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Szeptember elseje az iskolakezdés napja, ekkor kezdıdik az új tanév, de az 

elıkészületeket már augusztusban elkezdik. A tanárok szabadsága augusztus 
közepén lejár, hiszen számos teendıjük van az iskolaév kezdete elıtt: az órarend 
összeállítása, az éves feladatok összehangolása, a tanítás technikai hátterének 
biztosítása, ellenırzése. Az iskolások eközben a tanszerek vásárlásával készülnek 
az új tanévre. A diákokban pedig még frissen élnek a nyári élmények, táborok, 
kirándulások, emlékek sokasága és nem könnyő visszazökkeni. 

A Szentlelket segítségül hívjuk a tanév kezdetén, s hálát adni a tanév végén. De milyen 
céllal? Érték- vagy tudásközpontúságot szeretnék? Már eleve hamis a szembeállítás vagy 
kérdésfelvetés, mert az egyik nem zárja ki a másikat, s az érték - hit és erkölcsi érték - nélküli tudás 
nagyon könnyen gıghöz, nagyképőséghez vagy súlyos bőnök elkövetéséhez vezethet. Szélsıséges, 
de jó példa erre a rafinált bőnözık sora, akik valamilyen területen roppant nagy ismerettel 
rendelkeznek, de azt nem a megfelelı célra használják. 

Boldog az a nemzet, melynek vezetıi képesek felismerni mindazokat az elınyöket, amelyek 
a különbözı típusú és szellemiségő iskolákban rejlenek, és azokat érdekegyesítı módon az egész 
társadalom javára, és nem megosztására tudják fordítani. Legelıször ezért kérjük:  "Jöjj, Szentlélek 
Úristen!"  
 Egy társadalom annyit ér, amilyenek az iskolái. Ott nyílnak meg a lelkek egymás 
megbecsülésére, a kitartó munkára, az igazmondásra, a nagylelkőségre, a gyöngék fölkarolására, 
és sorolhatnánk még azokat az ideálokat, amelyeket az iskola képes lenne fölszítani a jövı 
reménységeiben. „Azé a jövı, aki eszményt tud adni a felnövekvı nemzedék elé” - mondja szentélető 
pápánk, II. János Pál pápa. Minden iskolának, de a katolikus iskolának még inkább hivatása, hogy 
világosan megfogalmazott eszményt adjon egy értékvesztett korban. Segítsen megálmodni a jövıt 
annak a gyermeknek, aki még nem tudja, hogy mi lesz belıle, aki elıtt a holnap kifürkészhetetlen 
titok, aki napjainkban túl korán találkozik a tragédiával. Ezért kérjük újra: „Jöjj, Szentlélek 
Úristen!” İ a nagy Tanító, aki tanárokat-diákokat, képes rádöbbenteni hivatásukra és 
talentumaikra, amelyekkel megajándékozhatják egymást. Mert az iskola sokkal inkább a 
hétköznapi megajándékozás helye, mintsem egy alagút, amelybe szeptemberben bedugjuk a 
fejünket, és alig látjuk a végét. 

Végül a tanévkezdés az újrakezdés lehetısége is. Év elején tiszta lappal indul neki az évnek 
minden diák. Bármilyen volt az elızı iskolaév eredménye, lehet javítani! Amikor pedig az ember 
már kinıtte az iskolapadokat, akkor jön az igazi, a nagybetős iskola, az Élet iskolája. Az értékelés 
nem külsı mérce, szimpátia, vagy divat szerint történik, hanem, hogy mennyire sikerült olyanná 
válni, amilyennek a Mester akart, mert ennek az iskolának İ a célja, és İ a jutalma:  

