
  Légy áldott, 
Szent István király!

Nagyjaink, példaképeink élete megismételhetetlen. 
Október 23-a alkalmából a Gloria Victis emlékmű-

nél is megemlékeztünk nemzetünk jelzett és emléket 
nem hagyó mártírjairól. A legtöbbjük csendes hős, akik-
nek kijára „fehér mártír” megtisztelő cím. Szülők, testvé-
rek, csendesen hulló könnyek és évtizedekig hordozott, 
a magányban feltámadást érlelő keresztutak hősei. Ők  
a fehér vértanúk.
 Popper Péter úgy tanítja, hogy minden a csendben 
születik. Még egy nemzet sem lett egyszerre kész, hiszen 
még a teremtés sem fejeződött be. Folyamatosan vál-
tozik, teremtődik a külső világ és a belső titok is, mert 
minden a csendben érlelődik. A szent előnév meg ne za-
varjon senkit. Ma úgy fordítjuk, hogy hős, a hit bajnoka, 
hétköznapok hőse, aki ember maradt. Ezért is kell egy-
mást biztatnunk: Tarts a győztesekkel! Hőseink példája 
akkor ösztönöz minket, azaz akkor éltet bennünket, ha 
észrevesszük őket. Külön titka az életnek, hogy ez sokszor 
csak jókora késéssel történik. Későn látjuk meg azt kis-
lányt, aki a nevelőintézetben sírdogál, mert csak őt nem 
látogatják. Azt az elhagyott jegyest, aki, bár szépen titkol-
va, de beszerzi a babának való kincseket. A gyász kereszt-
jét hordozót, aki egy-egy ruhadarabot őrizget a szeretett 
személy múltjából, mint a kisgyerek teszi a tőle már elsza-
kíthatatlan játék babájával.
     Mi nem általában sztárolunk valakit, valamit, ha-
nem konkrétan tartunk számon hozzánk nőtt, velünk 
élő embereket, szokásokat, emlékeket. A kereszténység 
hajnalán tovább élt a római hagyomány, miszerint Viri 
probati, azaz csak kipróbált emberek lehettek vezetők, 
hősök, példaképek és papok. Szent Istvánt és tetteit a 
jelen igazolja. Bár az is tény, hogy mindennapi küzdel-
meinket – bármekkorák is legyenek –  semmiképp nem 
cserélnénk el vele.
    A helyzet adott. Csömör népe szeretné-e, hogy István, 
a szent bronzba öntve köztünk legyen? Úgy tapasztalom, 
hogy igen. A csoda ez alkalommal is csendben születik! 
Az öreg Fordnak tulajdonítják ezt a bölcsességet: „Ha azt 
mondod, menni fog, igazad lesz. Ha azt mondod, nem 
fog menni, akkor is igazad lesz.”
 Szent István utódaiként egyszerre kellene a hétköz-
napok hőseivé válnunk, és köztéri emléket adnunk ma-
gunknak (unokáinknak /a szerk.). A szobor, az emlékmű 
nem pótolja az emberit, a csendes hősiességet, de a nem-
zeti öntudatot sem. Mi mindannyian igazán csak ma-
gunkat tudjuk motiválni egyénenként és közösségként is. 

 
Szent István elkötelezettségének, céltudatosságának mé-
lyebben kell élnie bennünk, mint a szoborállítás vágyá-
nak, mégis igényt tartunk midkettőre. Kérdés, egyszerre 
merjük-e vállalni belső fejlődésünket és annak külső, 
tárgyiasult kifejezését? Szent István mit szeretne jobban?
    Én magam szeretném, hogy legyen Szent István-szob-
runk. És ezzel le is tudtam a példakép iránti megbecsü-
lésemet? Korántsem. Előbb nekem is a hétköznapok ki-
csiny, alig észlelhető harcait kell megvívnom elsősorban 
magammal. Ebből maradandóbb emlék épül.
 Szent István király példája segítsen bennünket a hét-
köznapok hőseivé válni!

Bokros Levente

Köszöntő
A szerkesztőség egyházközségünk nevében nagy szeretettel 
köszönti új plébánosunkat, Bokros Levente főtisztelendő 
mesterkanonok urat.

Szeptember 1-től nevezte ki 
 Beer Miklós püspük úr 

közösségünk plébánosának. 
S bár gyakorlatban csak ok-
tóber 1-jétől tudott teljes 
körű szolgálatba állni, már 
Levente atya vezette szep-
tember 22–23-án a leányfalui 
Szent Gellért Házban szer-
vezett, és igen mélyrehatóra 
sikerült lelki gyakorlatunkat. 
Közösségünk tagjai itt cso-
dálkozhattak rá először magas fokon képzett, igényes, de 
rendkívül közvetlen és humorosan szókimondó személyi-
ségére. 
 Megragadt sokunkban az a mondata, melyben felhívta 
figyelmünket, hogy három dolgot visel nehezen: a szen-
teskedést, a képmutatást és a mellébeszélést. A Csömöri 
Hírmondóban megjelent bemutatkozó interjú Félegyházi 
-Sütő Eszter tollából is bizonyítja, hogy sallangmentesség-
re, őszinteségre és személyes kapcsolatokra épülő közös-
séget remélhetünk vezetetése alatt.
 Tiszta szívből kívánjuk, hogy összetett, mély hagyomá-
nyainkhoz hűséges közösségünk ne csak vallásos, hanem 
igaz hittel élő nyájként tudja követni pásztorát sok-sok 
gyümölcsöző éven át! – Foganatosítva azt a tanítást, me-
lyet Görbe József atya folyamatosan közvetített számunkra 
emelkedett, szívhez szóló, lélektől áthatott prédikációiban. 
 Isten hoztott, Levente atya!  

