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A Magyar Kurír története
A Magyar Kurír név régire nyúlik vissza. Az első ilyen nevű sajtótermék jellege egészen
más volt, és nem is igazán ehhez köti a kezdeteket a jelenlegi főszerkesztő sem. Úgy
gondolom, azért érdekes lehet ennek a története is, hiszen a név az mégis ugyanaz.
Indulás, első évek (1786-1790)
Szacsvay Sándor (korábban a Magyar Hírmondó szekesztője volt) indította útjára
a második magyar nyelvű újságot (azonban első, ami Bécsben jelent meg) 1786.
december 2-án, Bécsben. Egészen pontosan ő csak folytatta, mivel Tállyai Dániel már
júliusban megjelentette az első számot Pozsonyban. Az újság hetente kétszer jelent meg
folyamatosan. Aktuális események rendszeres híradása volt elsődleges célja. Szacsvayt
több ízben is hivatalosan elmarasztalták vallás- és egyház ellenes cikkei miatt. A sokadik
alkalom után a Kancellária azt a döntést hozta, hogy sokkal erősebb kezű cenzorra van
szükség a Magyar Kurír esetében. Ez főként annak a következménye volt, hogy fény
derült rá: csak arra kapott engedélyt, hogy rendeleteket és főként egyházi ügyeket tegyen
közzé. Szacsvay lázadt a cenzúra ellen és szándékosan nem töltötte fel a cenzúrázott
cikkek hasábjait, hanem a “Rostalyuk” megjegyzést írta oda. Nagy hangsúlyt fordított a
hazai (magyarországi, erdélyi) események tudósítására is. Ezekhez felhasználta
személyes ismeretségeit és a hivatalos tudósításokat. Ezek melett figyelemmel kísérte az
európai történéséket is, főként Belgiumra és Franciaországra koncentrálva. A francia
eseményeket nm volt joga közzé tenni, ezért fiktív történetekben mesélte el a fontosabb
momentumokat. Ilyen jellegű munkái nyomán honosította a magyar újságírásban a
glossza és különböző publicisztikai műfajokat. 1787 elejétől kezdve mellékletként jelent
meg a Magyar Múzsa, aminek fő feladat az volt, hogy az újságból kivonja az irodalmi és
tudományos írásokat. A nyolcvanas évek vége felé jelentősen megnőtt az újság
olvasóinak száma, mivel olyan témákat dolgozott fel Szacsvay, amik nagy mértékben
érintették a magyar társadalmat. 1790-ben már 1200 olvasója volt a lapnak, míg például
a Magyar Hírmondónak 400-500.
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Új sajtóviszonyok, Szacsvay eltávolítása (1790-1792)
II. József halála után a magyar sajtó felszabadultabb lett. Erre az időszakra tehető
az újságírás és -olvasás fellendülése is. Érdekes, hogy ez a fejlődés úgy tudott végbe
menni, hogy a cenzúrát szigorították. Ekkor kezdetek nagy hangsúlyt kapni a lapban a
nemzeti sérelmek kérdései, és főként a nemzeti nyelv ügye. Az újság szerkesztését rövid
időre átvette Szacsvay egy munkatársa, mivel Erdélybe és Budára látogatott. Ez alatt
jelentősen elszürkült a lap. A szerkesztőnek csak egy-egy tudósítása jelent meg a lapban,
de ez nem volt elég a megszokott színvonal és stílus fenntartásához. Röviddel hazatérése
után Szacsvayt eltávolították a Magyar Kurírtól 1792 végén. Elsősorban a nemesi
mozgalom külsőleges megnyilvánulásainak elítélése és a francia események jogtalan
tudósítása miatt, de más éles hangvételű írása is közrejátszott ebben. Mindezek ellenére,
vagy éppen ezért az ő érdeme volt, hogy meghonosodott a magyar újságírásban a
politikai publicisztika és szatíra, valamint a glossza és más cikkformák.
Decsy Sámuel az új szerkesztő (1793-1816)
1793 első évfolyamától a Magyar Kurír megjelenése megszakadt. Három
személy jelentkezett a lap folytatására, míg végül Decsy Sámuelt választotta ki a
Kancellária erre a feladatra, higgadtsága és körültekintése végett. Decsy, aki író volt, az
újságírásra első sorban rossz anyagi helyzete miatt vállalkozott, illetve a tudományos
tevékenységet akarta elősegíteni. Létrehozott egy almanachot is, ami három évig meg is
jelent rendszeresen. Azonban a sok tudományos téma szárazzá és unalmassá tette a
lapot. Ennek fő oka Decsy “higgadtsága” és az erős cenzúra volt. A tudományos cikkek
mellett megjelentek a lapban a hivatalos irányzattal megegyező politikai állásfoglalások.
Mindez Szacsvay éles hegyű pennája után valóban üresnek és unalmasnak tűnhetett.
Decsy, száraz stíusa és szabályokhoz igazodó szerkesztése ellenére is megküzdött a
cenzúrával. Erre abból lehet következtetni, hogy több lapszám is befejezetlennek tűnik,
illetve a következő számok elején szabadkozik a hiányosségok miatt a szerkesztő. Amíg
ő szerkesztette a lapot az előfizetők száma jelentősen megcsappant a stílus és
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tartalombeli változás miatt. 1792-ben már csak 592 előfizetője volt. 1798-ban a Magyar
Kurír magába olvasztotta a Bétsi Magyar Merkuriust. Ettől kezdve a másik lap
szerkesztőjével, Pánczél Dániellel közösen szerkesztették a Magyar Kurírt. Erősen
bírálta Decsyt a közélet és az olvasóközönség is, mégis haláláig maradt a lap
szerkesztője. 1803-ban még azt is elmondhatta a szekesztő, hogy a Kurír volt az egyetlen
a magyar folyóiratok közül, amelyik életben tudott maradni.
Decsy halála után (1816-1834)
A Magyar Kurír, az első bécsi magyar nyelvű lap bizonyult a korszak
leghosszabb életű magyar újságjának. Decsy halála után Pánczél Dánielnél maradt a
szerkesztői cím 1821-ig. Pánczél hírlapírói stílusa száraz, nehézkes, provinciális volt és
a nyomdai munkálatok sem voltak tökéletesek. Utána Igaz Sámuel szerkesztette a lapot,
akivel már korábban Pánczél osztozott a szerkesztői címen. Végül 1827-től Márton
József szerkesztésében, alig 150 előfizetővel 1834-ig állt fenn a Magyar Kurír. A
Magyar kurír népszerűsége és színvonala Szacsvay Sándor után folyamatosan csökkent.
Hozzájárult ehhez a két melléklet is: a Kedveskedő és a Sokféle. A Kedveskedőt Pánczél
és Igaz Sámuel adta hozzá a laphoz, míg a Sokfélét Márton József. Emiatt az olvasói
közöny miatt szinte fel sem tűnt a lap megszűnése.
Feltámasztási kísérletek 1834 után
Többen próbálták feléleszteni a lapot, többek között Bajza József, Toldy Ferenc
is tett erre kísérletet, de a Kancellária egyik pályázatot sem fogadta el, csak irodalmi
folyóirat indítását engedélyezték.
Követeztetésként azt mondhatjuk el, hogy a Szacsvay-féle Magyar Kurír ugyan
arra kapott engedélyt, amivel később a Katholikus Tudósító (később: Magyar Kurír) is
foglalkozott. A szerkesztő ezt figyelmen kívül hagyta és vegyesen közölte a világi és
egyházi híreket. Jellemző volt, az ami a mai Kurír alappillére is, hogy nem tett
határvonalat a két téma közé. Ellenségei azért lettek, mert nem csak a világi, de az
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egyházi személyeket is élesen bírálta. Utódai már elhagyták ezt a bíráló, éles hangvételt,
de a lap működése így sem volt tökéletes a cenzúra miatt.
A Magyar Kurír elődjének tekinthető Katholikus Tudósító azonban csak 1909ben indult el, hírügynökségi funkcióval.
Katholkius Tudósító 1911-ig
1909. június 19-től működött hírlaptudósítóként Török Miklós szerkesztésével,
majd Reimann Ádám volt a szerkesztője. 1910-ben már Bericzky Ödön volt felelős a
lapért. 1911-ben egy rövid ideig a Magyar Kurír melléklapjaként létezik a Katholikus
Tudósító.
A jelenlegi főszerkesztő, Neumayer Katalin Bericzky Ödön nevéhez kapcsolta a
hírügynökség elindítását. A hírügynökség funkciója az volt, hogy a katolikus egyházról
belső forrásból menjenek ki hírek a világi és katolikus sajtóba. A kezdetekben sem az
olvasóközönséghez szólt kifejezetten a lap, hanem inkább egy profi hírügynökségként
