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Városmajori Híradó

Kik is vagyunk igazán? Érdemes feltenni ezt a kér-
dést újra és újra.
De kinek a szempontjából érdemes ezt nézni? A vi-
lág elvárásait mindig a pillanatnyi divat és ideológiai 
áramlatok határozzák meg. Mit vegyél fel, milyen 
telefonod legyen, sőt sokszor azt is, hogy miről, mit 
gondolj. Sajnos emiatt a személy képes feloldódni 
a pillanatnyi elvárásokban.
Ezzel szemben az Isten által elénk kínált divat nem 
változik. Ugyanaz volt a Teremtéskor, Krisztus ke-
reszthalálakor és ma is. A nagy kérdés, hogy én 
személyesen képes vagyok-e önmagamat megis-
merni, hogy ezt az isteni divatot a saját egyedisé-
gemre tudjam alkalmazni?
Kit is teremtett az Isten az én személyemben? Fel 
tudom-e ismerni a saját erősségeimet, gyengéimet, 
hogy azokra építve egyre közelebb kerüljek az Is-
tenhez?
Ne a világ elvárásainak akarjunk megfelelni, hanem 
az Istennel akarjunk együttműködni. Valóban nehéz 
feladat, mert meg kell ismerni önmagunkat, nem 
szabad feloldódni a tömegben.
Dolgozzunk együtt az Istennel, hogy valóban azok 
lehessünk, akiket az Isten megteremtett, hogy vele 
együttműködve eljussunk a végső célhoz, a meny-
nyek országába.

Máthé Kristóf

Ismerjük fel kik vagyunk

Lectori salutem! 
Köszöntöm az Olvasókat!

Szeretettel köszöntöm a Városmajori Híradó olva-
sóit. Mikor e sorokat írom, a nyár lassan már a há-
tunk mögött van, elindul, folytatódik a mindennapok 
munkája. 

A nyáron volt egy csodálatos táborunk sok élmény-
nyel. Számomra a legnagyobb élmény az volt – 
nem lebecsülve a már ismerteket, sőt –, hogy talál-
kozhattam olyanokkal, akiket eddig nem ismertem. 
Köszönet mindnyájatoknak!
A nyár a szabadságot idézi. Nem csak azért, mert 
iskolai szünet van, az évi rendes szabadságunk 
egy részével is ekkor élünk, és a kikapcsolódás,  
a pihenés ideje, hanem mindezeken túl a nyár  
a szabadságvágyunk kifejezője.

Mindezt azért írom, mert korunkban nagy a kísértés, 
és komoly veszélynek érzem, hogy a szabadság-
vágyunkat helytelenül éljük meg. Mindig is így volt, 
de most, mintha fokozottabban így lenne. A média, 
az internet világa, a reklámok, a különböző önma-
gukat előtérbe toló lobbik az egyéniesség egyre 
merészebb, kihívóbb érvényesítését sugározzák.  
„A mi élménytársadalmunk az élvező embert ün-
nepli.” A legtragikusabb talán ebben az, hogy azt 
tűzi ki zászlajára, hogy minden egyformán normá-
lis és tiszteletre, elfogadása méltó. (vö. Válóczy  
József: A megosztott Logosz, SZIT 2013, 11. o.)  
Ez a szellemiség vesz körül bennünket, nem csak a 
fiatalokat, hanem valamennyiünket. A kísértés óriási. 
Szlogenné vált az „én élni akarok”, ami legtöbbször 
azt jelenti, hogy kiéljük vágyaink minden formáját.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)  
kétsorosának címe: Párbeszéd. 
„– Engedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a széltől? 
– Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó.” 

A vers első mondatában az a típusú szabadságvágy 
fogalmazódik meg, amely nem akar tartozni senki-
hez és semmihez, amely nem akar elköteleződni, 
legfőképpen Istenhez nem. S az már – hadd fogal-
mazzak így – a sors iróniája, hogy miközben valaki 
keményen küzd a függetlenségéért, észre sem ve-
szi, hogy mekkora függőségben él – alantas, ember-
hez méltatlan dolgok függőségében. Megfontolandó 
és figyelmeztető a költőnő versének második sora: 
„Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó.”

Már csak 3 hét választ el minket a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszustól. A Kongresz-
szus lelkisége szembemegy korunk áramlatával.  
Az Eucharisztia számomra a kötődést, a valakihez 
való tartozást jelenti. Jézus Krisztushoz. 1938-ban 
a szintén hazánkban megrendezett Eucharisztikus 
Kongresszus jelszava ez volt. „Vinculum caritatis”. 

„A szeretet köteléke.” Az eucharisztikus Jézus  
a szeretet köteléke. Valakihez kötődni, tartozni. Is-
tenhez, Jézus Krisztushoz, egy nemzethez, édes 
magyar hazánkhoz, egy plébániához, konkrétabban   
a Városmajori Jézus Szíve plébániához,  egy csa-
ládhoz, aminek tagja vagyok, ahol várnak, ahol szá-
mítanak rám, ahol jól érezhetem magam. Létezik 
egy közösség, aminek összetartó ereje Jézus Krisz-
tus. Az Ő kegyelme, evangéliumi értékrendje olyan 
erő, amely megóv az egyénieskedés veszedelmes 
varázsától, az önimádattól, és a közösség hasznos 
tagjává tesz. A közösségben Jézus kegyelmének 
segítségével megélhetjük egyéni adottságainkat,  
s mindezt a közösség javára. Ugyanis a megajándé-
kozott személy nem tulajdonosa egyéni adottsága-
inak, azokat arra kapja, hogy felelős séggel szolgál-
jon, használjon velük másoknak. Jól ismert Szent 
Pál apostol mondata: „A Lélek megnyilvánulásait 
mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1Kor 
12,7) Ugyanakkor a közösség megtartó ereje segít 
és támogat abban, hogy gyengeségeinken úrrá le-
gyünk. Jézus hív bennünket önmagához. Ő az, aki 
közösséggé formál, mégpedig Isten szeretetéért há-
lát adó, Őt dicsőítő, és egymásra odafigyelő közös-
séggé. Ezekkel a gondolatokkal kívánok valameny-
nyi olvasónknak, közösségünk valamennyi tagjának  
jó egészséget, sok kegyelmet!

Forgács Alajos plébános



Tisztelt Városmajori Hívő Közösség! 
Kedves Olvasók!

Tokióban az olimpián hatszor csendült 
fel a magyar himnusz a dobogó legfel-
ső fokán álló nagyszerű olimpikonjaink 
teljesítményének elismeréseként, és még 
14 alkalommal figyelt rájuk a világ ezüst- és 
bronzérmesként is. Üzenetként haza, de 
üzenetként az egész glóbusznak, hogy „(…)
Megfogyva bár, de törve nem,/Él nemzet  
e hazán(…)” És ezt hallania, látnia kellett  
a fanyalgóknak is. A szívükben és lelkükben 
hazátlanoknak, az örök ármánykodóknak, 
a se Istene, se hazája lelkületű ellendruk-
kereknek. Mert az Isten megjutalmazza  
az áldozatot hozó embert. Hiszen Ő terem-
tette, Ő lehelte bele a küzdeni vágyó és har-
colni képes lelket. Meggyőződésem, hogy 
Ő mellettük állt a dobogón is. És ki hozott 
volna mindnyájunk közül nagyobb áldozatot 
azoknál a kiváló sportembereknél, akik 
kijutottak az olimpiára és helyt álltak még 
akkor is, ha nem mindegyiküknek sikerült 
az álmaikat valóra váltani? Fejet kell tehát 
hajtanunk ezek előtt az ifjú hölgyek és férfi-
ak előtt, mert nemcsak magukért, hanem  

