat, hogy tartson elõadást a
Morus-napon a migrációról, errõl a mindenkit nagyon érdeklõ és aktuális témáról.

Uri Jánosné beszámolt az egyesület anyagi helyzetérõl, a kiadásokról és bevételekrõl.
2017-ben egyesületünk 3 pályázatot nyert, két pályázatot Újbuda Önkormányzatánál 100 000-100

000 forint értékben és a Nemzeti Együttmûködési Alap pályázatán szintén 100 000 forint értékben.
Jelen kiadvány megjelenését is Újbuda Önkormányzatának köszönjük.

A tagság egyöntetûen elfogadta a pénzügyi beszámolót.
Döntés született a pártoló tagság lehetõségérõl is, melyet azonnal több ember is megpályázott.
Egyesületünk négy tagja továbbra is részt vesz a Szent Gellért plébánia képviselõtestületének mun-

kájában.

�

Búcsúzás Lukácsa Gézáné Flaskay Zsuzsától

Ismét szomorúan búcsúzunk egy nagyon kedves tagtársunktól.
Flaskay Zsuzsanna 1934. november 6-án született és 2017. február
27-én tért vissza Teremtõjéhez.

Érettségi után állásba ment, és munka mellett elvégezte Közgazda-
ságtudományi Egyetemet. Diplomaszerzés után egy közgazdasági
szakközépiskolában tanított egészen nyugdíjazásáig. Férje halála
után 3 hónapra elvesztette menyét is, így nagy segítségére volt öz-
vegy fiának a gyermekek nevelésében. 

1993-ban alakult meg az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület és
kezdõdtek el a vasárnap reggeli szentmisék a Szent Gellért plébá-
nia templom közremûködésével. Flaskay Zsuzsa késõbb az egyesület vezetõségi tagja lett. Sok éven
át végezte a szentmisék szervezését. Betegsége elõrehaladtával meg kellett válnia a Szent Gellért
templom reggeli szentmiséjén vállalt sekrestyési feladatától. Kedves személyisége, barátsága, ko-
moly tekintélye hiányozni fog az õt ismerõ embereknek, valamint egyesületünknek. A Szent Gellért
templom kriptájában lelt örök nyugalomra.

Cselikovics Jánosné
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Morus koncert 
2017.március 11.

Idei elsõ Morusos koncertünket is nagy szeretettel vártuk. Héra András tanár úr ismét szép progra-
mot állított össze. Kállay Gábor tanár úr kamaraegyüttese gyönyörûen szólt, élmény volt hallgatni
a fiatalokat. Háromszéki Ágnes, Kovács Adél és Ábel Andrea fuvolajétéka lenyûgözõen tiszta volt,
Sosztakovics mûve lehengerlõ hatást váltott ki a hallgatóságból. Almási Veronika gordonka játéka
ez alkalommal is csodálatos volt. Király Ádám a jövõ hires elõadómûvésze! Köszönjük a szép estét.

Mûsor
1. Georg Philipp Telemann: Chaconne / Polonkay Beáta, Sánta Zsófia, 

Stefano Landi: Passacaglia della vita
Kállay Gábor, Sándor Júlia, blockflõte / Mráz Nikolett, Papp Viktor, ének
Demjén József, gordonka / Kató Árpád, gitár

2. Vivaldi: c-moll gordonkaverseny I-II. tétel / Bozsoki-Sólyom Pál, gordonka
3. Mozart: A-dúr hegedûverseny K.219. I. tétel / Réthy Lilla, hegedû 
4. Blodek: D-dúr fuvolaverseny II-III. tétel /Háromszéki Ágota, fuvola
5. Elgar: e-moll gordonkaverseny IV. tétel / Almási Veronika, gordonka
6. Frank Martin: Ballada / Kovács Adél, fuvola
7. Sosztakovics: Trió Nr. 1. Op. 8. / Király Ádám, zongora, 

Ábel Andrea, fuvola / Almási Veronika, gordonka

A mûsort vezette: Héra András

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

Papp Viktor, Kató Árpád, 

Joci Demjén, Júlia Sándor, 

Kállay Gábor, Zsófia Sánta

Király Ádám, Ábel Andrea,

Almási Veronika

Kovács Adél
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VII. Versmondó Maraton
2017. április 11.

Mint minden évben, idén is megrendeztük a Versmondó Maratont. Most is nagyon sok versmondó,
szereplõ állt fel a 'világot jelentõ' deszkákra. Az idõjárás sajnos nagyon szeles, hideg volt, de ez nem
vette el senkinek a lelkesedését az ünnepléstõl. Most is a Költõk parkjában volt felállítva a színpad,
hála az Õrmezei Közösségi ház vezetésének, Földi Annamáriának, Keserû Andrásnak és a többi lel-
kes segítõnek, akik gondoskodtak a nap gond nélküli lebonyolításáról.
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Kossuthosok szavalnak Ifjú szavalók

Versmondó Maraton, térzene
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Az ünnepet a Weiner Leó Zeneiskola 5 tagú fúvószenekara nyitotta meg. Molnár László alpolgármes-
ter üdvözlõ beszédében az olvasás fontosságára, az irodalmi alkotások, regények, versek életminõ-
ség javítási képességére hívta fel a figyelmet. Wendlerné Pirigyi Katalin és Junghausz Rajmund ön-
kormányzati képviselõk a kicsi óvodásokkal együtt megkoszorúzták a korábban Õrmezõn élõ és al-
kotó költõk szobrát, Zelk Zoltánét, Kálnoky Lászlóét és Kormos Istvánét. Nagy örömünkre Kormos
Anna, a költõ lánya is megtisztelt minket jelenlétével.

Elõször a Tarka Színpad versmondói léptek a színpadra, majd a kicsik következtek. A Kelenvölgy-
Õrmezei óvodák óvodásai, a Napsugár Óvoda, a Neszmélyi úti és a Kelenvölgyi Óvoda nagycsopor-
tosai szerepeltek, az Eszterlánc Magyar-Angol Montessori óvoda csoportjai szavaltak. Megható
volt, ahogyan ezek a kicsi fiúk és lányok igyekeztek megfelelni a számukra talán nem könnyû fel-
adatnak. Az óvónénik pedig lelkesen súgtak a gyerkõcöknek, ha tovább kellett lendíteni a mûsort.

Az óvodások után az általános iskolások következtek. Az õrmezõi Piros iskola mindíg elküldi tanu-
lóit, akik szorgalmasan készülnek a Maratonra. Idén is mind az alsó-, mind a felsõ tagozat bemu-
tatkozott szép és változatos programjával.

A továbbiakban a Kossuth Lajos Általános Iskola és Gyermekotthon komoly verselõit, majd a
Weiner Leó Zeneiskola kíváló mûvészeit hallgathattuk.

A Petõ András Fõiskola Gyakorló Iskolája idén is szép csapattal képviseltette magát, nagyon örül-
tünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.

15:00 órától a felnõtteké volt a színpad. Idén is fellépett Fekete Viktorné Margit néni, aki idõs kora
ellenére csodálatosan szavalt, Szöllõsi Dávid, Kalászi Mária, Krizsán Györgyné, Valentin Ferencné
Julika, dr. Tóth László, majd Sára Ildikó jelnyelven és szóban mondta el szép verseit. 

Surinás Klára Túrmezei Erzsébet: A fületlen bögre c.ímû vidám történetét adta elõ, 
Pósa Zoltán József Attila díjas költõ saját verseibõl nyújtott át egy csokrot, Engelbrecht László pedig

Arany János verset hozott nekünk.
Voltak beugró verselõink is, akik szívesen mutatták meg, milyen sok szép vers lakik a lelkükben. Mi-

vel az idõjárás nem kedvezett nekünk, hevesen csapkodott a jeges szél, be kellett rekesztenünk a
Maratont, bár még sok vers lapult vendégeink tarsolyában. Elmondhatjuk, hogy az idei Versmon-
dó Maraton is jól sikerült, hála a lelkes versmondóknak, akiket jövõre is visszavárunk!

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Tavaszi zarándoklat
2017. május 13.

Kalocsa-Hajós
Az Õrmezõi Morus Szent Tamás Egyesület és a kelenföldi Szent Gellért plébánia közös zarándoklat-

ra indult Forgács Alajos atya vezetésével Kalocsára és Hajósra. Mint minden évben, a plébános úr
lejárja, megbeszéli, lefoglalja és elõkészíti ezeket az utakat, hogy minél gördülékenyebben tudjuk a
programot követni. Köszönetünk érte!

Mi õrmezõi hívek 6.30-kor gyülekeztünk a Piros iskola elõtt, a Szent Gellért templomnál várakozók
pedig a templomnál csatlakoztak hozzánk Alajos atyával együtt. Aznapra esõt jósolt az elõrejelzés,
reménykedtünk, hogy azért nem fog egész nap esni. Elsõ célunk Kalocsa városának meglátogatása
volt. Kalocsa napsütéssel fogadott minket, az Astriceumban eltöltött rövid pihenõ után a székes-
egyházban Alajos atya szentmisét mondott, melyet szép Mária énekekkel kísértünk. A
Nagyboldogasszony -fõszékesegyház 7 évig tartó renoválás, restaurálás után visszanyerte csoda-

szép barokk kinézetét. Az elsõ templomot e helyen még Szent István emeltette, a mai lenyûgözõ
méretû templom 1774-re készült el. Két harangtornyával, áldásosztó erkélyével, az íves timpanon-
ban a Szûzanya szobrával impozáns látványt nyújt. Csarnoktemplom jellegû, fõhajóból és oldalká-
polnákból álló szerkezetû, a szentély fölé félkupola borul. Fõoltárképét 1857-ben Leopold
Kupelwieser festette és Mária menybemenetelét ábrázolja. Mennyezetét stukkók díszítik, színes ol-
dalablakai magyar szenteket, a fõhajó ablakai egyházi jeleneteket ábrázolnak. Említésre méltó még
az aranyozott szószék, amelynek kosarán a négy evangélista, Mózes a kõtáblákkal, a Hegyi beszéd,
a Magvetõ és a Jó Pásztor ülõ alakja látható, mely szószék nagyon hasonlít a budapesti Egyetemi
templom szószékére. 

