2

Kertvárosi Krónika

A Szentatya üzenete 2005.Nagyböjtjére
„Ő a te életed és életed hosszúsága”
(MTörv 30,20)
Kedves Testvéreim!
1. A Nagyböjt minden évben értékes
idő arra, hogy hathatósabbá tegyük az
imádságot és a böjtöt, és megnyissuk szívünket az isteni akarat tanulékony befogadására. Ilyenkor lelki útmutatót kapunk,
amely előkészít bennünket, hogy újra átéljük Krisztus halálának és feltámadásának
nagy titkát, mindenekelőtt Isten Igéjének
buzgóbb meghallgatása által. Emellett fontos a halandóságunkat szem előtt tartva a
nagylelkű szolgálat is, amely megmutatkozik abban, hogy ilyenkor a környezetünkben élők rászorulókat jobban segítsük.
Most szándékomban áll felhívni figyelmeteket, kedves Testvéreim és Nővéreim, egy olyan dologra, amely soha nem
volt ilyen aktuális, mint napjainkban. Szépen szólnak erről a Második Törvénykönyv ide vonatkozó szavai: „Ő a te életed
és életed hosszúsága” (30, 20). Ezekkel a
szavakkal fordul Mózes a néphez, hogy
megerősítse a Jahvéval kötött szövetséget
Moáb földjén. „Hogy életed legyen, neked
és utódaidnak, szeresd az Urat, a te Istenedet, engedelmeskedj szavának, légy vele
egységben” (30, 19-20). Izrael számára a
jövő biztosítéka ez az isteni szövetséghez
való hűség, „hogy azon a földön lakhass,
amelyet az Úr esküvel adott atyáidnak,
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak” (30,
20). Elérni az érett kort, a bibliai kép szerint, a Magasságbeli áldásos jóakaratának
volt a jele. Ezért a hosszú életet Isten különleges adományának tulajdonították.
Mindezek ismeretében szeretnék megfontolásokat ajánlani e Nagyböjt idejére,
hogy elmélyítsük azt a felismerést, hogy
mekkora szerepük van az időseknek a társadalomban és az Egyházban, mit jelent
szeretetteljes lélekkel elfogadni őket, és ezt
a lelkületet meg is tartani irántuk. Korunk
társadalmában, hála a tudomány és az orvosi ismeretek előre haladásának, az emberi életkor meghosszabbításának lehetünk a
tanúi, és ennek következtében növekszik
az idős kort megért emberek száma is. Ez
kiemelt figyelmet kér az ún. „harmadik”
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életkori szakaszban élő emberek iránt, éppen azért, hogy teljesen élhessék azt, képességeiket az egész közösség szolgálatára
fordítva. Az idősek gondozása főleg, amikor nehéz időszakokon mennek át, szívügye kell, hogy legyen a híveknek, főleg a
nyugati társadalomban, ahol ez a probléma
még inkább jelen van.
2. Az emberi élet értékes ajándék, amelyet szeretni és védelmezni kell annak
minden szakaszában. A „Ne ölj!” parancsa
arra szólít, hogy tiszteljük és mozdítsuk elő
az életet az első pillanatától kezdve a természetes elmúlásig. Ez a parancs érvényes
a betegség időszakában is, és akkor is,
amikor az emberi lét önálságának ereje
megfogyatkozni látszik. Ha az öregkort,
kikerülhetetlen velejáróival együtt, a hit
fényében nyugodt lelkülettel fogadjuk el,
olyan értékkel szolgál, melyben Krisztus
keresztjének a misztériumát érthetjük meg
jobban, és amely értelmet ad az ember létezésének.
Az idős embert ebben a szemléletben
kell megértenünk és segítenünk. Szeretném
itt kifejezni nagyrabecsülésemet mindazok
iránt, akik azon fáradoznak, hogy ezeknek
a kihívásoknak eleget tegyenek, és buzdítok minden jóakaratú embert, hogy így
akarja a Nagyböjtöt üdvösen kihasználni,
meghozván személyes áldozatát egyben.
Ez azt fogja eredményezni, hogy az idős
korú emberek nem fogják magukat tehernek érezni sem a közösségben, ahová tartoznak, sem pedig a családjukban, ahol élnek, amely esetleg oda vezethet, hogy magukba zárkózzanak és elbátortalanodjanak.
Szükséges erősíteni a közvéleményben
azt a tudatot, hogy az idősek minden esetben értékek forrását képviselik. A gazdaság és a törvényhozás felelősei merjék
jobban segíteni őket, hogy ne legyenek kizárva a társadalom életéből. Az igazat
megvallva, az utóbbi évtizedekben a társadalom figyelme jobban ráterelődött az idős
emberek igényeire. Az orvostudomány folyamatosan javítja a fájdalomenyhítő
gyógymódokat, figyelembe véve a beteg
ember egész mivoltát, és különös módokon
is segíti azokat, akik hosszú ideig ágyhoz
kötve élnek.
Az életnek ez a szakasza jelentős időt
enged az embernek arra, hogy találkozzon
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a legmélyebb kérdésekkel, azokkal, amelyeket korábban talán felületesen kezelt a
sokféle napi feladat vagy más, fontosabbnak tekintett dolgok miatt. A végső cél közelségének felismerése arra szólítja az idős
embert, hogy a lényeges dolgokra összpontosítsa figyelmét, fontossá téve mindazt,
amit az évek elmúlása sem tehet tönkre.
Az idősek, éppen ezen sajátos helyzetük miatt, különleges értéket képviselhetnek a társadalomban. Ha azt vesszük alapul, hogy az ember abból az örökségből él,
amelyet elődei hátrahagytak, s jövője
meghatározó mértékben függ attól, hogy
annak a népnek a kultúráját, amelyhez tartozik, mennyire adták át neki, az idős emberek bölcsessége és tapasztalata megvilágíthatja a fejlődésnek azt az útját, amely
egy rendezettebb és teljesebb társadalom
felé vezet.
Mennyire fontos tehát újra felfedezni
az emberi generációk egymást kölcsönösen
gazdagító hatását. A Nagyböjt, amely határozottan hív a megtérésre és a szolidaritásra, ebben az évben elvezet bennünket a
fentiek komolyan vételére, mert ebben
mindenki érintve van. Mi is történne, ha
Isten Népe szintén ahhoz a jelenlegi felfogáshoz igazodna, amely voltaképpen haszontalannak tekinti idős testvéreinket és
nővéreinket, amikor csökkent képességűekké válnak életkoruk vagy betegségük
következtében? Viszont mennyire más egy
közösség, amely a családból indul ki, és
folyamatosan nyitott és befogadó akar maradni ezekkel a tényekkel szemben is.
4. Kedves Testvéreim és Nővéreim! A
Nagyböjt idején, Isten Igéjének segítségével, figyeljünk arra, hogy váljék fontossá
minden Közösség számára a szeretetteljes
megértő magatartás azok iránt, akik megöregszenek. Mindemellett rá kell hangolódnunk arra is, hogy bizalommal tekintsünk a halál misztériumára, azért hogy az
Istennel való végső találkozásunk a belső
béke állapotában történjen. Ismerjük fel,
hogy az fogad bennünket, Aki „az anyai
méhben szőtt egybe minket” (vö. Zsolt
139, 13), vagy más helyen: „saját képére
és hasonlatosságára” alkotott bennünket
(vö.Ter ,26).
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Mária vezessen minket a nagyböjti zarándoklásunk során, irányítson minden hívőt, különös módon is idős testvéreinket,
hogy egyre mélyebben megismerjék a
meghalt és feltámadt Krisztust, aki emberi
létünk legvégső értelme. Mária, isteni Fiának hűséges szolgálója, Szent Annával és
Szent Joachimmal együtt járjon közben értünk „most és halálunk óráján”.
Áldásomat adom Mindnyájatokra!
Vatikán, 2004. Szeptember 8.
II. János Pál pápa

Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, - A reszkető kezű ősz apákat; a hajlott hátú jó anyákat, -A ráncos és
eres kezeket; az elszürkült sápadt szemeket, - Én nagyon kérlek titeket, szeressétek
az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket; csókoljátok meg a ráncos kezeket, -Öleljétek
meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti
legyetek, - Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, - Hallgassátok meg a
panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat, Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen
számukra mosolyotok, - Én nagyon kérlek
titeket, szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek, - Fáradtak ők is eleget,
hogy ti módosabbak legyetek, - Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett,
- Azért én kérlek titeket, szeressétek az
öregeket.
Ha majd az örök szeretet elhívja őket
közületek, - Ti foglaljátok el helyüket, mert
ti lesztek majd az öregek, - S mindazt, mit
nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek,
- Azért előre intelek titeket, szeressétek az
öregeket
II. János Pál pápa
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Idősebbek teadélutánja
Január 29-én délután szép
számmal jöttünk össze. Kezdő imánk után
Jézus értékítéletéről, a nyolc boldogságról
elmélkedtünk. Ennek az alaptörvénynek
szellemében kell nekünk is élnünk itt a
földön, hogy az örök jutalmat elnyerjük.
Ezt követően az Újpesti Kolping Család Egyesület irodalmi műsora következett: „Maradj velünk, Urunk, mert esteledik…” címmel.
Szórádiné Páll Rózsa - az Egyesület
titkára -röviden ismertette Adolf Kolping
mozgalmát, majd az elnök, Lojzi bácsi
(Dr. Gerber Alajos) a magyar- és a világirodalom legszebb verseiből állított össze
egy csokrot. „Az öregedés ellen nem tehetünk semmit. Arra azonban törekedhetünk,
hogy minél tovább legyünk öregek”

