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Rekollekciós hétvége
2018. szeptember 14–15-én, került 
sor a Szent Gellért Szeminárium 
növendékeinek első rekollekciós hét-
végéjére. Mint minden évben, idén 
is Ft. Veréb László spirituális atya 
tartotta a rekollekciót, amely három-

alkalmas foglalkozást – beszélgetést 
vagy előadást – jelentett. A lelkinapot 
követően a közös ebéd elfogyasztása 
a Szeminárium teraszán történt, ahol 
a Kovács József atya által készített ha-
lászlé várta a ház növendékeit.

Papnövendékeink
A Szent Gellért Szemináriumban idén 14 papnövendék 
készül a papságra. Közülük hatan-hatan a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-

megye növendékei, egy-egy fő pedig a Nagybecskereki 
és a Szabadkai Egyházmegye kispapja. Imádkozzunk 
értük és további papi hivatásokért!
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Az évszaknak megfelelően már az őszi színekbe öltözött elmúlt vasárnapok egyikén 
az evangélium egy örökzöld témára irányította figyelmünket: a magántulajdon kérdé-
sére. Hogyan tekintsen az ember saját magántulajdonára? – már akinek van. Milyen 
legyen a kapcsolata az anyagi javakhoz: pénzhez, vagyonhoz, bármennyivel is rendel-
kezzék. A kérdés minden kor minden társadalmát foglalkoztatta, gyakran égbekiáltó 
igazságtalanságokra, emberhez méltatlan kizsákmányolásokra hívta fel a figyelmet. 
Az egyik legellentmondásosabb választ a bolsevik típusú kommunizmus próbálta 
megadni: lehetőleg minden magántulajdon államosításával a társadalmat a szocia-
lizmus útjára kell állítani, mely a kommunizmusba vezet, ahol majd mindenki jogos 
igényeinek megfelelően részesülhet a közös javakból. A próbálkozás sok száz millió 

ember életébe került, és totális csődbe torkollt. Ma is vannak néha naiv, de többnyire cinikus, képmutató 
receptek a társadalmi igazságosság megvalósítására. 
Jézus azonban nem a földi élet, nem a földi társadalom keretei között akart receptet adni. Ő a kérdést 
az ember e világon túlmutató, végső céljának távlataiba helyezte. Ez az evangéliumi rész arra nem tér 
ki, hogy aki bármilyen anyagi javakra, vagyonra munka, valós teljesítmény nélkül, erkölcstelen módon, 
netán hatalmával, kapcsolataival visszaélve, a közösség szolgálatára hivatkozva, de valójában a társada-
lom parazitájaként tesz szert, az már eleve hendikeppel indul az élet vége felé. Csak arra figyelmeztet, 
hogy ha valakinek bármilyen módon jóval nagyobb anyagi javak állnak rendelkezésére, mint az emberek 
többségének, annak a látszat ellenére éppen hogy jóval nehezebb elérni élete végső célját. Szokása szerint 
tudatosan túlozva azt mondja Jézus: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni 
az Isten országába. Ma azt mondaná: könnyebb a 96 éves, egyébként tolószékben ülő Pista bácsinak 
megnyerni a 100 méteres síkfutást az olimpián, mint egy filantrópiába öltözött multikapitalistának, egy 
féktelen oligarchának, vagy akár egy fennhéjázó, magát másoknál különbnek tartó újgazdagnak, illetve 
egy provinciális, magát a saját szemétdombján kiskirálynak gondoló személynek megtalálni élete valódi 
értelmét és célját, és oda el is jutni. 
De van megoldás. A lényeg nem az, hogy kinek milyen és mennyi gazdagsága, anyagi javai, vagyona van, 
hanem hogy milyen a viszonya mindezekhez. Aki csak saját maga felsőbbrendűségének bizonyítékát, 
kizárólag saját érdekeinek és kényelmének kiszolgáló eszközét látja mindabban, amit saját tulajdonának 
vall, annak halvány fogalma sincs az élet értelméről és a valódi boldogságról. Megjegyzem, az ilyen hozzá-
állással élőkre illik vélt nagyságuk ellenére a kisstílű, pitiáner vagy a fösvény jelző. Aki viszont – bármilyen 
anyagi helyzetben is legyen - képes adott esetben önként lemondani bármilyen sajátjának vallott érték-
ről, előnyről vagy körülményről egy nagyobb jó, egy magasabb, nemesebb cél érdekében, az nem veszít, 
nem kisebb vagy szegényebb lesz, hanem valójában nagyobb és gazdagabb. Az így élőknek garantál az 
evangélium boldogságot már most, a földi életben, és ráadásul könnyebb átjutást a végső cél felé vezető 
záróvizsgán. Úgy gondolom, mindazok számára, akik körbenéznek maguk körül a mai társadalomban, 
az evangélium ezen a téren is bőven nyújt indíttatást az elgondolkodásra és a helyes tájékozódásra. 
Október utolsó, november első napjain emlékezünk meg az ’56-os forradalomról és szabadságharc-
ról, annak kegyetlen, durva és embertelen vérbefagyasztásáról, a hősökről és az áldozatokról, és ezzel 
egyidőben Mindenszentek ünnepéről és halottak napjáról. Ne csak emlékezzünk, hanem itt és most, 
saját körülményeink között próbáljuk követni is Isten segítségével a hősök és a szentek hősiességét, az 
elhunytakat, különösen is családtagjainkat, hozzátartozóinkat, barátainkat pedig ajánljuk Isten végtelen 
irgalmába és szeretetébe!

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Szent Gellért Fesztivál 2018

Klasszikus léptékkel
Szeptember 21. és október 1. között tizenegyedik al-
kalommal zajlott le a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
immár hagyományos őszi komolyzenei eseménysoro-
zata. Ahogyan a fesztivál megálmodói annak idején 
körvonalazták: szándékuk az volt, hogy a nyári zenei 
események és a koncerttermi hangversenyélet közöt-
ti holtidőben nívós zenei rendezvényeket kínáljanak 
a székesegyházban és környezetében, kitekintéssel az 
euró pai zenei élet irányaira.
A Szent Gellért Fesztivál alapját az a 
hitvallás adja, mely szerint az egyház-
nak nem csupán az igehirdetés terén, 
de a kultúra más területein is küldeté-
se van a lelkek nemesítésére. Mi len-
ne márpedig alkalmasabb a lelki föl-
emelkedés elősegítésére, a kölcsönös 
megértés légkörének erősíté-
sére, mint az emberiség nem-
zetek és nyelvi korlátok fö-
lötti közös kulturális kincse, 
a muzsika? A fesztivál emel-
lett két további szempontot is 
meghatározónak tartott mű-
sorstruktúrájának kialakítása során. 
A zeneművészet egyetemességének, 
idő fölöttiségének jegyében együtt 
szerepelnek a kínálatban a reneszánsz 

óta született veretes alkotások és 
a kortárs komponisták művei. 
A fesztivál lényeges missziója, hogy 
bemutatkozási lehetőséget kínáljon 
ifjú zeneművészek számára. E törek-
vés az idei fesztivált megindító két 
hangversenyen máris meghatározó 

szerepet játszott. A Dóm Látogató-
központ terében a Szegedi Tudo-
mány  egyetem Zeneművészeti Kara, 
illetve a Vántus István Zeneművészeti 

Szakközépiskola művésztanárait is 
a fellépők sorában üdvözölhettük. 

Szeptember 21-én a kiváló 
szegedi fuvolavirtuóz és mű-
vésztanár, Varga Laura és 
a Hubay-féle hegedűiskola 
életben tartásáról nevezetes, 
Liszt- és Erkel-díjas hegedű-
művész, Szecsődi Ferenc szó-

lóját élvezhettük Szokody Anikó és 
Benedekfi István zongoraművészek 
közreműködésével. Szokásukhoz hí-
ven mindkét szólista valódi bravúr-
darabokkal lépett közönség elé: a fu-
volaművésznő Jules Mouqet, George 
Enescu, Tóth Péter és Pablo de Sa-
rasate, a hegedű művész Hubay Jenő 
virtuóz szerzeményeit csillogtatta föl.
A szombat esti kamarakoncerten két 
kiváló szegedi operaénekes, Horák 
Renáta és Szélpál Szilveszter válogatott 
a romantikus dal- és ária irodalomból 
Puccinitól Verdiig és Csajkovszkijtól 
Dvořakig, a kis hárfavirtuóz, Szauer 
Bianka közreműködésével.
A fesztivál szimfonikus zenekari so-
rozata ebben az évben folytatta útját 
a bécsi klasszika végeláthatatlan ren-
getegébe. Az eddigi Beethoven-so-
rozatot ezúttal a nagy bécsi triász két 

Lényeges misszió, hogy a fesztivál 
bemutatkozási lehetőséget kínáljon 

ifjú zeneművészek számára.

Szamosi Szabolcs orgonamûvész Pál István Szalonna népi hegedûmûvésszel

Szauer Bianka
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másik óriásának, Joseph Haydnnak 
és Wolfgang Amadeus Mozartnak a 
szerzeményeivel folytatta a művészeti 
vezető, Robert Christian Bachmann és 
Yoon Kuk Lee, méghozzá ritkán föl-
csendülő különlegességekkel kedves-
kedve a hallgatóságnak a klasszikus 
alaprepertoár népszerű darabjai mellé. 
Így hangozhatott föl a Szent Gellért 
Akadémia zenekarának és szólistái-
nak, továbbá a Brnói Filharmonikus 
Zenekar Kórusának elő adá sában Mo-
zart hegedű- és brácsaszólóra szerzett, 
bámulatos Simfonia concertantéja 
mellett az ugyancsak kuriózum szám-
ba menő, fiatalkori kantáta, a Da-
vidde penitente több részlete, Haydn 
nagy apparátusra komponált B-dúr 
Sinfonia concertantéja és 
Tele mann két kürtre és ze-
nekarra komponált verseny-
műve. A bécsi klasszikus vá-
logatás legnagyobb szabású 
vállalkozása Mozart c-moll 
miséjének háromszori meg-
szólaltatása volt. 
A ritka ízléssel összeállított műsor 
méltán kapott lehetőséget arra, hogy 
előadói három ízben is megszólaltat-
hassák: szeptember 27-én a budavári 
Mátyás-templomban, 29-én pedig a 
szlovákiai lednicei kastélyban, e két 
vendégfellépéssel is szélesítve a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye nagy-

szabású zenei kezdeményezésének 
hallgatói körét. Ugyancsak az arany-
kori Bécset keltették életre a Salzbur-
gi Mozarteum énekes szólistái, Wen-
dy Krikken, Mariya Taniguchi, Maria 
Hegele, Aleksander Rewinski és Felix 
Mischitz, akik Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Schubert, Robert 
Schumann, Johannes Brahms, Ri-
chard Wagner, Gustav Mahler, Hans 
Pfitzner és Richard Strauss műveit 
szólaltatták meg Shun Oi zongorakí-
séretével. 
A fesztiválon ezúttal sem marad-
hatott el a két zenerajongó szegedi 
professzor, Párducz Árpád és Janka 
Zoltán lebilincselő előadása a zene és 
az idegtudományok határterületeiről. 

