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Szeretettel köszöntjük
az új plébános
és káplán atyát! Isten áldása
kísérje munkájukat!
ISTEN HOZTA, LOJZI ATYA!
ISTEN HOZTA KRISTÓF ATYA!
A Városmajorban eltöltött 52 éves papi
szolgálat után dr. Erdő Péter bíboros
úr augusztus 1-jei kezdettel nyugdíjba
helyezte plébánosunkat, Lambert Zoltán atyát. Egyidejűleg a plébánia vezetését Forgács Alajos atyára bízta, aki
korábban a Szent Gellért Plébánia plébánosa volt. Tihanyi Péter atyát július
31-vel fölmentette városmajori kápláni
szolgálata alól, és a Szent Gellért Plébánia káplánjává nevezte ki. Helyette
augusztus 1-jétől Máté János Kristóf
újmisés atyát helyezte káplánként plébániánkra. Köszönjük Zoltán atya hos�szan tartó, szeretetteljes szolgálatát,
Isten bőséges áldását kívánjuk nyugdíjas éveire. Péter atyának is kívánjuk,
hogy Isten ügyét szeretettel szolgálva
találja meg helyét új közösségében.
Zoltán atya szeptember 20-án, a 11
órai ünnepi szentmisét közösen mondja
Lojzi atyával, ekkor fog „hivatalosan”
elbúcsúzni a hívektől.

Hol vagy Szent István király?
„Az Úr Jézus kősziklára, Péterre építette az
egyházat, Szent István is erre a kősziklára,
erre az egyházra építette fel földi országát. Ő
bölcs ember volt az evangélium megállapítása
szerint, mert nem homokra épített, hanem
kősziklára, aminek a zápor, a hömpölygő áradat, a nagy szélvész, a vihar nem tud ártani.
Megtépheti, de megmarad az épület.
Ez a Magyarország immár 1000 esztendős itt, Európa közepén. Tépett nemzet,
de élő nemzet, mikor nemzetek egész sora
könnyebb sorsban is eltűnt a történelem
színpadáról. Ebben van Szent István király
nagysága, hogy ő nemcsak egyéni életét alapozta meg jól, hanem a családjáét is. Hiszen
az a család a magyar Szent Család volt: az
atya szent, a felesége a boldogok között van,
a trónörökös Szent Imre herceg az apával
együtt szentté avatva, és a hét gyermekükből hat, mint kicsi ment az örökkévalóságba.
Úgy, hogy a názáreti Szent Család után ezt a
családot tarthatjuk mi történelmi eszményképnek. Nem féltek a gyermektől, csak az
akkori nehéz közegészségügyi viszonyok
között történt az, hogy nagy volt a gyermekhalandóság, de nem volt szülői taktika
és mesterkedés a gyermek körül. Azután ott
volt a nemzet is. A magyar történelem ráüti
a pecsétet a maga részéről erre az evangéliumi tanításra. Hogy egy intézménynél, szervezetnél a legfontosabb a fundamentum, az
alap. Ha az jó, akkor bízhatunk az égiekben.
Ha az alap rossz, akkor a mulandóságra,
homokra építettük a nemzet életét. Szent

István életében sokat kibírt. Kedvezőtlen
földrajzi helyzetünk miatt Kelet és Nyugat
átjáróháza voltunk.”
(Részlet Mindszenty József bíboros 1973.
augusztus 19-én elhangzott szentbeszédéből. Öt év száműzetés, Don Bosco Kiadó,
Budapest, 2010)

Budapest – Városmajor Jézus Szíve Plébánia

Lojzi atya augusztus 1-jén celebrált
első városmajori szentmiséje után két
hétig szabadságát tölti. Egyelőre Kristóf
atya mutatja be a reggeli rádiós szentmiséket, utána pedig rendszeresen gyóntat a nagytemplomban.
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Forgács Alajos plébános atya

Riesz Domonkos – immár diakónus

Lojzi atya 1954. október 15-én született Zebegényben, 1980. június
14-én szentelték Esztergomban. A
Varsányban káplánként, megbízott
plébánosként majd plébánosként
eltöltött három év után megbízott
plébános Rimócon is. Az Esztergomi
Szeminárium prefektusi szolgálatából plébánosként került a Békásmegyeri Szent József plébánia, majd
Kelenföldön a Szent Gellért plébánia
élére, ahol a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna igazgatójaként is
működött. Helyettes esperes 1989től, a Budai-Középső Espereskerületben 2005-től. 1997-ben pápai
káplán címet kapott. 2005-től protonotárius, kanonok.
(az esztergomi-ersekseg.hu nyomán)

„Hagyom magam szeretni, mint
egy gyermek, és csak ennyi,
ennyi, ennyi az egész.” (Mécs
László: Csak ennyi az egész)
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján, június
20-án, Erdő Péter bíboros, Riesz
Domonkos papnövendékeket, a
Városmajori Hittanos Közösség
egyik volt vezetőjét Esztergomban diakónussá szentelte.
Doma 1994-ben született,
a Szent Angéla Ferences Gimnáziumban érettségizett, ezt
követően pszichológia szakon folytatta tanulmányait. Plébániánkon a Hittanos Közösségben, a Katolikus Egyesületben aktívan
részt vett. E közösségek melletti elköteleződése révén ma is nagyon
fontosak számára az itt kialakult kapcsolatok, barátságok.
2013-ban, egy lelkigyakorlaton kapott meghívást a papi hivatásra.
Sokat segített ebben az Iránytű hivatástisztázó műhely kurzusa, a
különböző ignáci és plébániai lelkigyakorlatok, a rendszeres imaélet
és dr. Csépányi Gábor atya lelkivezetése, valamint az egyházmegye
dömösi hivatástisztázó lelkigyakorlata. Doma úgy érzi: „a helyemen
vagyok, jó úton járok. Adja Isten, hogy hűséges gyermeke és Istent és
embertársait radikálisan szerető, jó papja lehessek Egyházunknak!”
(az esztergomiszeminarium.eu honlap nyomán)

Máté János Kristóf káplán atya
Kristóf atya plébániánkra kapta
első kápláni kinevezését. Vallja,
a nehézségeket lehet boldogan
is hordozni. Templomba járó
családba született orvosszülők
gyermekeként. Korán elveszítette édesanyját. Kamaszként
elfordult az egyháztól, majd egy
ciszterci atya révén – aki sörözni
vitte, meghallgatta, megértette
nehézségeit – visszakerült a
templom vonzásába: „Megértettem, nem Isten fordult el tőlem, hanem én mondtam nemet neki. Ő
mindig kísért, és vállalta értünk a halált, értünk szenvedett. Azóta a
kereszt szemlélése az elmélkedéseim része.”
A gimnázium után gépésznek tanult, járt egy évet műszaki főiskolára. 2014-ben jelentkezett a szemináriumba, magára talált. Megtapasztalta, a Krisztushoz tartozás stabilitást, erőt ad: „Nekem mindig
nagyon fontos egy-egy mosoly, hogy valaki időt szán rám. Én is így szeretnék jelen lenni az emberek között. Időt és figyelmet adni, meghallgatni, egy jó szót adni, észrevenni, hogy kinek van a jó szóra szüksége.”
(a Magyar Kurír nyomán)

A Rozomákok táborában

A cserkészek a Katalinpuszta melletti virágzó városban, Szelimben
táboroztak. A pasa ünnepélyes üdvözlése után találkoztak a helyi
török lakosokkal, illetve az egyéb, külföldről érkezett követekkel,
menekültekkel. Megismerkedtek a varázs erejű amulett legendájával. Ahogy egyre bonyolultabbá vált az amulett felkutatása, a táborban szép lassan felépültek az első őrsi asztalok és padok, helyet
kapott a „röpiháló” és a minaret, a gyerekek pedig napról-napra
egyre jobban otthon érezték magukat az erdőben.