A szentmise után elimádkoztuk a Szent Mónika közösség imáját, hiszen itt Kalocsán szökkent szár-
ba a Madridban életre hívott Szent Mónika közösség magyarországi ága. Ezután megtekintettük a
templom alatt bemutatott régészeti feltárás emlékeit és láthattuk annak az Asztrik érseknek a sír-
ját, aki II. Szilveszter pápától elhozta a magyar Szent Koronát Szent István királyunk számára.

Majd az Érseki múzeumot és a könyvtárat látogattuk meg. A múzeum emeleti helyiségeiben Szeke-
res Erzsébet gyönyörû textiljeit csodálhattuk meg, valamint az ezüstbõl és aranyból készült Szent
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Szent Asztrik érsek sírja Szent István herma
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István-hermát. A könyvtár számtalan felbecsülhetetlen értékû könyvet, nyomtatványt õriz, a legré-
gebbi kézirat 1240-bõl származik.

Mikor elhagytuk az Astriceum épületét, mintha dézsából öntötték volna az esõt! Szabad idõnkben
kénytelenek voltunk beülni egy rövid ebédre a néptelen sétáló utcában.

Kalocsát elhagyva Hajósnak vettük az irányt. Mire odaértünk a katolikus templomhoz, kiderült az
ég, hétágra sütött a nap, megszépítve a gyönyörû látnivalókat. Vincze Attila hajósi plébános atya el-
mesélte a templom történetét. A Szent Imrének szentelt barokk templom legfõbb nevezetessége a
fõoltáron álló, fából készült egy méter magas Szûz Mária szobor. A 18. század elsõ felében, a Baden-
Württembergbõl betelepült svábok hozták magukkal, állítólag úgy lopták ide és a sok csodás
gyógyulás miatt csodatevõ szobornak nevezik. Vincze atya elõadása után elmondtuk a Lorettoi li-
tániát és átsiettünk megtekinteni a templommal szemben álló hajósi kastélyt.

A vadászkastélynak épült Érseki kastély a ma látható formáját Batthyány József érseksége idején ér-
te el. Az épület kétemeletes, szépen felújított, és eredetileg fehérre-rózsaszínre festett, virágorna-
mentikával díszített falai vidámságot, életörömöt sugároznak. Az épület többféle kiállításnak ad
színteret, a hajósi borkultúra tárgyaitól kezdve az érseki rezidencia bútorainak, berendezésének
bemutatásáig. Az emeleti díszteremben Mária Terézia családjának nagyméretû képei láthatók.

Míg mi zarándokok a kastélyban nézelõdtünk, Vincze atya gondoskodott a borkóstolóról. A plébá-
nián cserszegi fûszeres és hajósi vörös cuvée borokkal koccintottunk, ha már nem sikerült meglá-
togatnunk a híres hajósi pincesort. Hajós városával kapcsolatban a rendezettségre, a tisztaságra, a
szorgalmas emberi tevékenységre utaló képeket õrzök emlékezetemben. A hazafelé vezetõ úton a
Dicsõséges Rózsafûzért imádkoztuk és a Szent Szûzhöz szóló énekeket énekeltük. A 2017-es tava-
szi zarándoklatunk ismét nagyon szépen sikerült, hála Alajos atyának, a kellemes társaságnak és a
sok szép látnivalónak.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Kalocsa-Érseki könyvtár
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Morus koncert
2017. május 6. 

Ezen a szép májusi estén egy csodálatos koncerten vehettünk részt. A Weineresek ismét bemutatták
különleges tehetségüket, mûvészi rátermettségüket és szeretetüket a zene iránt. Köszönet nekik és
Héra András tanár úrnak, aki minden alkalommal segít a zenemûveket elhelyezni abban a korban,
melyben íródtak és pár szót mesél nekünk a zeneszerzõkrõl is. Riesz Péter és Rizmajer Bence gitár-
játékát már korábban is megcsodálhattuk, most is remekül játszottak. Székely Ákos, Szalóky Ta-
más és Ruzsányi István harsona játéka érett, tehetséges mûvészeket mutatott be nekünk. Király
Ádám lehengerlõ zongorajátéka feledhetetlen estét szerzett közönségének. 
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Király Ádám Szabó Gergely

Koncertre várók

morus 2017.qxd  1/9/2018  12:06 PM  Page 11



MÛSOR

1. Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel / Székely Ákos, harsona
2. Tarrega: E-dúr preludium

Fernando Sor: C-dúr szonáta Op.15. / Riesz Péter, gitár
3. Guilmant: Marceau Symphonic / Szalóky Tamás, harsona
4. Pugnani-Kreisler: Preludium és Allegro / Szabó Gergely, hegedû
5. Höhne: Szláv fantazia / Drahos Balázs, trombita
6. Tarrega: D-dúr preludium

Verdi-Tarrega: Traviata-fantázia / Rizmajer Bence, gitár
7. Wolf: Verbogenheit

Ich hab in Penna / Mráz Nikolett, ének
8. Busser: Phoebus / Ruzsányi István, harsona
9. Peskin: c-moll koncert I. tétel / Regyep Mátyás, trombita
10. Brahms: Két rapszódia Op.79. h-moll, g-moll / Király Ádám, zongora

A mûsort vezette: Héra András 

�

Úrnapja
2017. június 18.

Idén is részt vettünk a Szent Gellért templom
Úrnapi ünnepségén. Már kora reggel el-
kezdtük feldíszíteni Rudolf Lászlóné Zsu-
zsával Úrnapi oltárunkat. Rettenetesen
szeles idõjárás volt, a vázák többször fel is
borultak, de mire Forgács Alajos plébános
úr és Bakos Zsolt atya odaértek az Oltári-
szentséggel, minden rendben volt. Egyik
segítõnk számos szép margarétát ajándé-
kozott nekünk, azok és a színes gerberák
szépen díszítették oltárunkat. A hívõk éne-
ke, az imádságok ez alkalommal is méltó
keretet adtak ennek a régi, szép ünnepünk-
nek, az Oltáriszentség tiszteletének. 

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Úrnapi oltárunk
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Szent Gellért plébánia jubileumi nagytábora
Július 26–30.

A Szent Gellért plébánia 25 éve történt felszentelésének alkalmából – egy merész gondolattal – nagy-
tábort szervezett nemcsak hittanos gyerekeknek, hanem családosoknak, felnõtteknek, melyet „Ne
féljetek!” jelszóval hirdetett meg. A tábor Bodajk mellett az ú.n. Tölgyes tábor és Turistaközpont-
ban volt, egy csodálatos helyszínen a Gaja patak völgyében, július 26-30 között. Talán már az elsõk
között jelentkeztem, és nagyon vártam már az idejét. Az öt nap alatt testben és lélekben feltöltõd-
tem, számomra teljes volt a pihenés! Fantasztikus programok voltak.

- Nagyszerû elõadók: Dr. Csókay András idegsebész / Csépányi Gábor atya / Wilde György mérnök
– teremtésvédelem az energetikai megközelítés szemszögébõl / Balczó András világ és olimpiabaj-
nok öttusázó

- Kirándulások: gyalogtúrák a környéken, Csókakõ vára megtekintése, Fehérvárcsurgón a Károlyi
kastély látogatása / Táncház / Kovácsmûhely – gyerekeknek az õsi kovácsmesterség bemutatása
„valódi” kovácsmûhely létrehozásával / Sok sportolási lehetõség / Tábortûz

Teljes ellátás; reggeli, ebéd, vacsora, amelyek bõségesek és finomak voltak! Utolsó nap búcsúzóul
fantasztikus finom fagylaltot kaptunk egy helyi cukrászmestertõl. Természetesen a tábor célja
mindezeken túl a lélek megújhodása, találkozás Istennel, Jézus Krisztussal. A reggeli szentmisék, a
nyitó és záró szentmisék, a vesperás és az Oltáriszentség imádása, mind olyan lelki feltöltõdést ad-
tak ebben a kis közösségben, hogy felért minden más élménnyel. Az Oltáriszentség egy kis terem-
ben volt kitéve, ahová minden nap, a nap bármely órájában be lehetett térni imádkozni és az élmé-
nyektõl fáradtan hálát adni e mindennapi csodáért.

Néhány gondolat még: amikor megérkeztem úgy éreztem, hogy öt perc alatt kitisztul a tüdõm a pes-
ti szennyezett levegõtõl, a tábort ölelõ erdõ által biztosított tiszta levegõtõl. A Gaja patak völgye me-
sés volt és ezt még az a legenda is alátámasztotta, hogy a patak partján állott Ádám-Éva õsi fája.

Egyedül vállalkoztam a tábori életre, de mégsem voltam egyedül. Csupa mosoly és szelíd derû volt
mindenki, egyszerûen természetes volt minden és mindenki. Szívembe zártam a tábor minden pil-
lanatát. Köszönet és hála a szervezõknek!

Szalánczi Gabriella
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A tábor zászlója Bodajk, a Segítõ Szûzanya kegyképe
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Õrmezõ ünnepe
2017. szeptember 16.

