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Az új élet Kenyere

Szentháromság vasárnapjának délutánján a római Szent Péter téren az
esti vesperással nyitja meg a Szentatya a 47. Nemzetközi Eukarisztikus
Kongresszust, ami egy hétig tart.

Minden nap szentmise, az öt kontinensről érkezett zarándokoknak
más-más bazilikában katekézis, amelyet a világ különböző helyein mű-
ködő bíborosok vezetnek. Ezek között kiemelkedő lesz a Szentatya
szerdai katekézise a szokásos kihallgatás alkalmával.

Rómában az Úrnapját csütörtökön ünneplik. E napon este lesz a
Lateráni bazilikában az ünnepi szentmise és utána a körmenet a Maria
Maggiore bazilikához. A körmenet legfontosabb résztvevői lesznek az
elsőáldozó gyermekek. Pénteken reggel pedig a plébániák gondoskod-
nak minden kórházban áldoztatásról. Este pedig a templomokban
szentmise, amellyel kezdetét veszi az éjS7-'lkai szentségimádás. Ez a
szombat reggeli szentmisével fejeződik be.

A kongresszus befejező szentmiséjét a Szentatya vasárnap, június 25-én
a Szent Péter bazilika előtti téren mutatja be a világ zarándokainak
részvételével. .

Hogyan kapcsolódjunk be az Eukarisztikus Kongresszus programjá-
ba? Vegyünk részt esetleg még hétköznap is szentmisén. Legyen né-
hány percünk, ha templom előtt visz utunk, néhány percet Urunknál
töltsünk, aki közöttünk van az Eukarisztiában. Pénteken az esti szent-
mise után kitesszük az Oltáriszentséget templomunkban és este 9 óráig
szentségimádás lesz. Litániával és szentségi áldással fejezzük be.

Az elsőáldozó gyennekeket pedig a vasárnap l>9 órai szentmisére várjuk,
hogya körmeneten virágot hintsenek az útra. Tehát az imádság csend-
jében, de a hitünk megvaJlásával is tegyiink tanúságot a köztünk élő
Krisztusról.

Istváll atya
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Nyári program

A Kántorképző kezdő szentmiséje június 24-én, szombaton 9 órakor
lesz. Az oktatás négy hete alatt kedden, csütörtökön és szombaton reg-
gel 9 órakor van a Kántorképző miséje, szerdán 18 órakor énekelt
vesperás. Befejező szentmise július 27-én, csütörtökön reggel 9 órakor.
Egy alkalommal hangverseny, illetve egy szentmise közvetítés is lesz.

Miserend július 26-tóI szeptember l-jéig:

Hétköznapokon reggel 7 órakor;
Szombaton 19 órakor,

vasárnap 7, 830, 10 és 19 órakor.
áldoztatás hétfőtől péntekig 19 órakor;

Július 29-én, szombaton, 1930-kor

Staffoerd Ifjúsági Kórus hangversenye

•....•....•.•.•.•................•..•...........•......•..........•.............•.......•...•.•.....•.. .., .•.....•.•.••.."',. .•.•.•.....•.....•.•.•
Eukarisztia és jelenlét

Lassan nálunk is divatba jön ez a szö a hagyományos elnevezés, az
Oltáriszentség helyett. Könnyű a görögöknek, akik így köszönnek egy-
másnak: "Evkariszto" ... Nekünk még hozzá kell szokni, bár nem sza-
kadunk el a hagyományos elnevezéstől sem. Ez a szó egyszerűbb és
talán jobban utal a misztériumra, arra a titokra, amely a komolyan lúvő
katolikust is próbára teszi, hogy Ó láthatatlanul is jelen van a kenyér
színe alatt. Akkor is, amikor már vége a misének. "Eukarisztia" ... Szá-
momra ez a szó a kedvesebb, különösen amikor arra gondolok, hogy
mennyire megfosztották hagyományos rangjától az "oltári" szöt. Profa-
nizálták. A materializmus nem tudott mit kezdeni a jelenléttel, mert
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nem ismerte és talán nem is akarta megismerni annak titkát. csak az
anyag, az érzékek és az ösztönök léteztek és léleznek számára. Illyés
Endre az akkori helyzet nyomására találta ki ezt a könyvcimet: "Ostya
nélkül". Ennél is lehangolóbb volna azonban ez a cím: "Ostyával, de a
jelenlét nélkül". Nekünk az átváltoztatás után az Ostya mint megszen-
telt Kenyér az eukarisztikus jelenlét hordozója.

oe hát mi voltaképpen az "Eukarisztia" titka? Az, amin már eszter-
gomi tanár koromban meditáltam és amelyet megpróbáltam néven
nevezni, amikor rádöbbentem, hogy jelenlétre csak a szellemi lélekkel
bíró személy képes. Ünnepi alkalommal egy teremben az emberek van-
nak "jelen". A tárgyak csak "ott vannak". Amikor gírnnazista korom-
ban a tanár névsort olvasott, a tanteremben lévő megsz6lított ezt vála-
szolta: "Jelen". Persze mondjuk azt is, hogy "volt ott még néhány kül-
földi". oe ez csak nyelvünk megalkuvása. Valójában az ember hordoz-
za érzékelhető világunkban a jelenlét titkát és egyben kiváltságát. Ennél
mélyebben és sokkal nagyobb rejtelemmel csak Isten "jelenléte" jelenti a
misztériumot, melyben osztozik Jézus Krisztus jelenléte is az Eukarisz-
tiában.

Az Eukarisztia titka tehát a jelenlét misztériumára utal. A szellemi
létforma titka ez. Hiszen ennek a jelenlétnek megszámlálhatatlanul
sokféle módja es intenzitása van. Ennek a kulcsa pedig nagyon egysze-
ru: a szellemiséggel bíró, a lélekkel áthatott személy ott van jelen és úgy
van jelen, ahol és ahogyan hatásait kifejti. Vannak emberek, akik köze-
lében jobbá válunk és visszanyerjük lelki egészségünket. Ezt nevezzük
"gyógyító jelenlétnek". Jézusé is ilyen lehetett. FeUokozottan ilyen. A
jelenlét voltaképpen egy láthatatlan szellemi kisugárzás, amit megér-
zünk, vagy feUogunk, de olyan formán, mint valami ultrahangot. Az
igazi jelenlétnek egészen különös, szuggesztív hatása van. Persze érzék
kell, hogy feUogjuk. Aki zsebre tett kézzel, cigarettázva megy be a
templomba, puszta látnivalóért vagy a turizmus kellékeként, az képte-
len ezt felfogni. Hiányzik hozzá a belső érzékszerve.