Október 1-jén, a Yehudi Menuhin 
által megálmodott Zenei Világnapon 
a Filharmónia Magyarország orgona-
bérletének újabb hangversenye tette 
föl a koronát a fesztiválra: a szegedi 
dóm Angster-orgonáján Szamosi Sza-
bolcs orgonaművész muzsikált, aki az 
orgonamuzsika közönségének szélesí-

tésére tett ígéretét valóra váltva újabb 
népszerű művészt nyert meg part-
neréül, ezúttal a népzene világából: 
Pál István Szalonna népi hegedűmű-
vésszel szerezve emlékezetes perceket 

a fesztivál közönségének. 
A fesztivál ezúttal sem feled-
kezett meg a társadalmi fe-
lelősségvállalásról: szeptem-
ber 30-án a Szegedi Nemzeti 
Színház adott otthont annak 
a nagyszabású jótékonysági gá-
lának, amelyen Miklósa Erika, 

Érdi Tamás, Szarka Tamás és Horváth 
István lépett színpadra a Gyüdi Sán-
dor vezényelte Szegedi Szimfonikus 
Zenekar társaságában, és amelynek 
bevétele a koraszülött-mentés ügyét 
szolgálja a Korán Érkeztem Alapít-
vány révén.   

marton árpád
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A bécsi klasszikus válogatás 
legnagyobb szabású vállalkozása 

Mozart c-moll miséjének 
háromszori megszólaltatása volt.

Szauer Bianka

Szélpál Szilveszter

Mozart c-moll miséje a székesegyházban
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Száz évvel ezelôtt kezdte 
gyulai plébánosi szolgálatát 
Boldog Apor Vilmos
Boldog Apor Vilmos gyulai plébános kinevezésének 
100. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget 
Gyulán, a Városháza dísztermében.  Az emlékezés hely-
színe szimbolikus jelentőségű volt, hiszen 1941. február 
24-én ugyanitt, a hajdani vármegyeháza dísztermében 
ünnepelték Apor Vilmos győri püspökké szentelését.
Az arisztokrata családból szárma-
zó későbbi vértanú püspök hamar 
közvetlen kapcsolatba került a város 
polgáraival. Szolgálata alatt magára 
vállalta a legnehezebb feladatokat is. 
Megértő hozzáállása a gyóntatószék-
ben érvényesült a leginkább, igazi 
lelki vezetőként tekintettek rá.
Az ünnepségen több emlékbeszéd 
által elevenedett meg Apor Vilmos 
személyisége. Kiss-Rigó László püs-
pök Apor áldozatának a jelentőségére 
hívta fel a figyelmet:
– A keresztény vértanúság sohasem 
a véletlen műve. Egy igazi keresztény 
vértanúság sohasem azért történik, 
mert valaki rosszkor volt rossz helyen, 
vagy mert véletlenül így alakult a do-
log, ahogy az sem igaz, hogy fanatikus 
módon kereste magának a bajt. A ke-
resztény vértanúság szeretetből és ál-
dozatvállalásból történik. Ez viszont 
nem hirtelen jelenik meg egy ember-
ben, hanem hosszú fejlődés folyamat 
következményeként. Igaz ez Apor 
Vilmosra is – hangsúlyozta Kiss-Rigó 
László. 
Az konferencián Görgényi Ernő gyulai 
polgármester beszédében kiemelte, a   
város egykori polgárairól sok mindent 
megérthetünk Apor Vilmos munkás-
ságát tanulmányozva, aki nagy hatást 
gyakorolt a helyi közösségre. 
– Ha egy szép városba érünk, a gyö-
nyörű épületeket és parkokat csodál-

hatjuk meg először. Tudjuk, hogy az 
alkotott környezet a helyi közösség 
gondolkodásmódjának, értékrendjé-
nek a lenyomata és közvetítője. Ezért 
oly fontosak azok a meghatározó sze-

mélyiségek, akik az adott közösség, 
jelesül Gyula város szellemiségére 
nagy hatással voltak. Akik egyene-
sen formálták a gyulai polgárok gon-
dolkodásmódját és értékvilágát. Egy 
város mindenképpen alkotás is, nem 
csak elemeiben, épületeit, közterületi 

szobrait, városszerkezetét 
tekintve, de lelkiségében is. 
Ennek a műnek pedig leg-
nagyobb formátumú, legna-

gyobb hatású alkotói között volt Báró 
Apor Vilmos, városunk egykori szere-
tett, feltétlen köztiszteletben álló plé-
bánosa – fogalmazott Görgényi Ernő. 
Kovács József országgyűlési képviselő 
az egykori püspök jellemét mutatta be 
az emlékező közösségnek:
– Annyi bizonyos, hogy nem hét-
köznapi ember volt. Egy arisztokra-
ta, aki csakhamar közvetlen kapcso-
latba került a város minden rendű és 
rangú polgárával. Ő éppúgy otthon 
volt az Almásy kastélyban, mint egy 
gonddal, bajjal küzdő, szegény mes-

terember házában. Aki reményt és 
figyelmet tudott adni azoknak, akiket 
megszólított - mondta a képviselő. 
Petróczki Zoltán Gábor, a Boldog Apor 
Vilmos Alapítvány elnöke a vértanú 
püspök lelki vezetői személyiségét he-
lyezte középpontba: 
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Az emlékünnepség szónokai: Görgényi Ernô polgármester, Petróczki Zoltán 
Gábor alapítványi elnök, Kovács József püspöki helynök, Kiss-Rigó László püspök, 
Kovács József országgyûlési képviselô és Erdész Ádám levéltárigazgató
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Ismét lesz temploma Derekegyháznak

Egy ezredév után
A kastély melletti területen épül fel a Csongrád me-
gyei Derekegyház katolikus temploma egyházmegyei és 
kormányzati támogatással. Az alapkövet Kiss-Rigó 
László püspök és Szabó István, a település polgármestere 
augusztus 20-án helyezte el.
Derekegyházon legutoljára egy ez-
redévvel ezelőtt épült két templom, 
amelyek a tatárjárás idején elpusztul-
tak. Azóta sem sikerült templomot 
építeni. Ugyan 1952-es szignózással 
készültek tervek az Iskola utcában, de 
akkor végül elmaradt az építkezés.
– A szürke beton, ahol most állunk, 
már a templomunk alapja. A temp-
lom nemcsak egy épület lesz, hanem 
azt is jelképezi majd, hogy itt össze-
tartozó, keresztény hittel rendelkező 
emberek élnek – jelentette be Szabó 
István, Derekegyház polgármestere 
a templom alapkőletételi ünnepsé-
gén.
– Augusztus 20-a a legszentebb és 
legszebb ünnepeink közé tartozik. 
Az ünnepeken az emberek általában 
megajándékozzák egymást. A derek-
egyháziaknak ez a templom egy igazi 
ajándék lesz, hiszen régóta vágynak 

már rá – mondta beszédében Farkas 
Sándor országgyűlési kép viselő, agrár-
miniszter-helyettes.
Az alapkövet Kiss-Rigó László püs-
pök áldotta meg. Mint mondta, mély, 
szimbolikus üzenete is van annak, 
hogy a templom alapkövét augusz-
tus 20-án helyezzük el. Szent István 
érdemeként sokat emlegetjük, hogy 
a nemzet jövőjét, a magyar államot 
biztos alapokra helyezte. Akik ezer év 
óta építkeznek tovább ezeken az ala-
pokon, azok gazdagítják a nemzetet. 
Most Derekegyházon is a Szent Ist-
ván-i alapokra építkezünk – mondta 
a püspök.
Kiss-Rigó László reményét fejezte 
ki, hogy a templom nemcsak a kato-
likus hívőket szolgálja majd, hanem 
az egész települést. Az alapkő idő-
kapszulájában a Derekegyházi Hírek 
legutóbbi számát és egy egyházi újsá-
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Kiss-Rigó László püspök és Szabó István polgár- 
mester helyezték az alapkôbe az idôkapszulát

got helyeztek el, valamint belekerült 
az ünnepség résztvevőinek aláírását 
tartalmazó jelenléti ív is. 

kovács erika

– Apor, mint plébános munkastílusá-
ban az ausztriai Innsbruckban megis-
mert papi eszmét követte. Káplánjai 

és közvetlen munkatársai 
ezt szerették benne. Ne-
velő, melegszívű elöljáró 
volt. Akaratát és rendel-
kezéseit finom formában 
közölte. A napnak min-
den óráját kitöltve rendre, 
fegyelemre, pontosságra 
törekedett. Valójában 
nem volt magánélete. 
Életét a híveiért végzett 
munka töltötte ki. 
A konferencia előadói 
között foglalt helyet Ko-

vács József püspöki helynök, aki Apor 
Vilmos gyulai lelkipásztor tevékeny-
ségét mutatta be, majd Erdész Ádám, 

a Békés Megyei Levéltár igazgatója 
a gyulai Apor-tiszteletről tartott elő-
adást az emlékezőknek.
A második világháborút Apor Vil-
mos már győri püspökként élte át. 
Az orosz megszállás idején minden 
menekültet befogadott, a püspökvár 
pincéjében több száz ember talált me-
nedékre. 1945. március 30-án, miután 
a rezidenciájára menekült asszonyok 
kiadását megtagadta az oroszoknak, 
dulakodás tört ki, miközben halálos 
lövés érte. A  szovjet katonák ezután 
elmenekültek, a menedékhelyen vi-
szont rajta kívül senkinek nem esett 
bántódása. 

pálfalvi zoltán
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V. Hírvivők Konferencia Szegeden

Égni kiégés nélkül!
A Hírvivők Konferencia 2018. szeptember 21-én a Gál Ferenc Főiskolán került meg-
rendezésre. A 2014-ben indult konferenciasorozat előadói az évek során tárgyalták 
a közösség- és kapcsolatépítés, a kapcsolatok helyreállítása, az értékkereső társadalom és 
az értékadó közösségek, a család-közösség-egyház, az elengedés és újrakezdés kérdéseit. 
A konferencián elhangzott tíz előadás több oldalról, a szo-
ciális munka-gyermekvédelem, zárt intézet, valamint 
a nevelés és oktatás felől közelítette meg és járta körül a té-
mát. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, közel száz 
szakember regisztrált, és hallgatta végig az előadásokat.

