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A Jóisten fent az égben 
így szólt angyalához: 
Vigyél egy szép karácsonyfát 
Sára- és Rékához! 
 
Alá játék, rája cukor, 
gyertya lángja égjen, 
úgy ragyogjon, mint a csillag  
odafent az égen! 
 
Ment az angyal, kosarát a 
hátára kötözte, 
s huss, leröppent angyalszárnyon, 
felhők közt a földre. 
 
Vele jött a Kisjézus is. 
Adjunk néki szállást! 
Elhozta a szeretetet 
és az égi áldást. 

  

GYERMEKVERS KARÁCSONYRA 
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„És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak,  
s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.” 
 
Juhász Gyula: Karácsony felé 
( részlet) 
 
Az elmúlt hetekben sokat hallott hír 
volt, hogy a földön már 7 milliárd em-
ber él. A hírt kommentálók közül volt, 
aki arról szólt, hogy a föld lakosainak 
növekedése már elviselhetetlen terhet 
ró a bolygónkra, és volt, aki azt fejte-
gette, hogy még sokkal több embert is 
el tud tartani a föld.  
De nálunk Magyarországon mi a hely-
zet? Évente egy Esztergom nagyságú 
város lakosságával vagyunk keveseb-
ben.  
Hallunk arról, hogy Afrika és Ázsia 
bizonyos országaiban milyen alacsony 
a születéskor várható életkor. És ná-
lunk Magyarországon? November első 
szombatján két negyvenes éveiben járó 
édesanyát temettem.  
Sokat foglalkoznak mostanában azzal, 
hogy Budapest egyes kerületeiben na-
gyon sok szegény sorsú hajléktalan él 
az utcán. És az én településemen?  
Észreveszem-e a szűkebb környeze-
temben, talán az utcánkban a testi vagy 
lelki szükségleteket szenvedő ember-
társaim?  
Bécs belvárosa már az adventi vásárra 
érkező vendégektől népes, akik boldo-

gan sétálnak a gyönyörűen feldíszített 
környezetben. 
És én? Feldíszítettem a szívem az ün-
nepvárás boldogságával, akkor is, ha 
talán szűkebb az idén az anyagi kere-
tem az ajándékok vásárlására? 
Betlehemben a Születés Bazilikában 
szigorú biztonsági intézkedések mellett 
rendezik meg a karácsonyi ünnepi 
szentmisét. 
Elmegyek majd az ünnepek alatt a sa-
ját felekezetem templomába, vagy leg-
alább egy kis időre keresem a szívem 
csendjében az értem emberré lett Jézus 
közelségét? 
December 25. és 31. között a rászoru-
lóknak sok ezer adag meleg ételt osz-
tanak ki. 
Tudok majd a fáradtságom ellenére is 
bensőséges, meleg családi otthont te-
remteni? Lesz-e mosoly az arcomon, 
hála a szívemben? Tudok-e majd tiszta 
szívvel adni és örömmel elfogadni 
ajándékokat? 
Látni fogom a kis Jézus biztató moso-
lyát, aki 2011 éve egy hideg elutasító 
világba jött a szegénységbe és a prob-
lémák között élő emberekhez, hogy 
örömet, szeretetet és megváltást hoz-
zon?  
Most is ezért jön közénk, személyesen 
hozzánk. Ide hozzánk, Magyarország-
ra, a mi utcánkba, az én otthonomba. 
Boldog karácsonyt és Istentől megál-
dott új esztendőt kívánok. 
 

Gábor atya  

KARÁCSONY FELÉ 
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A legtöbb elemzés alapja az, hogy a 
társadalom életét a dzsungel törvénye 
határozza meg, ahol mindig az erősebb 
győz. Az emberek közötti kapcsolato-
kat azonban nem lehet leszűkíteni erre 
a törvényre. Az ember másra hivatott. 
A Jézus eljövetelét megelőző fejlettebb 
társadalmakban már létrejött a monote-
izmus valamilyen formája, egyetlen 
Istenben hittek, annak az Istennek 
azonban nem volt arca, személytelen 
volt. 

Amikor eljött Jézus, a világba lépett, 
elkezdődött valami más. Ő minden 
előzőhöz képest másféleképpen beszél 
arról, hogy ki is az Isten. Az Atyjáról 
kezd beszélni és a Szentlélekről. És 
amikor ki akarja fejezni, hogy milye-
neknek kellene lenniük a kapcsolata-
inknak, akkor azt mondja: „szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek titeket”. 
Az Atyával és a Szentlélekkel egység-
ben élt élete példáját látja maga előtt. 