Felnőtt katekézis
Dr. Tarjányi Zoltán: Élethivatásra nevelés
Mi kell a gyermek egészséges neveléséhez ?
- testi nevelés / sport, táplálkozás
- szellemi nevelés / könyvek, iskoláztatás
- erkölcsi nevelés / kisgyermek: jó szokások, majd a jó - rossz megkülönböztetése
- esztétikai nevelés / ízlés kialakítása
- érzelmi nevelés / pl. irodalmi felismertetés által
Ha a fiatal nem akar dolgozni, az nevelésünk csődje...
- Istenhitünk által más az "én" fogalma:
reális önismeret szükséges.
- Jellem is kell: kitartás, szorgalom,...
- A közösség el kell fogadja / pl. pályaválasztásnál kell, hogy szükség legyen rá.
- Az emberek értéke nem a végzettségtől
függ. Nem ítélkezhetünk senki felett.
- Korábban a szakmák általában öröklődtek, ma elvben bárkiből bármi lehet.
Felelősségünk:
- az illető saját felelőssége: szakmájához
szükséges ismeretek megfelelő elsajátítása.
- "Napi átlagos tisztesség"- re van szükség,
az elfecsérelt idő nem pótolható.
- a szülők felelőssége: a talentumok
kibontakoztatása,
a
gyermek
megismerése.
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(XXIII. János pápa). Testünk öregszik, de
a léleknek nem szabad ezt követnie. Az
utóbbi javíthat az előbbin, főleg a kereszthordozás idején. Rá kell jönnünk arra,
hogy életünk igazi értelmét Jézus szeretete
adja. Ő mindig várja a felé, valamint a felebarát irányába történő lépéseket. Az öregedés így válik mindennapos feladattá.
A versek közti élő zenét zongorán, hegedűn, citerán és fuvolán a fiatalok (Tajti
Krisztián és Péter, Faragó András és Renáta, Gerber Krisztina) szolgáltatták. Többszöri taps mutatta az előadás sikerét, s lélekben feltöltődve búcsúztunk egymástól.
A műsor után ajándékként, mindenki megkapta a „Maradj velünk, Urunk…” c. apostoli levelet, melyet a Szentatya az Eukarisztia évére adott ki. Reméljük, hogy e
szép előadás nem csak erre az alkalomra
szólt.
Mihály Péter
- pedagógusok felelőssége: emberi példaadással, a hivatást megélve oktatni.
- társadalmi vezetők felelőssége: jövő
megtervezése, értékek képviselete.
A keresztények hivatásukban is Isten tervét
keresik életükben:
- A papi, szerzetesi hivatáshoz kellő átgondolás után kell dönteni, majd azt hitelesen megélni.
- A világi hivatáshoz az evangélium örömét bele kell vinni egész életünkbe.
- A cél, hogy szakmai ismereteket birtokolva tudjunk másokon segíteni.
- Nem létezik inkognitóban megélt kereszténység. Hitünkért minden téren ki kell
tudni állni.
- Célunk, hogy hazánkban fiataljaink hivatásukat keresztény módon megélve tudjanak tanúságot tenni."
(5. előadás: február 11.péntek 17 óra
előadó: Dr. Puskás Attila atya
téma: A Szentháromság titka
6. előadás: március 18. péntek 17 óra
előadó: Dr. Tarjányi Béla atya
téma: A szinoptikus evangéliumok keletkezése és megírásuk körülményei )
Helyszín továbbra is a plébánia hittanterme. Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!
Horváthné Kati
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Domonkosok
A domonkosok vagy prédikáló testvérek
rendje a délfranciaországi eretnekmozgalmak elleni küzdelemben jött létre. Az alapító
Szent Domonkos a bajok megszüntetését a
mozgalmak legyőzésében látta, melynek
eszköze a tanítás, a prédikálás és a meggyőzés.
A spanyolországi Domonkos régi előkelő családból származott. Anyja a közeli apátságon, egy Domonkos nevű apát sírjánál
imádkozott a régen várt gyermekáldásért.
1170 körül megszületett a nagyon várt fiúgyermek, akit a szentéletű apát emlékére
Domonkosnak kereszteltek. A születést
megelőzően Janka asszony különös álmot látott: - a legenda szerint – egy kis feketefehér foltos kutya a szájában egy égő fáklyával szaladgálva felgyújtott mindent. Ebből a
szülőknek azt jövendölték, hogy a születendő gyermek a hit fáklyájának lángjával tüzet
gyújt majd a világ minden részén. A keresztelés alkalmával a csecsemő homlokán egy
csillag ragyogott fel, amely néhány másodpercre bevilágította az egész templomot.
A serdülő ifjú eleinte rokon esperestől