A XI. kerületi Önkormányzat idén is megrendezte Õrmezõ ünnepét. Az idõjárás nem kedvezett a sza-
badtéri programnak, de az esõ legalább megvárta a nap végét. Az Õrmezõi Morus Szent Tamás
Egyesület minden évben jelen van egy adománysátorral, hogy a húsvéti és karácsonyi szeretetcso-
magjainkhoz adományokat gyûjtsön. Ilyenkor tagjaink olyan dísztárgyakat, könyveket, poharakat,
apró dolgokat ajánlanak fel, melyekért cserébe a látogatók pár forint adományt dobnak be a doboz-
ba. Az idén összegyûlt adomány 13.990 forintot tett ki. Tagjaink felváltva fogadták a vendégeket és
mutatták be egyesületünket. 

A napot a Weiner Leo Zeneiskola ifjú mûvészei
nyitották meg térzenéjükkel, majd a Napvirág
zenekar mûsorát hallhattuk-láthattuk, ahol a
gyerekek a felnõttekkel együtt táncoltak. A
nagyszínpadon egymást váltották a néptánco-
sok, az õrmezõi fitness és hip-hop csoportok, a
park különbözõ részein pedig Bartha Tóni báb-
színháza, a Majorka Színház Pelikánmadár cí-
mû bábelõadása és a Ringató foglalkozása kö-
tötte le a gyermekek érdeklõdését. Fellépett a
Vadrózsák Néptáncegyüttese, a Petõfi Musical Studio, a Cseles-Csávók, volt növényfonás, népi ját-
szóház, kézmûves foglalkozások, ugrálóvár, kirakodóvásár, ügyességi játékok, melyek nagy sikert
arattak. A Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola idén is süteményeket készí-
tett, melyek bevételét az egyesületünk által összeállított húsvéti és karácsonyi szeretetcsomagok
készítésére ajánlották fel. A nagyszínpadon Dóka Rita adta át egyesületünknek a gyerekek által
gyûjtött adományt, 72.590 forintot, amit hálásan köszönünk nekik. 

Õrmezõ ünnepén megjelent dr. Simicskó István országgyûlési képviselõnk, hadügyminiszter, dr.
Hoffmann Tamás polgármester úr és Junghausz Rajmund Õrmezõ önkormányzati képviselõje is.
A sportpályán felállított teqball asztalnál kerületünk vezetõi komoly harcot vívtak egymással.

Mint minden évben, idén is megtartották a fõzõversenyt, melyet az Õrmezõi Közösségi Kert nyert
meg, a kedves és kiváló séf, Körmendi András szuper gulyásával. Az estét a zuhogó esõben a
BonBon együttes fergeteges mûsora zárta.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Morusos csapat Adománysátrunk

Õrmezõ ünnepe
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Kopjafa koszorúzás
2017. szeptember 21.

Mint minden évben, idén is összegyûltünk a Piros iskolában, hogy megemlékezzünk arról a történel-
mi eseményrõl, amely errefelé történt. A legenda szerint Szent Gellért püspök a dunai révhez igye-
kezvén e helyen pihent meg, mielõtt Endre királlyal találkozott volna. A révnél már vártak rá gyil-
kosai. Ennek az eseménynek a tiszteletére emelt kopjafát az Õrmezei Közakarat Egyesület még
2001-ben, majd 2015-ben újból faragtatta a vihar által kidöntött oszlopot.

Sajnos az idõjárás nem kedvezett nekünk, ezért az
iskola aulájában tartottuk a megemlékezést. Az
alsó-tagozatos iskolások szép dalokat énekeltek
nekünk, majd Forgács Alajos plébános úr be-
szélt az ének közösségépítõ, embereket eggyé
kovácsoló erejérõl. Az iskola egyik fiatal tanuló-
ja ismertette Szent Gellért életét, majd Vendégh
Zsolt a Közakarat Egyesület és McQuirkné
Glattfelder Lúcia az Õrmezõi Morus Szent Ta-
más Egyesület elnöke mondott ünnepi beszé-
det. 

A zuhogó esõben a kertben megkoszorúztuk a
kopjafát és összetartozásunk jeleként egyszerre
megérintettük a nemzeti színû koszorúkkal díszített emlékmûvet. Még a Napsugár óvoda gyerkõ-
cei is eljöttek, hogy koszorújukat a talapzatra helyezzék.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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A Napsugár óvoda ífjú ünneplõi

Esõs kopjafa koszorúzás

Forgács Alajos plébános úr a zene, az ének 

közösségépítõ erejérõl beszélt a fiataloknak
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Templombúcsú
2017. szeptember 24.

Ez évben ünnepeltük a Szent Gellért templom felszentelésének 25. éves jubileumát. E nagy napot sok
programmal, kiadvánnyal, jubileumi nagytáborral ünnepelte meg a plébániatemplom.

Csíkszentkirályról egy busznyi kedves vendég érkezett a plébániára Csató Béla atya vezetésével, akik
eljöttek Erdélyországból, hogy velünk ünnepeljék ezt a szép évfordulót. Mi Õrmezõi hívek is bele-
kapcsolódtunk a búcsú elõkészületeibe, már pénteken átmentünk a vendégek fogadására, az ebéd
lebonyolítására.

Megterítettük az asztalokat, közben kiderült, nincs elég abrosz, nosza futás az üzletbe. A buszsofõr
idõként bejelentkezett, merre is járnak. Végül is sikerült szépen berendezni és megteríteni a nagy-
terem asztalait és vártuk a vendégeket. Az ebédre a szemben lévõ szálloda konyháján készült a fi-
nom töltött káposzta, hiszen a plébánia konyhája nem alkalmas ennyi ember ellátására. 

Miután megérkezett a busz, Béla atya a tõle már megszokott szívélyességgel köszöntötte a sürgölõdõ
embereket, akik már reggel óta szorgalmasan készítették a gyümölcsös tálakat, kenyeres kosarakat,
süteményes tányérokat. A vendégek fáradtan, de örömmel fogyasztották a finomságokat. Számuk-
ra a plébánia több programot is felajánlott, melyen a 3 napos itt tartózkodásuk alatt részt tudtak
venni. Szállásukról a hívek gondoskodtak, akinek volt szabad fekhelye, szívesen megosztotta szé-
kely testvéreivel. Az ebéd után rendbetettük az étteremmé minõsített nagytermet, a vacsora felszol-
gálásáról már mások gondoskodtak.

Mi Õrmezõiek szombat reggel ismét bekapcsolódtunk a másnapi agapé, a marhapörkölt elõkészíté-
sébe. Bár az idõ elég hûvös és baljósló volt, a garázsban felállított asztaloknál a szorgos kezek el-
kezdték a hagyma szeletelését, a paradicsom és paprika kockázását, a krumpli pucolását. Munka
közben szép barátságok is köttettek, az emberek vidáman diskuráltak egymással. Közben az idõ is
melegebbre fordult, sõt egy kicsit napozni is lehetett annak, aki az udvarra szorult ki közülünk.
Idõnként megjelentek olyan jótevõk, akik hagymás zsíros kenyeret és innivalót hoztak az önkéntes
hölgyeknek.
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Szent Gellért plébánia, agapé
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A férfiak a plébánia egyik másik termében a hússal foglalatoskodtak, mivel apró kockákra kellett
összevágni a sok-sok kiló marhahúst, hiszen több mint 500 vendéget vártunk az agapéra. Fáradtan,
de a másokért végzett önkéntes munka örömével távoztunk, és készültünk a másnapi feladatokra.
Az asszonyok süteményeket sütöttek, hiszen ilyenkor mindenki szeretné megmutatni, milyen cso-
dák kerülnek ki a kezek alól.

Másnap reggel a plébánia udvarán számtalan asztalt és padot állítottak fel és öt gulyáságyúban meg-
kezdõdött a marhapörkölt fõzése. Hogy ne égjen le, állandóan kavarni kellett, így felváltva ültünk
a kondérokhoz. Messzirõl úgy látszott, mint amikor a velencei gondolások egyszerre haladnak egy-
más mellett a lagúnán.

Az ünnepi nagymisére 11-kor került sor, melyet Erdõ Péter bíboros úr celebrált. A templom dugig
megtelt az ünneplõ hívõkkel, Erdélyi vendégeink pedig szép népviseletet öltöttek a nagy nap tisz-
teletére. A szentmise után az emberek a hátsó udvarban gyülekeztek, ahol Alajos atya üdvözlõ sza-
vai és asztali áldása után megkezdõdött az agapé. Öt helyen osztottuk a pörköltöt, a krumplit, a ke-
nyeret és az uborkát. A hölgyek által sütött sütemények is nagy sikert arattak. Alajos atya finom bo-
rocskája csak fokozta az emberek lelkesedését.

Mindenkinek szép emlék marad ez a jubileumi búcsú, legalább is szívembõl remélem.

McQuirkné Glattfelder Lúcia
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Szent Gellért búcsú, vendégeink

Templombúcsú

morus 2017.qxd  1/9/2018  12:06 PM  Page 17



Morus-nap
2017. szeptember 29.

Dr. Márfi Gyula érsek úr elõadása Európa és migráció címmel.
Az idei Morus napot õsszel tartottuk meg, mert szerettük volna mindenképp Dr. Márfi Gyula veszp-

rémi érsek úr elõadásával ünnepelni, de õ csak szeptember 29-én tudott eljönni hozzánk. Mint
minden Morusos rendezvény alkalmával, most is a Weiner Leó Zeneiskola tanítványai szerepeltek
Sztán István tanár úr vezetésével és Héra András tanár úr hozzáértõ zeneismertetésével. A 35 tagú
fúvószenekar parádés kis koncertet adott a hallgatóságnak. 