„Jöjj, Szentlélek Úristen!” 
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 Idén templomunk 11. születésnapját ünnepeltük augusztus 19-én. Ünnepélyes mise, sok ministráns, és még több pap, és 
még annál is több hívı, bár a tavalyi létszámhoz képest, hogy saját szavaimmal éljek, pangás volt, ez jelenti azt, hogy kevesebben 
voltak. Utána fenséges lakoma a kertben, majd sütik garmadája, ping-pong meccsek, ja persze sakkbajnokság, és az 
elmaradhatatlan Papok-Papák meccs, mely idén döntetlennel végzıdött. De az ünnephez hozzátartozik az elıkészület is, amit 18-án 
tettünk meg! 
 Délután 4 óra körül gyülekeztünk, a tapasztaltabbak krumplipucolóval, és volt olyan, aki a többiek jóindulatára 
hagyatkozott, hátha hoz valaki több hámozót (én például hármat vittem). Aztán nekiszabadultunk annak a rengeteg krumplinak, 
nem is tudom, hány kilót hámoztunk meg, csak annyit, hogy 2 zsák volt. Jó egy óra alatt meg is pucoltuk: mindenkinek volt egy 
saját specialitása: például Orsi a lyukakat vágta, Ildi a kisebbeket, míg én az óriáspéldányokat pusztítottam (mondhatni volt olyan, 
amelyiket a felére csökkentettem). Majd ezeket a lehámozott burgonyákat sikeresen fölaprítottuk, ami persze viccesen sikerült, 
mert Ildi gatyája csupa keményítı, a kezem csupa vágás, és akik túl közel ültek a vizes fazékhoz azok csupa vizesek lettek a 
távolabb ülık célzási miatt. De a legjobb akkor is a hangulat volt: mindenki beszélgetett, vagy nagyon koncentrált a munkára (az 
ilyen arcokat lett volna érdemes lefényképezni, persze nem történt meg). Késıbb a kertben segédkeztünk, és végül egy nagyon 
finom lakomán vettünk részt: Lecsó a’la Ellenrieder Gábor.  
 Másnap pedig volt az ünnep: mindenki egy kicsit 
gondosabban kiöltözött, kicsit izgult, kicsit ideges volt, de 
mégis nagyon jól sikerült. A prédikációt Bíró püspök 
mondta, egyik leglényeglátóbb gondolata, hogy: „Szent az, 
aki határozott és egyértelmő döntést hoz Isten mellett.” 
Ebbıl kiindulva akárkibıl lehet szent!  
Mise után a kertben ismét mennyei pörköltet ehettünk. 
Aki ott volt, annak lehetısége volt enni, inni, pingpongozni, 
sakkozni, beszélgetni, majd késıbb a Papok-Papák 
meccsen szurkolni. Hazai papokat az ifjúság 
közremőködésével lelkes ováció fogadta. A lelkes 
küzdelem végeredménye 2-2 lett. Ezt követte a Fiúk – 
Papák focimeccs, melyben a -- -- kerültekki gyıztesként.   
 Ezután ismét a lelkes ifjúság közremőködésével 
röpke fél óra alatt helyrepakoltuk az ebédnél 
használt padokat, és meglepı módon még így is kellemes 
társalgás alakult a sok segítıkéz munkája közben.  
Hát így ért véget a búcsú, templomunk „születésnapja”. Ismét nagyon jó volt, ismét rég nem látott arcokat lehetett látni, ismét 
beszélgettünk egymással, és ismét kértük Isten kegyelmét az elkövetkezendı sok esztendıre. 
              (Bogyi) 

Sajnálatos módon tehetséges riporterünk nem tudott idén segíteni a tudósítás elkészítésében, így több ember közremőködésével 
született az alábbi rövid összefoglaló az örökrangadóról: a Papák – Papok focimeccsrıl.  

Játék idı 2 x 20 percJáték idı 2 x 20 percJáték idı 2 x 20 percJáték idı 2 x 20 perc. 
 
Papák csapata: Papák csapata: Papák csapata: Papák csapata:     
Matolcsy Károly 
Meskó Örs 
Ellenrieder Gergı (1. gól) 
Németh Ferenc 
Gönczöl Csaba 
Sági László 
Tóth Ákos 
Vadász Béla 
Kassay Jenı 
Stróbl Kristóf  (3. gól) 
Tolonics Gyula. 
    

    

Papok csapata:Papok csapata:Papok csapata:Papok csapata:    
Écsy Gábor 
Licskó Szabolcs 
Lavcsik Csaba 
Forgács Alaljos 
Tóth Zoltán Fülöp 
Dr. Németh László 
Feldhoffer Antal 
Crossey Philip 
Mékli Attila (2. gól és 4. gól) 
 
 
 