FOLYTASSUK TOVÁBB IS NAGY SZENT LEÓ PÁPA
IMÁJÁT PAPJAINKÉRT!
Add meg papjaidnak - mennyei
Atyánk - szolgálatodnak
kegyelmét.
Újítsd meg szívükben a
szentségnek lelkét, hogy
a tanítás melyet nekik kell
adniuk, példájukkal közelebb
vigyen minket Hozzád.
Szent Lelked ajándékaiból
adj nekik Urunk, okos
szerénységet, bölcs szelídséget,
mértéktartást, jóságot, szívbeli
tisztaságot, lelki szabadságot.
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Töltsd el őket teljesen
szentséges szereteteddel, hogy
egészen a Tieid legyenek és
dicséretes módon éljenek,
anélkül, hogy a dicséretet
hajhásznák.

Add meg nekik a kegyelmet,
hogy a Lélek és test
tisztaságában Téged
dicsőítsenek, szeretetben
éljenek és szolgáljanak Téged.
Te légy az ő dicsőségük,
örömük, vágyuk, Te légy
szenvedésükben vigasztalásuk,
a kétségek közt tanácsadójuk,
az igazságtalanságok között
védelmük, a betegségen
orvosságuk.
Engedd, Uram, hogy a Te
közösséged pásztoraival
békességben éljenek, hogy
egykor jól adhassanak számot
működésükről, s elnyerhessék
az örök élet jutalmát.
Amen

Időközben megtámadtak minket a gallok (kiscserkészek), de
rövid acsarkodás után megegyeztünk egy ebédmeghívásban, amit
másnap rendhagyó módon a fogadalom- és ígérettétel követett.
A tábortüzeken és számháborúkon, tájfutáson és hadijátékon,
táncházon, imákon, ármánykodáson és sorozatos lánykérésen túl
még esküvőt is tartottunk és végignéztük, ahogy az amulett (sokak
bánatára) végleg megsemmisült.
Utolsó nap már csak összepakoltunk és szép csendben elhagytuk
a táborhelyet mintha sohase jártunk volna ott.
BOROSNYAI BENCE ŐRSVEZETŐ
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Búcsú Zoltán atyától

1968. szeptember 1 – 2020. július 31. Egy
hónap híján 53 év. Ezek az elsőre száraznak
látszó naptári adatok egy élet mérföldkövei.
Egy életet írtam, de ez az egy élet nagyon is
sok élet. Egy élet, egy hosszú szolgálattal eltelt papi élet, és a vele összeforrt másik élet,
a Városmajori plébánia élete, amögött pedig
az idejáró hívek sokaságának élete. És ami
ezt a sok életet egyesíti, az szeretett Zoltán
atyánk egész életének munkája Jézus Krisztus országának földi építésében. Munkájának
köszönhetően egyházközségünk erős és aktív
közösség, szilárd alapokon, mélyen gyökerező hagyományokkal. Sok család többedik
generációjával kapcsolódik a plébániához;
szülők sokasága mondhatja el magáról, hogy
őt is Zoltán atya keresztelte, és ő is ide hozta
keresztelni a gyerekét.
Hűsége és irgalmassága mindannyiunk
számára példa volt. Szerénységét, áldozatkészségét naponta tapasztalhattuk. Nyájának mindig jó pásztora volt. És ahogyan
János evangéliumának 10. fejezetében áll,
ismerte juhait és nevükön szólította őket.
Különösen igaz ez a legkisebbekre, akik
rajongó szeretettel vették körül, ösztönösen
is megpróbálva viszonozni mindazt, amit
tőle kaptak. Bárányai ismerték hangját és
követték őt. A Szentírásban az is ott áll: a jó
pásztor életét adja juhaiért. Zoltán atya 53
éven át, percről percre, óráról órára, napról
napra adta oda életét a rábízottakért. Isten
jóságos és irgalmas szeretetét sugározta
mindig mindenkire, akivel csak találkozott.
Örök példa marad számunkra hűsége, áldozatvállalása, szelídsége, szerénysége, és az a
mindent betöltő belső derű, ami a legnehezebb helyzetekben is mindig jellemezte őt.
A hűséges szolgálat évtizedei után a jól
megérdemelt nyugdíjas évekre is kérjük
Isten bőséges áldását Zoltán atyára; kívánva
neki és magunknak is, hogy ha ezentúl kissé
más formában is, de még sokáig maradhasson velünk, köztünk, mindannyiunk örömére.
Mihálffy Imre világi elnök


Zoltán atya papi működésének csaknem
teljes tartamát a Városmajorban töltötte.
Itt ünnepelte ezüst és arany miséjét, lett a
kerület díszpolgára. Méltán népszerű személyiség, de nemcsak a kerületben, hanem
országszerte, sőt a határokon túl is – a rádiós
szentmisék révén, amelyeket a Városmajori
templomból közvetít a Katolikus Rádió hos�szú évek óta. Majd’ ötvenhárom év egyetlen plébániai közösségben gazdag tárháza
a közös emlékeknek. Ezekből raktunk össze
egy csokrot. Fogadd szeretettel, Zoltán atya!
Boldvai Bea


Számomra a Városmajor egyet jelent Zoltán atyával. Ezer szállal kötődünk hozzá.
Ő esketett bennünket, keresztelte gyerme-

keinket, unokáinkat. Négy gyermekünk az
első hittanos tábortól kezdve együtt táborozott Zoltán atyával, előbb résztvevőként,
később segítőként. Végtelen gyermekszeretetének bizonyítéka, hogy saját bevallása
szerint is ezek a táborok jelentették neki a
kikapcsolódást és a pihenést.
Hosszú éveken keresztül a kismisén
segíthettünk neki férjemmel együtt a kisgyermekek terelgetésében.
Nagy ajándéknak tekintem a sorstól, hogy
tíz éven át közvetlen munkatársa lehettem az irodában. Sokat tanultam tőle, türelmet, alázatot, szolgálatkészséget. Soha nem
panaszkodott, még akkor sem, amikor már
fájós lábakkal sokadszorra ment ki az iroda
ajtajába egy-egy segélykérő, hajléktalan
csengetésére. Reggeltől estig állt mindenki
rendelkezésére. Egy hangos szava sem volt.
Elmondhatom, hogy a tíz év alatt az iroda számomra sokkal többet jelentett, mint egyszerű
munkahelyet. Mindig örömmel, szívesen
mentem, hogy segíthessek Zoltán atyának a
munkájában és ellássam az irodai szolgálatot,
amit ő naponta külön megköszönt.
Kedves Zoltán Atya! Adjon az Isten még
hosszú életet, hogy megszabadulva egy plébánia irányításának nehéz feladataitól, amit ilyen
hosszú időn át zokszó nélkül végeztél, misézhess, gyóntathass, keresztelhess, eskethess és
sok időt tölthess kedves híveid körében!
Tholt Magdi