akart funkcionálni. A célja az volt, hogy más sajtótermékeket lásson el hírekkel és a lap
működése is erre van a mai napig berendezkedve. Erről az első időkből való
pénztárkönyvek is tanúskodnak. Ezt a hírügynökségi tudósító hálózatot nagyon rövid idő
alatt sikerült kiépítenie Beniczkynek. Akkoriban a Katolikus Sajtó Egyesület és a
Püspöki Kar támogatta anyagilag a hírügynökséget.
Magyar Kurír 1911-től
1911. szeptember 11-én indult a Magyar Kurír, Malcsiner Emil szerkesztésében.
1913-ban Beniczky Ödön vette át a szerkesztést, majd 1914-ben ismét Malcsiner Emil
vette vissza a staféta botot. Őt Jámbor Dezső követte 1944-ben. 1988-ban Goják János
ülhetett a szerkesztői székbe, egészen 1995-ig. A kőnyomatos hírlap a magyar katolikus
klérus és a katolikus egyesületek, illetve a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt
félhivatalos lapja volt. Naponta többször közöltek híreket, amik a Magyar Távirati Iroda
útján jelentek meg. 1995 óta Neumayer Katalin a Magyar Kurír főszerkesztője.
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A főszerkesztő kiemelte annak jelentőségét is, hogy a Kurír 1911 óta
folyamatosan megjelent, amit a lap számozásának folytonossága is mutat. A kommunista
diktatúra alatt, 1945-től sem szűnt meg, csak egy nagyon erős cenzúrával tudott
működni az AVH miatt.
A két újságban több közös vonást is találni, mint a nevük. Kezdve azzal, hogy
mind a kettő a maga nemében úttörő volt. Míg a Szacsvay-féle Kurír az újságírásban és
annak műfajaiban tudott újat mutatni, addig a Katholikus Tudósító esetében és a magyar
katolikus egyházzal kapcsolatban, az volt az úttörő felismerés, hogy szükség van egy
katolikus hírforrásra és egyáltalán a hírügynökségre. Mindkét lap a fennmaradásért
kűzdött. Szacsvaynak, és az őt követő szerkesztőknek a cenzúrával gyűlt meg a bajuk
sorozatosan és Kancelláriával. A Katholikus Tudósító, a későbbi Magyar Kurír pedig
anyagi problémákkal kűzdött folyamatosan, ami veszélyeztette fennmaradását is. A
legfontosabb közös tulajdonság azonban a fennállásuk. A 18-19. századi Kurír az első
magyar nyelvű sajtótermék volt, és a leghosszabb ideig tudott fennmaradni. A 20. század
óta napjainkig létező Magyar Kurír pedig lassan 100 éve osztja meg velünk a katolikus
egyház híreit, ami még ma is egyedül álló teljesítmény. Ez alatt a 100 éve alatt az sem
törte meg az újságot, hogy manapság a digitalizáció és médiakonvergencia korát éljük.
A Magyar Kurír napjainkban
Neumayer Katalin, a főszerkesztő
1995 óta a Magyar Kurír főszerkesztője. Az elmúlt 15 évben a Kurír egyfajta
internetes napilappá nőtte ki magát Neumayer Katalin vezetésével, ami nem kis
teljesítmény. Nagyon fontos, hogy emellett nem veszítette el hírügynökségi funkcióját
sem és maradéktalanul el tudja látni ezt a feladatát is. Neumayer Katalin elismert
újságíróként és MAKÚSZ (Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége) tagként kerülhetett
főszerkesztői székbe. A szövetség 2009-ben Nívó-díjjal tüntette ki Katalint kitartó és
alapos munkájáért és a Magyar Kurír vezetéséért, első sorban a hiteles tájékoztatásért.
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Offline-ból online (2005)
A 95 éves Magyar Kurír Közép-Európa legrégebbi hírügynöksége 2005-ben úgy
döntött új formában, bővebb tartalommal jelenik meg az interneten. Ennek több oka is
volt: első sorban fontos megemlíteni az online felület adta lehetőségeket, ami még
inkább hozzájárult a hírügynökségi szerep ellátáshoz is. Ebbe beletartoznak azok a
lehetőségek, hogy nívós háttéranyagokat közöljelenek a hírekkel kapcsolatban, illetve a
háttérbeszélgetések olyan fontos témákban amiről az egyháznak van mondanivalója. Az
online felület lehetőséget ad sokkal több kép közzétételére, az egyszerűbb archiválásra
és a videók, hanganyagok megosztására. Másodszor, nem utolsó sorban fontos szempont
volt a váltásnál, hogy anyagilag kevésbé megterhelő online jelen lenni. Mivel a Magyar
Kurír nem kereskedelmi médium, hanem egyházi, így a híreiért nem tud és nem is akar
pénz kérni. A Kurír az első volt a katolikus nyomtatott sajtótermékek között Európában,
amelyik online felületre váltott a magyar katolikus egyház hatására. Ez a megújulás
szinte ugyanolyan haladó szellemet közvetít az egyházról, mint amikor annak idején
(1909) felismerték, hogy szükség van katolikus hírforrásra. Feladatul kapta a
főszerkesztő (Neumayer Katalin), hogy tegyék vonzóbbá a katolikus egyházat, első
sorban a fiatalok számára. Ehhez elengedhetetlen az online felület létrehozása. A Kurír
feladatának tekinti, ma is, hogy az egyetemes egyház életéről – természetesen ideértve a
magyar egyházat is – híreket, információkat adjanak. Emiatt a honlapon kiemelt helyen
szerepelnek a naponta többször frissített hírek. Külföldi híreik között nagyobb hangsúlyt
kapnak a vatikáni események, de a világ más részein működő katolikus egyházakról is
információkat juttatnak el az olvasókhoz.
Személyes véleményem, hogy a váltás nagyon sikeres volt, és Katalin is
megerősített, hogy másoktól is ezt a visszajelzést kapta. A honlap még 5 év után is
modernnek hat és jól kezelhető, de lassan azért szükséges lesz egy frissítés.
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A Kurír 2010-ben
A főszerkesztő is felismerte, hogy szükséges egy vérfrissítés az online felületen,
ami egyben tartalmi bővüléshez is vezet majd. Aktuális, hiszen 5 éve létezik online a lap.
Katalin kiemelten foglalkozik a Magyar Kurír történelmére vonatkozó anyagok
digitalizálásával, ami helyet fog kapni az új honlapon is. A digitalizált források között
megtalálhatók a Széchényi Könyvtár birtokában lévő összes példány a lapból, illetve a
levéltárból olyan dokumentáció, ami alátámasztja a történelmi múltját. Ezek még
nincsenek feldolgozva, de remélhetőleg erre is sor kerül hamarosan. A frissített
weblapon lehetőség lesz arra is, hogy saját videókat töltsenek fel. Ez azért fontos, mert
eddig csak egyéb portálokról tudtak felhasználni mozgóképeket. Az arculat is változni
fog kis mértékben. Az oldal dizájnja is módosulni fog a szerkezet mellett, illetve a a logó
is újra lesz rajzolva, habár ez alapjaiban véve nem fog sokat módosulni. A színvilágban
nagy változások nem lesznek. Katalin véleménye az, hogy egy ilyen katolikus
hírügynökség esetében a divatoknál és trendeknél előbbre való a hitelesség, precízség és
a visszakereshetőség, így nyilván a megújult arculat ezt tükrözi majd továbbra is.
Fontosnak tartják, hogy a közelgő 100 éves fennállásukról megemlékezzenek,
amihez hosszas előkészületek szükségesek. A jeles alkalommal szeretnék, ha az olvasók
jobban megismerhetnék a szerkesztőséget és a lap életét, mindezt interaktív,
szórakoztató formában.
Egy katolikus hírügynökség működése
A Magyar Kurír működésére a demokratikus szót használnám. Ugyan Neumayer
Katalin a főszerkesztő, de a feladatokat a szerkesztőkkel közösen látják el és közös
megegyezések alapján döntenek, amiket aztán Katalin jóváhagy természetesen. Nem
jellemző a szerkesztőségre, hogy hatalmas hivatalos értekezleteket tartanának, talán
nincs is erre elegendő idejük. A szerkesztők esetében elvárt, hogy beszéljenek idegen
nyelvet, minimum angolul, de az olasz is nagyon fontos, hiszen a vatikáni hírek első
sorban olaszul íródnak. A főszerkesztőn kívül négy szerkesztője van a Kurírnak, de sok
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szabadúszó újságíró, tudósító segíti munkájukat az ország különböző pontjairól. A
