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A 

nagykörúton minden tíz méterre esik 
egy zsúfolásig telt kocsma; az A38 kon-
certhajó milliónyi programot kínál; ott 

vannak az egyetemi bulik, a színházak; aki 
igazán igényes szórakozásra vágyik, a műpát 
választja; s még mindig vannak olyanok, akik 
nem ábrándultak ki annyira a magyar fociból, 
hogy ne menjenek ki néha egy-egy meccsre – 
őket a Groupama Aréna (is) várja. Nem fővá-
rosi helyismeret-, sem GPs-oktatásra tévedt az 
olvasó, csupán azt szeretném érzékeltetni, a 
budapesten élő fiataloknak, egyetemistáknak 
millió és egy lehetőségük van a szórakozásra, 
kikapcsolódásra. „mondd, te kit választanál?” 
– jól ismerjük az István, a király rockopera hí-
res sorát, ami a budapesti ifjúság körében új 
értelmet nyerhet: sok esetben amilyen köny-
nyű, olyan nehéz is a választás. Hiszen hiába 
van számtalan program és lehetőség, a pénz-
tárcánk nem fogja bírni az idők végezetéig a 
színházkavalkádot, és a mai fiatalok is többre 
vágynak a „kieresztem a fáradt gőzt, aztán 
lesz, ami lesz” opciót ígérő péntek estéknél: 
közösséget keresnek; értéket képviselő és 
közvetítő közösséget viszont egyre nehezebb 
találni. Hogy folytatódik a rockopera dala? 
„segítsetek, segítsetek…” – mi most segítünk!

írásom nem fizetett hirdetés, ingyen is jó szív-
vel ajánlom bárkinek a Görögkatolikus Fiatalok 
clubját – közismert nevén GrFc-t –, mely egy 
budapesten és környékén élő, egyetemisták-
ból és fiatalokból álló, egyre népszerűbb val-
lásos közösség. egy olyan közösség, melynek 
nemcsak görögkatolikus tagjai vannak; csak a 
közös hit számít és elsősorban nem a feleke-
zeti hovatartozás. Ha még mindig budapesten 
tanulnék, alighanem én is „klubtag” lennék, ám 
a „ha” szócskával kezdődő mondatokon nem 
érdemes lamentálni, így helyettem hallgassuk 
meg az egyik „ötletgazdát”, Grunda máriát, aki 
a kezdetekről is mesél. 

„A grFC már negyedik éve működik Buda-
pesten. Az egész úgy kezdődött, hogy Kocsis 
Tamás atya megkérdezte, van-e kedvem egy 
görögkatolikus egyetemista közösség létre-
hozásában segíteni. ekkor már egy éve Buda-
pesten jártam egyetemre, és mivel semmilyen 
görögkatolikus közösség nem volt, nagyon 
éreztem a hiányát. Pont ilyenkor, amikor a 
családi burokból kiszakadunk, és megkezdjük 
a (félig) önálló életet Budapesten, a legna-
gyobb szükségünk lenne arra, hogy a hitünk-
ben megmaradjunk, és a jövőben is megtart-
suk görögkatolikus identitásunkat. ebben egy 
fiatalos, lendületes közösség bizony sokat 
segíthet. Nagyon örültem Tamás atya ötleté-
nek, és rögtön szóltam a Budapesten tanuló 
görögkatolikus ismerőseimnek. Nagyon tet-
szett nekik az ötlet, emellett Tamás atya is hí-
vott pár embert, és így már elegen lettünk ah-
hoz, hogy az egyik este összeüljünk a Fő utcai 
templom hittantermében, a görög gödörben, 
és lerakjuk a grFC alapjait.”

Mik voltak azok az alapok? 
Hogyan tervezték az „alapító tagok” 

a csoport működtetését? 