Az Égni kiégés nélkül - Kötelességeink 
hálójában című konferencia idén a ki-
égés kérdését járta körbe. Az előadá-
sok tanúsága szerint a humán szférá-
ban dolgozó szakemberek között alig 
akad olyan, akinél előbb vagy utóbb 
ne jelentkeznének a lelki és testi ki-
merülés, a kiégés jelei. 
A munka és a magánélet gyak-
ran több erőt kíván, mint ameny-
nyit ad. Közben mindenki szeretne 
belső békét és új energiát meglelni. 
A  szakemberek szerint a krízishely-
zet hozzásegít, hogy eljussunk igazi 
önmagunkhoz, s rátaláljunk Istenre. 
A kimerültség esélyt ad arra, hogy 
növekedjünk belsőnkben. A stressz 
a fejben kezdődik, s ha a kiégett em-

ber önmagát hibáztatja állapotáért, 
akkor a változás is ott kezdődik el: 
magában az emberben. Mi vagyunk 
azok, akik fel tudunk lépni saját belső 
hajcsáraink ellen.
Az előadók felhívták a figyelmet fel-
adataink fontossági sorrendjének ki-
alakítására. 
Amennyiben ezt sikerül begyakorol-
ni, kiegyensúlyozott életet élhetünk, 
miközben egyre elégedettebbek le-
szünk, és önbizalmunk is erősödik, 
amivel képesek leszünk a kezünkbe 
venni az életünket. A kiégett ember 
önmaga foglya. Úgy gondolja, hogy 
nincs kiút a tehetetlenségből. A vál-
tozás akkor kezdődik, ha felreped 
az álarc, amikor nem rejtegeti többé 

önmaga előtt a mun-
kájával és önmagával 
szembeni ellenérzést. 
Elismerjük, hogy ki-
égtünk, hogy üresek 
és kedvetlenek va-
gyunk. 
Fáradságos tanulási 
folyamat elfogadni 
önmagunkat. Saját 
korlátaink között 
ugyan, de reálisan 
kell viszonyulnunk 
önmagunkhoz és 
munkánkhoz. A ki-
merültségből kiveze-
tő út így segít hozzá, 

hogy belsőleg növekedjünk. Ismét 
hinni tudjunk magunkban, gyógyító 
erőket szabadítsunk föl magunkban 
és másokban. Újra fontossá váljanak 
számunkra az emberi kapcsolatok, a 
mély tapasztalatok, víziók, értékek 
és célok. Akkor tud megerősödni 
bennünk az akarat, hogy másképp 
cselekedjünk, s önbizalmunk is nö-
vekedni fog. S ekkor nyer értelmet a 
munkánk.
A burnoutot, azaz a kiégést tehát 
nemcsak katasztrófaként élhetjük 
meg, hanem valódi lehetőségként is 
a változásra. Fel kell ismernünk és el 
kell fogadnunk határainkat és kor-
látainkat ahhoz, hogy rátaláljunk 
a béké hez vezető útra.
Az ember életében elmaradhatatlan 
szerepet játszik a szeretet adása és 
fogadása, ami képes mindent jóvá 
tenni, megjavítani, a bűnt is elégetni 
az ember lelkében, valamint megél-
hetővé tenni a szeretetgyakorlásnak 
egy életen át megtartó erejét, a szere-
tet adójára is visszasugárzó gyógyító 
hatását. gff

Kozma Gábor rektor nyitó gondolatai
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Szécsi József vallásfilozófus kapta az idei Gnilka-díjat

29. szegedi biblikus
konferenciaAz Újszövetség hellén és ju-

daista háttere címmel augusztus 
27–29. között rendezték meg a 29. 
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferen ciát 
a Szegedi Dóm Látogatóközpontjában. 
Évek óta a konferencia keretében ünnepi 
hangversenyen adják át a Joachim Gnilka 
német teológusról elnevezett díjat a biblia-
tudomány egy-egy jelentős tudósának.
A biblikum és a rabbinikus irodalom kapcsolatában ki-
fejtett munkásságáért ebben az esztendőben a 70 éves 
Szécsi József vallásfilozófus, az Országos Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem (OR-ZSE) professzora kapta a Gnilka-
díjat. A díjátadásra és a jótékonysági hangversenyre 
augusztus 28-án, a szegedi Új zsi-
nagógában került sor. Az ünnepi 
esemény keretében a Szegedi Nem-
zetközi Biblikus Konferencia igaz-
gatója, Benyik György és az OR-ZSE 
rektora, Vajda Károly együttműködé-
si megállapodást kötöttek, amelynek 
fő célja az emlékezetkultúra ápolása.
Török Csaba teológus, egyetemi tanár, 
a Keresztény-Zsidó Társaság kurató-
riumának tagja mondta el a Gnilka-
díj idei kitüntetettje, Szécsi József 
laudációját.
– Szécsi Józsefet nem csupán teo-
lógiai doktorátusa miatt ismerhet-
jük, ismerhetjük őt énekesként, de 
az Országos Rabbiképző Intézet, a 
mai OR-ZSE diákjaként, könyvtá-
rosaként, tanáraként is. A televízió 
nézői láthatják a Duna Televízió 
munkatársaként. – Keresztutak ezek 
– folytatta Török Csaba –, ahol lehetőség nyílik arra, 
hogy az emberek találkozzanak egymással. Szécsi József 
tudja, mit jelent leültetni különböző hitek követőit úgy, 
hogy ez ne formális pillanat legyen, hanem megnyíló, 
megnyitó emberi találkozás. Mindig párbeszédre, egy-
más megismerésére törekszik. Ezért mondhatjuk talán, 
hogy életének fő műve az 1991-ben alapított Keresztény–
Zsidó Társaság, mely mögött személyes kapcsolatok, ba-
rátságok, megérlelt emberi kötődések állnak. Szécsi Jó-
zsef Isten kegyelmének lett hordozója egy olyan emberi 

világban, amely túl hangos ahhoz, hogy a finom, vissza-
fogott hangot meghallja – zárta laudációját Török Csaba.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a konferencia 
egyik védnöke – és első Gnilka-díjasa – adta át az el-
ismerést Szécsi Józsefnek. Köszöntőjében az érsek ki-
emelte a díjazott tudása mellett szerénységét is.
Szécsi József megköszönve a kitüntetést visszaemléke-
zett szüleire. Mint mondta, a családi hagyomány őrzi 
annak emlékét, hogy az alsóvárosi ferences templom 
búcsújakor született, édesapja ott virrasztott és imádko-
zott értük egész éjszaka. Megemlítette egykori tanárait, 
a jezsuiták templomát, ahol szülei házasságot kötöttek, 
a szegedi zsinagóga és a zsidóság szerepét a város életé-
ben. Elmondta azt is, hogy civil hallgatóként lett teo-

lógus, de azt köve tően az Állami Egyházügyi Hivatal 
nem engedte, hogy orientalisztikával foglalkozhasson, 
ezért az országos Rabbiképző Intézetben Scheiber Sán-
dor segítségével folytatta tanulmányait. Ekkor írta meg 
az első keresztény–zsidó összehasonlító tanulmányát. 
Szécsi József elmondta, életének meghatározó esemé-
nye, hogy az egykori rabbiképzőben, a mai OR-ZSE-
ban taníthat, és a nemzetközi biblikus konferencia 
munkájában is évek óta részt vehet.

bókay lászló

Balról jobbra: Jakubinyi György, Szécsi József és Benyik György a szegedi zsinagógában 
a Gnilka-díjátadó ünnepségen
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Első alkalommal rendezték meg az Egyházmegyei Ministráns Találkozót

„Az Úr házában van elültetve, 
Istenének csarnokában

bont virágot.”A Szeged-Csanádi Egyházmegye október 
6-án először rendezte meg az Egyház-
megyei Ministráns Találkozót, melynek 
a székesegyház és a Szent Gellért Sze-
minárium adott otthont. A találkozóra 
több településről érkeztek lányok és fiúk 
vegyesen: összesen 131 ministráns vett 
részt a rendezvényen.

A találkozót Kiss-Rigó László püspök szentmisével nyi-
totta meg. Ezt követően, a gyermekek liturgikus színek 
szerint csoportokba osztva hallgatták meg a vendégelő-
adókat. Illyés Zsolt újkígyósi plébános kiemelte, hogy 
mennyire fontos az Istenbe vetett hit, az alap amire lehet 
építeni. Aztán mindenkinek meg kell találnia azt a hiva-
tást, ami boldoggá fogja tenni. Wertheim Mátyás ferences 
szerzetes Assisi Szent Ferenc életével kapcsolatban arról 
kérdezte a gyerekeket, hogy a ferences rend alapítója annak 
ellenére, hogy vagyonos családból származott, vajon miért 
választhatta a szerzetes életet. Mint mondta, ugyan mi is 
közel vagyunk Jézushoz, de Szent Ferenc még közelebb 
volt hozzá, ezért ajándékul kapta Jézus sebeit, nem pedig 
büntetésül. Sipos Patrik ministráns-szervező a liturgiáról 

és a ministránsok feladatairól beszélt, külön is kitérve 
arra, hogyan is kell a krisztushívő ministránsnak, hozzá-
kezdeni a munkához. A hódmezővásárhelyi Domonkos 
nővérek közül Marianna nővér és Diána nővér tartottak 
előadást. A nővérek összehasonlították a szerzetesek, a 
papok és a katonák életét a kezdetektől a tanuláson, dön-
tésen, öltözködésen, lakhatáson, megszólításon keresztül 

egészen a „befejezésig”. Továbbá bemutatták, hogy milyen 
az életük a domonkos rendben.  
Kondé Lajos pasztorális helynök a szegedi dómról tar-
tott előadását egészen az 1879-es árvíztől kezdte, beszélt 
a Fogadalmi templom elnevezés hátterén át a Temesvár-
ról ide költöző Csanádi püspökség székesegyházáig.
A különféle településekről érkező fiatalok színek szerinti 
csapatfelosztásban indultak a délutáni játékfoglalkozásra 
is. Minden csoport a vezetőik által tervezett játékokkal 
ismerkedett meg. A délutáni foglalkozások után Serfőző 
Levente atya rövid éneklésre invitálta a ministránsokat az 
altemplomba, majd személyes gondolataival zárta a talál-
kozót. 

csányi helga marinetta – szervező

Serfôzô Levente atya személyes gondolataival zárult a találkozó
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Villanófényben Kovács Zoltán újmisés

Hívás a szeretetre
Kovács Zoltán diakónust a szegedi dómban szentelte 
pappá szeptember 8-án Kiss-Rigó László szeged-csaná-
di püspök. „Meghívásunk a szeretetre szól. A pap iden-
titása szempontjából meghatározó, hogy minél inkább 
azonosuljon Krisztussal” – vallja Kovács Zoltán. A jó 
papot a jó édesapához hasonlítja.