2018. november
VI. évfolyam
3. szám
a Szeretetláng
utódaként
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J E L E N I D Ő É LŐ  HAG YOM Á N Y U N K

Kalendárium   
Mindenszentek

Katolikus ünnep, a „megdicsőült egyház”, a minden 
megdicsőült lélekről való megemlékezés ünnepe.  

A Keleti egyházban meglepően korán, 380-ban már 
megülik az ünnepet minden vértanúról megemlékezve.  
A római katolikus egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa 
rendelése szerint került, aki a Phokas császártól ajándék-
ba kapott Pantheont templommá alakította, s 609-ben 
Szűz Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte 
fel. (A Rómában ma is megcsodálható kör alakú épüle-
tet Kr. előtt 27-ben M. V. Agrippa császár emelte minden 
isten tiszteletére.) III. Gergely pápa 609. május 13-án ki-
szélesítve az ünneplendők körét a „Szent Szűznek, min-
den apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerek-
ségen elhunyt minden igaz embernek” 
emléknapjává tette az ünnepet. IV. Ger-
gely a VIII. sz közepén az avatási szer-
tartás emléknapját november 1-jére 
helyezte át, melynek az egész egyházra 
vonatkozó kiterjesztése IV. Sixtus nevé-
hez fűződik. Az ekkor elhangzó ünnepi 
mise könyörgése a már üdvözült hívek 
közbenjárását kéri a ma élő lelkekért: 
„Mindenható örök Isten, ki megadtad 
nekünk, hogy egy napon  ünnepelhessük 
minden szented dicsőségét, arra kérünk, 
hogy sokszoros közbenjárásukra bőven 
áraszd reánk irgalmasságodat.”
 Mindenszentek tiszteletét őrzi Mind- 
szenty (Phem József) hercegprímás neve 
is, aki 1942-ben szülőfalujáról, Csehi-
mindszentről magyarosította nevét.

Halottak napja

A halottak napja november 2., a „szenvedő egyház”,  a 
tisztítótűzben szenvedő lelkeknek ünnepe, melynek 

eredete az ókori Rómáig nyúlik vissza. A rómaiak őseiket 
s a harcban elesett hőseiket istenként tisztelték. Február 
22-én ülték meg a caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét,  
s ekkor emlékeztek meg a halottaikról is. A keresztény 
egyház a Kr. utáni X. század végén, 998-ban celebrálta 
mint önálló ünnepet, de a liturgiákban már korábbról is  
vannak feljegyzések az ünnepre vonatkozóan. A keresz-
tény világban  széles körben való elterjedését a II.századtól 
számítjuk. Hazánkban a katolikus egyházi ünnep fokoza-
tosan vált felekezetektől független, az elhunytakról való 
megemlékezés napjává.
 E naphoz számtalan szokás kapcsolódik, legelterjed-
tebb a sírok, sírhelyek rendbe tétele, virágokkal való fel-
díszítése – ez a 19. századtól német hatásra terjedt el –, az 

örök világosságot jelképező gyertyagyújtás rituáléja. Az új 
sírok megáldása is e napon történik.
 A néphagyományban tilalmak is kapcsolódtak a ha-
lottak napjához, nem volt szabad befőzni, kenyeret sütni,  
s voltak falvak ,,ahol egész héten, a halottak hetén tiltották 
a munkát. De összekapcsolódott a hagyomány a szegé-
nyekről való gondoskodással is alamizsnálkodás formá-
jában.

E két ünnep kapcsán szólnunk kell még egy új, nálunk is 
meghonosodni törekvő  szokásról, a halloweenről, a min-
denszentek napját megelőző október 31-ről. Angolszász 
országok ünnepe – all hallows’ evening – szó szerinti for-
dításban minden szent estéje. Ősi, kelta eredetre vezethe-
tő vissza, ami összemosódhatott római rítusokkal, hiszen 
mint már említettük, a rómaiaknak is volt halottakra em-
lékező  ünnepük (virágot, ételt vittek a sírokra, zárva vol-
tak a templomok, nem mutattak be áldozatokat stb.). Az 
ünnepet tartók hite szerint az eltávozott lelkek e napon 

útra kelnek, s megpróbálnak visszatérni a világba, hogy 
a Gonosz visszatértét megakadályozzák, szellemeknek öl-
tözve parádéznak az utcákon, hogy megtévesszék s majd 
kiűzhessék őket. A halloween legismertebb szimbóluma  
a töklámpás, amely egyrészt távol tartja a gonosz szelle-
meket, másrészt fényével segítik, hogy a halottak szelle-
mei  hazataláljanak. A halloweent újként „befogadó” or-
szágokban feltehetően ezekből az elemekből rakják össze 
az okt. 31-ei mulatságokat. S bár a fiatalok körében már 
nálunk is divatos lett a halloween-hangulat, a majdnem 
kizárólag piaci célokat szolgáló, tőlünk idegen, gyökérte-
len „ünnep” a mindenszentek napi könyörgés fennköltsé-
gét, a szeretteinkért való gyertyagyújtás meghittségét nem 
homályosítja el.

