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"Harmatozzatok magasságos Egek ... !"
Az adventi hangolódás jegyében

koszorúkészítésre hívtuk hittanosa-
inkat a Plébániára, december l-jén,
szombat kora délután! Nagy volt a
sürgés-forgás "odalenn" a pincehe-
lyiségben, melynek köszönhetően
szép, autentikus koszorúkkal térhet-
tek haza büszke készítőik!

Barcsa Benedek és Levente is
meggyújthatta, már aznap este a

koszorú első, lila gyertyáját.

Advent 1. vasárnapján a délelőt-
ti szentmisében megáldottuk templo-
munk adventi koszorúját, mely Tor-
bán Mihályné (Ica néni) munkáját
dicséri! Ez úton is köszönjük neki!

Az első gyertyát közösségünk
oszlopos tagja, Rózsa András Tanár
úr (sokunknak csak "Bandi bácsi")
gyújtotta meg!

Advent 2. vasárnapján, a délelőtti
szentmisében emlékeztünk meg a
"gyerekekjótevőjéről", Szent Miklós
püspökről! Az oltár előtt 42 lábbeli
várta csillogó tekintetű tulajdonosát!

Az adventi koszorú második gyer-
tyáját Fürstner Flóra, 4. osztályos
hittanosunk gyújtotta meg, aki a hé-
ten ünnepli 10. születésnapját! Isten
éltesse!

Aszentmisét követően aharangzúgást
csengőszó váltotta! A tiszakécskeiek
jól tudják ennek okát! ©

"Napfény"-re kerültek a főváros föld feletti
és föld alatti kincsei

A Napfény Egészségvédő Egye-
sület tagjai november 17-én indultak
felfedező útra a főváros eddig előt-
tünk rejtett történelmi, kulturális és
természeti kincseinek megismeré-
sére. Dr. Zsirmon István ismertette
azokat a célállomásokat, amelyek
sokunk számára nem sokat árultak
el, még azoknak sem, akik gyakran
fordulnak meg Budapesten. Annál
nagyobb volt a csodálkozás amikor
Óbuda feletti szőlőhegyen a trinitári-
usok kolostorához érkeztünk. Lenyű-
göző látvány a tornyok nélkül maradt
monumentális templom és kolostor.

A múzeum az ország és a főváros
iparművészetileg kiemelkedő darab-

jaival rendelkezik, Közép-Európa
egyik legszebb képzőművészeti kiál-
lítóhelyeként működik.

A következő állomásunk a Szem-
lő-hegyi barlang volt. 1930 őszén
Kessler Huba és társai egy szűk
nyíláson át jutottak be e csodálatos
világba. A Buda alatt elterülő hévi-
zek által kialakított barlangrendszer
része. A teljesen feltárt hossza több
mint 2km. A járatokat lentről áram-
ló hévíz, és a fentről érkező hideg
karsztvíz alakította ki, hozott létre
különböző alakú kőzetképződménye-
ket. A falakat fantasztikus méretben
borító kőrózsák, borsókák, karfiolok
borítják. A jó fantáziával megáldott

barlangász ok különböző neveket
adtak ezeknek a képződményeknek:
Anyósnyelv, Karácsonyfa, Banyafej,
Virágoskert stb. A barlang különleges
levegőj ének köszönhetően a légúti
panaszok enyhülnek. Orvosi terápiás
kezelések is folynak a barlangban. A
barlang bejárata elé fogadó épült. A
itt elhelyezett interaktív kiállítás nem
csak a gyerekeknek, hanem a felnőt-
teknek is élményt nYÚjt.

Innen a Vörösmarty téri vásári
forgatagba mentünk, majd a rakpart-
rói csodáltuk a budai vár, a Halász
bástya látványát.

Jó szívvel ajánlom Hintalan Jó-
zsef egyesületi tag.