Gyerekként nem volt idegen számá-
ra a templom, az édesanyja vasárna-
ponként elvitte misére. Ám a közép-
iskolai évek alatt a világ eltávolította 
a hittől. Megtérését egy amerikai 
keresztény ifjúsági tábornak köszön-
hette. A fiatalok körében megtapasz-
talt élő hit élménye olyan erős hatás-
sal volt rá, hogy az addig parttalan 
bulizással töltött középiskolás élete 
nagy fordulatot vett. Elhagyott min-
dent, amit idegennek érzett a Jézusra 
figyelmes élettől. Ez nem jelentette 
azt, hogy kiszakadt volna a kortár-

sai világából, de mindig tudta, hol 
a határ, mibe mehet bele tiszta lel-
kiismerettel. A táborban kapott egy 
Bibliát, s otthon olykor egész délutá-
nokat töltött a Szentírás olvasásával 
és az olvasottak átelmélkedésével. 
A Szentírással való találkozás hatá-
sára élete egyre inkább átformáló-
dott, és kezdett kialakulni benne az 
érett hit. Kezdte felfedezni a liturgia 
értékét is.
– Megértettem: a szentmise nem arról 
szól, hogy elmondjuk a szöveget, Isten 
pedig bólogat a mennyből. Idővel a sa-

játommá váltak a li-
turgikus gyakorlatok, 
megéltem általuk a 
kapcsolatot Istennel.
A szemináriumi évek 
során folytatódott 
ez a belső építkezés, 
amelynek a közép-
pontjába Krisztust 
állította.
– Formálódott a gon-
dolkodásom, az volt 
a célom, hogy egyre 
közelebb kerüljek ah-
hoz, akiről tanulok. 
Az Istennel együtt 
töltött idő papnö-
vendékként egészen 
átszőtte a hétköznap-
jainkat, és mindig új 
szempontot adott a 
fejlődéshez. Sokat kö-
szönhetek ezeknek az 
éveknek, mert egyre 
inkább megismertem 

önmagamat és Istent. Rengeteget kap-
tam a közösségtől is.
A szegedi szemináriumban hangsú-
lyos szerep jutott a gyakorlati okta-
tásnak, és ennek nagy hasznát vették 
a növendékek. Hospitáltak, tanítot-
tak az iskolában, hétvégékre és a nyár 
néhány hetére pedig bekapcsolódtak 
a plébániák életébe. Zoltán így sok-
féle közösséget megismerhetett az 
egyházmegyében. Eljutott számos 
faluba, városba.
– Mindig nyitottan mentem minden-
hová, azt kerestem, mit tanít nekem 
Isten az adott helyen. És mindenütt 
volt valami, amit be tudtam építeni 
a  szolgálatomba, ami formáló erővel 
bírt számomra.
Egy új területet is felfedezett: meg-
tanult gitározni, kibontakoztatta ze-
nei érzékét. Nem idegenkedik a szá-
mára egészen új kezdeményezésektől 
sem. A lengyelországi ifjúsági világ-
találkozóról például a közös tánc él-
ményét is magával hozta.
Vallja, a pap identitása szempont-
jából meghatározó, hogy minél in-
kább azonosuljon Krisztussal, hogy 
mindig és mindenben őt helyezze az 
élete középpontjába. A jó papot a jó 
édesapához hasonlítja:
– Ahogyan az apa áldozatosan és sze-
retettel neveli gyermekeit, úgy a pap 
mindenekfelett szereti Istent és Isten 
népét. Meghívásunk a szeretetre szól. 

trauttwein éva – magyar kurir
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Társadalmi kohézió erôsítése és ifjúság pasztoráció a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 
Az Európai Unió támogatásának és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köszönhetően a Szeged-Csanádi Egyház-
megyében több nagyszabású, társadalmi-közösségi szerepválla-
lást és együttműködést erősítő projekt zajlik 2017-2020 között.

Pályázat

Az ifjúsági közösségi aktivitást segí-
tő programok megvalósítása a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegyében című 
projekt olyan tevékenységek meg-
valósítását célozza, amelyek segítik 
a fia talok integrálódását a társada-
lomba, és egyúttal igyekeznek erő-
síteni társadalmi szerepvállalásu-
kat is. Ennek megvalósításával az 
egyházmegye Ifjúságpasztorációs 
Irodáját bízták meg. A projekt so-
rán több olyan programot érdemes 
megemlíteni, amelyekkel igyekeznek 
a fiatalokat arra ösztönözni, hogy az 
élményszerzés és szórakozás mellett 
igenis tudnak tenni azért, hogy jö-
vőjük kiforrottabb, tervezhetőbb és 
funkcionálisabb legyen. A projekt 
keretein belül a legnagyobb tömeget 
megmozgató rendezvények közé tar-
tozik a Tesz-Vesz Tavasz és a Szent 
Gellért Ifjúsági Találkozó. 

Tesz-Vesz Tavasz 
A programsorozat célja az, hogy a fia-
talok közvetlen környezetükben saját 

maguk tárják fel, hogyan tudják azt 
jobbá, élhetőbbé tenni. A rendezvény 
során ökológiai, kulturális és szociá-
lis tevékenységeket is végezhetnek. 
A  szervezők munkáját dicséri, hogy 
elérték azt, hogy évről évre 3500-
4000 fiatal mozdul meg, és vállal 
olyan tevékenységet, amely egyfajta 
befektetést jelent az élhetőbb jövőbe. 
A Tesz-Vesz Tavasz során az önként 
vállalt feladatok által a fiatalok ak-
tív, dinamikus kapcsolatba kerülnek 
a társadalommal. 

Szent Gellért Ifjúsági 
Találkozó 
Az ifjúsági találkozók során a talál-
kozás élményére alapoznak a szerve-
zők. A programra az egyházmegye 
területén élő 13–18 éves korosztályú 
fiatalokat várják. Az ifjúságnak lehe-
tősége nyílik más települések fiatal-
jaival való megismerkedésre, és így 
a tapasztalatok és a régiónként eltérő 
identitás megosztására és megismeré-
sére is. 

Megújuló templomok – megújuló közösségek

Minden bölcsen átgondolt kezdemé-
nyezés célja a hatékony közösség építés, 
valamint Isten Országának a  szolgá-
lata. A keresztény ember tudja, hogy 
ebben elsődleges szerepe a  Szentlé-
leknek van, de nélkülözhetetlen té-
nyező az emberi erő, akarat, az anyagi 
források és az egyéni teljesítmények 
összjátéka. Ehhez bátran segítségül 

hívhatjuk korunk modern eszközeit: 
kommunikációs csatornákat, pályá-
zatok adta lehetőségeket, módszerek 
elsajátítását stb. Az egyházmegyében 
több plébániai közösségben tapasztal-
hatjuk, hogy ezen kegyelmi és emberi 
tényezők találkoztak. Ennek köszön-
hetően épülnek templomok, gazdago-
dik a közösségek élete, szerveződnek 
találkozók és képzések.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
a  területén élő hívő lakosság lelki 
gondozása mellett fokozott figyelmet 
fordít az épített örökség védelmére – 

templomaink, plébánia épületeink ál-
lagának megóvására, felújítására.
Erre a célra az egyházmegye 2016-ban 
pályázatot nyújtott be a Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstruk-
ciója, többfunkciós közösségi tér létreho-
zása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 
elnevezésű felhívásra.
A pályázaton 15 település templom-
felújítási kérelme pozitív elbírálásban 
részesült. Jelenleg az alábbi öt temp-
lom felújításához a támogató okirat 
is rendelkezésre áll: Klárafalva, Pit-
varos, Pusztamérges, Ópusztaszer és 
Zsombó. 
Várhatóan néhány héten belül el-
készülnek a támogató iratok a többi 
templomhoz is. Az elnyert támogatást 
az épületek külső felújítására, ener-

A Szeged-Csanádi Egyházmegye az elmúlt évek-
ben igyekezett megragadni minden pályázati lehető-
séget annak érdekében, hogy az egyházmegye területén 
lévő templomok és közösségek megújulhassanak. Ennek 
eredményeként mára mintegy húsz helyszínen zajlanak 
a közösséget megerősítő események, és ugyanilyen szám-
ban fognak megújulni és épülni templomaink.

A Pusztaszeren épülô templom 
látványterve
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Társadalmi kohézió erôsítése és ifjúság pasztoráció a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 
Az Európai Unió támogatásának és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köszönhetően a Szeged-Csanádi Egyház-
megyében több nagyszabású, társadalmi-közösségi szerepválla-
lást és együttműködést erősítő projekt zajlik 2017-2020 között.

TO R O N Y I R Á N Y  ❘ Pályázat

A több alkalommal is rendezett Kör-
zeti Ifjúsági Találkozók (KIT) is első-
sorban a helyi regionális kapcsolati 
háló kiépítésére törekednek. Egy-egy 
találkozó öt-hat szomszédos település 
fiataljainak, hitoktatóinak, katekétái-
nak és önkéntes segítőinek köszönhe-
tően valósul meg. A program azonban 
nemcsak a fiatalok számára kedvező, 
hanem segíti a  katekéták, hitoktatók 
közötti munka kapcsolat kialakulá-
sát és annak folyamatos fejlődését is. 
A körzetenként szervezett találkozók 
félévente más és más településen ke-
rülnek megrendezésre. Így minden 
településnek van lehetősége a  meg-
mozdulásra, nagyobb társadalmi sze-
rep vállalására. 
A nyár során a projekt segítségével 
folytatódhat az Egyházmegyei Nyári 
Tábor, amely az idei évben tizenötö-
dik alkalommal valósult meg. A tábor 
az élmények mellett a lelki élet és az 
identitástudat megerősítésére is lehe-
tőséget ad a résztvevőknek. 

Készülôdés a 2020-as 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának köszönhető támogatásból 

több olyan kisebb program, képzés 
is megvalósulhat, aminek célcso-
portjába a fiatalokon túl az idősebb 
generációk is beletartoznak. Ennek 
keretében az egyházmegye Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusért 
(NEK) felelős referense és munkatár-
sai többcélú programsorozatot állítot-
tak össze, ezzel is segítve a NEK-re 
való készületben az egyházmegye 
plébániáit, mozgalmait, szerzetes-
rendjeit és híveit.
A programok közül az egyik legjelen-
tősebb az Egyházmegyei Zarándoklat 
és Találkozó,  amelyen első alkalom-
mal mintegy 500 zarándok vett részt. 
A szervezők célja az, hogy újra ki-
emeljék a zarándoklatok fontosságát 
és jelentőségét. 
Hasonlóan a Zarándoklathoz az 
Egyházmegyei Eucharisztikus Lelki 
Nap is többeket megmozgat, főként 
a felnőtt és az idősebb korosztályok-
ból. A lelki napok során Szegeden 
kívül régiós szinten is jelentős ak-
tivitás figyelhető meg akár egy-egy 
hitmélyítő vagy éppen hitébresztő 
előadás megszervezésével. Ezek kö-
zül kiemelkedik a körzetenként szer-
vezett Katekéta csapatépítés, a kom-
munikációs képzés és a pasztorális 
munkatársak és áldoztatók képzése. 

