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Õrmezõi Morus Szent      
Tamás Egyesület

Morus Tamás napja, június 22.

Az Egyesület 2004. évi krónikája



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

Mottó: Egyesületek alakításának korát éljük. Az állam és az önkormányzati testületek mellett
az egyesületekre kétségtelenül nagy szerep vár olyan feladatok megvalósításában, melyek az
egyén erejét fölülmúlják. A mûvelôdést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell új-
ra és újra kiküzdenie, s a nemzetnek is folyvást dolgoznia kell, hogy a maga mûvelôdési szint-
jét fenntarthassa.   Klebelsberg Kúnó

Az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület 12. évének krónikája szomorú eseménnyel indul:
elveszítettük elnökünket, dr. Forgách Tibort. Számos búcsúztatót és nekrológot olvas-
tunk azokban a napokban különféle újságokban, az Ôrmezôi Hírekben, az Újbudá-
ban, az ÖKE Hírlevelében, a Szent Gellért Plébánia kiadványaiban, hiszen sokan tisz-
telték és szerették ôt. Álljon most itt pár sor egyesületünk egyik tagjától:

„Atyám házában sok hely van”… Ján. 14.2
„Ebben a reményben búcsúzunk Képviselô Testületünk tagjától, az Ôrmezôi Morus

Szent Tamás Egyesület elnökétôl, dr. Forgách Tibortól, aki február 8-án, életének 63.
évében váratlanul befejezte földi vándorútját. Megdöbbenve és mély fájdalommal
hallottuk a hírt, hogy Tibor nincs már közöttünk. Ô, aki ízig-vérig, szíve mélyéig sze-
rette Ôrmezôt, és tettvágy sarkallta, hogy tegyen is az itt lakó emberekért. Ezért fo-
gadta el 1999-ben az Egyesület elnöki tisztét is. Vezetése alatt az Egyesület tevé-
kenysége sokrétûbb, színesebb lett. A hangversenyek és a szentmise szervezésén kí-
vül pl. zarándokutakat, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveztünk. Nevéhez
fûzôdik az Egyesület 10 éves fennállása alkalmából készült kiadvány, amely bemutat-
ja tevékenységünket a megalakulástól napjainkig. Bevezette a Morus emléknapot
mint új kezdeményezést, amely immár hagyománnyá lett. A tagság létszáma is nö-
vekedett. Egyesületünk nemcsak Ôrmezôn, hanem országos szinten is ismertté vált.”

Lukácsa Gézáné

Életrajzi adatok: 1941-ben született Kassán. Édesapja
hadifogságban volt, amikor 4 éves korában édesanyjával
és nagymamájával együtt áttelepítették Magyarországra.
Édesapja hosszú hadifogság után tért haza. 
Tanulmányait Kecskeméten és Szegeden végezte. 1956-
os tevékenysége miatt nem vették fel az orvosi egye-
temre. Édesapja tanácsára kutató vegyészi diplomát
szerzett, tudományos doktorátusát az 1980-as években
kapta meg. A Joliot Curie Sugárbiológiai Intézetben dol-
gozott 2003. december 31-ig. 

Elnökünk halála miatt február 18-án – éppen a temetés és a gyászmise napján - rend-
kívüli közgyûlést kellett összehívni, ahol a tagok szinte teljes létszámban megjelen-
tek. Fehérváry Márton mint az egyesület doyenje vezette le a közgyûlést, ahol Kováts
Jenô urat választotta meg a tagság új elnökké.
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Szerkesztette: Makrai Rita

A kiadvány anyagának megírásában az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület tagjai
vettek részt, a szerzôvel nem jelzett szövegrészeket (ábécé sorrendben):

Cselikovics Jánosné
Irányossyné Golarits Erzsébet
Kováts Jenõ
Lukácsa Gézáné és 
Makrai Rita írták.

A kiadványban idézett Szôcs Géza elôadás anyagának megjelenéséhez a szerzô hoz-
zájárult.

A kiadvány megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

Felelôs Kiadó: Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület
Budapest, 2005. 

Kiadványterv és kivitelezés: xfer grafikai mûhely
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lás, sokan ekkor már a közelgô ünnepekre készülnek talán, s nem jut idejük erre az
egyébként nagyszerû lehetôségre. Ezen az elôadáson köszöntük meg Héra tanár úr-
nak egész évi munkáját, s kértük, legyen segítségünkre a 2005. évben is. 

Irányossyné Golarits Erzsébet

MORUS nap, 2004. június 12.

A magunk teremtette hagyomány ápolása, hisz immár harmadszor rendeztük meg
névadónk napját. Az ünnepség szerkezete igen hasonlított a korábbiakra, újításként
ezúttal nem egyházi, hanem világi személyt választottunk kiemelt elôadónak. A Ko-
lozsváron élô, Magyarországon is gyakran megforduló költô, Szôcs Géza meghívását
sugalmazta az a tény, hogy megjelent Morus Tamás mûvének késôi poszthumusz, el-
sô magyar nyelvû kiadása, amelyet már a siralomházban írt „Erôsítô párbeszéd bal-
sors idején” címmel, amelynek szerkesztôje Szôcs Géza volt.

Szôcs Géza elôadása

(Elhangzott 2004. június 12.-én az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület névadó szentje
emlékére tartott ünnepségen.)

„Örömmel fogadtam el a meghívást, hogy Morus Szent Tamás „Erôsítô párbeszéd bal-
sors idején” címû, Magyarországon most elôször megjelent könyvét ismertessem. 

Morus Szent Tamás, bár társadalmilag nem a legfelsôbb körökbôl származott, mégis
lordkancellár lett, ami Angliában a király után a
legnagyobb méltóság. Ezt nem karrier-vágyá-
nak, hanem tehetségének köszönhette. VIII.
Henrik törvénytelen válása és újraházasodása
után az Egyház ellen megindult támadások és
Anglia kiszakítása a katolikus egyházból arra
indította Morust, hogy lemondjon a lordkan-
cellárságról. Ezzel szûkös anyagi helyzetbe ke-
rült. Morus szabadon választhatott a világi hír-
név, jólét, gazdagság, és az Urához, Istenéhez

való hûség között. Ô kitartott hite, vallási és erkölcsi nézetei mellett. Földi élet he-
lyett a halált, a vértanúságot választotta, amely megnyitotta számára az üdvösség
kapuját. Legjobb barátja Rotterdami Erasmus volt, aki nem sokkal élte túl ôt. Morus ha-
lálára írt versébôl idézek:

„Boldoglelkû agg, kapuját feltárja egészen
néked az ég, koszorút ad a mennybeli Úr ibolyából,
s közben a boldog szentek egész kara tapsol elôtted,
és a dicsôséged harsogja az angyal is ott mind –

Hangversenyeinkrõl

Az Egyesületben folytatott különféle tevékenységeinkkel általában visszautalunk az
Alapszabályban megfogalmazott feladatok körére. Az, hogy zenei mûsorok szer-
vezésével is foglalkozunk, az Egyesületnek a közéletben, a kulturális társadalmi élet-
ben való megjelenését példázza. 1997. május 9-én volt az elsô hangverseny, mely az
Egyesület, az Ôrmezôi Közösségi Ház és a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola össze-
fogásával jött létre. Azóta rendszeresen évente 4 hangversenyt szervezünk, ôszi sze-
zonban kettôt és tavasszal is kettôt. 

