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I fogadjon orokbe egy Szechenyi levelet! I
I Az orokbefogad6 neve rajta lesz a CO-n, alan level el6tt. I
I amelyet valasztott. Az egyeskateg6riako!okbefogadasahoz tartoz6 -

koltsegterft~sek: A=1000Fl8=5000Ft,C=f.0000 Ft, 0=20000 Ft.
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Belepesl nYllatkozat ugyanott kaphat6.
I Az eves tagdrj: nyugdfjasoknak 500 FI, aklfvaknak 1000 Ft,
L tamogat6knak 5000 Ft. .J
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Uj emlektablat avatott 2001.
julius 13-an a Szentgyorgy-
vo/gyi la/tan alapftvany ku-
rat6riuma, a 2000. juliusaban
elhunyt plebanos emlekere.
Zoltan atya varosunk multja-
nak mertekad6 szemelyisege
volt, ezert meg tavaly novem-
berben a Millenniumi zaszl6
atadasakor Budaors kepvise-
16testulete posztumusz dfsz-
polgarsaggal tuntette ki.

Ot 6rakor unnepi, emleke-
z6 szentmisere gyaltek ossze
a hfvek es az Isteni Szeretet
Leanyai szerzetesrend tagjai
templomunkban. Az egyhaz-
kozseg enekkara a szarnyal6
Jaudate Dominum" (dicser-
jetek az Urat) barokk dallam-
mal vezette be a szentmise li-

turgiajat.
Mayer Lasz/6 kaplan be-

szedeben megemlekezett az
elhunytr61, aki az embert pr6-
bal6 1949-es evben kezdte
egyhazi szolgalatat. Budaor-
son is volt kaplan, tobb he-
Iyen plebanos, majd ide
visszaterve, 1981-tol mar ple-
banoskent, kemeny kovetke-
zetesseggel, tantorfthatatlan
akarattal szolgalta egyhazat.
Amikor sulyosbod6 betegse-
ge miatt mar a jaras is nehe-
zere esett, akkor gem hagyta
el hfveit. Latogatta oket, ki-
szolgaltatta a szentsegeket.
Betegeskedve is elment pel-
daul honismereti szakkoros
tanftvanyai bemutat6jara a
Neprajzi Muzeumba.

A szentmise utan, melyet
Varga Janos esperespleba-
nos, Mayer kaplannal konce-
Ie brait, Ag Fabian szobrasz-
muvesz dombormuves em-
lektablajat avattak fel az egy-
kori plebaniaepulet, a mai

Mindszenty Jozsef Katolikus
Altalanos Iskola falan. A tab-
laavat6 unnepseg Sikl6s End-
re Szentgyorgyvolgyi Zoltan
emlekere crmG emlekezo ver-
sevel kezdodott. Emlekezo
gondolatokat mondott Gan-
ther Istvan, az egyhazkozseg

vilagi elnoke, s Bordas Istvan
a polgarmesteri hivatal neve-
ben. Wittinghoff Tamas pol-
garmester kulfoldi utja miatt
udvozlo levelben fejezte ki
tiszteletet Zoltan atya elott.

Dr. Kaszap Istvan, a kurat6-
rium elnoke szemelyes emle-
kektol atfGtott szavaiban az
Apostolok cselekedeteire hi-
vatkozott, melyben Pal apos-
tal elmondja, hogy 0 ugyan
nem Tarsisban szuletett, de a
bolcsesseget Gamaliel labai-
nal tanulta. Az elso betegse-
gebol felepult Zoltan atya Ja-
nos evangeliumanak 8. feje-
zetere emlekeztette Qt. Ka-
slap doktor osszefoglalta az
alaprtvany celkitGzeseit, me-
Iyeket Zoltan atya mar halalas
agyanal fogalmazott meg. Az
iskola- es ovodateremto ple-
banDs azt kerte ill marad6 hr-
veitol, vigyazzanak Budaors
bekejere, a nemzetisegek ko-
zotti szeretet fenntartasara, a
felekezetek okumenikus, egy-
mast megerto szellemere.
Torekedjenek arra, hogy Ka-
maraerdon kapolna epuljon,
faradozzanak Mindszenty Jo-
zsef szobranak felallftasaert.
Soha ne hagyjak gondosko-
das nelkul a betegek es sze-
genyek mindig nepes taborat.

A megemlekezes vegen le-
leplezett emlektablat Varga
Janos esperesplebanos al-
dotta meg.

Kovacs Jozsef Laszlo