Forgács Alajos plébános úr átadta a Szent Gellért templom jubileumára készíttetett emléktálat M.
Glattfelder Lúciának az elmúlt 25 év együttmûködésének jeleként és reményét fejezte ki, hogy a to-
vábbiakban is, például a kirándulások alkalmával és más közös programok kapcsán folytatódni fog
együttmûködésük. „Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5a) idézte.

Ezután az elnökasszony köszöntötte Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek urat és felkérte elõadásának
megtartására. Bevezetésképpen pár kérdést tett fel az érsek úrnak tudván, hogy jelmondata: „A
szeretet soha el nem múlik” ( 1 Kor 13:4-8 ) A Biblia mondja: Szeresd felebarátodat, mint tenma-
gadat! (MÁTÉ 22:39), Szent István intelmeiben fiát kéri az idegenek befogadására és gyámolításá-
ra. „Megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad” 

Mi lesz a kereszténységgel Európában?
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a jelenlévõket! Való igaz, hogy Szent István intelmei

szerint a vendégeket szeretettel kell fogadni, mert az egynyelvû ország gyenge. De Szent István
olyan vendégekre gondolt, akik tiszteletben tartják hazánk függetlenségét, elfogadják annak törvé-
nyeit, gyarapítják kultúráját. Konrád császárt és seregeit már õ sem ölelte keblére, hanem megállí-
totta õket. Azonkívül a vendégszeretet nem mehet a mértéktartó önszeretet rovására. (Szeresd fe-
lebarátodat, mint önmagadat!) Jézus szavait: „jöjjetek, Atyám áldottai, mert ...idegen voltam, és
befogadtatok”, nem alkalmazhatjuk a migránsok többségére, mert õk – legalábbis az én megítélé-
sem szerint – nem menekültek, hanem hódítók, akiknek eszük ágában sincs integrálódni a keresz-
tény Magyarországba, sokkal inkább õk akarnak minket integrálni. Európa számukra dar al-harb,
azaz „harci terület”, amelyet dar al-islam-má, iszlám területté akarnak átalakítani, az úgynevezett
„kis dzsihád” erre is kötelezi õket. Európa meghódítását – ezt Dr. Török József professzor elõadá-
sából tudom – már 1974-ben a pakisztáni Lahorban elhatározták.

A muszlimoknál a misszionálás nem elhivatott, karizmatikus igehirdetõk, misszionáriusok feladata,
hanem a tömegeké, az imámjaik által fanatizált tömegeké. Náluk családonként 5-10 gyermek szü-
letik, akik nem szerelembõl jönnek a világra, hanem azért, hogy betöltsék a földet, különösen az
olyan légüres területeket, mint amilyen most Európa. Ezt nem is titkolják: 732-ben Poitiers-nél
megállítottatok bennünket, 1571-ben Lepanto-nál (tengeri csatában) megvertetek minket, 1683-
ban Bécsnél megállítottatok minket, de most nem fogtok megállítani.

Ennek tudatában mit tehetünk? Szeretnünk kell a farkasokat, hisz õk is Isten teremtményei, de azért
nem kell beengednünk õket a bárányakolba még akkor sem, ha báránybõrben kérnek bebocsátást
(vö. Mt 7,15). Szokták mondani, hogy Jézus is migráns volt, amikor Betlehembe érkezett vagy
Egyiptomba menekült, de Jézus nem azért ment Betlehembe, még kevésbé Egyiptomba, hogy azt
elfoglalja, hanem mert õ tényleg menekült volt! – És kérdezem: a menekültek vagy a „gazdasági be-
vándorlók” miért nem mennek Szaúd-Arábiába, Katarba, Kuvaitba, Ománba vagy az Egyesült

18 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

morus 2017.qxd  1/9/2018  12:06 PM  Page 18



Arab Emírségekbe, saját hittestvéreikhez, mikor ezek a világ leggazdagabb országai közé tartoz-
nak? A legnagyobb európai sportklubok, mint például a Real Madrid vagy a Paris Saint Germain
arab pénzemberek tulajdonában vannak...!

Menekülésre elsõsorban a muszlim országokban élõ keresztényeknek volna okuk, akik másodrendû
állampolgárok saját hazájukban, dzsizját, azaz „védelmi pénzt” kell fizetniük csak azért, hogy val-
lásukat gyakorolhassák és emiatt meg ne öljék õket. Kitõl védik meg õket az iszlám államok? Hát
saját maguktól! De ettõl még a muszlim szélsõségesek megölhetik, és nagyon sokszor a rendõrség
sem védi meg õket. (Ez egyébként helyenként változik. Van ahol megvédi, van ahol nem.)

Az egyik újságtól megkérdeztek engem is: egyetértek-e az ún. kvóta szerinti elosztással? Erre azt vá-
laszoltam, hogy nem. Már csak azért sem, mert ha Angela Merkel kancellár asszony behívja õket,
akkor azok az õ vendégei! Milyen erkölcs az, hogy én vendégeket hívok a házamba, majd ráparan-
csolok a szomszédaimra, hogy „szolidaritásból” õk is fogadjanak be ezekbõl. Ha én hívtam meg
õket, nekem kell gondoskodnom róluk. És azt mondja, szolidaritást vár el tõlünk meg azt, hogy se-
gítsünk. Ha nem segítünk, akkor meg fognak büntetni minket. Ez milyen szolidaritás, amit kikény-
szerítenek az emberbõl? Felmerül az a kérdés is, hogy kiket akarnak hozzánk küldeni? Nagyon ne-
héz azt a gyanút elhárítani, hogy a munkaképesebbeket, a képzettebbeket kiválogatják, ott tartják,
a többi, beteg, fogyatékos, képzetlen embert pedig elküldik hozzánk és a többi környezõ országba.
Ezt nem tudjuk, nem is állítjuk, viszont szeretném megkérdezni, milyen jogon, milyen alapon szor-
tírozzák szét õket? Azt a muszlimot, aki Németországba jön, mert ott akar élni, milyen jogon kül-
dik pl. Lettországba, vagy Bulgáriába, vagy Magyarországra? Milyen alapon? Vagy velük szemben
is diktatúrát alkalmaznak a szabadság jegyében? A Nyugati világ óriási ellentmondásoktól szenved!
Hihetetlen ellentmondásoktól! Kiket fognak hozzánk küldeni? Olyanokat, akik szívesen jönnek
Magyarországra, vagy mondjuk olyanokat, akik Bulgáriában, vagy Észtországban akarnak élni?
Azok nagyon kevesen lesznek. Ide hozzánk kevesen szándékoznak jönni, hogy itt éljenek.

Charles De Gaulle, amikor Algéria elnyerte függetlenségét, egyik beszédében azt mondta, hogy a fe-
ketéket, sárgákat, barnákat csak mértékkel kell Franciaországnak befogadnia, mert nem hiszi,
hogy integrálódni tudnak. Nézzétek meg a csadorban, burkában járó embereket. Azok sosem lesz-
nek franciák! De Gaulle azt mondta, hogy kolibri esze van annak, aki ezt elhiszi, még ha nagy tu-
dósnak képzeli is magát. (Mi úgy mondanánk: tyúkesze van!) De Gaulle nagy államférfi volt, nem
csak politikus.

A migrációnak, ahogy én látom, elsõsorban nem okai vannak, hanem céljai. A célok között elsõ: Eu-
rópa iszlamizálása. És ezzel egyetértenek a szélsõliberális európai vezetõk is. Vajon miért? Bizonyá-
ra azért, mert az õ céljuk meg Európa dekrisztianizálása, azaz az európai kereszténység felszámo-
lása. És ez nekik minden pénzt megér... A tolerancia nevében behívják az intoleranciát, a modern-
ség jegyében az ultrakonzervatívokat, a multikulturalizmust hirdetve hívják a totális monokultú-
rát, a szabadság felkent bajnokaiként a diktatúrát, az egyenlõség igézetében a rabszolgaságot õrzõ,
a nõi egyenjogúságot és a kafírok (nem muszlimok) egyenjogúságát nem ismerõ iszlámot. Amikor
mi „menekültekrõl” és „gazdasági bevándorlókról” beszélünk, akkor fogalmunk sincs a musz-
limok hitének erejérõl, mégha ez vakhitnek nevezhetõ is. Az iszlám kolhoz-vallás, amelyben a hí-
võknek megmondják, mit kell tenniük, és azt gondolkodás nélkül megteszik. A Koránhoz, a szun-
nákhoz és az ezek alapján összeállított saríjához (iszlám törvényhez) hozzátenni vagy abból elven-
ni szigorúan tilos. Az iszlámnak nincsenek kérdései, csak kész, a X. század végéig megfogalmazott
feleletei.

Nemrégiben Egyiptomban, mely a legliberálisabb muszlim államok közé tartozik, egy teológus írt
egy könyvet a Koránról és bizonyos kérdéseket vetett fel, amiért két fokon is halálra ítélték. Végül
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a legfelsõbb bíróság felmentette, kiutasították az országból, és a feleségét arra kötelezték, hogy vál-
jon el tõle. De õ végül elment vele, és most Hollandiában élnek.