Talán csak Héra András tanár úr tudná elmondani az elôadó fiatalok névsorából, hogy
hány növendék lett idôközben díjnyertes elôadómûvész, vagy fôiskolai, egyetemi
hallgató a zenei felsôoktatási intézményekben azok közül, akiket fiatalon hallhattunk
ezeken a hangversenyeken az elmúlt évek alatt.

Héra tanár úr, aki a kezdetektôl egyeztette a szereplôk idejét és mûsorszámait, vala-
mint vezette a hangversenyeket, ebben az évben megkapta a kitüntetô díszpolgári
címet a kerületünk önkormányzatától. Idézet az Ôrmezôi Hírekbôl:

„Gratulálunk!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Héra Andrást, a Weiner Leó zenemûvészeti Szak-
középiskola tanárát abból az alkalomból, hogy 2004. januárjában a XI. kerület Önko-
rmányzatától megkapta a „Pro Kultúra” díjat! Tanítványai, kollégái mellett sokan
ismerjük, akik a Közösségi Ház hangversenyeit látogatjuk, hiszen Tanár Úr már 7 éve
szervezi és vezeti – sokak örömére – ezeket az esteket. A kitüntetô címet Molnár
Gyula polgármester úr a Morus Szent Tamás Egyesület javaslatára adományozta és
adta át az ünnepeltnek.”

A 2004-es év elsô hangversenyét a mindannyiunk által szeretett elnökünk, dr Forgách
Tibor emlékének szenteltük. Héra tanár úr, aki az ô javaslatára kapta meg a már em-
lített „Pro Kultúra” kitüntetést, nagy szeretettel szervezte ezt a megemlékezést. Volt
elnökünk tevékenységét méltatta, hiszen évek óta dolgoztak együtt. 

Tavasszal a Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatója, Sztán István és az Egyesület el-
nöke, Kováts Jenô megbeszélése alapján újítottunk a hangversenyek helyszínén.
Ezek után a jövôben a zongorás hangversenyeket a Zeneiskola hangversenytermé-
ben fogjuk megtartani, ami azzal az elônnyel is jár, hogy nem kell a zongorát a kon-
cert színhelyére szállítani, s ezzel elkerüljük a hangszer esetleges károsodását és a
magas szállítási költségeket is.

Május 15-én rendeztük az elsô hangversenyt az új helyen. Nagyszerû volt a mûsor, és
tehetségesek a szereplôk.

Októberben megtartott rendezvényünk nagyon jól sikerült. Köszönet az Újbudának,
ahol is megjelent a meghívónk, így az esôs idô ellenére telt ház volt a Menyecske ut-
cai Piros Iskolában!

Decemberi hangversenyünk már a karácsonyra való készülôdés jegyében zajlott. Ek-
kor nem volt már olyan nagy az érdeklôdés, hiába a sok meghívó, személyes invitá-
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vazatait is megszerezze. Az RMDSZ-nek a következô ajánlatot tette: Ha ránk szavaz-
tok, akkor mi is megszavazzuk a ti jelölteteket. Megtörtént a megegyezés. Az a poli-
tikus társam, aki az egészet lebonyolította, a következô szavakkal mesélte el az ezu-
tán történteket: Elôször a román jelöltre kellett szavazni. Az RMDSZ megszavazta,
ezzel bejutott a második jelölt is a bizottságba. Következett a magyar jelölt: senki
nem szavazott rá, csak a magyarok. Kimentek a folyosóra. Barátom odament a másik
frakcióvezetôhöz és azt kérdezte tôle: Te, hát nem a szavadat adtad, hogy ránk sza-
vaztok, ha megegyezünk? „De igen. Én adtam, én vettem vissza.” Igen, ez egyfajta er-
kölcsi rosszaság, erkölcsi csibészség. Morus ennek a fenyegetését is megérezte – sok
egyéb mellett –, amikor óva intette a keresztényeket a hitváltás veszélyeire.

A mû angolul a következô címet viseli: A Dialogue of Comfort Againts Tribulation. Ha
balsors kísérti az embert, közvetlen beszélgetést folytat felebarátjával, amely vigasz-
talja és erôsíti ôt. Vince barátját úgy hívták: Antal. A mi balsorsban vigasztaló bará-
tunkat úgy hívják, hogy Morus Tamás. Antal és Vince: ez a két magyar a fôszereplô-
je a könyvnek. Nagyon érdekes, ha nem is nagy számban, de többször visszaköszön-
nek magyar motívumok a könyvbôl. Morus számára Magyarország nem elvont or-
szág, mint a képzeletbeli ország az Utópiában. Morus Magyarországról – amely a kor
nagyhatalma volt –, nagyon is sokat tudott, sokféle szál volt életében, ami Magyar-
országhoz kötötte. 

Röviden tehát összefoglalva, ebben a mûben Morus egy katartikus hatású, drámai és
nagyon sok mindenre kiterjedô párbeszédben összefoglalja azt, amit végsô üzenet-
ként az emberiségre akar bízni. Ezt egy magyar háttérbôl kiindulva teszi.

Itt következik ezzel a könyvvel kapcsolatban az egyik legnagyobb rejtély: eltelt közel 5
évszázad a mû megírása óta, és ezt magyarra senki nem fordította le. Bár a világon
igen sok nyelvre lefordították. Még nagyobb rejtély az, hogy nem csak nem fordítot-
ták le magyarra, de nem is hivatkoztak rá. Pedig gyönyörû példázatokkal, eszmefut-
tatásokkal, erkölcsi, vallási fejtegetésekkel van teli ez a könyv. Továbbá az is érthe-
tetlen, hogy sem a magyar hitvitázó irodalomba nem épült bele, sem Pázmány Péter,
sem Márton Áron püspök nem hivatkozott rá, hogy csak két ismert egyházi személyt
említsek. Nemrég értesültem róla, hogy Angers városában, Nemzetközi Morus Tár-
saság mûködik. Római látogatásom során Morus Szent Tamás emlékére felszentelt
templomot találtam. S meghívásuk kapcsán szereztem tudomást arról, hogy Ôrme-
zôn Morus Szent Tamás Egyesület mûködik. Tény és való, hogy a mû nem latinul író-
dott. Latinból könnyebb fordítani. Angolul, méghozzá Shakespeare nagyatyjának
nyelvén íródott ez a könyv. Ennek lefordítása gyötrelmes munka. De ennél nehezebb
nyelveken íródott mûveket is lefordítottak magyarra. Ezt azonban nem... 

A könyv Magyarországon teljesen ismeretlen volt. Sem egyházi személyek nem idéztek
belôle, sem az angol-magyar kutató történetírók nem foglalkoztak vele. Összesen
egy-két ember tett róla futó említést, kisebb publikációkban. Ez volt a rejtély, de nem
csak rejtély, hanem feladat is és kihívás. Ez adóssága a magyar nemzetnek Morus fe-
lé, hogy ezt a mûvet lefordítsuk és kiadjuk magyarul. Az élet úgy hozta, hogy ennek
a hatalmas munkának végül is egy nagyon fiatal kolozsvári diáklány fogott neki, aki
a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt diák, és néhány évi munkával ezt
a könyvet lefordította.