E három isteni személy élete szere-
tet, amelyben életüket adják egymá-
sért. Itt kezdetét veszi valami új, amit 
az addigi civilizációk nem tudtak jól 
megragadni, mert az istenképük nem 
foglalta magába a kapcsolatok kérdé-
sét. Jézus teljesen egyetért a keresz-
ténység előtti vallásokkal abban, hogy 
Isten egy, egyetlen. Amikor viszont az 
Atyáról és a Lélekről beszél, akkor ki-
fejezésre juttatja, hogy ez a három 
személy egy, ugyanakkor különálló. A 
kereszténység nem három istent ismer, 

hanem egyet, amely három személyű. 
Ahogy Jézus elmondja az evangéliu-
mokban, ez a különálló, ugyanakkor 
egységben való élet a szeretet eredmé-
nye. Isten ki akarta nyilatkoztatni szá-
munkra ezt a titkot, amit az eszünkkel 
nem vagyunk képesek fölfogni. Misz-
térium.  

Mit jelent ez a társadalom szempont-
jából? A kereszténység előtti társadal-
makban a hívő ember valószínűleg az 
aszkézis útját járta, elszakadt minden 
földi dologtól, mert számára egyedül 
Isten volt valóságos, és minden más 
csak illúzió. Ezért ezek a társadalmak 
statikusak voltak, és egyszersmind erő-
sen hierarchikusak, amelyekben a ho-
rizontális kapcsolatoknak nem volt va-
lódi alapjuk. Mivel Isten egy volt, ben-
ne nem létezett a kapcsolatok dimenzi-
ója, így a különbözőkből felépülő egy-
ség dimenziója sem. Jézuson keresztül 
viszont megérthetjük, hogy Istenben a 
kapcsolatok kérdése az első: benne 
szeretet-kapcsolatok vannak, ezek élte-
tik, és ezek teszik boldoggá az Atyát és 
a Fiút, a köztük lévő kapcsolat pedig a 
Szentlélek. 

Természetesen sosem szabad elfelej-
teni, hogy Isten mindig nagyobb annál, 
mint amennyire mi fel tudjuk Őt fogni, 
és egyik róla alkotott kép sem tudja 
elmondani mindazt, amit róla mondani 
lehetne. Tudjuk, hogy a mai társadal-
makban éppen a kapcsolatok terén 
vannak óriási nehézségek: tapasztaljuk 

A SZENTHÁROMSÁG MINT TÁRSADALMI MODELL 
EGY SZOCIOLÓGUS A MEGÚJULÓ SZENTHÁROMSÁG-TEOLÓGIA  

TÁRSADALMI HATÁSAIRÓL 
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 ezt a házastársi kapcsolatban, a család-

ban, és szinte valamennyi kapcsolat-
ban. Talán azért is van ez, mert a ben-
nünket körülvevő környezet azt suly-
kolja belénk, hogy úgy kell érvénye-
sülnünk, mint a dzsungelben: azaz ha 
én élni akarok, neked meg kell halnod. 
Ha én győzök, te eltűnsz, nem számí-
tasz, félre vagy vetve.  

Ám a Szentháromságban nem így 
működnek a kapcsolatok. Az Atya és a 
Fiú szeretik egymást, de ettől még nem 
vetik félre a Szentlelket. A Szentlélek 
szereti az Atyát és a Fiút, és egyiket 
sem veti félre. Vagyis tudnak önmaguk 
lenni, s ugyanakkor együtt, egységben 
élni is. 

Hogyne inspirálna minket ez a mo-
dell? Hogy is ne adna iránymutatást 
személyes és társadalmi kapcsolata-
inkban? Úgy vélem, hogy a szeretet és 
minden szeretetből fakadó tett már ré-
sze egy Szentháromság jellegű cselek-
vésnek. 

A utóbbi évtizedekben sok nagy teo-
lógus, filozófus és szociológus megsej-
tette, hogy döntő fontossága van an-
nak, hogy újra átgondoljuk a kapcsola-
tok fontosságát, és itt az evangéliumi 
életnek bőven van mondanivalója. A 
Szentháromságnak nagyon sok köze 
van társadalmi életünkhöz. A navarrai 
püspökök 1986-ban ezt írták húsvéti 
levelükben: „Amikor mi, keresztények 
megvalljuk Isten háromságát, akkor 
meg akarjuk erősíteni azt a tényt, hogy 
Isten nem egyedülálló, önmagába zárt 
létező, hanem szolidáris. Isten közös-
ség, megosztott élet, odaadás, kölcsö-
nös ajándékozás, az élet örömteli kö-

zössége. Isten egyidejűleg az, aki sze-
ret, akit szeretnek, s egyszersmind ő 
maga a szeretet. A Szentháromság 
megvallása nemcsak az jelenti, hogy 
elismerjük mint elvet, hanem azt is, 
hogy életünk legfőbb modelljének fo-
gadjuk el.” 