Itt a kohézió erősítése mellett a peri-
fériára szorult, vagy hátrányos hely-
zetben lévő közösségek felkarolása is 
fontos szempont. A projekten belül 
szervezett programok bárki számára 
szabadon látogathatók, de legtöbb 
esetben regisztrációhoz kötöttek.
A kohézió erősítésében és a NEK-re 
való felkészülésben a lelki háttér biz-
tosítása is elengedhetetlen, így a szer-
vezők kiemelt figyelmet fordítanak a 
face2Face Eukarisztikus imaesteknek, 
a lelki napoknak és a szentségimádási 
alkalmaknak, amelyekre esetenként 
közel százan ellátogatnak. 
A szervezők az összetartás erősíté-
se mellett a kultúrára is igyekeznek 
felhívni a figyelmet egy interaktív ki-
állítás, egy szimfonikus koncert meg-
szervezésével, illetve rövid dokumen-
tumfilm-sorozat elkészítésével. 
Mindegyik projekt esetében elmond-
ható az, hogy jelentősen segítik az 
egyházmegye napról napra fejlődő, és 
mindinkább kiteljesedő pasztorációs 
tevékenységét. Ez a szervezők mel-
lett a hívők érdeke is, hiszen az egy-
házmegye közösségéhez tartoznak, 
amelynek fenntartásához és erősödé-
séhez részükről is szüntelen munkál-
kodás szükséges.

ti

Megújuló templomok – megújuló közösségek
getikai korszerűsítésére és az ehhez 
kapcsolódó belső felújításra tudjuk 
felhasználni.
A felújításokkal a templomok nem-
csak megszépülnek, hanem a pályá-
zati felhívásnak megfelelően meg-
újuló energiahasznosító berendezés, 
elektromos áramot termelő napelemes 
rendszer telepítésével nagymértékben 
csökkennek az épületek fenntartási 
költségei is.
A támogatást Magyarország Kormá-
nya nyújtja, a településenként változó, 
10-15 százalék önrészt pedig az egy-
házmegye biztosítja saját forrásból.

Egyházmegyénkben jelenleg is van-
nak még olyan települések, ahol 
a  hívő közösségnek még nincs saját 
temploma. Magyarország Kormányá-
nak támogatásával a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye a közeljövőben hat új 
templomot épít Derek egy há za, Hód-
mező vá sár hely, Nagy tőke, Okány, 
Puszta szer és Tar hos településeken, 
az egyéb közösségi eseményekhez 
a  templomépülethez kapcsolódóan 
vagy amellett közösségi terek is léte-
sülnek. Az építkezések már folyamat-
ban vannak De rek egy há zán, Tarho-
son és Pusztaszeren.  tiIlyen lesz Derekegyháza temploma
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Tűzhely

Szüreti mulatság
az ÁGOTA Játszóházban
Idén is megtartotta októberi eleji szüre-
ti mulatságát az ÁGOTA Alapítvány és 
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató, ahol a hagyományőrzés mellett fon-
tos szerep jutott a zenének, a táncnak és 
az egymásra találásnak is.
A szüreti mulatság története régmúltra nyúlik vissza. 
Visszaemlékezni a hagyományokra és ápolni a szokásokat 
mindig bölcs dolog. Az alföldi tradíciókat követve a Szent 
Mihály napjához legközelebbi időpontot választotta az 
ÁGOTA Játszóház a szüret megünneplésére.
–  Felelevenítettük a múltunkat, amit összekapcsoltunk 
a jelenünkkel, így nyert értelmet a fogalom jelentése – 
mondta Kothencz János főigazgató. – A szüret egy olyan 
társas esemény volt egykoron, amelyen összegyűltek a ro-
konok, ismerősök, hazatértek a messziről jött vándorok, 
és közösen, együtt töltötték el az értékes közös időt. Mi is 
így tettünk, hiszen ezen a jeles napon találkozhatnak egy-
mással az ÁGOTA Játszóházban a családjukból kiemelt 
gyermekeink, együtt örülnek egymásnak a régi barátok, 
testvérek, osztálytársak és a játszóházas gyermekeink.

A gyermekek a nevelőszülőkkel együtt érkeztek. A ren-
dezvényt Balogh Zsolt, a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató főigazgató-helyettese nyitotta meg. Ünnepi 
beszédében kifejezte örömét, hogy ilyen sok ember eljött 
jól érezni magát. 

A programsorozat néptánccal indult – az Alföld nép-
táncainak egyszerűbb lépéseit sajátíthatták el az érdek-
lődők. A körtáncokat nagyon élvezte gyermek és felnőtt 
egy aránt. A néptánc után megpihent a nagy csapat, ki-ki 
kedve szerint szőlőt préselhetett, és bárki megkóstolhat-
ta a  helyben elkészült zamatos mustot. Az önkéntesek 
a szőlő felajánláson kívül süteménnyel is készültek a részt-
vevőknek. Közben kézműves tevékenység folyt, ahol szü-
rettel kapcsolatos alkotások készültek, a legkülönfélébb 
technikákat alkalmazva. A mulatságot záró szüreti bál 
tini szórakozó estté formálódott, ahol mai slágerekre tán-
colt az ifjúság. A szüreti program sikeréhez hozzátartozik 
az is, hogy baráti kapcsolatok erősödtek meg, új ismertsé-
gek születtek, ugyanúgy a gyerekek, mint a nevelőszülők 
között.  reichenberger rajmund 

Szent Gellért Ifjúsági Nap Szegeden 

„Az élet útjára 
tanítasz engem”
Többszáz fiatal vett részt a szeptember végén Sze-
geden megrendezett Szent Gellért Ifjúsági Napon. 
A szervezők már a reggeli órákban lendületes prog-
ramokkal, flash mobbal és tánccal lelkesítették a fia-
talokat. A  nap előadója a szabadkai Balcsák Szilárd 
volt, aki arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy 
tekintsék életüket Isten személyes ajándékának. Azt 
mondta, Isten a tapasztalatokon és a megélt szemé-
lyes élményeken keresztül vezeti az embert, és ezeket 
senki nem tudja elvenni tőlünk. 
A nap témája a Zsoltárok könyvéből vett idézet 
volt: „Az élet útjára tanítasz engem” (Zsolt 16,11), 
melyet a fia talok csoportokban dolgoztak fel, ami-
ben katekéták, egyetemisták, illetve papnövendékek 
segítették őket.
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A vatikáni magyar kápolna búcsúja

Ezer éven át vigyázott ránk 
a Szûzanya
A csíksomlyói Szűzanya római za rán dok-
útra küldte Erdély székely fiait és lányait. 
Mintegy tíz felcsíki székely település plé-
bániai kórusaiból állt össze az a hatal-
mas, 405 főből álló vegyeskar, mely ok-
tóber 8-án, Magyarok Nagyasszonya 
ünnepén a római Szent Péter-baziliká-
ban tartott szentmisén dicsőítette Istent, 
és énekelt Szűz Mária tiszteletére, aki-
nek római búcsúnapját tartották.
Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök mutatta be 
a szentmisét a Szent Péter-bazilika katedra oltáránál. Je-
len volt a szentmisén a magyar kormány képviseletében 
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese is. 
A fekete-piros színű székely népviseletbe öltözött lányok 
és asszonyok, valamint a székely-harisnyát viselő fiúk és 
férfiak látványa nemcsak kíváncsiságot keltett a Szent 
Péter-bazilikában a zarándokok és turisták körében, ha-
nem amikor felcsendült a szentmise során az énekük, ak-
kor e nem is maroknyi székelység szívből fakadó hitét is 
megtapasztalhatták.

Ahogy Jézus a tanítványát Anyjára bízta, úgy 
István király az országát a Szûzanyára hagyta
Palánki Ferenc püspök homíliájában Szűz Mária és a ma-
gyar nép évszázados kapcsolatáról beszélt. „Hol Szent Péter 
sírba téve és Rómának dobog szíve” – énekeljük most, és eb-
ben az énekben felhangzik a magyarok hitének a hang-
ja. 980 évvel ezelőtt Szent István királyunk fölajánlotta 
az országot a Boldogságos Szűz Máriának. Honnan vet-
te a példát a szent királyunk? – kérdezte Palánki püspök. 
Ahogy a haldokló Isten fia a tanítványát az édesanyjára 
bízta, úgy István király a halála előtt a tanítványságát ta-
nuló országát Szűz Máriára hagyta, aki így lett a Magya-
rok Nagyasszonya.

Ezer éven át vigyázott ránk a Szûzanya, 
és ezért mi nem szégyelljük ôt megvallani
Így tudjuk – sokszor árral szemben is úszva – megőrizni 
keresztény értékeinket, melyeket ősinktől kaptunk és 
amiket nekünk kell most tovább adnunk. Ez az örökség 

egy személyes értékrend, mely a mi Urunkhoz, Jézus 
Krisztushoz kötődik. Mint minden embernek, úgy 
nekünk is szükségünk van egymás segítségére, de főként 
arra a természetfeletti segítségre, amit attól a Szűz 
Máriától kérünk, aki mindig Isten akaratát kereste és 
cselekedte. Feladatunk, hogy a mostani helyzetben, a jelen 
körülmények között keressük azt a megoldást, amit Isten 
vár el tőlünk.

A magyarok Európa közepén állva védik 
a krisztusi keresztény értékeket
Palánki püspök utalt a Magyarok Nagyasszonya kápolna 
céljára, melyet a fölszentelést kérő Lékai László bíboros 
egykor így fogalmazott meg: „Azért van szükség erre a 
kápolnára, hogy Szent István királyunk örökségét ápoljuk, 
közel Rómához, közelebb Szent Péterhez, hogy itt ebben a 
kápolnában találkozzunk testvérként egymással mi magya-
rok.” Feladatunk továbbá Európa békéjének a munkálása. 
A magyarok jószándékúak, jószándékúan állnak Európa 
közepén és védik a krisztusi keresztény értékeket – fejezte 
be homíliáját Palánki Ferenc püspök.

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
A szentmise végén a pápai és a magyar nemzeti himnusz 
után felcsendült a bazilikában a székelység himnusza, és 
hirtelen sűrű lett az ősi templom levegője az égig szálló 
fohásszal. p. vértesaljai lászló sj – vatikán news
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Karitász

