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Bevezetés

A

mint azt korábban templomi hirdetésekben hallhatták a kedves Testvérek, a Plébánia
Képviselőtestületének ötéves mandátuma lejárt. Ezért szükségessé vált új Képviselőtestület választása.

Ezzel összefüggésben a múlt év őszén arra kértünk Benneteket, hogy jelöljetek olyan Testvéreket – személyenként max. 10 főt – akiket alkalmasnak gondoltok a képviselőtestületi tagságra.
Ennek eredményként 58 testvérünk élt a jelölés lehetőségével.
Időközben tudomásunkra jutott, hogy Főegyházmegyénkben folyamatban van a Plébániai
Képviselőtestületek Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, és átdolgozása. Ennek
befejezéséig felfüggesztettük a választás folytatását, mert nem szerettünk volna egy olyan újonnan megválasztott képviselőtestületet, amelyik nem az aktuális előírásoknak megfelelően került
megválasztásra. Mostanra ez az akadály elhárult. Megjelent az új Szabályzat, így a választási
folyamat tovább folytatásának minden feltétele biztosított.
Ebben a füzetben annak a 24 Testvérünknek a rövid bemutatkozása szerepel, akiket a plébániai közösség által jelölt 65 fő közül kiválasztottam. Valamennyien megfelelnek az érvényben levő
Szabályzat előírásainak. Minden érintettel elbeszélgettem, és megkérdeztem, hogy vállalják-e az
esetleges képviselőtestületi tagságot? Valamennyien pozitív választ adtak, és így felkerülhetnek
a hivatalos jelöltek listájára.
A szavazáson minden olyan Testvérünk részt vehet, aki kitöltötte és a Plébánián vagy a sekrestyében leadta az „EGYHÁZKÖZSÉGI ADATLAP” megnevezésű nyomtatványt. A szavazólapon
az ebben a füzetben található 24 fő neve fog szerepelni. A kedves Testvéreknek – a választás alkalmával – közülük kell maximum 12 főt kiválasztani. Ezt követően a legtöbb szavazatot kapott
12 személy neve kerül felterjesztésre Bíboros úr elé jóváhagyásra. A szavazás időpontjáról, és az
ezzel kapcsolatos tudnivalókról templomi hirdetésben fogom tájékoztatni a kedves Testvéreinket.
Megköszönöm minden kedves Hívünknek, hogy a szavazáson való részvételével támogatja a
plébániai Képviselőtestület megújítását, és egyben kérem Isten áldását Rá és Családjára!

Márton atya
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Amberboyné Juhász Rozália

F

érjemmel, Amberboy Zsolttal, házas
ságkötésünk óta, 28 éve lakunk Mátyásföldön és tartozunk a Mátyásföldi Szent
József Plébániához.
Négy felnőtt fiunk van. Férjem és fiaim a
kezdetek óta a cserkészcsapatban munkál
kodnak.
Fiatalkoromban egy katolikus kisközösséghez tartozás meghatározó volt az életemben.
Ma is motiváló erőm a hit továbbadása és a
közösséghez tartozás erősítése. Közgazdász
főállásom mellett 21 éve tanítok hitoktatóként, elsősorban a Mátyásföldi Plébánián, de
a kerület iskoláiban, óvodáiban is több éven
keresztül hitoktattam. Az óvodásoktól a bérmálkozókig minden korosztály hitoktatásában részt vettem, nyáron pedig hittanos
táborozásokra kísértem őket.
Amikor gyermekim nagyobbak lettek, hitéleti és közösségi programok, továbbá
nyári hittantáborok szervezését vállaltam Plébániánkon. A Közösségi Házban adventi- és nagyböjti készülődés, gyermek- és felnőttfarsang, valamint majális szervezésének összefogását vállaltam rengeteg segítővel. Több éven keresztül részt vettem a kerületi Városmisszió szervezésében. A Plébánia Közösségi Ház Alapítványát
pályázatok írásával segítem. Jelenleg nagy örömmel a felnőtt korosztálynak szóló
Alpha kurzus és Alpha klub egyik segítő tagja vagyok. A plébánia Családos Tábor
koordinálójaként nagy öröm látni a fiatalabb családos korosztály közösségének alakulását.
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Bodócs József

