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A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 

 

2012. június 

Juhász Gyula: Trianon 
 
Nem kell beszélni róla sohasem,  
De mindig, mindig gondoljunk reá.  
 
Mert nem lehet feledni, nem, soha,  
Amíg magyar lesz és emlékezet,  
Jog és igazság, becsület, remény,  
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül,  
S magyar szív és ész tartott meg bizony.  
Egy ezer évnek vére, könnye és  
Verejtékes munkája adta meg  
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.  
 
És nem lehet feledni, nem, soha,  
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,  
Hol királyokat koronáztak egykor,  
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,  
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
 
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke,  
És mienk volt a legszebb kék szalag,  
Az Adriának gyöngyös pártadísze!  
És nem lehet feledni, nem, soha,  
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol  
Ferenczy festett, mestereknek álma  
Napfényes műveken föltündökölt,  
S egész világra árasztott derűt.  
És nem lehet feledni, nem soha,  
Hogy Váradon egy Ady énekelt,  
És holnapot hirdettek magyarok.  
És nem lehet feledni, nem, soha  
A bölcsőket és sírokat nekünk,  
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,  
Dicsőség és gyász örök fészkeit. 

Mert ki feledné, hogy Verecke útján  
Jött e hazába a honfoglaló nép,  
És ki feledné, hogy erdélyi síkon  
Tűnt a dicsőség nem múló egébe  
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!  
Ő egymaga a diadalmas élet,  
Út és igazság csillaga nekünk,  
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, 
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,  
A pokol kapuin is győzni fogsz,  
S a földön föltalálod már a mennyet!  
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol 
Arany Jánost ringatá a dajka  
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,  
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,  
Bírnád feledni Kassa szent halottját  
S lehet feledni az aradi őskert  
Tizenhárom magasztos álmodóját,  
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra 
 
Trianon gyászos napján, magyarok,  
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,  
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,  
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan  
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött  
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek  
Némán, csupán a szív veréseivel  
S a jövendő hitével egy nagy esküt,  
Mely az örök életre kötelez,  
A munkát és a küzdést hirdeti,  
És elvisz a boldog föltámadásra.  
 
Nem kell beszélni róla sohasem  
De mindig, mindig gondoljunk reá! 



 

 
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, 
június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 
tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés.[2] Az erről szóló Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot[3] Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) 
kezdeményezte. Az indítványt támogatta a Fidesz, a KDNP és a Jobbik frakciója, míg az MSZP ellene foglalt 
állást arra hivatkozva, hogy a javaslat „rontja Magyarország jó szomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a 
határon túli magyarok érdekeit”[4]. Az MSZP-ből 55-en a nem gombot nyomták meg, az LMP-ből 12-en 
tartózkodtak. 
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása 
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 
Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, így az 2010. június 4-én hatályba is 
lépett. 
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra 
erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik utódállama, bár jogilag nem nevezhető utódállamnak) és a háborúban győztes antant szövetség 
hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között 
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint 
az újonnan létrejött Csehszlovákia[12] és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól 
emellett a saint-germaini békeszerződés is rendelkezik.) 
Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc 
államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni 
döntés 23,4 millió lakost érintett: 

• 300 ezer került Ausztriához, 
• 3,5 millió Csehszlovákiához, 
• 5,3 millió Romániához, 
• 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavónország 2,6 millió lakosát). 

Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt.[13] 
Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott, ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam 
területe, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 20 913 km2-t kapott, Horvátországgal együtt 62 ezret. 
Csehszlovákia 61 661 km2-t. Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t Olaszország 
pedig Fiumével 18 km2-t kapott. 
 

 

 



Kirándulás a Pilisben 
 

Plébánián maréknyi, ám annál lelkesebb csapata ismét útnak indult pár hete, hogy a városi 

forgatagtól, az iskolai és munkahelyi gondoktól, feladatoktól távol eltöltsön egy napot jó 

társaságban, szép vidéken, kellemes fizikai erőpróbával.  

Mint legtöbb kirándulásunkon ismét a Pilis vonulatait gyűrtük magunk alá. Első nagy 

állomásunk a Nagy- Kevély volt, ahová izgalmas, sziklás, gyíkok- lepte úton kaptattunk fel. 

Onnan leereszkedve, a törökökhöz hasonlóan, második alkalommal sikerült bevennünk az 

egri várat, bár minket szerencsére nem vártak szuroköntő asszonyok és elszánt Bornemisszák 

vagy Dobók. Semmilyen ellenállásba nem ütköztünk, pusztán rossz felé kanyarodtunk. 

Bárcsak Szulejmán hadai így jártak volna! Persze nem a valódi egri várról beszélek, hanem 

annak másáról, amit a filmforgatásra építettek. Megérkezve láttuk, hogy egy másik csoport 

épp megeleveníti a Gárdonyi-féle eseményeket, és fakarddal, borokkal komoly harcot 

folytattak. Mi sem voltunk restek! Szülők és gyerekek egyaránt számot húztak fejükre- Aninak 

köszönhetően- és már indult is a számháború. A két csapat többször is nekilendült, de végül 

nem tudtuk egymást legyőzni. Döntetlennel ért véget a küzdelem, és magunk mögött 

hagytuk a várat. Hazafelé indultunk, s még egy kicsit elidőztünk az alakjáról elnevezett Teve-

sziklánál, majd beérve a közeli településre fagyinkkal együtt elnyaltuk a kirándulás végét. 

Bár Székely Bertalan sokkalta tehetségesebb, mégis most beszéljenek az én képeim tovább: 

 

   
 

    
LÁTOD, MIBŐL MARADTÁL KI!!!!????                                /Dödö/ 

 
 



 
                                

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első 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. 
 
 

 
 

Egész tanév minden öröméért és 
bánatáért, 

minden sikeréért és kudarcáért 
 

adjunk hálát együtt 

2012. június 17-én a 9 órai 

Te Deum  szentmisében! 

Június 10-án   ÚRNAPJA   lesz. A körmenet szebbé 

tételéhez egész héten virágszirmokat gyűjtünk a 

sekrestyében! Elsőáldozókat várjuk szirmot hinteni ! 

 Elsőáldozóink. Imádkozzunk értük! 

 
Józsa Luca,  Szilágyi Viktória , Pirisi Borbála,  

Bagi Búcsú,  Balázs Benedek,  Szigeti Péter,  

Gyermektábor, NYÁRI TÁBOR, Ifi tábor:  
Július 1. – július 7. Eger 

A tábor önköltségi ára hittanosainknak 5000 Ft, 
(egyébként 20.000 Ft) 

 melyet a jelentkezési lapokkal együtt kell leadni 
 jún. 17-én!!!  

 

Templomunk felszentelésének 16. évfordulóját ünnepeljük  

2012. augusztus 19-én 

 a fél 12-es püspöki szentmisén.  

A szentmisét követően közös ebéd lesz a híveknek a templomkertben,  

a hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 4 órakor,  

játékok a gyerekeknek,  

és pingpongozási lehetőség –nem csak- kamaszoknak (ütőt, labdát hozzatok!) 

Miserend változás  
Nyári időszakban (június, július, augusztus 

hónapokban) a Kruspér utcai Szent Tádé kápolnában 
hétfőn és szombaton nem lesz szentmise. 

Július és augusztus hónapban a Magyar Szentek 
Templomában júl. és aug. hónapban nem lesz 
vasárnap este 7-kor az egyetemista szentmise! 

 

2012. június 16-án  papszentelés lesz 

Esztergomban. Imádkozzunk régi               

és új papjainkért! 

 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap első 
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. 

 