külföldi híreket ők dolgozzák fel, amiket a nemzetközi katolikus hírforrásoktól kapnak
rendszeresen.
Az újság, hírügynökség jövőre lesz 100 éves, de ez meg se látszik rajta. Mindig
napra kész és pontos információkkal szolgál, ami mögött hatalmas hagyomány és
történelem áll. Ezt sikeresen ötvözték egy fiatalos lendülettel az online platformon.
A Magyar Kurír a katolikus sajtó tükrében
Keresztény hetilapok
A Keresztény Élet elnevezésű hetilap öndefiníciója szerint a vallásos családok
hetilapja, ami 15 éve létezik. Célja, hogy a teológiában kevésbé jártas emberek számára
érthető módon közöljön vallásos cikkeket, híreket. Ez alapján katolikus népújságnak is
szokta nevezni magát. Főként rövid híreket és fényképeket közölnek. Nincsen online
felülete.
Az Új Embernek több kiadványa is van: az egyik egy hetilap, a másik egy
magazin, illetve műsorújság és egy gyermekújság.. A hetilap Magyarország egyik
legnagyobb példányszámú és egyik legrégebbi orgánuma. A második világháború után,
1945. augusztus 9-én jelent meg első száma. Az 1956-os forradalmat követő fél évi
betiltástól eltekintve folyamatosan, hétről hétre megjelenő, jelenleg 12 oldalas újság a
katolikus egyház egyik legfontosabb kommunikációs eszköze. Rendszeres tájékoztatást
nyújt a világegyház és a helyi egyház eseményeiről, a főbb pápai megnyilatkozásokról.
Tudósít a társadalom, a közélet, a kultúra keresztény szempontból fontos eseményeiről.
A lapban megjelenő kommentárok, kritikák, elemzések a keresztény emberek életét
érintő kérdésekkel foglalkoznak. Érdekes, hogy a sajtótermék honlapján a kapcsolatok
között nem tüntetik fel a Magyar Kurírt, mint hírforrást. Ellenben a Magyar Kurír
rendszeresen közli, hogy az aktuális lapszámban miről lehet olvasni. Honlapjuk nem
túlzottan kidolgozott. A magazinról a honlap alapján az derült ki számomra (habár az
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archívum nem működik), hogy főként program lehetőségekről és kulturális témákról
olvashatunk benne.
A Mértékadó lap az Új Ember legfiatalabb kiadványa, ami egy kéthetente
megjelenő színes televízió- és műsorújság. Célként tűzi ki, hogy a hívő embereket
bátorítsa a média követésére, mert habár a média sokszor ellenségesnek tűnhet, mégis
úgy érzik van benne lehetőség, hogy a keresztény szellemiséget terjessze, tájékoztassa.
Országos periodikák, amik az interneten is jelen vannak
Országos periodika sok található a katolikus kiadványok között, de töredéke van
csak jelen az interneten.
A Szív című jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat honlapja a profizmust
tükrözi. Minden megtalálható rajta, amire egy hívőnek szüksége lehet. A nyomtatott
verzió havonta jelenik meg 40 oldalon. A lapot 1915-ben Bíró Ferenc alapította. Ezt is
többször betiltották. Egy időben Torontóba költözött a szerkesztőség, majd 1990 óta
ismét Budapestre költözött és azóta folyamatos a megjelenése. Minden szám tematikus
része az aLapgondolat rovat, amelyben egy-egy adott témát három-négy kisebb
tanulmánnyal világítanak meg. A Párbeszéd rovatban a vallások és az eltérő világnézeti
áramlatok közötti dialógus előmozdítását szorgalmazzák. A Szív mindegyik száma
igyekszik kiemelni a Szentírás lelkiségi és kulturális vonatkozású értékeit. A Jézus
Társai rovatban a jezsuita lelkiség jelesebb képviselőiről, intézményekről, jezsuita
vonatkozású évfordulókról emlékeznek meg. Minden számnak van családi rovata (Anya,
apa, gyerekek), kulturális figyelője (Értékleső), közölnek személyes reflexiókat
aktualitásokról (Rezdülések), rövid válogatást az egyházi élet híreiből (Innen-onnan),
képmeditációt, imákat, szépirodalmi verseket. A lap közepén található a Szentjánosbogár
rovat, amelynek írói főleg a fiatalabb korosztályt kívánják megszólítani, illetve azokat a
pedagógusokat, akik keresztény gyerekekkel és kisebb közösségek vezetésével
foglalkoznak.
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A Família egy Kárpát-medencei családi magazin. A honlapjuk (Família online)
jól felépített, de többnyire csak az újság tartalmát és archívumát közli. A lap alapvetően
hívő családokhoz szól, ennek megfelelően őket érintő témákat dolgoz fel.
Az IGEN című lap internetes felületre váltott, de emellett nyomtatott verzióját is
megtartotta. A honlap talán a legmodernebb a katolikus honlapok között, ami
valószínűleg annak köszönhető, hogy ez az orgánum első sorban fiatalokat céloz meg.
Nagyon jól sikerült a tartalmat a célközönséghez igazítani. Őszintén megmondom ez
volt az második sajtótermék, a Magyar Kurír után, amiből több cikket is elolvastam. Az
írások is fiatalos lendületet és hangvételt tükröznek, de természetesen főleg egyházi,
vallási témákkal foglalkozik, azonban a kulturális eseményeket sem nélkülözi. A lapot a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. Partnereik között megtalálható a Heti Válasz, a
Konzervatórium Blog, az Embertárs folyóirat, a Szív és természetesen a Magyar Kurír.
A Jel keresztény folyóirat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KESZ)
gondozásában jelenik meg. A KESZ honlapján található meg a folyóirat archívuma és a
legfrissebb száma is. A spirituális és kulturális folyóirat 11 éve létezik. Arra törekszenek,
hogy lapuk megőrizze – az eredeti célkitűzéshez híven – azt a folyóirat-jelleget,
amelynek révén nem csupán egy jelentős civil szervezet belső újságja, hanem a
megjelenő írások kaleidoszkópja mögött megérezheti a változatlan, örök értékeket az
olvasó.
A Képmás egy másik családi magazin, de kissé modernebb felfogásban, mint a
Família. Érdekesség, hogy életmód rovattal is rendelkezik, amiben tanácsokat adnak és
friss tudományos kutatások közölnek. Ez a lap szintén feltünteti a weboldalon, hogy
kapcsolatban áll a Kurírral.
A Népek Missziója évente két kiadvánnyal jelenik meg és főként a missziós
eseményekről tájékoztat. A Pápai Missziós Művek gondozásában jelenik meg.
Az Új Ember gyermekújságát itt említem, mert ez egy havonta megjelenő lap,
aminek Testvérek a neve. Mindig két történet található sok szép színes képpel. A mesék
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mellett színezőket, játékos feladatot, barkácsolási, ügyességi ötletet, kis kuktáknak szóló
receptet, verset, képregényt is felfedezhetnek benne a gyerekek. Első sorban a háromnyolc éves korosztály tagjaihoz szól. Ezek után látható, hogy az Új Ember egy tematikus
magazinná vált az elmúlt időszakban.
Az Új Misszió is egy katolikus folyóirat. Honlapja alapján nagyon hivatalosnak
és konzervatívnak tűnik. 1989-ben születetett meg a lap, ezzel a rendszerváltás utáni
második katolikus sajtótermék lett, amelyet főként egyéni támogatók adományaiból
tartanak fenn.
A Zászlónk egy katolikus diáklap, aminek honlapja igen fejletlen. Megtalálhatók
rajta a korábbi lapszámok és a jelenlegi évfolyam, illetve a legfrissebb szám is. Ezen az
oldalon is megjelenik a Magyar Kurír az ajánlott honlapok között.
A katolikus sajtó (mint a mellékletben látható) rendkívül szerteágazó és igen
termékeny, így azt gondolom, hogy jelen házi dolgozatban a főbb sajtótermékeket
mutattam be. Ezek alapján a Magyar Kurír tevékenysége annyiban megítélhető, hogy
milyen sokféle lap tudja felhasználni híreit és információt, amiket ők gondos munkával
napról-napra összegyűjtenek. Ez egy nagyon nagy teljesítmény és megérdemelné a
Kurír, hogy nagyobb figyelmet és támogatást kapjon, hogy ezt a fontos hírügynöki
feladatot a jövőben is el tudja látni.
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F)