„Az első szempont, amit nagyon fontosnak 
tartottunk, a rendszeresség volt. egy hetente 
összejáró közösséget szerettünk volna létre-
hozni, hogy a millió változó program mellett 
mindig legyen egy fix este, amiben biztos lehet 
az ember. ezért kijelöltük a kedd estét. Tehát 
ha kedd este van, akkor grFC is van! Úgy ha-
tároztunk, hogy egy laza, kötetlen közösséget 
formálunk. Ha van kedve valakinek besegíteni 
a munkánkba, örömmel fogadjuk a jelentkező-
ket, de azokat is szívesen várjuk, akik csak a 
programokra, előadásokra jönnek el. Minden 
alkalommal vannak új és régi arcok. Természe-
tesen ezzel a saját munkánkat megnehezítjük, 
mert sosem tudjuk pontosan, hány főre szá-
mítsunk, így sokszor nehéz a vacsoraadagot 
eltalálnunk. Általában egy sima kedden nagy-
jából húszan szoktunk lenni. Havonta egy 
kiemelt előadónk van, ekkor ötven-hatvanan 
is vagyunk, de ha zH vagy vizsgaidőszak van, 
akkor értelemszerűen kevesebben vagyunk.”

A biztos pont Budapesten
Sítábor, bál, zarándoklat – így élnek fiataljaink a fővárosban
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Van valamiféle szisztémája ezeknek a 
találkozásoknak, vagy fő a spontaneitás? 

„minden félév elején összeülünk, és előre el-
tervezzük a félév minden keddjének témá-
ját, előadóit, meghívottjait. Minden hétnek 
megvan a saját felelőse, aki ügyel a gödör 
nyitására, a terem berendezésére, a vacsora 
előkészítésére és a mosogatásra. Általában 
egy keddi alkalom úgy néz ki, hogy imádko-
zunk, azután vagy egy vendég előadó, vagy 
Tamás atya tart nekünk előadást, ezután 
bor és zsíroskenyér mellett lazán, kötetlenül 
beszélgetünk. emellett járunk lelkigyakorla-

tokra, zarándokolni, vannak báljaink, szalon-
nasütések, angyalkázás karácsony előtt és 
jótékonysüti-készítések. A grFC-be nemcsak 
görögkatolikusok járnak, hanem a hasonló ér-
tékrenddel rendelkező egyetemisták és fiatal 
dolgozók, akiknek egy értékes, laza, katolikus 
társaságra van szükségük, emellett a hitről, 
Istenről és természetesen a görögkatolikus-
ságról is szívesen hallgatnak előadásokat.”

SESzTÁK VERoNIKA is a kezdetektől tagja 
a GrFC közösségének, így az ő véleménye 
is autentikus lehet a kívülállók számára. 

„Az egyetem elkezdésével kiszakadunk az 
otthoni, keresztény közegből, de sokunk szá-
mára fontos, hogy ne szippantson be teljesen 
az egyetem. A grFC több mint egy hittancso-
port, inkább egy klub, ahol hétről hétre olyan 
témákról hallunk és beszélgetünk, amiket mi 
gyűjtünk össze, mert fontosnak tartjuk a mai 
fiatalok szemszögéből. szeretek kiszakadni a 
mindennapokból, régi barátokkal együtt lenni, 
új emberekkel megismerkedni, akikkel hason-
ló a hátterünk, az értékrendünk, és fontosnak 
tartjuk görögkatolikusságunkat. jó szívvel 
ajánlom mindenkinek, aki Budapesten vagy a 
környékén tanuló vagy dolgozó fiatal, akinek 
fontos a hite, és szeretné a kedd estéit érde-
kes témákkal és jó társaságban tölteni.”

 
 

l	Hogy látod a mai fiatalokat, meny-
nyire nyitottak az ifjúsági, „vallási” 
programokra?

kifejezetten igény van rá. ez nemcsak a 
szervezett programra való igényekből lát-
szik, hanem egyébként is. Ha egy társa-
ságban kiderül, hogy pap vagyok, mindig 
többen jönnek a kérdéseikkel. Nekem az 
a benyomásom, hogy Isten, az egyház és 
általában a hit foglalkoztatja a fiatalokat.

l	Egy-egy előadáson, beszélgetésen 
mennyire aktívak, mernek őszinté-
nek lenni bizonyos témákban?