a HAZÁÉRT is küzdöttek a versenyeken. És 
ezt nem csak én látom így, hiszen alig jelent 
meg a végleges éremtáblázat az interneten, 
már két gratulációt kaptam Ausztráliából és 
Új-Zélandról, olyan ottani átlagemberektől, 
akik fontosnak tartották az elismerésüket 
megírni a földgolyó másik oldaláról.
Alig ért véget a Tokiói Nyári Olimpia, szep-
temberben ismét ránk figyel majd a világ, 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus házigazdájaként. Amely történelmi 
esemény keretében Budapesten találkoz-
hat Jézussal minden, erre indíttatást érző 
embertársunk. Erőfeszítésben, körültekintő, 
áldozatos szervezési munkában itt sem 
lesz hiány, kívülről nyilván meg sem tudja 
ítélni az ember, hogy mi mindenre kell gon-
dolni a szervezőknek a siker érdekében.  
És ha valamit, akkor ezt a rendezvényt az-
tán tényleg az egész ország, benne pedig  
a keresztény-keresztyén magyar hívő kö-
zösség elévülhetetlen érdemeként fogják 
megörökíteni a történelemkönyvek az örök 
emlékezetnek. Hiszen a kommunista rezsim 
bestiális kegyetlenséggel próbálta meg el-
tiporni a magyar egyházakat, hogy kiirtsa  
a hitet a magyar lelkekből. Nem sikerült;  

és bár mindmáig elképesztő erejű keresz-
tényüldözés zajlik határon innen és határon 
túl, Magyarország ismét a feltétlen istensze-
retetet és az Eucharisztia tiszteletét közvetíti 
majd az egész világnak. A katolikus egyház 
fejét vendégül látva pedig arról is megbizo-
nyosodhatunk, hogy a Szentszék elismeri azt  
a megannyi áldozatot, amit ez a marok-
nyi nemzet az 1938-as kongresszus óta 
is meghozott a hitért és az egyházért. Ter-
mészetesen az elismerés nem érmekben 
ölt majd testet, hanem a hozzánk érkező 
Jézus Krisztus ránk kiáradó szeretetében. 
Nekünk az is elég lesz... A NEK sikerén túl 
imádkozzunk azért is, hogy a krisztusi sze-
retet fáklyalángja világítsa be a jobb sors-
ra érdemes Nyugat-Európát, és oszlassa  
el a rájuk telepedett éji sötétséget. 
Örömnek és sikernek a szeptemberi szá-
munkban is helyet adtunk, hiszen mozgalmas 
nyári hónapok állnak mögöttünk. Változatla-
nul várunk minden véleményt, alkotókedvű 
olvasóinktól pedig verset és prózát egyaránt, 
a varosmajori.hirado@gmail.com címre.

Jó olvasást kíván a szerkesztő:  
Jeney Attila 

Olimpia után, Eucharisztikus Kongresszus előtt

A járványhelyzetből adódó időleges lazí-
tásoknak köszönhetően folytatódhatott  
a majori családok szép hagyománya, 
ezért idén is táborba tudott szállni a lelkes 
hívő közösség. A jól sikerült családos tá-
borról Juhász András küldött a Városma-
jori Híradó számára élménybeszámolót. 

“... hogy örömötök teljes legyen” (Jn15, 11) - 
ez a mottó fogadott kiragasztva az előadótér 
falára 2021. július 24-én kora délután, mikor 
a regisztráció és egy villámebéd után körül-
jártam a tábor területét. Amikor először meg-
láttam, nem is sejtettem, milyen mértékben 
váltja valóra a Jóisten röpke hat napnyi tábori 
életünkben ezt a mondatrészt Jézus búcsúbe-
szédéből.

Jézus az utolsó vacsora estéjén elhangzott 
vigasztaló szavaival most, 2021 nyarán is 
elénk sietett majd másfél év szomorúság, 
bezártság, magány, szorongás, vagy akár 
veszteség után. A koronavírus-járvány az el-
múlt időben ugyanis lecsupaszította plébániai 
közösségeink szépen virágzó kertjeit. A meg-
lazult kapcsolatok újraszövésének ezért idén 
még inkább kitüntetett helyévé, eseményévé 
vált a plébániai tábor, amelynek fő szervezői 
feladatait, a Városmajori Katolikus Egyesület 
szárnyai alatt, plébániánk egyik lelkes fiatal 

házaspárja, Opor Károly és Halmi Erzsébet 
vállalták. S nem elég, hogy a járvány miatt 
csak későn, május környékén tudtak nekilátni 
a szervezésnek, a segítők felkutatásának, pár 
héttel a kezdés előtt a kiszemelt táborhelyszín 
visszamondta a foglalást. Valaki mégsem 
szeretné, hogy létrejöjjön a tábor? - merült fel 
bennünk a kérdés.
Egy hét bizonytalanság után végül kiderült, 
hogy a Soproni Ifjúsági Tábor pont szabad  
a meghirdetett időpontra, a személyes bejárá-
suk alapján pedig a szervezőknek is szimpa-
tikusnak tűnt. S minderre megerősítő választ 
adott az aznapi ige, amelyet a bejárás napján 
olvasott az Egyház a Teremtés könyvéből: “Is-
ten majd meglátogat benneteket és visszave-
zet ebből az országból arra a földre, amelyet 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel 
megígért” (Ter50, 24).
Kitüntetett és játékos figyelemmel kísérte te-
hát a Gondviselés az idei tábort. Idén nem-
csak egy, hanem mindjárt három lelki vezetője 
is volt a tábornak: Riesz Domonkos, plébá-
niánk frissen szentelt papja (Doma), papnö-

vendék testvére, Riesz Benedek (Beni) és 
egy növendéktársuk, Faragó András. Három, 
egymást jól ismerő, jól összeszokott barát 
- mint egy triumvirátus vitték a napi gondola-
tébresztő előadásokat, vagy inkább: jól ösz-
szefűzött gondolatmorzsák megosztásának 
finom koreográfiáját láthattuk, hallhattuk tőlük 
nap mint nap. S mindezt áthatotta az a mély 
bizonyosságból fakadó öröm, amellyel bevon-
tak minket, táborlakókat. Mély bizonyosság, 
hogy az Isten kitüntetett, szenvedélyes szere-
tettel szeret minket, egyben keresi a velünk,  
a teremtményeivel való találkozást.
És megmutatta magát nekünk a napi szentmi-
sében, a reggeli és esti zsolozsmában, a gon-
dolatébresztő előadásokban, a kiscsoportos 
megosztásokban, a közbenjáró imával kísért 
szentségimádásban, de éppúgy a gyerekek 
játékának távoli zajában, a magányos elvonu-
lások csendjében, a szellő lágy fuvallatában, 
amely mindannyiszor megmozgatta a soproni 
erdő lombjait körülöttünk, a közös játékban 
vagy táncban, a közösségben felszakadó 
nevetésben vagy bármely társunk elcsuk-

A Gondviselés tábora - Táborba szálltak a majori családok



MISSZIÓS KERESZT  
A VÁROSMAJORBAN 
A Városmajori Jézus Szíve Plébánia  
- már nem először a történelme során 
- ismét a hívő közösségek érdeklődé-
sének középpontjába került, hiszen ná-
lunk jár a Missziós Kereszt. A felemelő 
eseményt Merzich Zsuzsa és Miklósi 
Balázs örökítette meg a közös emléke-
zet számára.  