A rnisztérium voltaképpen a jelenlét titka. Az, amit Pál apostol Isten-
nel kapcsolatban így fogalmaz: .,(~benne élünk, mozgunk és vagyunk".
Őbenne, vagyis az ő jelenlétében. 5 úgy, hogy mindez láthatatlan. És ez
az, ami egy katolikus templom különleges vonzereje. Avatott hívő
megérzi benne a "jelenlétet", amit az Eukarisztia biztosít. Ha Isten
mindenütt egyformán lenne jelen, akkor a templomot nem lehetne
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,,(slen házának" nevezni. Itt valahogy összesűrűsödik a Jelenlét, de már
Jézus által. Salélekgyógyászat hasonlatával beszélhetünk az ő
"gyógyító jelenlétéről". A kapcsolatot vele a szóbeli ima is megteremt-
heti, de még inkább a szemlélődő ima, amikor voltaképpen nem mon-
dunk semmit, csak jelen vagyunk és ő is jelen van. Amikor tehát beté-
rünk az ő jelenlétébe. Sokat idéztük az egyszerű francia munkást, aki
hazafelé menet rendszeresen benézett a templomba. Amikor megkér-
dezték, mit csinál ott, azt válaszolta: "O néz engem, én nézem őt." Ez a
szemlélődés legegyszerűbb formája, de olyan, amit a szerelmesek is jól
ismernek. Ok aztán tudják, hogy a másik akkor is jelen lehet, amikor
testi mivoltában távol van.

A szekularizált világ embere elveszítette a misztériumot. Az anyag
és a biológia közegében él. Már nem tudja, rni az igazi jelenlét. Ez vi-
szont a kárhozat egyik élményközege itt a földön.

Jézus sokféleképpen lehet jelen számunkra, A szeritírási szövegekben
is, különösen az Evangéliumban. oe a legmélyebb jelenlét titkát az át-
változtatás őrzi és az örökmécs jelzi. Gyógyitó ez a jelenlét és remé-
nyeink hordozója egyben. Olyan titok, amely realizálja számunkra Jé-
zus emlékezetes szavait ,,&. veletek vagyok minden nap a világ vége-
zetéig".

Dr. Boda Usz/6

Fatima
1917-2000

Marto Ferenc 1908. június Tl-én látta meg a napvilágot, húga, Jácinta
1910. március Tl-én Portugália fatimai egyházközségében született
kilencedik gyermekként. Ferenc szeretetreméltó, szerény, türelmes,
hallgatag, békességes és kiegyensúlyozott fiú volt. A hangoskodást,
lármát nem kedvelte, jobban szerette a gondolkodást, hallgatást, nyu-
galmai. A hegyek gyermekeként a madarak barátja volt.

Jácintát vidámság, csupa szeretet, jókedv jellemezte. Szivesen töltötték
idejüket unokanóvériikkel, Lúciával (1907-ben született), aki tőlük nem
messze lakott, s gyakran indultak együtt báránykáikat legeltetni. Az órák
gyorsan repültek az örömmel teli játék közepette, az imádságra alig maradt
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idő. Ezért a rózsafüzér szemeit morzsolgatva rendszerint csak annyit
mondtak: Üdvözlégy Mária, Üdvözlégy Mária, majd a tized végén: Miatyánk.

1916. tavaszán, amikor egy dombon játszottak, egy fehér ruhába öl-
tözött ifjúnak látszó alak, a Béke Angyala jelent meg nekik, és arra kérte
a gyerekeket, hogy imádkozzanak vele. Szavai mélyen az emlékezetük-
be vésőd tek, és soha nem felejtették el azokat. Portugália Őrangyala
nyáron még több imát és áldozatot kért tőlük. Októberben imádság
közben újra megjelent nekik az angyal, és elhozta az Oltáriszentséget.
Az összes jelenés közül Ferencre ez volt a legnagyobb hatással.

1917. május 13-án a cova da iriai játék közben a gyerekek egy tölgy-
bokor felett ~gy fehér ruhás Hölgyet láttak. A kís pásztorok kérdésére
elárulta, hogy az égb61 jön, ahova Ferencet és Jácintát hamarosan ma-
gával viszi, Lúciának azonban még hosszú ideig itt kell maradnia, mert
Jézus őt akarja felhasználni, hogy az emberek megismerjék és szeressék
Máriát, és meg akarja alapítani a földön Szepl6telen Szívének tisztele-
tét. Aki ezt elfogadja, annak megígéri az üdvösséget, és ezeket a lelke-
ket lsten nagyon szereti. Kérte őket, hogy minden hónap 13-án ugyan-
abban az órában jöjjenek oda, és akkor elárulja, hogy ki C, és mit akar.
A háború befejeződéséért és a világ békéjéért kérte, hogy imádkozzák
minden nap a rózsafüzért.

Bár megígérték egymásnak, hogy senkinek nem szólnak a történtek-
ről, a kicsi Jácintát (alig 7 éves!) a bensejében valami nem hagyta nyu-
godni, és a jelenés kitudódott. Először a sok kétkedés és gyanúsítás
miatt, később a kérdezősköd6k és közbenjárásért esdeklők nem hagytak
nyugtot a kis pásztoroknak.

A júniusi jelenésker Mária Szeplőtelen Szívét láthatták a gyerekek.
Júliusban áldozatot kért a Szűzanya a bűnösökért; megmutatta a pok-
lot, és egy ma már ismeretes titkot bízott rájuk, miszerint az első világ-
háborúnak hamarosan vége lesz, de ha az emberek nem hagyják abba
lsten megbántását, egy másik kezdődik. (A gyerekeknek egyébként
három titkot nyilvánított ki a Szent Szűz, melyek közül az első kettő
már nyilvánvaló, a harmadik nyilvánosságra hozatalára és a hozzáfü-
ződő magyarázatok hivatalos elteIjesztésére Ferenc és Jácinta boldoggá
avatásával egyidejűleg kerűlt sor.) Az egyre inkább kitudódó jelenések
hatalmast port kevertek egyházi és világi körökben egyaránt, a látno-
kok sok üldözést szenvedtek. A hatóságok megakadályozták, hogy
augusztus 13-án a tölgyhöz menjenek, ezért a Szűzanya 19-én a sz omo-
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rúan haza felé tartó gyerekeknek Valinhosban jelent meg, ahol meg-
ígérte néhány beteg gyógyulását.

Szeptemberben már kíváncsi emberek tömege kísérte őket a jelenési
tölgyhöz.

