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Amíg a tanúságból Tanúság lesz

Mindig vonzott a leírt szó. A szó mögött az esemény, 
az esemény mögött az ember.  Az egyes ember, és az 
ő kapcsolatai. A mi kapcsolataink! Így kezdtem jó tíz 
éve a Margitvirágok majd a Tanúság szerkesztésébe. 
Lassan kis szerkesztőmag is került, rovatokkal, saját 
tördelővel és anyaggyűjtővel, főmunkatárssal. 

Érdekes pillanat, amikor a 
külön-külön megküzdött ér-
tékek találkoznak. Mintha a 
hópihét utánozná az ügyes 
kéz: tiszta szerkezet, minta, 
fenyődísz lesz belőle. Kuta-
kodni kell: mit jelent átélni 
egy helyzetet, egy kihívást, 
egy munkát, ami közhírré té-
tethet. Mintha együtt épít-
keznénk, és ott már az anyag.   
A képek, mint ablakok, más 
fényben mutatják a dolgokat. 
Elsőkként örülünk, ha rátalá-
lunk a szívet hódító, lelket szó-
lító, szemet vonzó összhangra!

Elköszönök mégis mindettől, 
mert, úgy érzem, hogy plébá-
niánknak most frissebb erőre 
van szüksége. A fiatalok, a fi-
atal felnőttek, a középkorosz-
tály megszólítására. Kívánom, hogy új színek, új han-
gok és képek támadjanak az új szemek vonzásában. 
P.S.: A folytatásban, ha szükséges, szívesen segítek.

Hortoványi Emőke

Képekkel az újság lelkületének kibontásáért

Négy évvel ezelőtt csatlakoztam a Tanúság újság 
szerkesztői csapatához. Akkor volt éppen átalakuló-
ban, és Láng András keze nyomán nyert új arculatot. 
A képi világ támogatását végeztem.

Volt, hogy grafikáimból adtam, vagy fotóztam, illet-
ve igényes, – az adott tematikához kapcsolódó – ké-

pet kerestem a világhálóról. 
Meggyőződésem, hogy egy 
jó kép is lehet nagyon beszé-
des, és felemelheti a lelket. 
Szemlélve, átvehetjük derűjét, 
csöndjét, vagy azonosulunk 
mondanivalójával. Ezzel alkot 
egy kerek egészet egy újság.

Nekünk viszont több ez, mint 
egy újság, hiszen rólunk szól. 
Egy napló, egy vallomás. Ar-
ról szól, hogyan éli meg Jézus 
nagymarosi családja a Jézus-
sal és egymással való közös-
séget. Mindannyian éreztük, 
hogy milyen nagyszerű fela-
dat ezt lejegyezni. 

A szerkesztői munka nem csu-
pán feladat volt a számomra, 
hanem egy kis közösség vol-

tunk. Munkamegbeszéléseink Jézus jelenlétében 
zajlottak. Vezetőnk, Emőke minden alkalommal ho-
zott egy kis lelki olvasmányt, ezzel nyitotta a találko-
zóinkat, a végét pedig közös imával zártuk. A munka 
során a kölcsönös tisztelet és megbecsülés volt az 

Mi a titka?



irányadó, akkor is, ha voltak nézetbeli különbségek. 
Számomra nagy öröm részt venni ennek a kis közös-
ségnek a munkájában. Bízom benne, hogy jelen átala-
kulása során lesznek testvérek, akiknek szintén örömé-
re szolgálna a Tanúságban való munka, szívesen adnák 
energiájukat, idejüket, munkájukat az ügyhöz, és az új-
ság tudja majd továbbra is a közösségünket szolgálni.

Zoller Andrea

Kapcsolatom a Tanúsággal 

Úgy kezdődött, hogy Emőke buzdítására írtam né-
hány cikket, és tanúságtételt. Aztán megkérdezte, 
hogy egy ifjúsági rovathoz mit szólnánk Dáviddal? 
Láttunk benne fantáziát, és mindig is célom volt, 
hogy a fiatalabb generáció is kinyissa, belelapozzon, 
kicsit jobban magáénak érezze az újságot. Így kezd-
tük el az ifjúsági rovatot, melyben főleg nekik szóló 
programokat, lehetőségeket ajánlottunk, hozzájuk 
szóló és őket érdeklő cikkeket, témákat választottunk.

A rovat vezetése nem volt egyszerű feladat, hiszen 
életkorban és érdeklődésben is széles a réteg, akinek 
írni lehet, de reméljük néhány gondolatot ébresztet-
tek bennük ezek az oldalak.

Élethelyzetünkből adódóan már nem tudunk annyi 
időt és energiát fektetni a rovatba, mint amennyit 
megérdemelne, ezért szeretnénk átadni valakinek, 
aki ehhez érez magában erőt, hívást, tüzet.

Légrádi Alexa

Dokumentálta, értékelte…

Kezdettől fogva fontos és sikeres szerepet töltött be a 
plébánia életében a Tanúság, egyéb lapjaihoz is hűen 
(Rikkancs, Margitvirágok). Sokszor elméleti, gyakorla-
ti, alkalmanként esztétikai segítséget is nyújtott.

Emőke a szerkesztést egy országos katolikus havilap 
/Új Város/ szerkesztőségében sok éven át dolgozva 
tanulta el. Én csak segítettem elméleti és illusztratív 
források /versek, idézetek…/ felderítésében. Alkal-
manként egy-egy cikket, főként riportokat is írtam.  
Főmunkám a végső, a nyomdai kivitelezés előtti 
utolsó nyelvi és helyesírási javítás, korrektura volt. 
Ezt örömmel, szívesen, bár néha mulatságos bakik-
kal /Kukcó! hírek/ teljesítettem.

Örülök, hogy eddig segíthettem. Most szeretettel 
adom át én is a fiatalabb generációnak a munkát.     
Azért, ha kell, egy-egy alkalommal szívesen segítek a 
jövőben is. Köszönöm: Omnia ad maiorem Dei gloriam!