1968-ban történhetett. Az ifjúsági káplánt
helyettesíteni kellett, és tíz évvel fiatalabb
társa, Lambert Zoltán jött megtartani a péntek
esti katekézist. A torony első emeletén, keskeny lócákon ülve szorongtak a résztvevők. A
pap azzal kezdte, hogy felajánlotta a tegeződést. Ez meglepte a társaságot, mert korábban
az ilyesmi nem volt szokás. A visszatérő – főleg
közvetlenséggel jellemezhető – Gallai József
atya maga is elcsodálkozott, de úgy érezte,
kész tények elé van állítva, így ő is átvette ezt
a testvériséget sugalló beszédmódot. Nyolc
évvel később egy körkérdés a papság és világiak kapcsolatát fürkészve azt tudakolta, hogy
a papnak vajon Isten atyaságát kell-e képviselnie, vagy inkább egy közülünk. A tegezős
Lambert Zoltán válasza ez volt: „a pap Atyavonásait nem kell szüntelenül hangsúlyozni,
az inkább a hívek szíve mélyén éljen róla”. –
Hát így áll most előttem a nyugdíjba vonuló,
aki nekem mindig Zoltán maradt. Noha az
idők folyamán megtisztelő címeket is szerzett,
ezeknél jobban emlékszem arra, hogy egy
ízben elárulta nekünk, kisfiúként mennyire elbűvölte a 424-es típusszámú gőzmozdony.
Unger Zsuzsa



Csak állt az oltárnál. Méltósággal, szelíd
mosollyal és rendületlenül fogadta a szinte
időtlenné váló tapsot. Szó szerint: felemelő

volt. Felemelt: minket, akik utolsó plébánosi
szentmiséjére érkeztünk, július 31-én és őt
is, aki 53 év után vonul vissza majori papi és
több évtizedes plébánosi szolgálatából...
Pedig Zoltán atya sose szerette, ha őt ünneplik, alkalmanként még amolyan „zoltánatyás”
kézlegyintéssel le is intette az ő szerénységéért, hitelességéért lelkesedő híveket, mint egy
karmester, akinek minden csuklómozdulata
egy pillanat alatt összhangba rántja a hangolás kavalkádjába alámerült zenekart, azt
üzenve, hogy „ugyan, hagyjuk már ezt, nem
érdemlem én ezt meg”, amibe még valamiféle szigor is vegyült „ne komolytalankodjunk
már holmi sztárkultuszozással”.
Ámde, mintha az évtizedek kerek évfordulós ünneplései – születésnapjai és papi
mérföldkövei alkalmával – idővel megpuhították volna Zoltán atyát. Különösen a
kismiséken, amikor a gyerekek őt ünneplő
örömének már nem lehetett ellenállni;
amikor például évekkel ezelőtt, egy ilyen
ünneplésen csak állt Zoltán atya, az embernyi méretű, hatalmas rúdnyi csokoládéval,
mellette a kisministránsok és a több tucat
kismisés gyerek és szüleik szűnni nem
akaró ovációját hallgatva. Talán akkor jött
rá, ideje belátnia: ha ezek elhallgatnak, a
kövek fognak „megszólalni”.
És egyáltalán nem véletlen, hogy a gyerekek rajongással szeretik őt. Aki elég közelről
figyelte meg Zoltán atyát, azt láthatta, hogy
a gyerekek egyszerűen felvillanyozzák őt,
sugárzó, önfeledt öröm ül az arcára, ha gyermeket lát. Ha az evangéliumi verseket megtestesítő embereket keresnénk, Zoltán atya
megkérdőjelezhetetlenül a leghitelesebben
eleveníti meg és hús-vér valósággá teszi a Mk
10,14 igéjét, „engedjétek hozzám a kicsinyeket”. Zoltán atya kicsinyek iránti szeretetéből
áradt az evangélium, hogy hiszen úgy kell
fogadnunk az Isten országát, mint ők: „azután
megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta
őket”. Egy anyuka mesélte, hogy amikor megkérdezte a kisgyermekét, miért szeretsz a kismisére járni, azt felelte, azért, hogy ott állhassak a gyertyával, amikor Zoltán atya felolvassa
az evangéliumot és közben a kezét a vállamra
teszi és átölel... De Zoltán atya varázsa különleges hatványozódást kapott humora által
is. Aki látta farsangi megjelenéseit: pl. mint
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Szundi, a törpe, bányászsipkával és lámpával
kezében, annak gondok közt is mosolyra görbül a szája, ha eszébe jut. És teljesen helyénvaló, ha a legprofibb szakikra használt fordulattal jellemezzük Zoltán atyát: „nem ma
kezdte”. A kismisék hőskorától kezdve több
generáció (és közben szüleik) számára tudta
emlékezetessé tenni Jézus szavait, egyszerű,
átélhető, lényeglátó példákkal. A kilencvenes
évek elejétől évről évre több, egyes években
nyaranta már száznyi gyermeket vitt Kövesdy
Zsoltival gyerektáborba...
A példaadó élet másik oldala, amikor
Zoltán atya állhatatossága és komolysága
évtizedeken keresztül megérintett minden
hívőt az adventi és nagyböjti reggeli zsolozsmákon, majd pedig a türelemmel viselt
szenvedés példája, amikor lábának romló
állapotával együtt is zokszó nélkül teljesítette kötelezettségeit és „panaszmentesen”
kerülte, hogy bárkinek terhére legyen, sőt,
még inkább azt érezhetjük, mintha ő ezzel
vállalna szolidaritást más szenvedőkkel.
Különleges üzenetértéket kapott Zoltán
atya áldozatvállalása a 2019-es szombathelyi püspöki székhely zarándoklaton, amikor az utolsó, gyilkosságba torkolló éjszakai
üldözés valós eseményeit követő Brenner
János keresztúton a rábakethelyi templomtól a meggyilkolás helyszínéig tartó keresztutat tette meg Zoltán atya fájós lábbal, a 40
fokos hőségben a végén már az aszfaltúton
a szenvedés tudatos hordozásával. Ahogy
Brenner János is követte az Urat a Golgota
tudatos vállalásában.
Csak állt az oltárnál. Méltósággal, szelíd
mosollyal és rendületlenül fogadta a szinte
időtlenné váló tapsot. Felemelő volt, ahogy
egy lélekkel együtt énekelte a templomot
betöltő közösség, hogy „fordítsa az Úr az Ő
orcáját Rád!”
Természetesen, Zoltán atya nem hazudtolta meg magát, alázatosságát, lelkipásztorságát és eredeti (ezúttal is ráadásul üdvösségszerző) humorát sem: felszólított minket,
hogy ki-ki ahányszor összeütötte tenyerét,
annyi Üdvözlégyet mondjon el... így tette az
elmúló közösségi ünnepet a jövő személyes
imaéletének részévé (apropó: ha ott voltál és
tapsoltál, elkezdted már? Ha nem voltál ott,
de tapsoltál volna, te is elkezdheted...)
Nagy öröm, hogy Zoltán atya ezt az utolsó
szentmisét és utána a fogadást szép élményként élte meg. Kívánjuk, hogy ez adjon neki
bíztatást arra, hogy bátran merje ápolni
a baráti, lelki, lelkipásztori kapcsolatait a
majoriakkal, és számunkra is, hogy keressük
és szeressük őt. Kívánjuk, hogy legyen soksok alkalma a gyermekekkel való örömteli
találkozásra. De ne csak a kicsi gyermekekkel, hanem a nagyobb korosztályúakkal is,
mint ahogy a fogadáson, július 31-én.
Záróakkord: amikor este a sok-sok találkozás után a Mária szobor tövében együtt ültünk
Zoltán atyával, került bor is, és valaki észrevette és találóan meg is jegyezte, hogy Zoltán
atya mellett éppen tizenketten vagyunk, a leg-
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kisebb éppen a mi kis hétéves Rituskánk, aki
búcsúzáskor boldogan ölelte át Zoltán atya
nyakát és adott neki két búcsúpuszit.