kapta egyházi tanulmányait, majd húszéves
korától a palenciai székesegyház folytatta
egyháztudományi képzését. 1198-ban szentelték pappá, s lett a székesegyház kanonoki
testületének tagja.
A Dél-Franciaországban veszedelmesen
elterjedt u.n. „albigeus” mozgalom, melynek
mértéke miatt a Szentszék komoly veszélyektől tartott. E mozgalom tagjai nem tévtanok békés terjesztői voltak. Az egyház
iránt vad gyűlölet fűtötte őket, lázították a
lakosságot, üldözték a papokat, templomokat
romboltak, raboltak, gyilkoltak. A pápa és II.
Fülöp francia király keresztes háborúban legyőzték a szakadárokat, de eszméik tévtanaik sokfelé éltek a megtévesztett emberek között. Ezek visszatérítésére küldte a pápa
Diego püspököt és Domonkost DélFranciaországba. A püspök rövidesen elhatározta, hogy tanult jól képzett társakat gyűjt,
akik nagyhatású prédikátorok is. Megalapította a „Prédikátorok” rendjét melyre 1216ban pápai jóváhagyást nyert. A hit igazságát
hirdették az élő szó hatalmával, a rózsafüzér
terjesztésével megerősítve. Hamarosan felszámolták az albigensek tévtanait, majd a világ csaknem minden részén megjelentek. A
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legenda szerint egy alkalommal Domonkos a
Szűzanya szobra előtt imádkozva kér hathatós fegyvert, ami segítené térítő munkáját. A
szobor keze megmozdult és odanyújtotta az
imádkozónak a rózsafüzért.
A prédikátor testvérek regulája Szent
Ágoston Szabályaira épült, de hatott rájuk a
ciszterci és premontrei szabályzat is. Domonkosnál új, a felsőfokú tanulmányok
hangsúlya. A szegénység, a böjt, a kórusima
mellett egyenrangú a szerepe a stúdiumnak,
az állandó tanulásnak, a továbbképzésnek. A
Domonkos rend kolduló rend. Az egyes
rendtagok lemondanak a birtoklásról, s a hívek alamizsnáiból tartják fenn magukat.
Domonkos szerzetesek családja gyorsan
növekedett. A XIII. század derekán már 250
kolostorban 700 testvér élt. Ötven évvel a
rendalapítás után több mint 1500 egyetemi
és főiskolai tanár hordta a dominikánusok
fehér ruháját. A párizsi és a bolognai egyetemen kezdettől jelen voltak. A Nagy Szent
Albert és tanítványa Aquinói Szent Tamás
által foglalták el a helyüket a tudomány világában.
Szent Domonkos mindenekelőtt Európában akarta rendjét elterjeszteni. Ezt követően
a világ minden táján élő pogányokat is meg
akarta téríteni. Hittérítői bejárták az akkor
ismert egész világot.
A reformáció és még inkább a felvilágosodás és a francia forradalom következtében
a legtöbb országban megszűnt vagy minimálisra zsugorodott a rend. Az újjászületés a
XIX. század közepén következett be Franciaországban. A régi virágzást nem tudta elérni, azért sem, mert feladatainak nagy részét
a XVI. században létrejött jezsuiták vették
át.
Szinte az alapítástól kezdve több ezer
domonkos testvér adta életét Krisztusért, az
igaz hitért: a hunok között Kínában, Japánban az új világban…
A rendnek az öt világrészben 634 kolostora van, s ezekben kereken 6830 prédikáló
testvér működik.
A rend jelszava: „ Istent dicsérni, áldást
mondani, és az igét hirdetni. ”. „Olyan az
istenország, mint az elrejtett kincs, de nekünk kell kiásnunk.”(Aquinói Szt. Tamás)
G-né Paulus Noémi
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A FŐEGYHÁZMEGYEI MISSZIÓ
PROGRAMJA 2003-2005.
Erdő Péter érsek atya 2003.Pünkösdjén
egy 2 évre szóló missziós programot hirdetett meg:
“…Maga a népmisszió a XVI-XVII.
század óta újra és újra képes volt arra,
hogy lelkigyakorlatokkal, a szentgyónás
különleges alkalmaival és közösségi rendezvényekkel megújítsa egy-egy plébániai
közösség életét… Számos templomunk bejáratánál még ma is áll a régi missziós kereszt, rajta az évszámokkal, az illető plébánián tartott népmisszió éveivel. Ezek a
számok az 1940-es évek végével megszakadtak…
A II. Vatikáni Zsinat óta a világegyházban a hajdani népmissziók intézménye
sokarcú mozgalomként újult meg. Több helyen intenzív plébániai hetet rendeznek,
másutt plébániai zsinatot tartanak vagy
városi missziót szerveznek…