A fordítás nehézségeirôl hadd mondjak néhány szót:

fürtjük nyíratlan, ragyogóbb a ruhájuk a hónál.
Mint az ezer meg ezer hattyú röppen le Meander
kristályára, repes szárnyuk, s édes daluk árad.
s tündöklô evezôik az ég kékét beborítják,
porhüvelyed közben csonkán, neve-vesztve hever lenn,
nézi a nép, és undorodik, feketéllik a vértôl
ôsz fejed, és – nincs bûn immár, mire nem vetemednék –
közszemlére a szörnyû urad lándzsára kitûzte,
minden idôkre gyalázatnak népednek, olyan kor,
hogy ne legyen sohasem, mi feledné, mennyire ôrült.”

Ez a kép feledhetetlen: a vértôl mocskos holttest a vesztôhelyen, miközben hattyú-
szerû angyalok kara üdvözli a mennyországba érkezô Morus lelkét. Morus szemé-
lyérôl áttérve a mûre, beszéljünk errôl is néhány szót.

1534 nyarán vagyunk a börtönben – a Towerban – és Morus nekifog egy olyan mûnek,
amelyben összegezi ismereteit, nézeteit

• a világról, a hitrôl,
• az Istenrôl,
• a bûnrôl, a kereszténységrôl,
• és ehhez a végsô összegezéshez egy furcsa formát talál.

Mégpedig milyen formát?

Elképzel két magyar vitézt. Két magyar vitéz beszélget a mohácsi csatavesztés után.
Egy olyan helyzet elôtt állnak, amikor veszélybe került a hit, veszélybe került a haza. 

Mohács után mi a teendô? Ugyanis többféle lehetséges úton-módon lehet elképzelni
a jövôt. Pl.: van a török részérôl egy olyan ajánlat, ha éppen rátérnénk az ô hitére,
akkor lehet, hogy senkinek nem lenne semmi baja. Nem kéne semmit csinálni, csak
áttérni. Ilyen egyszerû, igaz? Tegnap Jézus Krisztus, meg az Úristen az istene, ma
Allah, és Mohamed az ô prófétája. Márpedig, aki elárulja Urát, Istenét, mondja Mo-
rus, az sajátmagát árulja el. Az ilyen ember már megváltozott, már a sátáné.

Fiatalabb koromban – mondja az idôsebb, vagyis Antal vitéz – sokat harcoltam a
törökkel, kapcsolatban voltam velük Mátyás király idejében. Ekkor történt meg a
következô eset: Amikor kiderült, hogy a pasa becsapta, egy kereskedô elment a
pasához és azt mondta neki: „Te pasa, hát nem errôl volt szó, a szavadat adtad!” 

A pasa ráförmedt: olyan hitvány, nyomorultnak képzelsz engem, hogy nálam erôsebb
a szavam?! Én erôsebb vagyok a szavamnál! Bármikor megváltoztatom! Hogy nem
szégyenled magad, ilyen kérdést feltenni nekem? Tûnj el a szemem elôl, amíg nem
veretek harmincat a talpadra!

Érdekes, hogy ez a fajta erkölcs hogyan köszön vissza mind a mai napig. 
Néhány évig a bukaresti parlamentben voltam Kolozsvár város szenátora. Távollétem-

ben történt meg a következô eset:
Az akkori kormánypárt egy bizonyos parlamenti bizottságba két tagot szeretett volna

bejuttatni. A második tag megszavazásához szükségesnek látta, hogy az RMDSZ sza-
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A mûsort idén is a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola blockflôte együtte-
sének korabeli reneszánsz darabokból összeállított mûsora gazdagította, amellett új
színfolt volt a Tordasi Pillikék ifjúsági néptánccsoport fellépése a mezôségi táncrend
egy-két elemének bemutatásával.

Dr. Szegheô Miklós jogász „Morus Tamás szellemisége és az európaiság” címmel tartott
elôadást. Dolgát megnehezítette, hogy a másnapi Európai Uniós választás miatti
kampánycsendben nagy körültekintéssel kellett megszólalnia, nehogy valaki fél-
reérthesse mondandóját.

Ezúttal sem maradt el a már megszokott állófogadás és kötetlen beszélgetés, amely-
nek keretében a helyszínen is megvásárolható könyvet a szerkesztô örömmel
dedikálta. 

Vendégünk Ferencz Éva

Egyesületünk mindig arra törekszik, hogy tevékenységét bôvítse, s mindig valami újat
nyújtson tagjainak s Ôrmezô lakosságának. E törekvésünk eredménye volt, hogy a
hangversenyek mellett népdal estet is rendezzünk. 

Ebben az évben kétszer is vendégünk volt Ferencz Éva
énekmûvész. Elôször az Ôrmezôi Közösségi Házban
április 23-án „Testi-lelki kenyerünk” címmel adott
szívet melengetô, könnyeket csalogató válogatást a
magyar, elsôsorban a csángó néphagyomány énekei-
bôl, imádságaiból, legendáiból, fohászaiból és balla-
dáiból. A jó elôre kiküldött meghívók és a mûvésznô
híre nagy közönséget vonzott, és a méltó siker sem
maradt el, több ráadásra is visz-szatapsoltuk az elô-
adót.
Az elôadóest végén beszélgetésre és a megjelent 
CD-k és kazetták megvásárlására is alkalom nyílt.
Ilyen elôzmények után kézenfekvônek tûnt, hogy Fe-
rencz Évát az Adventi készülôdésben is felkérjük a lel-
künk felkészítésére. A második elôadóestet már a
gyönyörûen felújított Szent Gellért Plébániatemplomban
tartottuk december 11-én, az esti szentmise után -

mivel nagy érdeklôdésre számítottunk. Ennek a mûsornak a címe - „Világ békessége”
– is az ünnepet, a Megváltó érkezését vetítette elôre. Nem kellett csalódnunk, gyö-
nyörû ízelítôt kaptunk eleink énekeibôl, imádságaiból az Advent és a Karácsony
ünnepkörébôl. Az elôadás végén az ott lévô közönség percekig tapsolta a mû-
vésznôt.

Vannak szavak, mondatok, amelyek pontos visszaadása, fordítása hónapokat vett
igénybe, bibliai, történelmi, nyelvi munkák elolvasását tette szükségessé. Itt van már
a címben szereplô (Comfort) szó, mely a mû legtöbb fordításában vigasztalás, más
értelmezésben erôsítés. Ez nem egyszerû kérdés: mi a szó teológiai háttere, pl. az
isteni erényekhez hogyan kapcsolódik... Rendkívül bonyolult és felelôsségteljes
munka volt. Nos, a mû fordítása elkészült. Ekkor valamennyit megértettem abból,
hogy miért nem jelent meg eddig a könyv. Egy ilyen mûvet nem lehet csak úgy kiad-
ni. A Szentírást sem szoktuk csúf papírra nyomva, sajtóhibákkal és igénytelen kül-
sôvel kiadni és feltenni a polcra. Ez a könyv is megérdemelné – gondoltam –, hogy
méltóképpen kiállítva kerüljön a magyar olvasó elé. Ekkor kiderült, hogy Magyaror-
szágon még annál is betegebb a könyvkiadás, mint gondoltuk.