 Az I. félidıben a papák aktivitása volt nagyobb, a papoknak csak a kapusa tüsténkedett hárításaival. A sok bravúros védés 
mellett viszont a 20. percben Ellenrieder Gergı talált a papok hálójába. 
 A II. félidı 3. percében egy fura bedobásból egyenlítettek az atyák. Mékli Attila atya dobta be a labdát a lábakra, mely 
igen szerencsés módon az édesapák hálójában kötött ki. Ezt követıen a papok nagy lendülettel küzdöttek, de köztük legnagyobb 
sikert ifjú káplánunk, Szabolcs atya aratta, ahányszor a labdába ért. Eközben persze a papák is helyzeteket hoztak létre, nem is kis 
számban, amelyek során a 11. percben egy bedobást Kristóf értékesített a papokkal szemben. 2 – 1. Egy percre rá ismét Kristóf 
célozta meg az ellenfél kapuját, de ezúttal mellé ment. A 16. percben a papák egy csodás, de kihagyott helyzete után váratlanul 
fordult a kocka, és Attila atya berúgva második gólját egyenlített és ezzel megadta a végeredményt is. 2 – 2. A 22. percben Kristóf 
ismét szép lövéssel veszélyeztette a papok kapuját, de csak veszély maradt. Egy helyzet itt, egy helyzet ott. Változatosan alakultak 
kisebb helyzetek. Szép támadások sorozata alatt csak a kiváló kapus mentette meg a papok csapatát az újabb góloktól, de 
eredményt változtató rúgás már nem volt. Így zárult az idei meccs, izzadtan, fáradtan, de boldogon, végül is egyik csapat sem 
nyomta le a másikat. Jövıre újra próbálkozhatnak! 



 

 
 