Október 13-án rengetegen várták a megígért csodát. Ekkor a Hölgy ki-
nyilatkoztatta kilétét: Ó a Rózsafüzér Királynője. Azután csodát művelt a
reggel óta szakadó eső elállt, a Nap hirtelen maga körül kezdett forogni,
majd fénycsóvákat bocsátott ki. Úgy tűnt, mintha leszakadna az égboltról,
hogy az embertömegre essék. Ez 10 percig tartott. Ezután a gyerekek a
szent családot pillantották meg az égbolton. A napcsoda sok kétkedőt
meggyőzött, bár a mai napig vannak, akik a fatimai történéseket nem
ismerik el, azok után sem, hogy ma már az Egyház is hitelesnek tartja
(rengeteg körültekintés, és sok szempontból való kivizsgálás után).

A kicsik látomásaiban megjelent a sokat szenvedő Szentatya, a pokol
és a háborü is. Sok áldozatot hoztak: napjaikat gyakran evés és ivás nél-
kül töltötték, derekukon kötelet viseltek. Megadással fogadták a szenve-
déseket, melyeket Isten küldött, és feJajánlották a bűnösök megtéréséért.

Jácinta 15 hónapig szenvedett végzetes betegségében, mígnem 1920.
február 2(}-án a lisszaboni kórházból vitte lelkét Mária Teremtőjéhez. 15
évvel később, újratemetésekor holttestét még épnek találták, máig a
fatimai bazilika baloldali kereszlhajójában nyugszik. A Jácinta közbenjá-
rására kapott sok rendkivüli kegyelem annak bizonyítéka, hogy ő Isten
előtt hatalmas közbenjáró. Példája sokakat magával ragad, hogy evangé-
liumi alapossággal Istennek szenteljék magukat, és más lelkek megmen-
tésében közrernűködjenek. Lúcia nővér mondja róla: "Hánnunk közül
Jácinta kapta a legnagyobb kegyelmeket a szent Szűztől. Mindig nagyon
komolyan, szerényen és szeretetreméltóan viselkedett."

Ferenc, Jézus vigasztalója, aki sokat imádkozta a rózsafűzért, és aki a
jelenésekb61 míndvégíg nem hallott semmit, 1919. április 4-én moso-
lyogva halt meg, hiszen tudta, hogy az égbe jut. Sírja a bazilika jobb
kereszthajójában található. Hősi erényektől tündöklő élete nem csak
korunk gyermekei, hanem a feJnőttek számára is világító példakép a
keresztény tökéletesség útján.

Lúcia ma 93 éves, a világtól elzárva, visszavonultságban és magány-
ban él Coimbrában egy karmelita rendházban, hogy a szerzetesi életben
Istennek szentelje magát.

Boldoggá avatási perük már 1949-ben megindult, 1979-ben továbbí-
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tották Rómába az illetékes kongregációhoz. Ez az esemény az egész világ
gyermekei számára erős ösztönzés ahhoz, hogy ők is a keresztény szerit-
ség útján fáradozzanak, sót talán a félrevezetet1 gyermekek bűneinek és
tévútjainak jóvátételére egy olyan társadalomban, amely a természetfö-
lötti értékek elől elzárkózott, és az erkölcsi széthullás szakadékánál van.

A portugáliai Fatimába évente rengeteg zarándok érkezik, főleg május
13-án jönnek el nagyon sokan a jelenési helyre. Több évtizedes áldozatos.
kitartó munka után hivatalosan is elismerte a Vatikán, hogy Marto Ferenc
és Jácinta méltón nyerhetik el a "boldog" cimet. Mint tudjuk, az Egyház
nagyon vigyáz ezen kijelentésekkel, ezért nagy körültekintésre, a látno-
kok közbenjárására végbemenő csodákra is szükség volt.

2ooo. május 13-án Fatimában unokanővérük és közel egymillió hívő
jelenlétében n. János Pál pápa boldoggá avatta az eddig lsten tiszteletre
méltó szolgáinak nevezett Marto Ferencet és Jácintát. Ezzel az Egyház
elismerte a látnokoknáJ a szentség rövid, de meggyőző útját. Boldoggá
avatásuk egyúttal tisztelet minden gyermek számára, aJCikgyermeki lel-
kükkel, nagy komolysággal lsten akaratára bízzák magukat. Az ő példá-
jukból azt is megtanulhaljuk, mennyire fontos az imádság és az engesz-
telés. Nem kell megütköznünk azon, hogy azok közül, akiket az Egyház
szent útrvalóul állit elénk, olyan gyermekek is vannak, mint Ferenc és
]ácinta, hiszen lsten előszeretettel bízza országa titkait a kicsinyekre.

A róluk való hivatalos megemlékezés napja ezen túl február 20.
KissAllikó

Zarándokként Fatimában,
]ácinta és Ferenc boldoggá avatásán

Az ídegenforgalmílag egyébként is felkapott helyre már a május 13-i bol-
doggá avatást megelőző napokban zarándokok ezrei jóttek, 1 millió hivőt
vártak Fatimába. A Szentatya május 12-él, pénteken délután érkezett az
egykori jelenés helyén épült hatalmas térre. Éljenző tömeg fogadta ll. János
Pált, akit különös szálak fűznek Fatimához: 1981-bcn május 13-án követtek
el ellene merényletet, amikor is elmondása szerint a golyó útját egy anyai
kéz térítette el, és pontosan egy évvel később hálát adni jött ide. A testéből
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kioperált golyó pedig máig a jelenési ~r koronáját ékesíti. Ez alkalom-
mal is a Szűzanya elé borult imádkozni.

Este a Szentatya ugyan nem volt jelen, de a teret gyertyás emberek
tömege töltötte be. Nemzetek rózsafüzér imádkozására gyülekeztünk
több százezren. Az ötödik tized utolsó fele volt a magyaroké, s bár ha-
zánkat maroknyi csapat képviselte, engem ért az a megtiszteltetés, hogy
a jelenési kápolna mikrofonjánál magyarul imádkozzam az Üdvözlé-
gyek első felét, mire a tömeg saját nyelvén folytatta. Úgy érzem, szí-
vernben egész Magyarországot odavittem a Szűzanya elé, és csodálatos

.boldogság töltött el, miközben a magyar rózsafüzér imádkozása alatt a
kegyszobrot elvitték helyéről, hogy körmenetre induljon. Úgy tűnt, még
ez sem volt elég kegyelem, ugyanis az ima végeztével Kondor Lajos,
magyar származású atya, (aki odakint a boldoggá avatási per vezetője)
intett, hogy kővessűk őt, s amig a körmenet folyt, 4 civil embert, köztűk
engem is, felvitt a bazilika lépcsőjén álló szabadtéri szentélybe. A leg-
felső sorban foglal tunk helyet, innen néztük végig, hogyan járja be a
gyertyafényben ragyogó teret a fatimai kegyszobor. A körmenet végén
a Szűzanya szobra a püspökök kíséretében megérkezett a szentélybe, és
megkezdődött a szentmise, melyet Serafim, fatimai püspök atya muta-
tott be. Az éjszakai látványt már csak a lelki élmény múlta felül!