Kövesdy Tamás



Zoltán atya 2018-ban ünnepelte városmajori papi szolgálatának ötvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból kollégáimmal
készítettünk róla egy filmet, amiben többen is elmondták gondolataikat az atyáról.
Közülük Lovas Rozit idézném, akit annak
idején még kislányként vittünk a városmajori templomba. Ma már édesanyaként a
következőket mondta:
„Zoltán atya tulajdonképpen az életem
része azóta, hogy a szüleim kicsi gyermekként levittek a templomba. Onnantól
ő megjelent a mindennapokban. A kismisék, a kismisék utáni traccspartik, a
ministrálások, a hittantáborok, maga a
közösség, aminek ő volt a szíve, a lelke. Az
én lelkemben is ott van mindig. Focizott
velünk, sok játékban részt vett. Az ilyen
és az ehhez hasonló élmények nagyon fontos összetevői annak, hogy én ma rendben
vagyok a hitemmel. A közösség egy olyan
dolog, ha arra rátalál az ember, az nagyon
tudja segíteni az életét, gondolkodását, a
szocializációs folyamatokat, az egymásra
figyelést, a szeretetet. Ha pici gyerekkorától kezdve az ember ebbe beletanul vagy
ráérez, akkor az végig tudja kísérni az
életét. Zoltán atya nagyon sokat segített
abban, hogyan lehet jókedvűen, egymásra
figyelve szabadon létezni egy közösségben és úgy beszélgetni, hogy az táplálja az
ember szívében a melegséget.”
Nikodémus ferences atya a közelmúltban
a következőképpen zárta le egy beszélgetésünket: „Zoltán atya egy szent ember.”

doklatot szervezett a csíksomlyói pünkösdi
búcsúra. 2009-től Zoltán atya is velünk tartott. A buszon rózsafüzért imádkozva, énekelve készültünk a szombati szentmisére
Zoltán atya vezetésével. Első alkalommal
Csíksomlyóról hazaindulva egy transzparensen ezt olvastuk: „A csíksomylói Szűzanya hazavár”. Ez a meghívás Zoltán atyával
együtt sokunk szívébe beleégett, és ennek
alapján belső kényszert éreztünk a búcsún
való ismételt részvételre. Édesanyánknál
mindannyian itthon vagyunk. Felemelő
érzés, amikor a közel egymilliós magyar
zarándok sereg – a világ minden pontjáról –
együtt imádkozik és énekeli a himnuszokat.
Zoltán atya minden alkalommal - egészségi
gondjai ellenére - felment Kis-Somlyó és a
Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, és koncelbrált a szombati ünnepi szentmisén. Vasárnap este pedig minden alkalommal Zetelaka határában vártuk a lovas és gyalogos
zarándokokat, akik a búcsúról tértek vissza.
A mintegy ezer főre duzzadó körmenetben
Zoltán atyával, a helyi plébánossal és atyákkal énekelve mentünk a templomba. Feledhetetlen élmény maradt a magyar testvérekkel a közös szentmise. Valóban éreztük
az együvé tartozás lelki és szellemi valóságát: szükségünk van egymásra. 2017-ben, a
szombat esti vacsoránál mogyoró tortával
és pezsgővel köszöntöttük a 75 éves Zoltán
atyát. Másnap, vasárnap Zetelakán Zoltán
atya mutatta be az ünnepi szentmisét, valamint tartotta a szentbeszédet. Megemlékezett a trianoni békediktátumról is, június
4-ről, amely ma a nemzeti összetartozás
napja. (Ekkor volt utolsó közös zarándoklatunk a csíksomlyói búcsúba.)

Lovas Pál



A világjárványos időben is beköszöntött
húsvét gyönyörű ünnepe. A családok beosztották, hogy melyik vasárnap ki vihet ebédet
papjainknak. Ránk éppen húsvétvasárnapján került sor. Elgondolásom szerint tervezgettem egy nagyszerű ünnepi menüt, de
azért felhívtam Zoltán atyát, minek örülne
igazán? Szerényen nem szólt, azután végül
elmondta, hogy császármorzsát szeretne,
a testvére is azt vitt neki a születésnapjára.
Így azután előkerestem egy régi receptet,
megtanultam császármorzsát készíteni, és
azt is, hogy Zoltán atya egyszerű kívánsága
milyen nagyszerű.
Dragonits Márta

Vendéglátóink többször hangoztatták,
hogy addig tudják megőrizni magyarságukat, ameddig az óhaza számára fontosak.
Jelenlétünk és támogatásunk ennek kifejezője. De nekünk is szükségünk van rájuk.
Zoltán atya is fontosnak tartotta a kapcsolatok megtartását. Az egyház iránti hűségük,
a magyarságuk melletti példamutató elköteleződésük nekünk is mintául szolgál.

Csíksomlyói búcsúk. „Isten nem hagyja elesni azt, aki Belé kapaszkodik. És ha Ő segít,
akkor még az ember gyöngesége ellenére is a
jó győzedelmeskedik.” (Kolping Adolf)
A Városmajori Kolping Család Egyesület
a 2008. évtől kezdve minden évben zarán-

Egy hétvége Mariazellben. Hogy eleget
tegyünk elődeink fogadalmának, évenként
mariazelli zarándoklattal köszönjük Égi
Anyánknak nagytemplomunk megmaradását. Ezért a hagyományt folytatva a városmajori hívek Zoltán atya vezetésével minden nyárutón vagy kora ősszel buszra ültek