2021. június 4-e és 7-e között templo-
munkba látogatott a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus szimbóluma, a Misz-
sziós Kereszt. Mint oly sok mindennek,  
a Missziós Keresztnek is vannak városma-
jori vonatkozásai, ez esetben az alkotók 
személye jelenti a kapcsolódást. 
A missziós kereszt tölgyfa alapját, Söjtöry 
Gellért készítette, akinek a plébániánk te-
rületén működő Pannonia Sacra Katolikus 
Általános Iskolába jártak gyermekei. Ezt 
a tölgyfa keresztet díszítette aztán ötvös-
munkával a szintén „PaSás” szülőtárs, 
Ozsvári Csaba. 
A három méter húsz centi magas, bronz-
borításokkal díszített kereszt, 2007-ben 

készült el. Először a 2007-es Budapesti 
Városmisszió alkalmával állították fel, majd 
az esztergomi bazilika északi kereszthajó-
jában helyezték el.
A kereszt nemcsak egy - a történelmi 
múltunk stílusvilágát magán hordozó - 
egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó 
is. Középpontjában, ezüst tokban Szent 
Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet 
a leveles díszek fordulataiban magyar, 
ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi 
vesznek körbe. Ferenc pápa Rómában  
a magyar püspökök „ad limina apostolo-
rum” látogatása alkalmával, 2017 novem-
berében megáldotta az akkor még 2020-ra 
tervezett, Budapesten megrendezendő 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK) Missziós keresztjét.
A világjárvány idején a Missziós Kereszt is 
karanténba került és állandó helyén az esz-
tergomi bazilikában várta, hogy folytathas-
sa útját, közvetítve a meghívást a NEK-re. 
Május 29-én folytathatta Kárpát-medencét 
járó útját, első állomása Nagybecskereken 
volt, onnan érkezett hozzánk június 4-én. 
Az eredeti program szerint egy teljes hétig 
lehetett volna templomunkban, de felaján-
lottuk az idő rövidítését, hogy eljuthasson 
olyan helyre is, ahová a járványhelyzet mi-
att nem tudott volna.
A Jézus Szíve Plébánia közösségeként 
kegyelemként éltük meg, hogy a temp-
lomszentelés ünnepén a templombúcsú 
időpontjához közel, elsőpénteken, és Úr-
napján is jelen lehetett a Kongresszus 
szimbóluma a Városmajorban.
A kereszt fogadására változatos progra-
mokkal készültünk:

Június 4-én elsőpénteken az esti hat órai, 
a szokásosan a magyar családokért bemu-
tatott szentmise előtt fogadtuk Kristóf atya 
vezetésével ünnepélyesen a keresztet, 
majd a szentmise után litániát imádkoztunk 
közösen. Ezt követően ifjúsági szentsé-
gimádás zárta a napot.

Június 5-én a hét és nyolc órai szentmisék 
után csendes szentségimádást tartottunk, 
majd tíz órától Zoltán atya tartott előadást 
Szent Erzsébet életéről, példájáról, temp-
lomunk egyik üvegablakának megújulása 
kapcsán, az egyes jeleneteket ismertetve 
és személyes gondolatokat fűzve azokhoz. 
Az előadást követően kereszthódolatot ve-
zetett Zoltán atya. Délután plébánosunk 
Lojzi atya a Missziós Kereszt ereklyéi kap-
csán ismertette a szentté avatás folya-
matát és egyes szakaszainak tartalmát, 
majd Boldog Batthyány-Strattmann László 
életét ismertette fényképekkel illusztrálva. 
Az előadás után nagylelkű felajánlással 

a templomnak ajándékozott egy Batthyá-
ny-Strattmann László ereklyét, melyet egy 
öntöttvas ereklyetartós keresztbe helye-
zett, amelyet egyelőre az oltárra helyezett 
oltárkeresztként.
Ezt követően - szintén Lojzi atya vezeté-
sével - csatlakoztunk a világméretű szent-
ségimádáshoz. Az esti hatos szentmise és 
litánia után, a még kitartó hívekkel meg-
tekintettük Bíboros Úr vetített katekézisét 
a Missziós Keresztről és szintén vetített 
formában egy rövid zenés ismertetőt ar-
ról, hogy a kereszt tartóiban mely szentek 
ereklyéit helyezték el.

Június 6-án vasárnap, a fél nyolcas, ki-
lences és tíz órai Szentmiséket követően 
tartottuk az Úrnapi körmenetet. tizen-
egy órakor az ünnepi szentmisén, hosz-
szú, kényszerű szünet után ismét éneké-
vel emelte az ünnep fényét templomunk  
a Bárdos Lajos kórus. Délután az Emmánu-
el Közösség vezetésével, zenei szolgálat-
tal kísért dicsőítő és közbenjáró imádságra 
került sor, ahol lehetőség volt személyes 
imát kérni. Öt órakor a megszokott közös 
szentóra, majd az esti hat órai szentmise 
után, a fél nyolcas szentmisét Fábry Kor-
nél atya, a NEK titkárságvezetője celebrál-
ta, szintén az Emmánuel Közösség zenei 
szolgálatával. 

Június 7-én hétfőn a Missziós Keresztet 
tovább indult a körútjára, szentjeink erek-
lyéivel közvetítve az Úristen mindannyiunk 
számára érvényes meghívását az élet-
szentségre.
A szervezést ugyan nehezítette a karantén 
feloldásának bizonytalansága, de hittel,  
a megvalósulás reményében vágtunk bele. 
 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
mindenkinek, aki bármilyen módon is 
segítette, hogy az Eucharisztikus Kong-
resszusra készülődés jegyében méltó 
módon fogadni tudtuk a Missziós Ke-
resztet.

Istennek hála!

ló, elérzékenyült hangjában, a felszabadu-
ló könnyekben, amellyel kimosta a bánatot 
szívünkből, hogy betölthesse valami nagyon 
mással. Minden nap újabb kérdéseket sze-
gezett nekünk, amelyek segítettek közelebb 
kerülni mind önmagunkhoz az egyéni elmél-
kedésekben, mind pedig a társainkhoz a cso-
portos beszélgetésekben, megosztásokban.
A lelki programot vezető fiatal hármason fel-
ül sokat jelentett Lojzi atya jelenléte, és az az 
atyai figyelem, amivel nemcsak három fiatal 
„kollégáját” kísérte vagy bátorította, hanem 
minket is megajándékozott, minden nap más 
csoport beszélgetéseibe kapcsolódva be.

Újabb nagy adományként Zoltán atya is meg-
lepett minket egynapos látogatásával, hogy 
odagyűljünk köré, mint a régi nyáj bárányai. 
A tábor rászolgált a mindenkit magába foglaló 
„plébániai jelzőre”: gyermek, fiatal, családos 
és - hogy Zoltán atyát idézzem – „régebb óta 
fiatal” is megtalálta helyét, emberét, örömét 
a tábor nagy közösségében. A pesztrák kü-
lönösen áldozatos munkával, ötletek gazdag 
tárházával, fáradhatatlan lelkesedéssel és 
örömmel vetették bele magukat a feladatba, 
hogy bevonják és teljes értékű résztvevőkké 
tegyék gyermekeinket. Az utolsó esti tábortűz 
programjában pedig összegzését adták min-
dennek.

Közel 180-an fordultunk meg az idei tábor-
ban, megannyi apró különböző élményekkel, 
találkozásokkal, beszélgetésekkel. Mégis hi-
szem és vallom, mert láttam, láttuk, és tanúi 
vagyunk mindannyian, mi résztvevők annak 
a tábori mottóból beteljesedett nagy, közös 
örömnek, mely belengte, áthatotta az idei tá-
bort és a mélyben nyomott hagyott mindany-
nyiunk lelkén. Egy Isten alakú nyomot... 