Másnap, 13-án reggel a pápa fél kilencre érkezett a térre, nekünk
azonban egy órával előbb ott kellett lennünk, mert a jó lsten kegyelme
és Kondor atya figyeJmessége véget nem érő. Ugyanis ennek a nem
mindennapi eseménynek külön kijelölt helyen, a bazilika lépcsőjének
aljában, a szentmisén konccelebréló atyák és a látnokek csa!ádtagjai
közt lehettünk tanúi. A Szentatya érkezése kor körbejárta a teret, majd a
bazilikán keresztül érkezett a szentélybe. A jeles egyházi és világi elöl-
jár6ságokon kívül pápai engedéllyel itt lehetett unkatestvérei boldoggá
avatásán a ma is élő !átnok, a 93 éves Lúcia nővér. A mise elején
Serafim, fatima-leirai püspök a római (Paulo Molinari) és a helyi
posztulátor (Kondor Lajos atya) kíséretében a Szentatya elé terjesztette
kérését, hogy avassa boldoggá lsten szolgáit, Marto Ferencet és Jácintát.
Ezután a !átnokok rövid életrajzát olvasták fel, majd II. János Pál pápa
elvégezte a boldoggá avatást. Ekkor a bazilika homlokzatán addig fe-
szülő pápai és a portugál zászló méltóságteljesen legördült, és alattuk
megpillanthattuk Ferenc és Jácinta hatalmas fényképét. A szentmise
ezután a szekett rendben folyt tovább; a jelenJévő rengeteg beteg áldás-
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ban részesűlt: a Szentatyát a tömeg énekkel köszöntötte közelgő szüle-
tésnapja alkalmából. A mise végén Angelo Sodano bíboros felfedte és
elmagyarázta a harmadik fatimai titok értelmét és jelentőségét. Ennek
fejtegetésébe nem szeretnék most elmerülni, hiszen ezt az események
után hamarosan világszerte nyilvánosságra hozzák a szükséges magya-
rázatokkaI együtt.

A Szentatyát lobogó fehér kendők százezrei búcsúztatták.
Vasárnap - nagy örömömre - kis csapatunk elindult a magyar disz-

szidensek adományaiból felépített keresztutat végigjárni. Talán ezt az
utat tehették meg a gyerekek is néhány évtizeddel ezelőtt, amikor ha-
zulról a Cova da Iriába igyekeztek nyájukkal. Meglátogattuk Jácinta és
Ferenc, illetve Lúciáék szegényes szillőházá t is, amit mára már műze-
ummá alakítottak, de a maga egyszerüségét még mindig őrzi. Az, hogy
a falu milyen lehetett eredetiben, itt is képzelőerőnkre volt bízva sajnos,
hiszen mindenütt kirakodták portékáikat az inkább giccs-, mint kegy-
tárgy árusok. Azért így is szép élmény volt.

Ittléte alatt az idős Lúcia nővért is elvitték a magyar keresztútra, il-
Ietve szillőházakhoz, és a jelenési helyekre, ahol utoljára 46 éve járt,
amikor a helyeket identifikáIta.

Azóta háromszor volt Fatimában.
Este a gyertyás körmeneten már kevesebben voltunk, mint az előző

napokon. Sőt! A latnokok sírjánál eddig a bazilika teljes hosszában áll-
tak sorban az emberek, hogy tiszteletüket tehessék, de vasárnap éjjel fél
l2-kor egyedül imádkozhattam Jácinta sírjánál! (Ferencénél még mí-
séztek.) Kedden reggel indultunk haza, s mivel a jó lsten útjai kifür-
készhetetlenek, szerdán délután érkeztünk meg 17 órás késéssel,
ugyanis gépünk indulása pont beleesett a Sabena légitársaság röpke 5
órás figyelmeztető sztrájkjába, így egy rövid éjszaká t Belgiumban is
eltölthettünk.

Azonban a haza érkezés öröme sem feledtette velem a fatimai élrné-
nyeket. Itt valahogy az ember jobban megtapasztaJja Jézus és Mária
jelenlétét. Elefántcsontparttól Lengyelországig a világ minden tájáról
érkeztek zarándokok (volt, aki Magyarországról jött biciklivel!), bete-
gek ésegészségesek, idősek és fiatalok egyaránt, hogya Szűzanya kéré-
sére itt imádkozhassák a rózsafüzért. Igy a jelenési kápoJnánál még
hajnali 4-kor is imádkozik csoport. A téren kiépített kb. 1 krn hosszú
úton emberek százai vezekelhek térden csúszva; nem egy anya van
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köztük, aki közben ölében viszi kisgyennekét, sok köztük a hason csú-
szó, deréktól lefelé béna ember is .
. Fatima üzenete még nagyon friss: a látnokok egyike köztünk él, a je-

lenési hely(ek) ma is megtekinthető(k). Épp ezért különös belegondolni,
hogy a ma modernúl beépített, hatalmas tér helyén 83 éve három kis-
gyermek legeltette szülei nyáját. A jó Isten pont őket választotta ki, az
egyszeru, tanulatlan, pajkos kicsiny Jácintát, Lúciát és Ferencet, hogy a
világot engesztelésre és imára szólítsa fel. '

"Az Egyház Isten által meggyújtott két piciny fényt helyezett most
lámpatartóra, hogy világítsa meg az egész emberiséget sötét és nyug-
talan óráiban." Kívánom, hogy ezek a fények ragyogjanak fel minden
a1bertfalvi család otthonában is, hogy Ferenc és Jácinta példája mindig
élő maradjon mindannyiunk számára!