                              Hortoványi Jenő

A Tanúság számomra egy közösség

Mindannyiunk megélheti méltóságát, egyediségét, 
értékességét itt.  Cigány emberként öröm volt meg-
tapasztalni, hogy önmagam lehetek, alkothatok, 
olyan nem cigány testvérek között, akik partnerként 
tekintenek rám. Az ilyen közösség képes arra, hogy 
sebeket is begyógyítson. Remek példája ennek az, 
amikor az egyik szerkesztőtársam régi szélsőséges 
attitűdje miatt harag, sérelem volt bennem. A közös 
imák, a közös munka azonban alkalmat adott a meg-
bocsájtásra, a konfliktus megbeszélésére, s azóta 
tisztelettel és szeretettel tekintünk egymásra.

A Nagymarosi Egyházközség színes történetének egy 
újabb ékessége, hogy lehetőséget adott a cigányok 
megismerésének, a cigány példaképek, a cigány értékek 
felmutatásának, a cigány–nem cigány együttélés elő-
mozdításának.  A cigánypasztorációs rovat hozzájárult 
ahhoz, hogy ,,akinek van füle a hallásra, hallja” a cigány 
emberek kopogtatását az egyházközösségünk ajtaján. /
„Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok rézkraj-
cárjaival megajándékozzatok bennünket.” – Bari Károly/ 
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Hiszek abban, hogy a Tanúság e rovata segített mind-
annyiunkat abban, hogy felfedezzük egymás értékeit, 
s így a köztünk lévő vagy magunkban felhúzott falakat 
képesek legyünk ledönteni. Csak életkörülményeim és 
munkám megváltozása miatt nem tudok már bekap-
csolódni a közös munkába. A Tanúság egy közösség, 
a Tanúság egy csatornája a hivatásunknak, a küldeté-
sünknek. A Tanúság csatornája a szívek találkozásának. 

Gyöngyösi Gyula

Bevonódva 

A Tanúság szerkesztésébe 2011 őszén kapcsolódtam 
be, mint képanyag felelős. Pont akkortájt vettem egy 
komolyabb fényképezőgépet, így szinte minden egyes 
számhoz készítettem fotókat is az előre megbeszélt té-
mákban. Ekkoriban tűztük ki azt a célt, hogy a szöveges 
tartalom melletti illusztrációk lehetőleg helyi dolgokat 
ábrázoljanak, mint a templom díszítései, a kálvária stá-
ciói, a főbejárat melletti betlehemünk figurái stb., még-
hozzá olyan szemszögből, olyan részleteket kiemelve, 
ahogyan a hétköznapok során talán kevésbé látjuk.

A tördelést és a nyomdai előkészítést 2015 nyaráig, 
pontosabban az akkori úrnapi számig bezárólag a 

Dunapress Bt. végezte, azonban ezt a feladatot a to-
vábbiakban nem vállalták. Ekkor kértek fel, hogy csi-
nálhatnám a tördelést is, mivel rendelkezem némi ki-
adványszerkesztői tapasztalattal, ugyanis korábban 
gyakornokként ezzel foglalkoztam a Magyar Cser-
kész Szövetségnél. A beleegyezésemet egyetlen fel-
tételhez kötöttem, hogy egy új, letisztult megjelené-
si formát dolgozhassak ki a lap számára. Az első, már 
általam tördelt őszi szám megjelenését követően a 
rengeteg pozitív visszajelzésből örömmel szűrtem 
le, hogy az  irány jó. Persze, azóta folyamatosan tör-
téntek kisebb újítások, javítások is a megjelenés te-
kintetében, ráadásul magam is fejlődtem. Ám azért 
e mögött kemény, több napos munka állt, minden 
egyes megjelenést megelőző hetekben. Ez volt az 
én szolgálatom az elmúlt három évben. 

Mivel időközben megházasodtam, egyre jobban érez-
tem, hogy erre már túl kevés energia jut a munkám és a 
családi fészek kialakítása mellett. Úgy érzem, véget ért 
az erre vonatkozó elhívásom. Így hát most én is búcsú-
zom a kedves testvérektől, de csak szigorúan, mint az 
újság olvasóitól. Részemről már nem maradt más fela-
dat, mint a Jóistenre bízni az újság további sorsát.

Láng András

Fotó: Láng A
ndrás



Vannak önjáró dolgok az életben. Igaz csekély szám-
ban, de mégiscsak léteznek ilyenek. Kitalálják, össze-
rakják, elindítják, és működik. No, ha valami, akkor egy 
újság menedzselése nem ilyen. Szükséges egy stáb, 
egy szerkesztőgárda, de mindenekfelett egy fáradha-
tatlan motor, egy elnyűhetetlen mindenes, akinek a 
világról való gondolkodása a kiadvány fazonját adja. 

A Tanúság esetében ez a fazonszabász, ez a motor 
Hortoványi Emőke. Csak becsülni tudom: lassan szűk 
évtizede már, hogy férjével, Jenővel kézbe vették az 
akkor esetlegesen megjelenő Tanúság újság szerkesz-
tését, és azóta fáradhatatlan kitartással gondozzák, 
szerkesztik, szeretgetik ezt az évente 4 alkalommal 
megjelenő egyházközségi kiadványt. Stábot szer-
veztek maguk köré, megnövelték a lap terjedelmét, 
és legfontosabb elemként élővé, színessé, színvona-
lassá tették helyi újságunkat. Emőke alázatos, kitartó, 
ugyanakkor rendkívül hatékony „kerítő” tevékenysé-
gének köszönhetően évente négyszer teljes betekin-
tést kaptunk az egyházközségben folyó élet minden 
területére. Az ő közbenjárására egyházközségünk 
tagjainak személyes beszámolói, tanúságtételei mély, 
hiteles vallomásokkal tették élővé, gazdaggá a kiad-
ványt. Ezek mellett készültek természetesen a tudósí-
tások az adott időszak rendezvényeiről, eseményeiről, 
közösségeink történéseiről, egyházközségünk ün-
nepeiről. Személy szerint engem az utóbbi években 

minden megjelenéskor magával ragadott a lap színes-
sége, személyessége, frissessége, anyagbősége. 