GLM                                                                                                                                                
Forrás: Magyar katolikus lexikon, Wikipédia, Magyar Kurir

Árpád-házi Szent Erzsébet, 
az alamizsnaosztó

„A tiszteletre méltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő 
nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl, 
mint hajnalcsillag” – kezdi így legendáriumát egy ciszterci 
apát.

Szent Erzsébet 1207-ben született (feltehetően) Pozsony-
ban, II. András és merániai Gertrúd harmadik gyerme-

keként, kinek híres bátyja a későbbi IV. Béla, a második hon-
alapító. Négyévesen Henrik tartománygróf hívására az ifjú 
gróf leendő menyasszonyaként Türingiába vitték igen gaz-
dag ajándékokkal megrakott szekerek kíséretében. Eisenach-
ban, majd Wartburg várában gondos nevelésben részesült  
(a kor szokásának megfelelően a dinasztikus házasságok 
ifjai, ill. leányai ott nevelődnek, ahol felnőtté válásukkor  
a nekik kiszemelt tisztet voltak hivatottak betölteni).  
 Hermann gróf, a kiszemelt vőlegény váratlan halála után 
annak öccse, Lajos lett Erzsébet férje, akivel igen boldog há-
zasságban élt, s aki támogatta már korán megmutatkozó jó-
tékonykodásait. Első gyermeke születésekor menedékhelyet 
alapított, majd kórházat hozott létre. Amikor Lajos hadba 
vonult, maga kormányozta a tartományt, a járványok, éh-
ínség, szegénység okozta bajokat enyhíteni kívánva élelmezte 
a szegényeket. Férje eleste után a húszévesen, három gyer-
mekkel özveggyé lett Erzsébetet megfosztották magánvagyo-
na feletti rendelkezésétől, s nem nézték jó szemmel jótékony-
kodását sem. Feltehetően erre a korszakra esik a személyéhez 
legszorosabban fűződő  rózsalegenda születése is.
 Miután II. Frigyes német-római császár házassági aján-
latát, mind pedig atyja, II. András  király hazahívását visz-
szautasította, Marburg várába költözött, s annak Ferences 
rendházában 1231. november 19-én fejezte be küzdelmekkel 
teli, rövid földi életét. Már halálakor számos csodáról tettek 
említést, így Erzsébet testének felemelése példátlanul rövid 
idő múlva meg is történt, IX. Gergely pápa 1235-ben avatta 
szentté. Kultusza, tisztelete gyorsan terjedt, Európa-szerte 
neveztek el róla ispotályokat, szegényházakat, kórházakat, 
Párizsban, Londonban, Kassán székesegyház kapta a Sík 
Sándor által a női eszmény megtestesítőjének tartott szent 
nevét. Szívünkhöz legközelebb  a Zrínyi Ilona és II. Rákóczi 
fejedelem hamvait őrző, Szent Erzsébetnek szentelt gyönyö-
rű kassai dóm áll. Pest VII. kerületének Szegényház terét, 
hol Szent Erzsébet temploma épült, 1931-ben, a névadó ha-
lálának 700. évfordulóján Rózsák terének nevezték el. Ünne-
pét 1670-ben vezették be a római naptárba. Újabb időkben 
alapítványok, karitász csoportok Szent Erzsébet nevét visel-
ve végzik áldásos tevékenységüket. 
 Erzsébet talán a legfényesebb csillaga az Árpád-házi ki-
rályok sorából született igen népes szentek közösségének. 
„Szent Erzsébet azok közé a szentek közé tartozik, akiknek 
sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberé-
nek világít.” 

GLM                                                                                                                                                

Hála hala
Hol holló hull alá,

hál álom, 
halál.
Háló 

hala hulla
halomba hullva.

Hun honod hamvad,
halkan hamuvá omlad,

ha halandó hálát halogat.
Hamu, homok homlokon,
hóhalovány halántékon.

– Haladékod halak hava. –
Hány halott huny alant 

havas hant alatt?!
Halk lant hallgat. 

Hallga! 
Halad áldás
hala. Hála,

              hála!    H. Mária

Temetőben
 Köröttem csend – és temető.
 Csak néha suttog valami,
 csak néha lehet hallani:
 ez ő, ez ő, ez ő! –
 Azután minden újra csendes,
 és álmodik a temető.
 
 Én hajtott fővel ballagok,
 s a néma árnyak szembe jönnek,
 s a sírkeresztek rámköszönnek,
 és mind az igazi Nagyok –
 Én, a halottak ismerőse,
 révedő szemmel ballagok.
 