Juhász András



Befejeződik a restaurálás, 
megújultak az apostol 
szobrok is

A tűző nap és a nyári hőhullámok egyre 
forróbbá tették a Városmajori templom la-
pos tetejét. A tető hőszigetelése ellenére  
a freskót hordozó falak 40-50 Celsius fo-
kos fűtőtestként melegítették az alatta dol-
gozó restaurátorokat, akik mégis hősiesen 
folytatták az embert próbáló munkájukat. 
Májusban a freskó állapotában egy új ká-
rosodásra lettek figyelmesek, mivel évek-
kel ezelőtt a nedvesség és a beázások 
miatt már megjelentek a falban tenyésző 
gombák. Ezeket sajnos csak a mennye-
zet szárazon tartásával lehetett volna visz-
szaszorítani, a freskó képeit ezért sajnos 
károsították. A restaurálási munka nehéz-
ségeit hosszan lehetne sorolni, a sófoltos, 
vízfolyásos kopott felületek újra festése, 
a bomba repeszszilánkok okozta kráte-
rek kitömése, a fehér színének átfestése,  
a próféták és angyalok által tartott írások 
betűinek újra olvashatóvá tétele, aprólé-
kos, figyelmes munkát igényelt. 
A restaurátori állványon végzett munká-
latok augusztus elején befejeződtek, de 
közben már új állványok kerültek a falak 
elé, mert Madarassy Walter szobrász-rest-
aurátor elvállalta a leszedett, sérült apos-
tolok tisztítását, valamint helyszíni javítá-
sát. Plébánosunk kérésének megfelelően  
a munkát az összes gipsz szobor letisz-
tításával kezdte. Mivel utoljára negyven 

évvel ezelőtt nyúlt hozzájuk szakember, 
négy évtized rájuk rakódott porát és pók-
hálóit kellett először eltávolítani róluk. Ezek 
után lehetett csak a szobrok hibáit alapos 
szemrevételezéssel feltárni. Sajnos szép 

számmal kerültek elő hibás felületek és 
részletek, mint például az egykor szép fé-
nyes fém aurák, vagy Péter apostol szim-
bolikus kulcsa, illetve Pál apostol kardja, 
vagy akár András apostol keresztje is. Ez 
utóbbi javítások a NEK kongresszusig saj-
nos nem végezhetők el, így a művész egy 
sokkal nagyobb munkával járó restaurá-
lást javasolt 2022-ben, amikor a szobrokat 
szakműhelybe szállítanák, és ott újítanák 
meg az egyes apostolok testét, majd erősí-
tenék meg mindegyiket vasalással, a hátsó 
fal felé eső síkban. A munka megrendelé-
séről és a plébániai pénzügyi előkészítésé-
ről várhatóan a NEK utáni időszakban fog 
döntés születni.
A mennyezeti freskók utolsó, orgona felőli 
képeire – a teremtés 7. napja – a tavasz-
szal benyújtott pályázatunkat a Bethlen 
Gábor Alap elfogadta és így ma már biz-
tosak lehetünk abban, hogy a nagy resta-
urálási munka 2022 nyarán lezárul. A Vá-
rosmajori Híradó megjelenésének idején 
az állványokat már elbontották és a meny-
nyezet újra teljes pompájában látható lesz.  
Köszönet ezért a hívek kitartó adományo-
zó szándékának, továbbá a Bethlen Gábor 
Alap több éves támogatásának. A freskók 
természetesen nem születhettek volna újjá 
Forrai Kornélia és restaurátor csoportjának 
fáradságot nem ismerő munkája, valamint 
a szakértelme nélkül, ezért a hölgyek mind-
egyikének ezúton szeretnénk tolmácsolni  
a hálás köszönetünket!

Fluck Dénes

A Városmajori Híradóban Fluck Dénes a templomunkban zajló rest-
aurálás krónikásaként is hírt ad időről-időre a munkálatok előreha-
ladásáról. Az előző negyedév érdekességeit az alábbiakban foglalta 
össze olvasóink számára.

30 éves a Városmajori 
Kolping Család
 
A Kolping Családok névadója - egyben  
a mozgalom megalapítója - Kolping Adolf, 
aki még fiatal káplánként személyes kül-
detését abban ismerte fel, hogy a nyo-
masztó szociális problémák enyhítésének 
szentelje életét. Meg volt győződve arról, 
hogy a társadalmi bajokat csak a keresz-
tény elvekhez való visszatérés által lehet 
enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, 
mint kölni egyházmegyés katolikus pap, 
elkezdte szervezni a Katolikus Legényegy-
letet, melyből a Kolping Művek világszerve-
zet bontakozott ki. Célja a munkásifjúság 
érdekvédelme, valamint keresztény szel-
lemben történő vallási, szakmai, családi és 
társadalmi életre való felkészítése. Kolping 
a közösség mintaképének a természetes 
családot tekintette.
A Városmajori Kolping Család Egyesület 
1991-ben alakult. Az Egyesület egyházi 
elnökének dr. Bolberitz Pált, világi elnöké-
nek Fónagy Istvánt választották. 1998-ban 
Kovács László lett a világi elnök. 2008-tól 
Egyesület ügyvezetője dr. Boldvai József, 
titkára Kontur Pál. 
A Városmajori Kolping Család Egyesület 
státusza 2019. február 25-től megváltozott. 
Jelenleg Budapest Városmajor Kolping 
Család néven működik a Magyar Kolping 
Szövetség (MKSZ) felügyelete alatt, amely 
belső egyházi jogi személy, az EMMI 2016. 
október 26-án kelt határozata alapján. 
Képviselője Kontur Pál, prézese Forgács 
Alajos plébános, a gazdasági feladatokat 
Kovács László végzi, ügyvezetője dr. Bold-
vai József. A tagok létszáma jelenleg 48 fő, 
a közösség életkora pedig 60 év fölött van. 
Minden hónap első vasárnapján 19:00 óra-
kor találkozunk a kistemplomban. A közös 
együttlétet a rózsafüzér imádkozásával 
kezdjük, majd lelki, egyházi témájú írások 
hangzanak el. Ezt követi a havi program 
egyeztetése, illetve megbeszélése. Az est 
egyik legjobban várt eseménye a születés- 
és névnapos tagok köszöntése, melyet ag-
apé és kötetlen beszélgetés követ. A Csa-
lád közösség tagjai naponta imádkozzák  
a rózsafüzért az összegyűjtött imaszándé-
kokra. 
A Kolping Családok önképző közösségnek 
tekintik magukat, így havonta, általában 
harmadik vasárnap 19:00 órakor rendez-
zük a Kolping Katolikus Akadémia előa-
dássorozatot a kistemplomban. Az előa-
dások nyitottak az egyházközség tagjai, és  
a templomba nem járó helyi lakosok ré-
szére is. (A kistemplom tatarozása miatt az 
előadások szüneteltek). 
Az előadók, és az előadások skálája rend-
kívül színes: többek között Wittner Mária, 
volt országgyűlési képviselő, prof. dr. Bo-
gár László közgazdász, Kondor Katalin,  
a Magyar Rádió volt elnöke, dr. Hende 
Csaba, volt honvédelmi miniszter, dr. Rét-
helyi Miklós, volt nemzeti erőforrás minisz-
ter, Balczó András olimpiai és világbajnok, 
Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke, néhai 



Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa  
és sokan mások jártak nálunk.
Minden évben buszos zarándoklatot szer-
vezünk magyarországi Mária kegyhe-
lyekre, illetve püspöki székhelyekre. Tíz 
alkalommal a Csíksomlyói pünkösdi zarán-
doklaton is részt vettünk. A busz szabad 
férőhelyeit a városmajori egyházközség 
hívei között hirdetjük meg. Az Élő Rózsa-
füzér Zarándoklat hazánkért, Budapestért, 
Budapest körül, valamint az öt évenként 
megrendezett gyalogos Mindszenty zarán-
doklatok szervezésében és lebonyolítá-
sában szintén aktívan közreműködünk. 
Fontosnak tartjuk a magyar családokért 
ajánlott elsőpénteki szentmiséken elhang-
zó missziós konferenciabeszédeket. 
Kolping Család tagnak jelentkezni lehet 
minden hónap első vasárnap este 19:00 
órakor a kistemplomban, az új tag felvéte-
léről a tagság dönt.

B.J.