Élményeit papírra vetette, és a kiegészítéseket összeollózta:
Kiss Anik6

Körmenet Fatimában

Lenyűgöző méretű a bazilika előtti tér. A tér közepén a bazilika, itt
nyugszik a főoltár előtti jobb és bal oldalhajóban a két elhunytIátnok,
Ferenc és Jacinta. A téren egy kicsit balra a kegykápolna csillog, mint
egy kis ékszerdoboz. Mivel már igencsak szürkül, a kegy kápolna
gyertyái és a már ott tartózkodó zarándokok gyertyácskái ragyognak,
rnínt a csillagok. A kivilágított bazilika tornyában időnként felhangzik
harangjátékban a Fatimai hímnusz refrénjének dallama. Nincs csend, az
embertömeg halkan zsong. A tér minden oldaláról jönnek az emberek
és szép lassan több ezres (talán több tízezres) tömeg gyűlik össze.

Fél tíz, kezdődik a szertartás. Itt először teljes egészében etimádkoz-
zu ka rózsafűzért, és utána indul el a könnenet.

A tizedeket mindig más nyelven mondják, attól függöen, hogy hány
zarándok csoport jelentkezett, és hogyan lehet elosztani a nyelveket.
Volt olyan eset is, amikor a tized felét németül, másik felét angolul
imádkoztuk: a titokig az előimádkozó kijelölt nyelven, tovább minden-
ki a saját nyelvén mondja. Nagy ilyenkor a hangzavar, de érdekes, ez
nem bántó, inkább felemelő.
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Mi magyarok - ezt az itt élők is megerősítették - általában teljes tize-
det mondhatunk. Igy volt ez teljes kinttartózkodásunk alatt minden
alkalommal. Ennek az is a magyarázata, hogy a magyarságot a portu-
gálok nagyon tisztelik, mert ők nagyon büszkék arra, hogy Portugáliát
felajánlották - másodikként Európában - a Szűzanyénak, de mindig
hangsúlyozzák, hogy az elsők a magyarok voltak.

A tized elimádkozása után - ha van rá jelentkező - az adott ország
egy Mária-éneke következik.

Az utolsó tized után indul a gyertyás kőrmenet. Elói egy hatalmas
világító kereszt halad. A kereszt kb. másfél méter magas, és mind a
négy része világít.

A kereszt mögött két oszlopban indul meg a tömeg. Távolról nézve a
kereszt mögött sok ezernyi fény halad.

Középen mintegy két-három méteres szabad helyet hagynak, ezen
hozzák vállon a kegyszobro!. A kegyszobor kb. a körmenet kétharmad
részén jön, előtte a hivatalos asszisztencia. A kegyszobor fehér virágok-
kal díszített tartón áll, gyönyörden kivilágítva. Igy halad végíg a hatal-
mas téren a körmenet, és közben énekel mindenki. Az éneket a kegyká-
polnében lévő énekkar hangosító segítségével irányitja. Először mindig
a Fatimai hímnuszként is emlegetett "Ave Maria" versszakait énekel-
jiik. Ha van vállalkozó, nemzeti nyelveken és portugálul csendiil fel.
Hála Istennek többször magyarul is énekelhettiink.

Ezután, ha sokan vannak, és sokszor van ez így, további Mária énekeket
énekelünk. A fülbemászó dallamoka t hamar megtanulja az ember, és a
refrént, igen gyakran latin nyelven, már együtt énekli a helybeliekkel.

A kegyszobor "részvétele" a körmeneten számomra mindig kicsit tcr
rokszoritóan megható élmény.

Lassan visszaér a teret megkeriilő körmenet a kegykápoinához. A
kegyszobor is visszakerül a helyére, következik a záróimádság és a
befejező áldás. Legvégén - akárcsak Lourdesben - felcsendül a Salve
Regina ... latinul.

A tömeg csendben oszlik szét, mindenkit magával ragad az elmúlt
óra eseménye. Nem mondhatunk mást, csak amit a bazilikában a belső
íven olvashatunk:

Regina saniissimi rosarii Fatimae, ora pro nobis/ Legszentebb ró-
zsafüzér Fatimai Királynője, könyörögj érettünkl

Madaras Gábor
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Jótékonysági est

2000. május 3-án tartottuk hagyományteremtc5 Jótékonysági Estünket,
melynek a Szent Margit Gimnázium adott otthont dísztermében és más
helyiségeiben, amit ezúton is nagyon köszönünk Sümegh László úrnak,
a gimnázium igazgatójának.

Rendezvényünk fővédnöke Dr. [uhos Katalin polgármester asszony
volt, aki egy, a vfzkörökről szóló kedves és tanulságos történettel nyi-
totta meg az Estet.

Vendégeink között köszönthettük többek között Kada Lajos érsek
urat és Dr. Verbényi István atya, protonotárius, kanonok urat, templo-
munk plébánosát is.

A músort kiváló művészek és iskolánk tanulói adták, így részünk le-
hetett csodálatos előadásokban. Ezúton is szívból köszönjük a felkéré-
sünket elfogadó, ill. fellépésüket felajánló művészeknek, hogy előadá-
sukkal emelték estünk színvonalát!

Köszönjük, hogy gyönyörködhettünk Szabó Gyula Kossuth-díjas szí-
nész, Sára Bernadett, Tóth Éva és Trokán Péter, Császár Angela és
Papadimitriu Athina músorában, hogy hallhattunk kamarazenét Har-
gitai Imre, Papp Györgyi, Ludmány Emil és Oláh Miklós művészek
megszólaltatásában, hogy elállhatott a lélegzetünk is Hegedűs Katalin
és a Liszt-díjas Hegedús Endre játékától. Achim Erzsébet orgonamű-
vész először Sümegh Lászlónét, iskolánk tanárát kísérte, majd ő is ját-
szott nekünk egy szívhez szóló darabot.

Tanulóink is szép számmal szerepeltek: soós Luca (3. b) népdalokat
énekelt, Hargitai Tamás (4. al, Németh Andrea (3. a), Török Eszter (3. al,
Szabó Zsófia (5. al, Palojtay János (7. al, Ludrnány János (7. a) zongorán
játszott, Bencsáth Zsófia (5. al hegedűlt, Pálos Nikolett (7. a) verset
mondott, melyet a 6. b dramatikus játéka keltett életre. Az 1. a és 3. a
osztályosok gitáros énekét Törökné Vermes Judit és Török Balázs szü-
Im<; klsérték. Szabó Zsófia, Sümegh Lászlóné, Sümegh Bernadett, Kán-
tor Zoltán és - nagy örömünkre - Szabó Gyula művész úr musical-
részletet adott elő. Sümegh Lászlóné kiskórusa .; mely a Minősítő
hangversenyen ezüst fokozatot kapott =, és az ÖSSzlcar - Kriesch
Tarnásné vezényletével - kórusműveket adott elő, Mihalics János kísé-
retében. A 4.b előadásában az Almát szemétér' című kárpátaljai népme-
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sét láthattuk, mellyel már több fesztiválon fergeteges sikert arattak. (Itt
is!) A műsort a 7. a és 8. a tanulói Heltai: A néma levente című rnűvé-
nek rövidített változatával zárták.