 Utánam huhog a Jövő,
 a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
 s az árnyak kara zúgni kezd: 
 ez ő, ez ő, ez ő! –
 Azután minden újra csendes,
 és álmodik a temető.
  Dsida Jenő
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Akiben rend van, 
rendet teremt maga körül

Csípős, őszi szélben kergetőznek a lehullott  levelek a lá-
bam előtt az  alkonyatban. Tegnap még nyárias meleg-

ben fordítottuk arcunkat a nap felé, ma már borzongunk a 
hidegtől. Mégis melegség tölt el, mert tudom, hogy valami 
nagyon szép vár rám a következő órákban...
     A csömöri Bakon házaspárhoz – Évához és Pálhoz – igyek-
szem. Azon gondolkodom, mit is tudok róluk: Pállal sok  
évvel ezelőtt találkoztam elő-
ször, amikor a művelődési ház- 
ban bonsai-gyűjteményét mutatta 
be egy kiállítás keretében. Évával 
több egyházi és csömöri kultu-
rális rendezvényen találkoztam. 
Minden alkalommal feltűnt, hogy 
mosolygósak, kiegyensúlyozot-
tak, harmónia, rend van körülöt-
tük és nagyon összetartoznak...
    Csengetésemre a házigazda 
nyit ajtót, és a tőle megszokott 
szeretettel fogad. Asszonya a nappaliban vár mosolyogva, 
és már hozza is a finom almás lepényt. Most is az jut eszem-
be, ami idejövetelemkor: rend, harmónia és összetartozás... 
A Bakon család két gyermekkel 1998-ban költözött Csö-
mörre Óbudáról, a Pók utcai lakótelepről.
     – Volt-e valamilyen kötődésük Csömörhöz? – kérdezem. 
    –  Csömörhöz nem volt kötődésünk – mondja Pál –, de 
gyermekkorom nagy részét, Kerepesen, Szilasligeten töltöt-
tem szüleimmel. Abban a házban él ma a fiam családjával.
   – Ma már mindketten nyugdíjasok. Mivel foglalkoztak az 
aktív években?
  – Érettségi után egy biztosítónál helyezkedtem el. Nyugdí-
jazásomig ezen a területen dolgoztam, természetesen köz-
ben állandóak voltak a továbbképzések, tanfolyamok, így 
sikerült, hogy a szakma minden fokát végigjártam, egészen 
az igazgatói pozícióig.
    – Pál az építőipart választotta:
  – Építőpari technikumba jelentkeztem érettségi után, 
majd, már házas emberként, megkezdtem főiskolai tanul-
mányaimat és üzemmérnökként diplomáztam.
      Mindketten komoly munkát végeztek, nevelték a gyere-
keket. Adódik a következő kérdés:
  – Hogyan lett hobbi a bonsaiok nevelgetése, gondozása?
  – 1983-ban az akkori Almássy téri Szabadidőközpont-
ban kiállítást rendeztek, ahová elmentem az akkor 10 éves 
fiammal. Azóta foglalkozom a bonsaiok nevelésével, mely 
által hódolhattunk másik hobbinknak, az utazásnak is. 
Több mint 45 országba jutottunk el, csodálatos élmények-
ben volt részünk, és a gyerekeinkkel együtt rengeteg nö-
vényt gyűjtöttünk. Évente több kiállítást rendeztünk. 
  – Csömör megismerhette Bakon Pál révén a bonsait. Mit 
kapott vajon a Bakon házaspár Csömörtől?
  – Hálásak vagyunk, hogy Csömör befogadott minket.  

Az első pillanattól jól érezzük itt magunkat. A bonsaiok 
pedig Csömör részévé váltak: néhány évvel ezelőtt több 
fácskát, felajánlottam az önkormányzatnak, így a jelenlegi 
Csalogány utcai liget és játszótér fáinak 40 %-a tőlem való. 
Akkor még nem tudtuk, hogy itt játszótér lesz, de nagyon 
örülök annak, hogy ma csömöriek és nem csömöriek egy-
aránt gyönyörködhetnek e tér növényeinek gazdagságában.
   – 20 évvel az ideköltözésük után a Bakon házaspár úgy 
érezte, valami hiányzik Csömörről... Kérem, meséljenek erről:
   – Ideköltözésünk óta sokat sétálunk Csömörön – kez-
di Pál. – Sajnos, gyakran tapasztaljuk, hogy egyes helyeken 
több portán nincs rend, nem nyírják a füvet... S ami még 
feltűnőbb, hogy a falunak nincs szobra. Márpedig úgy gon-
dolom, hogy valamennyi magyarországi településen állnia 

kell szobornak... Feleségemmel 
megbeszéltük, hogy most olyan 
helyzetben vagyunk, amikor erre 
a célra nagyobb összegű felaján-
lást tudunk tenni. Sokat gon-
dolkoztunk, hogyan is legyen... 
Tudtam, hogy ennek a célnak az 
elérése a mi erőnket meghaladja. 
Ezért kerestem egy olyan embert, 
aki ebben segítségünkre tud len-
ni: Hermányos Mária templomi 
közösségünk tagja és önkormány-