Boldvai Jóska
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és szombat-vasárnap imádsággal elutaztak
Mariazellbe, a kegytemplomhoz, és beváltották ígéretüket a Szűzanyának.
Mariazell különleges helyet foglal el a
magyar történelemben. Róma és Aachen
mellett azon helyek egyike, ahol királyaink
templomot emeltek a Szűzanya tiszteletére.
Ezért oda elzarándokolni a magyar hívőknek kötelessége. Ezen felül a Városmajori
plébánia híveinek ez kétszeres feladata:
emlékezni és hálát adni a bombatámadásban megóvott nagytemplomért. Ezzel a
lehetőséggel sokan éltünk az elmúlt évtizedekben. A zarándoklatra hívó hirdetések
elhangzása után családi tanácskozás az első
részvételről, majd a döntést követő feszült
várakozás. Egy pirkadó szombat hajnalban
a busz és az útitársak megismerése oldja
az indulás előtti feszültséget. Plébánosunk
meleg szavai bátorítják az első zarándoklatra készülőket. A templomból ismert
mosolygós arcok felejthetetlen élményt
ígérnek. Buszunk hamarosan elhagyja a
főváros térségét, világosodik és robogunk
nyugatnak. Mindenki a szervezők jóvoltából kap egy kis csomagot, benne az imádságok és szent énekek szövegével, hogy teljes
szívvel tudjon részt venni a közös rózsafüzér imádkozásban. A határig megállunk
valamelyik nagyobb városi plébánia-templomban, ahol Zoltán atya misét mutat be a
híveknek. A szentmise után megismerjük a
templom történetét és a hely érdekességeit,
majd folytatjuk utunkat az osztrák határ
felé. A rendszerváltás előtt ez külön feszültséggel járt, de az idő múlásával csak bezárt,
elhagyott útlevél- és vámvizsgálói épületek
előtt – gondolva a régi időkre –haladunk
el. Hamarosan a távolban kéklő hegyekhez
egyre közelebb kerülünk. Egy félórás megállás után befutunk a fenyvesekkel borított
alpesi völgyekbe. Megkezdődik az emelkedés és vele együtt peregnek a rózsafüzér
szemei, tizedei, szól az ének és az idő a
busszal együtt rohan. A táj közben egyre
jobban megváltozik, jönnek a hegyi falvak –
a házak ablakában díszlenek a virágos futómuskátlik – a legelő tehenek és a gyors vizű
tiszta patakok. Az útjelző táblák egyre közelebb hozzák Mariazell települést.
Délután lett, mire a busz megállt a szállásunk előtt, ahol plébánosunk kiosztotta a szobákat, aztán megbeszéltük, mikor indulunk
a kálváriára. A tiszta alpesi levegő, a kellemes
elhelyezés mindenkit megnyugtatott, és indultunk a fenyvesekkel borított hegyek között
keresztutat járni. Ez önmagában is felejthetet-
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len lelki megújulást ad minden résztvevőnek.
A keresztutat végig járva, a vacsoráig rövid
sétára van még idő, majd a vacsora után a
kegytemplomban körmeneten veszünk részt.
Az esti sötétségben felemelő látni a hívők kezében lobogó gyertyákat és hallgatni a szép énekeket. Mire a körmenet befejeződik, minden
zarándok az élményektől elfáradva igyekszik
lepihenni szállodai szobájában.
Reggel korai mise az óriás arany-ezüst
nagy oltárnál, melyen a szentkorona trónol:
jelzi, hogy otthon vagyunk, hála Nagy Lajos
királyunk jóságának. A mise után ismerkedés
a templommal és annak kincstárával nem
mindennapi élmény! Mire mindezeket megismerjük, igyekezhetünk vissza a szállodába,
hogy csomagjainkat összerakva tizenegy
órára a busznál várjuk a felszállást, majd a
következő látnivalókat. A buszban folytatjuk
a rózsafüzér imádságainkat. Ismét a hegyi
legelők között fut a kacskaringós aszfaltút,
most már völgynek le, az 1133-ban Szent
Lipót által alapított Heiligenkreuzi Ciszterci Apátság irányába. Mikor megállunk,
már kívülről látszik, hogy valami hazánkban
nem látható érdekesség, látnivaló vár minket. Az, aki a kolostor falai között megérzi
a történelem szelét, nem tudja elfelejteni
többé! A boltíves termek, a kerengő és a szép
tölgyfából készült padokkal berendezett
templom mély nyomot hagy minden zarándokban. Itt a középkor és a barokk egyesül,
s szimfóniává olvad a történelmi és spirituális világ. Valamit megérzünk a keresztény
Európa hitéből és vallásosságából! Szívből
kívánom, hogy minél többen legyünk, akik
ezt megérzik. Itt ez nem díszlet, ez maga a
valóság! A percek és órák szaladnak, nem
csak a történelmi múltban, hanem a jelenben is! Délután van és az esti hazaérkezésig
még sokszáz kilométert kell megtenni, így
ismét buszra szállunk. Boldogan mondunk
búcsút, viszontlátást kívánva és indulunk
hazafelé. Most már leérünk a Dunántúl nyugati peremére, a fenyveseket elhagyva az
ismerős, békés szőlők és szántóföldek között
haladunk a magyar határ felé. Közben élményeinket rendezzük és pereg a rózsafüzér,
szól az ének, a hálaadás. Este nyolckor fékezünk a Városmajori nagytemplom melletti
parkolóban, és minden útitársunk hittel és
élményekkel telve mond búcsút kedves plébánosunknak, Zoltán atyának. Találkozunk a
következő zarándoklaton!
Az első zarándoklat után még sok követte
egymást az elmúlt évtizedekben, ezek során
– a teljesség igénye nélkül – sokfelé jártunk,
zarándokoltunk. Voltunk itthon Sopronban,
Csornán, Veszprémben, Sümegen, Szombathelyen, Zircen, Celldömölkön és külföldön,
Lilienfeldi, Klosterneuburgi, Zwettli Apátságokban, Szent Flóriánban és Melkben. Még
felsorolni is nehéz azt a sok szépet, amivel
elhalmozott minket Zoltán atyánk! Köszönjük
szépen és Isten áldása kisérjen jó erőben és
egészségben további utadon!
Fluck Dénes

Ministráns szemmel. Most, hogy 2020.
augusztus 1-jén lezárult egy több mint fél évszázados időszak, érdemes visszatekinteni,
visszaemlékezni Zoltán atya mint pap, rendkívül összetett és szerteágazó „feladatköréből” a talán legfontosabb és legmeghatározóbb „szeletére”, a liturgia bemutatására.
Először hadd szabadjon némi személyes visszaemlékezés: Zoltán atyáról az
első emlékeim a korai 80-as évekből származnak. Akkor kezdődtek el a kistemplomi
szentmisék, melyek az óvodás és kisiskolás
gyermekeknek szóltak. Én is óvodás kisgyerekként vettem részt ezeken a szentmiséken. Már akkor megfogott Zoltán atya
személye, ahogy szólt a gyermekekhez,
tanította őket, már akkor feltűntek nekem
a piros ruhába öltözött ministránsok. Én
elég félénk kisgyermek voltam, így fel sem
merült bennem, hogy én is ministráljak. Az
elsőáldozásom után, 1985-ben nagy levegőt
vettem és jelentkeztem ministrálni, akkor
már a nagytemplomi ministránscsapatba.
Abból az időszakból jól emlékszem a nagypénteki és nagyszombati szertartásokra,
amiket Csepregi Ignác kanonok-plébános úr
betegsége miatt mindig Zoltán atya végzett.
Nagyon megfogott a szép liturgia, Zoltán
atya összeszedettsége, komoly liturgia-végzése. 1992-ben aztán Zoltán atya lett a plébános és rá három évre engem bízott meg a
ministránscsapat vezetésével. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra, örültem, hogy
Zoltán atya megbízik bennem.

Zoltán atya mindig a ministránscsapat
mellett állt, támogatott minket, akár anyagilag is, de legfőképpen atyai szeretetével
és jótanácsaival. Bár a fiatalokkal, így a
ministránsokkal is mindig a káplánok foglalkoztak, Zoltán atya „egyik szeme mindig rajtunk volt”, éreztük, hogy fontos tagjai vagyunk az egyházközségnek, hiszen a
ministránsok azok, akik szolgálatukkal példát adnak a híveknek és a szépen, jól végzett liturgia is közel vezeti őket Jézushoz.
Zoltán atyának ezért is volt fontos, hogy
mindig szép legyen a liturgia, nem csak a
nagy egyházi ünnepek alkalmával.
Zoltán atya rendkívüli alázata a szentmiséken és az egyéb liturgiákon is mindig
megmutatkozott. Ennek számomra és talán
a többi ministráns számára is legmeghatározóbb jele, a nagycsütörtöki lábmosás
szertartása volt, ahol Jézus tettére emlékezve, 12 férfi vagy fiú lábát mosta meg. Két
alkalommal 12 ministránsfiú is részesülhetett ebben a megdöbbentő, de csodálatos és
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felemelő élményben. Még 2019-ben, amikor utoljára végezte nyilvánosan a nagyheti
szertartásokat és már nagyon rossz állapotban volt a lába, akkor sem hagyta el ezt a
szép és beszédes liturgiai elemet.
Úgy gondolom, hogy Zoltán atya egész
papi élete példa számunkra és remélem,
hogy az ő példáján felbuzdulva még sok-sok
fiú fog az ő útjára lépni, követve Krisztus
hívását az oltár és a hívek szolgálatára!
Niederkirchner Zsolt főministráns