Az Est célja az iskolánkban folyó komoly mühelymunka - melyet
eredményeink is bizonyítanak - még hatékonyabbá tétele a felszerelés
fejlesztésével (a fizika szertár bövítése, kémiai kísérleti anyagok, szem-
léltető eszközök), ill. iskolánk szépítése, otthonosabbá, barátságosabbá
tétele (függönyökkel, sötétítő függönyökkel, a folyosók díszítéséveI).
Ehhez a jegyek megvásárlásával, a büfében való vásárlással, 'ill. a hely-
színen kitett üvegkehelyben elhelyezett adományokkal lehetett hozzá-
járulni. Az adományokból származó bevétel: 248.540,- Ft, melyért ez..
úton is köszönetet mondunk. Ezt a fenti célokra fogjuk fordítani. Ter-
mészetesen továbbra is szívesen fogadunk minden segítséget, nemcsak
anyagi, hanem más jellegúeket is, pl. másolópapír, kéztörlő, szalvéta
adományozása, festés, javítási munkák, függönyvarrás felajánlása, ked-
vezményes utaztatás biztosítása, stb.

Még egyszer szívből köszönjük a megjelent művészeknek ezt a nagy-
szeru estét és adományozóink nagylelkű segítségét!

Az iskola vezetősége és tanárai

Főtisztelendő Plébános Atya, kedves Hívek!

Továbbra is bizalommal kérjük újra a segítségiiket a fővárosban tanuló
katotikus egyetemista és főiskolás diákok elhelyezésében. Köztudott, hogy a
ka totikus kollégiumok nem tudnak minden igényt kielégiteni, ezért valóban
rászoruló és megbízható fiúknak és lányoknak keresünk szálláslehetőséget
a 2000/2001-es iskolaévben. Több fiatal, még egyetemista házaspár is keres
jutányos a\bérletet, olykor eltartási szerződést is kötne.

Kérjük azokat a híveket, akik egyetemistákat tudnának elhelyezni,
szerény térítés ellenében, akár többeket, vagy egy főt is, jelezzék a Bu-
dapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészségen: 1052 Buda-
pest, Pesti B. u, 1. (ha lehet, levélben!), Tc!Jüzlfax: 318-56-64

Közreműködésüket előre is hálásan megköszönjük:
Dr. Pákozdi István, egyetemi lelkész
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Nyári táborlervek
2000. nyár

A Don Bosco Katolikus Általános Iskola nyári táborok szervezésével is
hozzá kíván járulni a nyári szünet, a szabadidő hasznos e1töltéséhez.
Idén 15 táborba várjuk tanulóinkat. A jelentkezések alapján 373 tanu-
lónk fogja igénybe venni ezt az élményeket kínáló, hasznos és szóra-
koztató lehet6séget, 29 kollegánk vezetésével, irányításával, akik közül
többen két-három táborban is feladatot vállaltak.

A tábor

dőpontja Neve Helye Szervező tanára

1. Jún. 23·29. Albertirsai tábor A1bertirsa Büki Györgyné

2. Jún. 23-júl. 2. Csókak6i.nyári Csókak6 Vass Rez.st'Sné
tábor

3. Jún. 24-30. Idegennyelvi tábor Tahit6tfa1u Barlay serce

4. Jún. 26-30. Bönsönyi napok Kírályrét Simor Ágnes

5. Jún. 26-jú1. 1. Velencei nyáJ' Gárdony Iglámé Sz. EniM

6. Júl. 1-7. Tcrmészetjánl és Sümeg SzalQcsné U. Mária
honismereti tábor

7. Júl. 3-9.
Kerékpáros

Fony - Zemplén Barlay Bencehonismereti tábor

Júl. 3-7.;
Don Bosco

Az iskolában Simor Ágnes8. napközis tábor
júl. 10·14.

Júl. s-iz. Kézművesés
Bakonybél PániJudit9. honismereti tábor

10. Jú1.6-13. Kézműves tábor Klgy6spuszta Kesse1yákKinga
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ll. Júl. 8-14. OfM sporttábor orfü Bruckner Lászl6

12. Júl. 9-15.
Képz6mGvészcti

Palköve Goda Richárdtábor

13. Júl. 17-21. Mátrai túrák Bagolyirtás Kaszás Istvénné

14. Júl. 20-26. A Cserhát szívében Szarul, Papp Zita

15. Aug. 21-25. CsilJagtábor Budapest dr. Balogh Lászlóné

A Don Bosco Katolikus Általános Iskola
tanulmányi- és sportverseny eredményei az

199912000. tanévben
Kerületi versenyek

(1-6. h e l g e z é s ):

ANGOL NYELvo VERS- ~S PRÓZAMONDÓ
Herke Beáta: 4. a - /V. helyezés; Felkészítő tanára: Plotné T. Gabriella

HERMANN OTTÓ BIOLÓGIA
Esuergár-Kiss Domokos: 8. b - /1/. helyezés; Felkészítő tanára: Koblencz Attila

~EK MlNc'íSfTc'í HANGVERSENY
Kisk6rus - ezilst fo/rozJJt; Felkészító tanáruk: Sümegh Lászlóné
A kén •• tagjat Ambrus Agnes 5. a, Bat6 Margit 5. b, Bambds zsófia 5. a, Bencsáth zsófia 5. a,
/Jcdzsdr Enikó5. a, Czimlxrl Drfvid 5. a, Ét5Relldta 5. a, ~rchegyi ViktóriJJ 5. a, Erdeós MAria
5. a, Gyt5ri Sám 5. a, Heged'Í5 Anlla 5. a, Ipsits Dia/Ill 5. a, Jellei Zsolt 5. a, KJ>posváriMAria
5. a, Kiss Kinga 5. a, Klicsu Erzsébe! 5. a, KtmkDly mum 5. a, Ludmány /lorlJála 5. b,
Metzger Gabriella 5. a, Mllnfnyi Anna 5. a, OIcsvdry Júlin 5. a, Pt!los A1exnndm 5. a, Peics
Attila 5. a, S1Jlb6ZS/Jfin 5. a, Szhufsi Dálliel5. a, Tóth Dániel 5. a, Willkler I<Jdm5. b

FÖLDRAJZ
Hajnáczky Andrtls: 8. a -ll. helyezés; Felkészítő tanára: Koblencz Attila