A Magyar Kurír főoldala

G) Interjú Neumayer Katalinnal

Interjú Neumayer Katalinnal (2010.04.30.)
A Magyar Kurírnak ha jól tudom nincsen köze a nevében azonos Szacsvay-féle
újsághoz?
A Magyar Kurírról bátran elmondhatjuk, hogy Közép-Európa legrégebbi katolikus
egyházi hírügynöksége. 1910-ig nyúlik vissza, amikor Bericzky Ödön próbálkozott egy
hírügynökség felállításával, ebből látható, hogy nem Szacsvay-féle Magyar Kurírhoz
kötődik.

Mi volt Bericzky célja az újság létrehozásával?
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Pontosan azért kezdeményezte Bericzky egy hírügynökség létrehozását, hogy a
katolikus egyházról saját belső forrásból menjenek ki a hírek. Akkoriban egyébként úgy
hívták a lapot, hogy Katholikus Tudósító.

Ez abban az időben modern gondolkodásra valott, de ehhez szükség volt anyagi tőkére
is.
Anyagilag ezt a kezdeményezést a Katolikus Sajtó Egyesület és a Püspöki Kar támogatta
valamilyen szinten, és persze Bericzky Ödön saját tőkével szállt be a költségekbe. Az
hogy ez az ötlet megszülettett, vagy hogy egyáltalán létezett Katolikus Sajtó Egyesület
Prohászka Ottokár püspöknek és Banga Béla jezsuita atyának volt köszönhető. Ők
ismerték fel, hogy a sajtó egy nagyon fontos orgánum. Úgy érezték, nem szabad, hogy
az egyház kimaradjon ebből a sajtóéletből. Ezért fontos megemlíteni őket, amikor a
Katholikus Tudósítóról szólunk.

Hogy fogadta ezt a kezdeményezést az olvasóközönség?
Igazából nem az olvasóközönségnek készült, ahogy mi látjuk a fennmaradt anyagokból,
hanem tényleg egy profi hírügynökségként kívánt működni. A lapokat akarta kiszolgálni
és az egész működése erre rendezkedett be. Ezt egy pénztárkönyv is bizonyítja, ami az
első időkből való.

Ez tartalmaz különböző feljegyézeseket tudósítókról a monarchia

szinte minden városából. Ezek alapján láthatjuk, hogy Bericzky nagyon rövid idő alatt
profi tudósítói hálózatot épített ki.

Hogyan működött a 20. század elején egy ilyan hálózat?
A tudósítóknak az volt a dolguk, hogy első sorban egyházi eseményekről tudósítsanak,
de a világi történéséket sem hagyták figyelmen kívül. Az alapelv az volt, hogy az egyház
hírei ugyanolyan hírek, mint minden más és nem kell mereven elválasztani egymástól a
kettőt.
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Említette, hogy korábban Katholikus tudósítő néven működött a hírügynökség. Mikor
váltott nevet?
1911. szep. 11-től lett Magyar Kurír az újság.

Ennek esetleg előzménye volt, hogy betiltották a lapot vagy megszakadt a kiadás?
Folyamatosan megjelent napjainkig az újság. Egyszer sem volt hoszabb szünet a
megjelenésben. Olyan előfordul, hogy nincsenek meg belőle példányok, de a megjelenés
folytonosságát ettől függetlenül, mutatja a folytonos lapszámozás.

Ma is elmondhatjuk a Magyar Kurírról hogy a hírügynökségi szerep az elsődleges?
Most már ezt nem merném így kijelenteni. 2005-ben katolikus Püspöki Konferencia
elhatározta, hogy internetes lappá alakítja át. Ez már önmagában többféle lehetőséget ad
a lapnak. Megtartottuk a hírközlő funkciót elsődlegesnek, amiben különös figyelmet
szentelünk a vatikáni híreknek és a világi egyház fontosabb eseméyneinek. Ebben
mindig nagyon erős volt a Magyar Kurír. Ennek van is befogadó közönsége, mivel a
katolikus sajtó ezeket mindig a Kurírtól vette át. Ezt a funkciót kibővítettük azzal, hogy
próbálunk egyre több magyar híranyagot közölni, de - és itt van a váltás - azt kaptuk
feladatul, hogy tegyük vonzóbbá az egész kataolikus egyházat az interneten keresztül
példáull a fiatalok számára. Ebből már adódik az, hogy megpróbálunk más témákat is
belevenni a hírekbe, amik érdeklhetik a fiatalokat. Elsődleges feladatunknak tekintjük a
hírek közlése melett, hogy sok fotót töltsünk fel az oldalra. Ma már ez kevésnek is
bizonyul, mivel a legtöbb honlap a képek mellett hang- és videó anyagokat is
közöl.Fontos hogy ebben benne van fejlődés lehetősége is egy hírügynökségnek, hogy
nívós háttéranyagokat is tud nyújtani, ami persze ma már megszokott. A híreknek
kommentálását, bővítését teszi lehetővé, illetve háttérbeszélgetéseket olyan fontos
kérdésekről amikről az egyháznak van mondanivalója.

A Kurír ezt hogyan tudta eddig megvalósítani?
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Ebben is igyekszünk jót nyújtani az olvasóknak. Részben külföldi anyagok
tanulmányozásával, és persze hazai szakemberek, tudósok megkérdezésével. Ez nyilván
hírügynökségi feladat, de ezt is lehet úgy csinálni, hogy ne csak egy száraz anyag legyen
belőle, hanem olyan hírek, információk, amit azok is elolvassák akik szeretnék
megismerni az egyház életét, működését.

Ez majdnem olyan nagy felismerés volt 2005-ben, mint annak idején az, hogy szükség
van egy katolikus hírforrásra. Ha jól tudom a Magyar Kurír az első kat online
médiumok között volt.
Azt nyugodtan mondhatjuk hogy a magyar katolikus egyház az elsők között volt akik
felismerték az internet jelentőségét. Előszőr különböző központi honlapokat hoztak létre
és aztán ebbe az áramlatba mi (Magyar Kurír) is belekerültünk. Ekkor egyértelművé vált
hogy a Kurírnak az interneten kell jelen lennie, hiszen egy hírügynökség eleve akkor
hatékony, ha neten jelenik meg. Úgy nem elég hatékony,ha postán továbbítja a híreit,
vagy esetleg faxon. Így olcsóbb is, gyorsabb is, és nagyon sok lehetőséget kínál.

Hogy érzik ez a váltás mennyire volt siekres, illetve milyen visszajelzéseket kaptak?
Azt gondolom hogy ez egy nagy sikertörténet, és talán ezzel nem vagyok nagyképű,
mert a visszajelzések is ilyen jellegűek. Nagyon örültek az egyházi személyek és az
egyházon kívül állók is. Nagyon jónak értékelték ezt a lépést és azóta is azt érzik, hogy a
Kurír egy nagyon fontos szerepet tölt be információ szerzés és kedvcsinálás
szempontjából is.

Ez az online megjelenés tartalmilag és formailag is nagy váltás volt, ahogy én látom.
Igen, a váltás előtt szinte csak az előfizetőkhöz szólt a lap. Akkoriban már csak naponta
két oldalt tudtunk kiadni anyagi okok miatt, mert nagyon drága volt az előállítás. Ezeken
az A/4-es oldalakon már kép sem jelent meg, tehát egyáltalán nem volt látványos és
vonzó a nagyközönség számára. így tényleg csak azok számára jelentett valamit, akik a
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sajtóban dolgoztak és átvettek híreket tőlünk. Illetve voltak papok akik előfizettek a
lapra, főleg a Szent Atya megynilatkozásai végett. Ez egy szűkebb kör volt, de ők
nagyon szerették és igényelték a Kurírt. Ez ma is így van, de az által, hogy a lap
felkerült a netre sokkal szélesebb kört tud megszólítani, illetve költséghatékonyabb is
előállítás szempontjából. Fontos hogy mindenkihez el tud jutni akinek van internet
elérhetősége és ma már egyre többmindenkinek van, még vidéken is.

Milyen szerkesztői struktúrára épül az újság ma?
Nem vagyunk sokan, összesen öten, rajtam kívül négy szerkesztő. Ők ellátnak bizonyos
tudósítói feladatokat is, de első sorban Budapest területén. Időnként tudunk utazni is, de
a felépítés és a további elgondolás is az, hogy a vidéki tudósításokat a helybéli emberek
készítik és küldik be a szerkesztőségbe. Az ideális az lenne, ha minden egyházi
sajtóreferens profi újságíró lenne, vagy legalább melettük lenne egy olyan ember, aki
tud jól írni. Ez van ahol működik, van ahol nem, de reméljük hogy ez is fejlődni fog,
mert így gazdaságos a szerkesztés. Egy hírért esetleg egy napot utazni ma már luxusnak
számít az internet mellett. Van jelentősége a személyes jelenlétnek, de ehhez elegndő
egy helybéli újságíró is, aki ráadásul még jobban is ismeri az ottani embereket és
eseményeket. Ez ugyanúgy precíz és jó munka tud lenni. Az itt ülő munkatársak
fogadják ezeket a híreket, majd átszerkesztik. Fontos, hogy azoknak akik itt szerkesztők
minimum egy nyelvet ismerniük kell, de inkább kettőt. Erre azért van szükség, mert a
munkánk jelentős része abból áll, hogy a nemzetközi egyházat figyeljük. Ilyenkor
eredeti nyelvű forrásokból dolgozunk. Főként olasz, angol vagy német anyagok ezek.
Általában a szerkesztősében demokratikusan dolgozunk, tehát nincsenek nagy hivatalos
értekezletek. Természetesen mindent megbeszélünk egymással. Amikor beérkezünk
elkezdünk dolgozni, nézzük a portálokat és egymással akár skypeon, vagy személyesen
megbeszéljük, hogy kinek mi lesz a napi feledata. Én ezeket jóváhagyom és mindenki
nyugodtan dolgozik tovább. Egymás anyagát szoktuk átolvasni, mert sajnos korrektor
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nincsen a szerkesztőségben. Igyekszünk úgy átnézni egymás anyagát, hogy minél
kevesebb hiba maradhasson a cikkekben.