A majori cserkészparancsnokok emlékfoszlányai. Egy szombati napon a reggeli, szinte
hajnali órákban Zoltán atya keresett telefonon. Elmondta, hogy pont elbandukolt a cserkészotthon előtt és egy fiatalember álldogált
a kapuban és ugyan magyarul nem beszélt,
de egy fordító program segítségével a „cserkész” szó valahogy elhangzott, így gondolta,
én biztos tudok valamit. Azzal átadta a telefont az idegennek. Angol nyelven kezdtünk
beszélni és pár mondat után kiderült, hogy
portugál fiúról van szó, aki ott cserkészkedik
és most a családjával Magyarországon vakációznak. Gondolta, szakít időt, hogy itteni
cserkészekkel is találkozzon. Az interneten a
Magyar Cserkészszövetség mellett egyedül a
mi, városmajori cserkészcsapatunkról talált
annyi információt, hogy megpróbálja (informatikus csapatparancsnok lehetett az oka)
elérni őket. Végül egy pár órát beszélgettünk,
megmutattam neki a cserkészotthonunk és
csapatunk történetét, és egy cserkésznyakkendőt is adtam neki ajándékba. Ő is mesélt a
portugál élményekről és szokásaikról, több új
dolgot is hallottam, ami valamilyen módon a
csapatunkban is megjelent. Azóta követem a
csapatuk életét a Facebookon és időről-időre
beszélgetünk. Mondhatni: Zoltán atya miatt
van portugál cserkészismerősöm.
Toncsi



Egyszer felköszöntöttem Zoltán napon telefonon. Csöndesen csak annyit mondott:
„Köszönöm, Fruzsi, csak annyit szeretnék
kérni, hogy imádkozz értem.” Nagyon a szívemig hatolt a kérése. Csendesen, szelíden
és sok-sok szeretettel. Ő Zoltán atya.
Fruzsi
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Sosem fogom elfelejteni, amikor Zoltán atya
a cserkészcsapat parancsokaként a nagycsütörtöki szertartáson megmosta a lábam.
Már az nagy megtiszteltetés volt, amikor
jelezte nekem, hogy abban az évben a városmajori cserkészvezetőket szeretné felkérni
a 12 apostol megjelenítésére. Úgy éreztem,
hogy ennél nagyobb elismerést nem kaphatunk a gyerekek nevelésének érdekében
végzett rengeteg önkéntes munkánkért.
Maga a szertartás nagyon felemelő volt. Mi
is igyekeztünk az alkalom ünnepélyességéhez hozzájárulni, és lélekben is megpróbál-

tuk átélni az apostolok szerepét. Egy dologra
viszont nem voltam felkészülve. Zoltán atya
nem elégedett meg a lábam megmosásával.
Miután szárazra törölte, lehajolt, és megcsókolta a lábfejemet. Egy pillanatra feltört lelkemben Szent Péter tiltakozása és szégyenkezése. Hogy lehetnék én méltó erre, ráadásul
a tiszteletre méltó plébános atyámtól? Nem
inkább nekem kellene a helyében lennem?
Megrendülten ültem a helyemen. Letaglózott mélységes alázata. A fizikailag érzékelhető megnyilvánulása annak a hétköznapi,
gyakran fel sem tűnő mérhetetlen alázatnak,
amellyel Zoltán atya mindannyiunk felé fordult minden egyes nap, és amellyel egész plébánia közösségét példamutatóan szolgálta.
Karesz



Nehéz egy konkrét emléket kiemelni, mert Zoltán atya személye, kedvessége és jósága végig
kísérte a lelki nagykorúvá érésem útját. Zoltán
atyához kezdtem el hittanra járni, amikor elsőáldozásra készültem. Nála gyóntam először.
Sosem felejtem el, ahogy a kezemben morzsoltam a papírkát, amire a bűneimet írtam
össze, és nagyon izgultam, hogy mi is fog történni. Zoltán atya meglátta az ijedtségemet és
azt mondta, ne izguljak, ez nem olyan, mint az
iskolai felelés, nem lehet megbukni, a Jóisten
nem fog osztályozni. Ez az egyszerű mondat
még felnőttként is minden egyes gyónás előtt
a fülemben cseng. Ott volt akkor is, amikor
megkaptam a bérmálkozás szentségét. Az első
leghosszabb táborozásom a hittantábor volt
Zoltán atyával, ezekben a hittantáborokban
szereztem sok új barátot, akiknek köszönhetően cserkész is lettem. Mindez már több mint
15 éve történt. Cserkészként mindig számíthattunk Zoltán atyára, atyai szeretettel figyelte
csapataink életének alakulását. Az ő gondoskodásának köszönhetjük, hogy az egykori kis
csapatok ma több száz fősre duzzadtak.
Anna



Számomra igazából sohasem volt Zoltán atya
nélkül a Városmajor és ezzel együtt a cserkészet sem. Ő volt a háttér, az alapvetés. Nem
volt kérdés, hogy mit adott nekünk, vagy mit
jelentett számunkra. Ő volt, és ez így volt jó.
Ő írt alá, ő utalta a pénzt, ő köszönte meg
a munkánkat (sose értettem, hogy miért,
hiszen mi tartoztunk neki köszönettel).
Adott bármit, amit kértünk és jött bármikor,
ha hívtuk. Hagyta, hogy olyanok legyünk,
amilyenek szeretnénk, még akkor is, ha
hosszú éveken át ellenpólust jelentettünk a
ministránsokkal és a plébánia szinte minden
más közösségével szemben. Őszintén csodálkoztam rajta, hogy ő ezt hagyja és nem
szól semmit. Ott állt mindig minden mögött.
Annyira egyértelmű volt, hogy észre sem
vettük, milyen jó nekünk. Nem volt vita és
nem volt semmi probléma a plébániával való
kapcsolatunkban. Ez sokkal nagyobb dolog,
mint amilyennek látszik. Működött minden.