Amikor kinyilvánítjuk és tiszteletben 
tartjuk az emberek között a különböző-
séget és a pluralizmust, gyakorlatilag 
megvalljuk az emberek háromságos 
különállását. Amikor elhárítjuk a tá-
volságokat, és azért tevékenykedünk, 
hogy ténylegesen megvalósuljon az 
egyenlőség férfiak és nők között, sze-
rencsések és balsorsúak, közeliek és 
távoliak között, akkor a gyakorlatban 
érvényesítjük a Szentháromság szemé-
lyeinek egyenlőségét. Amikor azon 
fáradozunk, hogy „egy szív, egy lélek” 
legyünk és megtanuljunk mindent a 
közösbe tenni, hogy senki ne szenved-
jen szükséget, akkor az egyetlen Istent 
valljuk meg, és magunkba fogadjuk 
háromságos életét. 

 
Dr. Bernhard Callebaut belga szoci-

ológusnak a Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Főiskolán november 24-én 
tartott előadása alpján 

(Forrás: Magyar Kurír, 2011. december 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal. 
Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

www.ude.hu 
Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 
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A második félévben felgyorsult a 
templom építése és csak a napokban 
ért véget az idei évre tervezett külső 
és belső burkolási részfeladat. Az 
épület külső nyílászárói pedig – amo-
lyan karácsonyi ajándékként – folya-
matosan kerülnek helyükre. Megkez-
dődött – közösségünk tagja, 
Miczinger Viktor által – az új temp-
lom védőcsövezése, mely a jövő év-
ben tovább folytatódik majd, kiegé-
szülve egyéb gépészeti szerelési 
munkákkal. 

Sokan kérdezhetik, vajon miért 
őszre jött igazán lendületbe az építke-
zés? A válasz erre igazán egyszerű, 
már-már profán: mert nem volt előbb 
pénzünk…  

Az Egyházmegyei Hivatal április-
ban számszerűsítette a támogatás 
pontos összegét, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium csak júli-
usban. Mindkét forrás utófinanszíro-
zó, így – kevéske saját pénzünk fi-
gyelembe vételével – nemcsak azt 
kellett megterveznünk, hogy mit és 
mennyit szeretnénk, hanem azt is, 
hogy milyen ütemezésben, hogy 

semmiképpen se váljunk fizetésképte-
lenné. Mivel mindnyájan jó szándékú 
amatőrök vagyunk a pénzügyi isme-
retek terén, ráadásul „ötleteinket” 
Püspök atyával és munkatársaival is 
egyeztetnünk kellett, sőt a kifejezett 
jóváhagyásukra is szükség volt – az 
idő gyorsan eltelt. A jóváhagyás ele-
inte 1 hónapba is beletelt. Ezt az idő-
tartamot sikerült mára néhány nap-
ra(!) csökkentenünk. Ehhez kellett 
precíz és átlátható munkánk mellett 
Gábor atya kitartó támogatása is, 
mellyel „megolajozhattuk” egyház-
megyénk eleinte bizony „csikorgó fo-
gaskerekeit”. 

Most viszont abban bízunk, hogy a 
nehezen megszerzett lendület jövőre 
is ki fog tartani. 

November 29-én Gábor atya társa-
ságában látogatást tettünk (Gutowski 
Robi, Reményi Laci, Schumicky 
András és jómagam) a Parlament Ku-
pola termében, ahol Szászfalvi László 
egyházügyi államtitkárral találkoz-
tunk. Hála épülő templomunk több 
funkciós jellegének, jövőre több elő-
irányzatból is pályázhatunk támoga-
tásra (templomépítés, hitoktatás, kari-
tász). Államtitkár úr példásnak nevez-
te, hogy – szemben a többi támoga-
tottakkal – egyházközségünk meg 
tudta kezdeni a Kincstárból az elnyert 
támogatás lehívását. Ígérete szerint 
jövőre sokkal egyszerűbb lesz a meg-
ítélt támogatások lehívása. 

December 6-án, Szent Miklós nap-
ján, küldöttségünk (Gábor atya, Bu-

A LENDÜLET JÖVŐRE IS KITART 
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 davári Zoli, Gutowski Robi és 

Schumicky András) Székesfehérvá-
ron járt, ahol találkozott Hutóczky 
Béla egyházmegyei vagyonkezelővel, 
Csány Zoltán főépítésszel és eszmét 
cseréltek Spányi Antal megyés püs-
pök atyával is. Munkánk eredményé-
ről, megbízhatóságunkról itt is az el-
ismerés hangján szóltak. Kérdésre vá-
laszolva elhangzott, hogy az új temp-
lom használatba vételéhez még mint-
egy 65 millió forint szükségeltetik. 
Püspök atya feltétlen célnak nevezte a 
használatba vételre alkalmas műszaki 
állapot elérését, és ehhez jövőre is 
támogatást ígért. Ugyanakkor az idei 
évben vissza kell fizetnünk azt a 7 
millió forintot, melyet 2010-re kap-
tunk kölcsön az Egyházmegyei Hiva-
taltól. Ez – bár jelentős „érvágás” 
számunkra – kigazdálkodható, kö-
szönhetően a hívek adományainak és 
a Pátyi Római Katolikus Templomért 
Alapítványtól érkezett 2,5 millió fo-
rintnak. Ennek jelentős része a tavalyi 
évi SZJA 1%-ból „termelődött” (1,3 
millió Ft). Köszönet érte minden fel-
ajánlónak és adományozónak! 

