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Gulyka József esperes, címzetes prépost munkássága 
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        Készítette: 

 

Verseczkyné Sziki Éva 

……………………………………………………. (aláírás) 

Isaszeg, 2019.01.24. 

(P. H.) 

 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Verseczyné Sziki Éva 

Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Mátyás király.115/A 

Telefonszám: 0670 45 96615 

E-mail cím: szevav@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

Gulyka József esperes, címzetes prépost munkássága 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet  

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális örökség x  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési x  tájegységi   megyei   külhoni magyarság  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

  Gulyka József esperes, címzetes prépost (1937-2016) 1937. július 17-én Zagyvaszántón 

született. Már fiatal korában elhivatottságot érzett a papi hivatás iránt. Az Egri 

Hittudományi Főiskolát 1960-ban fejezte be. Pappá szentelése után Lajosmizsére, Üllőre, 

Kiskunmajsára, majd Dányba került káplánnak. 1972-ben lett plébános Szentlőrinckátán. 

Az Isaszegi Római Katolikus Egyháznál, 1978 óta szolgál. Személyét a katolikus és nem 

katolikus hívők zöme elfogadta és megszerette a településen. Páratlan odaadással 

viseltetett az idősek gondjai iránt, egyben megértette a fiatalabb generációt is. Önzetlen 

segítségének számtalan példáját lehetne sorolni. Zászlóvivője volt a helyi általános 

iskolákban elindított hitoktatásnak. Létrehozta a Katolikus Otthont, ahol minden 

korosztályt színvonalas egyházi programokkal várnak. Gulyka József szívügye volt a Szent 

István katolikus templom szépítése. 1982-ben elkészíttette a szentélyben lévő nagy freskót, 

majd az ólomberakásos ablakokat. 2008-ban Isaszeg Város Önkormányzata „Isaszeg 

Díszpolgára” kitüntetést adományozott Gulyka József esperes, címzetes prépost úrnak. 

Papságának 57. évében, 2016. szeptember 30-án, életének 79. évében megérkezett 

Teremtőjéhez. Isaszegen 1978-2016-ig nyugdíjba vonulásáig szolgálta a katolikus 

egyházat. Példamutató építőmunkájával irányt mutatott Isaszeg polgárainak a belső és a 

külső rend, a lelki béke és a harmónia megteremtésére. Kedves egyéniségét mindenütt 

szeretet övezte. Szolgálatában hűséges pap, híveinek mindenkori támasza, jó pásztora volt. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

  

 Életét hivatásának szentelte, az isaszegi hívek odaadó segítője volt.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 



honlapok, multimédiás források) 

   

1. Valkony Antal  gyűjteményének videó archívuma 

2. Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

                                           

 
Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 

 
 
 
 
 

 



 
Kápolna újra szentelése a Péceli Idősek otthonában 

 
BESE GERGŐ 

HÁLA ÉS KÖSZÖNET  
Augusztus 15. Nagyboldogasszony Főünnepe. Mária mennybevételéről emlékezünk 

meg katolikus templomainkban és ilyenkor tartják a legtöbb Mária kegyhely búcsúját 

is a világban. Hazánkban is zarándokok ezrei keltek útra a hétvégén, hogy mennybéli 

születésnapján köszöntsék Máriát. 

Máriabesnyőn – ahonnan származom – nagy hagyománya van a szombati, előesti 

(vigília) szentmise megtartásának, melynek végén az Oltáriszentséggel gyertyás 

körmenetet tartunk, hirdetve a nagyvilágnak, hogy Egyházunk él és nem akar a 

templom falainak rabja lenni. 

Besnyőn, három évtizedes hagyománya van annak, hogy a szombat esti szentmise 

szónoka, Gulyka József esperes, isaszegi plébános. Gyermekkorom meghatározó 

papi személyisége az esperes atya, aki vidám, életerős, kiegyensúlyozott 

megjelenésével és persze csodálatos prédikációival elvarázsolta a 

hallgatóságot. Idén is sikerült elzarándokolnom haza, és már nem mint kis 

ministráns, hanem felszentelt pap hallgathattam végig a tanító szavakat. Igyekeztem 

jegyzetelni a prédikációt, hogy közkinccsé tehessem. Íme (ami tőlem telt): 

“Hazaérkeztünk kedves testvérek, az anyai házba. Hiszen mindannyian otthon 

vagyunk Máriánál. Hazajöttünk, és mint jó gyermek ajándékot viszünk az 

ünnepeltnek. De mi is rejlik az ajándékok között? Hálánk és köszönetünk. 

https://777blog.hu/blog/bese-gergo-blog/


Két olyan kifejezés, ami egyre jobban kikopik a társadalomból. Hol van már a reggeli, 

az ebéd, a kapott odafigyelés megköszönése. Elfelejtettünk hálásak lenni. Pedig 

mindannyian Szűz Mária gyermekei vagyunk, testvérek, akiknek tudni kell köszönetet 

mondani a kapott türelmekért, kegyelmekért. 

 

 
 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 