Kampánycsend van. Hangsúlyozom nem egy párttal, nem egy kormánnyal, nem egy
egyházzal, hanem egy szellemmel van bajom. Remélhetôleg a holnapi választáson,
ha nem is gyûretik le, de sarokba szorul ez, és egy európaibb, Morus iránt is érdeklô-
dôbb szellem kezd majd meghonosulni. Képzeljék: nem akartak, nem is adtak a kia-
dásra pénzt az alatt a 6 év alatt, amíg a fordítás elkészült, és utána sem. Sem az
ilyen-olyan programok vagy alapítványok, sem senki más.

És végül milyen az élet?
Az én szegény kiadóm A Dunánál eleve nem vállalkozhatott egy ilyen mû megjelen-

tetésére. Végül a Szent István Társulattal – amely a legrégibb magyar kiadó, több mint
150 éves – közösen sikerült a könyvet megjelentetni. A Szent István Társulat is úgy
gondolta, hogy ez adósságunk. Végül is akadt egy támogatónk, egy dohánygyár, a
British American Tobacco. Azzal a körmönfont érveléssel, hogy Morus angol volt... hát
brit dohánygyár…

Mindezeket elmondva ajánlom figyelmükbe ezt a könyvet a következô rövid kiegészí-
téssel: 

Az a portré, amely a könyv borítóján látható, egy Massys nevû németalföldi festô port-
réja. Morusról tudjuk, hogy pont azokban az években Németalföldön tartózkodott,
az Utópiát ott jelentette meg. Massys ezekben az években készítette ezt a portréját,
amelyrôl nagyon sokáig úgy hitték, hogy egy ismeretlen férfi portréja. Egy spanyol
mûvészet-történésznô hosszas kutatás alapján jött rá arra, hogy ez annak a fiatal
Morusnak az arca, aki az Utópia írásának idején Belgiumban tartózkodott. Érdekes
módon utólag valaki a tollat tartó kézbe odafestett egy keresztet is, a vértanúság
jelképét. Ez volt az egyik legjelentôsebb érv, amelynek mentén ez a hölgy elindult és
eljutott arra a felismerésre, hogy a mostani ismeretlen férfi valóban nem más, mint
Morus. Ezzel a felfedezéssel egyidôben válik a magyar olvasók számára is hozzáfér-
hetôvé ez a könyv. A hátsó borítón pedig az öreg Morus, kezében a nevezetes piros
fakereszttel, amellyel a vérpadra vitték. A kettô között pedig, a két borító között
többszáz oldalon: Morus élettapasztalata, mely Magyarországnak címezve az egész
világon mindenhova eljutott.

Köszönöm a meghívást.”   
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kedvû testvérek felmentek az ötven méter magas kilátóba, s ott gyönyörködtek az
eléjük táruló természetben. Körülbelül egyórás pihenô után újra buszra szálltunk,
hogy megnézzük Parád nevezetességeit.

Az idelátogató turisták elsô útja általában a Cifra istállóba vezet, ahol kocsimúzeum és
méntelep található. Elmennek még az üveggyárba, esetleg a szanatóriumba. Nem is
gondolnak arra, hogy milyen gazdag népi hagyományokat rejt e vidék. Pedig nagyon
fontos, hogy ismerjük és ápoljuk népi hagyományainkat. Ennek szellemében meglá-
togattuk a kosárfonó mester mûveibôl készült kiállítást, majd a Palóc házat. Ter-
mészetesen a kocsimúzeumba is elmentünk, s gyönyörködtünk a régi kocsikban, hin-
tókban, valamint a méntelep lovaiban.

Zarándokutunk végsô állomása a Recski Nemzeti Emlékpark volt, hogy emlékezzünk
azokra, akik 1950–1953 között a magyar Gulagnak nevezett kényszertáborban ra-
boskodtak.

Az autóbuszon plébános atya ismertette a recski kényszertáborban fogva tartottak
sorsát. Megrendülve hallgattuk az ott raboskodó Csendes Béla „Recskrôl szelíden” cí-
mû versét. A tábor annyira távol fekszik a lakott területtôl, hogy az emberek jajkiál-
tásait nem lehetett hallani. Isten azonban meghallotta az itt szenvedôk kiáltását.

Egyetlen barakk maradt épségben, ahol ízelítôt kaptunk az itt lakók életkörülményei-
rôl, amelyet a kiállított tárgyak, írott történeteket jól kiegészítettek. A barakkal szem-
ben lévô tisztáson leültünk. Plébános atya bekapcsolta a magunkkal hozott hang-
szórót hogy imádságunk, megemlékezésünk hangja betöltse a Nemzeti Emlékparkot.
Emlékeztünk azokra, akik itt raboskodtak, szenvedtek, megnyomorodtak, meghaltak.
Emlékeztünk hozzátartozóikra is, akik velük együtt sírtak, szenvedtek. Befejezésül
elénekeltük a Szózatot.

A lemenô nap fényében visszatekintettünk a Nemzeti Emlékpart bejáratára, ahol –
mintegy útravalóként – szemünkbe ötlött a felirat: ’Soha többé politikai diktatúrát törvé-
nyesítô államot! Ez az utódok elkötelezettsége’ 

Hazafelé az autóbuszon sokáig csendben voltunk, mert mély hatást tettek ránk a
Recski Nemzeti Emlékparkban a szemünk elôtt szinte újjáéledt emberi sorsok, mér-
hetetlen szenvedések. 

Lukácsa Gézáné

Kirándultunk Egerbe
A Kelenföldi Szent Gellért Plébánia és az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület közös

szervezésében szeptember 18-án kirándultunk Egerbe. Látogatásunknak az adott
különös hangsúlyt, hogy a város és az Egri Fôegyházmegye ebben az évben ünnepli
ezeréves jubileumát. Forgács Alajos plébános atyával elôzetesen bejártuk a kirándu-
lás helyszínét. Az Internetrôl bôséges anyagot hívott le. Mindezt olyan idôben, ami-
kor a templomunk felújítása folyamatban volt, s elô kellett készíteni a Szent Gellért-
búcsút. Fáradtságot nem ismerô, szeretetet sugárzó munkáját ezúton is megköszön-
jük. A kirándulást Licskó Szabolcs diakónus vezette.

Az autóbuszon közös imával („Szívem elsô gondolatja…”) köszöntöttük Urunkat, Is-
tenünket és kértük a Szûzanya oltalmát. Szent énekeket énekeltünk. Rövid reggeli-
szünet után a dicsôséges Szentolvasót imádkoztuk. Szabolcs ezután ismertette Eger
város nevezetességeit.

Kirándulásaink

„Boldog ember, akinek te vagy erôssége,
és zarándokútra indítja szíve!” (Zsolt 84,6)

A Szent Gellért Plébánia szervezésében – az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület
közremûködésével május 29-én zarándokútra indultunk.

Állomáshelyeink: Gyöngyöspata, Gyöngyös, Mátrafüred, Parád, Recsk.

Indulás elôtt egy héttel Forgács Alajos plébános atyától megkaptuk a zarándokútra ké-
szített ismertetô füzetet, így már elôre tájékozódhattunk a programról. A hét köze-
pén aggódva figyeltük, hogy milyen kedvezôtlen az idôjárás. Erôsen reméltük, hogy
az esô nem akadályozza meg terveink valóra váltását. Nem csalódtunk, mert végig
ragyogó napsütés kísérte utunkat.