Olvastam, hogy lehet jelentkezni szakmai gyakorlatra. A gyakornoknál is elvárás a
nyelvtudás?
Igen, örömmel vesszük, ha valaki beszél idegen nyelveket, de persze tudunk magyar
nyelvű hírszerkesztésre is lehetőséget biztosítani. Mindenképpen jobban tud dolgozni és
tanulni is az, aki tud legalább egy idegen nyelven, mert akkor jobban részt tud venni a
szerkesztőség munkjában. Ilyenkor lehetősége van a hírek figyelésére, megtanulja, hogy
mi a Magyar Kurír számára fontos a hírrengetegből, és hogyan kell megszerkeszteni
magyarul a külföldi híreket.

Rendezvényeken szokott megjelenni a Kurír, ahol esetleg a szerkesztőség tagjait lehet
megismerni?
Ilyen esetünk nem sok volt eddig. Amikor az internetes átalakulásunk első évfordulóját
ünnepeltük, rendeztünk egy tanulmányi napot, ami nagyon jól sikerült. Több
társmédiumtól is eljöttek sokan: a katolikus médiától, az MTI-től is érkeztek, illetve a
katolikus egyetem kommunnikáció intézetéből is jöttek vendégek. Ez egy kellemes és
jól találkozási lehetőség volt, de azóta mi nem fordítottunk erre időt, mert nagyon sok
feladat van és erre nem jutott energia. Most, hogy öt éve van internetes portál, és jövőre
lesz 100 éves a Magar Kurír tervezünk egy olyan sorozatot amikor jobban
megismerhetik a lapot és a szekesztőség is be tud mutatozni.

Ezzel kapcsolatban van már konkrétum?
Még nincs meg a programja, de mindeképpen tervbe vettük. Ennek előkészítésenként
kutattuk fel a Széchenyi Könyvtárban a meglévő példányokat és dokumentumokat.
Nyilván ezt be fogjuk venni a programsorozatba, mert nagyon jópofa híranyagot is
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találtunk, amik alapján megállapítottuk hogy nincs új a nap a alatt. Ezekbő lehetne egy
érdekes, szórakoztató felolvasó délutánt szervezni.

Ezek a digitalizált anyagok is felkerülnek majd a honlapra?
Ezt mindeképpen tervezzük, persze ez nem olyen egyszerű. A kutathatóság
szempontjából egy nagyon fontos feladat. Nagyon sok történeti feladat lenne. Örömmel
venném ha, akár a Pázmányról valakinek kedve lenne ezeket az anygaokat érdembben
feldolgozni. Megvizsgálhatnák ezeket az anygaokat olyan szempontból, hogy a Magyar
Kurír mennyire tükrözte az egyháztörénet fontos lépéseit a fennálsa során. Szintén
érdekes téma lenne, hogy 1945-től a kommuminsta diktatúra idején nem szűnt meg a
Kurír, de nagyon erősen érződik az AVH cenzúrája a közölt anygokon.

Ez már szinte egy szakdoga ajánlat a fiataloknak.
A 100 éves évforduló pedig jó alkalom lenne egy pályázat meghirdetése egyetemisták
körében, majd a jobbakat bemutatni az említett rendezvényen és a honlapon. Ezzel
kapcsolatban megint az a probléma, hogy idő és energiahiányban szenvedünk, de
mindenképpen megpróbáljuk ezt is megvalósítani. Egyenlőre annyit tudunk tenni, hogy
ezeket a forrásokat hozzáférhetővé tesszük, ami egy nagy elsőrelépés, de fel is kellene
dolgozni őket. Mivel könyvtáros voltam korábban, úgy gondolom az, hogy megőrizzünk
a fontos dolgokat az utókornak eredeti formájában egy nagyon fontos feladatunk. Ez
még akkor is fontos ha a digitalizáció világát éljük.

Szerintem is fontos, hiszen egyszer megy tönre valami a számítógépen és minden
elveszett.
Ez így van. A hordozó ugyan más, de a felelőség ugyanakkora. Így akár 2-3 példányban
is őrizni kell ezeket a digitalizált forrásokat, nehogy elvesszenek a technika miatt.
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Még a 100 éves fennálás előtt lesz az online váltás ötödik éve idén. Ennek alkalmával
várható valamilyen esemény?
A májusi évforduló alkalmából szeretnénk megújjítani a honlapot, hiszen ez az internet
világában szinte kötelező.Mivel ez egy jól használható oldal, így gyökeresen nem
akarom meváltoztatni a divat miatt. Azért az öt év munka- és felhasználói tapasztalata
azt mutatja, hogy szükséges a frissítés. Ahogy mondtam, ami igazán fontos lenne, hogy a
hang- és videó anyag is elhelyezhető legyen az oldalon. Így még esetleg saját anyagokat
is tudjunk készíteni a hírekhez.

Az arculati elemek ezzel változni fognak?
Egy kicsit mindenképpen. A színvilágon én nem szeretnék sokat változtatni, mert ezt
szeretjük, de egy picit átrajzoltatnánk. A dizájn azért mindenképpen változni fog, ha
sikerül a videókkal kapcsolatos modósítás, amikor már nem egyszerűen átlinkelünk
például a YouTube-ra. Túl az informatikai szerkezeten nyilván a megjelenés is más lesz
egy kicsit emiatt. Nekünk az nagyon fontos, hogy a Kurír egy nagyon lényeges
információs központ 100 éve. Rengeteg adat visszakereshető, így egyháztörténet
szempontjából sem elhanyagolható adatbázisa van. Ezért az elsődleges szemont hogy ezt
megőrizzük biztonságosan és visszakereshető módon. Ez sokkal fontosabb a divatoknál
és a dizájn játékoknál.
H) Katolikus sajtó magyarországon

