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Sikeresen lezajlott a Selye János
Egyetem első éves hallgatói szá−
mára rendezett gólyatábor, amely
a „gilicék” egyetemi életbe való
beilleszkedését segítette.
Berta Mátyás Litomerický Krisztiánnal
együtt oroszlánrészt vállalt a háromna−
pos táborozás szervezéséből.
– Egyetemünk Tanárképző, Gazda−
ságtudományi és Református Teológiai
Karán idén 640 elsős kezdte meg a ta−
nulmányait. A „gólyák” közel kétharma−

BERTA MÁTYÁS fotói

jelentkező öt csapatba sorolva vett
részt. Az egésznapos csapatépítő játé−
kok – így a névlánc, a harci puszi, a név−

Egyedülálló kezdeményezés
Az érsekújvári székhelyű Nobilitas
Carpathiae magyar történelmi
családok polgári társulása 2010.
október 22−től 24−ig tartó három−
napos autóbusz zarándoklatot
szervez Mariazellbe, Székesfehér−
vár, Veszprém, Szombathely és
Lilienberg városok érintésével.
A zarándoklat célja:
1) Megemlékezni a Szent Korona
1944 – 45 évi menekítéséről a fenti
útvonal megtételével és kegyeletté−
tellel.
2) Ünnepélyesen elhelyezni a ma−
gyar nagycímerrel ellátott és a fenti
helyek egyházi főméltóságai által út−
közben megszentelt nemzeti zászló−
kárpitot a mariazelli kegytemplom
mellett felépített új templom főoltára
oldalán.
3) Támogatni az ezeréves magyar
történelmi alkotmány helyreállítását a
jelenlegi 1949. évi XX. sz. törvény ál−
tal elfogadott és lényegtelen módosí−
tásokkal mindmáig hatályban lévő
Sztálin által Magyarországra kény−
szerített alkotmány helyett. Bővebb
tájékoztatás kapható a praznovszky.
m@mail.t−com.sk címen.

Beköltöztek a „gólyák” a Selyére
da nappali, egyharmada pedig levelező
tagozaton kívánja csillapítani a tudás−
szomját. Az oktatás megkezdése előtt
minden szeptemberben gólyatáborban
ízlelhetnek bele az egyetemi életbe, és
oldott légkörben ismerkedhetnek meg a
diáktársaikkal. A Sirály Kollégiumnál
kezdődött rendezvény közösségková−
csoló és ismeretgyarapító műsorain 115

labda és egyebek – során közelebb ke−
rültek egymáshoz a fiatalok, s az esti ze−
nés−táncos mulatságban már ismerő−
sökként, fesztelenül vigadtak. Az intéz−
mény, illetve az egyes karok működését
az egyetem vezetői mutatták be. A hazai
viszonylatban egyedülállónak számító
„selyés” gólyatábor kívánság− és ka−
raokepartival zárult.
−miskó−

MAGVETŐ

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
Kosztolány Sándor,
a XVIII. század vé−
gének nagy egyhá−
zi szónoka Mária
nevét többféle érte−
lemben is átelmél−
kedi. „Megvilágosí−
tónak” fordítja első
jelentésében, és ebből veze−
ti le azt az ősi szimbólumot,
mely Krisztus és Mária vi−
szonyát a Nap és a Hold vi−
szonyával fejezi ki. De Mária
nevét a szír jelentésre hivat−
kozva is értelmezi – sok más
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régi szerzővel együtt – „Úr−
nőnek” is. Valóban, Mária
minden teremtmény király−
néja, így összhangban áll a
hagyománnyal a Világ Ki−
rálynéja elnevezés is. Azt,
hogy Magyarországon miért
nevezzük őt Boldogasszony−
nak vagy Nagyasszonynak,
ugyancsak Kosztolány így
magyarázza: „A csanádi
püspök, Szent Gellérd, ne−
mes magyar hazánkban kü−
lönösen kívánta tisztelni Má−
riának nevét, az ő szerzése

által a magyaroktól nem
mondatott ez a név, Mária,
hanem őtet Nagyasszony−
nak hívták, és ezért nemes
Magyarország is az ő első,
szent királyától, Istvántól
Familia Sanctae Mariae, a
Boldogságos Szűz Mária”
családjának hívatott.
.......................................
Ma is szükségünk van őse−
ink hitére. Ma is kérnünk kell
Nagyasszonyunk közbenjárá−
sát Egyházunk és hazánk
megmaradásáért és eleven

életre támadásáért. Ebben a
lelki megújulásban ma is fon−
tos szerepe van az őszinte,
lelkes hitű és személyes áldo−
zatot vállaló katolikus papok−
nak, akik nem saját bölcses−
ségükkel, de Krisztus erejével
és Mária alázatával utat mu−
tatnak az embereknek.
Boldogságos Szűz Mária,
Magyarok Nagyasszonya,
Papok Édesanyja, könyörögj
érettünk! Ámen.
(Részlet Erdő Péter
bíboros szentbeszédéből)