B

udapesten születtem 1964-ben. Édesanyám református, édesapám római katolikus, testvérem nincs. Felnőtt koromban a Mátyásföldi Plébánián voltam elsőáldozó
és 2005-ben itt bérmálkoztam.
Szüleimmel 1978 óta a XVI. kerületben
élünk. 1987-ben villamos üzemmérnöki diplomát, majd a Külkereskedelmi Főiskolán
közgazdász másoddiplomát, végül a Műszaki
Egyetemen 2005-ben MBA diplomát szereztem.
Jelenleg az MVM OVIT Zrt.-nél dolgozom,
villamos távvezetéki és alállomási projektek
fejlesztésével és menedzselésével foglalkozom. Feleségemmel, Takács Ágnessel – aki
üzemgazdász és könyvelőként dolgozik – 1992-ben kötöttünk házasságot. Négy
gyermekünk született: Dóri (24) pszichológushallgató a Pázmány Péter Egyetemen,
Balázs (22) Skóciában tanul a Stirling Egyetemen, Domonkos (13) a Szerb Antal
Gimnázium tanulója és Barnika (10) a Néri Szent Fülöp általános iskola harmadik
osztályába jár.
22 éve Mátyásföldön lakunk, és csaknem az óta veszünk részt a Mátyásföldi Plébánia közösségi életében. Mind a négy gyermekünk tagja a cserkészcsapatnak. Dóri
őrsvezető, és emellett ő tartja a kishittant a vasárnapi misék idején. 2010 óta vagyok
a Képviselőtestület tagja. A Családi Kör programjain az alapításától kezdődően
részt veszek. Családom tagjai gyakori szervezői, illetve közreműködői a Mátyásföldi Plébánia által szervezett rendezvényeknek (táborok, kézműves foglalkozások,
kirándulások, karácsonyi pásztorjáték, szilveszteri, farsangi összejövetelek stb.).
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Csík Zoltán

C

sík Zoltán vagyok, 46 éves. Geológus-technikusként dolgozom egy
kőolaj- és földgázkutató cégnél.
Emellett kertészmérnök végzettséggel is
rendelkezem. Korábban ezen a területen
is dolgoztam.
Feleségemmel együtt Kiskunmajsáról
kerültünk a fővárosba az esküvőnket követően, és 2005-ben telepedtünk le Mátyásföldön. Azóta itt élünk, és neveljük
három gyermekünket.
13 éves koromban nyertem el a keresztségest családommal együtt. Szüleim is
ekkor kötöttek egyházi házasságot. Ettől
kezdve hol lazább, hol szorosabb elköteleződéssel igyekszem megvalósítani Isten rólam alkotott szeretet-tervét.
Ebben nagy segítséget jelentett számomra, amikor 1995-ben megismertük a Fokoláre Mozgalmat. A közösség találkozóin szerzett tapasztalatok, az itt létrejött
emberi kapcsolatok sokat segítettek, és segítenek a „mindennapok” útvesztőjében.
Fontosnak érzem, hogy a hitemet ne magamban, hanem az Egyház közösségében
éljem meg, és lehetőleg aktív résztvevőként.
Ennek szellemében kapcsolódtam be korábban is a kiskunmajsai egyházközség
életébe, ahol az ifjúsági hittan szervezésében, az énekkar szolgálatában, a helyi
katolikus tévéműsor szerkesztésében és az egyházközségi képviselőtestület munkájában vettem részt.
Jelenleg a Mátyásföldi Plébánia Ifjúházas Csoportjának szervezésébe, összejöveteleibe igyekszünk bekapcsolódni feleségemmel együtt.
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Fekete Gábor

1

986-ban fejlesztőmérnökként kezdtem dolgozni az EMG-ben (Elektronikus Mérőkészülékek Gyára). A
rendszerváltás után a XVI. kerületben az
első önkormányzat polgármesterévé választottak. Ezt követően a közigazgatás
területi-, vagy központi szerveinél töltöttem be különböző tisztségeket.
A vállalkozói szférát is kipróbáltam, de
azt is a közigazgatás szolgálatában tettem. 2010-től helyettes államtitkár lettem, és az elektronikus közigazgatásért
feleltem. Rövid időre kitérőt tettem az
igazságszolgáltatás területére, majd vis�szatérve a közigazgatásba, a Földmérési
és Távérzékelési Intézetben helyezkedtem el, amelynek a mai napig vezetője vagyok.
Másodmagammal civilként kezdeményeztem a kerületi mentőállomás létrehozását, amely a támogatásoknak köszönhetően 1994-ben megvalósult.
A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány munkájában negyedszázada
veszek részt. Tíz évig egy kis keresztény könyvkiadót is működtettem „Zarándok”
néven, mely édesapám (Fekete Sándor Pál) könyveit is kiadta.
Korábban a sashalmi templomba jártam. Mintegy tizenöt éve a Mátyásföldi Szent
József plébánia híveit gyarapítjuk feleségemmel és kislányommal együtt, aki tagja
a templomunk gyermek scholájának.
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Fiedlerné Balog Éva