NAPILAP
Magyar Kurír Szerkesztősége és Kiadóhivatala
Főszerkesztő: Neumayer Katalin
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 41.
Tel.: 479-20-20; Fax: 479-20-21
E-mail: mkkatolikus.hu
Honlap: www.magyarkurir.hu
HETILAPOK
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Keresztény Élet
Főszerkesztő: Czoborczy Bence
1075 Budapest, Károly körút 1. I./6.
Postacím: 1241 Budapest 5, Pf. 141.
Tel.: 328-01-96, 328-01-97; Fax: 328-01-98
E-mail: maximilaxelero.hu
Új Ember
Főszerkesztő: Papp Tamás
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. I/1.
1364 Budapest, Pf. 111.
Tel.: 317-36-61; 317-39-33; Fax: 317-34-71
E-mail: ujemberkatolikus.hu
Mértékadó
Keresztény szellemiségű, kétheti rádió- és televízióműsor
Felelős szerkesztő: Rózsa Györgyi
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1., I. lh., I. em.
Honlap: ujemberkatolikus.hu
ORSZÁGOS PERIODIKÁK
A Szív
jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat
Főszerkesztő: Horváth Árpád SJ
1026 Budapest, Sodrás u. 15.
Tel.: 200-80-54/102; 200-94-76/102; Fax: 275-02-69
E-mail: aszivjezsuita.hu
Família
Kárpát-medencei családi magazin
Szerkesztő: Vida Márta
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.
Tel.: 317-39-33/120
Honlap: www.ujember.katolikus.hu
Igen
Főszerkesztő: Réti László
1085 Bp. Horánszky u. 20.
Tel./Fax: 317-53-69
E-mail: igenigen.hu
Jel
Spirituális és kulturális folyóirat
Főszerkesztő: Rochlitz Bernadett
1016 Budapest, Aladár u. 17.
Tel./Fax: 328-01-64
E-mail: keszt-online.hu
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Karitász - Szolgáló Szeretet
Karitatív-szociális folyóirat
Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Lajosné Krisztina
8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A
Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Képmás családmagazin
Képmás Kft. Lapja
Főszerkesztő és felelős kiadó: Illéssy Mátyás
Felelős szerkesztő: Szám Kati
1114 Budapest, Villányi út 5-7.
Tel./Fax: 365-14-14, 365-14-15
E-mail: kepmaskepmas.hu
Népek Missziója
a Pápai Missziós Művek lapja
Főszerkesztő: Madassery Sebestyén SVD
1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
Tel./fax: 226-4610
E-mail: pmmmissziogmail.com
Táborkereszt
Főszerkesztő: Arató László
1364 Budapest, Pf. 111
Tel./Fax 356-73-34
E-mail: olimakfreemail.hu
Teofil
Az Új Ember ifjúsági havilapja
Szerkesztő: Pallós Tamás
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.
Tel.: 317-3933/116; Fax: 317-3471
E-mail: teofilujember.hu
Testvérek
az Új Ember gyermekújságja
Szerkesztő: Rózsa Györgyi
Új Ember Kiadó, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.
E-mail: ujemberkatolikus.hu
Új Misszió
Főszerkesztő: Czoborczy Bence
3529 Miskolc, Vologda u. 4. IV/406.
Tel./Fax: (46) 412-911
E-mail: ujmissziohotmail.com
Zászlónk
Felelős kiadó: Molnár Béla RM
Főszerkesztő: Varga Péter
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1035 Budapest, Szentendrei út 13.
Tel./Fax: 388-61-83
E-mail: zaszlonkmail.datanet.hu
FOLYÓIRATOK
Communio
Nemzetközi katolikus folyóirat
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Felelős szerkesztő: Török József
Tel.: 318-13-32
Folia Theologica
PPKE Kánonjogi Intézetének idegen nyelvű folyóirata
Kiadja: Új Ember - Márton Áron Kiadó
Főszerkesztő: Dr. Szabó Péter
1364 Budapest, Pf. 11.
Tel.: 317-39-33; Fax: 317-34-71
E-mail: ujemberkatolikus.hu
Kánonjog
A PPKE Kánonjogi Intézetének folyóirata
Kiadó: Új Ember - Márton Áron Kiadó
Felelős szerkesztő: Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem
1364 Budapest, Pf. 11.
Katekhón
Keresztény teológiai, filozófiai és kulturális folyóirat
Főszerkesztő: Hankovszky Béla tábori lelkész
8085 Vértesboglár, Pf. 1.
E-mail: szerkesztokatekhon.hu
Magyar Sion
Egyházi tudományos folyóirat
Felelős szerkesztő: Dr. Székely János
Cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.
Tel.: 20/823-0028
E-mail: msionszentadalbert.hu
Pannonhalmi Szemle
Felelős kiadó: Várszegi Asztrik OSB
Főszerkesztő: Sulyok Elemér OSB
Főszerkesztő: Varga Mátyás OSB
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Titkárság: Kovács Kálmánné, Tel.: (96) 570-129; Fax: (96) 570-130
E-mail: szemleosb.hu
Távlatok
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Főszerkesztő: Szabó Ferenc SJ
1026 Budapest, Sodrás u. 13-15.
Tel.: 200-80-54/105; 200-94-76/105; Fax: 275-02-69
E-mail: tavlatokmail.externet.hu
Teológia
Hittudományi folyóirat
Felelős szerkesztő: Tarjányi Zoltán
1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
Tel.: 318-13-32
Vigilia
Főszerkesztő: Lukács László
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. 420.
1364 Budapest, Pf. 48.
Tel.: 317-72-46, 486-44-43; Fax: 486-44-45
E-mail: vigiliavigilia.hu
EGYHÁZMEGYEI LAPOK
Esztergom-Budapest
Kiadó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
Felelős szerkesztő: Tóth János Csaba
1250 Budapest, Pf. 1.
E-mail: esztergom-budapestkatolikus.hu
Görög Katolikus Szemle
Görög katolikusok lelkiségi lapja
Kiadja: a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal
4401 Nyíregyháza, Pf: 60.
Tel.: (42) 415-901; Fax: (42) 415-911
E-mail: sajtoirodahajdudorog.axelero.net
Hitvallás
A Győri Egyházmegye lapja
Felelős kiadó: Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány
Főszerkesztő: Albán József
9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
Tel.: (96) 550-740; Fax: (96) 550-741
E-mail: hitvallasgyor.egyhazmegye.hu
Jó Hír
A Pécsi Egyházmegye lapja
Felelős szerkesztő: Fazekas Orsolya
7621 Pécs, Szent István tér 23.
E-mail: sajtoirodapphf.hu
Martinus
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Kiadó: Szombathelyi Egyházmegye
Főszerkesztő: Kürnyek Róbert
Szerkesztőség: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.
E-mail: sajtomartinus.hu
Örömhír
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapja
Szerkesztő: Kovács Ágnes
4024 Debrecen, Varga u. 4.
Tel.: (52) 530-451; Fax:(52) 431-632
E-mail: oromhirkovacsagi.hu
Spiritus
A Kaposvári Egyházmegye lapja
Szerkesztőbizottság elnöke: Lőrincz Sándor
7400 Kaposvár, Dr. Kovács Sebestén Gyula u. 2.
Tel.: (82) 512-394
Sugárút
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorációs Centrumának kiadványa
Szerkesztő: Zólyomi Norbert
6722 Szeged, Szentháromság u. 19.
Tel.: 20/823-2930
E-mail: sugarutfreemail.hu
SZEM
Felelős kiadó: Albakultúra Egyházi Kulturális Alapítvány
Főszerkesztő: Ugrits Tamás
8000, Szekesfehérvár, Városház tér 5.
Tel.: (22) 510-681
E-mail: szemszfvar.katolikus.hu
SZERZETESRENDEK ÁLTAL KIADOTT LAPOK
Bencés Hírlevél
a Magyar Bencés Kongregáció tájékoztató lapja
Főszerkesztő: Hortobágyi T. Cirill OSB
9000 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: (96) 570-115, Fax: (96) 570-116
Kármel
A Sarutlan Kármelita Rendtartomány lapja
Főszerkesztő: Puvák József Tarzíciusz OCD
9021 Győr, Aradi Vértanúk u. 2.
Tel.: (96) 618-863, Fax: (96) 618-864.
A Lélek Szava
Katolikus lelkiségi lap, engedélyezési száma:
ISSN 0865 865X Nyt.sz. B/EŁ43/1990
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Alapította: Slachta Margit, 1950 előtt kiadta: a Szentlélek Szövetség
újraindította: 1989-ben a Szociális Testvérek Társasága Magyar Kerülete
felelős szerkesztő: Exner Gabriella SSS exnerhcbc.hu
megjelenik évente öt alkalommal.
(húsvét, pünkösd, augusztus, október és advent)
szerkesztőség címe: 1029 Bp. Báthori u.6 06 -1 376 890
terjesztési cím: Szociális Testvérek Társasága, Zsok Mária:
1114 Bp. Bartók b. u.61.III.6
célja: Lélekben és Igazságban figyelni az “idők jeleit”
Miasszonyunk Híradója
A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának lapja
Szerkesztő: Bangó M. Klára
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2.
Tel./Fax: (76) 462-342
Szalézi Értesítő
A Szalézi Tartomány hivatalos lapja
Szerkesztő: Lengyel Erzsébet (tel.: 06/20-823-3335)
Szerkesztőség: 1032 Budapest, Bécsi út 173.
Tel.: 453-22-79/103; Fax: 453-22-79/203
E-mail: sdbungmailbox.hu
Világposta
A verbita missziós szerzetesek hírlevele
Főszerkesztő: Szerdahelyi Csongor
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.
E-mail: verbitahotmail.com
Honlap: www.verbita.hu
LELKISÉGI MOZGALMAK ÁLTAL KIADOTT LAPOK
Marana Tha
A katolikus karizmatikus megújulás lapja
1146 Budapest, Thököly út 120.
Tel./Fax: 222-53-06
Szerkesztő: Katona István
E-mail: maranatha.hufreemail.hu
Oázis
A magyar Schönstatt-családmozgalom lapja
Főszerkesztő: Karikó Éva
8272 Óbudavár, Fő u. 14.
Tel.: (21) 382-8558
E-mail: oazisschoenstatt.hu
Új Város
A Fokoláre Mozgalom lapja
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Felelős szerkesztő: Bartus Sándor
1163 Budapest, Kisterenye u. 54.
Tel.: 328-07-85; Fax:403-54-00
E-mail: ujvarosfokolare.hu
Új Kalász
Kiadó: Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége
Főszerkesztő: Nemes Éva
1122 Budapest, Hajnóczy u. 10. I. em. 9.
Tel./Fax: 356-45-34
E-mail: ujkalaszhu.inter.net
HELYI ÉS PLÉBÁNIAI LAPOK
Battonyai Katolikus Krónika
Megjelenik: évente 8 alkalommal
Szerk.: Bajnai István
5830 Battonya, Hősök tere 1.
T.:68/456 070
E-mail: plebaniabattonyaeuroweb.hu
Békesség Nektek!
A dusnoiki emberek lapja
Felelős kiadó: Kistamás István
T.: 30/693-4903
Budapesti Örökimádás Templom Oltáregyesületi Értesítője
Szerkesztő: Bulcsú Józsefné
1091 Budapest, Ülői út 77.
Credo
A nagybajomi, a böhönyei, a vései és a pálmajori egyházközségek lapja
Kiadja: Nagybajomi Plébánia
Szerkesztő: Lukáts Istvánné, Székelyi András
7561 Nagybajom, Templom u. 3.
Tel.: (82) 357-134
E-mail: bajom.plebaniafreemail.hu
Honlap: www.plebania-nagybajom.fw.hu
Családunk
Családpasztorációs folyóirat
Kiadó: Reményforrás Egyesület és a
Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája
Főszerkesztő: Mód Miklós
8460 Devecser, Miskei u. 47.
Tel.: (88) 223-960
E-mail: csaladirodasomlonet.hu
Csak Tiszta Forrásból
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A Magyarok Nagyasszonya Főplébánia egyházközségének lapja
Szerkesztő: Csány László és Szilágyi Ferenc
1153 Budapest, Bácska u. 3.
E-mail: cstffreemail.hu
Csolnoki Harangszó
A Csolnoki Plébánia lapja
Felelős szerkesztő: Kolonics Péterné
2521 Csolnok, Templom tér 3.
Levélcím: 2521 Csolnok, Szénbányászok u. 53.
Tel.: (33) 478-182
E-mail: kopejuropnet.hu
Debreceni Katolikus Figyelő
A debreceni Szent Anna Főplébánia értesítője
Főszerkesztő: Keresztesné Várhelyi Ilona
4024 Debrecen, Szent Anna u. 21.
Tel.: (52) 536-652
E-mail: akolitusfreemail.hu
Dombegyházi Egyházi Értesítő
Szerk.: Bajnai István
Megjelenik: évente 4 alkalommal
Ébresztő
A káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia lapja
Szerkesztő: Tamásné Bese Nóra
1046 Tóth Aladár u. 2-4.
Tel.: (1)-230-2687
E-mail: kapmegyer_ebresztoyahoo.com
Honlap: http://www.kapmegyer.hu
Egyházközségi Hírek
A pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia és a dömösi Szent István Király Plébánia közös
lapja
Felelős kiadó: Pokriva László plébános
2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 6.
Telefon: (33) 470-528
Életfa
A Szent Kereszt Templomigazgatóság kiadványa
Szerkesztő: Papp Géza
1123 Budapest, Táltos u. 16.
T.: (1) 375-0732
E-mail: p.matolcsyt-online.hu
Honlap: www.szentkereszt.plebania.hu
Életünk
A Gyöngyös-alsóvárosi ferences egyházközség lapja
3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
T./Fax: (37) 311-971
E-mail: gyongyos_plebofm.hu
Honlap: www.gyongyos.ofm.hu
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Értesítő
Miskolc, Avas-déli Római Katolikus Jezsuita Plébánia
Megjelenik: hetente, 4 x A5 oldal terjedelemben, 220 - 250 példányban
Felelős kiadó: P. Csókay Károly SJ
Szerkesztő: Fülep Sándor
Tel.: (46) 303-474
E-mail: jezsuitaplebaniafreemail.hu
Fehér/Fekete
A Ciszterci Diákszövetség pécsi osztályának lapja
1056 Budapest, Belgrád rkp. 18. i. 6/b.
Tel./Fax: 337-30-68
E-mail: fice70invitel.hu
Honlap: www.crnl.hu
Felsőkrisztina
A Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia lapja
E-mail: felsokrisztinafreemail.hu
Ferenc és Testvérei
A zalaegerszegi Ferences Plébánia havonta megjelenő lapja
Felelős kiadó: P. Papp Tihamér OFM plébános
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 1.
Tel.: (92) 599-012
E-mail: ferencesplebaniafreemail.hu
Honlap: www.communio.hu/ferencesek
Füredi Katolikus Figyelő
A tiszafüredi egyházközség és társközségeinek értesítője
Felelős kiadó: Bereczkei Miklós
Gyerünk
A Szeged-Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja
Főszerkesztő: Márton Gábor
6720 Szeged, Dóm tér 15.
Tel.: (62) 426-082
E-mail: gyerunkfreemail.hu
Harangszó
A balatonfűzfői plébánia és filiái lapja
Főszerkesztő: Szécsi Ferenc plébános
8175 Balatonfűzfő, Jókai M. u. 39
Tel./Fax: (88) 586-025
E-mail: ferenc.szecsivnet.hu
Harangszó
A kazincbarcikai római katolikus egyházközség kiadvány
Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna
3703 Kazincbarcika, Dózsa Gy. Út 38.
Tel.: (48) 512-396
Nagy Diána