Elsőpéntekek  
a családokért
 
Templomunkban az elsőpénteki esti szent-
miséket a magyar családokért ajánljuk 
fel. Ezt a programot 1983 februárjától dr. 
Csepregi Ignác plébános úr indította el. 
2001. szeptembertől Lambert Zoltán atya 
ezt a gyakorlatot megújította abból a cél-
ból, hogy a plébánia családjai még na-
gyobb számban vegyenek részt ezeken  
a szentmiséken, és közösen imádkozza-
nak a magyar családokért, lelki, szellemi, 
testi egészségükért. Ennek érdekében, 
minden elsőpénteken más-más atyát hí-
vott meg az esti szentmisékre, akik homíli-
ájukban mondták el gondolataikat a család 
témakörében, többek között: a keresztény 
házasság, család, családi élet, gyermek-
nevelés, a családok társadalmi felelősség 
vállalása stb. A szentmisék után a kistemp-
lomban folytatódtak a beszélgetések az el-
hangzott homíliákról. 

Forgács Alajos plébános atya szintúgy foly-
tatni kívánja a magyar családokhoz szóló 
elsőpénteki missziós konferenciabeszédek 
sorozatot. 

Szeretettel hív ezért minden városmajori hí-
vőt, családot, fiatalt az elsőpénteki esti szent-
misékre, melyek 18.00 órakor kezdődnek. 
A szentmisék után a plébános atya a kis-
templomban vár minket az elhangzottakat 
összegző, rövid beszélgetésre. 

A betegek és otthon maradottak számára 
a szentmise az eddig jól bevált módon,  
a Városmajori Plébánia honlapján az „Élő 
szentmise közvetítés a templomból” felirat-
ra kattintva követhető nyomon.

A 2021-2022 elsőpénteki programokról 
szórólap is készült, ami az ingyenes asz-
talról elvihető.

Boldvai József

tom barátunk -, dr. Halzl József örökségét.
A „jó gyakorlat” folytatásához pedig a há-
laadó szentmisén 2020 novemberben 
kértem a Jóistent, hogy a jövőben ismét 
évről-évre táborozhassunk a plébánia 
közösségével, kértem a Teremtőt, hogy 
gyarapodjanak és erősödjenek a családos 
kisközösségek, valamint a hittanos gyere-
kek közösségei, továbbá, hogy támogat-
hassuk a fiatalok városmajori közösségi 
kötődését, egyszersmind lelki növekedé-
sét, közben pedig építsük a határon túli 
kapcsolatainkat. 
A jövőben természetesen nem csak azt 
kell megmutatnunk a kívülállóknak, hogy 
milyen fantasztikusan vonzó Krisztus kö-
zössége itt a Városmajorban, hanem kö-
zös erőfeszítéssel - és a Képviselő Testü-
let vezetésével - meg is kell újítanunk azt.  
Adjuk tovább, amit kaptunk, közben vál-
junk mi is példákká, és hívjunk meg máso-
kat a közösségünk megújítására, egyszer-
smind annak gyarapítására.
Nemsokára talán egy olyan rendezvényt is 
összehozhatunk, amelyre mindazok sze-
mélyesen eljönnének, akik az elmúlt 30 
évben kaptak valamit a Majorban, illetve 
akik nyomot hagytak a közösség történeté-
ben. Jó lenne a Fővédnökünkkel, Székely 
János atyával, és Alapító fővédnökünkkel, 
Várszegi Asztrik atyával együtt hálát adni 
egy ünnepi szentmise keretében az eltelt 
30 esztendőért, majd pedig személyesen 
találkozni egymással, kötetlenül felidézve 
a múlt emlékeit és élményeit. 
Bizonyára sokan emlékeznek arra a kü-
lönleges ünnepi eseményre, amikor 1986-
ban itt, a városmajori templomban, Jóska 
bácsi vezetésével idéztük meg II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem hazafiságát és lelkisé-
gét. Most a Városmajori Híradó hasábjain 
is arra hívok minden testvérünket és kö-
zösségi tagunkat, hogy a 35 évvel ezelőtti 
rendezvényhez hasonlóan, mi is rendez-
zük meg a saját kis Rákóczi ünnepségün-
ket. A visszatekintés jegyében - de egyben 
jövőbe tekintésként is -, most én fordulok  
a Teremtőhöz a majori közösségünkért,  
a további sikeres és eredményes közös évti-
zedeinkért, II. Rákóczi Ferenc imádságával:

II. Rákóczi Ferenc - Ima az ország keresz-
tény megújulásáért

A Te kezedben van szívünk Uram,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd meg a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet.
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!
Ámen

Isten éltesse és tartsa meg sokáig  
a Városmajori Katolikus Egyesületet!

Kövesdy Tamás 

Jubileumi összegzés  
a VAKE elmúlt 30 évéről
Közösségünk egyik motorja kétségte-
lenül a fennállásának tavaly már a 30. 
évfordulóját ünneplő Városmajori Kato-
likus Egyesület. Mivel a járványhelyzet 
beárnyékolta a kerek évfordulót, Köves-
dy Tamás egyesületi elnököt arra kér-
tük, hogy röviden összegezze a VAKE 
eltelt 30 esztendejét olvasóink számára.

A járványhelyzet különös drámaiságot adott 
a Városmajori Katolikus Egyesület 30. ju-
bileumi évfordulójának. Az egy éves elő-
készület és a többszöri újratervezés után, 
a járványhelyzet CSAK a hálaadás lehető-
ségét hagyta meg a számunkra az ünnepi 
napon. Ráadásul - az évforduló előtt hét 
nappal - dr. Halzl Jóska bácsi elment ebből 
a világból… Elment, de itt hagyta mindazt  
a kincset, amit mi a lelkünkben és a szolgá-
latunkban viszünk tovább.
A bezártságot azzal fordíthattuk elő-
nyünkre, hogy teljes lelkülettel valóban  
a HÁLÁRA összpontosíthattunk. Arra, amit 
kaptunk egymástól, végső soron pedig a 
Mindenható Istentől. A megemlékezés te-
hát arra szolgálhatott, hogy amit kaptunk, 
azt megköszönjük a már előttünk járóknak, 
valamint a közösségünk minden tagjának.
A közösség története a ’80-as évektől in-
dult, amikor Jóska bácsi, feleségével Mag-
di nénivel, továbbá Kotschy Beával és Haj-
nal Róbert atyával a Városmajori Ifjúsági 
Csoportba szervezték a fiatalokat. Irodal-
mi-zenés ünnepségekbe vontak be minket 
híres művészek közreműködésével, és 
felelősségvállaló szervezőmunkára biztat-
tak mindnyájunkat az újonnan életre hívott 
közösségben.
Azon gondolkodván, hogy mi is a lényege 
annak, amit kaptunk, ami ennek a több 
évtizedes történetnek a középpontjában 
van, arra jutottam, hogy mindaz egy visz-
szautasíthatatlan meghívás a növekedés-
re az elkötelezettségben és szolgálatban. 
Meghívás, aminek során komoly emberek 
indítottak el másokat a közösségi szolgá-
latra, ahogy Jóska bácsiék tették azt ve-
lünk; társként tekintettek ránk, bevontak  
a munkába így erősítve az önbecsülésün-
ket, amíg önállóak lehettünk, és mi vittük 
tovább az egyesületet. Elkötelezettségre 
hívtak a hitben, hogy ne csak kötelező tan-
anyag legyen a hitbeli és lelki növekedés, 
hanem Jézus Krisztus élő közössége! El-
köteleződésre hívtak a hazafiságban, hogy 
tanuljuk meg szeretni a hazát, és ne csak 
megértsük a nemzeti összetartozás fon-
tosságát, hanem érezzük is át és ehhez 
szervezzünk programokat. Elköteleződés-
re hívtak a műveltségbeli növekedésben, 
hogy megbecsüljük az egyetemes és ma-
gyar keresztény kultúra értékeit.
Arra hívtak minket, hogy szeressük, be-
csüljük és váltsuk tettekre mindazt, amit 
az elődeinktől tanulhattunk, akik mindezt a 
lelkiséget, hazafiságot és kultúrát egyben 
felmutatták számunkra: II. Rákóczi Ferenc, 
Mindszenty József, Márton Áron, itt a Ma-
jorban Bárdos Lajos, és  - bátran mondha-