Országos Karitász-tábor 
Domaszék-Zöldfáson
Hagyományosan a Csongrád megyei Domaszék-Zöld-
fáson rendezi meg a Katolikus Karitász Országos 
Képzési Táborát, mely idén augusztus 12–16. között 
zajlott. Az idei, kilencedik seregszemle célja ezúttal is 
kettős volt: a karitász sokrétű tevékenységével kapcso-
latos ismeretek elmélyítése, a tapasztalatok megosztása, 
valamint a közösségépítés, a lelki megerősödés, megúju-
lás a szeretetszolgálatban.
Minden évben, az egyházmegyei kari-
tászközpontok segítségével invitálják 
a plébániai önkénteseket a táborba. 
A  60-70 fős csapatban egyházme-
gyénket hárman képviselték. A tábor 
során a lelki és a szervezeti egység 
építése fontos célkitűzés. Az egységes 
képzési rendszer azért jött létre, hogy 
a plébániai szinten működő csoportok 
ugyanabban a szellemben, ugyan olyan 
alapelvek mentén végezzék a feladato-
kat, és tudják mindig megtalálni a he-
lyes megoldásokat a sokszor embert 
próbáló helyzetekben. 
A képzést ezúttal is a karitász orszá-
gos központja szervezte, de előadó-

ként, szervezőként és a kiscsoportos 
műhelymunkák vezetőiként jelen volt 
több egyházmegye karitász igazga-
tója, munkatársa is. Több előadást 
tartott például Nagy Lajosné, a Szé-

kesfehérvári, Besenczi Zsolt, a Pécsi és 
Árvai Ferenc, az Egri Egyházmegyei 
Karitász igazgatója, valamint Zagyva 
Richárd országos igazgatóhelyettes is.
Az érintett témák között szerepelt 
a karitász szervezeti felépítése, tör-
ténete, teológiai háttere, lelkisége, 
a plébániai közösségek élete, kommu-
nikáció és arculat, programok és ren-
dezvények szervezése, forrásteremtés, 
adománykezelés és adminisztráció, és 
szinte az összes tevékenységi terület. 
A kiscsoportos műhelymunkák 
a  meg osztásra nyújtottak alkalmat. 
A  naponta rendezett fórumbeszél-
getések során nemcsak az egyéni ta-
pasztalatok átadására, a felmerülő 
problémák megvitatására, de kérdé-
sek megfogalmazására is lehetőséget 
adott. Jelen volt a táborban Écsy Gábor 
atya, országos igazgató is, hogy a ve-
zetőség és a zömében vidéki önkénte-
sek közötti kapcsolatok kiépüléséhez 
is hozzájáruljon. A záró szentmisét 
pedig Spányi Antal püspök mutatta 
be, aki a Magyar Katolikus Püspöki 
Karban a szeretetszolgálat felelőse, 
a karitász püspök-elnöke.
Az öt nap alatt természetesen lehető-
ség nyílt esténként a kötetlen beszél-
getésre, a kikapcsolódásra, az egyik 
délután pedig egy kellemes szegedi 
városnézésre is. bartucz katalinA képzés egyúttal lelki feltöltôdést és megerôsítést is jelentett a résztvevôk számára

Écsy Gábor atya, országos karitász 
igazgató

Záró szentmise a domaszék-zöldfási 
Szent István király-templomban
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Egyházmegyénk 
Caritas Hungarica-díjazottjai
Október 6-án adták át Budapesten 
a  Mindenszentek templomában az 
idei Caritas Hungarica-díjakat.
Az összesen negyven díjazott közül 
hárman érkeztek egyházmegyénk-
ből: Szénási Ferencné, a szeged-fel-
sővárosi plébánia korábbi karitász 
csoport vezetője, továbbá dr. Herjeczki 
Jánosné, a gyulai Nádi Boldogasszony 
Plébánia és Ancsin Pálné, a békés-
csabai Szent Antal Plébánia karitász 
csoportvezetője. A díjat Spányi Antal 
elnök-püspök és Écsy Gábor országos 
karitász igazgató nyújtotta át a kitün-
tetetteknek.

Karitász

Felhívás önkéntes szolgálatra
Az Egyházmegyei Karitász szeretettel hív és vár önkéntes szolgálataira 
idén ősszel és télen is minden érdeklődőt. Segítőkre van szükség az al-
kotóházi, a beteglátogató és a Hajléktalan Teajárat területére egyaránt.
Részletes információk a www.szegedcsanadikaritasz.hu világhálós olda-
lon a Hírek, akciók menüpontban olvashatók. Kapcsolatfelvétel: Ancsa-
Molnár Hajnalka, +36 20 823 3779, szegedikaritasz@gmail.com.

Jótékonysági lekvárfôzés 
BordánybanIdén ötödik alkalommal gyűltek ösz-

sze a bordányi karitász csoport tagjai, 
nagyszabású jótékonysági szilva lekvár 
főzésre szeptember közepén. A kész 
portékákat a helyi karácsonyi Ka-
ritász-vásárban értékesítik, hogy az 

ebből származó bevételt a rászorulók 
javára fordíthassák. Bordányban a 
karitász tagjainak példás összefogása 

képes lelkesíteni és mozgó-
sítani a falut. A gyümölcs-
termesztő gazdák nagy 
örömmel ajánlották fel a 
feldolgozott 22  láda szil-
vát, de a főzéshez szüksé-
ges eszközöket is a hely be-
liek adták össze. Jó szívvel 
válogatták, mosták, ma-
gozták és kavarták a tűzön 
a kiváló lekvárnak valót a 
bordányiak.

Meghívó az 
Alkotóházba
Az Egyházmegyei Karitász ismét 
Alkotóházba várja a kézműves-
kedni vágyókat Szegeden októ-
ber 1-től egészen november 26-ig 
hétfőnként 15–18 óra között. A 
Csongor tér 8. alatti új Karitász 
Irodában – az ÁGOTA Közössé-
gi és Kulturális Centrum mellett 
– készítik azokat az ajándéktár-
gyakat, melyeket majd adventben 
a karitász karácsonyi vásárában 
értékesítenek. A teljes bevételből 
fűtőanyagot szerez be a karitász 
rászoruló családok számára.

Záró szentmise a domaszék-zöldfási 
Szent István király-templomban

Ancsin Pálné, Herjeczki Jánosné és Szénási Ferencné kitüntetettek, 
valamint Ancsa-Molnár Hajnalka szegedi karitász irodavezetô a díjátadón
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Szeged–Grosics Akadémia

játékrészben bármelyik gárda szerezhetett volna gólt, ez 
azonban a felnőtt csapat környékén is megforduló Bitó 
Martin révén a Szeged-Grosicsnak sikerült, így Kovács 
Rudolf vezetőedző tanítványai a forduló meglepetését 
okozva 1–0-ra nyertek az esélyesebb csapat ellen.
– Eddig a Pécs ellen volt a legnehezebb, de nem éreztem, 
hogy sokkal jobb lett volna nálunk bármelyik ellenfél. 
Fel kellett pörgetni a játékot, mert azért voltak gyengébb 
időszakaink, de bebizonyítottuk, hogy a nehéz körülmé-
nyek ellenére is képesek vagyunk eredményesen játszani 
– mondta Bitó Martin. 

csiszér áron

Gyôztes mentalitásról 
adtak számot
Van visszaút a nehéz helyzetekből – ezt 
mutatta meg a kiemelt NB II-es bajnok-
ságban a Szeged-Grosics Akadémia „A” 
csapata. A gárda három vereség után, 
erős ellenfelekkel szemben aratott győ-
zelmekkel állt talpra, és bizakodva várja 
a folytatást.
Nem a Szeged-Grosics Akadémia „A” csapata számított 
a mérkőzés esélyesének, amikor a lapzártánk előtti utolsó 
fordulóban az addig százszázalékos, öt mérkőzésből ötöt 
nyerő Nyíregyháza látogatott Gyulára. A csapat az első 
három bajnokiját elveszítette, igaz, mindegyik találkozón 
adott volt a lehetőség egy jobb eredményre. Utána a gár-
da felfelé ívelő pályára állt, előbb a Kaposvár otthonában 
nyertek úgy, hogy nem kaptak meg két jogosnak tűnő 
büntetőt, a hazai együttesnek viszont befújtak egyet, 
majd a Kecskemét ellen nyertek úgy, hogy a védelem első 
alkalommal maradt hibátlan. 
– Ebben a bajnokságban nincs olyan nagy különbség a 
csapatok között, szerintem nagyon sokat számít a men-
tális felkészülés. Döntő lehet, hogy egy-egy gárda tagjai 
hogyan állnak a soron következő mérkőzéshez – véleke-
dett Orosz Márk, a csapat középpályása. 
Ez be is igazolódott a Nyíregyháza ellen, amikor egy tak-
tikusabb első félidő után a sok helyzetet hozó második 

Bitó Martin lába lövésre lendül a Nyíregyháza elleni bajnokin, a következô pillanatban pedig már a hálóban pattogott a labda
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Rangadók az elsô 
helyért
Az első fordulók után úgy tűnik, a Szeged-Grosics 
Akadémia „A”, vagyis a gyulai és a „B”, vagyis a sze-
gedi gárdái harcolhatnak meg az NB II-es bajnok-
ság dél-keleti csoportjának elsőségéért. Bár még sok 
van hátra, de e küzdelem szempontjából az addig 
a gyulaiak hoz hasonlóan hibátlan szegediek nagy lé-
pést tettek a feljutás szempontjából osztályozót érő első 
helyek felé. Az egymás közötti derbiken az U 14-esek-
nél a gyulaiak kihagyták a büntetőt, a szegediek belőt-
ték, így a dorozsmai rangadón 1–0-ás hazai siker szü-
letett. Az U 15-ösöknél a szegediek 3–1-re nyertek, így 
a vesztett pontok tekintetében az első helyen állnak.
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Levegôsen, szabadon
A XXVIII. Csongrádi Plein Air mű-
vésztelep idei seregszemléje igazán 
megfelel a nevükben jelzett, szabad ég 
alatti oldottságnak. A hazai művészek 
mellett Lengyelországból, Romániá-
ból, Szerbiából, Németországból és 
Litvániából érkezett alkotók, s noha 
mindegyikük ragaszkodik a maga 
markáns stílusához, mégis megkapó 
tematikus és szellemi harmóniában 
boncolgatják a világ látható és lát-
hatókon túli dimenzióit, a vizualitás 
egymást átfedő-átjáró rétegeit. Míg 
realisztikus tájábrázolás egyáltalán 
nem (tárgyábrázolás is csak elvétve) 
jelenik meg a falakon, valameny-
nyi alkotásból és a tárlat egészéből is 
a látványban föltáruló létstruktúrák 
életteli zsibongása árad. A kiállítás 
friss, üde, energiával és szellemiség-
gel – olykor szellemességgel – telített 
anyaga a legmagasabb esztétikai szín-
vonalon, korszerű, mégis befogadható 

módon szól és szólít meg, a szemlélőt 
is bevonva a szabad ég alatti alkotás 
inspiratív és örömteli közegébe.

Keresztek, keresztutak
Dömötör Mihály fotóművész – saját 
bevallása szerint – nem tervszerű mó-
don alkotta meg feszület-sorozatát, 
amely a szegedi Kass-galéria hozzájá-
rulása az országos Ars Sacra egyház-

művészeti rendezvényso-
rozat programjához. Az 
élvonalbeli műtárgyfotós 
– a Móra Ferenc Mú-
zeum egykori munkatársa 
– mégis egységesnek ható 
sorozattal állt elénk, ami-
kor egymás mellé rendez-
te az útjai során megörö-
kített útszéli kereszteket. 
A kiállítás anyaga különös 
műfaji kísérletképpen is fölfogható, 
hisz a képek tárgyai egyrészt maguk is 
műalkotások, másfelől a művészi fotó-
ra összetéveszthetetlen bélyeget nyom 
az alkotó látásmódja, újabb jelentésré-
tegekkel gazdagítva a keresztek által 
kifejezett szakrális tartalmakat. Hi-
szen egy útmenti, egy egyházi épület 
ormán ékeskedő vagy éppen egy te-
metői kereszt – túl a krisztusi megvál-
tástanon – maga is jelentékeny emberi 
tartalmakat hordoz: magányosan me-
red a felhők felé, visszacsillantja komor 
arányain az ég felhőit-fényeit, vagy 
épp az elhagyatottságot, a magányt és 
a megváltás reményét szimbolizálja. 
Dömötör Mihály kereszt-fotói tehát 
jóval többek műtárgyfotóknál: mind-
megannyi csöndes lábjegyzet, sóhaj és 
röpima a múlandóság és az öröklét ha-
tármezsgyéiről.