A 2012-es terveket a gépészeti sze-
relés (víz-, villany-, gáz-, csatorna 
bekötés, fűtésszerelés) és a belső te-
rek használhatóvá tétele határozza 
meg. A mostani - egyébként jó minő-
ségű - szerelőbetonra aljzatbeton ke-
rül és helyükre kerülhetnek majd a 
belső nyílászárók és a szerelvények 
is. Ugyanakkor az említett összeg ke-
vés a teljes épület (paplak, plébánia, 
templom, közösségi ház) befejezésé-
hez. A remélt állami támogatásból 

ugyanakkor sikerülhet befejeznünk az 
épület külső burkolását – megfelelve 
ezzel az állagmegóvás követelménye-
inek is. A harangtorony és a kerítés 
téglaburkolására 2012-ben várhatóan 
nem kerül sor – szintén anyagi okok 
miatt. 

Fentiek alapján jó eséllyel remélhe-
tő, hogy jövőre az ideinél hamarabb 
juthatunk hozzá a támogatásokhoz, 
így még az év vége előtt beköltözhe-
tünk majd új templomunkba!  

Ehhez kérjük a Jóisten áldását, 
egyben azt is, gyógyítsa meg Jordán 
László testvérünket, akinek megbíz-
ható, pontos munkája nélkül nem jut-
hattunk volna el idáig és helyettesíté-
sét csak nagy nehézségek árán tudjuk 
– próbáljuk – megoldani! 

Páty, karácsony hava 
Kővágó István  

egyházközségi jegyző 
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Tanúságot kell tennem az Isten vég-
telen irgalmáról, kegyelméről és szere-
tetéről. 

2011. december 8-án este 9 óra körül 
a férjemet a munkából hazafelé bicik-
lizve elgázolták a 100-as úton Budaörs 
és Biatorbágy között. 

Ettől a pillanattól kezdve emelt min-
ket a Jóisten a tenyerébe. Felénk Nóg-
rád megyében azt mondják, aki egy 
ilyen balesetet túlél, az a Szűzanya kö-
tényébe esik bele. Az első csodát ott 
tette, hogy életben hagyta. Közvetlen a 
baleset után mögöttük jött egy orvos, 
aki szinte azonnal elsősegélyben része-
sítette, ami növelte a túlélés esélyeit és 
hívta a rohammentőt. „Véletlenül” arra 
utazott haza egy ismerős ovistárs apu-
ka, aki Laci minden holmiját hazahoz-
ta. Általa este fél tízkor megtudtam, mi 
történt Lacival. Bár fogalmunk nincs a 
tisztítótűz gyötrelmeiről, de nekem a 
belém csapódó fájdalomtól - amikor 
megláttam az összelapított biciklit, a 
szétszakadt táskát, a letört nyerget, a 
darabokra hullott búkósisakot - hétrét 
görnyedve a rémülettől ez jutott 
eszembe. 

Leírhatatlan gyötrelmes várakozás 
következett, amelyből a szüntelen ima 
és könyörgés (és a tudat, hogy él) adta 
remény mutatott kiutat.  

Öt napig altatták lélegeztető gépen 
folyamatosan az agyi ödéma miatt, ami 
az ütéstől keletkezett, és több súlyos, 
életveszélyes sérülést is szenvedett La-
ci, melyek szerencsésen nem igényeltek 
műtéti beavatkozást. 

Hála a magasságos mennybéli nagy 
Isten végtelen irgalmának, a Szent Já-
nos Kórház Központi Intenzív Osztály 
dolgozói lelkiismeretes munkájának és 
a közösségünk hordozó imáinak Lacit a 
hatodik napon felébresztették. Még vál-
ságos volt ez a nap, de a hetedik napon 
újjászületett! Biztató gyógyulási folya-
mat indult be az állapotában. (Sanyi fi-
unk szerint a vastag haja segítette őt az 
ütés tompításában. Mire rá nem jönnek 
a gyerekek?) A szigorúan betartott lá-
togatási időre, délutánra annyira meg-
erősödött, hogy beszélgettünk, viccet 
mesélt, megetettem, és persze már haza 
akart velünk jönni. 

Nem lehet leírni és szavakkal kife-
jezni, milyen boldogság söpörte el a 
hétrét görnyedt rémületet, amikor újra 
megfoghattuk egymás kezét és megpu-
szilva egymást odasúghattuk, hogy na-
gyon szeretlek! 

Az orvosok biztatnak, hogy teljesen 
felépül. Néhány nap múlva elhagyhatja 
az intenzív osztályt. 

Köszönöm testvéreim sok-sok imái-
tokat, és azt a szeretetet, amit megta-
pasztalhattam tőletek ebben a nagyon 
nehéz időben. 