A Magyar Kurír története, működése

31

E-mail: harangszointermail.hu
Harangszó
A gyöngyössolymosi egyházközség időszaki lapja
Főszerkesztő: Vingendes Sándor
Gyöngyössolymos, Szabadság u. 160.
E-mail: templomujsagfreemail.hu
Harang-Szó
A Csongrád piroskavárosi Szent József Plébánia és a Bokrosi Szent László-templom
híveinek lapja
Szerkesztő: Felföldi Miklós és Fekete Imre
6640 Csongrád, Piroska János tér 4.
Tel.: (63) 483-063
E-mail: sztjozsefplebaniacsongrad.hu
Hídverő
Főszerkesztő: Wolf Renáta
9091 Győr, Szent László u. 27.
Tel.:(96) 449-029, (96) 556-023
E-mail: plebaniagyirmotaxelero.hu
Igazgyöngy
A Fóti Római Katolikus Egyházközség hivatalos lapja
2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
Kiadja: Sebők Sándor plébános
Főszerkesztő: Jamrik András Attila
web cím: www.fot.vaciegyhazmegye.hu
Jánoshalmi Harangok
A Szent Anna Egyházközség kiadványa
Felelős szerkesztő: Blázsik Sándor
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
Jóhír
A kecskeméti Szentcsalád plébánia lapja
6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
T.: (76) 488-785
E-mail: johirujsagfreemail.hu
Honlap: www.kecskemet-szentcsalad.hu
Kapocs
A pásztói Szent Lőrinc egyházközség lapja
Megjelenik: havonta
Főszerkesztő: Loborik Attila
Szerkesztők: a pásztói egyházközség ifjúsági hittanosai
3060 Pásztó, Múzeum tér 2.
Tel./Fax: (32) 460-078
e-mail: loborik.attilapaszto.vaciegyhazmegye.hu
Kertvárosi Krónika
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AZ Újpest- Kertvárosi Szent István Plébánia
havonta megjelenő 7 (A4) oldalas kiadványa
Felelős szerkesztő: Pályi László plébános
Krisztus fénye
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja
2000 óta jelenik meg, 40-44 oldal terjedelemben,
évi négy alkalommal, 1500 példányszámban.
Kiadó: Láng András plébános
Szerkesztő:Nagy Angela
LAUDATE
A decsi katolikus egyházközség lapja
Szerkesztő: Kocsis László diakónus
7144 Decs, Ady E. utca 13
Telefon: 74/495-047
Honlap: www.plebaniadecs.emecclesia.hu
Email: egyhazkozsegdecs@freemail.hu
A lap olvasható: www.decs.hu/helyi kiadványok alatt.
Lépcső
A szentimrevárosi (Budai Ciszterci) Szent Imre Plébánia
évente 7 alkalommal megjelenő kiadványa.
Felelős kiadó: Brückner Ákos Előd O.Cist. plébános
Főszerkesztő: Ungváry Zsolt
Cím: 1114 Budapest, Himfy u. 9.
Tel: 466-5886; Fax: 209-2189
E-mail: officeszentimre.hu; cikkek küldésére: lepcsoszentimre.hu
Honlap: www.szentimre.hu
Lépcsők
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja
Megjelenik a hónap első vasárnapján 450 példányban
Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános
Főszerkesztő: Sohan Andrásné
Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné
A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Templom u. 17.
Tel.: (28) 560-370; Fax: (28) 560-371
E-mail: frajna.andrasvaciegyhazmegye.hu
Honlap: http://kerepes.plebania.hu
Liget
Az Újszegedi egyházközség lelkipásztori levele
Felelős szerkesztő: Kiss Imre
Magvető
Az oladi plébánia lapja
Felelős kiadó: Gaál Sándor plébános
Marcali Katolikus Újság
Szerkesztő:Kiss Kálmán és Király Krisztián
Nagy Diána