Elsô állomásunk Gyöngyöspata volt, ahol a Kis-
boldogasszony templomban tartotta plébános
atya a szentmisét.
Ahogy beléptünk a templomba, még a léleg-
zetünk is elállt, amikor elénk tárult a fôoltáron
a Jézus családfáját bemutató Jessze-fa, amely
egyedülálló az országban. A szentmise után a
sekrestyés néni ismertette a templom törté-
netét, majd folytattuk utunkat.

Gyöngyös: Ferences templom és könyvtár
A könyvtárban megtekintettük a kiállítást, majd bôséges tájékoztatást kaptunk a

könyvtár – és az ott elhelyezett könyvek – történetérôl. Megdöbbenve hallottuk, a
kommunista diktatúra hogyan akarta megsem-
misíteni ezt az értékes gyûjteményt, melynek
többségét különbözô módokon sikerült meg-
menteni (például befalazással). A könyvtár
látogatása után az udvarra mentünk, ahol Do-
nát atya várt minket. Lelkesen beszélt a rend
történetérôl. Külön kiemelte, hogy a ferences
barátok nem csak a templomi szolgálatot lát-

ták el, hanem tevôlegesen részt vettek a város életében, például jogi tanácsokat ad-
tak, betegeket gyógyítottak. Így van ez ma is. Jelenleg például a kolostor épületében
súlyosan autista gyerekek nevelésével foglalkoznak.

Bementünk a templomba. Leültünk a padokba és meghallgattuk a ferences templo-
mok jellegzetességeirôl szóló ismertetôt. Ezután plébános atya Donát atyával együtt
elénekelte Szent Ferenc himnuszát.

Következô állomásunkon (Mátrafüred – Sás-tó) gyönyörû környezetben, mondhatnám,
hogy „a természet lágy ölén” megebédeltünk, sétáltunk, beszélgettünk. A vállalkozó
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A buszhoz mindenki pontosan, jókedvûen érkezett. Itt derült ki, hogy milyen hasz-
nosan telt el az idô. Némelyek az Egri Városi termálfürdôben találtak felüdülést, voltak,
akik a gyönyörû Érsek-kertben pihentek, a csoport egy része pedig megnézte a miskol-
ci diákok elôadását Szent Pál megtérésérôl.

Az egri kirándulást nem lehet úgy befejezni, hogy ne kóstoljuk meg az egri bort. Haza-
felé ellátogattunk a Szépasszony-völgybe, amely tele van vendéglátóhellyel és pincével.
Mi hangulatosabbnak találtuk a pincét, ezért oda tértünk be. Szabolccsal közösen
mindenkinek felszolgáltunk egy pohár bort – fehéret vagy vöröset -, kívánság szerint.
A közel ülôk egymással koccintottak, majd valamennyiünk egészségére elfogyasztot-
tuk a bort. Délután hat órakor indultunk Budapestre. Magyar nótákat énekelve gyor-
san telt az idô.

Utunk vége felé megköszöntük Urunknak, Istenünknek ezt a gyönyörû napot. Eléne-
keltük a „Csendes alkony száll a földre…” szent éneket. Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönetet mondtunk Szabolcsnak, aki készségesen vállalta a kirándulás
vezetését, és velünk, idôs asszonyokkal szeretetteljes, jó kapcsolatot tudott kialakí-
tani.

Lukácsa Gézáné

Mátraverebély – Szentkút   
2004. október 26-án a Szent Gellért plébánián mûködô Seniorok társasága – akik között

több  egyesületi tag is van  –  a plébánia és az egyesület anyagi támogatásával zarán-
dokúton vett részt Mátraverebély – Szentkút kegyhelyen.

Szentkút mint kegyhely 1091 és 1200 között alakult ki, és az ország egyik leglátoga-
tottabb búcsújáró helye lett. A legenda szerint itt élt egy pásztor a fiával, aki néma
volt. Egy alkalommal együtt voltak az erdôben, amikor a fiú megszomjazott és vizet
keresett. Ekkor jelent meg a Szûzanya karján a kis Jézussal, s egy lópatkó alakú for-
rásvízre mutatott. A fiú ívott belôle, s az apja után kiáltott. Attól kezdve a fiú tudott
beszélni. 1210-ben itt már templom állt. Az 1600-as évektôl vették birtokukba és
gondozásba a Ferences szerzetesek, azóta is gondozói és ôrzôi a kegyhelynek.

A Senior csoport megérkezése után Márk atya szentmisét mutatott be, majd végigka-
lauzolt a kegyhely nevezetességei között.

Egy kis erdei séta után a csoport megtekintette a Szent László
forrást. A legenda szerint Szent László sok csatát vívott itt a
kunokkal. Egy alkalommal egyedül lovagolt, a kunok felismer-
ték és üldözni kezdték. A király menekülése közben Szûz
Máriához fohászkodott segítségért, ami nem maradt el. Szög
nevû paripájával átugratott egy széles, mély szakadékon, s így
megmenekült. Késôbb észlelték, hogy a király lovának patkó-
ja belesüppedt a kôbe, – a patkószögek nyoma is látszott –
melybôl kristálytiszta víz tört elô. A sziklán valóban látható
ma is egy patkónyom, ahol a forrás fakad. Szentkútról Hol-
lókôre vitt utunk, ahol Hollókô nevezetességeit tekintettük
meg, majd innen élményekben gazdagon tértünk vissza Bu-
dapestre.

Kováts Jenô

Elcsendesedtünk, hogy lélekben felkészülve érkezzünk úti célunk elsô állomására az
egri Szent Antal minorita templomba, amely a Dobó téren van. Az igeliturgiát Szabolcs
tartotta. Prédikációjában a hálaadás és az öröm hangjai szólaltak meg: Hálaadás,
hogy szerencsésen megérkeztünk Egerbe, és megtekinthetjük az ôsi város neveze-
tességeit; öröm, hogy mint közösség állhatunk az Úr elé, és a szentáldozásban Jézus-
sal egyesülve járjuk utunkat. Az igeliturgia után a templomban szolgáló Sándor test-
vér beszélt nekünk a minorita rendrôl, majd bemutatta a templomot. Ragyogó nap-
sütéses idôben felsétáltunk az Egri várba. Az ezer éves jubileumra tekintettel a bejá-
ratnál és több más helyen (például a hôsök termében, a Kazamatában) eredeti – kor-
hû ruhába öltözött testôrök álltak, akiket minden órában váltottak.

A várban dolgozó idegenvezetô elôször a Hôsök termébe vezetett, ahol Dobó István ere-
deti sírköve és az 1552-es várvédôk névsora látható. A Kazamatába is bementünk,
hogy megnézzük a vár földalatti erôdítményrendszerét. Idegenvezetônk rövid idôre
elhallgatott. Amíg nézelôdtünk, mûködésbe hozta az egyik ágyút. Ez olyan váratlanul
ért bennünket, hogy bizony megijedtünk a nagy durranásra, amelyet láng és füst
kísért. A Kazamatából kijövet Gárdonyi Géza sírja elôtt róttuk le tiszteletünket. Végig-
sétáltunk a vár falán, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra.