 
… Remélj és bízz benne, jó az Úr! 
 
2011.12.15. 

Jordán Ági 
 
Szerkesztéskor jött a hír: Lacit kiengedték az 
intenzív osztályról, egyre javul az állapota. 

JÓ AZ ÚRBAN BIZAKODNI, JÓ AZ ÚR… 
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Nyitott szemmel – nyitott szívvel 
 
Ez elment vadászni… Ez észrevette, 

ez odaadta, ez összeszedte, ez odavitte, 
és a megajándékozott sírt örömében. 

A közösségi összefogás szép példá-
jának lehettünk tanúi az elmúlt idő-
szakban. Egy nyugdíjas házaspár la-
kásában tűz ütött ki, és kiégett a 
konyhájuk. Közösségünk egyik tagja 
erről tudomást szerzett, és már más-
nap felkereste őket. Összeírták, hogy 
melyek azok a dolgok, amikre legin-
kább szükségük van. Ezt feltettem az 
egyházközségi listára, és két nap 
múlva együtt voltak a kért dolgok: 
székek, asztal, bejárati ajtó, porszívó. 
A tűz pénteken volt, és következő 
csütörtökön egyik társunk odaszállí-
totta az adományt a károsultaknak. 
Valaki felajánlott egy teljes konyha-
bútort, ezt ezen a héten tudjuk átadni. 
Mindenkinek köszönöm a közremű-
ködését. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy ha min-
denki beteszi a közösbe azt a kicsit 
(vagy nagyot), amit tud, akkor nagy 
dolgokra vagyunk képesek. Szeretet-
ből, szeretettel. Mert „arról ismerjék 
meg, hogy tanítványaim vagytok, 
hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt.”  

Korábban volt egy másik megmoz-
dulásunk is, amikor hasonlóképpen 
egy nehéz helyzetben élő embertár-
sunknak segítettünk házát „kifűthető-
vé tenni”. Az abban közreműködők 
segítségét is köszönöm. 

Úgy látszik, ez így sikerülhet. Ké-
rek tehát mindenkit, hogy ha olyan 
helyzetről vagy eseményről szerez 
tudomást, ahol sürgős segítségre van 
szükség, akkor szóljon karitász cso-
portunk valamelyik tagjának.  

Köszönöm továbbá a megajándé-
kozottak nevében azt is, hogy három 
család jelentkezett „láthatatlan támo-
gatónak” olyan gyerekek megsegíté-
sére, akik számára nem egyértelmű, 
hogy egy-egy osztályprogramon részt 
vehessenek. Ezek a családok vállal-
ják, hogy egy-egy gyereket időről 
időre „befizetnek” ezekre a progra-
mokra. Nagyon nagy dolog ez nekik! 
Elég sok ilyen gyerek van. Ha valaki 
úgy gondolja, hogy ebben esetleg 
részt tudna venni, keressen meg! 

Továbbra is várjuk új tagok jelent-
kezését. Hogy ne legyen köztünk 
olyan, akinek „nincs embere”. 

 
Schumicky Ildikó 

schumicky.ildi@sch-ps.hu  
tel: 06 20 343 10 66) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A címlapfotón sze-
replő festmény res-
taurálás előtt 

 

KARITASZ HÍREK 
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Címlapunkon a Temetőkápolna egykori oltárképét láthatjuk, mely 1956 júniusában – a lel-
tárkönyv tanúsága szerint igen rossz, rongált állapotban – került a Székesfehérvári Egyház-
megye múzeumába a pátyi lelkészségről.   

A kép restaurálását az egyházmegye rendelte meg Juhász István restaurátor művésztől, aki 
a megrendelt munkát el is végezte. A művész a restaurálás teljes dokumentációját is elkészí-
tette. Ezt a dokumentumot olvashatjuk az alábbiakban. 

A helyreállítást követően a festmény eredetije visszakerült az egyházmegye múzeumába. 
Itt készített róla fényképet Ribényi Csaba Alfonz fotóművész. A fényképfelvétel felhasználá-
sával készül el az a reprodukció, mely egyházközségünk tulajdona lesz. A másolathoz a kere-
tet Kecskés Géza, egyházközségünk képviselő-testületének tagja készíti el. 

a szerk. 
 
 

 
Átvételi állapot 
A festmény azt a jelenetet ábrázolja, 

amikor István királyt Imre herceggel és 
kíséretükkel együtt fogadják Pannonhal-
mán. Fönn a megdicsőült Mór látható 
attributumaival, angyalok társaságában, 
felhők között. A háttérben Pannonhalma 
látképe, hegyekkel övezve. A festmény 
jól megkomponált, szépen modellált al-
kotása Jakobey Károlynak. 