Gyol/ai Udik6: 8. b -11/. helyezés; Felkészítő tanára: Koblencz Attila
HELYESfRÁS

Somogyi Hedvig: 6. a - VI. helyezés; Felkészít6 tanára: Páni Judit
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KÉMIA
Hajmfczky András: 8.Q -1. helyezés; Felkészítő tanára: Hausknecht Irén

Boldizsár Péter: 7. b - V. helyezés; Felk~szítő tanára: Koblencz Attila
MATEMATIKA

Boldizsár Péter: 7. b -111. helyezés; Felkészítő tanára: Kaszás Istvénné
Gilyb, András: 5. b - VJ./Ie/Yezés; Felkészítő tanára: dr. Balogh Lászl6né

. NÉPDALÉNEKLÉS
BörcsiilcTeodőm: 2. c -lll. helyezés; Felkészítő tanára: Papp Zita

"NYELVÜNKIlEN ÉLÜNK"
Hnjlllfczky András: 8. fl -ll. IIe/yezés; Felkészítő tanára: Kriesch Tamásné

Turek Zoltán: 7. b - TI. helyezés; Felkészítő tanára: Páni judit
ALSÓS PRÓZAMONOÓ VERSENY

Turóai MlÍrtml: 3. c -l./Jelycús; Felkészítő tanára: Vass Rezsőné
LÁZÁR ERVIN SZÉPOLVASÁSI

Török Eszter: 3. a -1. helyezés; Felkészít6 tanára: Iglárné Sz. Enikő
FEKETE ISTVAN SZÉPOLVASÁSI

Turöcsi Márt01l: .3. c -ll. helyezés; Felkészítő tanára: Vass Rezsöné
VERS- ÉS PRÓZAMONOÓ

Nun Viktória: 8. b -lll. helyezés; Felkészft6 tanára: Makrai Ákos
Swbó Zsófin: 5. a-V. helyezés; Felkészítő tanára: Makrai Ákos

Pálvőlgyi Réka: 8. a - VI. helyezés; Felkészítő tanára: Kriesch Tamásné
ALSÓS VERSMONDÓ

Török Eszter: 3. a -lll. helyezés; Felkészlt6 tanára: Iglárné Sz. Enik6
RAJZ

Zentay Nóra: 6. b -ll. helyezés; Felkészítő tanára: Goda Richárd
Giczy Kristóf 7. a - VI. helyezés; Felkészítő tanára: Goda Richárd

A XII. KERÜLET ORSZÁGOS RAJZ PÁLYÁZATÁN
OljAZOTT LETT:

Hábem ••nn Gábor: 6. b - Felkészítő tanára: Goda Richárd
KIÁLLITÁSI LEHETŐSÉGET KAPOTT:

Farkas Valér: 6. b - Felkészít6 tanára: Goda Richárd
úínyi Gergely: 3. c - Felkészítő tanára: Goda Richárd

Egyházmegyei versenyek
(1-6. helyezés):

BALLADAMONDÓ
Pálos Nikolett: 7. n -lll. helyezés; Felkészítő tanára: Kricsch Tamásné

HELYEsíRÁSI
Somogyi Hedvig: 6. a -1. IIelyezés; Felkészítő tanára: Páni judit

Be!lcsáth Zsófin: 5. a -lll. IIelyezés; Felkészítő tanára: Makrai Ákos
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Tóth BogláTlen:6. b -IV. helyezés; Felkészítd tanára: Péni judit
POIIgorSo"",: 8. b - V. /telyezés; Felkészítő tanára: Makrai Ákos

MATEMATIKA
Czimbol Dávid: 5. a -IV. helyezés; Felkészítő tanára: dr. Balogh Lászl6né

Nothllágel Mária: 6. a - VI. helyezés; Felkészítő tanára: dr. Balogh Lászlóné
N~PDAL~EKLŐ

SOÓS L"uca:3. b -1. helyezés; Felkészítd tanára: Sümegh Lászlóné
Seiamon Eszter: 8. a -1. helyezés; Felkészítő tanára: Kriesch Tamásné

Benkff 10/IIII1/1a:1. a -lll. helyezis; Felkészítő tanára: Pálos Ildikó
Bencsátll Zsófia: 5. a -lll. helyezés; Felkészítd tanára: Sümcgh Lászlóné

RÜGYECSKE LEV ELEZŐ VERSENY - KÖRNYEZET:
Taktícsik Zsombor: 4. a - Dönt6be jutott; Felkészítő tanára: Gerséné M. Mária

jÁ TtKOS MŰVELTStGI VEThKEDŐ
A 7. b csapatversenye -1. helyezis; Felkészítö tanáruk: Páni judit

A csapat tagjni: Boldizsár Péter. Felméry Krisztián, Turek ZOltáll, Zöld Endre Mátyás

. Budapesti versenyek:

BUDAPESTI RAJZVERSENY:
Zentny Néra: 6. b -lX.helyezés; Felkészít6 tanára: God. Richard

BUDAPESTI MOVtSZETTÖRTtNET VERSENY:
Hnjnáczky András: 8. a -IX. /telyezés; Felkészítő tanéra: God. Richárd

BUDAPESTI "FÖLD NAPJA" RAJZPÁLYÁZAT:
Giczy Kristóf 7. a - /ll. helyezés; Felkészítő tanára: Goda Richárd

Országos versenyek:

RÜGYECSKE LEVELEZŐ VERSENY - KÖRNYEZET:
Takácsik Zsombor: 4. n -ll. helyezés; Felkészítő tanára: Gerséné M. Mária

Spor/verse/lyek:

Kerületi diákolimpia
ÜGYESStGIVERSENY

Az 1.oszt6/yosok vegyescsapatn -II. helyezett
A CSfIJ'It tagjai: llatM ldum,lII 1. /1, csardás Rékn 1. C, HDmftll Mirl< 1. C, H,'iuös /IDlmuI1. c,
Miselc lLverlte 1. a, Nagy Kristóf 1. b, Németh Bernntlett 1. b, Ottömösy zsófin 1. a, Perjés
/(jllga 1. a, S6rvári SanIlII. a; Felkészítő tanáruk: Bruckner Lászl6 .
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A 2.osz/if/yosck vegyescsnpnta -lll. helyezett
A csnpnt tagjai: BörcsiJcTeod6m 2. c, Dillial Dániel 2. c, Eleméry Blnnkn 2. a, Felméry Dállid
2. b, KJJlollicstoo 2. b. Lillyi Kristóf2. a, Mftyási Zsuzsmma 2. a, Papp Mdindn 2. c,
Sznlantay Ot/62. c, Waltner Adám 2. c, Hegedűs Bertnlan 2. a, Pour ZSUZSIIIIIIIl2. c
Felkészítő tanáruk: Bruckner Lászl6

KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG
A ll. k'nrcsoport /ánycsnpota -lll. helyt"..ett
A csnpot tagjai: Dániel ()r.;olyn IS. b), Fedor Kmalin 16.a), Horváth Eszter 16. b), fgMr Vikt6-
rin 16. a), Kuti Zsuzsnmlll 16. b), Molnár Krisztina 16. a), Nagy Gabrielln 16. a), Notlmágel
Mfrin 16.a), Nylri Gyöngyvér 16. b), Pintér Fl6m 16. b), Schuh Edinn 15.b), Somogyi Hedvig
16. a), SzegIi Kntalin 15. b), Winlder Kúím 15. b); Felkészít6 tanáruk: Bruckner László

TEREMFOCI BAJNOKSÁG
A ll. korcsoport ilÍnycsnpnta -L helyezett
A csapat tagjai: Hme Dóra 16. b), Horváth Eszter 16. b), Kl/ti Zsuzsanna 16. b), Nagy Gnbri-
dia 16. a), Nothnágel MIfrin 16. a), Nylri Gyöngyvér 16. b), Pázrnándi Rita 16. a), Schuh
Edinn 15. b), 5zicsi Judit 16. a), Winlder KItím IS. b); Felkészít6 tanáruk. Bruckner Laszíó

A lll. korcsoport lállycsnpata -1. helyezett
A csnpattagjai: Agg/ufzy ulI/m 17. a), Gndn S1JIlldrn17. a), Knrpáti ()r.;olyn 17. b), Kismfídi
Emese 18.a), Schuh Edina 15. b), Szili Rfko 18.a), Szita ,.ilia 17. a)
Felkészítő tanáruk: Bruckner Lászl6
Az 1.korcsoport jiúcsnpata -lll. helyezett
A csnpattagjai: Domllfn Miklós 14. a), Hargitai Tanufs (4. a), Házi lJelleddc 13. b), Koluill
Tamás (4. a), lAbl/ndy Gergő 14. a), Misdc Mfrk 13. b), Ntfdasi LevelIte 13. a), Sáro5plltn/d
Fülöp 13. a), Sebestyéll Bálillt 13. a), Sely/á Gábor (4. a);
Felkészítő tanáruk: Bruckner Lászl6

MEZEI FUTÓVERSENY
A 2. osz/IfIyosck jiúcsnpata -1Il./l<lyezetl
A csnpat tagjai: Dink6 Dániel 2. c, Purmann AJtiln 2. b, Hargitai András 2. a, Lnblwdy
Mfté 2. c, Linyi Krist6f2. a, 5tipkavits Mos 2. b
A 2. oszta1yoso/<lállycsnpnta - TIl. helyezett
A CSIlpnt tagjai: Börcsök Teod6ra 2. c, Eleméry Bln7lkn. 2. a, Futmann Anikó 2. b, Juliász
Dóra 2. b, Kovács Lilla 2. b, Michaletzky LI/cn 2. a, Simon Nadinkn 2. a
A 3. osztályosck ltínycsnpatn -lll. helyezett
A csapat tagjai: Farkas AI/uita 3. c, Hipszki Uli 3. a, Mészáros Allnanuíria 3. b, Nagy
Kntali ••3. a, Pálffy Anlla 3. C, RI/pp Kleudin 3. b, Vukav MAria 3. b

SAVI O SZENT DOMONKOS - DÍJ:
BATÓ KINGA 7. B

RÓZSA VÖLGYI DÁNIEL 8. A
ESZTERGÁR-Kl55 DOMOKOS 8. B
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Albertfalvi Keresztény Társas Kör
Karolina Egyesület
Szentimrevárosi Egyesülel
Budapest, XI. kerület

Tisztelt Tagtársunk!

Egyesületeink vezetósége és tagsága meggyőz6déssel vallja, hogy pers-
pektivikus jövője csak a Szent lstván-i értelemben keresztény Magyaror-
szágnak van. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a keresztény-polgári
értékrend (erkölcs, szolidaritás, kultúra) erősítését közösségeinkben és
képviseletét tágabb társadalmi környezetünkben.

Egyesületeink közvetlen politikai tevékenységet nem folytató civil
szervezetek. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy különös figye-
lemmel kísérjük a keresztény-polgári értékeket valló politikai erők te-
vékenységét és szeretnénk, ha ezek tetteikben összefogva, egymást
erősítve sikeresen építenék az ország jövőjét.

A 1998-ban megválasztott polgári kormány munkájának félidejéhez
érkezett. Miközben örülünk az elért eredményeknek és látjuk a megol-
dásra vár6 feladatokat, agg6dva figyeljük a médián át hozzánk eljut6
híreket a koalíción belüli nézeteltérésekről.

Mindezektől indíttatva a három egyesület vezetősége meghívja a há-
rom polgári párt elnökét, hogy értékelje az elmúlt két évet, az együtt-
működést, beszéljen a jövőről és válaszoljon az ezekkel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre.

Örömmel jelentheljük, hogy Dr. [uhos Katalin polgármesterasszony
kezdeményezésére Kövér László, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt elnöke
- a koalició vezető erejének képviseletében - elfogadta a meghívást.
Ennek részleteit a mellékelt meghívó tartalmazza. Reméljük, hogy a
Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt valamint a Magyar
Demokrata F6rum vezetői szintén pozitiv választ adnak felkérésünkre;
e fórumokat az ősz elejére szeretnénk időzíteni.
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. Azt gondoljuk, kezdeményezésünk széles körű érdeklődésre számít-
hat tagjaink kerében. Szeretnénk, ha a megszervezett találkozók erősí-
tenék poJitikusainkban a keresztény-polgári értékek iránti elkötelezett-
séget és a további együttműködés, összefogás szükségességének feJis-
merését.

Budapest, 2000. június 14. A három polgári egyesület vezetősége

Meghívó

Tisztelettel Iúvjuk és várjuk 2000. június 27-én, kedden 18.00 órakor a
Szent Margit Gimnázium dísztermébe (XI. Villányi u. 5.)

Kövér László, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt elnöke
előadására

"A polgári korrruíny tevékenységének értékelése
és a koalíciós pártok együttműködése" címmel.

Az előadást követő rövid szünet után Kövér László készséggel válaszol
a feltett kérdésekre.

Tisztelettel:

Dr. Juhos Katalin polgármester,
és a három polgári egyesület vezetősége