1

995-ben költöztünk családommal Mátyásföldre, azóta tartozunk a Mátyásföldi Szent
József Plébánia közösségéhez.
Gyermekeim elsőáldozása révén ez a kapcsolat egyre szorosabbá vált, így
2004 óta hitoktatóként is részt veszek a plébánia közösségi életében.
Egyik legfontosabb feladatom az iskoláskorú gyermekek felkészítése első szentgyónásra
és szentáldozásra. Jelenleg a 3., a 4. és az 5-6.
osztályosok plébániai hittanóráit tartom, mellette az évközi és nyári gyermek-, illetve ifjúsági hittantáborok, valamint egyéb, plébániai,
közösségi programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában veszek részt.
Fontosabb tanulmányaim: 1987 Idegenvezetői képesítés, 1993 Hitoktatói végzettség, 1999 Reklám- és marketing menedzser, 2012 Kommunikáció és médiatudomány szak, PR szóvivői szakirány.
2014-től a Mátyásföldi Plébánia képv iselőtestületének meghívott tagja vagyok.
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Fürediné Kovács Annamária dr.

13

évesen, a rendszerváltást követően újraindított általános
iskolai hitoktatás első évében
tértem meg. Hitoktatói javaslatra a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban
folytattam tanulmányaimat. Meghatározó közösségi élményeim két jezsuita
gyökerű, evangelizáló hivatású lelkiséghez kötődnek. Az érettségi után hét évig
voltam az Antióchia katolikus ifjúsági
közösség tagja. Négy évig voltunk férjemmel a Chemin Neuf közösség Kána
testvériségének tagjai. A családos mis�szióban vállaltunk szolgálatot.
Hét éve dolgozom önkéntesként a Mária Rádióban. Egy keresztény szellemiségű gyermeknevelési műsor szerkesztésében, illetve családos programok és zarándoklatok szervezésében veszek részt.
Márton atya felkérésére 2015 őszétől vezetem a plébánia új családos közösségét,
az Ifjú Házas csoportot. Útjára indítottam a plébániai komatál szolgálatot, illetve
szervezem a családok szabadtéri keresztúti ájtatosságát.
A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora vagyok. A Szent István Egyetemen marketinget oktatok. Kutatóként a környezet- és egészségtudatos fogyasztói
magatartással, valamint az ökológiai gazdálkodással foglalkozom.
Férjem, Krisztián pszichológus, párterapeuta.
Három gyermekünk van: Márton 8, Noémi 6 és Benedek 3 éves. Legidősebb
fiunk ősszel kezdte meg tanulmányait a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában, és tagja lett a 412. Kalazanti Szent József Cserkészcsapatnak.
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Héjjas Péter

1

979-ben születtem Rákospalotán. Feleségemmel 2005 óta járunk rendszeresen a
Mátyásföldi Szent József Plébánia templomba. 2010-ben csatlakoztunk a kisgyermekes Lélekemelő közösséghez, majd 2015-től az
akkor induló Ifjú Házas hittanos csoporthoz.
Lelkes résztvevői vagyunk a plébániai családi
táboroknak is.
Három gyermekünkkel Rákosszentmihályon lakunk.
Két nagyobb gyermekünk a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulója.
A Corvinus egyetemen szereztem diplomát
pénzügy szakon. Jelenleg programozóként
dolgozom.
Szabadidőmet leginkább a gyerekekkel töltöm. Hobbim a kirándulás, azon kívül
a társas-, kártya-, szerep- és más egyéb játékok.
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Hoffer Gergő

H

offer Gergő vagyok, 40 éves, és informatikusként dolgozom.
Feleségemmel 2004-ben kötöttünk
szentségi házasságot. Két fiunk született, akik
a Mátyásföldi Plébániára járnak hittanra, emellett tagjai a 412. Kalazanti Szent József Cserkészcsapatnak.
2007-ben költöztünk Sashalomra, és ezzel
egyidőben kezdtünk el a mátyásföldi plébániatemplomba járni. A plébániai közösségen
belül a Családi Körhöz csatlakoztunk, aminek
keretében több plébániai eseményen, szilveszteri programon, farsangi bálon és kiránduláson vettünk részt.
A mátyásföldi plébániai közösségi események mellett a Schönstatt közösségbe is járunk. Ott kéthavonta veszünk részt ös�szejövetelen, illetve évente egy alkalommal egyhetes Családnapokon erősítjük tovább házasságunkat.
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Horváth Attila