A kép összetekert állapotban került 
hozzám restaurálás céljából. Az összete-
kerés szakszerűtlenül, festett oldalával 
befelé volt. Kitekerésekor láthatóvá vált, 
hogy súlyosabb állapotban van, mint 
gondolni lehetett. A fotó-
dokumentumokon jól látható, hogy ekkor 
még mennyire sérült a kép. Nemcsak fes-
tékkipergések, szakadások, lyukak ékte-
lenítették, de gyűrött, vetemedett volt a 
vászonhordozó is. Vakrámája nem volt, 
és díszkerete sem. Fönt, éppen Szent Mór 
arcán egy nagy lyuk tátongott, bár vi-
szonylag semleges területen, így pótolha-
tó volt az arc. Azonban a Szent István 
melletti férfi portrénak jó része hiányzott. 

Itt már az orr és a száj is megsemmisült, 
ezért e területen rekonstrukcióra volt 
szükség. A kép alja teljesen roncsolódott, 
nem csak festékkipergések miatt, de a 
vászonhiány is jelentős mértéket öltött. 
Az összehajtás következtében ritmikus 
hullámosodás keletkezett a vászonban. 
Alig volt olyan 20 cm2, amelyen ne lett 
volna sérülés (szakadás, kipergés, kopás, 
stb.). 

A kép tetejének, a nyomokból kiolvas-
ható volt, hogy noha 19. századi a mű, a 
barokkra jellemző íves és kiszögelt rajzo-
lata van. Ezért ennek megfelelő ékelhető 
vakráma készült hozzá.  

Festékrétege kagylós, lakkrétege meg-
sárgult, elpiszkolódott volt. Vászna kiszá-
radt, törékennyé vált. Évekig összetekert 
állapotban várt sorára e méltán megbe-
csülendő mű. Javában megérett a restau-
rálásra. 

 
Helyreállítás 
E képnél is, a fotódokumentálás után, 

egy előkonzerválást kellett végrehajtani a 
pergések miatt. Így ennek megfelelően a 

SZENT IMRE PANNONHALMÁN 

RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 
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 festett oldal felől hígított Lascaux ragasz-

tóval ecseteltem körbe a festékkipergések 
körvonalait. Ezzel megoldottam a pergő 
felületek ideiglenes visszakötését a vá-
szonhoz, így biztonságosan lehetett a ké-
sőbbiekben a tisztítást elvégezni. 

Átfestés, korábbi retus nem volt a ké-
pen.  

A megsárgult lakkréteg eltávolításához 
próbatisztításokat végeztem a megfelelő 
vegyszer kiválasztásához, majd feltártam 
az eredeti festett felületet. Ehhez acetont 
használtam. Sokat világosodott minden 
szín, és tüzesebbé vált. 

A teljes tisztítás után a hátoldalon ned-
vesítve akartam kipréselni a képet, de ezt 
a műveletet kihagytam, mert félő volt, 
hogy a vászon összeugrik, és ledobja a 
festékréteget magától rossz állapota miatt. 
Ezzel az eljárással kisimult volna a kép, 
de jelen esetben kárt okozott volna. A 
szakadásokat élbe-ragasztottam, és a vá-
szonhiányokat kipótoltam. Minden ra-
gasztást a hátoldal felől, egy üvegselyem 
csík megerősítéssel is biztosítottam, hogy 
a későbbiekben ne tudjanak az élek feltü-
remkedni (BEVA-ás üvegselyemmel). 

Miután minden egyes szakadást, hiányt 
pótoltam új vászonfoltokkal és megra-
gasztottam, melegített viasz-gyantával 
vontam be a kép hátoldalát. Erre egy nát-
ronpapírt vasaltam, majd melegíthető la-
pú vákuumasztalban kikonzerváltam a 
képet. Konzerválás után a felesleges vi-
asz-gyantát visszamostam. Itt következett 
a festékkipergések kitömítése tömítő-
masszával. Temérdek felületet kellett így 
pótolni (fotókon jól látszik), majd síkba 
visszacsiszolni. Ezt követően, újabb vi-
aszgyantázás után, megismételtem a vá-

kuumasztalban történő konzerválást. 
Reméltem, simább lesz a kép, de sajnos a 
látható eredménynél nem tudtam jobb 
felületet kihozni belőle. Ennek az az oka, 
hogy összetekert állapotában nagyon 
megnyúlt a kép vászna, és a festékréteg-
hez képest vékony volt a hordozó. 

A művelet után a nátronpapíros felüle-
tet smirglivel feldurvítottam, majd felra-
gasztottam a dublírvásznat. 

Felfeszítettem a képet az újonnan le-
gyártott vakrámára, és kiékeltem azt. Az 
ékeket egy-egy szeggel biztosítottam, 
hogy azok később se tudjanak kilazulni. 

Folytatódott a hiányok pótlása tömítő-
masszával (kréta, enyv, 3-as keverék – 
dammár, terpentin, lakklenolaj). A tömí-
téseket síkba visszacsiszoltam, és felüle-
tüket leszigeteltem sellakkal.  