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
lesz templomunkban március 4-5-6-án
(péntek, szombat, vasárnap)
este 6 órakor
Papp Tihamér
ferences atya vezetésével.
Mindenkit szeretettel várunk!

A szeretetet arról ismertük fel,
hogy életét adta értünk (1 Ján. 3,16)
Ha szeretnél új módon kapcsolatot keresni Istennel, ha vágyódsz személyesen
megtapasztalni Isten feltétel nélküli
szeretetét, ha lelkedet Húsvétra új
köntösbe akarod költöztetni, tarts
velünk
NAGYBÖTI FELKÉSZÜLÉSÜNKÖN
Szeretettel várunk mindenkit, aki vállal
otthonában napi 20-30 perc elcsöndesedést
a Szentírást imádkozva. Hetente egyszer,
hétfői napokon, összejövetel a plébánián.
Első alkalom: február 7. 18 óra
Keszthelyi László és Ágnes
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Ezért állítottuk össze mi is a Főegyházmegyei Misszió Programját, mely egy
sajátosan intenzív plébániai megújulási
folyamat szükségességét hangsúlyozza…
Szívből kívánom, hogy egyházmegyei
missziónk járuljon hozzá hatékonyan
Krisztushoz fűződő szeretetkapcsolatunk
megújulásához, személyes hitünk megelevenedéséhez…”

Az Egyházmegyei Misszió Program
javaslata alapján

MISSZIÓS HETET
tervezünk 2005. tavaszára.
A programok összeállításához
és megtervezéséhez
szeretettel várjuk a Kedves Híveket
egy Missziós Heti Ötletbörzére
2005. február 20-án, vasárnap
este 7 órára a hittanteremben

Ministráns kirándulás
a Visegrádi-hegységben
2005. január 22-én reggel indult el kis
csapatunk az Árpád-hídtól autóbusszal Leányfalu felé. Az időjárás - ahogy már ezen
a télen megszokhattuk - meglehetősen
enyhe volt, felérve a hegyekbe azonban
igazi téli idő fogadott bennünket. A túra
elején az 520 méter magas Vörös-kőre
másztunk fel, s ahogy egyre magasabbra
értünk, egyre gyarapodtak a hófoltok, végül már esett is.
Felérve a csúcsra a kilátást, sűrű köd
takarta el, így inkább behúzódtunk a közeli
esőkunyhóba falatozni. Nemsokára elindultunk lefelé a hegyről követve a turistautakat, melyek hol szekérutakon, hol mély
patakvölgyeken keresztül vezettek. Ahogy
egyre lejjebb mentünk, úgy tűnt el a hó és
vette át helyét a sár. Végül leértünk
Dunabogdányba, ahol az autóbuszra várva
megnéztük a helyi templomot, és kellemes
emlékekkel gazdagodva tértünk haza.
Arnold Ákos