Az iszlám nemcsak vallás, hanem politika is. Maga Khomeini ajatollah mondta annak idején, hogy
az iszlám vagy politika, vagy nem is létezik! Ez egy totalitárius politikai rendszer. Nagyon sokban
hasonlít a nácizmushoz és a kommunizmushoz. A nácizmusnak mi volt az alapja? A fajelmélet.
Hogy a fajok nem egyenrangúak. Az alacsonyabbrendû fajokat valahogyan ki kell irtani. A maga-
sabbrendû fajok voltak arra hivatottak, hogy uralkodjanak. A kommunizmusnak mi volt az alapja?
Az osztályelmélet. Bizonyos osztályok uralomra hivatottak, a többieket pedig le kell igázni, vagy
meg kell ölni. Az iszlámnál pedig a valláselmélet. Tudomásul kell venni, hogy az õ szemükben mi
nem vagyunk velük egyenrangúak, õk a magasabb rendû lények, az igazhitûek, mi pedig mindany-
nyian kafírok vagyunk, azaz nem igazhitûek, hanem „eretnekek”. Az iszlámban egyre erõsebb az a
meggyõzõdés, hogy a Korán -miként Allah is- örökkévaló, mindig is létezett Istennél. Ezt megkap-
ták az emberek, de meghamisították. 

A mi Bibliánk nem más, mint a hiteles tanítás meghamisítása. És Isten éppen azért küldte Mohame-
det és vele Gábor fõangyalt, hogy a hiteles kinyilatkoztatást visszaadja az emberiségnek. Régen még
a terroristák is kíméletesebben bántak azokkal, akiknél szent könyvet, bibliát találtak. Ma már le-
het, hogy emiatt még cudarabb elbánásban részesül a keresztény túsz vagy fogoly.

A nácizmusnak – igaz, rövid idõ alatt – kb. 6-7 millió áldozata volt, a kommunizmusnak, hosszabb
idõ alatt kb. 100 millió az áldozata. A muszlimok által, vallási fanatizmusból megölt emberek szá-
ma több, mint 270 millió. Biztos, hogy a keresztények is sok embert megöltek, de ezek a gyilkossá-
gok többnyire azért következtek be, mert az elkövetõk nem voltak igazi keresztények. Az iszlám ál-
dozatait viszont többnyire fanatikus muszlimok gyilkolták meg, akik abban a hitben öltek meg em-
bereket, hogy tettük jutalma lesz a paradicsom...

A keresztények már sokszor bocsánatot kértek álkeresztény testvéreik bûneiért. Az iszlámra ez nem
jellemzõ. Speidl Bianka (a Migrációkutató Intézet munkatársa) részt vett egy iszlám-konferencián
Londonban. Egy Amerikából érkezett muszlim professzor kifejezte sajnálkozását a hittestvérei ál-
tal elkövetett gyilkosságokért, és a jelenlévõ nagyszámú muszlim egyetemista kifütyülte... Én attól
félek, hogy a terrorcselekményekkel nagyon sok „békés” muszlim is egyetért. Persze, vannak bé-
kés, szentéletû muszlimok is. Engem egy ilyen vizsgált meg a szívemmel Zalaegerszegen. Õ, azt hi-
szem, alavita, a siíta ághoz tartozó közösség tagja. Az alaviták szeretik a keresztényeket is.

Ahogy az iszlámnak, úgy Mohamednek is két arca van. Az egyik egy hõslelkû próféta, aki életét koc-
káztatva hirdette az egyistenhitet Mekkában. Ezzel – miként Szent Pál Efezusban – rontotta az is-
tenszobrokkal, emléktárgyakkal kereskedõk bizniszét, ezért is kellett menekülnie Medinába. Medi-
nában már hadvezér és sok-sok ember gyilkosa lett. Elindította a dzsihádot, és a világ eddigi legna-
gyobb birodalmát hozta létre, amely a kínai faltól Franciaország közepéig terjedt. Persze az igaz-
sághoz az is hozzátartozik, hogy a konstantinápolyi ortodox keresztény birodalom sem volt tökéle-
tes. A császár súlyos adókkal terhelte alattvalóit, ehhez képest az iszlám államban kevesebb adót
kellett fizetni. Ez is hozzájárult az iszlám terjedéséhez.

Koránból is kettõ van: a mekkai és a medinai. A Mekkában keletkezett szúrákban (fejezetekben) Al-
lah még irgalmas, aki a zsidókat és a keresztényeket is szereti. A medinai szúrákban Isten már
bosszúálló, ezekben már több antiszemita megjegyzés van, mint Hitler Mein Kampf-jában.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy a Bibliában (ha annak könyveit a keletkezés sorrendjében
nézzük) a bosszúálló Jahvétól haladunk az irgalmas Isten felé, aki még ellenségeink szeretetét is
megkívánja tõlünk. A Koránban és a szunnákban a fejlõdés fordított: az irgalmas Allahtól megyünk
a bosszúálló Allah felé, aki nemcsak az üdvözültek örömében, hanem a kárhozottak kínjaiban is

20 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

morus 2017.qxd  1/9/2018  12:06 PM  Page 20



kedvét találja. Õ teszi a hívõt hívõvé és a hitetlent hitetlenné. Sajnos, a Koránban a bosszúálló Al-
lahról szóló részek felülírják az irgalmas Istenrõl szóló részeket, bár az irgalmas Isten is megmarad.
Ugyanígy a „szent gyûlöletrõl” (al-walaa) szóló részek is felülírják a „szent szeretetrõl” (al-baraa)
szóló részeket, miközben a szeretet is érvényben marad. Napjainkban – én úgy látom – az iszlám a
radikalizálódás felé halad. A teljes igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy ezt a radikalizálódást
jórészt a nyugati (álkeresztény) hatalmak beavatkozásai is siettették.

De a kettõsség nemcsak Mohamedben és a Koránban van meg, hanem a muszlim emberben is.A
muszlim egészen másként viselkedik a tekintélyes emberekkel (politikusokkal) és a gazdag turis-
tákkal szemben, mint a hazájában kisebbségi sorban élõ kafírokkal szemben. – Másként viselkedik
kisebbségben, mint többségben. Míg egyedül van, barátságos, ha már többen vannak együtt, min-
ket nem engednek maguk közé.

Az integrálódásnak óriási akadálya, hogy nem ismerik a szabadságot, a vallásszabadságot a legke-
vésbé. Aki elhagyja az iszlám hitet, az mindig az életével fizethet érte, kockáztathatja az életét. A
siíták türelmesebbek. Nos hát 2008-ban Iránban, ahol a siíták vannak abszolút többségben, a par-
lament majdnem 100 %-os többséggel megszavazta, hogy ha valaki elhagyja a muszlim hitet, ha-
lálra kell ítélni és ki kell végezni.

A vegyes házasságban született gyermekek csak muszlimok lehetnek. Az iszlám nem ismeri a nemek
közötti egyenlõséget. A nõ nem egyenlõ a férfival. A törvényben elõírások vannak arra nézve, hogy
szabályozzák, milyen feltételekkel élhetnek együtt: a férfi a nõt meg is verheti és ez nem számít
bûncselekménynek. Ha egy nõ nem hajlandó rendelkezésre állni egy intim kapcsolatban, a férfi
meg is verheti. Kivéve, ha a nõ egészségi okot tud felhozni mentségül. Meg van szabva, mennyi bot-
ütést mérhet rá.

A kafír, azok vagyunk mi, nem egyenlõ az igazhitûvel. Mi felebarátoknak tekintjük egymást, mert ke-
resztények vagyunk és a muszlimok is a felebarátaink, õket is szeretnünk kell. Segítenünk kell, ha
valóban segítségre szorulnak. Magam is küldtem pénzt nekik és takarókat. De õk nem kereszté-
nyek és nekik mi nem vagyunk a felebarátaik. Nekünk õk a felebarátaink, nekik mi nem vagyunk
azok. 
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Persze nem minden esetben van így, de általában így van. Egy kafír nõt megerõszakolni érdemszer-
zõ cselekedet, Allahnak kedve telik benne. Azok a muszlimok, akik itt Nyugat- Európában nõket
erõszakolnak meg és a bíróságok megkérdezik, bûnösnek vallják-e magukat, nem vallják magukat
bûnösnek.

A kultúrájuk egészen más. Talán Libanonban vagy Szíriában elképzelhetõ, hogy van szimfonikus ze-
nekar, de a legtöbb muszlim országban ilyen hangverseny nincs. Láttak már muszlim szimfonikus
zenekart? Tilos. A szunnákban olvashatjuk, hogy Mohamed nem engedélyezte a legtöbb hangszer
használatát. Élõlények, növények, állatok ábrázolása is tilos a legtöbb iszlám országban. Mohamed
leszedette azokat a függönyöket a falról, amelyek élõlényeket ábrázoltak, mondván, hogy „ilyen
házba az angyalok nem lépnek be”.

Az iszlám tagadja Jézus kereszthalálát és feltámadását. Jézus keresztjét a törökök hívták kutyafának.
Ma is annak tartják. Ha tudnák az emberek, hogy a kutyafáját emlegetni: az Jézus Krisztus kereszt-
jére vonatkozik, akkor az a szóhasználat káromkodás lenne. Ez nálunk nem számít káromkodás-
nak, de nem árt, ha tudjuk, hogy a törököktõl származik. 

Ha valaki azt gondolná, hogy ezeket azért mondtam, mert bennem valamiféle gyûlölet vagy ellenér-
zés van a muszlimokkal szemben, az nagyot téved. Õk csak azt csinálják, amire nevelték õket. Mi
vagyunk hibásak, mi: európaiak. Azt a légüres teret, azt a vákuumot, amelyet õk most be akarnak
tölteni, mi hoztuk létre. „Natura horrescit vacuum” – tartja a latin mondás. Ez azt jelenti: A termé-
szet irtózik a légüres tértõl. Elõször megteremtettük a vallási, lelki vákuumot, ez hozta magával a
demográfiai légüres teret, az elöregedést. – Berzsenyi Dániel mondja, hogy „minden ország táma-
sza, talpköve – a tiszta erkölcs, mely ha megvész, – Róma ledûl s rabigába görbed” (A magyarok-
hoz). Ezt ma így írhatná: Európa ledûl s rabigába görbed.

