
16 csepeli hírmondó

Prokop Péter-díj
Értesítem a csepeli művészetkedvelő 
közösséget, hogy idén is javaslatot te-
hetnek arra, ki kapja a Prokop Péter-dí-
jat. Kérem azokat, akik ismernek a díjra 
méltó művészt (festőt, irodalmárt) vagy 
egyházi személyt, és szívesen látnák  

a díjazottak sorában, június 15-éig te-
gyék meg javaslatukat telefonon, írás-
ban, vagy személyesen nálam:
Erdei Kvasznay Éva
díjalapító kurátor
1213 Budapest, Kondor utca 29.
tel.: 420-0334 
kvasznay.erdeieva@gmail.com

A szent 
emlékére
Nepomuki Szent János szobránál – május 
16-ai ünnepének tiszteletére – mécsest 
gyújtottak a Belvárosi templom hívei Ker-
tész Péter plébános vezetésével.  

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, 
halászok védőszentjét a gyónási titok már-
tírjaként is számon tartják. Csepelen 2014 
tavaszán adták át a megújult Nepomuki 
Szent János-szobrot és a mellette található 
neobarokk kőhidat. Pest egyik legrégebbi 
köztéri emlékművének felújítását Módy 
Péter kőszobrász-restaurátor végezte. A 
szoborkompozíció helyreállítását a csepeli 
önkormányzat tízmillió forinttal, a fővá-
rosi önkormányzat pedig kilencmillió fo-
rinttal támogatta.

Képek, 
szobrok
Csépe Juli emlékére negyedik alkalommal 
rendezték meg a Para Art Biennálét az Er-
dei Éva Galériában. Ez alkalommal a Tárt 
Kapu Galéria alkotói – Balassa Mária, 
Bozóki Péter, Csom Árpád, Kopi Mundi 
Zoltán és Ritter Gábor – mutatkoztak be 
az érdeklődőknek. A Tárt Kapu Galéria 
alkotói a gyógyulás érdekében festenek, 
rajzolnak, számukra az alkotás az egyetlen 
kifejezési mód belső világuk megmutatá-
sára – mondta el Kopócsy Judit művészet-
terapeuta, festőművész megnyitójában. 

A kiállítás június 15-éig tekinthető meg. 
Bejelentkezés: 420-0034
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Pünkösd, 
Fatima, József
Furcsának tűnhet a címbéli felsorolás, 
mégis összefüggnek, mert mindhárom  
mozgatórugója Isten szeretete, mely az 
emberi közösségeket békére és boldog-
ságra hívja. A kérdés az: elfogadjuk-e 
ezt a meghívást, hallgatunk-e a segítő 
szóra?

Az első pünkösd alkalmával Máriára 
és az apostolokra lángnyelvek formá-
jában leszállt a Szentlélek. Az aposto-
lok bátorsággal, lelkesedéssel hirdetni 
kezdték Jézus örömhírét. Beszédük 
hatására mintegy háromezer ember ke-
resztelkedett meg. A fiatal egyházról 
az Apostolok Cselekedete így ír: „A 
sok hívő mind egy szív, egy lélek volt” 
(4,32). 1917-ben dúlt az első világhábo-
rú. A szenvedés idején Portugáliában, 
május 13-án (száz éve!) három pásztor-
gyermeknek, Luciának, Ferencnek és 
Jácintának többször megjelent Mária. 
„A Szent Szűz anyai aggódással jött el 
ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: 
Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, 
akit már annyi bántás ért. (…) Sokat 
imádkozzatok és ajánljatok föl áldozato-
kat a bűnösökért.” (Részlet II. János Pál 
pápának a boldoggá avatáson mondott 
homíliájából.) Mária sok imádságot kért 
a világ békéjéért is. A Sekrestye Szín-
pad József, az Isten tolmácsa című szín-
darabja az ószövetségi Józsefről szól, 
akit irigységből eladtak testvérei, és 
egyiptomi rabszolga lett. Sok megaláz-
tatás és megpróbáltatás érte, mégis hű 
maradt Istenhez. A fáraó alkirállyá tette 
álmai megfejtéséért. Ekkor újra talál-
kozott testvéreivel, de nem állt bosszút, 
hanem megbocsátó szeretettel helyreál-
lította a családi békét. Isten az embert 
társas életre teremtette, és azt szeret-
né, hogy ezek a közösségek – legyenek 
családok vagy nemzetek – békében és 
szeretetben éljenek. Ehhez azonban le 
kell vetnünk önzésünket, szeretettel 
kell egymás felé fordulnunk. Egy kicsi 
odafigyelés is óriási lépés ezen az úton! 
Kezdjük el még ma!
● Sztancsikné Losonci Tímea
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