zati képviselő személyében megtaláltam. Mária azonnal 
fölkarolta ötletünket és a gépezet beindult... Csömör Nagy-
község Önkormányzata átvállalta a szobor elkészítése és 
felállítása költségeinek kisebb felét. Hála és köszönet érte.  
A szobor alkotója, a csömöri Meszlényi János megértette, 
mire gondolunk, és elkészítette a szobor makettjét. Mária 
segítségével ma már egy e célra alakult csoport irányítja a 
szobor felállíttatásának teendőit. A tervünk az, hogy 2020-
ban avathassuk a szobrot.
   – Legyen első köztéri bronzszobrunk minden csömörié! 
– ez a jelszavunk – folytatja Éva – Örömmel tapasztaljuk, 
hogy ez így is van: a felekezetek, a nemzetiségi önkormány-
zatok, művészeink, sportolóink, vállalkozóink és a csömöri 
lakosok is az ügy mellé állnak. A szobor „nagyobb felére” 
költendő forintok pedig szépen gyarapodnak.
   – Tudatosan vagy véletlenül esett a választás Szent István 
személyére? – kérdezem.
   – Kizárólag Szent Istvánra gondoltam. Úgy hiszem, ő tör-
ténelmünk azon személyisége, aki Magyarország valameny-
nyi településén megérdemelne egy szobrot. Tevékenysége, 
írásai már az ő korában előremutatóak voltak, például szol-
gálnak korunk nemzedékének is. Ezért szeretném, hogy 
Csömörön is az ő szobrát avathassuk – mondja Pál. – Na-
gyon szeretném, hogy a tervünk megvalósuljon és Csömör 
lakossága büszkén vallhassa: Szent István a hétköznapok-
ban is velünk van, ma is irányt mutat az életünkhöz.
      A Bakon házaspár harmóniája és rendje nagy hatással 
volt rám. Sötét este van már, amikor hazafelé sétálok tőlük,  
és ébren álmodom, vagy inkább a jövőbe látok? 2020. júni-
us 4. Csömör lakossága ünnepel: szoboravatás van. Bakon 
Pál és Éva boldogan karolja át egymást: még nagyobb lett  
a rend Csömörön....             

B.Tóth Klára

KÖ Z E L K É P
STEPHANUS REX

István, a király 
Palást és rockopera. Az időben is oly távoli művészi ábrázolá-
sok egy közös pontban találkoznak: a latin nyelvű, XI. századi 
textilmű és a magyar nyelvű XX. századi zenemű azt mutatja 
meg számunkra, hogy a köztük eltelt századok alatt számos 
művész próbálta megjeleníteni a „nagy királyt”, emléke a közel 
ezer év alatt sem halványodott.  

Szent István életéről szóló írott források, legendák, gesz-
ták, oklevelek tanúskodnak, közülük a legrészletesebbet 

Hartvik püspök, a magdeburgi érsekség kormányzója írta, aki 
Kálmán király meghívására hazánkban is járt.
 Az Istvánnak keresztelt Vajk születési évéről egykorú fel-
jegyzés nem maradt fenn, de annyi bizonyos, hogy a Géza 
és Koppány közötti viszály ekkortól ered (kb.975), s a trón- 
utódlás kérdése miatt nőttön nőtt: azaz, hogy a régi, a seni-
orátus, vagy az új, a keresztény társadalmakban élő első- 
szülöttségi törvény érvényesüljön-e. 
 A Hartvik-féle nagyobb legenda szerint István felser-
dülésekor Géza „összehívta Magyarország főembereit (…)  
s közös tanácskozás után” Istvánt jelölte utódjául, s erre es-
küt is vett, mely alól Koppány sem térhetett ki. A trónutód-
dá jelölést nem sokkal követte házassága a Szent Wolfgang  
püspök által mély vallásosságban nevelt, apácának készü-
lő bajor hercegnővel, Gizellával. Az ifjú arát nem csupán  
papok, hanem bajor lovagok is kísérték jelentős létszámban, 
a XIII. században készült jövevény nemzetségek lajstroma is 
tanúskodik erről.
 Géza nem sokkal fiának házassága után, 997 őszén meg-
halt, s nem csoda, hogy a régi törvény ellenében utóddá ki-
nevezett nagyfejedelem, István ellen a régi törvény szerinti 
„jogos utód”, Koppány lázadást szított. István a támadás 
hírét véve mozgósította seregét, Esztergomban egyházi szer-
tartás mellett felövezték a felszentelt fejedelmi karddal, s 
így indult meg Koppány ellen. A Pannonhalmi Apátságnak 
adott oklevél (1002) így emlékezik meg erről: „Mikor kitört 
a háború vihara, amelyben a németek és magyarok között 
igen nagy zendülés támadt (…) minthogy egy Somogy nevű 
ispánság atyai székemből el akart engem űzni – ugyan mi-
lyen tanácsot adhattam volna háborgó lelkemnek, s oly nagy 
felindulásom közepette ugyan hová fordulhattam volna –, 
a vezérek, ti. Pázmány, Hont, Orci és Domonkos érsek úr 
jelenlétében fogadalmat tettem Szent Mártonnak: ha az  
ő érdemei révén diadalmaskodni fogok belső és külső ellen-
ségeim felett,(…) mindent (…) mely birtokaikon terem (…) 
e monostor apátjának vetem alá.” Koppány legyőzésével hat 
évig nem kellett fegyverhez nyúlnia, István ország-világ előtt 
Magyarország egyeduralkodójává vált, s megkezdhette több 
mint négy évtizedes országépítő munkáját.
  A Szent István-i életművet feldolgozó könyvtárnyi anyag-
ból csupán egy jellemző vonást említenék meg, a független- 
ségre való törekvést: a politikai függetlenség megőrzésében 
épp olyan hajthatatlan maradt, mint atyja, nagyatyja, vagy 
bármely elődje. Ebben támogatta felesége, Gizella és sógora, 
IV. Henrik is. Igénye volt az önálló, független magyar király-