1

972-ben Csongrádon születtem. Gyermekkorban megkereszteltek, de sajnos
vallásos nevelésben nem részesültem. 14
éves koromig éltem szülővárosomban, majd
tanulmányaim folytatása céljából Hódmezővásárhelyre kerültem.
Feleségemmel – Szilviával – 1996-ban kötöttem polgári, majd 2005-ben – itt a mátyásföldi templomban – egyházi házasságot.
3 gyermekünk született: Zsolt (20), Péter (18),
Veronika (5) évesek. Mind a két fiunk aktív
cserkészvezetőként szolgál a 412. Kalazanti
Szent József Cserkészcsapatban.
Gyermekeim keresztelésére történt készület
alkalmával kerültem közelebb a mátyásföldi
közösséghez. Hamar sikerült beilleszkedni a közösségbe, hála a lelkes hitoktatóknak és a cserkészetnek. Itt lettem felnőttként megtérő. Kb. 8 évvel ezelőtt itt készültem az első szentáldozásomra, később a bérmálásra. Bérmálkozó csoportunk
a bérmálkozást követően is együtt maradt, és azóta mint „Istenkeresők” csoport
működik tovább töretlen lelkesedéssel.
Lelkes szervező vagyok, szívesen segítek a sítáborokban és a családi táborokban.
A Mária Rádiót önkéntes futárként segítem. Védőszentem Don Bosco. Példaképeim,
akik a mindennapjaimhoz erőt adnak, Regőczi István, Böjte Csaba és Pécsi Rita.
Végzettségem műszergyártó és -karbantartó műszerész. 1993 óta dolgozom Csömörön a P&G-nél, mint csomagolástechnikus.
Nagyon sokat jelent számomra, hogy hitemet a mátyásföldi közösségben élhetem
meg.

Egyházközségi képviselőtestület választása

13

Kovács Gábor dr.

1

964-ben születtem Győrött. Gyermekkoromban szüleimmel Tihanyban éltünk. Ministránsként, hittanosként vettem részt a helyi plébániai
életben. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba jártam Győrbe. Itt nagy hatást
tett rám a bencés lelkiség. Az „Ora et
Labora” jelmondat életre szóló útravalót
jelent. Érettségi után felvételt nyertem a
Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol villamos szakmérnökként végeztem.
A gimnáziumi évek alatt ismertem meg
feleségemet, Klárit, akivel immár több,
mint 28 éve élünk boldog házasságban.
1994-től lakunk Mátyásföldön. Három
felnőtt gyermekünk van, akik vezetőként aktívan részt vesznek a 412. Kalazanti
Szent József Cserkéscsapat munkájában, közösségi életében.
A keresztény kisközösségi életbe egyetemista korunkban kapcsolódtunk be, és
azóta is aktív tagjai vagyunk egy regnumi közösségnek. A másik közösségünk a
Családi kör, amit 2002-ben indítottunk útjára itt, a Mátyásföldi Plébánián. 2006-tól
a MÉCS családközösségekhez csatlakoztunk.
2002 óta minden évadban kéthetente találkozunk.
A Mátyásföldi Plébánia Képviselőtestületének közel 10 éve vagyok a tagja. Műszaki szemléletemmel, építő kritikával próbáltam segíteni a közös munkát.
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Kurucz Róbert Imre

1

971-ben Pásztón születtem. Gyermekkoromat szüleimmel Héhalomban töltöttem. 1976-tól rendszeresen ministráltam,
a héhalomi templomban, majd 1983-tól kisegítő kántorként szolgáltam az ottani egyház
községet.
1995-ben költöztünk családommal Mátyásföldre. Jelenleg felesé-gemmel Kurucz Andreával (1970), két gyermekünkkel – Péter Mihály (1996), és Anna Katalin (1998), valamint
Édesapámmal öten élünk együtt.
Egy testvérem van, aki a családjával szintén
Mátyásföldön él. Mindnyájan a mátyásföldi
templomba járunk.
Villamos üzemmérnöki, valamint szakközgazdász végzettségem mellett a jászberényi Szent Cecília kántorképzőben okleveles
kántor képesítést szereztem.
Kereskedelmi és marketingigazgatóként dolgozom az ország legnagyobb gyógyszer-informatikai vállalatánál.
A munkahelyi feladataim mellett szívesen foglalkozom elektronikával, orgonákkal, orgonálással. Nagyon szeretem az orgonamuzsikát, de szívesen meghallgatok
minden zenét.
1995-től rendszeresen kisegítő kántorként veszek részt a Mátyásföldi Plébánia
életében. Az orgonakarbantartásában, -hangolásában és -felújításában is aktívan
közreműködök.
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Magasházi Gábor