Varsánytól Városmajorig
                  Életforgácsok Lojzi atya, Forgács Alajos pályájáról

Anyai gyökereim Nagymarosra nyúlnak, 
édesapám családja – bár ő Badacsony-
tomajról jött Zebegénybe, felvidéki, illetve 
zebegényi eredetű. Zebegényben szület-
tem 1954-ben a József Attila úti családi há-
zunkban. Vallásos fiúként nőttem föl, rend-
szeresen ministráltam, hétköznaponként 
is. Zebegényben jártam általános iskolába, 
majd Budapestre kerültem a Vasútgépésze-
ti Technikum- és Szakközépiskolába. Buda-
pesten kollégiumban laktam, társaim ki- ki-
lógtak a kollégiumból, bulizni, ide-oda. Nem 
ríttam ki közülük, de én hittanra is jártam. 
Egyik nevelőtanárunk úgy ellenőrizte, hogy 
kint jártunk-e a városban, hogy odatette  
a kezét az arcunkhoz. Ha hidegnek érezte, 
tudta, hogy kint jártunk. Egy alkalommal, 
amikor jöttem befelé, megcsípett. – Hol 
voltál? – kérdezte, én meg egy pillanat-
nyi tétovázás után megmondtam, hogy 
Tanár Úr, hittanórán voltam. Azt mondta: 
Fiam, máskor szólj és menj nyugodtan.  
Elvégeztem a vasútgépészetet, s közben 
hittanra is jártam. A Rózsák terén volt a hit-
tan. Egyszer, úton hazafelé a kollégiumba, 
megfordult a fejemben, hogy mi lenne, ha 
papnak mennék. Később is támadtak ilyen 
gondolataim. Amikor aztán hazamentem 
Zebegénybe, bekopogtam az akkori plé-
bánoshoz, Dékány Vilmoshoz, a későbbi 
püspökhöz. Azt válaszolta, hogy Fiam, már 
vártam, hogy mikor mondod el ezt. Így hát 
1973-ban jelentkeztem a szemináriumba. 
Az első év után behívtak katonának Nagya-
tádra. Kispapok és büntetett előéletűek vol-
tunk ott együtt. De, ahogy az ószövetségi 
történetben Józseffel volt az Isten, bárhova 
is került, úgy érzem, ez nekem is megada-
tott. Még nem voltam tizenhat éves, amikor 
édesanyám meghalt, majd a katonasá-
gom idején édesapám is itthagyott minket.  
Lékai László bíboros úr szentelt pappá 
1980-ban. Első papi állomáshelyem Var-
sány volt, palóc falu Szécsény közelében. 
Oda tartozott még Nógrádsipek, a két fa-

lunak együtt 3500 lakosa volt. Háromszáz 
gyerek járt hittanra, heti harmincöt hittanórát 
tartottunk. Én húszat, a plébánosom, Tóth 
Károly atya tizenötöt. Három év múlva Ká-
roly atya Szécsényben lett plébános, engem 
pedig kineveztek a varsányi plébánia élére. 
Tizenkét évet töltöttem Varsányban, amkor 
Paskai bíboros úr titkára felvetette, hogy jön-
nék-e a szemináriumba prefektusnak. Meg 
kellett ezt beszélnem a Jóistennel; Uram, jó-
nak látod, hogy tizenkét év plébániai szolgá-
lat után a papnevelésben munkálkodjam?  
Végül igent mondtam. 1992-t írtunk akkor. 
A szeminárium épületét át kellett adni  
a Szatmári Irgalmas Nővéreknek, eredeti-
leg az ő kolostoruk volt. Az érsekség meg-
vásárolta a Kis-Duna partján álló lepusztult 
Volán-szállót, én bábáskodhattam az épület 
felújításánál, a célnak megfelelő átalakításá-
nál. Ezzel párhuzamosan indítottuk a Vitéz 
János Római Katolikus Főiskolán a hitokta-
tó-képzést. Öt év után kértem Bíboros Urat, 
hogy visszamehessek a pasztorális életbe. 
Ekkor lettem a békásmegyeri Szent József 
templom plébánosa. Négy év után, 2001-
ben Paskai bíboros úr felkért a Kelenföldi 
Plébánia vezetésére. Félkész templomot 
örököltem, s egy hatalmas gödröt, amely-
ből aztán urnatemető lett. Lassan elkészült  
a templom, Erdő Péter bíboros úr szentelte 
föl 2005-ben. Nagyon szerettem ott lenni, de 
lassan azt is éreztem, hogy elvégeztem egy 
feladatot, föl kell állnom, meg kell újulnom. 
Bíboros Úrnak jeleztem a gondolataimat,  
s azt is, hogy amennyiben lehetséges ki-
sebb helyre szeretnék menni. Végül nem 
kisebb, hanem nagyobb plébániát kaptam, 
s Bíboros Úr a Főegyházmegye vagyonkez-
előjének is kinevezett. 
Sör? Bor?  
– Nyáron inkább sör, láger típusú. A bor attól 
függ, hogy mit eszem, fehér vagy vörösbor, 
közülük is inkább az édeset, mint a szárazat. 
Édesség? 
– Szeretem a csokoládét. 
Ételkészítés, főzés? 
– Ha úgy hozza a szükség, megszúrom  
a disznót. Még kamaszfiú voltam Zebe-
gényben, amikor a disznóvágásra felkért 
böllér megbetegedett. Egy szomszédbácsi 
elmondta, hogy mi a teendő, én meg tettem, 
amit kellett. Később, varsányi plébános 
koromban rendszeresen hívtak böllérnek. 
Egy elsőpénteki alkalommal Nógrádsipek-
re mentem az ottani betegekhez. Mondták, 
hogy hiába várják a böllért, segítsek. Ellát-
tam a betegeket, s minthogy a böllér még 
mindig nem jött, kértem egy kötényt és se-
gítettem. Mostanában itthon levest főzök 
magamnak. 
Sport? 
Ifjúkoromban atlétika, futás. Később sokat 
fociztam, jobbszélső voltam a Napsugár 
SC-ben. Ez volt a néhai Lipp Laci atya ál-
tal szervezett papi csapat. Aztán múltak az 
évek, s gyűltek a kilók. Most, ha időm enge-
di, teniszezem. 