Attól függ, milyen témáról van szó, illetve 
személytől is függ. Valaki nagyon aktív, va-
laki kevésbé. egyébként húsz fő felett nem 
nagyon tartunk csoportos beszélgetést. Ha 
igény van rá, akkor kiscsoportokra bontjuk 
a társaságot. egyébként én úgy látom, hogy 
alapvetően van igény a beszélgetésre, arra, 
hogy mindenki megszólalhasson. Ilyenkor 
szeretnek megnyílni és őszintének lenni, 
még ha ez sokaknak nem is könnyű. Arra 
próbálunk figyelni, hogy ne erőltessük az 
aktivitást, de mégis finoman próbáljunk 
bevonni mindenkit, hisz így lehetnek igazán 
aktív tagjai a közösségnek. el kell fogadni: 
mindenki értékes, mindenki tud valami jót 
hozzátenni!

l	Számodra mi volt eddig a legkelleme-
sebb élmény, program, találkozás a 
GrFc tagjaként?

sok jó program volt már, amiért nagyon 
hálás vagyok Istennek és a közösségnek 
is. konkrétan nem szeretnék egyet sem ki-
emelni. Inkább, ami közös ezekben: azok a 
pillanatok voltak a legemlékezetesebbek, 
amikor azt láttam, hogy egyházunkban 
vannak értékes, aktív és nagyon szuper fi-
atalok, és ráadásul sokan vannak! ez lelke-
sített és most is lelkesít.

l	Szerinted mivel lehet leginkább meg-
fogni a fiatalokat?

Figyelemmel és érdeklődéssel. olyan dol-
gokról beszélni velük, ami érdekli őket. Nyi-
tott lenni az ő véleményükre és meglátása-
ikra. Figyelembe venni őket és értékelni. ez 
utóbbi nem nehéz, mert nagyon értékesek!

l	Mitől másabb a fővárosban, mint 
 vidéken összefogni a fiatalokat? 
Könnyebb vagy nehezebb?

egyrészt könnyebb, mert ez gyűjtőhely. 
rengeteg fiatal van, és az ilyenfajta közös-
ségi találkozóknak itt erős kultúrája van: 
közösséghez tartozni kell! másfelől nehéz, 
mert rengeteg színvonalas esemény és kö-
zösség van terítéken, amiből válogatnak. 
és miért ne válogatnának? ez motivál, hogy 
próbáljunk mindig színvonalasnak lenni. 
ugyanakkor tapasztaljuk a közösséghez 
való hűséget: akkor is eljövök, amikor épp 
nehéz időszakom van, vagy nem annyira 
érdekel a téma. Azonban ne feledjük! egye-
temista korosztályról van szó, akik előbb-
utóbb már nem lesznek egyetemisták. szá-
molni kell a forgással: valaki elmegy, valaki 
jön. egy generáció már kiment, de helyette 
jöttek újak. ettől eltekintve nagy öröm, 
hogy a régiek még mindig figyelemmel kísé-
rik a közösséget, ahol tudják, támogatják.

l	Központis papnövendékként gondol-
tad volna, hogy egyszer a Te felada-
tod lesz a budapesti egyetemisták 
megtalálása, összefogása? Hogyan 
éled meg ezt a tisztséget, az egyete-
mi lelkészséget?

központis szeminaristaként nagyon szeret-
tem volna egy ilyen jellegű közösség tagja 
lenni, de nem volt rá lehetőségem. Talán ez 
is motivált. De ami lelkesít, hogy fiatal pap-
ként van lehetőségem fiatalokkal foglalkoz-
ni. ez kötelesség és lehetőség. most ez a 
dolgom, amit a jelenlegi helyzetemben kár 
lenne nem kihasználni, főként, ha érzem a 
támogatást „fentről” és „lentről” egyaránt.