2005. február

Kertvárosi Krónika

„Spielhózni”
Varga Péter „hagyományos” családapa
tartott nekünk (nem csak fiataloknak) egy
négy előadásból álló sorozatot a plébánián.
A téma a párválasztás, párkapcsolat volt. A
sok mondanivaló közül csak néhányat
emelek ki:
1. A párunkat igenis választani kell.
2. Sok belső munkával kell férfivá, nővé
válni.
3. Lányok! Legyen bennetek kifürkészni
való varázslat!
4. A férfi ott kezdődik, amikor van valakiben tartás. Az élet minden területén lehessen rá számítani.
5. A férfinak rendelkeznie kell elegendő
önuralommal.
6. A református eskü egy része: „Esküszöm, hogy véle megelégszem, s szentül
élek vele”. Azaz elfogadom teljes valójában. (Azt is, hogy késik, vagy sokszor
széthagyja dolgait, stb.)
7. Az együtt járás alatt meg kell nézni,
hogy „mibe kerül a versenyző”.
8. Minden kapcsolatnak időt kell hagyni.
Nem lehet a kisegerekre mondani:
„Nézd, milyen szépen szalad, reméljük,
nemsokára járni is fog!” Idő kell a beszélgetésre, mint ahogyan a Kishercegben kérte a róka: szelídíts meg engem!
9. Azért nem vagy felelős, amit érzel, de
amit cselekszel, azért már igen.
10. Ha te nem kellesz a baráti köröddel,
tevékenységeiddel,” tokkal vonóval”,
akkor kit szeret a barátod /barátnőd? Valamilyen alakot, akiből kimazsolázzák a
részeket? Ne legyél pincsi kutya!
Sok hasznos gondolatot kaptunk az
úgynevezett. „Próbaházassággal” kapcsolatosan is. Reméljük, hogy még több fiatal
fogja komolyabban venni a nagy döntésre
való felkészülést.
Jakab Zsuzsa

Jazz-est a Katolikus Kultúrházban
Január 22-én, szombaton a Midnight
Jazz the Theater együttes adott koncertet,
Plébániánk szervezésében és az Újpesti
Kolping Család Egyesület támogatásával.
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Bevezetésként Tóth Balázs klasszikus
gitárjátékát élvezhettük, majd az igen lelkes amatőrökből álló, háromtagú band –
billentyűs, ritmus szekció, nagybőgő – mu
tatta be változatos műsorát. Nagy sikerük
volt, a koncert végén a közönség alig akarta elengedni a zenészeket
Gyertyafényes terített asztalok, zsíros
kenyér, forralt bor, üdítők várták a megjelenteket. Jó volt látni a sok lelkes, érdeklődő, az igényes zenés műfajra fogékony fiatalt és persze a kevésbé fiatalokat.
Köszönet az ötletért, köszönet a szervezőknek, mindenekelőtt Jakabné Kovács
Mártának és Jakab Zsuzsának Várjuk a
folytatást a tartalmas szórakozás jegyében
Belakovics Zsóka
Könyvajánló:
1998. február 27-én a floridai Astorban
hunyt el a magyar emigrációs irodalom,
egyben a XX. századi magyar irodalom
egyik kiváló képviselője, Wass Albert.
Életútja, irodalmi pályája önmagában
is kimerítő regénytéma lehetne, s ha lenne
ilyen, akkor annak a műnek a főhőse sorsával a XX. századi erdélyi értelmiség, az
emigrációba kényszerült erdélyi arisztokrácia tipikus megjelenítője lehetne.
Kegyelettel őrizzük emlékét.
Életmű sorozatát a Kráter Műhely Egyesület adja ki. Megrendelhetők: 2013 Pomáz,
Búzavirág u.2. tel/fax: 26/328-491
email: krater.polisz@drotposta.hu
Horváthné Kati

2005. február 26-án 16 órakor
„GYERE VELEM PERUBA”
Kalandtúra és utibeszámoló
egy csodálatos utazásról
Zenés vetítettképes előadás a Páli
Szent Vince Katolikus Szakiskolában
(1043. Bp. Tanoda tér 6.)
Az Újpesti Kolping Család Egyesület
vendége lesz Hudson Judit a
Csepeli Kolping Család titkára.
Minden érdeklődőt (fiatalokat és
idősebbeket) szeretettel várunk.

