
Házaspárok útja Nagytályán 

 Idén ősszel, szeptember 24-én sor került a nagytályai Házaspárok útja 

megáldására és végigjárására. 

 Nagytálya egy Eger melletti 900 lelkes község, mely teljesen összeépült 

Maklárral. 1903-ban szentelték fel a templomot a Magyarok Nagyasszonya 

tiszteletére. Nagytálya Maklár fíliája. 

Több évvel ezelőtt feleségemmel, Marikával hallottunk a Házaspárok 

útjáról. Zemplénben járva, Bodrogolasziban szerettük volna végigjárni az 

állomásokat. Sajnos zárva volt a terület, nem jutottunk be. Interneten utánanézve 

kiderült, hogy feleségem Vas megyei szülőfalujának, Vasaljának a 

szomszédságában, Horvátnádalján is van Házaspárok útja. Nagy örömmel jártuk 

végig az állomásokat, lefényképeztük a táblákat. Felmerült bennünk, milyen jó 

lenne egy ilyen a nagytályai templom kertjébe is. 

A Schönstatt mozgalomtól megkaptuk Ozsvár Imri grafikusművész címét. 

Ő tervezte meg az egyes állomásokon lévő táblákat. Felajánlotta, hogy ingyen a 

rendelkezésünkre bocsátja a grafikákat. Ő javasolta, hogy ne fából készítsük el a 

táblákat, mert azok nagyon ki vannak téve az időjárásnak. A műanyag táblák 

elkészítésére javasolta a veszprémi Szinvonal Dekor Kft-t. 

Korózs Péter plébános úr támogatta az elképzelésünket. Vele együtt Orosz 

József polgármester úrnak is elmondtuk tervünket. Ő javasolta, hogy milyenek 

legyenek az állványok, hogyan legyenek felszerelve a táblák. 

 A költségek felmérése után egy mise vége után ismertettük a terveinket a 

kedves hívekkel. Támogatásuk tudatában indítottuk el a gyűjtést. Több mint 1 

millió forint gyűlt össze, amiből még négy Úrnapi oltár vázát is el tudtuk 

készíttetni. 

 Két évvel ezelőtt templomunk körül el is készült a Házaspárok útja. A 

pandémia miatt csak idén járhattuk végig. 

 Az ünnepi eseményre elfogadta meghívásunkat Hortobágyi Tamás Cirill 

pannonhalmi főapát úr, aki falunk szülötte. A szentmise után Főapát úr 

megáldotta a keresztutat. Az egyes állomásoknál a Házaspárok útja kiadványban 

szereplő elmélkedéseket mondta el egy – egy házaspár. Az egyes állomásoknál a 

nagytályai párokon kívül a két szomszédos községből, Andornaktályáról és 

Maklárról voltak. A rövid bemutatkozás után felolvasták az elmélkedést, majd 



elmondták a személyes élményeiket, tapasztalataikat. Az állomások között a 

kiadványban szereplő dalok éneklésében a helybeli Melódia kamarakórus tagjai 

segítettek. A végén szerény agapén beszélgettük meg élményeinket. 

 Nagy örömmel, élményekben gazdagodva tért haza mindenki. 

 

 

Hevesi László és Marika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képek a nagytályai Házaspárok útjáról 

 

Korózs Péter nagytályai plébános, Hortobágyi Cirill panonhalmi főapát és Árvai Zoltán 

egerszalóki plébános a misén 

 

Hívek a szentmisén 



 

A hívek a templom előtt 

 

A 6. állomás 



 

A 12. állomás 

 

A 13. állomás    