Ennek a „mi Tanúságunknak” az utolsó, ebben a for-
mában megjelent példányát tarja kezében a kedves 
olvasó. Emőke és Jenő ugyanis – nagy szomorúsá-
gunkra – nem tudják, nem kívánják folytatni a kiad-
vány rendszeres összeállításával, szerkesztésével járó 
fáradságos munkát. Csak a hála és köszönet szavai-
val gondolhatunk rájuk, amiért ezt 8-10 éven keresz-
tül megtették. Jutalmuk – az Úr áldásán felül – lehet 
az a tudat, hogy sikerült a Nagymarosi Egyházközség 
életéről kezük munkája által maradandó lenyomatot 
hagyni. Nagy-nagy szeretettel és megbecsüléssel 
köszönjük mindezt Nektek Emőke és Jenő!

És a szívből jövő köszöneten túl még egy gondolat: 
akkor most hogyan tovább? Csak rajtunk és rajtad 
múlik kedves olvasó! Jelenleg – Emőkéék és többek 
kitartó próbálkozás ellenére – nincs megnyugtató 
mód az utódlásra. Terhelt, fáradozásokkal teli éle-
tünk kereteiből adódóan senki nem vállalta, vállalja 
a Tanúság felelős szerkesztését, az evvel járó fárad-
ságos, felelősségteljes, időigényes munkát. 

Ha ez így marad – márpedig úgy tűnik, egyelőre így 
marad – csak abban az esetben lesz egyházközségi 
szócsövünk, kiadványunk, ha nem egy ember jelentős 
időráfordítása révén áll össze a lap, hanem többek, so-
kak apró szeretetteli áldozatvállalása által. E területért 
felelősséget érző önkéntes szolgálók, anyagközlők, 
krónikások kerestetnek, hogy a „sokan dolgozzanak 
keveset” elv mentén évente 3-4 alkalommal változatla-
nul hírt adhassunk egyházközségünk pezsgő életéről. 
A következő megjelenés Húsvétkor esedékes. Egy do-
log biztos: ezen a Húsvéton is lesz feltámadás! A kér-
dés az: lesznek e közülünk erről „Tanúság”-tevők? 

| Heininger Ferenc |

P.S. – A lehetőség bárki számára adott, nyitottsággal 
és szeretettel várja az erre indíttatást érzőket a Pasz-
torális Team kis csapata /pasztoralis-munkacsoport@
nagymarosiplebania.hu/!

Gondolatok egy kiadvány lelkéről

Velünk történt, történik, történhet
4. oldal
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Kisovis hittan csoport  

Vezető: Hadiné Turcsik Kinga
Tel.: 20/203-68-88
Email: kinga@turcsik.hu

10-15 fős létszámú, 2003 óta működő, a gyerekek 
hitre nevelésével foglalkozó csoport. Óvodás korú 
gyermekek részére szerveznek játékos hittan foglal-
kozásokat, heti rendszerességgel.

Általános iskolai hitoktatók csoportja 

Vezető: a plébános atya 
Kapcsolattartók:
• Pintér Szilvia 

Tel.: 30/703 5359 
Email: szilvi651@gmail.com 

• Gávelné Hadi Bernadett 
Tel.: 20/914 7749 
Email: bernadett@gavel.hu 

• Lénárt Kitti 
Tel.: 30/703 2611 
Email.: lenartmester.kitti@gmail.com 

• Molnárné Trieb Mariann 
Tel.: 30/504 4691; 
Email: triebmariann@gmail.com

• Szántó Boróka 
Tel.: 30/311 9700 
Email: szboroka@mail.com

A hitoktatói csoport rendszeresen találkozik az évközi 
feladatokhoz, hitoktatói munkához kötődő tennivalók 
megbeszélése, egyeztetése végett.

Rózsafüzér imaközösség 

Vezető: Bergmann Mihályné Magdi
Tel.: 27/ 354-285
 20/987-7964
Email: dankaijanos@gmail.com

1998 óta működő, 160 fős létszámú, otthon imád-
kozó imacsoport, amely elsősorban háttér imával 

csatlakozik a közösséghez. Mindennap egy tizedet 
imádkozunk a megadott titokkal. A titok havonta 
változik, (csere a hónap első vasárnapján) amit egy 
évre előre papíron mindenki megkap. 

A csoport évente egyszer találkozik közös imára, virág-
vasárnap du. 4 órakor. A naponta imádkozott tizedet 
mindenki a neki fontos célra ajánlhatja fel. Az időseb-
bek kiesése miatt folyamatosan pótolni kell a tagsá-
got. Ezért szeretettel várják minden korosztály jelent-
kezését, hogy megmaradhasson a 160 fős létszám.

Jézus Szent Szíve Családja közösség 

Kapcsolattartó: Haniberger Márta 
Tel.: 27/354-514
 20/ 522-9048
Email: haniberg.m52@gmail.com

1993 óta létező közösség. Nagymaroson négy család 
működik jelenleg. (Egy család 14 fő.) Előre meghatáro-
zott, kötött imacélokért imádkoznak otthon, és minden 
első csütörtökön közösen a templomban, Szent Óra ke-
retében. Új tagok jelentkezését szeretettel várják.

Alfa Igekör 

Vezető: Hortoványi Emőke és Hortoványi Jenő
Tel.: 30/629-9759
 30/8323-885
Email: hortovanyi.emoke@gmail.com

Az Alpha kurzus tagjaiból álló csoport a Biblia, az ima és 
az éneklés erejéből merít. A kölcsönösségben felbátorít-
va akarnak egyre inkább az evangélium szerint élni. Tag-
jai az aktuális Alpha kurzusok megbízható segítői. Talál-
koznak  szerdánként este 7–9-ig a Közösségi Házban.

Ave Maria imacsoport /„Szent Lelkesek”/ 

Vezető: Hamvas Mariann
Tel.: 27/ 354-659
 70/ 275-3969
Email: mhamvas@freemail.hu

A nagymarosi egyházközség közösségei

A Szent Kereszt Felmagasztalása-templom kisközösségei
5. oldal



Közbenjáró imaközösség. Imádkoznak a betegekért, 
idősekért, fiatalokért, az országért, a békéért, stb. Új 
tagok jelentkezését szeretettel várják. 