A gótikus püspöki palotában a vár történelmével ismerkedtünk meg. Utunk vége felé nagy
élmény volt számunkra az ôrségváltás. A várból a busz felé indultunk, hogy ebéd
után folytassuk a programot. Közben megálltunk a Minaret elôtt, mely a török meg-
szállás alatt, 1596 körül épült. Ez Európa legészakabbra fekvô törökkori emléke.
Mintegy negyven méter magas, kilencvenhat keskeny lépcsôfok vezet fel, ahonnan
nagyszerû a kilátás. Szabolcsot – mint a csoport legfiatalabb tagját – bíztattuk, men-

jen fel a Minaret tetejére, és a körerkélyrôl in-
tegessen nekünk. Látva csoportunk korössze-
tételét, Szabolcs kijelentette, hogy ha legalább
egy ember elkíséri, felmegy. Titokban biztosan
remélte, hogy nem lesz vállalkozó. De tévedett!
Egy hetven év körüli társunk, Szollát Sándorné
vállalkozott a kalandra, s így fel kellett másznia
a toronyba. Szabolcs a körerkélyrôl integetett,
s máris fordult volna vissza. Társa azonban kö-
zölte, hogy az erkélyen körbe kell mennie. Ez is

megtörtént, és szerencsésen visszaérkeztek. Megtapsoltuk a „hôsöket”. Jókedvûen,
kissé fáradtan és nagyon éhesen értük el a buszt. Beültünk és megebédeltünk. Rövid
pihenô után végigsétáltunk a Széchenyi utcán és az Egri bazilikába érkeztünk, amely
neoklasszicista stílusban épült remekmû. Két lépcsôsor vezet fel a bazilikába. A lép-
csôsorok mellett négy szobor áll: Szent Istváné, Szent Lászlóé; valamint Szent Péteré
és Szent Pálé. A homlokzaton felírás: „Venite, adoremus Dominum” – „Jöjjetek, imádjuk
az Urat!”

Szabolcs vezetésével körbejártuk a Bazilikát és gyönyörködtünk a mûvészi freskókban,
festményekben, szobrokban. Beültünk a padba és közösen imádkoztunk az otthon
maradottakért, plébániánkért, papjainkért és szeretteinkért. Diakónusi áldással tá-
voztunk a Bazilikából. Körülbelül két órás szabad program kezdôdött. Délután öt
órakor találkoztunk a busznál.
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István az Isten által teremtetett tiszta szépség láttatója. Megihleti ôt ez a szépség, ugyanakkor
figyelmeztet: Ez a szépség, ez a tisztaság sérülékeny, az ember által veszélyben van. A természet,
a világ az ember otthona, a mi otthonunk, amelyben gyönyörködhetünk, de nemcsak gyönyörköd-
nünk kell benne, hanem felelôsséggel is tartozunk érte. Nem lehetünk annyira önzôk, hogy meg-
fosszuk gyermekeinket, unokáinkat attól, hogy ôk is rácsodálkozhassanak annak szépségére, és
otthon érezzék magukat benne. 

Megköszönöm, hogy gondolatait képbe formálva megosztja velünk és a maga képi eszközeivel felki-
áltó jel szeretne lenni: A világ mindenkié. Közös tulajdonunk, otthonunk. Rajtunk múlik, hogy
otthon érezzük-e magunkat benne.

Erzsébet, Mária és Irén mûveire a zsoltáros másik verse illik: Mi az ember, hogy megemlékezel róla,
az ember fia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsôséggel és fönséggel
koronáztad.”(Zsolt 8,4)

Az embert Isten megajándékozta azzal, hogy alkotásával az isteni sokszínûséget, a szépséget tük-
rözze, beleálmodja az anyagba belsô világát: érzelmeit, bánatát, aggodalmait, örömeit és vágyait.
A „homo ludens”, a játékos ember fantáziadús alkotásait láthatjuk az ô mûveikben. Ez is gyönyör-
ködtet: az anyagot a magunk szándékára formálni, sôt, amit mások hasznavehetetlennek tar-

tanak, ócskaságnak, rongydarabnak képzelôerejük vi-
lágában megelevenedik. Nincs kidobott és selejt, nincs
elveszett, ahogyan az Isten számára sincs elveszett em-
ber. Ezt tárják elénk. Néha csak játékosan, máskor bel-
sô világukat szeretnék külsô formákban megjeleníteni.
Belsô világukat. S ha István képeinél azt mondtam,
hogy képeinél a világ, a természet szeretete fejezôdik ki,
akkor itt a világ szûkül. Mert az ember nemcsak úgy a
világban lakik, hanem otthona, háza, hazája van. En-
nek az otthonnak, a hazának szeretete formálódik meg
a textíliák némelyikén. Mert mi itt élünk magyar föl-
dön, magyar hazában. S amik vagyunk, amivé válha-

tunk, azt Ôfelsége a Szent Korona égisze alatt 1100 éves múltunk, történelmünk, kultúránk is
meghatározza. Ha felelôsséget kell éreznünk a világért, akkor még inkább felelôsek vagyunk
szülôföldünkért, hazánkért, hagyományainkért. Gondoznunk, mívelnünk, ápolnunk kell ezt. S
mindezt kedvesen, játékosan, ahogyan a kis angyalkák, vagy éppen a foltok egymásmellettisége
adja. 

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom valamennyiük figyelmébe ezt az alkotó-kiállítást, testvéreink mun-
káit.” 

Az eseményre köszöntôvel, versekkel készültek néhányan, 
A kiállítók részérôl O’sváth István konferálta fel a kiállítást, és szavalt el néhány szép

hazafias verset, majd erre válaszként mûvészeti csoportjuk egy tagja, Magyar András
az elôadónak szóló köszöntô verssel reagált. Egyik vendégünk Dávid Rózsa költônô is
elôadott néhány költeményt saját verseskötetébôl, az Atomkori Zsoltárokból. 

A megnyitót büfével zártuk, aprósüteménnyel, üdítôvel, borral és fôleg sok ôszinte
szóval és kellemes beszélgetéssel. A kiállítás a 2004. december 17 -i megnyitót kö-
vetôen 1 hónapig tartott nyitva.

Kiállítás a Szent Gellért plébániatemplom
galériáján

Az év végén Egyesületünk lehetôséget kapott, hogy alkotó kedvû tagjai megmutassák
az érdeklôdôknek, milyen érdekes tárgyakat, mûveket hoznak létre szabadidejükben.
Ma már egyikünk sem hivatásos a szó hétköznapi értelmében, tehát nem megélhe-
tési forrás ez a tevékenység számunkra. 

Betûrendben a kiállítók: 
• Irányossyné Golarits Erzsébet, aki gobelinjeit, dekoratív textilmunkáit állította ki,
• O’sváth István, aki 36 festménnyel örvendeztette meg a látogatókat,
• Sármásy Zotánné, akinek bájos és hasznos foltvarrással készített tárgyait csodál-

hatjuk meg, és 
• Szollát Sándorné. aki szemet gyönyörködtetô hímzett és horgolt kézimunkáit mu-

tatta be.
A hivatalos megnyitót a plébános úr, Forgács Alajos tartotta:

„Krisztusban Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntök mindenkit, akik ma megjelentek ôrmezôi alkotószellemû testvéreink mûveinek
kiállításán: O’sváth István festményei, Irányossyné Golarits Erzsébet textilmûvész, Sármásy Zolt-
ánné foltvarró, Szollát Sándorné angyalkás és egyéb kézimunkái láthatók. 