„Közösséghez tartozni kell!”
– INTERJú KoCSIS TAMÁSSAl, 

A bUDAI Fő UTCAI EGyHÁzKözSéG 
KÁPlÁNJÁVAl, EGyETEMI lElKéSSzEl
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Milyen témákra 
és programokra lehet számítani? 

„Nagyon sok olyan programot szerveztünk, 
amikre szívesen emlékszem vissza. Ilyen pél-
dául az első grFC-s farsang, a tavalyi grFB 
(görögkatolikus Fiatalok Bálja) vagy a ti-
hanyi és a viszlói lelkigyakorlatok. Az őszi 
máriapócsi zarándoklatok mindig feltöltenek 
lelkileg. Izgalmas volt az is, amikor kisfilm 
készült a grFC-ről. Idén először szerveztünk 
sítábort szlovéniába, ami szintén jól sikerült. 
Rám személy szerint Bellovics gábor jezsu-
ita atya előadása gyakorolta a legnagyobb 
hatást, de gajer László atya előadása is na-
gyon elgondolkodtatott. Az évek során ren-
geteg kiváló előadó fordult meg nálunk, mint 
például Atanáz püspök atya, Papp Miklós, 
Nagy Bálint, Makláry Ákos, Hodász András és 
Mihályi jeromos atyák; de nemcsak egyházi 
személyeket hívunk, például a Béres házas-
pár (a Béres-csepp tulajdonosai) vagy soltész 
Ian motivációs tréner is tartott már nekünk 
előadást. ebben a félévben sem leszünk híján 
az érdekes alkalmaknak, hiszen a kiemelt elő-
adók között szerepel Fülöp metropolita atya, 
Fábry Kornél és Csépányi gábor atyák is. Nem 
minden alkalomra hívunk külön előadót, ilyen-
kor a grFC vezetője, Kocsis Tamás atya tartja 
az előadásokat. személyes kedvencem, ami-
kor Tamás atya a témába belefűzi a családi 
történeteit, és gyermeknevelési tippeket osz-
togat, ilyenkor nagy hahotában tör ki az egész 
társaság. Az alkalom után mindig van egy kis 
elemózsia, amit mi szoktunk előkészíteni. szu-
per buli együtt kenni a kenyereket, mikróban 
pattogtatni a kukoricát, és teát főzni. Tavaly 
szerveztünk egy esti akathisztosz imát a bu-
dai szent Flórián-templomban, sok embert 
meghívtunk, itt találkoztam egy református 
lánnyal is!” 

KoMPoRDAy TAMÁS nem régi motoros 
a GrFC-ben, éppen ezért lehet érdekes 

tőle hallani, hogy csöppenhet bele 
valaki véletlenül egy ilyen közösségbe.

„A tavalyi bálon és az azt követő bulin ta-
lálkoztam először a grFC-s csapattal, s any-
nyira jól sikerült az egymásra találás, hogy 
nem volt kérdés a folytatás. Apukám ágán 
görögkatolikusok vagyunk, és amíg nem 
kerültem ki szentendrére a Ferences gim-
náziumba, addig sokat jártunk a Fő utcai 
görögkatolikus templomba szent Liturgiára és 
a görög  gödörbe cserkészgyűlésekre, amely 
jelenleg a gRFC-s alkalmak helyszínéül szol-
gál.  Aztán következett egy jó pár év latin rítus, 
ami egyébként a mai napig közel áll hozzám. 
Mindenesetre sok szállal kapcsolódom ehhez 
a közeghez, csak az élet elsodort más irány-
ba, de most igyekszem újra felvenni a fonalat, 
és jobban elmélyülni a görögkatolikusság mi-
kéntjében.”

Milyen élményekben volt részed  
az első évben?