 Hát igen, ismét itt az iskola, vége a nyárnak, amelyben remélem mindenki feltöltıdött élményekkel a 
„szürke hétköznapokra”. Számomra ilyen élmény volt a hittantábor, hiszen idén is voltunk Vonyarcvashegyen július 
elsı hetében, ahol most is sok-sok lurkó rosszalkodott. 
 Nos, hogy végre belekezdjek: ez évben július 1-7-ig tartott táborunk a már megszokott helyen. Összesen 
harmincan voltunk, 24 gyermek, akiket tapasztalatok alapján nem is neveznék gyermeknek, és a maradék 6 ember a 
vezetık, akik közül 3 felnıtt, és 3 kamasz volt.  
 Persze idén is megérkeztünk épségben, ami kisebb csodával ért föl, mert csak 2 „felnıtt” (azért teszem 
idézıjelbe, mert tulajdonképpen egy volt: Gabi, és én voltam a másik fınök a tizenhat éves fejemmel) volt jelen, de mindenki nagyon éretten 
viselkedett: a kamaszok segítettek nekünk, a kisebbek pedig hallgattak ránk. Most is voltunk tömérdek érdekes helyen: az Afrika Múzeumban 
Balatonedericsen ( ahol többek közt Gábor atya le van fényképezve, mint zulu törzsfınök), innen a bátrabbak a kezdıdı esıben 
hazagyalogoltak a Pele Apó Tanösvényen ( igazán tanulságos, átmozgató túra, amirıl be kell, hogy valljunk, a hegyrıl való lemenetben már 
sokkal jobban élveztünk, mikor is történt egy-két bukás-csúszás, persze semmi komoly baj a sáros nadrágokon kívül). Most is volt a csapat 
nagy része Kehidakustányban (ahol a lehetı legtöbbet kipróbáltak: a csúszdákat, a sodró medencét, sajnos idén nem lehetett ugrálni), míg a 
kis rész elment a Tapolcai-tavasbarlangba (ahol igen családias hangulatban végigvisítoztuk az utat. Volt szerencsém jelen lenni, és bár 
eveznem kellett volna, megoldottuk, mert belekapaszkodtunk az elıttünk levı csónak kötelébe, és így húzattuk magunkat, itt ismét 
megköszönjük Hajni lelkes evezését az elsı csónakban, míg a mi lélekvesztınkben Kinga és Vera felváltva segítettek neki az evezıkkel). 
Persze most is volt kézmőves foglalkozás (kivételesen a jó idıre tekintettel a strandon rendezkedtünk be, ami kicsit sem kelltett feltőnést 
az ott pihenni próbálók számára, amikor mi elkezdtük a kezeinket alkotáshoz használni), Ki Mit Tud? (jó sok induló volt, sıt a legkisebbek még 
egy könnyőnek nem nevezhetı koreográfiával is kiálltak, el is vitték az elsı díjat!), egész napos strand, és csúszdázás (jó látni, hogy a 
„következı nemzedék” nem olyan elveszett a csúszdán való száguldásban, mint ahogy törékeny testalkatukból következtetni lehet), mennyei 
ebédek és vacsorák a Nudliban (mint például a milánói makaróni: minden évben hihetetlen sikert arat), akadályverseny (amit Panni barátnım 
és szerény személyem állított össze, gondolván, hogy most legyen valami új… Hát ilyet sikerült alkotnunk, ennek ellenére egészen jó 
hangulatban telt el az idı ott is) ja és persze a nem elhanyagolható szalonnasütés, bár idén az idıjárás közbeszólt, mert a vizes fa nem volt 
hajlandó meggyulladni (legalábbis nekünk nem), és ezen sokan elkeseredtek, sıt kicsit idegesek is lettek, de aztán Gábor atya a házban 
megsütötte a szalonnákat, szóval nem volt semmi probléma. 
 A tavalyi beszámolómban azt írtam, hogy nagy dolog volt, hogy vezetısegéd voltam. Most kijelenthetem, segédnek is jó lenni, de 
igazi vezetınek még jobb! Jó, nem állítom, hogy csak csupamókakacagás, de én nagyon szerettem. Végre én is tehettem valamit azért, hogy 
mások jól érezzék magukat! És ez lehet, hogy csöpögısen hangzik, de be kell látnom, hogy így van. Ilyenkor ébred rá az ember, hogy nincs 
egyedül a világban, vannak körülötte mások is, akikért akár felelıs is lehet, sıt ık még várhatnak is valamit, amit teljesíteni,… na annál nincs 
jobb! Vegyük például a kamaszokat: a nagyobb fınökök engedélyével a 13 évesnél idısebb gyerkıcöket elvittem, majd késıbb Panni és Dödı 
csatlakozásával elvittük a közeli Szent Mihály-dombra, és ott beszélgettünk, jobban megismertük egymást, és a társaság bizonyult annyira 
felnıttnek, hogy nem nevetett a másikon, hanem mindenki maximálisan kihasználta a benne rejlı empátiát. Az elsı este még kicsit fura volt 
mindenkinek, de már másnap kérdezték, hogy megyünk-e, és hogy mirıl fogunk beszélgetni (néhány témát fölvetettem, nehogy kudarcba 
fulladjon a dolog, és sikerült kötetlen beszélgetést kialakítani). Ez is például egy elvárás volt, aminek fura mód örültem.  
 Mégis a legjobb az utolsó este volt: a már említett kis csoporttal kivételesen nem császkáltunk el, hanem ott maradtunk a háznál 
(csupán a véletlen mőve, mert esı lába lógott, és nem mertünk elindulni) és ott kérdéseim alapján mindenkitıl megtudtuk a véleményét a 
táborról (néha úgy éreztem, amit a többiek megerısítettek, hogy kicsit riporter voltam), amikor Gábor atya odajött, és velünk beszélgetett, 
aztán késıbb Kati is kijött a kulipintyóból. Jó volt hallani, hogy arra a kérdésre, Mi volt a legjobb a táborban, az volt a leggyakoribb válasz: 
„A beszélgetések”. ÉS nem csak azért volt jó hallani, mert készültem rá, hanem mert tele voltak tapasztalatokkal, amiket másmilyen 
közegben nem szerezhettünk volna meg a másikról, mert mindenki egy kicsit jobban megnyílt, és tudott beszélni problémáiról, és közösen 
elmélkedtünk rajtuk. Ez nekik is nagyon sokat jelentett, mert így rájöttek, hogy van megoldás, és nincsenek egyedül ezekkel a bajokkal. A 
legjobb vélemény plébánosunk szájából kelt útra, mondván: „Jó látni, hogy a következı nemzedék nincs elveszve, lehet rájuk alapozni.”.  
 Úgy alapjában véve mindenki kellemesen csalódott, mert bár mindenkinek hiányzott valaki, a táborból fıleg Csaba és a nagyobbak, 
mint vezetık, de ennek ellenére elég jó kis csapatot hoztunk össze, és senkinek nem történt baja. 
Amikor hazaértünk, sok rokontól hallottam vissza, hogy csemetéjük, tesójuk, vagy csak barátjuk milyen lelkesen mesélt a táborról, a 
programokról. Nagyon jó volt, hogy nem volt hiába a sok elıkészület, izgulás, és végül tevékenykedés. 
 
Egyszer volt már, hogy tapasztalatot vontam le, most ismét megteszem: 

1. ha valaki gyerekekkel foglalkozik, vegye ıket komolyan, s nem kell lenézni ıket! Itt bebizonyosodott számomra, hogy ha úgy 
beszélek velük, mint egyenrangú partnerrel, sokkal többet elérek, mint parancsolgatással, mert ık is fel tudják fogni a dolgokat és 
döntésképesek. 

