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LAUDÁCIÓ A SZENT JÓZSEF DÍJ ÁTADÁSÁHOZ
Szent József az idősekért alapítvány 1998-ban alakult meg plébániánkon.
Vezetőjének  Kertész  Mária testvérünket  kérte  fel  Bajzáth  Ferenc
plébános atya.  Mária  kezdettől  fogva  nagy szeretettel  és  szorgalommal
végezte önkéntes feladatát. 
Kezdődött  a munkatársak szervezésével,  akik hasonló aktivitással  álltak
rendelkezésre.  Kezdetben  szegényeket  reggeliztettek  a  Baross  utcai
„Őszikék” helyiségében. Közben szociálisan rászoruló és templomba járó
híveket kerestek meg. Majd élelmiszer csomagokat osztottak, - vásárolták
a hozzávalókat, csomagoltak,- cserkész és regnumi fiatalok segítségével az
időseket  kísérve  juttatták  el  a  adományokat  a  rászorulók  lakására.
Betegeket  látogattak  otthonukban,  illetve  kórházban.  Minden  hó  első
hétfőjén történt csomag osztás, kibővült lelki és szellemi együttléttel, amit
finom süteményekkel és teázással, agapé követett.
Fölvették a  Corona társaskör  nevet.  A névadó és  támogató  magyar,  de
Hollandiában élő, azóta elhunyt szerzetes nővér volt. 
Komoly  és  időnként  nehéz  feladat  volt  Máriának  a  hivatalokkal  való
kapcsolattartás:  önkormányzat,  OTP,  adóhivatal  és  egyéb  ügyintézés,
levelezés.  Munkája  során  támogatást  kapott  Bajzáth  atyától  és  lelkes
önkéntes munkatársaitól.
Köszönet  neki,  hogy  1998-tól  2014-ig  tartó  önfeláldozó  munkájával
szolgálta  Isten  józsefvárosi  szegényeit.  Jó  egészséget  és  Isten  áldását
kérjük Mária további életére.
„Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki.” Fil 4,5

Kiss Feri és Etelka 

SZLOVÁK FOTÓK MÉG EGY HÓNAPIG!
A sajtófotó és a riportfotó műfaja nagyon sikeres napjainkban. Jelenünk
legfontosabb  eseményeit  rögzíti,  és  valljuk  be,  hogy leginkább  az  élet
árnyas  oldalaival  szembesít  minket.  Bármennyire  hihetetlen,  de
Szlovákiában 2012-ig nem létezett sajtófotó-verseny, ekkor hirdették meg
első ízben.
A most  megnyíló  kiállítás  ebből  a  történelmi  első  évfolyamból  kínál
válogatást,  főképpen  a  díjazott  munkák  felvonultatásával.  A  130
riportfotós közel 1500 művét nemzetközi zsűri értékelte, Magyarországot
Korniss Péter, Szlovákiát az erdélyi gyökerekkel rendelkező Huszár Tibor,
valamint Alan Hyža és Lengyelországot Tomasz Gudzowaty képviselte.
A  végeredmény  meglepő,  ez  a  válogatás  nem  a  háborúkról,
konfliktusokról,  katasztrófákról  szól.  A  szlovákiai  sajtófotó  első
évfolyamának  díjazott  alkotásai  az  emberről,  az  egyenlőségről,  a
gondolatiságról, a természet szépségéről és a hitről szólnak!
Az emberi  tehetség örömét  ábrázolja  Martin  Baumann színes fotója  az
olimpiai  bronzérmesről.  Az  élet  értelmet,  örömét  hirdető  paralimpikon
esküjét Andrea Veselá örökítette meg. 
Martin Purtz gyönyörű Garam-menti tájai mellett láthatjuk Dušan Dukát
mai Pozsonyról készült, kollázsokra emlékeztető fekete-fehér képeit is. Ez
utóbbiak – bármennyire is hihetetlen – létező városrészleteket mutatnak, a
fotós leleményességének és éles szemének köszönhetjük, hogy a jelen és a
múltra  emlékeztető  elem  ilyen  formán  találkozik  egy-egy  felvételen.
Alexandra  Galambová  még  egyetemi  hallgatóként  készített  sorozatot  a
szociális és nyugdíjas otthonok világáról. És ismét az élet öröme, az életre
adott pozitív válasz kap hangsúlyt! 
Még  Maňo  Štrauch  is  –  egy  idős  ember  portréját  megörökítve  –  a
szépséget és fenségességet láttatja, bár tudjuk, hogy ez a felvétel volt az
utolsó a híres fotós Karol Kállay földi életében.
Külön  teremben,  a  másodikban,  láthatók  Michal  Šebeňa  városszélén
készült színes, ám nagyon visszafogott munkái. Ha megfigyelik az ember
mindig háttal  áll  nekünk,  velünk együtt  néz a  világba,  gondolkodik  és
keresi a választ.
Számomra  az  egyik  legfontosabb  díjazott  fotóciklust  Peter  Župník
készítette.  A  kiállítók  közül  talán  a  legnevesebb  és  a  nemzetközi
fotóéletben is a legismertebb. Ő is a prágai iskolaként elhíresült, majd a
szlovák fotográfia újhullámaként is számon tartott generációnak a tagja.
Most  egy  új  oldaláról  ismerhetjük  meg  művészetét,  nevezetesen  a
vallásosság, ill. az egyházi téma szempontjából. 
A szlovák nemzetiségűek tudják, hogy a 2013-as év jelentős volt, ekkor
emlékeztünk arra, hogy a szláv hittérítők Cirill és Metód a mai Szlovákia
területére  érkeztek  1150  évvel  ezelőtt.  Ez  a  téma  szólította  meg  a
fotóművészt, aki egy egyedi ciklusban tisztelget a hittérítők emléke előtt.
Nem e két jelentős személyiséget ábrázoló köztéri szobrokat fényképezte,
hanem  a  hit  attribútumait,  transzcendenciáját  lelte  meg  a  feszület,  a
korpusz, a gótikus ív motívumaiban.
Nem harsány,  nem zajos  ez  a  riportfotó  kiállítás,  alkalmas  arra,  hogy
elmélkedjünk a közösségről, de önmagunkról is.