Vonat? Autó? 
Ma is szívesen utazom vonattal, s autóval 
is. A városban pedig leginkább kismotorral 
közlekedem. 
Duna? 
Duna-parti gyerekként természetesen 
szeretem. Kílbótoztam, kajakoztam. Gye-
rekkoromban viszonylag kevés idő jutott  
a Dunára, öcsémmel együtt ki kellett venni 
a részünket a család málnagazdaságával 
kapcsolatos munkákból. 
Könyvek? 
Teológiai művek, versek. Szívesen idézek 
költeményekből a prédikációmban. 
Szentbeszéd? 
Majd’ minden nap prédikálok, s erre mindig 
készülök. Mondanivalómat a napi Evangéli-
umhoz kötöm, az idézetek is erre vonatkoz-
nak.  
Hivatali ügyek, adminisztráció, javítás, épí-
tés? 
Elvégzem, amit kell. Most, mielőtt találkoz-
tunk, épp betegnél voltam a kórházban. 
Rádió, tévé, színház, mozi? 
Gyakran van bekapcsolva a tévé, de lehal-
kítom, így nem zavar. Színházba, moziba 
csak elvétve jutok el. Általában hatkor kelek, 
de elalvás előtt már megvan a fejemben és 
papíron is a reggeli prédikáció.  
Zene? 
Közel áll hozzám, a népdal, magyarnóta, 
operett. De komolyzenét is szívesen hall-
gatok. 
Szentmise a Katolikus Rádióban? 
Küzdök az idővel, hogy harminc percen be-
lül befejezzem. 
Papi példaképed? 
Liska Zoltán zebegényi plébánosról mond-
hatom, hogy belépett az akkori kiskamasz 
világomba. Később Dékány Vilmos püspök 
úr volt kispapi életem kísérője.  
Kelenföldön elvégezted, amit kellett.  
A Városmajorban van olyan terv, amiről azt 
mondhatod egyszer, hogy elvégezted? 
Külön munkacsoporttal dolgozunk a plé-
bániai megújuláson. Szentlélek-szeminá-
riumot indítunk szeptember végén. Bib-
liaóra-sorozatot tervezek a későbbiekben,  
a Teremtés könyve lesz a téma. Szeretném, 
ha a városmajori közösségek – elsősor-
ban a városmajori közösségek – valóban 
otthont találnának a városmajori plébáni-
án. Meggyőződésem, hogy a férfi a család 
papja. Jó lenne, ha a városmajori férfiak, 
fiatal édesapák is közösségbe szerveződ-
nének. Hiszem, hogy megérleli ezt is az idő.  
A folyamatban levő felújítások mellett a 
templom hangerősítő-rendszerének cseré-
je lassan napirendre kerül, a Kistemplom, 
a Prohászka Közösségi Tér és a plébánia 
épületének biztonsági rendszerét viszont 
már kiépítettük. A Nagytemplom fűtése szint- 
úgy megérett a felújításra. 

 
 

Lejegyezte: Szikora József



Majdnem minden plébánián vannak minist-
ránsok, ám közel sem mindenhol szolgál-
nak annyian, mint nálunk, a Városmajori 
Plébánián. A csapatnak közel 45 tagja van, 
ami lehetővé teszi, hogy ne csak ministráló 
fiatalok legyünk, hanem egyre inkább kö-
zösség is. Ehhez persze elengedhetetle-
nek a programok. 

Az ősz a koronavírus tekintetében enyhébb 
volt, mint az előző tanév vége: látogatható-
ak voltak a szentmisék, lehetett ministrálni, 
szabadott plébániai programokat tartani. 
Közösségünkben hagyomány, hogy a mi-
nistránsok az életkoruk és a tapasztalatuk 
alapján más-más feladatokat végezhetnek. 
Vannak köztünk befogadottak (ők a legfia-
talabbak), ministránsok, akolitusok (akik a 
gyertyát viszik), turiferek (azaz füstölősök), 
kruciferek (ők viszik a keresztet) és cere-
monárok (akik egy-egy szentmise liturgiá-
jáért felelnek). Ezen a képzeletbeli létrán 
két évente novemberben - Krisztus Király 

vasárnapján - lehet feljebb lépni, ekkor 
tartjuk a ministránsavatást. Ezt hosszas 
felkészülési időszak előzi meg, amit egy 
kisebb vizsga zár le. Idén mind a hat cso-
portban avattunk ministránsokat, őket a ve-
zetők készítették fel hétről-hétre. El kellett 
sajátítaniuk némi hittantananyagot, ponto-
san kellett ismerniük a szentmise részeit, 
tudniuk kellett bizonyos latin szavak jelen-
tését, és persze el kellett tudniuk végezni 
azt a feladatot, amelynek végrehajtására 
felavatják őket. A mostani tanévben 13 mi-
nistránst, 6 akolitust, 5 turifert, 2 krucifert 

Ministránsaink az oltár körül
Minden szentmisén és ünnepélyes szertartás alkalmával látjuk őket, kicsiket és 
nagyokat, ahogy liturgikus palástjukban szorgoskodnak az oltár körül. Segítségük 
nélkülözhetetlen az atyák és mindnyájunk számára. Mivel a Városmajori Híradó 
eddigi számaiban a ministránsokról még nem esett szó, felkérésünkre ezúttal Ko-
vács Barna ministránsvezető enged bepillantást az életükbe és a szolgálatukba.

és 3 ceremonárt készítettünk fel. 
Az avatás után le kellett állítani a plébá-
niai programokat, majd a kormányzati és 
egyházmegyei intézkedésekkel összhang-
ban fel kellett venni a maszkot a miséken, 
később pedig nem is lehetett látogatni a 
szertartásokat. Ebben az időszakban csak 
a vezetők ministrálhattak, főleg Jánossy 
Barnabás végzett sok szolgálatot. Sajnos 
húsvétra sem lett jobb a helyzet, a hívek 
csak online csatlakozhattak be a szertartá-
sokba, a ministránsok közül ekkor is csak a 
legnagyobbak lehettek jelen. 

A tavasz vége felé enyhült a járványhelyzet, 
a plébániára visszatérhetett az élet, és ez-
zel együtt a ministránsok is. Úgy döntöttünk, 

hogy a havonta esedékes gyűléseinket 
még nem tartjuk meg, de elindítottuk Tóth 
Gyula vezetésével a ministránsfocit. Vasár-
naponként a kilenc órai misék után kijártunk 
a városmajori focipályára játszani, erre bár-
ki jöhetett, életkori megkötés nem volt. 
 
Már-már hagyomány, hogy nyár elején tar-
tunk egy évzáró grillezést, amin minden 
ministráns együtt lehet. Idén a biztonság 
kedvéért ketté szedtük a csapatot, és csak 
a plébániakertben voltunk együtt, de így is 
felüdülés volt a sok bezártság után újra kö-
zösségként létezni. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus a ministránsaink szempontjából is 
egy régen várt esemény. Szolgálni fogunk 
a szeptember 8-i plébániai misén, közösen 
részt veszünk a szeptember 11-i Kossuth 
téri szentmisén és körmeneten, valamint  
a szeptember 12-i Statio Orbis misén. Idén 
nem lesz ministránsavatás, de befogadás 
igen, ugyanis érkeztek új ministránsok  
a csapatba. Ősztől remélhetőleg újra indul-
hatnak a havi gyűlések, amelyek fontosak 
a közösség szempontjából is, és biztosítják 
a ministránsok folyamatos tanulását, fejlő-
dését. 
       

Kovács Barna ministránsvezető

Cserkészportyák  
a járvány után

Kedves Majoriak!

Idén a járvány miatt az ígéret- és fogada-
lomtételre is a táborokban került sor. A csa-
pat legfiatalabbjai ekkor tesznek ígéretet 
a kiscserkésztörvény követésére, a kicsit 
idősebbjei pedig a cserkésztörvény meg-
tartását fogadják meg ez alkalommal. Ekkor 
tehát cserkész életünk iránytűjét, a törvé-
nyeinket és csapatunk bővülését, gyara-
podását ünnepeljük. Ez az alkalom minden 
cserkész év koronája, aminek a fogada-
lomtételkor készült csapat csoportképpel 
állítunk emléket itt, a Városmajori Híradó 
hasábjain. Ezt követően a kiscserkészek 
hatnapos tanyázásáról, valamint a cserké-
szek (felsőtagozatosok) 10 napos táboráról, 
végül pedig a 11.-12. évfolyamos kószák 
evezéséről olvashattok néhány sort. 