65. Hódmezô vásárhelyi 
Ôszi Tárlat
A kortárs magyar képzőművészet 
egyik legrangosabb seregszemléje 
a  hagyományoknak megfelelően az 
idén is október első vasárnapján nyi-
totta meg kapuit a közönség előtt. Az 
alföldi piktúra egyik leginkább karak-
teres iskoláját magáénak mondható 
város az Őszi Tárlatok idejére a prog-
resszív törekvések bástyájává lép elő, 
ahol a lehető legszélesebb stiláris és 
műfaji palettán jelennek meg az alko-
tói világok. Ebben az esztendőben 206 
festmény, grafika, illetve plasztika ka-
pott lehetőséget a Pogány Gábor mű-
vészettörténész által vezetett zsűritől, 
hogy közönség elé kerülhessen az Al-

földi Galéria tereiben. Noha a  festé-
szetben új reneszánsza van a figurális 
ábrázolásmódnak, a tárlat egészséges 
egyensúlyra törekedett a realista és az 
absztrakt megközelítésmódok között. 
Az idei Tornyai-plakettet Ámmer Ger-
gő szobrászművész érdemelte ki, Fehér 
László pedig a tárlat 65 éves történe-
tében először életműdíjban részesült.

Miklós Péter új kötetei
Miklós Péter történész, magazinunk 
állandó szerzője tovább bővítette leg-
újabbkori történelmünk föltáratlan 
témáit megvilágító munkáinak körét: 
az Emlékpont kiadásában napvilágot 
látott legújabb kötetében a hódmező-
vásárhelyi katolikus egyház életét tárja 
föl az 1944–1950 közötti sorsfordí-
tó években. Akár cseppben a tenger: 
a  tanulmánykötet lapjain megeleve-
nedik az olvasó előtt a magát koalí-
ciós rendszernek hazudó kommunista 
diktatúra könyörtelen egyházüldözési 
mechanizmusa, amely a népbírósági 
perektől a szerzetesrendek feloszla-
tásáig és az úgynevezett klerikális 
reakció elleni kíméletlen harcig min-
dent latba vetett, hogy megnehezítse, 
idővel teljesen föl is számolja az egy-
ház hitéleti, társadalmi és kulturális 
aktvitását. A szerző mindezt a ma-
gyar állam nyílt szovjetizálása egyik 
legfőbb bizonyítéka gyanánt mutatja 
be, miközben rávilágít a háború utáni 
katolikus önértelmezés Mindszenty 
József, illetve Bálint Sándor nevével 
fémjelzett, más-más hangsúlyokat ki-
emelő irányzataira.

marton árpád

Kulturális mozaik

Sejben Lajos munkái
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História

Kétszáz éve hunyt el Dugonics András

Matematikus,  
író és szerzetes
Kétszáz éve, 1818 nyarán hunyt el a szegedi polgár-
családból származó Dugonics András katolikus pap 
és piarista szerzetes, aki nemcsak professzorként és 
a matematika magyar szaknyelvének egyik megalapo-
zójaként, de íróként, költőként, színpadi szerzőként és 
néprajzi gyűjtőként is beírta magát művelődéstörténe-
tünk lapjaira.
Dugonics András 1740. október 
17-én született Szegeden. Tizen-
hat évesen lépett be a piarista szer-
zetesrendbe. Privigyén, Nyitrán, 
Nagykárolyban, Szegeden és Vácott 
tanult, majd tanított. 1774-ben ne-
vezték ki Nagyszombatba az elemi 
mennyiségtan egyetemi tanárává. 
Később az egyetemmel együtt költö-
zött Budára, majd Pestre. II. József 
germanizáló törekvéseire válaszolva 
1784-ben megjelent matematikai 
művével a magyar matematikai és fi-
zikai műszókincs kialakításához já-
rult hozzá (A tudákosságnak két köny-
vei, melyekben foglaltatik a Betűvetés 
és a Földmérés). 
A császár nyelvrendeleteinek nem 
engedelmeskedett, továbbra is ma-
gyarul és latinul tanított. Sok né-
metből magyarított regényt és 
színdarabot írt; amelyek politikai 
mondanivalójukkal és népi közmon-
dásokkal teletűzdelt nyelvükkel író-
jukat a nemesi olvasóközönség leg-
ünnepeltebb szerzőjévé tették. 
Az 1788-ban megjelent Etelka című 
regénye a kor legolvasottabb köny-
ve lett, egy év alatt ezer példányát 
adták el. 1792-ben az első magyar 
színtársulat bemutatta az Arany pe-
recek című színművét. Később nagy 
sikerrel adták elő a Báthori Máriát 
is, amely több évtizeden át műsoron 

maradt. Dugonics alaposan tanul-
mányozta a helyi népnyelvet: sze-
gedi közmondásokat gyűjtött össze, 
amelyek azonban már csak halála 
után jelenhettek meg (Magyar példa-
beszédek és jeles mondások. I–II. kötet, 
1820.). 1808-ban betegsége miatt 
nyugdíjazását kérte és Szegedre köl-
tözött. 1818. július 25-én halt meg 
szülővárosában.
A magyar népi hagyományokat iro-
dalmi munkáiban megörökítő és a 
szegedi mondásokat és példabeszé-
deket gyűjtő pap maga is része lett 
a szegedi nemzet közmondásvilágá-

nak. Aki búcsúzás és köszönés nél-
kül távozik, vagy eltűnik a helyéről 
arra még a huszadik század közepén 
is azt mondták az idősebb alsóváro-
si szegediek, hogy „möglépött, mint 
Dugonics”. 

Az író – Izsó Miklós tervezésé-
ben, Huszár Adolf kivitelezésé-
ben készült – szobrát 1876-ban 
avatták föl a róla elnevezett té-
ren. De nem a mai helyén a tér 

közepén, hanem egyetemünk 
mai rektori hivatala (az akkori fő-

reáliskola) előtt az épületnek háttal. 
1894-ben a ház a négy évvel koráb-
ban fölállított szegedi ítélőtábla köz-
ponti épülete lett. A szegedi szájha-
gyomány szerint a református vallású 
ítélőtáblai elnök, Bernáth Géza nem 
örült, hogy hivatala előtt egy katoli-
kus pap szobra áll, ezért rábeszélte 
a városi tanács tagjait, hogy helyez-
zék át a tér másik oldalára. A Dugo-
nics-szobor – nem tudni, hogy a bíró 
lobbijának eredményeként-e – 1895 
júniusában került mai helyére. Az 
Alsóvárosról a Belvárosba a piacokra 
és üzletekbe igyekvő kisiparosok és 
parasztok egyik napról a másikra azt 
vették észre, hogy a szobor eltűnt a 
helyéről: möglépött.
Baróti Dezső kiváló irodalomtörté-
nész professzor, a szegedi egyetem 
ötvenhatos – s emiatt később a kom-
munista diktatúra által „politikai 
bűnözőnek” nyilvánított – rektora, 
Radnóti Miklós barátja, s Sík Sán-
dor egyik legkedvesebb tanítványa 
1934-ben önálló kötetet (doktori 
értekezést) írt Dugonicsról, amely-
ben a következőket állapította meg 
a kétszáz éve elhunyt alkotóról: 
Irodalmi eszméi az egyidejű euró-
pai áramlatokhoz viszonyítva ugyan 
»avult irodalmiságot« képviselnek, de 
ez az elmaradás a török hódoltság utáni 
században csaknem az egész magyar 
kultúrát jellemezte. Munkálkodása 
tulajdonképpen irodalmi fejlődésünk 
egy hézagát tölti be, a barokk prózare-
génynek nálunk ő az egyetlen jelentős 
képviselője, – de tud a kezdődő prero-
mantikáról is. Sok vonásával, de kü-
lönösen Észak-kultuszával a magyar 
romantika, Vörösmarty és epikus társai 
felé mutat. 

miklós péter

Dugonics András
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Lelkigondozók országos 
találkozója a Kilátóban
A szeged-alsóvárosi ferences plébánia 
adott otthont a lelkigondozók 5. or-
szágos kapcsolatépítő szakmai talál-
kozójának, melyet ezúttal két szegedi 
lelkigondozói szolgálat, a  Forráspont 
és a Kilátó szervezett. Az eseményen 
Budapestről a ferencesek által mű-
ködtetett Kilátó, a jezsuita Oázis, az 
Antroposz egyesület, szociális ottho-
nok valamint az egyházmegyei fenn-
tartású szegedi Forráspont is képvisel-
tette magát. A félévente mindig más 
helyszínen megrendezett seregszemle 
célja, hogy a  lelkigondozást végzők 
számára biztosítsa a  kapcsolattar-
tás, az eszmecsere, egymás szakmai 
támogatásának lehetőségét. A szak-
mai épülés érdekében megoszthatták 
egymással örömeiket, nehézségeiket, 
és részt vehettek egy aktuális szak-
mai kérdésről szóló műhelymunkán. 
A kezdeményezés további célja, hogy 
fokozatosan kiépüljön a keresztény 
lelkigondozók országos hálózata, 
akik ily módon kölcsönös támogatást 
nyújthatnak egymásnak. 

Elôadás a torinói 
lepelrôl
Szeptember 23-án Szegeden tartotta 
első előadását a  torinói lepel kutatá-
sának úttörője, John P. Jackson. Az 
amerikai Colorado államban mű-
ködő Lepel-kutató Intézet vezető-

je előadására a Gál Ferenc Főiskola 
Klebelsberg-terme zsúfolásig meg-
telt az előre regisztrált érdeklődők-
kel. A neves kutató több mint három 
órán át oly érdekfeszítően mutatta be 
a húsvéti Szent Háromnap és a Lepel 
összefüggéseit, hogy az lenyűgözte 
hallgatóságát. A természettudós – aki 
a fizikatudományok doktora – rámu-

tatott arra, hogy minden bizonnyal 
nem csupán Jézus halotti lepléről van 
szó, hanem föltámadásának nyomait 
is tükrözi a Lepel. Szeptember 24-én 
Szarvason folytatódott az előadó-
körút. A Cervinus Teátrum szintén 
megtelt érdeklődőkkel. 

A szarvasi Laurinyecz 
Levente I. helyezése
A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gya-
korló Általános Iskola és Gyakorló-

óvoda negyedik osztályos tanulója, 
Laurinyecz Levente I. helyezést ért el 
a Gyulán megrendezett Mátyás ki-
rály Megyei Monda- és Mesemondó 
Versenyen.
Szeptember 28-án tizenkét negye-
dikes mesemondó érkezett a me-
gye számos iskolájából a Gyulai Vár 
Lovagtermébe. A versenykiírásnak 
megfelelően mindegyikük egy-egy 
Mátyás királyról szóló mesével vagy 
mondával készült, melyet az őket 
korhű öltözetben váró zsűri előtt ad-
tak elő.