2

006-ban – 34 évesen – felnőttként tértem meg. Rövid keresés után jutottam
el a Mária Rádióhoz, ahol mobilstúdiós
önkéntes munkát végeztem feleségemmel kb.
1 éven keresztül.
2008 környékén csatlakoztunk a Mátyásföldi Plébánia egyik közösségéhez, a MÉCS családi körhöz, és egy hittancsoporthoz, amelynek tagjai akkor bérmálkozásra készültek.
Feleségemmel akkoriban ismerkedtünk csak
a hitünkkel és az alapokat tanultuk. Később a
csoportot átkereszteltük Istenkeresőkre, első
áldozók lettünk, és mai napig ehhez a csoporthoz tartozunk.
Volt egy időszak, amikor a plébániai újság
felélesztésén dolgoztam dr. Bátorfi Béla plébános atyával, aminek eredményeként
megjelent a „Vízforrás Magazin” című elektronikus újság. Tanulásban és az életben
való elindulásban több éven keresztül támogattunk egy afrikai árva kislányt. Életem eddigi legfelemelőbb eseménye volt, amikor a hozzám lelkiségben egyik legközelebb álló püspök atya – Dr. Székely János – kiszolgáltatta részemre a bérmálás
szentségét. Védőszentem Keresztes Szent János lett, akinek életét és lelkiségét példa
értékűnek tartom. Sikerült eljutnom a Manréza házba is, ahol egyhetes szentignáci
lelkigyakorlaton vettem részt.
Jelenleg a XVII. kerületben lakunk feleségemmel és két kis gyermekünkkel, de
a vasárnapi szentmisékre rendszeresen ide járunk. Ezen kívül igyekszünk minden
kedden az Istenkeresők közösségébe is visszajárni. Mindig szívügyemnek tekintettem az Istenkeresők csoportban való aktív részvételt, továbbá – feleségemmel
együtt – tagjai vagyunk a szentignáci „Belső út” imacsoportnak is. Ezen túl a plébániai közösséget is igyekszem segíteni, ahol tudom.
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Mihály Etelka

C

saládom közel ötven éve költözött Mátyásföldre.

A Belvárosi Szent Mihály-templomban kereszteltek, de már Mátyásföldön voltam
elsőáldozó, bérmálkozó, és itt részesültem a
házasság szentségében is.
Egy egyetemista leányom van.
1986-tól veszek részt templomunk egyházzenei életében orgonálással, énekvezetéssel,
Kárpáti József orgonaművész tanítványaként.
A Budapesti Tanítóképző Főiskola és a Pécsi
Kántorképző elvégzése után dr. Bátorfi Béla
plébános atya 1989 szeptemberben nevezett
ki a Mátyásföldi Plébánia kántor-hitoktatójává.
Dolgoztam a rendszerváltás utáni óvodai-iskolai hitoktatás bevezetésén, a Közösségi Ház életének elindításában. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetem hittanári szak elvégzésével már minden korosztályt tanítottam kerületünk két általános iskolájában, három óvodájában és a plébánián
egészen az ezredfordulóig.
Ének–zene szakos tanárként 1995-ben a Szent Cecília kórus vezetésével bíztak
meg, mely 70 éves múltjával, rendszeres heti próbáival plébániánk legrégebben szolgáló közössége. 2009-ben az egyházi év ünnepköreit felölelő kórusművekből CD-t
készítettünk Rieth József kántor kollégám közreműködésével.
2012-ben plébániánk néhány mélyen vallásos családjának gyermekeiből – vezetésemmel – megalakult a Szent József gyermekschola. Ettől kezdve a legkisebbek
is részt vesznek az Úr dicsőítésében. Szeretném nekik és minden templomba járó
testvéremnek továbbadni az egyházzene – ezen belül is a gregorián – szeretetét,
és azt a felismerést, hogy eredményes szolgálatra csak az képes, aki valóban éli a
liturgiát.
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Naszada János

1

976-ban Budapesten születtem. Mátyásföldön, a Jókai utcai lakótelepen nőttem fel
szüleimmel és négy testvéremmel.
Jelenleg Nagytarcsán lakom feleségemmel
együtt, aki tanítónő.
Világosítóként dolgozom az MTVA-nál.
1995-ben az akkori mátyásföldi ifjúsági csoporton keresztül találkoztam Istennel. Itt voltam életemben először szentmisén.
Ez egy gitáros szentmise volt, ami azóta is
nagyon fontos az életemben.
1998-ban – éppen a születésnapomon – dr.
Bátorfi Béla plébános atya itt, a mátyásföldi
templomban keresztelt meg.
Elsősorban a vasárnap esti szentmiséken, de
szükség esetén egyéb alkalommal is (pl. keresztutak) gitáros szolgálatot látok el itt
a templomban.
Szeretnék ezen felül is hasznos tagja lenni a plébániai közösségnek.
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Nándori Gergely