Gelley Áron szerkesztő

Idén júliusban az irokéz törzs kisindiánjai 
lepték el Kemencét. A tábor hat napja során 
megismertük a nyári szállásunk környékét, 
megkerestük a fehér emberek vasparipáját 
és bölényekre is vadászhattunk. Sok moz-
gás, éneklés, vizes kalandok és rengeteg 
mosolygás töltötte be a napjainkat. Egy 
délutánra az idősebb (cserkész) korosztály 
is megérkezett a táborunkba, így egy kö-
zös szentmise után az ígéret- és fogada-
lom tétel hangulata tette emlékezetessé a 
tábort. A tábori életbe való betekintéshez, 
avagy az élmények felidézéséhez pár kép-
pel igyekszünk segíteni. 

Csanády Máté táborparancsnok

A cserkészekkel idén Tésa mellett, az Ipoly 
partjához közel táboroztunk. A kínai kultúra 
szövevényes mitológiájának történeteivel 
ismerkedtünk meg egy hatalmas réten a 10 
nap alatt. A sokféle programon kívül, a por-
tyától kezdve egészen a tábort záró lako-
ma elkészítéséig, minden őrs kialakította a 
saját körletét és élhetővé, komfortossá ala-
kította azt egy praktikus polccal, vagy egy 
profin megkötözött asztallal. Mindeközben 
a kínai császár történetét követve ismer-
kedhetünk meg a császári udvar intrikáival, 
a kínai nép nindzsáinak és ellenfeleinek 
világával. Az esték fénypontjai voltak a tá-
bortüzek, ahol felszabadultan énekeltünk 
és játszottunk, hogy a napot méltón zárjuk 
le; amikor éppen nem tűzzel, akkor mese-
erdővel, vagy egyszerűen a város fényeitől 
megóvott égboltot csodálva. Ilyenkor mint-
ha megállt volna az idő.

Varga Balázs táborparancsnok

fotó: Jánossy Barnabás

fotó: Jánossy Barnabás

fotó: Jánossy Barnabás
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A 2020-21-es tanév több szempontból is kü-
lönleges volt közösségünk számára.  Idén 
30 éves iskolánkban a második félévben is 
sok esemény zajlott. A nagyböjtöt és a hús-
véti ünnepeket karanténban kellett töltenünk. 
Az ünnepre való készülődésben értékes se-
gítséget kaptunk Zoltán atyától, aki digitális 
iskolai tantermeinkbe lépve, online formában 
tartott nekünk liturgia órákat. Mindannyian 
örömmel vártuk május 10-ét, amikor a hosz-
szú otthoni tanulás után személyesen is ta-
lálkozhattunk, visszatérve az iskolapadokba. 
Legfontosabb feladatunknak az osztálykö-
zösségek megerősítését és testi-lelki egész-
ségünk megőrzését tartottuk. Emiatt több 
szabadtéri programot szerveztünk osztálya-
inknak. Május elején minden évben Mind-
szenty József bíborosra emlékezik iskolánk. 
Sajnos a hagyományos Mindszenty-zarán-
doklat idén is elmaradt, de osztályonként ki-
rándulást és „ mini -zarándoklatot” szervezve 
most is sikerült felidéznünk iskolánk patrónu-
sának emlékét. A tanév végén is lehetősé-
günk volt közösen táborozni, kirándulni. A va-

káció első hetét változatosan töltötték együtt 
osztályaink. Pl. biciklitúra a Balaton körül 
(8.a osztály), táborozás a messzi Zempléni-
hegységben (7. évfolyam), a kisebbeknek 
színes kulturális programok, vetélkedők va-
lamint egynapos kirándulások színesítették a 
nyári szünet kezdetét. Nemcsak a közösségi 
életben, de tanulmányi szempontból is érde-
kesen telt a második félév. Sok diákunk vett 
részt szép eredménnyel tanulmányi verse-
nyeken, annak ellenére, hogy a járványhely-
zet megnehezítette az életünket ezen a terü-
leten is. Három nyolcadik osztályunk minden 
tagja eredményesen felvételizett: mindenki 
gimnáziumban folytatja tanulmányait szep-

tembertől. Nyolcadikosaink búcsúzása,  
a ballagás hagyományainknak megfele-
lően zajlott. Az iskola folyosóin, udvarán 
végigvonulva részt vehettek a gyerekek 
utolsó liturgia órájukon  a templomunkban. 
A délelőttöt  gyönyörű táncuk, a palotás 
zárta az iskolaudvaron, Fehér Noémi nép-
tánc tanárnő betanításában. Köszönet illeti  
a hetedik évfolyamot, amiért sok munkával 
virágdíszbe öltöztették iskolánkat végzős 
diákjaink tiszteletére. Az év utolsó tanítá-
si napján hálaadó szentmisén köszöntük 
meg a tanévben kapott kegyelmeket.  
Ezután következett a bizonyítványosztás, 
majd egy igazi meglepetés: iskolánk har-
mincéves fennállását egy-egy születésnapi 
torta elfogyasztásával is megünnepelhették 
az osztályok. Harmincéves iskolánk  nem-
csak közösségünk, hanem egyházme- 
gyénk számára is jelentős. Ezt hangsúlyoz-
va többen részesültek dolgozóink közül  
Szent Gellért - díjban.  Dóra Zoltán igazgató,  
Czitronyiné Tihanyi  Ágnes igazgatóhe-
lyettes, Mandl Katalin, Nagy Ildikó és Né-
meth Ildikó osztálytanítók, valamint Zlinszky  
Jánosné iskolatitkár vehették át az elisme-
rést a kimagasló szakmai és közösségért 
végzett munkájukért. Közeledik a szeptem-
ber, amely az újrakezdéssel sok örömet,  
új élményt fog hozni  mindannyiunknak.  
Találkozhatnak a barátok, kicsik és nagyok, 
tanárok és diákok. Külön örömmel várjuk  
a legkisebbeket: két nagy létszámú osztály-
ban kezdik meg új elsőseink az általános is-
kolai tanulmányaikat osztálytanítóik vezeté-
sével. Az ő munkájukra és egész iskolánkra 
kérjük majd Isten áldását tanévnyitó szentmi-
sénken.
  

Roszmuszné Harmann Csilla

Élet a Pasában 2021 tavaszán
A Városmajori Híradó felkérésére, Fluck 
Dénes a megújult lapban alkalmanként 
megoszt velünk érdekességeket a láng-
lelkű magyar katolikus főpapról. 

Prohászka személye, szava, írása örökös 
lelkesültséget áraszt. Az Eucharisztia iránti 
megrendítő, intim kapcsolata megfigyelhető 
már diákkora, de különösen a római évei óta. 
Történt egyszer, hogy valamelyik Székes-
fehérvárhoz közel eső faluba vasárnapra 
helyettesítő misézőt kerestek a püspök-
ségen, de már mindenki foglalt volt az au-
lában. Amikor ezt a fiatal Prohászka püs-
pök megtudta, rögtön felajánlotta a maga 

szolgálatát. Szabad lovaskocsi híján gyalog 
vágott neki az útnak egyszerű és hosszú 
viseléstől fényes reverendájában, minden 
püspöki megkülönböztető jel nélkül. A mise 
nagyon szép volt, és senki nem tudta, hogy 
a fiatal, most kinevezett megyéspüspökük 
misézett és prédikált a híveknek. Mikor az-
után vége volt a szentmisének, az idős 
kántortanító becsületbeli kötelességének 
tekintette, hogy az egyházközség nevé-
ben is köszönetet mondjon a fiatal papnak.  
„Köszönöm a tisztelendő úr nagy jóságát 
– és közben megveregette Prohászka vál-
lát – nagyon szép prédikációt mondott ne-
künk, és ha így folytatja, idővel még a leg-
nagyobb plébániák vezetésére is méltó lesz”  
Prohászka még akkor sem mondta meg, 
hogy voltaképpen ki is ő, hanem megköszön-
te a szívből jövő szavakat, és – mint később 
ő maga elmondta – büszkeséggel töltötte  
el a szívét az öreg kántortanító dicsérete.

F. D.

Prohászka Ottokár  
és a papi szolgálat