Mi azt hisszük, hogy a melegházasság meg a gender-ideológia modern. Hát nem modern, hanem na-
gyon is elavult. Visszavisz bennünket a római birodalom hanyatló, dekadens korszakába, vagy ha
úgy tetszik, Szodomába és Gomorrába, Ábrahám korába, aki kb. 3800 évvel ezelõtt élt...! Én egyéb-
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ként nem ítélkezem a homoszexuálisok és a leszbikusok fölött, hisz nem tudom, miért olyanok,
amilyenek, de õket magasztalni, meleg büszkeség napját tartani, a „melegházasságot” egy szintre
tenni a normális családot megalapozó házassággal: ez már bûn, amelynek büntetése a társadalom
elöregedése és kipusztulása.

Meggyengült a hit, ennek következtében a szexualitás elszakadt a szeretettõl, a szerelemtõl és az élet-
tõl is. A szex egy csodálatos dolog, Istennek az ajándéka, de csak addig, amíg egységben marad a
szeretettel, a szerelemmel és az élettel. Amikor elszakad tõle, akkor már pusztít, már rossz. Most
Európában ez a helyzet.

Szent Pál írja gyönyörûen, hadd olvassam fel: „A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték halandó em-
berek a halandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak
képmásával, kifaragott ábrázatával. Ezért szolgáltatta ki õket Isten a saját gyalázatos szenvedélye-
iknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen
abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, vagyis férfi férfival ûzött ocsmányságot. De meg
is kapták tévelygésük megszolgált bérét. Nem méltatták Istent arra, hogy megismerjék, Isten is
romlott eszükre hagyta hát õket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is vannak mindenféle
gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedés-
sel, ármánykodással, rosszindulattal.” (v. ö.: Róm 1,23-29.)

Mi, Európaiak azt hisszük, hogy ez modern. Amikor egy ismert ember levele nyilvánosságra kerül,
hogy homoszexuális, ezt egy hónapig körbehordozza a sajtó. Bizonyos ultraliberális sajtó – és ege-
kig magasztalják.

Itt vannak a németek. Mi a legnagyobb problémájuk? A demográfiai légüres tér. Ezért hívják be a
migránsokat, hogy munkaerõhöz jussanak. És akkor bevezetik a melegházasságot. Attól majd szü-
letni fog sok gyerek? Hát két férfi házasságkötés után hogyan jut gyerekhez? Úgy, hogy elmennek
egy nõhöz és megfizetik. Így majd sohasem lehet tudni, ki a gyerek apja, a nõ pedig pénzért szüli
meg, pénzért szoptatja. Hát milyen világ ez? Kit fog ez a gyerek édesanyámnak szólítani? Akit két
nõ nevel föl, kit fog édesapának szólítani?

Visszatérek még kicsit a római birodalomhoz. Krisztus elõtt 600 évvel még a színházak katarzist, az-
az lelki tisztulást nyújtottak. Akik megnézték Szophoklész Antigoné c. drámáját, megsiratták a test-
vére eltemetéséért megölt Antigonét, de tudták, hogy nekik õt kell követniük. Amikor az apostolok
átjöttek Európába, ez már a múlté volt. A színházak éppen az elferdült emberi igényeket kielégítõ
darabokat játszották. – Az ókori görög arénákban szakrális jellegû, az Olimposz hegyén tisztelt is-
tenek kultuszához kapcsolódó sportesemények folytak. Jézus korában már ugyanitt gladiátorok
vívtak életre-halálra, majd összekötözött kezû-lábú keresztényeket dobáltak kiéheztetett vadállat-
ok elé. És a fölséges nép, a démosz (a demokrácia letéteményese) a gladiátorok és a keresztények
kifolyt vérében gyönyörködött. – A spártai férfiak és nõk még gyermekeikkel dicsekedtek, a dege-
nerálódott rómaiak már a szeretõikkel... A római birodalom nem a háborúkat vesztette el, hanem
a békét – megromlott erkölcsei miatt.A bûnök büntetéséhez az is hozzátartozott, hogy Caligulák,
Claudiusok és Nérók uralkodtak a nép fölött. Egyikük se volt normális.

Bocsánatot kérek, de nekem a mai európai vezetõkrõl is õk jutnak eszembe. Az egyik vezetõrõl azt
halljuk, hogy nem egy, hanem két üveg whiskyt iszik meg naponta, a másiknak még érettségije
sincs, a harmadik Orbán Viktort diktátornak tartja és közben a világ legnagyobb zsarnokának és
tömeggyilkosának, Mao-ce-tung-nak képe függ szobája falán...

Szent Pál úgy jellemzi kora pogányait, hogy „elméjükre sötétség borult” (Ef 4,18). Nos, én úgy látom,
hogy a mai Európa vezetõinek (és az európai nép nagy részének) elméjére is sötétség borult... Ezért
– ezt most újra mondom – a tolerancia nevében invitálják az intoleranciát, a demokrácia nevében
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a diktatúrát, a szabadság nevében azokat tessékelik be Európába, akik sem a gondolat-, sem a szó-
lás-, sem a vallásszabadságot nem ismerik; a multikulturalizmus jegyében egy olyan monokultúrát
telepítenek Európába, amely a mi kultúránkat megveti, az egyenlõségrõl szónokolva egy rabszolga-
tartó, a nõk és a másvallásúak egyenlõségét tagadó világgal barátkoznak, a pluralizmus nevében
meghirdetik a legalapvetõbb pluralitást (a férfi és a nõ különbségét) is tagadó gender-ideológiát
(összetévesztve az egyenlõséget az egyformasággal).

De azért ne essünk kétségbe! A keresztény embernek mindig reménykednie kell. És vannak jelek,
amelyek pozitívak.

2012. január 1-én életbe lépett új alkotmányunk, amely így kezdõdik: „Isten, áldd meg a magyart!”
És így folytatódik: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd
alapokra helyezte a Magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a
kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait. 

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ ér-
tékei a hûség, a hit és a szeretet. Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléséhez vezetõ
évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van lelki és szellemi megújulásra. Magyarország védi a
házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget,
valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házas-
ság, illetve a szülõ-gyermek viszony. Magyarország támogatja a gyermekvállalást.” A dekadens Eu-
rópa hevesen támadta ezt az alkotmányt, de ez csak arra utal, hogy a mi alkotmányunk jövõbe mu-
tató!

Engem nagyon sok civil rendezvényre is hívnak, intézmények megáldására, konferenciákra, ahol
templomot nem látogató emberek is meghallgatják szavaimat, és mondhatom: legtöbbször megle-
põ figyelmességgel és tisztelettel. Meghívtak egy parkettagyár új csiszoló-részlegének a megáldásá-
ra. Mondtam valamit Szent Józsefrõl és magáról Jézusról, mint ácsról, asztalosról, meg a tisztes
ipar becsületérõl, és azt mondta egy ateista erdõmérnök, hogy „a pap volt a legjobb...” – Egy épí-
tész-konferencián arról beszéltem, hogy a gótikus bazilikák építõinek és díszítõinek milyen csodá-
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latos jövõképük volt: hittek abban, hogy 150 év múlva készen lesz a templom és unokáiknak déd-
unokái majd ott fognak imádkozni értük... És higgyék el, én kaptam a legnagyobb tapsot.

Reneszánsza van a zarándoklatoknak, a természetközelben lévõ szent helyek (kutak, keresztutak, ke-
resztek) tiszteletének, sõt az ereklyék tiszteletének is. De vannak vadonatúj keresztutak is: a fény
keresztútjai, amelyeknek minden stációján a feltámadt Krisztussal találkozunk.

Végezetül, Pio atya mondta, „Magyarország egy olyan kalitka, amelybõl egyszer még egy gyönyörû
madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsõségben lesz
részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nem-
zetnek van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erõsebben
kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Tudják, ki az az angyal? Gábor fõangyal, az õ képét látják a Hõsök terén is, a Szent István bazilikában
is a fõoltár fölött, ahogy hozza a koronát. A legenda szerint õ figyelmeztette II. Szilveszter pápát,
hogy a koronát a magyaroknak adja ki, majd másnap jönnek érte. Mindenképpen azt mondom,
bíznunk kell abban, hogy gondja van ránk Istennek és nem hagy el minket. Imádkoznunk kell a
muszlimok megtéréséért, bár ennek a reménye elég halovány. Valójában én azokkal értek egyet,
akik azt mondják, hogy szeretnünk kell õket, támogatni kell õket amiben tudjuk, de a befogadásuk
talán egy másik kérdés. Mert a farkasokat a bárányok közé beengedni a jó pásztornak sem a köte-
lessége.

Befejezésül hadd mondjam el, hogy meg kell szüntetnünk a légüres teret, újra hinni és megtartani a
tízparancsolatot, el kell felejteni, hogy egy kicsit áldozok, egy kicsit bérmálkozok és ennyi. El kell
felejteni, amit Sz.R. énekel, hogy kicsit szeretlek is, meg nem is, így van ez. El kell dönteni, hogy
szeretlek, vagy nem szeretlek. Azt is el kell felejtenünk, hogy: Veled, Uram, de nélküled. Ki kell
mondani, hogy: Veled, Uram!

Az elõadást megköszönve az érsek urat a Morus tagok által elõkészített agapéra hívtuk meg, melyet
szívesen elfogadott.
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Szent László emlékülés
2017. október 11.

