
10 csepeli hírmondóCIVIL ÉLET

Hálaadó istentisztelettel ünnepelték a cse-
peli evangélikus templom felszentelésé-
nek 88. évfordulóját, és alapkőletételének 
90. évfordulójáról is megemlékeztek no-
vember 13-án. 

A templom alapkövét 1926-ban helyezte 
el Raffay Sándor püspök. A két évig tartó 
építkezés költségeit a hívek adományai és 
az országos gyűjtésből befolyt összeg fe-
dezte – idézte fel Zólyomi Mátyás, a Cse-
peli Evangélikus Egyházközség lelkésze, 

aki tizennégy éve vezeti a gyülekezetet, 
mely jelenleg közel ötszáz lelket számlál. 

A mostani épület külső homlokzati fel-
újítása hívek és testvérgyülekezetek ado-
mányaiból, pályázati forrásból, valamint 
önkormányzati támogatással valósult 
meg. A Fővárosi Közgyűlés Települési 
Értékvédelmi Osztálya kétmillió forint-
tal támogatta a beruházást, az Országos 
Egyházi Iroda pályázati önrészt adott, a 
Budai Egyházmegye félmillió forintot és 
a csepeli önkormányzat – minden évben – 
mintegy félmillió forinttal finanszírozza 
az egyházközséget. 

Az önkormányzat képviseletében Morovik 
Attila alpolgármester vett részt a hálaadó 
istentiszteleten. ● AZS

Mozart a templomban 
A zeneszerző Requiem című darabját ját-
szotta el a Csepeli Szimfonikus Zenekar 
és az Etunam Vegyeskar a Szent Imre téri 
Kisboldogasszony-templomban november 
11-én. Vezényelt Virágh András Liszt Fe-
renc-díjas érdemes művész. Az előadáson 
közreműködött Szakács Ilona szoprán, Gion 

Zsuzsanna alt, Kálmán László tenor és Ko-
váts Kolos basszus, Kossuth-díjas művész. 
Mozart életének utolsó és talán legismer-
tebb zeneműve a Requiem, amelyet 1791-
ben komponált, és halála után mutatták be 
Bécsben. Az est fővédnöke Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, védnöke Borbély 
Lénárd polgármester volt. A hangversenyre 
a templom padsorai megteltek. 

Megszépült 
az evangélikus 
templom
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Mindenszentek 
és Szent Imre 
ünnepe
Mindenszentek ünnepe a legtöbb em-
ber gondolatában a temetőlátogatás-
sal kapcsolódik össze. Érthető, hiszen 
másnap, november 2-án van a halot-
tak napja. Ám mindenszentek ünnepe 
nem egy szomorú megemlékezés, ha-
nem azoknak az ünneplése, akik már a 
mennyországba jutottak. Ezért rendez-
tük meg november 5-én – hagyomány-
teremtő szándékkal – azt a játékos 
gyermekdélutánt, mely a Szent Imre 
téri templomban szentmisével kezdő-
dött. Ezután a Szent Imre-szobortól 
mécsesekkel a kezünkben átvonultunk 
a Szent Imre Házba, ahol a családok 
tartalmas programokon vehettek részt. 
E délután hangulatát legjobban a részt-
vevők szavai adhatják vissza. 

Egy öt és fél éves kislány így fogalma-
zott: „Nekem Szent Mártonból az tet-
szett, hogy kettévágja a palástját. Szent 
Erzsébetet szeretem a legjobban. Csak 
nagyon sajnáltam, amikor Zsófia ráki-
abált.” Az egyik apuka pedig a követ-
kezőket írta: „Köszönöm a sok derűt, 
jókedvet és szeretetet, melyet családunk 
kapott a rendezvényen. Nagy élmény 
volt a jelmezverseny, a sok közösségi 
játék, a gitáros éneklés. Szent Erzsébet 
rózsái, Imre herceg és Fausztina nő-
vér imái, Teréz anya szeretete, Márton 
álma és a libák gágogása mind eleven-
né vált számunkra a jelmezes előadáso-
kon a Sekrestye Színpad előadásában.”
● Szatncsikné Losonci Tímea
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Csepel-Belváros Római Katolikus Plébánia

Adventi gyertyagyújtás
Az adventi időszak négy vasárnapján fellobban egy-egy gyertya lángja a Szent 
Imre téren, a betlehemnél elhelyezett adventi koszorún. Az esemény minden 
alkalommal 16 órakor kezdődik. November 27-én Borbély Lénárd polgár-
mester gyújtja meg az első gyertyát. Mindenkit szeretettel várnak.
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