2. ha valaki vezetınek készül egy táborba, nem árt elıtte nagyon-nagyon-nagyon felkészülnie: elıre agygyakorlatokat végezni, hogy a 
problémákat meg tudja oldani, ötletekkel készülni, hogy lehet egy rakás gyerek, akiket inkább neveznék egy rakás bolhának 
fejenként, lekötni, kézmőves foglalkozásra, komolyabb dolgokkal készülni (idén például szélcsengı készítés is volt) 

3. gitárral, és gitáros énekekkel, sıt ha mise várható, akár egy egész mise összeállítása is érdemes 
4. egy nagy adag OPTIMIZMUS is kell! 

 
Befejezésnek: hihetetlen jó csapat verıdik össze egy ilyen táborban, minden tagja egy kincs, egy saját kis világ, amelynek megfejtéséhez 
ugyan nem elég egy hét, de egy részét sikerülhet kibogarászni, ha az ember elég türelmes, és türelmének meg van a maga jutalma: az a fajta 
bizalom, amit nem lehet máshogy megszerezni, s a jó barátságok, melyek áthidalva a korkülönbségeket, családias légkört képesek kialakítani. 
Ráadásul ez a csapat nem megy szét, csak mert a tábornak vége van.   
 
És végül: aki nekem ezek után azt mondja, hogy milyenek ezek a mai fiatalok, elmesélem neki a táborunkat és azzal a mondattal fejezném be, 
amit Gábor atya mondott: nagyon jó látni, hogy ha az ember megbízik a nála fiatalabbakban, nem éri csalódás, mert akárhány éves az illetı, a 
megfelelı módon fog viselkedni! „Jó látni, hogy a következı nemzedék nincs elveszve, lehet rájuk alapozni.” 
             Bogyi 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Szeptember 9-én vasárnap 

a 9 órai szentmisén lesz 

az ünnepélyes Veni Sancte. 

 „Hívjuk, várjuk a Szentlelket!” 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı 
vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., 
Pf.: 70. levélcímen. E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

Az idén is lesz az iskolákban hitoktatás . 
Ezt az igényt a szülınek kell jelezni az 

osztályfınöknél. 
A hitoktatás szept. 17-én kezdıdik. 
Ovis hittan  október elejétıl lesz. 

A városmisszió programja 
szeptember 

16. 
vasárnap  

szeptember 
17. 
hétfı  

szeptember 
18. 
kedd 

szeptember 
19. 
szerda 

szeptember 
20. 

csütörtök 

szeptember 
21. 

péntek 

szeptember 
22. 

szombat   

HIT napja 
SZERETET 
napja 

VÉRTANÚSÁG 
napja 

ÖRÖM napja 
REMÉNY 
napja 

JÖVİ napja  

9.00 Reggeli ima Reggeli ima 

10.00 

Elıadás 

Ralph Martin  

Elıadás 

Böjte Csaba 
ofm 

Elıadás 

Jean-Luc Moens  

Elıadás 

Nicky 
Gumbel  

Az öt fıpásztor 

kerekasztal- 

beszélgetése 

11.30 

SzentmiseSzent István 
bazilika 

Szent István tér 
www.basilica.hu 

SzentmiseSzent 
István bazilika 
Szent István tér 
www.basilica.hu 

  

SzentmiseSzent 
István bazilika 
Szent István tér 
www.basilica.hu 

13.00 

EbédCorvinus Egyetem 
Étterem 

1093 Bp., Fıvám tér 8.  

EbédCorvinus Egyetem Étterem 
1093 Bp., Fıvám tér 8.  

15.00 

Mőhelyek4 
helyszínen 

 

Mőhelyek4 
helyszínen 

 

Zarándoklat és 

szentmise 

Esztergomban 

Mőhelyek4 
helyszínen 

  

Mőhelyek4 
helyszínen 

 

15.00-

tól Plébániai programok és misszió a városban 

19.00-

tól 

Elıkészületi 

nap 

  

Vendégek 

fogadása 

 

16.00: 

Kis Szent 

Teréz 

ereklyéjének 

fogadása 

Szentmise 

Ünnepi 
megnyitó  
a Szent 
István-

bazilikában 

Esti programok 

Fáklyás 

felvonulás  

és szentmise 

a Gellért-

hegyen 

Záró programok 