ságra, ezért egy magyar érsekség felállításának kérelmezése 
mellett királyi korona elnyeréséért is folyamodott. Követeit 
Rómába irányította, ahol 1000 augusztusától az év végéig 
II. Szilveszter pápa és III. Ottó német-római császár együtt 
tartózkodott. A koronaküldésről (900 éve vitatott téma) há-
rom forrást ismerünk, a legkorábbi, a 1002-ből való pan-
nonhalmi alapítólevél hiteles része szerint István király így 
nyilatkozott: „Anasztáz (Asztrik) apátúr tanácsából és sza-
kadatlan segítsége folytán megerősíttettünk és megkoronáz-
tattunk”.  
 A másik, közel egykorú forrás Thietmar merseburgi apát 
1018-ban befejezett krónikája: „A császár (III. Ottó) kegyel-
méből és biztatására (…) Vajk, országában püspökségeket 
állítva fel, áldást és koronát kapott.” Mindkét szűkszavú köz-
lés legfontosabb kifejezése – Istvánéban a megerősíttettünk, 
a püspökében az áldás szó, s ezek egymásnak megfelelnek 
– kétségtelenné teszi: a koronát a pápa küldte. II. Szilveszter 
– korának egyik legnagyobb tudósa (az arab számjegyeket 
és a számolást pl. ő vezette be a római számokkal küszködő 
Európában) és politikusa – „az apostoli áldás levelével” le-
gátusa által biztosított jogerőt a felségjelvények viseléséhez, 
ugyanis a korona és áldás együtt járt.
  A koronaküldés történetét legrészletesebben a már emlí-
tett Hartvik püspök írta le: „Asztrik püspök a pápához ért, 
a rárótt feladatot bölcsen ellátva, a szent fejedelem viselt 
dolgait rendben előadva kérte az apostoli széktől az említett 
kitüntetéseket: kimutatta, hogy méltó ilyen tisztségekre és 
méltóságra, mert Isten segítségével meghódított több nem-
zetet, s hatalma által több hitetlent az Úrhoz térített, azon-
felül keresztet küldetett a királynak, mintegy az apostolság  
jeleként”.  
 
Apostoli királyunk országépítő munkájáról, hatalmas épít-
kezéseiről, győztes csatáiról gazdag történészi irodalom áll 
rendelkezésünkre, de óhatatlanul felmerül a kérdés, mi-
lyen is volt testi valójában, küllemében a nagykirály. Ha 
hiteles leírás nem is maradt fenn, vonásait egykorú ábrá-
zolás őrzi azon az úgynevezett koronázási paláston, ame-
lyet Gizella királyné hímzett udvarhölgyeivel 1031-ben.  
A STEPHANUS REX ÉS GISLA REGINA  felirat között egy 
kisfiú mellképe látható, Imre hercegé. A hímzett, valósághű 
portré – tágra nyílt szemek felett ívelt szemöldök, kétoldalt 
lelógó, rövidre nyírt körszakállban folytatódó bajusz – ta-
nult, gondolkodó uralkodót ábrázol, aki két világ határán, 
nem csupán tűzzel-vassal, de elmével, okos tervezéssel ve-
zette át népét egy új korszakba, még ha súlyos kétségek és 
vívódások között is egyértelmű irányt szabva a jövőnek.
 A korabeli textilkép azonban nem befolyásolja a külön-
böző korokban, általában szoboralakban ábrázolt Szent Ist-
ván-képet. A műalkotások a korszellem lenyomatai is.
 A mi István-szobrunk is beteljesíti majd küldetését, mert 
a Szent István-i Intelmek örök érvényű szavai a talapzatba 
vésve köteleznek erre:
„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogságra”. 
  

Gubekné Ludas Mária 
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TERVEINK

A Szent István-csoport 
munkájáról

Ígéretünkhöz híven tájékoztatást nyújtunk munkánk mene-
téről. A Facebook: Csömöri Szent István-szobor médiacsator-
nán folyamatosan friss információkat adunk a gyűjtés helyze-
téről, eseményeiről.

