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Főtisztelendő dr. Hajnal György kanonok-plébános úrnak 

Regnum Marianum Római Katolikus Plébánia,  

Budapest 1141 Zoborhegy tér 18. 

 

Mélyen tisztelt Kanonok-plébános úr! 

 

Nyugállományba vonulása alkalmából kérem fogadja a Magyar Feltalálók Egyesülete által képviselt hazai 

műszaki alkotó gárda szívből jövő köszönetét azért a sokéves segítő tevékenységéért, amelyet a magyar 

feltalálás fellendítése érdekében végzett.  

A Magyar Feltalálók Egyesülete által rendezett számos hazai és nemzetközi ünnepi esemény fényét emelte az 

Ön aktív közreműködése, melynek egyik fénypontja volt a 2004-ben Budapesten tartott feltalálói és művészeti 

alkotói „Géniusz” világkiállítás. Azon sok tízezren megcsodálták az Ön által rendezett egyházművészeti 

kincseket bemutató plébániai kamara kiállítást, valamint a világkiállítás sok száz nemzetközi résztvevője 

számára egy életre szóló lelki élmény volt az a szentmise, melyet Ön mutatott be a budapesti Szent István 

bazilikában. Azon hangzott el először a szertartás keretében a Tolcsvay László „Magyar mise” című alkotása. 

További jelentőséget adott ennek a misének az, hogy az Európai Uniós tagságunk kezdetén itt kértük közösen 

Isten segítségét. 

Az Ön közreműködése közösségünk számára emlékezetessé tette más számos eseményünket, mivel 

megemlékezéseinknek, hálaadásoknak, Magyar Feltalálók Napja megünneplésének a Plébánia adott otthont. 

Ezek a rendezvények olyan ökonomikus légkörben zajlottak, ami általános elismerést váltott ki a nem 

katolikus tagságunk körében is. 

Nagyra értékeljük azt, hogy a Regnum Marianum Római Katolikus Plébánia végleges otthont adott a Magyar 

Feltalálók Egyesülete ikonjának. Ezáltal a Plébániatemplom a magyar feltalálók számára 2014. évtől egy 

szakrális hellyé vált. 

Mélyen tisztelt Kanonok-plébános úr, az Ön szellemi, lelki szolgálata kedvet, erőt és kitartást ad a feltalálók 

számára az alkotó munka során. Hálánkat kísérje az Isten bőséges áldása Önre! 

 

Budapest, 2016. július 25. 

Tisztelettel: 

        

Dr. Vedres András főtitkár 