Szent Mónika Közösség 

Vezető: Dániel Gabi
Tel.: 30/ 564-8936
Email: daniel.gabriella@gmail.com

A Szent Mónika Közösség (Keresztény édesanyák 
közössége) egy világszervezet, melynek tagjai olyan 
édesanyák, akik gyermekeik hitéért, testi-lelki ép-
ségéért, hitben való megmaradásáért imádkoznak. 
Csoportunk 2005-ben alakult, 14 országosan is be-
jegyzett tagja van. Első csütörtökönként a szent-
misén, és az utána lévő imaórán találkozunk, majd 
kötetlen beszélgetéssel fejezzük be a havonkénti ösz-
szejövetelt. A közösség nyitott, új tagokat, édesanyá-
kat, nőket kortól függetlenül szeretettel várunk. 

CÉDRUS Művelődési és Sportegyesület 

Kapcsolattartó: Hadi Péter
Tel.: 20/977-5918 
Email:  hadi.peter@bonafort.hu

A Nagymarosi Egyházközség bejegyzett kulturális 
és sport egyesülete, amely fontosnak tartja hang-
súlyozni, hogy valamennyi egyházközségi közös-
ségnek szívesen biztosít jogi hátteret rendezvények 
szervezéséhez, pályázaton való elinduláshoz, vagy 
bármilyen egyéb, bejegyzett háttérszervezetet 
igénylő tevékenységhez. 1997 óta működik, jelenleg 
négy szakosztály a van. Ezek:

I. Női torna csoport 

Vezető: Dániel Gabi
Tel.: 30/564-8936
Email: d.daniel.gabriella@gmail.com

Csoportunk 1998-ban alakult, azóta folyamatosan 
működik. Szeretettel várunk minden olyan nőt, aki 
szeretne jó kondiba maradni vagy abba kerülni, aki 
szívesen tornázna velünk hetente egyszer-kétszer, 
kellemes zenére, különböző eszközökkel (gumikötél, 

tornalabda, súlyzó, medicinlabda, ugrókötél, stb.). 
Korhatár nincs, gyerekektől a nagymamákig min-
denki megtalálható a sorainkban. A torna időpontja: 
szerda este 7-8-ig, és szombat reggel ½ 9-½ 10-ig. 
Helye: a tornaterem. Gyere el, várunk!!!

II. Kerékpáros szakosztály

Vezető: Bergmann Péter
Tel.: 30/297-9399
Email: peter.bergmann@ge.com

Új tagok jelentkezését szeretettel várják. 

III. Labdarúgó szakosztály 

Vezető: Döbrössy Gellért 
Tel.: 30/ 258-4437
Email: gabigellert@invitel.hu 

IV. Kosárlabda szakosztály 

Vezető: Bálint Tamás
Tel.: 20/326- 8824; 
Email: tamas.balint@invitel.hu

Szent Gellért cserkészcsapat 

Vezető: Melisek Máté
Tel.: 20/5040103
Email: melisek.mate@gmail.com
Honlap: www.szentgellert950.hu  
Facebook: 950. Szent Gellért püspök cserkészcsapat
Instagram: _950szentgellert

Az 1929-ben alapított, majd 2000-ben újraalapított 
csapat. A cserkészmozgalom nagymarosi szervezete. 
A cserkészet eszméjét őrizve, módszerét alkalmazva, 
régi hagyományait ápolva éli aktív mindennapjait. Je-
lenleg 13 őrssel, 4 rajjal, közel 80 fős létszámmal ren-
delkeznek. Heti rendszerességgel tartanak a cserkész 
őrsök foglalkozásokat, majd nyaranta egy 10 napos 
nomádtáborral koronázzák meg a cserkészévet. A he-
lyi szervezetekkel, közösségekkel együttműködve vé-
gez ifjúságnevelő munkát. Rendszeresen képviseltetik 
magát a városi rendezvényeken, egyházi ünnepeken. 
Új tagok jelentkezését szeretettel várja a csapat. 
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Katolikus Karitász 

Vezető: Dr. Rendessy Annamária
Tel.: 30/925-7438
Email: rendessya@gmail.com 

14-16 fős, a klasszikus karitász alapelvek szerint 1991 
óta működő közösség, havonta találkoznak. Karitatív 
tevékenységük révén a település rászorulóival (keresz-
tényekkel és világiakkal, vallási hovatartozástól füg-
getlenül) kerülnek érintkezésbe. Jótékonysági rendez-
vényeket szerveznek, adományokat gyűjtenek, ezek 
helyi elosztásában, vagy továbbításában segédkez-
nek, a rászorulókat látogatják, segítik, nehéz helyzetű 
gyermekek részére tábort szerveznek, stb. Fontosnak 
tartják a lelki segítségnyújtást, támogatást is. ALP-
HA kurzust szerveznek, amely a hitbéli megerősítést 
szolgálja. Érdeklődőket, majdani tagokat szeretettel 
várnak. /Taggá válni csak eskütétel után lehetséges./ 
Szeretnék, ha az adott évre „ígéretet tett” tagokon kí-
vül alkalmi segítők is kapcsolódnának a munkájukhoz.

„Ős” közösség 

Kapcsolattartó: Maurer János
Tel.: 20/ 933-1819   
Email: maurer.janos@invitel.hu

Az „Ős közösség” a nevét onnan kapta / vette , hogy 
Ifjúsági Hittanos létük óta - 1968 - mustármagként 
folyamatosan együtt maradtak és igyekeztek nem-
csak megmaradni, hanem növekedni és gyümölcsö-
ket is hozni. Két hetente találkoznak (adventben  és 
nagyböjtben hetente). A közösséget összetartó erő 
egyértelműen és egyre biztosabban a mindegyi-
künk által megélt Krisztus jelenlét.  

Céljaik:
• egymás segítése, támogatása, elsősorban lelkileg 

(közös és egymásért mondott imák) de fizikailag, 
és anyagilag is. 