Hálásan köszönjük mindenkinek eddigi adományát! 
Kezd ismertté válni településünk lakossága körében  

a szép kezdeményezés. Reményeink szerint sikerül elérni  
a február végére kitűzött célt, a bekerülési összeg 51 %-át, 
és Meszlényi János szobrászművész nekiláthat a nagy szobor 
megmintázásának.
 Augusztus 20-án hirdettük meg a közadományok gyűj-
tését, mely a Simon Izabella–Várjon Dénes zongoraművész 
házaspár varázslatos jótékonysági koncertjével indult, foly-
tatódott a helyi NB1-es footsal csapat mérkőzésével, majd 
zeneiskolánk templomunkban rendezett, csodálatos tanári 
koncertjével. Ezek mellett a Mátyás Király Általános Iskola 
adományoz papírgyűjtése bevételéből, és a helyi vállalko-
zók is kezdenek bekapcsolódni. Hála és köszönet minden 
felajánló rendezőnek és szereplőnek! 

Novemberben a kórusünnepen, a szülők bálján és a tollfosz-
tó bálon gyűjthetünk. Utóbbin a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat ígérete szerint nyilvánosan adja át adományát. 
Ezeken a helyeken nyugta ellenében támogatójegyeket, illet-
ve szoborrészvényeket vásárolhatnak. Adománydobozaink  
a község 16 pontján találhatók meg plakát kíséretében.
 A facebookon hónapról hónapra jelzi az ábránk (a helyi 
takarékszövetkezet jelentése alapján), hogyan állunk. To-
vábbi beszámolók, írások jelennek meg a helyi médiákban, 
és már alakulnak a decemberi és későbbi terveink is. 
 István király azért alkothatott maradandó országot, 
mert minden cselekedete előtt a Teremtő szándékát ke-
reste, áldását kérte. Nekünk, utódainak is ezt kell tennünk 
mindennapi életünkben (így az adománygyűjtésben is). 
Bokros Levente atya vezércikkünkben ezt írta: „Szent István 
elkötelezettségének, céltudatosságának mélyebben kell él-
nie bennünk, mint a szoborállítás vágyának, mégis igényt 
tartunk midkettőre." – A szoborállítás valódi célja a köz- 
adakozás minél szélesebb körre terjesztésével pont a Min-
denható szándékával együttműködő, áldáskérő, elkötelezett 
lelkület erősítése. Úgy gondoljuk, ha figyelmünket az ő pél-
dájára irányítjuk, és áldozunk azért, hogy ez a szellemiség 
erősödjön bennünk, családunkban, településünkön, ez a tö- 
rekvésünk a szoborban testet ölt (manifesztálódik), azt át-
lényegítve, sugárzó erővel tölti meg. – Ettől lesz egy alkotás 
mű, és nem csupán tárgy, és Csömör megérdemel egy méltó 
műalkotást.
 Mi, csömöriek, közösen gyakoroljuk minden évben az 
úrnapi virágszőnyeg készítésével a Teremtőre hangolódó al-
kotó cselekvést, és a „csoda" évről évre létrejön. (Talán még 
az is lehet, hogy Csömör lakosságának az átlagosnál maga-
sabb öntudatossága valahol itt fogan?) 
 Most alkossunk maradandót! A sok program többféle 
közösséget szólít meg, mert fontosnak tartjuk, hogy minél 
több csömöri kapcsolódjon be közös ügyünkbe.
„Első köztéri bronzszobrunk legyen minden csömörié!"

Hermányos Mária

 

Adventi kalendárium
•  December 1. 15.00 adventi koszorúkészítés a plébánián
• December 3-tól minden hétköznap reggel 6.00-tól 
roráte, majd laudes
• Advent minden vasárnapján 16.00 órakor ökumenikus 
gyertyagyújtás a könyvtár előtt a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében 
•  December 7–10. aknaszlatinai testvérközösségünk
vendéglátása
•  December 9. 17.00 XIX. Adventi Hangverseny a temp-
lomunkban
•  December 16. 17.00 a Vox Animi Vegyeskar karácsonyi 
koncertje templomunkban, ezúttal jótékonysági céllal
•  December 23. 16.00 az utolsó adventi gyertyagyújtáson 
közösségünk szolgál 
•  December 24. 15.00 pásztorjáték a templomunkban

Októberi találkozónkon nagy örömünkre 
velünk volt új plébánosunk, Bokros Le-

vente atya, aki megköszönte létünket, és lelki 
tanácsként a Segítség tízparancsolatán való 
elmélkedésre hívta fel a figyelmünket. Közös-
ségünkben a 10. tanács célba talált: „Ne várj 
hálát! Ne sértődj meg! Ne légy kicsinyes! És 
imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre 
bízott.” – ezek a gondolatok Mindenszentek és Advent ide-
jén különösen sok erőt adhatnak megnövekedő munkánk 
végzéséhez. „Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrá-
cia a karitász halála.” – írja a Segítők tízparancsolatának 2. 
tanácsa. – Az önkéntes tevékenység szabályairól szóló tv. 
viszont előírja önkéntes szerződések, és a Szociális rászo-
rultság igazolására GDPR adatlapok kitöltésének kötele-
zettségét, melyeknek engedelmesen eleget kell tennünk  
a közeljövőben.