Köszönetemet  fejezem ki  Michels  Antal  atyának,  hogy befogadta  ezt  a
kiállítást  és  így  kifejezhetik  jelenlétüket  a  kerület  és  a  főváros  római
katolikus hitű szlovák nemzetiségű polgárai.                          

Hushegyi Gábor (Elhangzott a fotókiállítás megnyitójakor!)
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Krisztusban Kedves Testvérek!
1.  Isten  a  szenteknek  a  tökéletesség  más  és  más  vonását  ajándékozza.
Egyes  kegyelmek vagy kiváló tulajdonságok bizonyos szentek életében
különösen  is  felragyognak.  Szent  József  úgy  jelenik  meg  az
evangéliumban,  mint  Szűz Mária  és  a  kis  Jézus gondját  viselő,  felelős
családfő.  Ő az,  aki  Szűz Máriával együtt  aggódva keresi  a zarándokok
menetétől lemaradó tizenkét éves Jézust. Ő az, aki a szent család gondját
viseli  Názáretben.  De  ő  volt  már  az  is,  aki  Heródes  elől  Egyiptomba
menekítette a gyermek Jézust és édesanyját.  Ő volt  az,  aki miatt,  vagy
akire tekintettel az emberek Jézust az „ács fiának” tartották.
2.  Szent  József  gondoskodó  szeretetébe  gyakran  ajánlották  magukat  a
keresztény közösségek.  Batthyány József érsek 1761-ben egész Kalocsa
városát  ajánlotta  védőszentje,  Szent  József  oltalmába1.  Ugyanez  a
Batthyány József, 1777-ben, immár esztergomi érsekként Szent Józsefnek
ajánlotta  ezt  a  plébániát  is,  hiszen  ezzel  a  titulussal  alapította  meg.
Ugyanebben az esztendőben történt,  hogy az itt  kialakuló települést  az
akkor még trónörökösként szereplő későbbi II.  Józsefről Józsefvárosnak
nevezték el2. Így a polgári alapítás és a politikai körülmények felszíne alatt
Batthyány prímás vallási meggyőződése is kifejezésre jutott.
3.  Van  hát  gondviselője  ennek  a  plébániai  közösségnek.  De
védőszentünknek nem csak a közbenjárásában bízunk, hanem a példáját is
különösképpen követnünk kell.
Szent József egyik nagyszerű tulajdonsága a tisztasága volt.
Minden  keresztény ember  köteles  sorsának  és  állapotának  megfelelően
tisztán élni. Nem könnyű a mai világban a testileg és lelkileg szétzilált
mindennapokban megtartani a hűséget és a szeretetet a házastársak között.
Nehéz, és manapság valljuk meg, nem is nagyon gyakori, hogy a fiatalok
teljes  tisztaságban  készüljenek  a  házasságra,  pedig  akik  ezt  vállalják,
tanúsíthatják,  hogy az ilyen készület  megerősíti  szeretetüket és későbbi
házasságuk erőforrásává válik. Persze nem puszta emberi teljesítményről
van szó, hanem a teremtő Isten iránti szeretetről, aki az embert értelemmel
és  szabadsággal  ajándékozta  meg.  Akiknek  megadatott,  hogy  hívő
keresztény családban nevelkedhettek, megtapasztalták, hogy az Isten iránti
szeretet  összefüggésében  az emberi  szeretet  is  megnemesedik  és  áldást
jelent  az  egész  család  számára.  Nem tudjuk,  hogy Szent  József,  Szűz
Mária és a kis Jézus naponta együtt imádkoztak-e. De azt tudjuk, hogy
együtt mentek Jeruzsálembe, a templomba. Nagyszerű dolog, ha a szülők a
hitben is egyek,  és így tudják a katolikus hit és élet  légkörét sugározni
családjukban.
Szent Józsefnek egy másik alapvető vonása volt az alázatosság. A világ
megváltásának krisztusi művében nem József volt a főszereplő. Mégis azt
olvassuk  Szent  Máté  evangéliumában,  hogy  álmában  kap  üzenetet  az
Úrtól. Így vállalja tudatosan a közreműködést Isten titokzatos művében.
Nekünk  is  akkor  válik  erőteljessé,  igazán  értelmessé  és  értékadóvá  az
életünk, ha keressük Isten szándékát és vállaljuk azt, amiről felismertük,
hogy  az  ő  akarata.  Akkor  a  mi  életünk  sem  puszta  sodródás,  hanem
közreműködés  abban  a  nagyszerű  isteni  tervben,  amelynek  célja,  hogy
mindannyian  boldogok  lehessünk.  Az  alázatosság  nem  szerénykedést
jelent,  hanem  valóságos  helyzetünk  belátását  és  elismerését.  Lehajtjuk
fejünket a mindenható Isten előtt. Jézussal együtt életünk sok helyzetében
elmondjuk: „Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd”. De ettől a
meghajlástól  a  tetteink  felragyognak,  fontossá,  értelmessé,  életadóvá,
áldást  hozóvá válnak.  Gyönyörűen énekli  egy szentről  a  keleti  egyház:
„Alázatosságoddal  elnyerted  a  méltóságot,  szegénységeddel  a
gazdagságot”.
4.  Szent  József  külső  tettei  közül  a  keresztény  közösség  leginkább
gondoskodó szeretetét tiszteli. Nehéz ma a példáját követnünk, nehéz egy
családot igazi testi-lelki közösségként szeretetben nevelni és megtartani.
Ennek egyik  első oka a  hajszolt  életmód.  Sokszor  kevés  a  házastársak
ideje magukra, egymásra és a gyerekekre. Szép és jogos, ha a szülők akár
bérmunkát  végezve  is  kibontakoztatják  a  képességeiket,  megbecsülést
szereznek  maguknak  és  keresnek  annyit,  hogy  a  család  külső
szükségleteiről  gondoskodjanak.  De  hányszor  előfordul,  hogy  maga  a