Egyesületünk meghívást kapott a Parlamentbe, a felsõházban tartandó Szent László emlékülésre.
Elõször Dr. Latorczai János, az országgyûlés alelnöke köszöntötte a résztvevõket. Beszédében be-
számolt arról, milyen nagy tisztelete van Szent Lászlónak egész Európában: pénzek, települések vi-
selték, viselik nevét. Hogyan válhatott egy katona, egy lovagkirály szentté? Magában hordozta a
magyar virtust és a keresztény elkötelezettséget. Európa védõpajzsa lett. Lengyelországban szüle-
tett, megalapította a zágrábi és a váradi püspökséget, Magyarország királya volt és Nyitrán lett el-
temetve. Élete négy európai országot köt össze. Lengyelországban született 1046-ban lengyel anyá-
tól és I. Béla magyar király második fiaként. 1077-ben koronázták magyar királlyá, 1091-ben hor-
vát királlyá. 1083-ban emeli a szentek sorába Szent Istvánt és Imre herceget, õt magát 1192-ben ér-
te e megtisztelõ cím. Ma is érdemes elgondolkodni, milyen tulajdonsága emelte õt történelmünk
talán legnagyobb uralkodójává. Nagy Lajos aranyforintjának a hátlapjára az õ képét verette.

Mária királyné felségpecsétjén az igazságos király szimbóluma volt. Luxemburgi Zsigmond király
pedig azért zarándokolt Váradra, hogy tiszteletét tegye a szent király elõtt és hogy ott jelentse ki,
mellé akar temetkezni.

Gaál Gergely országgyûlési képviselõ a 2017-es Szent László-év eseményeit értékelte. Számtalan kon-
ferenciát, kiállítást, tábort szerveztek, könyveket adtak ki, filmeket mutattak be, koncerteket ren-
deztek és összehívták a Szent László nevével kapcsolatos településeket. Emlékbélyeget adtak ki és
honlapot készítettek.

Dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár Szent László belpolitikáját mutatta
be. Megvédte az országot a kunok, besenyõk támadásaitól, megerõsítette a kereszténységet, tör-
vénykönyvet adott ki, a bûnözök ellen teljszigorral lépett fel, megszilárdította trónját. Személye ma
is összeköti a magyarságot, bárhol is éljenek.

Gedeon Márta, Jerzy Snopek Lengyelország magyarországi nagykövetének a felesége Szent László
Lengyelországi életét mutatta be, hiszen a Szent élete elsõ 8 évét Krakkóban töltötte. Magyaror-
szágba kerülése után alakult ki erõs kötõdése a magyarokhoz. Legendák emlékeznek meg szemé-
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lyérõl, a kun vitézzel vívott küzdelmét számos templom falfreskója örökítette meg. Lengyelország-
ban 100 település õrzi nevét, emlékét.

Dr. Szakály Sándor a Veritas Történetkutató Intézet igazgatója Szent Lászlónak a katonaságra törté-
nõ hatásáról beszélt. Országát megerõsítette, gyarapította, uralkodása alatt Magyarország nagyha-
talom volt. Igazi patriótaként a nemzetet tartotta legelõbbre. Hazánkban 20 település viseli a nevét.
Manapság is szükségünk van példamutatására.

Böjte Csaba atya a Szentnek a gyerekekkel való kapcsolatáról beszélt. Arról, hogy bizonyosan nem
hatalmas hadsereggel és sok pénzzel jött 8 évesen Magyarországra, de vele volt a 10 parancsolat,
mely mindhárom törvénykönyvének az alapja volt. Csaba testvér szerint a 10 parancsolat a boldog-
sághoz vezetõ út állomásait jelenti. Jézus Krisztus bizonyosan nem adott megoldhatatlan feladatot
azzal a kéréssel, hogy építsük fel Isten országát, a szeretet és a béke országát. Az aranykor nem mö-
göttünk, hanem elõttünk van!

McQuirkné Glattfelder Lúcia

�

Konferenciák a Parlamentben 

Egyesületünk ez évben 3 konferenciára kapott meghívást, melyeken többen is részt vettünk. A kon-
ferenciákat a Parlament gyönyörû felsõházi termében rendezték meg.

1. 2017. május 18-án a Keresztény Civil Szervezetek 15. Országos Fórumának rendezésében „Az em-
beri jogok a 21. század Magyarországán” címû konferencia hangzott el. Többek között olyan neves
elõadók voltak, mint: Dr. Salamon László alkotmánybíró, Dr. Szántó Miklós az Alapjogokért Köz-
pont igazgatója, Rétvári Bence államtitkár, Velkey György a Bethesda kórház igazgatója.

Dr. Szánthó Miklós a „Vágyakból jogok: az emberi jogi fundamentalizmusról” címû elõadásából
emelünk ki néhány gondolatot, ahol így fogalmaz rendhagyó elõadásának kezdetén: „ ... az emberi
jogoknak a posztmodern fundamentalista értelmezését nem dicsérni, hanem inkább korholni fo-
gom.” Meglátása szerint ugyanis társadalompolitikai értelemben az elkövetkezõ évek, évtizedek
legfontosabb elõttünk álló kérdései a nemzetállamok szerepére, illetve az emberi egyenlõség vagy
egyenlõtlenség kérdésköreire fognak fókuszálni.

Három központi téma köré szervezte elõadását:
1. a politikai korrektség, illetve annak jogi szolgálóleánya, az emberi jogi fundamentalizmus
2. a (politikai) döntéshozatal kiszervezésének nevezett folyamat
3. a politikai eljogiasítása, a jogászréteg hatalomátvétele
ad.1/ A politikai korrektség egy komplett eszmerendszer. Ennek az eszmerendszernek és beszéd-

módnak több, jól beazonosítható hívószava van: relativizálás, semlegesség fetisizálása, tolerancia-
mánia, az egyenlõségelvûsdi, érzékenység, illetve az érzékenyítés középpontba helyezése. Lényegé-
ben a „nyílt társadalom” eszméjére épülõ hívószavak minden érték, minden kultúra, minden tár-
sadalmi viszonyrendszert relatívnak tételeztetik, ezért valójában nem beszélhetünk vagy nem sza-
bad beszélnünk abszolút értékekrõl – legalábbis ami a hagyományosnak nevezett értékeket illeti.
Mindennek azonban van jogi leképzõdése is: ez pedig az emberi jogi fundamentalizmus.
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ad.2/ A fentiekben vázolt gondolkodásmódok térnyerésével párhuzamosan zajlik a világban egy nem
kevésbé lényeges folyamat, amit a politikai döntéshozatal kiszervezésének nevezhetünk. Ez lénye-
gében arról szól, hogy a szuverén, legitimitással rendelkezõ nemzeti döntéshozó szintektõl nemze-
tek feletti szervezetek megpróbálják elvonni az egyes döntési kompetenciákat. Gazdasági területen
az IMF és Világbank, társadalompolitikai területen az ENSZ, jogi területen az Európai Tanács, az
Európai Unió, a Velencei Bizottság vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága dönthet egyes kérdé-
sekben. Valamennyi esetben az látható, hogy – ha „direkt” eszközökkel nem megy, akkor – általá-
ban „puha” jogi eszközökkel, jogértelmezésekkel, ajánlásokkal elõször megteremtik a hivatkozó
„alapokat”, majd azok megszilárdulása után „ajánlásaikat” mint kötelezõ normákat, számon kérik
az egyes államokon.

Népszerû, bár téves közhiedelem, hogy a tagállamok az Európai Unióhoz történõ csatlakozásukkor
lemondtak szuverenitásukról vagy annak egy részérõl. Azonban ilyesmirõl szó sincs. Az Alaptör-
vény is úgy fogalmaz, hogy „Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érde-
kében (…) egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gya-
korolhatja.” Magyarország tehát szuverenitását vagy annak akár csak egy apró kis szeletét sem ad-
ta át soha az EU-nak.

ad.3/ A vázoltak egyik kapcsolódási pontja, hogy e folyamatok mögött jellemzõen jogi, jogászi testü-
letek állnak. Összeér az emberi jogi fundamentalista gondolkodásmód és a döntéshozatal kiszerve-
zése. Azt látjuk, hogy különbözõ akadémiai és tudományos testületek, különbözõ bíróságok –
Strasbourgban és Luxemburgban – jogvédõ „civil szervezetek” megpróbálnak létrehozni egy olyan
globális alkotmányos keretrendszert, amely felülírja a nemzeti alkotmányokat.

Elõször tudományos folyóiratokban, ország-jelentésekben, jogszabály-kommentárokban megte-
remtik az értelmezési alapokat, melyeket aztán a jogalkalmazó szervek különbözõ határozatokban
döntéseiknél meghivatkoznak – és majd mint „joggyakorlatot”, egy idõ után a törvényalkotó is át-
vesz.

Bár a fenti folyamatok összességében elég búskomor jövõképet festenek elénk, azok ellen szükséges
fellépni. A vágyak kielégítésére építõ emberi jogok fundamentalizmus helyett inkább támaszkod-
junk Madáchra, aki nem minden bibliai alap nélkül írja az Ember tragédiájában, hogy „az élet küz-
delem s az ember célja e küzdés maga”.

2. 2017. szeptember 26-án a Veritas Történetkutató Intézet szervezésében a „Megosztó kompro-
misszum – az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából” címmel rendeztek konferenciát.

A megnyitóbeszédet Kövér László az Országgyûlés elnöke tartotta. Az elõadók közül érdekes volt a
két külföldi történész szemszögébõl hallani a kiegyezés megítélését, úgy, mint

Lothar Höbelt (Universität Wien) – Az osztrák-magyar kiegyezés a Lajtán túlról nézve, valamint
Zeljko Holjevac (Sveucilista u Zagrebu) – Horvát elképzelések a Birodalom modernizálásáról címû

elõadásai.

