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Az ünnepség szentmisével kezdődött, ame-
lyet Esterházy László pápai káplán, kanonok, 
kerületi esperes, plébános celebrált a de-
menciával élő személyek napközbeni ellá-
tását és tartós elhelyezését biztosító Názáret 
Ház udvarán. Balog Józsefné az intézmény ve-
zetője köszönetet mondott az otthon lakójá-
nak, Herpy György atyának a szolgálatáért és 
köszöntötte abból az alkalomból, hogy idén 
ünnepli vasmiséjét. Ezt követően beszédet 
mondott dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, a 
Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, aki 
hangsúlyozta, mindenképp törekedni kell 
arra, hogy minél magasabb legyen az egész-
ségben megélt évek száma, ennek kapcsán 
pedig a természetközeli élet és a spiritualitás 
egészségre gyakorolt pozitív hatásáról be-
szélt. A  demencia kapcsán a cselekvő és el-
fogadó szeretet fontosságát emelte ki, mint 

mondta, a szeretetszolgálat évtizedekkel ez-
előtt az elsők között állt az érintettek és csa-
ládjaik mellé. 

Láng Zsolt polgármester beszédében Sütő 
András szavait idézte, aki azt írta, „önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött”. 
– Hiszünk abban, hogy a II. kerület közössé-
ge csakis úgy lehet teljes, ha valamennyi tagja, 
így az idősek is biztonságban érzik magukat 
és tudják: figyelünk rájuk. Nem feledkezünk 
meg azokról, akik nehéz helyzetben vannak, 
akik támogatásra szorulnak. Ezért több olyan, 
más településen nem jellemző támogatást és 
szolgáltatást is nyújtunk lakosaink részére, 
amely jelentős segítséget jelent azoknak, akik 
nehéz napokat élnek meg – fejtette ki. 

Varga Mihály pénzügyminiszter, ország-
gyűlési képviselő köszöntőjében arról be-
szélt, hogy az új udvar névadója, Assisi Szent 
Ferenc élete példamutató a mai ember szá-
mára is: hátat fordított a karriernek, gazdag-
ságnak és az elesetteken segített. Mint em-
lékeztetett, a szent megalapította a ferences 
rendet, amely nyolc évszázada végzi hatalmas 
erejű üdvös tevékenységét. – Hit, értelem és 

Megszépült a szeretetotthon udvara
Megszépült a pesthidegkúti XXIII. János 
Otthon udvara, amelyet Assisi Szent Ferenc-
ről neveztek el. A megújított zöldfelületek, 
padok és kert mellett egy elkerített részen 
kisállatok számára alakítottak ki lakóhelyet. 
A természeti környezet a tapasztalatok 
szerint jó hatással van a demenciával élő 
idősekre. Az új udvart ünnepélyes kere-
tek között Varga Mihály pénzügyminiszter, 
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és a 
Katolikus Szeretetszolgálat képviselői adták 
át június 6-án.
 

cselekvés hármas egységében élni az életün-
ket, ezt üzeni ebben az épületben is a Szent 
Ferenc-i hit. Akkor kap az ember, ha ad. Há-
lás vagyok azért, hogy támogathattam a fej-
lesztés megvalósulását és együtt örülhetek 
önökkel – zárta beszédét a pénzügyminiszter. 

A beszédek után Esterházy László kano-
nok megáldotta az udvart, ahová kisállatok 
költöztek (terápiás kutya, nyulak, tyúkok, 
papagájok). Kialakítottak továbbá egy mini 
füvészkertet. Az  udvar a nevét az ismert 
szentről kapta, aki a hagyomány szerint a be-
lőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve 
az állatokkal is tudott beszélgetni Isten di-
csőségére. 

Radnainé dr. Egervári Ágnes, Láng Zsolt és 
Varga Mihály avatta fel az udvart, és vágta el 
a nemzeti színű szalagot. Az  ünnepség a la-
kók és dolgozók műsorával, illetve a Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont Alapfokú 
Művészeti Iskola vonós zenekarának kon-
certjével folytatódott. Végül állófogadással 
zárult az esemény, amelyen Csabai Péter, Mak-
ra Krisztina, Riczkó Andrea és Skublicsné Man-
ninger Alexandra képviselő is részt vett.
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