A képeket nézegetve úgy érzem, hogy a 8. zsoltár sorai kívánkoznak ide:
„Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsôséged az egekig magasztalja

a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védôbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellen-
szegülôt és a lázadót.

Bámulom az eget, kezed mûvét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.
Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?
Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsôséggel és fönséggel koronáztad.
Hatalmat adtál neki kezed mûve fölött, mindent lába alá vetettél: minden juhot és barmot, a mezôk

vadjait, az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, Uram, mi
Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved!”

A Teremtés könyvének elsô lapjai pedig csodálatos „képet festenek“ Isten és az ember, az ember és a
természet kapcsolatáról. Képes teológia ez, gyermeki rácsodálkozás, ahogyan az ember szemléli
Isten teremtett világát, és azt a meghitt kapcsolatot, ami a bûnt még nem ismerô embert jellemzi.
Miután Isten megteremtette a világot és benne az embert, ezt mondja a Szentírás: „Az Úristen vette
az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy mûvelje és ôrizze.“ (Ter 2,15)

Isten az embernek adja, rábízza a világot. 
Ezután következik be a tragédia: belép az ember életébe a bûn. Fontos tanítása a Szentírásnak, hogy

a bûn nemcsak Isten és ember, illetve embernek a másik emberrel való kapcsolatát teszi tönkre, ha-
nem az ember és a természet harmonikus kapcsolatát is megrontja. Pedig Isten az embernek adta,
hogy „mûvelje és ôrizze“ azt, és hozzátehetném: gyönyörködjön benne, élvezze szépségét. 

O’sváth István képein évszakokról, levegôrôl, vízrôl, erdôrôl, hegyekrôl, egy szál virágról van szó.
„Bámulom az eget, kezed mûvét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.” (Zsolt 8,3)
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tal nem nyertünk, de a frissen létrejött Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi
Regionális Kollégiumának mûködési pályázatán 300 000 Ft támogatást ítéltek meg
szervezetünknek. Ehhez természetesen be kellett mutatni, hogy eddig hogyan tevé-
kenykedtünk, s külön közhasznúsági mérleget és beszámolót kellett készíteni. Ér-
demes megjegyezni, hogy az NCA létrejöttével igen komoly támogatást, ugyanakkor
sokkal fegyelmezettebb mûködést és gazdálkodást prognosztizálhatunk a hazai civil
társadalomban. Mivel az elsô körben sikerrel pályáztunk a mûködési pályázaton,
ugyanakkor a szintén NCA-s nemzetközi kapcsolatépítésre, civil önszervezôdés
elôsegítésére és a minôségbiztosítási rendszerek bevezetésére benyújtott anyagain-
kat elutasították, kötelességünknek tartjuk, hogy jobban felkészüljünk ezekre az igen
komoly pályázatokra, s tegyünk valamit a Nemzeti Civil Alapprogram népszerûsíté-
sére is. Ez annál inkább kötelességünk, minthogy a jelen kiadvány támogatása is az
NCA-nak köszönhetô.

A hazai civil szféra vására, vagy seregszemléje az ôsszel megrendezésre kerülô Civili-
áda. Ennek a rendezvénynek sajátos hangulata van, olyan, mint egy kis „BNV”, bárki
civil kiállíthatja termékeit, bemutathatja szolgáltatásait, vagy csak látogatóként fel-
keresheti, nézelôdhet, kapcsolatokat teremthet, vásárolhat. Itt találhatnak gazdára a
tehetôsebb szervezetek által felajánlott eszközök (pl. számítógép) – sorsolás útján,
vagy kaphatnak néhányan 50-50 000 Ft támogatást az ún. egynapos pályázaton.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén az Ôrmezôi Morus Szent Tamás egyesület pá-
lyázata is sikeres volt, az egyik felajánló, a Civitalis Egyesület 50 000 Ft felajánlásával
az egyesület elnöke, Sebestény István azt a szándékunkat díjazta, hogy az általunk is
rendszeresen látogatott Ôrmezôi Közösségi Ház függönyét kívántuk felújítani. Ez
meg is történt, az elnyert összeget megdupláztuk, és a függönyt elkészíttettük.

Az egyesületnek van ugyan számítógépe és nyomtatója is, de az elektronikus levele-
zés, az internetezés és a saját honlap kialakítása még várat magára, mert ez drága
mulatság. Ezen a helyzeten is pályázattal kívántunk segíteni megragadva a Non-Profit
Információs és Oktató Központ és a MATÁV nyújtotta közös lehetôséget: sikeresen pá-
lyáztunk 1 éves ADSL használatra, valamint a szükséges infrastruktúra egyszeri kié-
pítésére. A szerzôdéskötés a napokban várható, a vonalat már kiépítették. Hama-
rosan lesz saját elektronikus postaládánk, és ha ügyesen pályázunk tovább, akkor a
saját honlap kifejlesztésének és karbantartásának költségeit is elô tudjuk teremteni. 

Közhasznú egyesület lévén az 1%-os adófelajánlásokat is be tudjuk fogadni, ebben az
évben támogatóink jóvoltából ez a bevételünk 141.227 Ft volt. Ezúton is hálásan kö-
szönjük mindazoknak a támogatását, akik éltek ezzel a lehetôséggel, és az Ôrmezôi
Morus Szent Tamás Egyesületet tüntették ki gondoskodásukkal! 

Makrai Rita

Külsõ kapcsolataink

2003. óta tagjai vagyunk az Egyházi Közmûvelôdési Egyesületnek, amely igyekszik össze-
fogni az országban mûködô egyházi közmûvelôdési intézményeket, valamint az egy-
házzal szoros kapcsolatban lévô, közmûvelôdéssel foglalkozó egyesületeket, fele-
kezeti hovatartozásukra való tekintet nélkül. Céljuk, hogy egymás tevékenységét
megismerjük, a jó tapasztalatokat, ötleteket átvegyük, és azokat saját munkánkban
hasznosítsuk. Ennek érdekében évente egy alkalommal két-három napos konferen-
ciát szerveznek, ahol színvonalas elôadás segíti a munkánkat.

A konferenciák közötti idôszakban szükség szerint munkaértekezlet van, ahol tájékoz-
tatást kapunk a finanszírozási lehetôségekrôl (például pályázatok), megbeszéljük a
felmerülô problémákat, a következô konferencia témáját, valamint helyét és idejét.

További cél, hogy megteremtsék az egyesületek közötti kapcsolattartás informá-
ciótechnikai lehetôségeit.

A civil, vagy más néven non-profit szektor egyre nagyobb figyelmet kap, s ez össz-
hangban van az EU normákkal. Egyre több rangos civil rendezvényrôl is hallunk,
amelyekre sokszor egyesületünk is meghívást kap, vagy az interneten felfedezett ese-
ményre magunktól jelentkezünk.  Az EU ún. Alkotmányának elfogadása elôtt július-
ban az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fôigazgatósága támogatásával az Eu-
rópa Ház szervezett tájékoztatót a várható változásokról, H. Kröner, a Nemzetközi
Európa Mozgalom (Brüsszel) fôtitkára ismertette a dokumentum vázlatát, majd
decemberben az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerzôdés római aláírását
követôen a civilek a Parlament „Felsôházába” kaptak meghívást a „A mi Európánk –
a mi alkotmányunk” címmel megrendezett konferenciára. Ezeken a rendezvényeken
is képviseltettük magunkat.