Rendben volt. Ez a legtöbb, amit kaphattunk
és amit bármely közösség kaphat. Nem is
sejtjük, hogy mennyi munka volt emögött.
Csendesen, szelíden terelte vissza a jó útra
azt, aki esetleg letért, és mindig tudta merre
van a jó irány. Ma is tudja. És még sokáig
tudni fogja. Majd kérdezzük meg néha.
Zsák



Valamikor nagyon régen, még az „előző évezredben” történt, hogy megszerveztük a
VÁRREG (Városmajor Regös Nap) esti táncházát. Szombat délután mentem be az irodába Zoltán atyához a kistemplom kulcsáért,
és próbáltam megbeszélni vele, hogyan tudjuk majd este visszaadni. Ő visszakérdezett:
„mikor fejezitek be a programot?” „22 órakor
lesz vége, utána kitakarítunk, berendezzük a
termet a kismisére, mondjuk fél 12…” Mire
ő a legtermészetesebb hanghordozással: „jó,
akkor még itt leszek az irodában, add be ide”.
Hp



A tavalyi tanévben felkerestem Zoltán atyát,
hogy kölcsön kérjük a kósza-farsangra a plébánia felső termét. Leültetett és jót beszélgettünk. Elmeséltem milyen programokat
tervezünk az alkalomra, hogy kik lesznek ott.
Annak ellenére, hogy látszólag rengeteg dolga
volt, szeretettel és odafigyeléssel hallgatott.
Visszaemlékeztünk arra is, amikor hozzá
jártam még az elsőáldozási felkészítőre, az
elsőáldozásra és a közös emlékekre. Habár
ritkán találkoztunk, édesanyámra és rám is
emlékezett. Szinte hihetetlen a belőle áradó
kedvesség, együttérzés és a meg nem szűnő
szeretete.
Ilona



Több mint harminc éve kapcsolódtam be jobban a plébánia életébe, azon felül, hogy egész
életemben ide jártunk misére. Hihetetlenül
sok ajándékot kaptam, s kapott családunk.
Zoltán atya minden jó kezdeményezésnek
teret engedett, s mindig mindent megköszönt. Sajnos nem készültek képek az akkori
eseményekről, fiatalabban is természetével
emelte s ezáltal sokkal hozzájárult a programok sikeréhez. Jól megérdemelt pihenéséhez
szeretettel kívánok erőt, egészséget!
Divényi Ági



Amikor felkértek, hogy írjak pár emléket
Zoltán atyával és a plébániával kapcsolatban, akkor jöttem rá, hogy a Városmajori
plébániához nagyon sok emlék köt.
Első emlékem az, hogy itt lettem bérmálkozó sok évvel ezelőtt.
A Szűzanya oltár előtt kértem meg a feleségem kezét 1974 pünkösdjén.
Az Alkotás utcában laktunk, de minden
vasárnap először 3 majd 4 gyerekkel ide
jöttünk a reggeli gyerekmisékre.
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Nagyon megragadott a templom hangulata és a szentmiséket tartó atyák (Róbert
atya, Zoltán atya) szentbeszédei, a gyerekkel való törődésük.
A templom szomszédságában kaptunk
lakást 1982-ben. Attól kezdve vált számomra
fontossá, hogy az atyákért és a templomért
tegyek valamit.
Az első igazi találkozásra Zoltán atyával
Tamás fiam keresztelője alkalmával került sor.
Mivel a szomszédban laktam és lakom
most is, felajánlottam, ha javítási munkákban vagy bármi másban tudok, szívesen
segítek. Első időkben, ha valami munka volt,
emlékszem, Zoltán atya mindig mondta,
hogy jövök és megmutatom, mit szeretnék.
Először furcsának tűnt, de aztán rájöttem,
hogy Zoltán atyának kikapcsolódás, ha szerelhet vagy megjavíthat valamit. Ahogy
egyre jobban megismert, látta, hogy megbízhat bennem. Már csak szólt, hogy mit
szeretne megvalósítani vagy megjavíttatni.
Nagyon jó volt, amikor megkért, vigyem
el Balatonszepezdre Pista bácsihoz miseborért. Nagyon élvezte a bortúrát. Úgy
éreztem, hogy ezeken az utakon feltöltődik energiával és a napi gondokat elfelejti.
Több alkalommal is mentünk, megvolt a
menetrend az útra. Ezekre az utakra készítettem szendvicset, amit útközben elfogyasztottunk. Megálltunk egy benzinkútnál
egy finom kávéra, majd ajándékért a ház
asszonyának, Manyi néninek, aki mindig
fimon ebéddel várt bennünket. Útközben

sokat beszélgettünk. Mindig mesélt, hogy
hol táboroztak régen a Balaton parton. Számomra nagyon jó volt, hogy elmondhattam
neki a gondokat, amik nyomasztották a lelkemet, mindig megértő volt és kaptam lelki
megerősítést.
A legnagyobb segítséget akkor kaptam,
amikor feleségem megbetegedett és én
ápoltam otthon. Zoltán atya rendszeresen
segített. Gyakran meglátogatott bennünket.
Nagyon nagy hálával tartozom azért,
hogy Zoltán atyát megismerhettem és
együtt dolgozhattam vele. Azt érzem, hogy
az együtt töltött sok év során nemcsak mint
pap és hívő voltunk kapcsolatban, hanem
igaz barátra leltem benne.
A Jóisten tartsa meg közöttünk sokáig.
Szeretettel:

Kovács László templomgondnok



Kedves Zoltán atya! Teljes szívemből köszönöm Neked az elmúlt sok-sok évet – kezdve
az 1993.03.13-án tartott esküvőnktől, és
az azt megelőző jegyesoktatásodtól. Akkor
ismertelek meg és a megismerkedésünk
lett életem egyik legnagyobb ajándéka.
Nem tudok elég hálás lenni azért, hogy
hittél bennem, nem siettettél és engedted,
hogy a magam útján járva, a saját tempómban juthassak el az egyházhoz. Köszönöm
neked a bátorítást, a bizalmat és a végtelen türelmet. Köszönöm, ahova ezek alatt
az évtizedek alatt az Istennel való kapcso-

Városmajori Híradó
latomban eljutottam, ahogyan és amennyit
lelkiségben fejlődtem, ahogy a te jóságos,
türelmes vezetésed mellett kivirágzott a
hitem, és azt is, hogy a majori közösségben
megtaláltam a helyem, és hogy a családommal együtt részesei lehetünk a plébánia életének (kis Kata lányom is azt mondta nemrég, hogy te vagy a legjobb pap a világon!
Ez így van.).
Köszönjük az istenhitedet, a nyitottságodat, a szeretetedet, a türelmedet, a kedvességedet, az állandó derűdet, a megértésedet, az alázatodat, a készségességedet, a
világhoz való hozzáállásodat, az egész, példamutató életedet, ahogy mindenkit magad
elé helyeztél, az erőn felüli szolgálatodat…
rengeteget tanultunk tőled! Megváltoztattad a világképünket és nagyon szeretnénk,
ha a most következő, a jól megérdemelt
pihenéssel töltött időszak alatt is tovább
erősödhetnénk hitünkben a segítségeddel.
Bár elfogadjuk, hogy ennek a pillanatnak
el kellett jönnie, nagyon nehéz elszakadnunk
tőled. Nem akarunk elszakadni Tőled…
Kívánunk sok szép, olvasással, pihenéssel töltött napot és köszönjük, hogy míg
erőd engedi, továbbra is találkozhatunk
Veled miséken, a gyóntatószékben és azon
kívül is, ha lehetőség lesz rá.
A Jóisten áldjon meg és hordozzon a
tenyerén továbbra is!
Múlhatatlan szeretettel:
Kazsuk Ildi
és Béla, Viki, Peti, Tomi, Andris, Kata

Nem maradtak el a cserkésztáborok

Vírus ide, vírus oda,
táborokban nincsen hiba.
Kisebb-nagyobb cserkész félék
erdőt-mezőt megrengették:
Vidám dallal töltötték be
táborukat a Börzsönybe’.

Ez így is van. Idén sem maradtak el a táborok, de most ezeket a szokásos tábor előtti
mise és Zoltán atya búcsúztatása előzte
meg. Zoltán atyát tiszteletbeli kiscserkésszé
fogadtuk, egy lett közülünk. Köszönünk neki
mindent, köszönjük, hogy részei lehetünk a
nagy városmajori családnak!