1 KOSZTOLÁNY Sándor,  Három  szakaszokra
osztatott szent beszédek. Harmadik szakasz. Az egekben meg-
ditsőíttetett  szentek’ ünnepnapjairól,  Pozsonyban  és  Pesten
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2 Vö. Budapest lexikon, I., 2. kiadás, Budapest 
1993, 624.



munkahely is kihasználja az embert. Nagyon gyakori a túlóráztatás. Sokan
vannak,  akik több helyen  is  dolgoznak a  megélhetésükért.  Lehet,  hogy
sikerül szép autót, lakást, házat venni, de közben szinte észre sem vesszük,
hogy  az  idő  hiánya  is  egyfajta  nyomorúság.  Hogy  mi  magunk  is
szenvedünk az emberi  kapcsolatok elszegényedése miatt.  A szülőnek is
lehet fájdalom az, ha szinte csak alva látja otthon a saját gyermekét és
nincs alkalma,  hogy beszélgessen,  játsszon vele.  Ha pedig hosszú évek
telnek el így, akkor a családtagok gyakran már nem is értik egymás szavát.
Hiába vannak együtt, nincs mondanivalójuk egymás számára. Fizikailag
pótolhatja a szülők távollétét a bölcsőde, az óvoda és az egésznapos iskola,
de  azt  a  szeretetet  és  személyességet  nem  adhatja  meg,  amit  csak  a
családban kaphatunk.
5.  A józsefvárosi  plébánia  hivatása,  hogy védőszentjének  oltalma  alatt
képviselje ezeket az értékeket. Sok nemzedék óta teljesíti ezt a fontos lelki
küldetését.  Ma  is  megtalálja  az  utat  Krisztus  örömhírével  az  itt  élő
emberekhez.  Plébános  atyának,  az  itt  működő  paptestvéreknek,  a
munkatársaknak,  az  egyházközségi  képviselőtestület  tagjainak  és  a
plébánia  egész  közösségének  szívből  kívánom  Isten  áldását,  kérem
mindnyájuk számára Szent József közbenjárását.
Ámen.
 