41

éves, 4 gyermekes családapa vagyok,
történész-szociológus-politológus
végzettséggel.
Gyermekkoromtól kezdve itt éltem Mátyásföldön, így a Mátyásföldi Plébániához sok
szállal kötődöm. Ezek közül talán legerősebb
a 412. Kalazanti Szent József Cserkészcsapathoz való kötődésem, melynek újra alapítása
óta – feleségemmel együtt – tagja vagyok.
Napjainkban már gyermekeim is ebben a csapatban élik cserkészéletüket.
Levente fiam itt Mátyásföldön készül az első
szentáldozására, amelyre ez év őszén kerül sor.
Családi vállalkozásunkban dolgozom, de a
pedagógusi hivatást is igyekszem továbbra is
folytatni. A Gödöllői Premontrei Gimnáziumban óraadóként tevékenykedtem.
Családommal Árpádföldön élek, de a gyermekkori emlékek, a szülői és testvéri
ház, valamint a plébániai közösség továbbra is Mátyásföldhöz köt, így rendszeresen
idejárunk szentmisére.
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Németh György

1

951-ben Budapesten katolikus családba születtem. Szüleimmel és bátyámmal
Mátyásföldön laktunk. Ebben a templomban kereszteltek, itt lettem elsőáldozó, majd
bérmálkozó, és itt kötöttem házasságot feleségemmel, aki református. Ő közgazdászként
dolgozik. Két gyermekünk született. Idősebb
fiunk 29 éves, tanár, 3 éve nős, felesége tanító, Mindketten Soroksáron tanítanak és a Pesterzsébeti Főplébánián szolgálnak. Fiatalabb
fiunk 27 éves, nőtlen, postai ügyintézőként
dolgozik a IX. kerületben. Nagykorúvá válása
óta – sajnos – nem gyakorolja vallását. Imádkozom érte, hogy ez megváltozzon.
Végzettségem villamos üzemmérnök. Aktív
koromban közel 40 évet dolgoztam a MÁV-nál. 2008 végén lettem nyugdíjas.
Három éve a XVII. kerületbe költöztünk, de továbbra is rendszeresen Mátyásföldre járok szentmisékre, és egyéb alkalmakra.
2000-ben kerültem a plébánia képviselőtestületébe, amelynek azóta tagja vagyok.
2004-től világi elnökként igyekeztem segíteni előbb Béla atya, majd 2013-tól Márton atya munkáját, azokkal a feladatokkal, amelyeket világi hívőként végezhettem.
2004 óta áldoztatóként szolgálok itt a templomban és augusztus 20-án a Bazilikában, valamint esetenként igeliturgiát is tartok. Éveken keresztül szerveztem és
segítettem a hittanos gyermekek és a cserkészek nyári táborokba vasúton történő
utaztatását. Továbbra is fontos feladatomnak tartom, hogy a testület által meghozott döntések végrehajtásában plébános atyát támogassam, munkájában segítsem.
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Németh-Nagy Melinda

1

980-ban születtem, és kisebb megszakítássokkal gyerekkorom óta a Mátyásföldi
Plébánia közösségéhez tartozom.
2007-ben házasodtunk össze férjemmel.
Három gyermekünk született, Luca és Zénó
hétéves ikrek, Rézi ötéves.
Kertészmérnökként végeztem, jelenleg oktatási, továbbképzési projektek megvalósításán
dolgozom.
Férjemmel a mátyásföldi ifjú házas közösség
tagjai vagyunk, illetve most már két nagyobb
gyermekünkkel együtt a 412. Kalazanti Szent
József Cserkész-csapathoz is tartozunk. A Mátyásföldi Plébánia életében igyekszem aktívan
részt venni, és lehetőségeim szerint feladatot
vállalni. A 412. Kalazanti Szent József cserkészcsapatban őrsvezető, rajparancsnok,
illetve csapatparancsnok-helyettes voltam, 2014-től pedig csapatparancsnokként
szolgálok, lelkes vezetőink segítségével.
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Pácz Tamás