• az Istenben való gyökerezés, növekedés és „gyü-
mölcsözés” egyéni és közösségi elérése 

• Isten Országának aktív építése az egyházközségben

Céljaik elérésének eszközei, módja:
• Egyéni és közösségben mondott imák
• Megosztás: örömeik, fájdalmaik, Isten élményeik
• Legutóbbi kezdeményezésük: a „szentté válás” út-

jainak közös keresése

„Kunyhó” közösség  /családosok/

Kapcsolattartó: Dr. Drobilich János
Tel.: 20/468-2846   
Email: lapaly@kutyakanyar.hu

A közösséget öt család alkotja, a házaspárok közös 
imára, beszélgetésre kéthetente gyűlnek össze. 

„Ökumenikusok” közösség /fiatal családosok/

Kapcsolattartó: Póka Balázs
Tel.: 30/922-6828  
Email: balazs.poka@gmail.com

A közösséget öt család alkotja, havonkénti összejöve-
teleiken néha játékos, néha komoly formában segítik 
egymást a házastársi életben.  
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Forrás közösség /fiatal családosok/ 

Kapcsolattartó: Trieb Mariann
Tel.: 30/5044-691   
Email: triebmariann@gmail.com

A Forrás közösséget 2018-tól 4 család alkotja. Ösz-
szejöveteleinken hitünk elmélyítése és a minket 
foglalkoztató hitéleti kérdések és aktuális témák 
megvitatása a cél. Ezek a háromheti találkozások 
gyermekmentesek, de az év során több alkalommal 
szervezünk családi programokat is: adventi gyer-
tyagyújtás, nagyböjti keresztút, kirándulások.

Férjek egylete /Bakelit/ 

Kapcsolattartó: Heininger Ferenc
Tel.: 20/957-0186   
Email: hf@hod.hu

13 fős, 2004 óta működő közösség, havonta egy al-
kalommal gyűlnek össze.   A keresztény értékrend 
mentén, férfi szemmel „a világ nagy dolgairól” be-
szélgetnek, egy pohár bor mellett.

2. Férfi kör 

Kapcsolattartó: Bergmann Péter
Tel.: 30/297-9399
Email: peter.bergmann@ge.com 

13 fős, 2010 óta működő közösség. Havonta egy al-
kalommal gyűlnek össze. Tagjai törekednek férfiként, 
férjként, és apaként a keresztény értékrend szerint élni 
mindennapjaikat, és segíteni egymást ebben.

„Lelkes” közösség

Kapcsolattartó: Légrádi Dávid
Tel.: 30/960-4841
Email: legradi_david@freemail.hu

8-10 fős, 2013 óta működő imaközösség, amelyet a 
Szentlélek szemináriumot végzettek együtt maradt tag-
jai alkotnak, de nyitott közösségként bárkit szívesen lát-
nak. Hetente egy alkalommal /csütörtök/ gyűlnek ösz-
sze. A Szentlélek erejét kérve tagjai törekednek hitüket 

elmélyíteni a Biblia folyamatos olvasásával, elemzésé-
vel. Az imádkozás, az éneklés és a Szentségimádás ré-
vén igyekeznek elmélyült, „lelkes” hitéletet élni. 

Vándor házas közösség 

Vezetők:
• Halupka Gábor 

Tel.: 30/463-8909 
Email: halupkagabor@gmail.com

• Deme Kati 
Tel.: 30/299-4521 
Email: wandabzik@hotmail.com

Közösségünk 2012 márciusában alakult. Általában há-
romhetente találkozunk, találkozásaink középpontjá-
ban az imádság áll. Megalakulásunk előzménye, hogy 
a közösség házaspárjai külön-külön meghívást kaptak 
más közösségek aktív tagjaitól, majd a Kunyhó közös-
ség tartott egy nyílt napot, amelyen alkalmunk volt 
megismerkedni egy közösségi alkalom menetével. 
Elmondták, milyen gyakorlat vált be az ő közösségük-
ben, illetve hogy az imádságot tartják a közösségük fő 
összetartó erejének, mivel a tagok nagyon különböző 
emberek. Megalakulásunk után mi is hasonló gyakor-
latot kezdtünk követni, szintén az imádságot állítva a 
középpontba, ám gyorsan kiderült, hogy tagjainkat 
számtalan szál köti össze, amelyek közül talán a leg-
meghatározóbb a természetjárás szeretete. Ez lett vé-
gül közösségünk névadásának is az alapja. Emellett a 
Vándor közösség név kifejezi azt is, hogy a megtérés 
szinte élethosszig tartó folyamat, egyfajta vándorút, 
amelyen mindannyian részt veszünk. Gyermekeink 
növekedésével az utóbbi években közös program-
jaink közé újra bekerült egy-egy közös kirándulás, 
hegymászás, kempingezés, ami bár nehezen össze-
szervezhető ennyi embernél, de annál nagyobb közös 
élményt jelent mindannyiunk számára.

„Ökumenikus” Férfi kör 

Kapcsolattartó: Kosztra Gábor
Tel.: 30/561-4744
Email: kosztrag@gmail.com

10 fős, 2013-ban alakult közösség. Többségében har-
mincas éveikben járó fiatal apukák közössége, akik 

A Szent Kereszt Felmagasztalása-templom kisközösségei
8. oldal



havonta összegyűlve beszélgetnek az aktuális ne-
hézségeikről, illetve olyan témákról, melyek éppen 
foglalkoztatják a közösség tagjait.

Engesztelő Rózsafüzér imacsoport 

Kapcsolattartó: Molnár Szabolcs
Tel.: 30/343-7693
Email: molnar.szabolcs123@gmail.com

2013 húsvétja óta az Engesztelő rózsafüzér imacso-
port minden hónap első és harmadik péntekén a 
szentmise előtt az Oltáriszentég jelenlétében imád-
kozik állandó (Magyarország lelki megújulásáért; 
családok egységéért; gyermekeinkért; idősekért; 
egyedülállókért; magányosokért; meg nem szüle-
tettekért; megtérésekért; lelkek megmentéséért) és 
személyes, egyéni imaszándékokért. 

A személyes imaszándékokat a templombejárat 
melletti imaládikóba helyezik el a hívek (pl. konkrét 
beteg gyógyulásáért; gyermekáldásért; elhunyt sze-
retteinkért; nehéz döntés előtt állókért), melyekért 
közösen imádkozunk.