Lelakkoztam a képet, és a lakkozott fe-
lületre felhelyeztem a beilleszkedő gyan-
ta-olaj retust. A retusálással a teljes eszté-
tikai helyreállítás megtörtént. Aprólékos, 
időigényes része ez a restaurálásnak, mi-
vel rengeteg kiegészíteni való volt a ké-
pen. 

A retusálást követően végső záró lak-
kal állítottam be a festmény bársonyos 
fényét.  

A munka befejeztével 1 db restaurátori 
fotót és írásos dokumentációt adtam át a 
megrendelő Székesfehérvár Egyházme-
gyei Múzeumnak. 

 
Budapest, 2009. április 10. 
 

Juhász István 
festő-restaurátor művész 
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2004 pünkösdjén egyházközségünkből egy 50 fős buszra való csapat közös za-

rándoklaton vett részt Csíksomlyón. Meghatározó volt számukra az élmény és 
kézzelfogható, azóta is tapasztalható a kegyelem, melynek forrása minden bi-
zonnyal éppen ez a zarándokút volt. Sok minden kezdődött el vagy kapott új len-
dületet akkor… a templomépítésben, a közzösségformálásban, lelkiekben … az 
egyesek és az egész csapat életében. Nem véletlen hát, hogy évről évre közösségi 
programjaink tervezésekor felmerült: Megyünk-e idén újra együtt Csíksomlyóra? 
Álmodoztunk, tervezgettünk, aztán valamiért nem cselekedtünk. Az idén másként 
történt. Szeptember 30-án este, azon az egyházközségi képviselőtestületi ülésen, 
melyen egyebek közt a 2011/2012-es programnaptár volt a téma, a testület el-
szánta magát: idén tényleg nekikezdünk a szervezésnek. Lantosné Megyesi 
Schwartz Dóra felvállalta, hogy ajánlatot kér az autóbuszútra, míg Tankó Ernő a 
program egyéb részleteinek az előkészítésére tett ígéretet. Munkájuk eredménye-
ként mostanra összeállt a programtervezet és az utazás árkalkulációja.  

 
ÍME! 
 

Időpont: 2012. május 25-28. (péntek-hétfő) 
Elhelyezés: családoknál Szentegyházán, Csíksomlyótól kb. 35 km-re, teljes ellá-
tással 
Költség: kb. 30 000,- forint/fő (5 000,- forint/fő/éjszaka teljes ellátással + kb. 15 
0000,- forint/fő autóbuszbérlet [amennyiben sikerül megtöltenünk egy 50 fős au-
tóbuszt]) 
Tervezett program:   
május 25. (péntek) 

- indulás reggel 6.00 órakor az épülő templom elől 
- kb. 10-12 óra utazás – mivel zarándokútra megyünk, szeretnénk a buszon el-

töltött időt imádsággal és elmélkedéssel eltölteni 
- érkezés Szentegyházára az esti órákban 
- a szállások elfoglalása, vacsora, mielőbbi lefekvés!!!  

május 26. (szombat) 
gyalogos zarándoklat 
- ébresztő hajnali ½ 4-kor  
- indulás a gyalogos zarándoklatra 4 órakor a plébánia udvaráról – az útvonal 

hossza 33 km, melynek kb. 60%-át erdei utakon tesszük meg (túrabakancs 
vagy gumicsizma, váltócipő, esőkabát!!!) 

PÜNKÖSD 2012 
ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA 



 

 

MÉGIS � 13
 - reggel 7-8 óra körül érkezés a Tolvajos-tetőre – aki nem szeretné folytatni a 

gyalogos zarándoklatot, lehetősége van rá, hogy bevárja az autóbuszt.  
- akik folytatják, az út második felét aszfaltozott úton – Mária út – teszik meg, 

ezért javasolt a csizmákat utcai cipőkre váltani – a leváltott csizmákat és az 
átázott cipőket visszaviszik a plébániára, ahol vasárnap szentmise után átve-
hetők. 

buszos zarándoklat 
- indulás 9 óra körül azokkal, akik nem vállalják a gyaloglást 
Csíksomlyón az ünnepi szentmise 13.00-kor kezdődik  
- a szentmise után mindenki busszal utazik vissza Szentegyházára 
- este vacsora a szálláson, Gyermekfilharmónia (www.fili.ro) koncert. 

május 27. (vasárnap) 
- reggel 9 órakor szentmise 
- majd reggeli a szálláson 

további programlehetőségek – közös megegyezés alapján: 
- szentegyházi termálfürdő 
- séta a Vargyas völgyében (Szeltersz, borvizek) 
- Gyimesi-szoros 
- Balu Park (kalandpark Hargitafürdőn) 
- Szent Anna tó 
- Gyilkos tó, Békási szoros 

- este vacsora a szálláson 
- Gyermekfilharmónia koncert 
május 28. (hétfő) 
- reggeli a szálláshelyen  
- 8 óra körül indulás haza 
- érkezés az esti órákban 
 
A lehetőség tehát adott. Rajtunk áll, 

élünk-e vele. Most, amikor talán már 
kezdünk belefáradni a templomépítés 
küzdelmeibe, amikor mindennapi munkánkat megnehezítik a romló gazdasági 
körülmények, és amikor gyarló emberségünkben kisebb-nagyobb konfliktusokkal 
terheljük együttélésünket, tudunk és merünk-e új erőt meríteni, visszatérni a for-
ráshoz, és Égi Édesanyánk közbenjárását kérni további erőfeszítéseinkhez? 