Kiscserkésztábor

Az idei kiscserkésztábor Kosdon került megrendezésre, khm..., akarom mondani abban
a galliai falucskában, aminek lakói már nemzedékek óta ellenállnak a Római Birodalom
hódító légióinak. Függetlenségük titka az a
bizonyos varázsital, ami emberfeletti erőt
kölcsönöz annak, aki iszik belőle. Asterix és
Obelix oldalán a tábor hat napja alatt rengeteg kalandban volt részünk.
Készítettünk magunknak harci sisakot,
összemértük erőinket egy gall olimpián,
hadi kiképzésen mindenféle extra cserkésztudással ruháztuk fel magunkat és még
sorolhatnám. Természetesen a lelki nap,

az óriási közös játékok és a kirándulás a
nagyok (cserkészek) táborába sem maradhatott el. Ez utóbbi igencsak hosszúra
sikeredett, de a kiscserkészeket nem kellett félteni, hősiesen végig küzdötték, épp
úgy, mint a próbát, amit idén kivételesen a
táborban tartottunk.
A tábor végére a keretmesében is minden elrendeződött. Kiszabadítottuk a rómaiak fogságából Csodaturmixot, a hőn szeretett druidánkat, elkészítettük a varázsitalt
és még egyiptomi vendégeinket is ki tudtuk
húzni a csávából.
Bátran állíthatom, hogy résztvevőknek
és vezetőknek egyaránt nagy élmény volt
a tábor. A tábortüzek, a közös játékok, a
kirándulás, egyszóval a kiscserkésztáborok
hangulata - amely bennem ma is felejthetetlen emlékként él -, nos, azt hiszem, ezt sikerült továbbadnunk az új generációnak is.
Bohus Emese őrsvezető

Cserkésztábor

Idén először a városmajori cserkészek
táborát is úgynevezett előtábor előzte meg.
Ennek fő célja a legfontosabb tábori létesítmények felépítése, hogy a táborlakóknak
ennyivel kevesebbet kelljen „robotolniuk”
a tíz napi élethelyük kialakításával az első
napokban.

Az előtáborban sokat segítettünk, hogy a
táborra minden készen legyen, mire a cserkészek megérkeznek. Rengeteget építettünk és közben nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon érdekes volt látni, hogyan épül
a tábor napról napra. A természet sok kihívás elé állítja az embert. Rengeteg kitartásra, türelemre és fizikai erőre is szükség
van egy tábor felépítése és fenntartása idején, de ez mind könnyebben megy, ha többen vagyunk és együtt dolgozunk.
Számomra hatalmas élmény volt az előtábor, sokat tanultam másoktól, és új barátokra is szert tettem. Amikor felkértek segítőnek, izgatottan fogadtam el a meghívást.
Rajtam kívül még négyen voltak a segítők,
a tábor végén pedig csatlakoztak még hárman. Nagyon összetartó kis csapat lettünk.
Együtt építkeztünk, segítettünk a főzésben,
bevásárlásban és a vízhordásban. Rengeteget nevettünk, nagyon jól éreztük magunkat.
A tábort követően sokat meséltem otthon a családomnak az élményeimről,
tapasztalataimról. Hiányzott a jó társaság
és a tábor hangulata, főleg így, a karantén
után. Remélem, hogy a többi tábor is ilyen
jó hangulatban telik majd, mehetünk még
segíteni. Számomra ez volt az idei nyár
egyik legjobb élménye.
Roszmusz Kinga
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Megvan a két üvegablak
tervezésére kiírt pályázat nyertese
A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány országos kétfordulós képzőművészeti pályázatot írt ki a Városmajori Jézus Szíve-templom két, még üresen álló, egyenként 35 négyzetméteres díszüvegablakának megtervezésére.

Az ablakok témái:
• Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros
• Eucharisztia forrás a világ életéért
A zsűri értékelésének szempontjai között fontos hangsúlyt kapott,
hogy a pályázó hozzon egyedi ízt, stílust és hagyja, hogy kibontakozzon saját személyisége, merjen friss előadásmódot megszólaltatni.
Nem célravezető Sztehlo Lili stílusának a követése.
A második fordulóba bejutott öt pályázó, név szerint: Bukta Norbert / Török Sára, Köblitz Birgit, Csobán András / Kéry Bálint Bence,
Csűri Johanna / Szlabey Balázs és Véghseő Klára kvalitásos, szép
munkákat adtak be.
Lovas Pál

A tervekből „ÉGRE NYÍLÓ ABLAKOK” címmel nyílik kiállítás
a Barabás villában 2020. szeptember 10-én 18 órakor.
A megnyitót követően kerül sor az ünnepélyes
eredményhirdetésre, majd a zsűri munkájában aktívan
résztvevő Lambert Zoltán plébános úr köszöntésére.

Emlék a kistemplom cserepeiből

Július 31-én, a 18 órai szentmise után - amely egyben Zoltán atya
és Péter atya utolsó esti miséje volt a Városmajorban – lehetett első
alkalommal ezeket az emléktárgyakat átvenni. Már ekkor is jelentős összeg gyűlt össze. Az adománygyűjtés, illetve a cserepek osztása a következő hetekben is folytatódik.
Köszönöm mindenkinek az önzetlenséget és a közösség építése
iránti elkötelezettséget.
JA

Tovább szépülnek a freskók

A mennyezeti freskók
második szakaszának restaurálási munkálatai befejeződtek. Az adományokból és a kormány nyújtotta
támogatásokból megújult
a Teremtés negyedik és
ötödik napját ábrázoló két
nagy szakasz és az ezekhez
tartozó 12 kis kép. 2021re négy nagy és huszonnégy kis kép helyreállítása
lett tervbe véve.
Megköszönve a hívek
eddigi nagylelkű támogatását, továbbra is kérjük segítségüket. A harmadik vasárnapi gyűjtések továbbra is ezt a célt szolgálják.
BB

Végéhez közeledik a kistemplom felújítása, hamarosan ismét régi
pompájában ragyog az épület. Egyedül a belső berendezés hiányzik,
hogy újra birtokba vehessük. Juhász Andrásnak, a Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriuma elnökének ezzel kapcsolatos gondolatait adjuk közre:
Kedves Családok!
A régi, nem is igazán odaillő bútorzat elhasználódott, azonban az beruházás egyházmegyei költségvetése az új bútorzat megvásárlására
nem elegendő. A Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA) ezért
adománygyűjtést kezdeményezett, hogy kedvelt közösségi terünk újra
a plébániai közösségi élet színterévé tudjon válni. Hogy mi is emléket
adjunk nektek, a kistemplom bontásából származó cserepeket díszdobozban ajándékozzuk a jólelkű adakozóknak, hogy aki a kistemplomot
otthonának érzi, az annak egy darabját otthonába is tudja fogadni.
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Lehetőség van a támogatást átutalással befizetni a VMÁA alábbi
számlaszámára: 10900028-00000009-80670011. (Kérjük a közleményben megjelölni: „Adomány, kistemplom”). Az adományok javasolt összege – a felújítás évére is emlékezve – 2020 forint. Akinek
anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé, az természetesen adhat kevesebbet, ugyanakkor köszönettel fogadjuk, ha valaki többet tud adni.

A freskók munkálatairól készült képek a következő linken megtekinthetők:
https://photos.app.goo.gl/EkFnewLK4LW1AW9S7
A QR kóddal szintén elérhetők a freskófelújítás képei.