A Magyar Kurír története, működése

33

Felelős kiadó: Kiss Iván
8700 Marcali, Hősök tere 5.
Tel.: (85) 510-233
E-mail: kissivanfreestart.hu
Mécses
Becsehely, Rigyác és Petrivente rk.
egyházközségeinek időszaki kiadványa
Szerkesztő: Simonné Benkő Edit
Mi-Újság
A Magyar Szentek Temploma ifjúsági lapja
Kiadó: Magyar Szentek Plébánia
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.
Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 20.
Tel./Fax: 209-22-24
E-mail: magyarszentekbpfreemail.hu
Olvasó
A kistarcsai Rózsafüzér Királynője egyházközség havilapja
Főszerkesztő: Lauer Tamás
Megjelenik havonta 4-12 A4-es oldalon
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
E-mail: kistarcsacommunio.hu
Honlap: http://kistarcsa.plebania.hu
Regina Krónika
A veszprémi Regina Mundi Plébánia havilapja
Szerkesztőség vezetője: Demény Anna
8200 Veszprém, Dózsa György út 9.
Tel.: (88) 327-609
Rózsafüzér Királynéja
Kiadó: Rózsafüzér Királynéja Plébánia
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
E-mail: nkrozsafuzerkiralyneja.hu
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail: capdebonegmail.com
Honlap: http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/
Szécsényi Harangok
a szécsényi katolikus egyházközség hírlevele
Felelős kiadó: fr. Lendvai Zalán OFM
3170 Szécsény, Haynald L. u. 19.
Tel.: (32) 370-880, fax: (32) 370-357
E-mail: szecsenyvaciegyhazmegye.hu
Honlap: www.szecseny.ofm.hu
Szegedi Havi Boldogasszony
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a Szeged-alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség értesítője
Felelős kiadó: fr. Varga Kamill OFM
6725 Szeged, Mátyás tér 26.
Tel.: (62) 442-384
Honlap: www.frh.theol.u-szeged.hu/joomla
Szegletkő
A Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia lapja
Szerkesztő: Érszegi Márk A.
1124 Budapest, Hegyalja út 139.
Tel.: 319-31-05; Fax: 319-10-72
E-mail: szegletkocatholic.org
Szent Erzsébet Híradó
Szerkesztő: Dióspatonyi Márta
Cím: 1074 Budapest, Rózsák tere 8.
Tel./Fax: 322-41-17
Megjelenés: évente 6 alkalommal,
250-300 példányban. Alapítva: 1994-ben
E-mail: rozsaktereuw.hu
Honlap: http://rozsaktere.uw.hu
WAP: http://rozsaktere.uw.hu/index.wml
Szent István Egyházközségi Tudósító
Szerkesztő: Szabó Anita
6900-Makó, Szent István tér 22/a
Tel./Fax: (62) 211-116
E-mail: makobelvegyhaz@invitel.hu
Honlap: http://invitel.hu/rkplmako
Szent István Városa
Az egyházmegyei művelődési központ és Székesfehérvár katolikus egyházközségeinek
lapja
8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Székesegyházi Harangszó
Felelős kiadó: Dr. Varga Lajos segédpüspök
Kiadja: Alsóvárosi Plébánia - Vác,
2600 Vác, Konstatntin tér 11.
Főszerkesztő: Regyep János
Tel.: (27) 814-140 (hétköznap 9-12)
Megjelenés: havonta
E-mail: sz.harangszofreemail.hu
Szívhang
Vác-Deákvári RK Egyházközség,
2600 Vác, Vörösmarty tér 1.
Felelős szerkesztő: Máthé György plébános.
Havonta jelenik meg 4 A4-es oldalon, 600 példányban.
E-mail: deakvariegyhinvitel.hu
Nagy Diána
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Szívügy
A klotildligeti Jézus Szíve Plébánia értesítője
Szerkeszti: Rétlaki László
Megjelenik: minden vasárnap
2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.
Tel.: (26) 374-033; (26) 373-578
E-mail: klotildligetfreemail.hu
Honlap: klotildliget.plebania.hu
Szőlőfürt
Szeged-Tarjánváros plébániai kiadványa
Szerkesztő: dr. Laurinyecz Mihály
6723 Szeged, Tátra tér 5.
Tel./Fax: (62) 483-750
E-mail: tekaszentgellert.szeged.hu
Honlap: www.szentgellert.szeged.hu/
Tolle-lege
A hódmezővásárhelyi Szentháromság plébánia hírlevele
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 11.
T.: (62) 241-701
Honlap: www.hodmezovasarhely-plebania.vnet.hu
Új Megyeri Hírek
A Nagyboldogasszony Egyházközség lapja
Szerkesztő: Tóthné H. Györgyi
1044 Budapest, Aschner Lipót tér 10.
Tel.: (1) 231-0603
Üzenet
A miskolci esperesi kerület lapja
Felelős szerkesztő: Gróf Lajos
3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 1.
Tel.: (46) 379-595
E-mail: mdplebaniachello.hu
Várunk
A Budavári Főtemplom közösségének lapja
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIADVÁNYAI
Ítélet
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatának lapja
Főszerkesztő: Lukács Tamás
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
Tel.: 429-72-00
E-mail: iteletlectio.jak.ppke.hu
Nagy Diána
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HATÁRON TÚL MEGJELENŐ MAGYAR NYELVŰ LAPOK
Egyházközségi Apostol, heti lap,
Csíkszereda templomai: Szent Kereszt, Millenniumi templom, Szent József kápolna,
továbbá: Szécseny, Hargitafürdo.
példányszám: 2200-2500 db.
Csíkszereda, 530230, Kossuth L. u. 38 sz.,
T.: 0040-266-311-726
E-mail: plebcsikhr.astral.ro
Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Szerkesztőség és Kiadó: Magyar Katolikus Delegatura
Főszerkesztő: Cserháti Ferenc
Cím: Ungarische Katholische Delegatur
Landwehrstraße 66
D-80336 München
Tel.: 0049-89/532 82 88; Tel.: 0049-89/530 96 27
Fax: 0049-89/532 82 45
E-mail: eletuenkgmx.de
Hírvivő
Katolikus hetilap
Főszerkesztő: Dobó Tibor
24427 Totovo Selo, Kossuth u. 4.
Tel./Fax: (024) 887-140; (024) 887-141
E-mail: hirvivotippnet.rs; logostippnet.co.yu
Hitélet
Katolikus folyóirat
Főszerkesztő: Dr. Harmath Károly OFM
SRB 21000 Novi Sad, Cara Dusana 4.
Tel.: (021) 469-474; Fax: (021) 469-382
E-mail: agapeeunet.rs
Krisztus Világossága
Erdélyi Katolikus Családok Lelkiségi Havilapja.
Alapító és felelős főszerkesztő: Incze Dénes szentszéki tanácsos, esperes-plébános.
Főegyházmegyei engedélyszám: 1965-1997.
Postacím: Cod: 535100. Baile Tusnad. Str. Olt. Nr. 106. Jud. Harghita.
Tel./fax: 004-0266-335037.
Mobil: 0745-837536.
E-mail: krisztusvilagossagacatholik.ro
Keresztény Szó
Katolikus kulturális havilap
Főszerkesztő: dr. Bodó Márta
Postacím: RO-400045 Cluj str. Einstein nr. 2 CP. 1090
Tel.: (40) 264-596-478; Fax: (40) 264-450-747
Honlap: www.keresztenyszo.katolikhos.ro
Nagy Diána
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E-mail: szerkesztosegkatolikhos.ro
A Lélek Erejével
A Nepomuki Szent Jánosról elnevezett plébánia tudósítója
Szerkesztő: Szemerédi Pál
Nagybecskerek
Passerelles - Összekötő Hidak
A Magyarországi Női Szerzetesek Baráti Kör lapja
Szerkesztő: Priscilla Celi
Szerkesztőség: rue G. Demuylder 41, 1160 Bruxelles, Belgium
Tel.: 02/660-30-52; Fax: 02/660-88-67
Új Hajtás
A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház lapja
Elnök: Majnek Antal OFM megyéspüspök
Főszerkesztő: Pápai Zsuzsanna
89600 Munkács, Mira. u. 5.
Tel./Fax: (+380)-8231-54-670
E-mail: mrkp.sajtogmail.com
Honlap: www.ujhajtas.net.ua
Vasárnap
Katolikus hetilap
Főszerkesztő: dr. Bodó Márta
Postacím: RO-400045 Cluj str. Einstein nr. 2 CP. 1090
Tel.: (40) 264-596-478; Fax: (40) 264-450-747
E-mail: szerkesztosegkatolikhos.ro
Honlap: www.vasarnap.katolikhos.ro
EGYÉB KIADVÁNYOK
Krisztusi Szolidaritás
A Christian Solidarity International magyar nyelvű lapja,
megjelenik kéthavonta
Főszerkesztő: Víz Péter
Postacím: 1242 Budapesr, Pf. 291.
E-mail: peter.vizcsi-magyarorszag.hu
Honlap: www.csi-magyarorszag.hu
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