 
A szervező stáb nevében a jelentkezéseket – személyenként 5000,- forint elő-

leg befizetésével – Reményi Judit várja – a további tervezhetőség érdekében le-
hetőleg január végéig. (email: judit@remenyicsalad.hu, tel: 06-30-292-4001) 
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Helyszín:  
 
Szent Jakab Ház, a Pannonhalmi Főapátság vendégháza - talán nem kell ma-

gyarázni milyen környezetben és helyen. 
 
A szálláshely 2010-ben készült el, ennek megfelelően szinte új, minden szobá-

hoz tartozik vizesblokk épületen belül. A szobák 1-2-6-16 ágyasak, kialakításuk 
és a vizesblokkok kialakítása panzió szintű. A 16 ágyas szobák 4 darab 4 ágyas 
(2-2 emeletes ágy) egységekből állnak, amelyek egymás mellett helyezkednek el 
és a közös, hosszúkás társalgó felé nyitottak – ahhoz, hogy négyágyas szobáknak 
lehessen nevezni, gyakorlatilag egy-egy ajtó hiányzik. A 6 ágyas szobákban két 
emeletes ágy és egy franciaágy található. 

 
Időpont:  
2011. december 29 - 2012. január 1. (csütörtök – vasárnap - négy nap / három 

éjszaka) 
 
Étkezések:  
Nyáron, illetve az elmúlt években bevált a közös étkezés, étkeztetés, mely ko-

molyabb szervezést és odafigyelést igényel, de önmagában a közös ételkészítés is 
jó összetartó erő.  

 
Tervezett programok: 
 
2011. december 29. (csütörtök) 
- délután érkezés és a szállás elfoglalása  
- autós és gyalogos tájékozódási túraverseny (bevezető szakasz) 
 
2011. december 30. (péntek) 
- az apátság meglátogatása tárlatvezetés-

sel  
- túra a téli Bakonyban, esetleg síelés Ep-

lényben, a kisebbeknek séta a környéken  
- délután és este társasjátékok – az idén 

megverjük a fiatalokat TABU-ban!  
 

LAST MINUTE 
RENDKÍVÜLI SZILVESZTERI AJÁNLAT 

– A FENNMARADT HELYEK EREJÉIG – 
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 2011. december 31. (szombat) 

- III. PRKE Georallye - autós és gyalo-
gos tájékozódási túraverseny kicsiknek 
és nagyoknak  

- teremdíszítés, szilveszteri előkészüle-
tek, társasjátékok 

- csapatversenyek éjfélig 
 
2012. január 1. (vasárnap) 
- buli, amíg bírjuk 
- 10 órakor szentmise a Pannonhalmi Apátságban 
- közös ebéd 
- délután hazautazás 
 
Költségek: 
utazás: egyénileg 
 
szállás 
- 16 ágyas szobákban 2.000 forint / fő / éjszaka, 6 év alatti gyerekeknek, ha 

nem kell külön ágy, ingyenes 
- 6 ágyas szoba - 15.000 forint / szoba / éj 
- 2 ágyas szoba - 6.000 forint / szoba / éj  
- 1 ágyas - 3.500 forint / szoba / éj 
 
Idegenforgalmi adó a 3 éjszakára: 900 forint / fő (18 éves kor felett) 
 
étkezés  
- ha közösen készítjük, akkor gyakorlatilag „otthoni” áron, az eddigi tapaszta-

latok szerint fejedelmi minőségben  
 
Előleg: fejenként 3.000,- forintt 
 
Jelentkezés a lenti email címen, név, lakcím, személyi igazolvány szám (ha 

van) és születési dátum megadással (megkönnyítendő a bejelentkezési adminiszt-
rációt), valamint az előleg személyes befizetésével.  

 
Reményi Judit és Laci 
laci@remenyicsalad.hu 
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december 24. szombat     
 16.00 pásztorjáték 
 24.00 éjféli szentmise 
 
december 25. vasárnap  
 10.00 ünnepi szentmise 
 
december 26. hétfő   
 8.00 ünnepi szentmise  
 
december 27. kedd 
 15.00 borszentelés 
 a Pincehegyen a Nagypincénél                        
 
december 31. szombat    
 16.30 év végi hálaadás 
 
január 1. vasárnap   
 18.00 újévi ünnepi szentmise 

 

A LITURGIÁK RENDJE: KARÁCSONY - ÚJÉV 