1

978 – a születésem – óta a Mátyásföldi
Római Katolikus Plébánia tagja vagyok.
Ebben a templomban dr. Rajz Mihály atya
keresztelt meg születésemet követően egy hónappal.
Öt éves korom óta rendszeresen ministrálok, s igyekszem a fiatalabb ministránsokat is
tanítgatni. Mátyásföldön voltam elsőáldozó, s
itt is bérmálkoztam. Áldoztatóként három éve
szolgálok templomunkban.
A plébániai hittantáborokban egyetemista korom óta veszek részt Ezen kívül egyéb
programokat is szervezek az egyházközség
ifjúságának.
A plébánia képviselőtestületének hét éve vagyok tagja, egyben jegyzője is.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd egyetemi tanulmányaim
után a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban kezdtem el tanítani biológia–
német szakos tanárként. Hat éve végzett az első osztályom (az volt a gimnázium
utolsó fiúosztálya). Jelenleg is ugyanott tanítok, egyben egy végzős osztály osztályfőnöke vagyok.
1990-ben tettem cserkészfogadalmat, és azóta is tagja vagyok a 412. Kalazanti
Szent József Cserkészcsapatnak. A csapatban őrsvezetőként és rajparancsnokként
is tevékenykedtem. Szívesen sportolok, kirándulok.
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Pásztor Sándor

1

964-ben születtem Egerben. Középiskolás
korom óta élek Budapesten. Villamosmérnök–szakközgazdász diplomám van.
Feleségem, Ági eredeti végzettsége tanár. 10
éve nemzetközi koordinátorként dolgozik a
Budapesti Gazdasági Egyetemen.
Két gyermekünk született. Emese lányunk
közgazdászként végzett Budapesten. Jelenleg
Németországban él férjével és 10 hónapos
kisfiúkkal, Flóriánnal. Balázs fiunk a Budapesti Corvinus Egyetemen tanul, mester szakon.
1993-tól óta saját vállalkozásomban, az Interelektronik ITS Kft.-ben dolgozom.
2000-ben költöztünk Mátyásföldre a Csinszka utcába, és attól kezdve vagyunk tagjai a
Mátyásföldi Szent József plébánia közösségének.
Gyermekeink már itt voltak elsőáldozók, itt bérmálkoztak, és Emesének itt volt
az esküvője is.
Életem során több lelkigyakorlaton is részt vettem. Cursillot 2003-ban végeztem
Kőszegen, majd 2008-ban Budatétényben elvégeztem a munkatársképzőt. Utána
többször szolgáltam a Budatétényi Cursillo törzsében.
2010 óta vagyok tagja a plébánia képviselőtestületének.
2016 februárja óta a Via Veritatis Alapítvány elnökeként is tevékenykedem.
A Mária Út egyesület önkénteseként az 1Úton nemzetközi zarándoklat egyik
szakaszának vezetője vagyok. Évente több alkalommal veszek részt egyéb zarándoklatokon is.
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Rieth József

1

967-ben születtem. Feleségemmel – Katalinnal – 1988-ban kötöttünk házasságot.
Gyermekkoromat a Városmajorban töltöttem. Előbb ministráns voltam, majd a gimnázium mellett elvégeztem a kántorképzőt, aminek eredményeként segédkántor lettem.
Előbb konzervatóriumban, majd a Zeneakadémián tanultam harsona szakon.
Mivel az informatika is érdekelt, számítógép-műszaki és programozói diplomát is szereztem. Házasságkötésünk óta lakunk a kerületben. Három felnőtt lányunk van.
Részt veszünk a Házas Hétvége katolikus
lelkiségi mozgalomban. Kisegítő kántor vagyok, énekelek a templom Szent Cecília kórusában, és orgonán kísérem a műveket. Magam is szereztem a kórus számára néhány
darabot.
Eredetileg a Mátyásföldi Szent József plébániatemplom számára készítettem azt
a Diatár programot, amely alkalmas az énekszövegek kivetítésének modernebb
megoldására, de az interneten elérhetővé tettem (ellenszolgáltatás nélkül), úgyhogy
több száz templomban ma is örömmel használják a programot. Kurucz Róbert kántortársammal és barátommal digitális orgonákat építünk és javítunk a kerületben
található műhelyünkben. Jelenleg templomunk orgonájának bővítésén dolgozunk.
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Szabó Szilárdné