Szeretettel várjuk az imaalkalmakra a fiatalokat, idő-
seket egyaránt! Fontos, hogy a különböző generációk 

együttesen tapasztalják meg a közös imádság erejét, 
hiszen Jézus mondta: „Ahol ketten, vagy hárman ösz-
szejönnek a nevemben, ott vagyok köztük.” /Mt 18,20/

Laudate zenekar 

Kapcsolattartó: Hadi Rita 
Tel.: 20/365-81-51
Email: hadi.rita@gmail.com

„Dicsérjétek!” – Laudate! A zenekar már évek óta szol-
gál a ½ 10-es gitáros miséken, illetve dicsőítő alkalma-
kon.  Istent akarjuk dicsőíteni, áldani, közvetíteni! Úgy, 
hogy közben mi is növekedjünk hitben! Úgy, hogy se-
gítsünk másokat is a személyes találkozásra Istennel. 
Úgy hogy, életkortól függetlenül mindeniknek szól-
junk! Úgy, hogy igazi öröm-zenélés legyen a szolgálat! 
A miséken számtalanszor megéljük, hogy egy-egy 
dal éneklése közben olyan egység és szeretet van a 
zenében köztünk, hogy szinte tapinthatóvá válik Jé-
zus jelenléte is közöttünk. Ilyenkor nagy öröm tölt el 
bennünket, mintha minden egyes szó életre kelne… 
Azt szeretnénk, ha Nagymaroson mindenki megta-
pasztalná a dicsőítésben rejlő erőt!

Zenekarunk jelenlegi tagjai: B. Dorcsi (fuvola), F. Feri 
(basszus gitár, ének), G. Marci (cajon), H. Rita (gi-

tár, ének), H. Józsi (gitár, 
ének), H. Laci (konga, rit-
mus hangszerek, ének), P. 
Attila (furulya, gitár , ének) 

Ujjongjatok az Úrnak… 
örömmel szolgáljatok ne-
ki, lépjetek színe elé vi-
gadozva! Tudjátok meg, 
Isten az Úr! Ő alkotott 
minket, az övéi vagyunk...  
Lépjetek be kapuin hála-
énekekkel, előudvarába 
di-csőítő énekkel! Adja-
tok hálát és áldjátok ne-
vét, mert jó az Úr, irgal-
ma örökké megmarad, 
és hűsége nemzedékről 
nemzedékre. 

/ 100. zsoltár /
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„Puffin” Ifi hittanos csoport

Kapcsolattartó: Gável Klára
Tel.:  20/ 777-7351
Email: klara@gavel.hu

Puffin, azaz Páratlan, Utánozhatatlan, Fantasztikus, Fer-
geteges, Ifihittan, Nagymaros. 2013-ban alakult közös-
ségünk, mely kettő ifis csoportból és egy-két új ember-
ből állt össze, közösségünket 15-19 éves fiatalok alkotják. 

Kezdetben Dániel Gabi fogott össze bennünket még 
ovis korunkban, majd Edöcsény Zita és István atya 
kovácsolt össze egy közösséggé, de 1-2 éve már pró-
bálunk a saját lábunkon megállni. Szombat esténként 
szoktunk összejönni. Az alkalmakat felváltva tartja 
István atya, egy meghívott vendég vagy közössé-
günk egy tagja. Minden héten készül valaki játékkal, 
imával illetve kis harapni-
valóval. Szeretünk társa-
sozni, beszélgetni, filmet 
nézni és még táncolni is. 

Már lassacskán tizenöt éve 
ismerjük egymást, egyre 
több programot csinálunk 
együtt és idén még az 
újévet is közösen ünne-
peltük. Rendszeresen se-
gítünk az ifjúsági találkozó 
megvalósításában, illetve 
a kicsiknek szóló hittan-
tábor lebonyolításában is. 
Hetente egyszer egy óra 
szentségimádásért is fele-
lősséget vállaltunk, amin 
szerencsére egyre többen 
tudtunk részt venni.

Templomi Leánykórus 

Kapcsolattartók:
• Zoltainé Szabó Ildikó 

Email: zoltaiszabo.ildi@gmail.com  
• Trieb Mariann   

Tel.: 30/5044-691 
Email: triebmariann@gmail.com

Templomi lánykórusunk 2016 őszén alakult azzal a 
céllal, hogy míg a fiúk ministrálnak a szentmisén – 
a lányoknak is legyen valami összetartó erejű lehe-
tősége, feladata a szentmiséken. A kórus szakmai 
vezetését Zoltainé Szabó Ildikó, kántorunk biztosít-
ja. Templomunkban a vasárnap délelőtti orgonás 
szentmiséken, ünnepkörök kapcsán - adventi gyer-
tyagyújtás, nagyheti lamentáció - éneklünk, a nyi-
tott templomok éjszakáján, valamint Szobon a Ko-
dály-évfordulós fesztiválon szerepeltünk. 

Repertoárunkban szerepelnek az egyházi énekek - 
Éneklő egyház -, templomi ünnepekhez kapcsolódó 
1-2 szólamú énekek, valamint népdal-feldolgozások. 
Kórusunknak 15-20 tagja van, 7-17 évesek. Nyaranta 
kórustábort szervezünk, ami még jobban összeková-
csolja közösségünket. Szeretettel várjuk kórusunkba 
az énekelni szerető lányokat!

Sejtevangelizációs csoport Nagymaros 

Kapcsolattartó: Hajnal Katalin
Tel.: 20/599-5649
Email: hajnal.katalin@invitel.hu

2017 januárjától működő sejt-csoport vagyunk.  
A kezdeteket megelőzően részt vettünk az OLI-ban 
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megrendezésre került előadássorozaton, amely a 
plébániai evangelizáló sejtek rendszerét mutatta be, 
hazai példán /Kaposvár/ keresztül. Az ott kapott ér-
zések és tenni akarás következtében azonnal bein-
dítottuk a saját „sejtünket”. Igyekszünk a már a világ 
számos országában bevált sejtevangelizációs cso-
portokhoz hasonlóan működni.