Megkíséreltük, hogy folyamatosan jelen legyünk a médiában. Szerzôdésünk van az
MTI-vel, hogy az általunk leadott híreket ingyen jelentetik meg – félévente 5 híradás
erejéig. Hirdettük az 1%-os kampányunkat is, majd ôsszel az Újbudában és a Magyar
Nemzetben köszönetet mondtunk a támogatóknak. Az Újbuda egyébként magától is
felkeresett minket, hogy a Morus nap után beszámoljon tevékenységünkrôl, s veze-
tôinkkel interjút készített, amely a július 7-i számban meg is jelent.  

Forrásaink, pályázatok

Az egyesület mûködésének anyagi alapjait egyre nagyobb mértékben a pályázatokon
nyert támogatások jelentik. Sikeresen pályáztunk ismét a XI. kerületi Önkormányzatnál,
nevezetesen az Önkormányzat kulturális pályázatán 100 000 Ft-ot, a civil szer-
vezetek közösségszervezô törekvéseinek támogatására pedig 80 000 Ft-ot nyertünk.
Ezekbôl tudtuk a kirándulások, a Morus nap, a hangversenyek és a szeretetcsoma-
gok költségeit fedezni.  A Fôvárosi Önkormányzat mûködési pályázatain sajnos ezút-
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Karitatív tevékenység

Végül, de nem utolsó sorban, pár szóval szeretnénk összefoglalni az Egyesület szintén
alapszabályban rögzített karitatív tevékenységét. 2004-ben a Húsvét alkalmából 45
fô rászoruló embertársunknak tudtunk szeretetcsomagot készíteni, s ugyanennyi
lakótársunkon segítettünk Karácsony elôtt is. A csomagokat a pályázatokon nyert
pénzekbôl és a Plébánia Karitász szervezetének adományából fedezzük, tartalma
általában hasznos, tartós élelmiszer, télen déligyümölcs is. Ilyenkor a Profi Budaörsi
úti üzletében – ennyi reklámot igazán megérdemelnek segítôkészségükért – adjuk le
rendelésünket, majd 7-8 társunk az elôre elkészített üdvözlô levéllel együtt széthord-
ja a csomagokat. Ezt a hagyományt még nagyon-nagyon sokáig szeretnénk ápolni.
Sokáig szeretnénk mások baján segíteni, sok-sok ember hétköznapjait megszépíteni. 

Zárszó

Eddig a 2004. évi beszámoló. Lehet, hogy nem teljes, de mindenképp azt a szándékot
tükrözi, hogy közelebb hozzuk tevékenységünket embertársainkhoz, megismertes-
sük velük munkánkat és programjainkat, hogy minél több ember érezzen kedvet az
effajta közösségi élethez, kulturális és karitatív tevékenységhez. Várjuk újabb és
újabb pártoló tagok és új belépôk jelentkezését is az Ôrmezôi Morus Szent Tamás
Egyesületbe!

Ôrmezô, 2005. január

Szentmise, templomépítés

A Közösségi Házban (Cirmos utca 8.) minden vasárnap reggel nyolc órakor római kato-
likus szentmisét szervezünk. Egyesületünk arra törekszik, hogy a szentmisét méltó
körülmények között lehessen bemutatni. Anyagi lehetôségeinkhez képest folyama-
tosan bôvítjük eszköztárunkat.

2004. szeptembere óta a miseénekeket diavetítôn láthatják híveink. A jól látható, nagy
betûket idôsebb társaink is el tudják olvasni, így bekapcsolódhatnak – be is kapcso-
lódnak – az éneklésbe. Amióta a diavetítô mûködik, többen, hangosabban éneklünk.
A diavetítô gépet a Szent Gellért Plébánia biztosította, a diavetítésre alkalmas, fóli-
ára nyomtatott énekeket ugyancsak a plébániától kaptuk. A vetítôvásznat állvánnyal,
valamint a diakeretek egy részét egyesületünk vásárolta, sok diakeretet és a tárolá-
sukra alkalmas kis táskát Fekete Sándorné adományozott nekünk. Köszönjük!  További,
háromszáz darab diakeret tárolására alkalmas táskát egyesületünk vásárolt.

A tükröt takaró szalagfüggöny a sok használattól elromlott. A Közösségi ház – anyagi
fedezet hiányában – nem tudta megjavíttatni. Pályázat útján nyert pénzbôl a füg-
gönyt felújíttattuk, ami 100 000 Ft-ba került. Megoldatlan volt az oltár megvilágítása,
ide égôket vásároltunk, hogy megfelelô fényt lehessen biztosítani.

A mindennapok tevékenységei közepette sem téveszthetjük szem elôl az egyesület
alapszabályban rögzített célját: „Az Egyesület fô célul tûzi ki Ôrmezôn ökomenikus célokat is
szolgáló katolikus kápolna vagy templom és hozzá kapcsolódó kulturális és szociális központ épí-
tését.” 

Vajon mi történt az idén ezzel a célkitûzéssel, vajon közelebb jutottunk- e hozzá?  Azt
már régóta tudjuk, hogy Ôrmezôn „elfogytak” a beépítésre váró foghíjak, s új temp-
lom építésére pénzt is nehezen szednénk össze, nem beszélve arról, hogy az egyház
sem tudná támogatni egy új, önálló plébánost kívánó fejlesztésünket. Marad tehát
az átalakítás és a kápolna. Korábbi elnökünknek, Forgách Tibornak is tartozunk az-
zal, hogy a tôle származó ötletet megpróbáljuk kivitelezni: a Menyecske u. 14-ben lé-
vô, az idén utolsó aktív évét szolgáló óvodaépületet szeretnénk az Önkormányzattól
elkérni, és ökumenikus célokat szolgáló kápolnát és vele összhangban lévô Ôrmezôi
Civilek Házát alakítanánk itt ki. Felvettük a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal,
Forgács Alajos plébános úr levelet írt Veresné Krajcár Izabella alpolgármester asszony-
nak ez ügyben. Megpróbáltuk a Közösségi Ház vezetôjét, valamint a lakótelep kép-
viselôjét, Jellinek János urat is magunk mellé állítani. Sajnos egyelôre nem sikerült áttö-
rést elérnünk, az indoklás szerint az oktatási intézmény jellegét meg kell ôrizni, és
csak oktatási célokra lehet hasznosítani.   

A Civilek Háza megvalósításának ötlete nem csak nekünk jutott eszünkbe. Így mûköd-
tetnek imaházat és közösségi helyiségeket a herceghalmi civilek is az ottani önkor-
mányzat támogatásával. A létrehozott épület igen tetszetôs és sok mindenre hasz-
nálható a szentmisétôl a koncerteken át a fiatalok rendszeres internetezéséig. Veze-
tôségünk látogatást tett a Herceghalom Közalapítványnál, s nem csak egy esztétikai
élménnyel lettünk gazdagabbak, hanem reményt is nyertünk arra, hogy így is lehet.
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