S

zabó Szilárdné (Kelemen Judit) vagyok.
1952. november 24-én születtem Budapesten. Építésztechnikusi alapképesítésem-, felsőfokú beruházói- és építés-gazdász
szakképesítésem van.
2014 óta nyugdíjas vagyok. Római katolikus
családban nevelkedtem. 1963-ban a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templomban bérmálkoztam. 1972-ben a Budavári Nagyboldog
asszony-templomban kötöttünk házasságot
férjemmel Szabó Szilárddal, és ekkor költöztem Mátyásföldre. Azóta itt élünk Édesanyámmal együtt. Két gyermekünk született.
Juti lányom ma Kiskunmajsán, egy tanyán
él két kisebbik unokámmal, Mártonnal (16) és
Mátéval (12). A legidősebb unokám Sándor (20), az idei tanévtől velünk lakik, mert
itt, Budapesten tanul.
Szilárd fiam a Kossuth rádió sportriportere, önálló életet él. Neki még nincs családja.
2005-ig – sajnos – nem gyakoroltuk vallásunkat. Ekkor a Belvárosi Szent Mihály-templomban, Füzes Ádám atya által indított Alpha kurzuson vettem részt.
Ennek eredménye volt. hogy megtértem, és egy évvel később férjem is. Azóta elkötelezett híve vagyok ennek az evangelizációnak.
Márton atya támogatásával és vezetésével elindítottuk a mi plébániánkon is az
Alpha kurzust. 2014 év őszén volt az első, és ez év májusában fejeződött be a 6.
Alpha kurzus.
A Plébánia több közösségének is – Biblia kör, Szent Ignáci „Belső út” imaközösség,
Nyugdíjas klub – tagja vagyok.
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Szakács Katalin dr.

2

014-ben itt a Mátyásföldi Szent József
plébániatemplomban bérmálkoztam. Ez
volt eddigi életem egyik legboldogabb
napja.
Cinkotán lakom, két felnőtt gyerekem van,
Júlia és Mihály. A közösség életébe aktívan bekapcsolódtam. Tagja vagyok az Istenkeresők
csoportjának, az Alpha csapatnak és a Családi körnek. A nyári táborokban segítőként vettem részt, a gyermekfarsangban az előkészítő
csapat tagjaként dolgoztam. Egy tanéven át
hittant tanítottam a Cinkotai Batthyány Ilona
Általános Iskolában. Nagyon szeretem a gyerekeket, ők is engem.
Szeretek ide járni. Szeretem a közösséget és
a közösség tagjait.
Köszönöm a bizalmat, hogy jelölést kaptam a képviselőtestületi tagságra. Ha a
szavazás úgy hozza, teljes és tiszta szívvel veszek majd részt a munkában.
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Szivi Gabriella dr.

K

ét gyermek édesanyja vagyok. Dorka
10, Zsuzsi 5 éves élénk, vidám kislány.
Jogász végzettségemmel korábban
ügyvédként dolgoztam, majd elfogadtam egy
megbízást a médiában. Így a szerzői jog, médiajog lett a szakterületem.
A gyermekek születése után részmunkaidős jogtanácsosként folytattam ezt a sokszínű munkát.
Különösen az archívumokkal és a filmek,
hangfelvételek, fotóművészeti alkotások felhasználásával kapcsolatos – a gyakorlatban
sokszor igen összetett, izgalmas – ügyeket
szeretem.
Férjem informatikusként dolgozik.
Szüleim eleinte nem jártak templomba (bár nagyszüleim igen vallásosan éltek).
Általános iskolás koromban egy barátnőmmel együtt elkezdtünk hittanra járni. Tíz
éves koromban, elsőáldozásom előtt keresztelkedtem meg itt, a Mátyásföldi Szent
József plébániatemplomban.
Az elsőáldozást követően több plébániai csoportban is kerestem a helyem, de állandó közösség hiányában gyakran egyedül értelmeztem – emiatt néha nem helyesen – a Bibliát. Szüleim halála után nagynénémmel együtt kezdtünk rendszeresen
járni Druzsin József bérmálkozásra felkészítő hittanóráira. E felkészülést követően
– immár valóban tapasztaltan, felnőttfejjel – bérmálkoztam. Azóta hétről hétre
érzem ennek a közösségnek, és a szentmiséken hallott prédikációk – sokszor a
mindennapi életben azonnal gyakorlatra váltható – tanításainak a biztonságot adó
erejét.
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Zátrochné Kovács Katalin

A

mátyásföldi Szent József plébániatemplomban kereszteltek. Kisgyermek
korom óta ide jártam szentmisére,
hittanra. Tizenévesen csatlakoztam az akkori ifjúsági hittan csoporthoz, ahol megtanultam gitározni, amivel a mai napig is szívesen
szolgálok szentmiséken. A közösséggel rengeteget kirándultunk, „Ki mit tud?”-ot rendeztünk, különböző színdarabokkal készültünk
a templomban az ünnepekre. Hittanos barátaimmal a „Mi újság” című lapot szerkesztettük.
A férjemet is ebben a közösségben ismertem
meg. Miután összeházasodtunk, Nagytarcsára
költöztünk, de a mai napig többnyire ebbe a
templomba járunk, mert a mátyásföldi katolikus közösséget érezzük otthonunknak
Két gyermekünket is idehozzuk szentmisékre, így itt ízlelgetik az istenhitet, és a
közösségi életet.
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