Közösségi alkalmaink, amelyekre minden héten időt 
szakítunk, szoros keretek között zajlanak, előre megha-
tározott módon. A plébános tanítása elmaradhatatlan 
része egy sejt-összejövetelnek, de a közös dicsőítő, há-
laadó és a közbenjáró imádság képezi az alapját, háttere 
pedig a heti rendszerességgel végzett szentségimádás. 
Elsődleges célunk az evangéliumi életre hívás mindenki 
felé, legyen hívő, nem hívő, vagy vasárnapi keresztény. 
Közösségünk nyitott, több érdeklődő vendégünk is volt 
már, akik közül néhány azóta is velünk tart. Kezdetben 
kismarosi hívek is voltak közöttünk, akik azóta már Kis-
maroson saját sejtcsoportot hoztak létre.

Alfa Imakör 

Vezető: Kanyó Ágnes
Tel.: 30/913-2354
Email: agnes.kanyo52@gmail.com

Mi is történik azok után, mikor befejeződött az Alp-
ha kurzus! Szükség van arra, hogy folytassuk hitünk 
elmélyülését! Ezért minden héten, szerdán este 6 – 8 
óra között találkozunk a Közösségi házban, Berki Mar-
git és Gergelyné Kmetty Ági segítő közreműködésé-
vel!  A mi közösségünk célja elsősorban, hogy Jézust 
egyre jobban megismerve és megszeretve Őáltala 
Ővele, Őbenne éljük a hétköznapjainkat!

Közösségünkben nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy 
megosszuk egymással a mindennapjainkban megélt 
örömeinket, és bánatainkat, és ebben  társai tudjunk 
lenni egymásnak! Fontos a közösség családias jellege, 
nyílt őszinte kapcsolat a tagok között. Fontos, hogy 
Jézus szeretetével fel tudjunk töltődni és ez által tel-
jesíteni tudjuk Isten által nekünk adott küldetéseinket.

A kiscsoport működési rendje: Pár percben minden-
ki elmondhatja, hogy milyen lelki élmény öröm, bá-
nat érte az elmúlt egy hétben! - Dicsőítés-éneklés. 

- Szabad imádkozás: saját szavainkkal, személyes ké-
réseinket, háláinkat megfogalmazva. - Tanítás, ahol  
elsősorban szentírási részeket felolvasva, annak tartal-
mára és saját érzéseinkre is figyelve keressük Isten szá-
munkra jövő üzenetét. - Szentjeink élet útjának meg-
ismerése, tanulva az Ő életükből. – Az újak számára: a 
Rózsafüzér imádság mélységének felfedezése.

Isten kegyelméből elért eredményeinket talán semmi 
sem mutatja jobban, mint az, hogy oly sokan kérték és 
jelezték: mi lesz azok után, ha befejeződik az Alpha kur-
zus? ,,Hisz úgy érezték, hogy jó egy közösséghez tartozni, 
és még  szükséges tovább fejlődni!” Számunkra is hihe-
tetlen öröm ez az összetartozás, egymásra figyelés!

Férfikör 4 – Alfahímek

Vezető: Gergely Toma
Tel.: 30/194-2394
Email: gergelytamas1988@gmail.com

10 fős, 2017-ben a férfi alpha csoport fiatalabb (kisgyer-
mekes és szingli) tagjaiból alakult, a jövőben alphát 
végző fiatalabb urak számára még nyitott, ökumeni-
kus közösség. Kéthetente, kedd esténként összegyűl-
ve beszélgetünk egy kis harapnivaló és egy pohár bor 
mellett aktuális világi és hitbéli témákról. 

Férfikör 5 – Béta baráti kör  

Vezető: Dr. Kocsis István Tamás
Tel.: 70/3334025
Email: drkocsisistvan@gmail.com

15 fős, 2017-ben a férfi alpha csoport szenior tagjaiból 
alakult zárt ökumenikus közösség. Két hetente csütör-
tök este összegyűlve beszélgetnek a kör tagjait foglal-
koztató, lelki és hitbéli épülésüket szolgáló témákról.

Kötél Házasközösség /fiatal családosok/ 

Kapcsolattartó: Légrádi Alexa
Tel.: 30/960-4871
Email: lex.kovacs@gmail.com

A közösség 2016 őszén alakult, és jelenleg 7 család al-
kotja. Formálódó közösségünkben a nyarat leszámítva 
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három hetente találkozunk. Összejöveteleinken a közös 
ima mellett általában előre egyeztetett témákról be-
szélgetünk. Az év során több alkalommal tartunk a gye-
rekek részvételével kötetlen családi összejöveteleket.

Gitáros templomi  ének kórus 

Kapcsolattartó: Deme Hajni
Tel.: 20/917-1528
Email: bachor.hajnalka@gmail.com

Az idei esztendőben /2018/ vált „hivatalossá” Hajni gyer-
mek  gitáros kórusa, mikor István atya engedélyt adott, 
– hasonlatosan az orgonás kórushoz - a havi egy szent 
misén vállalt zenei szolgálatra. A kórus heti egyszer pró-
bál és havonta egyszer ad szolgálatot a templomban.

Alapítók Deme Hajni, Deme Tamás. A jelenlegi lét-
szám 17 fő. Tagok: Pötyi néni, Dubniczky Barbi, Deme 
Bibi, Deme Bogi, Horváth-Arany Eszter, Heinczinger 
Dóra, Farkas Réka, Lénárt Tünde, Révész Jázmin, Zol-
ler Emma, Tisch Verus, Tisch Rozi, Tisch Janka, Turjá-
nyi Panna, Gável Marci (további bővülés várható)

Célunk átadni, továbbadni a zene szeretetét, a temp-
lomi énekek segítségével a dicsőítésben rejlő erőt és 
a közösség fontosságát. Reméljük, idővel átveszik a 
stafétát és tovább viszik, tovább adják a tanultakat  
a következő generáció számára.

„Csali” házasközösség

Kapcsolattartó: Heinczinger Balázs
Tel.: 20/919-1005
Email: balazs@heinczinger.hu

„Kételkedve keresők, kételkedésükben rátalálók.”