3. 2017. november 10-én a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma megrendezte 16. konfe-
renciáját „A legüldözöttebb vallás – keresztényüldözés és keresztényellenesség napjainkban” 

A konferenciára meghívást kapott egy Magyarországon tanuló közel-keleti, azaz iraki diák, aki õ és
családja életének megpróbáltatásiról beszélt. Moszul (azaz Ninive) közelében született egy keresz-
tény kis városban, Irakban. A család késõbb Moszulba költözött, és õ itt járt iskolában is. Az Isz-
lám állam megalakulása elõtt is már elég erõs volt a vallási intolerancia. Személyesen tapasztalta
meg iskolatársai részérõl a zaklatást már 8 éves korában keresztény vallása miatt. Vagy áttérnek az
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iszlám vallásra, vagy meghalnak, mivel „hitetlenek”, így a család a menekülést választotta
Moszulból. Amikor az Iszlám államtól felszabadították a Moszult és környékét, visszatértek, de saj-
nos házukat romokban találták. Újra kellett kezdeni az életüket. Megható pillanat volt, amikor a
konferencia végén arámi nyelven elimádkozta a Miatyánkot.

Számunkra érdekes volt még Gyõrfi Károly elõadása, aki nemrég megjelent könyvérõl beszélt. „Ke-
resztényüldözés a 21. század elején” címmel írta meg könyvét, melyben konkrét eseteket írt le,
amik világszerte történtek. Országokként számokkal bizonyítja a borzalmas tetteket. Meglepõ volt,
amikor azt mondta, hogy keresztény holokauszt is van. Ugyanis az iszlám nevében sok keresztényt
égettek el kereszttel együtt Afrikában és Ázsiában.

Sajnos Európában is létezik keresztényellenesség, ha nem is ilyen drasztikus formában, hanem szó-
val, kirekesztéssel és tagadással. Magyarországon nekünk, keresztényeknek éppen ezért védenünk
kell vallásunkat, kultúránkat és identitásunkat e nagyon is negatív tendenciával szemben.

Szalánczi Gabriella
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Morus koncert
2017. november 25.

Ebben az évben ez volt az utolsó koncertünk és most is hihetetlen tehetségekkel találkozhattunk. Hé-
ra András tanár úr a mûsor összeállítása alkalmával most is nagy gondossággal járt el, a hangsze-
rek, a fellépõk változatosan követték egymást. 

Kepes Olivér két alkalommal is zongorához ült, elsõ alkalommal Héra tanár úrral játszottak négyke-
zest. Az elõadó fiatal kora ellenére csodálatosan játszott, tehetségét ismét megmutatva közönségé-
nek. Remélem, Mráz Nikolett csodálatos hangját az operaszínpadokon majd sokáig hallhatjuk,
Szalóky Tamás harsonajátéka szintén lebilincselõ volt. Mucsi Anna és Kurcsák Viktória fuvola já-
téka tiszta hangzást és nagy tehetséget mutatott. Fóti Csilla gordonka játéka tisztán, szépen szólt. A
hegedûs fiatalok is büszkék lehetnek adottságaikra, képzettségükre, csodálatos hangzású hegedû-
ikre. A fiataloknak további sikereket kívánok, egyesületünk tagjainak pedig még sok ilyen páratlan
estét a Weineresekkel.

Mûsor
1. Bach: f-moll zongoraverseny / Kepes Olivér, zongora
2. Bach: E-dúr partita-Loure / Szabó Gergely, hegedû
3. Handel: Alcina-Ária / Mráz Nikolett, ének
4. Reinecke: Ballada / Kurcsák Viktória, fuvola
5. Dvorák: Románc / Szeibert Janka, hegedû 
6. Cimarosa: L'Olimpiade-Ária / Mráz Nikolett, ének
7. Sigfrid Karg-Elert: Sinfonische Kanzona / Mucsi Anna, fuvola 
8. Gröndahl: Concerto II-III. tétel / Szalóky Tamás, harsona
9. Kabalevszkij: g-moll gordonkaverseny I. / Fóti Csilla, gordonka
10. Debussy: Etûd Nr.11. Pour les arpeges composes / Kepes Olivér, zongora
A mûsort vezette: Héra András
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Karitatív tevékenységünk

Ez évben is támogattuk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egy tanulójának taníttatását, napközbeni el-
látását havi 5.000 forinttal.

Húsvétkor és karácsonykor 54-54, tartós élelmiszert tartalmazó szeretetcsomagot készítettünk,
amelyeket idõs, egyedülálló lakótársainknak és a rászoruló családok részére önkéntes segítõink vit-
tek házhoz. A szeretetcsomagok anyagi fedezetét a Kelenföldi Szent Gellért Plébánia Karitász Szer-
vezete és a kapott adományokból származó bevételek biztosították. 

Újbuda önkormányzata idén is karácsonyi támogatásban részesítette a rászorulókat. Az igény érvé-
nyesítéséhez szükséges kérdõívek beszerzésében, azok kitöltésében önkéntes munkatársaink is se-
gítettek. 

Valamennyi önkéntes munkatársunknak hálásan köszönjük a segítséget!

Uri Jánosné

�

Bevételi forrásaink, 

2017. évben is folytattuk korábbi gyakorlatunkat és kerestük a pályázati lehetõségeket. Az Emberi
Erõforrás Minisztériuma „Civil szervezetek mûködési célú támogatása 2017.” témában kiadott pá-
lyázatra jelentkeztünk és 100.000 forint összegû mûködésre fordítható támogatást kaptunk. 

Az Újbuda Önkormányzata által meghirdetett pályázatok közül két témában adtunk be pályázatot.
Kulturális témakörben az éves kiadványunk nyomdaköltségére kértünk és kaptunk 100.000 forin-
tot. Mûködési költségeink fedezéséhez ugyancsak kértünk és kaptunk támogatást, szintén 100.000
forint összegben. 

Bevételeinket képezik még a kapott adományok. Ennek jelentõs része az évenként megrendezésre
kerülõ „Õrmezõ Ünnepén” gyûjtött adományok. Ki kell emelnünk a Kossuth Lajos Gyermekotthon
által gyûjtött adomány összegét, amely 72.590 forint volt. Itt is külön köszönjük áldozatos tevé-
kenységüket. 

Ebben az évben is kaptunk a magánszemélyektõl, az Erzsébet napi „Erzsébet kenyér” és az „Egymil-
lió csillag a szegényekért” akcióban értékesített gyertyákból befolyt adományokat. Bevételeink ré-
sze még a közhasznúsági jogállásból származó 1%-os adófelajánlás is. 

Nagyon köszönjük mindenkinek, akik adományaikkal, 1%-os adóforintjaikkal támogatják egyesüle-
tünket és kérjük, hogy a jövõben is segítsék céljaink megvalósítását. 

Adószámunk: 18056824-1-43

Uri Jánosné
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Zárszó

Hálát adok a jó Istennek, hogy ebben az évben is megvalósítottuk céljainkat, amiket a közgyûlésen
elterveztünk. Sajnos csak egy zarándoklaton tudtunk részt venni. Remélem, a jövõ évben ismét to-
vábbi szép utazásokra indulhatunk. Szép volt a Szent Gellért templom búcsúja, felemelõek voltak a
hangversenyek és jó volt vasárnap reggelente összegyûlni a szentmisékre. Remélem, a 2018-as év
mindenki számára elhozza a gyarapodást, a békét és a gyógyulást. Szeretném, ha az emberek több-
ször keresnék meg egymást, többet figyelnének a másikra és nyitnának a világ felé. Az idõs embe-
rek szívesebben töltik idejüket lakásuk biztonságában, de annyi lehetõség, program van, ami pénz-
be sem kerül, mégis segíti a tájékozódást és a világ dolgai iránt való érdeklõdést. Kérem egyesüle-
tünk tagjait, nagyobb számban vegyenek részt programjainkon, hiszen értük tevékenykedünk,
szervezünk, dolgozunk. Közeleg a karácsony, amikor a háziasszonyok rendet, tisztaságot teremte-
nek környezetükben. Próbáljunk meg a szívünkben is 'nagytakarítást' végezni, bocsássunk meg
egymásnak, felejtsünk el minden rossz élményt, eseményt, és így várjuk a betlehemi csodát! Isten
áldása legyen mindannyiunk életén.

McQuirkné Glattfelder Lúcia elnök

PUSZTA SÁNDOR: BETLEHEMI ÉJ

A hold beszûrt a kunyhórepedésen, 
Ezüst halmot hintett szerte szépen. 
A glória már fényes messze zengett. 
Elaludtak. Szendergett a Gyermek. 
Mária édesen, a bölcsõre hajolva, 
József, az ács, s fejénél a szalma. 
Aludt a csacsi és a hû ökör. 
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl. 
Bogrács alatt a tûz, csuporban a tej, 
A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely. 
Aludt a jószág. A tágas gádorok. 
A mindig virrasztó csordapásztorok. 
Egy kis bari, tán álmán, bégetett. 
Sóhaja gyapjak tavába veszett. 
Aludt a ház. A csend. A kispatak. 
Háztetõ a nád. S a ház elõtti pad. 
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél. 
Gyalogúton, állva, elaludt a szél. 
Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak. 
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt…
A glória már csak szinte zümmögött, 
Mint a hold zenéje alvó fû között.
A Hûség virraszt csak 
Léptét hallani, 
Hogy ébren legyen itt 
Mindig valaki…
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Õrmezõi Morus Szent      
Tamás Egyesület

Morus Tamás Napja - június 22.

Az Egyesület 2017. 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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