„Az őszi máriapócsi zarándoklat elég megha-
tározó volt számomra. Az volt az első alka-
lom, amikor több napot is együtt töltöttünk, 
és bőven jutott idő tartalmas beszélgetésekre, 
elvonulós elcsendesedésre és esti csapatépítő 
lazításra egyaránt. Aztán ott volt az idei síe-
lés, ami a kevés hó ellenére nagyon jól sikerült, 
legalábbis ami a közösségépítő részét illeti. ez 
volt talán a két legnagyobb szervezést igénylő 
program, de ezeken kívül is volt bőven olyan, 
ami nagyon jól sikerült, akár ha csak az elő-
adásokra gondolok, vagy éppen, amikor a 72 
óra kompromisszum nélkül program keretében 
a jezsuitáknál voltunk. Minden olyan fiatal-
nak ajánlom a grFC-t, aki olyan közösséget 
keres, ahol a közös pontot a hasonló keresz-
tény értékek mentén való gondolkodás jelen-
ti, valamint szeretne hétről hétre valamilyen 
 izgalmas témáról hallani, beszélgetni.”

Miért jó közösséghez tartozni? Nem nehéz 
egy nagyvárosban élő fiatalnak értéket 

képviselő közösséget találnia? 

„Ha az ember kialakított magában egy érték-
rendet, ami szerint próbálja élni az életét, ak-
kor minél több helyről próbálja megerősíteni 
azt. ez egy értékközpontú közösség esetében 
adott, mert az ember így többnyire olyanok-
kal lép kapcsolatba, akik hozzá hasonlóan 
tekintenek a világra. Nem gondolom, hogy ne-
héz lenne ilyen közösséget találni. Ha az em-
berben már megszületett az igény, hogy ilyen 
közösségbe járjon, akkor meg fogja találni a 
módját, hogy felkutasson egy számára megfe-
lelőt. A grFC-n kívül is sok keresztény közös-
ség működik, és azt látom, hogy egyre többen 
keresnek fel hasonló csoportokat, úgyhogy 
alapvetően pozitívan látom a jelenlegi hely-
zetet.”

S ha már GRUNDA MÁRIÁVAl kezdtük, 
zárjuk is az ő szavaival 
eme rövid kedvcsinálót: 

„Nagyon hálás vagyok a grFC-ért, legfőkép-
pen Istennek, hogy segít, és erőt ad, hogy ez 
a közösség működhessen a sok tanulás és a 
munka mellett. emellett Tamás atya nyitott-
ságáért és közvetlenségéért is nagyon hálá-
sak vagyunk, hogy mindig sok időt és ener-
giát szán ránk hétről hétre. Az ő vidámsága 
és hihetetlen nagy tudása hatalmas vonzerő, 
hogy eljárjunk a grFC-be, annak ellenére, 
hogy Budapesten millió más programot is vá-
laszthatnánk.

A HITüNKeT soKKAL KöNNyeBBeN 
TUdjUK MegéLNI A NAgy FőVÁRosBAN, 
Hogy VAN egy BIzTos 
KözösségüNK, A GRFC.”

Ami Téged is vár kedd esténként, mert a fiatal-
ság budapesten sincs gödörben – legfeljebb a 
Görög Gödörben…

Téged is Vár a                !
Az összejövetelek időpontja: keddenként 19 órától

HelyszíN: Görög Gödör, 1024 budapest, Pengő köz és káplár utca sarka 
(percekre a Mammuttól, a széll Kálmán tértől és a Millenáristól)

E-mail: kocsis.tamas.p@gmail.com
HoNlAP: budai Görögkatolikus egyházközség (www.gorogkatbuda.hu)

Facebook: GrFc



ÉRTÉK

KeljünK fel KoRa hajnalban, És hozzunK 

balzsam helyeTT magaszTaló ÉneKeT az ÚRnaK, 

És megláTjuK KRiszTusT, az igazság napjáT, 

Ki öRöK ÉleTeT áRaszT mindnyájunKnaK.