Házas közösségünk meghívással jött létre 2017 őszén, 
melyet egyik házaspár tagunk megfogalmazott hiá-
nyérzetéből született. Hiányérzet a közösségre, a kö-
zös Istenkeresésre, de mindezt a világi lehetőségek 
széles keretein belül. Erre kaptunk meghívást tőlük, 
de valójában időközben felismertük, hogy Isten hí-
vott meg minket! A közös együttlétekben mindig 
megtapasztaljuk Őt. Nem feltétlen az áhítat közben 
találunk rá, de annál gyakrabban a közös jó kedélyben 

és kötetlen közösségi programjainkban. Közösségünk 
még kisded korát éli. Kiforratlan, de csordultig van 
szeretettel. Feltétel nélkül nyitott a világra, de még 
keresi a saját útját. Ebben az útkeresésben azonban 
ott van velünk Jézus Krisztus és a Mennyei Atya ölelő 
szeretete. Mellénk ül az asztalhoz és a Szentlélek se-
gítségével egyengeti növekedésünket a hitben. 

Szent Anna közösség  
/Keresztény édesanyák közössége/

Vezető: Deme Hajni
Tel.: 20/917-1528
Email: bachor.hajnalka@gmail.com

Tavaly júniusban alakult a Női kör, amely 10 főt szám-
lál. Havonta egyszer találkoznak   és imádkoznak a jó 
Istenhez saját szavaikkal íródott  imával családjaikért, 
közösségükért és egyéb imaszándékokért.

| Összeállította: Heininger Ferenc |
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Fotó: Zoller A
ndrea
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Régi vágyam volt, hogy egyszer mindenki láthassa 
a templom egykori toronyóráját. Legtöbb ember 
erre először bizonyára ezt válaszolná: Nézzünk meg 
néhány régi fotót és azon minden látható. De nem.  
A képeken csak a felszín látható. A számlap és a mu-
tatók. Hogy pontosan mi is működtette az idő múl-
ását mutató eszközöket, azt csak az láthatta, aki fel-
mászott a templomunk tornyába. 

Hogy mire gondolok? Arra a mechanikus óraszerke-
zetre, mely a múlt század első harmadában került 
Nagymarosra, és közel száz éven keresztül hajtotta 
az óramutatókat. Néha kicsit késett, hol pedig sietett, 
de ennek ellenére szerette mindenki.  A kilencvenes 
évek végéig működött, de ennek ára volt. A működ-
tető súlyokat - akár egy kakukkos óránál - naponta 
fel kellett húzni. Működésének utolsó szakaszában 
Trieb Kari vállalta e „szép” feladatot. Működéséről, 
kisebb javításokról, komoly szakértelemmel rendel-
kező mesterek gondoskodtak az elmúlt nyolcvan 

évben. Korábban Szadló Károly, majd később Zoller 
Sándor, Hollósi Géza és Raszler Ferenc.

De mivel is kezdtem? „Régi vágyam volt..” Igen. Az idei 
évben megadatott a lehetőség, hogy a homlokzat 
felújítása során a toronyból lejuttassuk a régi óraszer-
kezetet. Egy péntek délután a HÓD-os fiúk segítségé-
vel, nem kis izgalmak (kb. 300 kg) közepette lejutott a 
toronyból. Másnap Raszler Ferkót megkértem, hogy 
segítsen letisztítani róla az évtizedek porát. Néhány 
napon belül tudatosodott bennem, hogy a legjobb 
kezekbe került az óraszerkezet. Ferkó darabokra szed-
te, letisztította, szinte minden részét átcsiszolta, majd 
a közel két hónap munka után mérnöki pontossággal 
újra összeállította. Ferkó köszönöm. Köszönjük, hogy 
segítettél méltó állapotban átadni az utókornak.  
A felújított egykori óraszerkezet 2018 novemberétől 
a Nyár utcai tájházban megtekinthető.

| Maurer János |

Nyugdíjba vonult a régi toronyóra!

Fotó: M
aurer János
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 Kiadja: Szent Márton Katolikus Plébánia
  Nagymaros,  Szent Imre tér 2.

 Megjelenik: negyedévente

 Felelős kiadó: Gáspár István

 Szerkeszti: Hortoványi Emőke

 Főmunkatárs: Hortoványi Jenő

 Munkatársak: Légrádi Alexa
  Légrádi Dávid
  Zoller Andrea

 Tervező szerk.: Láng András

 Nyomda: Multiszolg. Bt. Vác

 Példányszám: 500

Impresszum

Házasság hete
2019. FEBRURÁR 8-17.

NAGYMAROS ÉS KISMAROS

Programok:
• február 8. „Amikor Csipkerózsika 

és a herceg családterápiára jön” 
Lothringer Éva szociális nővér 
előadása Kismaroson a Művelő-
dési házban

• február 13. Révész Lajos és Szil-
via előadása Nagymaroson a kö-
zösségi házban

• február 15. Romantikus vacsora 
a közösségi házban

• február 17. Házassági fogadalom 
megújítása a ½ 10-es Szentmisén

• Szerelmi Ötpróba Házaspároknak! 
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Csorba Győző: BÉKE

„Békesség a jóakaratú embereknek!”
– hangzik kétezer éve.
„Háborúság a rosszakaratú embereknek!”
– hangzik mondatlanul.
Sok a jóakaratú ember,
kevés a rosszakaratú,
s a háborúság
mégis a jóakaratú
embert pusztítja, őrli
kétezer éve,
s még több ideje már.

„Békesség a jóakaratú embereknek!”

De a békesség
nem szállongó galamb,
melyet ha hívsz, kezedre száll.
A békesség fénylő jutalom:
összeharapott foggal,
ököllel,

feszülő inakkal,
szájpadláshoz ragadó nyelvvel,
alázattal
kell küzdeni érte,
mint Jákob küzdött volt az Úrral.

Békességet akarsz?
Küzdj hát magad is érte!
Hogy a háborúság
forduljon a gazdái ellen,
forduljon táplálói ellen,
falja föl őket,
eméssze el őket,
s veszett ebként fusson ki a világból,
fusson ki az űrbe örökre!

S végre ne puskacső elé
szoptassa gyermekét az asszony,
ne tömegsírok árkai felé
vezesse gyermekét a férfi.