Örömhíreink

Ötödik karitászbálunk október 19-én pénteken a mű- 
velődési házban csodálatosan sikerült. A szépen 

terített asztalon ügyes kezű hittanos gyermeink és anyu-
káik készítette asztaldíszek várták a vendégeket az End-
rédy házaspárt dicsérő belépő köszöntő és pogácsa-pá-
linka után. Gyönyörű virágdíszek készültek. Köszönjük 
szépen őket! A terem zsúfolásig megtelt. Eöyüsné Ká- 
konyi Anett és Bokros Levente atya köszöntői után zene- 
iskolánk vonós kamarazenekara muzsikált Bartha Anna 

KA R I TÁS Z OL DA L
tanárnő vezetésével. A Szent Rita motivációs 
program 2018 keretében Sölch Saci és Juhász 
Bence adta át a díjakat két hátrányos helyzetű 
tehetséges diáknak, akiknek családjait vendé-
gül is láttuk a bálon. Az Újfalusi Szabolcsnak 
köszönhető finom vacsora alatt a Kaméleon 
ütőszenekar meglepetésműsora emelte a han-
gulatot. A fergeteges nyitótáncot ismét az elma-

radhatatlan Csicsörkével jártuk. Vendégművészünk, Szántó 
Dóra Viola mély érzelmű dalaival varázsolt el, a talpalávalót 
a Galga Express zenekar szolgáltta. Az 1 órakor tartott mo-
numentális tombolahúzás bármennyire volt jól kitalált és 
gyors, 1 órán át tartott, és gyakorlatilag véget is vetett a bálnak.  
A szorgos rendezőknek a pakoláshoz végig húzta a zenekar, 
még egy jót mulathattak a fáradtság levezetéseként, majd 
3-kor indulhattak is haza. 

Terveink
 

A Családsegítő Szolgálattal közösen készülünk az Élelmi-
szerbank adománygyűjtő pályázatára karácsonyi ado-

mányozásainkhoz 2018. november 23-24-25-én (péntek-
szombat-vasárnap). Tapasztalataink szerint a gyűjtésben  
a családok a legsikeresebbek. November 20-ig bárki jelent-
kezhet az alábbi központi, vagy a 06 30 970 3607 telefonszá-
mon, aki vállalja a munkát a hétvége valamely napszakában. 
 Amennyiben valaki támogatni szeretne minket, a Csö-
möri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány bank-
számlaszámán teheti meg: 65100242-11405870 
Figyelem! – Megjegyzés: karitász
Elérhetőségeink: 06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.andocsi.hu/közösségek 
Facebook: Szent Rita Karitász

Kárpátaljai testvérközösségünk tervezi, hogy advent ide-
jén, december 7-től 10-ig ismét Csömörre látogat. Szí-
vesen fogadjuk őket, hisz nálunk mindig hosszú időre 
feltöltődnek. Útiköltségükre és vendéglátásukra közös-
ségünk adománygyűjtést szervez. Szállásadó testvérek 
jelentkezését is várjuk. Kérjük, a 06 30 970 3607 tele-
fonszámon jelentkezzen, aki tud ebben segíteni. – Fo-
gadjuk őket úgy, mintha maga Krisztus jönne hozzánk 
vendégségbe! 
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Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.  
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.

Mi is csatlakozunk a nemzet-
közi szentségimádáshoz

Egyházközségünk a felhíváshoz csatlakozva szervezi no-
vember 24-én, szombaton a szentségimádást, ezzel is készü-
lünk a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Idézet a NEK honlapjáról: „Krisztus Király ünnepének 
előestéjére (november 24.) ismét szentségimádást hir-
detünk. Célunk, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszent-
ségben jelen lévő Jézust szerte a világon és meghaladjuk 
a 2017-es szentségimádási lánc létszámát. 
 Egy éve harmincezren imádkoztunk 18 országban, 
840 helyszínen. Ha Jézus a Te Királyod is, akkor tarts 
velünk! Segíts a szentségimádás létrejöttében a plébáni-
ádon, közösségedben, (...)”

Kérjük kedves testvéreinket, figyeljék a hirdetéseket, 
és minél többen vegyünk részt a szentségimádáson!

Mi, csömöriek tudjuk, mit jelent a közös erő. Éljünk vele! 

Karácsonykor
 Karácsonykor
 fényesek a felhők,
 csillagokból
 horgol a tél kendőt.
 Ráteríti
 hegyek tetejére,
 fenyőágnak
 jégrojtos a vége.
 Karácsonykor
 mindenki varázsol,
 meglepetés
 bújik ki a zsákból.
 Szekrényeknek
 titkos rejtekéből,
 édesapám
 legmélyebb zsebéből.
 Karácsonyra
 kalácsot is sütnek,
 nincsen ennél
 izgalmasabb ünnep!
 Ajándékot én is
 készítettem,
 amíg készült
 majdnem tündér lettem! 
  Fésüs Éva

Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról.
– Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát?
– Á, tudod, hogy volt a Mikulással is, ez is biztos csak az 
apukád...

Karácsony előtt két székely:
– Komám, kell egy fél disznó?
– Nem.
– Hát miért nem?
– Mert eldől az ólban!

Óvodások beszélgetnek:
– Milyen karácsonyfátok van?
– Műanyag.
– És járt nálatok a Mikulás?
– Igen, de az se volt igazi.

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az 
unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz:
– Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem em-
lékszel, mennyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunk-
kal mindent összefröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
– Dehogynem, nagyon is...


