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Ės most eljött annak is az ideje, hogy megírjam a csodás nyári beszámolónkat (beismerem, hogy kicsit 

későn és ezért elnézést is kérek). De csapjunk bele, vagyis húzzunk bele, a motorba…! 

Egy rövid bevezetővel kezdenék, hogy is kerültünk mi kapcsolatba a Hunyadi Rend motorosaival, vagyis 

Veletek. 2019 őszén olvastunk egy felhívást a Facebook-on miszerint magyarországi motorosokhoz lehet 

csatlakozni adományokkal és ezzel is segíteni a dévai székhelyű Szent Ferenc alapítvány gyerekeit. 

Nagyon hamar eldöntöttük néhány motoros társunkkal, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Elmotoroztunk 

Dévára, motoroztattunk gyerekeket, este nagyot buliztunk és másnap rengeteg élménnyel gazdagodva 

hazatértünk és megfogadtuk, hogy a jövőben is biztosan itt leszünk újra. Igen ám, de akkor még nem 

gondoltuk, hogy nélkületek kell ezt megszervezzük. Mivel a vírus miatt nem jöhettetek Erdélybe, úgy 

éreztük, hogy nem hagyhatjuk cserben a gyerekeket. Na, akkor beszéltem először Machóval. Ės itt 

kezdődött a mi közös munkánk együtt. Hál’ Istennek sikeresen megszerveztük a dévai túrát, így folytatva 

a hagyományt, amit Ti elkezdtetek. Itt ismerkedtünk meg a Csergő házaspárral is, a gyergyószárhegyi 

Kájoni János ház vezetőivel, akikhez azóta egy szoros barátság és rengeteg közös élmény fűz (de ez már 

egy másik történet).  

Egy gyergyószárhegyi tartózkodásunk alatt találkoztunk Csaba testvérrel, aki felkért, hogy menjünk el 

mint erdélyi motorosok a Budapesten megtartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ezután 

kezdtünk veletek egyeztetni a szeptemberi közös programokról, a Rendhagyó Déva túráról. 

Nagyon vártuk már a találkozót azokkal az ismeretlen, mégis ismerős motorosokkal, akik a fáradtságot 

nem ismerve, minden évben eljönnek Erdélybe gyermekeken segíteni. Ės nem csalódtunk. El sem tudtuk 

képzelni, hogy mi vár ránk.  Szuper emberek, szuper szervezés, szuper helyek. Ezeket ismertük meg 

azalatt a néhány nap alatt, amíg Veletek voltunk.  

 

Mikor megérkeztünk Csobánkára, úgy fogadtatok, mintha már száz éve ismernénk egymást, este a fiúk 

szerencsésen megismerkedtek az “ördögűzővel” is, úgyhogy reggel, mikor kellett indulni motorozni, elég 

nehezen indultak el a motorjaink.  

Az első kellemes meglepetés már útközben ért. Azt a szervezett motorozást, azt a rendet, azt a 

pontosságot, amit a Ti csapatotokban láttunk, eddig ritkán tapasztaltuk. Ott is többször elmondtuk, de 

most is elismételem: van mit Tőletek tanulni. Gratulálunk, látszik, összeszokott csapat vagytok.  



 

Több helyszínt is meglátogattunk. Voltak történelmi vonatkozású helyszínek, mint a Bicske határában 

található Óceánrepülők Emlékműve, a Csákvár melletti Trianon emlékmű, voltak szórakoztató helyek, 

mint az Ūvegtigris Bár, voltak gyönyörű kanyarok a Pilisben, ettünk nagyon finom fagyit a csákvári Csuta 

cukrászdában, de ami minket, erdélyieket a legjobban elvarázsolt, az a Polgi, Szőnyi József előadása volt 

a Pilisszántó-i Csillagösvényen. Valószínű, hogy a hely varázsa is besegített, de még ilyen gyönyörű, 

tartalmas előadást nem hallottunk. Az egésznek a megkoronázása az volt, amikor a kápolnában 

elénekeltük a Magyar Himnuszt. Ėn személy szerint amit itt éreztem, az messzemenően meghaladta azt, 

mint amit akkor éreztem, amikor a Pápa beszélt. 

 



Este együtt buliztunk a felvidéki Kerecsen zenekar zenéjére, nagyon finomat ettünk (és ittunk), reggel 

pedig a megszokott rendben felmotoroztunk Budapestre. Nagyon vártuk már azt a pillanatot is, mikor az 

alapítvány gyerekeit megmotoroztathattuk a fővárosban. Nagy élmény volt ez is.  

 

Ōrökre megmaradnak ezek a napok az emlékezetünkben, nagyon köszönünk mindenkinek mindent (és 

nem mondunk neveket, nehogy véletlenül valakit kifelejtsünk), reméljük, hogy a jó Isten összehoz még 

minket és viszonozni tudjuk azt a sok szeretetet, amit tőletek kaptunk. 

Búcsúzóul, ahogy nálunk Székelyföldön szokták mondani: “Áldja meg a Boldog Szűz Mária magikat”. 
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