A GFF ERASMUS+ 
partneri megállapodásai
A főiskola külügyi titkára, Thékes Ist-
ván szeptemberben a horvátországi 
Katolikus Egyetem vendége volt, és a 
nemzetközi látogatásnak köszönhe-
tően megállapodást kötött főiskolánk 
a zágrábi intézménnyel. Hallgatóink 
és munkatársaink akár már most is 
pályázhatnak Horvátországba mobi-
litási ösztöndíjra. Elsősorban teoló-
giai és pedagógiai területre várják 
a pályázatokat.
Főiskolánk az elmúlt tanévben nagy 
hangsúlyt fektetett a nemzetközie-
sítési folyamatok erősítésére, és az 
új tanévre jelentős mértékű mobili-
tási támogatásra pályázott. A Tem-
pus Közalapítvány által biztosított 
ERASMUS+ programnak köszön-
hetően hallgatóink és oktatóink szá-
mára is adott a lehetőség, hogy nem-
zetközi tapasztalatot szerezzenek. 
Az idei tanévet kilenc hallgatónk 
már ERASMUS+ ösztöndíjasként 
kezdte, közülük heten jelenleg is mo-
bilitási útjukat töltik: Romániában, 
Skóciában, Ausztriában és Belgium-
ban.



John P. Jackson
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Elismert ökoiskoláink
Örökös Ökoiskola kitüntető címet 
nyert el a Gál Ferenc Főiskola Szar-
vasi Gyakorló Iskolája, elismerve azt 
a sokéves munkát, ami a tanulók kör-
nyezettudatos szemléletének alakítá-
sát segítette. Ugyanezért ítélték oda 
az Ökoiskola kitüntető címet a GFF 
Szakképző Intézményének a 2018. 
szeptember 1–2021. augusztus 31-ig 
terjedő időszakra.

Mustoló program 
a szarvasi Gyakorlóban
Közel 10 éves hagyománya van a szar-
vasi Gyakorlóintézményben a  szep-
tember végi Mustoló programnak, 
amin az idén Mátyás király korának 
hangulatát adták vissza a  gasztro-
nómiában és a díszítésben is. A ren-
dezvény a magyar kultúrát, hagyo-
mányokat vitte közelebb a  résztvevő 
gyermekekhez, pedagógusokhoz és 
szülőkhöz, akiknek közös készülé-
se a programot közösségi eseménnyé 
is tette. A kétnapos szüreti mulat-
ság lovaskocsis felvonulással indult. 
A péntek a sportról és a Mustoló kupa 
elnyeréséről szólt a  sok résztvevővel 
megrendezett Mus toló-futással, ze-
nés gimnasztikás bemelegítéssel és 
Streetball-versennyel. Szombaton 
Mátyás király és a  Hunyadiak korát 
idézték fel, amiről a  gasztro- és de-
kor ver se ny is szólt. 

Szent Gellértre 
emlékeztek Marosváron
A Szeged-Csanádi és a Temesvári 
Egyházmegyéből is érkeztek zarán-
dokok az ősi püspöki székhelyre, 

egykori nevén Marosvárra, a ma 
Romániához tartozó Nagycsanád-
ra. Gellért püspök vértanúságának 
emléknapján, szeptember 24-én Pál 
József Csaba temesvári és Gyulay 
Endre nyugalmazott szeged-csaná-
di püspök mutatott be szentmisét. 
Pál József Csaba szentbeszédében 
kiemelte, hogy Szent Gellért szemé-
lyében olyan emberre emlékezünk, 
aki egészen odaajándékozta magát 
Istennek, és kitartott Jézus útján ak-
kor is, amikor ez veszélyes volt. Ne-
künk, mai keresztényeknek is ugyan-
ezt kell tennünk, vagyis hirdetnünk 
az evangéliumot. – Kérjük az Úrtól, 
hogy vegye el kőszívünket, és adjon 
új szívet, mert enélkül csak kínló-
dás a vallásosságunk. Csak új szívvel 
tudjuk odaajándékozni magunkat 
Istennek. Isten, aki Gellértet szentté 
tette, ma is együtt akar működni ve-
lünk, népünk életének kiteljesedésé-
ben – hangsúlyozta a főpásztor.

Biztonság a valós 
világban 
Társadalmi biztonság – prevenciós isme-
retek címmel Szegeden és Szarvason 
is indít kurzust a Gál Ferenc Főiskola 
a Békés és a Csongrád Megyei Ren-
dőrfőkapitányságokkal együttműkö-
désben. A kétféléves kurzus a szarvasi 
Pedagógiai Karon Polyák Zsolt Békés 
megyei rendőrfőkapitány elő adásával 
kezdődött. A szegedi kurzus szep-
tember 20-án indult el. A kurzu-
son való újabb részvételi szándékot 
a to@gff-szeged.hu címen kell jelezni 

a résztvevő nevének, telefonszámának 
és e-mail címének megjelölésével. 
Hitéleti szakos hallgatóink mellett 
továbbra is várják mindazokat, akik 
egyházmegyénk plébániáin, a köz-
nevelési, gyermekvédelmi, szociális, 
karitász intézményeiben vagy máshol 
végzett munkájuk során találkoz-
nak a kurzuson tárgyalt kérdésekkel, 
a  mindennapok biztonságának őrzé-
sében, illetve a bekövetkező válság-
helyzetek helyi kezelésében. A kurzus 
a gyakorlatban is megismerteti a ka-
tasztrófavédelem, a mentőszolgálat 
és a rend őrség munkáját, és mindazt, 
amit a szakszerű segítségük igénybe-
vételéig is tenni kell a rászorulókért. 
A részvétel ingyenes, a kurzus elis-
merő oklevéllel zárul. 

Új Mária szobor 
Hódmezôvásárhelyen
Rózsafüzér Királynője ünnepén, 
október 7-én leplezték le az új Szűz 
Mária-szobrot Hódmezővásárhelyen, 
mely közadakozásból, a hívek közös-
ségének összefogásából, valamint Ná-
vay Sándor szobrászművész felajánlá-
sa nyomán készülhetett el. A  Szent 
István király-templom mellett régóta 
üresen állt a talapzat, melyre végül 
Szenti Tibor néprajzkutató javaslata 
alapján Szűz Máriát ábrázoló szobor 
került. A műalkotás kivitelezését cél-
zó gyűjtés a két katolikus plébánián 
és a városban még Jakab Zoltán atya, 
korábbi plébániai kormányzó idején 
és jórészt az ő szervezésében zajlott, 
s Németh László jelenlegi esperes- 
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plébános segítségével jutott el az át-
adásig. Az ünnepi szentmisét Kiss- 
Rigó László püspök mutatta be, aki 
ezt követően megáldotta a téren álló 
szobrot.

Hiányszakmákat oktat 
a GFF
A szegedi kötődéssel bíró KÉSZ 
Holding közreműködésével hiány-
szakmákat oktatnak a Gál Ferenc 
Főiskola szakképző intézményében. 
Az első évfolyamon 12 hegesztő 
kezdte meg tanulmányait. Nekik 
szinte biztosan nem kell aggódniuk 
amiatt, hogy hol helyezkednek majd 
el, hiszen úgy tervezik, a KÉSZ cso-
port a tanulmányaikat sikerrel záró 
fiataloknak állást is biztosít akár Sze-
geden, Kecskeméten vagy az ország 
más részein. 
Varga Mihály, az ország egyik leg-
nagyobb építőipari cégcsoportjának 
alapítója kiemelte, fontosnak tartják 
az ügyben létrejövő összefogást, mely 
segít orvosolni az ágazat egyik leg-
sürgetőbb problémáját, a munkaerő-
hiányt. 
Az egyházmegyére azért esett válasz-
tásuk, mert ők a legnagyobb, nem 
állami köznevelési intézményfenn-
tartók Csongrád, Békés és Jász-Nagy-

kun-Szolnok megyékben, valamint 
jelentős szakképzési tapasztalattal is 
bírnak. A Gál Ferenc Főiskola ren-
delkezik Békés városában egy olyan 
szakképzési intézménnyel, melynek 
felnőtt képzési területe kiterjed a tel-
jes egyházmegyére. 
A jövőbe mutató együttműködés-
ről beszélt Bíró Gyula, a Gál Ferenc 
Főiskola köznevelési rektori megbí-
zottja, aki hangsúlyozta, az itt folyó 
képzés nemcsak a magas szintű szak-
mai szempontokat tartja szem előtt, 
hanem az értékalapú nevelést is.
A képzés elindításáról még nyáron írt 
alá együttműködési megállapodást 
Kozma Gábor rektor és Vida Tamás 
vezérigazgató. A tervek között sze-
repel egy olyan modern, a szakmai 
gyakorlati oktatás helyszínéül szol-
gáló komplexum megépítése, mely új 
távlatokat nyithat akár a nem szak-
mai képzésben részt vevő középis-
kolások pályaorientációja, vagy a fel-
nőttek szakmai képzése felé is.

Ruzsai zarándokok 
Lengyelországban
II. János Pál megválasztásának negy-
venedik évfordulója alkalmából szer-
vezett zarándokutat Lengyelország-
ba a ruzsai Urunk Színeváltozása 
Plébánia közössége, akik augusztus 
20-án vehették át a szent pápa vér-

erek lyé jét. A csoport igyekezett meg-
tekinteni minden olyan fontosabb 
helyet, mely kapcsolatba hozható 
Szent II. János Pál pápa tiszteletével. 
Szent Fausztina nővér halálának 80. 
évfordulóján, október 5-én az Isteni 
Irgalmasság-bazilika mellett meg-
tekintették Fausztina nővér sírját, 
ereklyéjét és szobáját. A zarándokok 
a Krakkó szívében található Wawel-
be is ellátogattak, ahol a királyi koro-
názási templom plébánosa, Zdzisław 
Sochacki prelátus fogadta a csoport 
vezetőjét, Negyela Zoltán plébániai 
kormányzót és Tanács Attilát.
Stanisław Dziwisz bíboros Sochacki 
prelátust delegálta először az októ-
ber 21-én Ruzsán tartandó ünnepi 
szentmisére, hogy tolmácsolja sza-
vait, és áldását adja arra a kezdemé-
nyezésre, hogy mind azon plébániák, 
melyek rendelkeznek Szent II. János 
Pál pápa ereklyéjével, kössenek test-
vérplé bá niai megállapodást. Zdzisław 
Sochacki számos feladata miatt nem 
tud részt venni a közelgő magyaror-
szági ünnepségen, ám ígéretet tett 
arra, hogy a jövő év októberében ő 
szervez zarándoklatot Ruzsára.
A waweli beszélgetés során elhang-
zott: míg egykor a magyar szentek 
tisztelete, ma Szent II. János Pál 
pápa személyének tisztelete ad erőt 
és reményt az élet zarándokútján járó 
embereknek Európa-szerte.
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Boldogasszony, Anyánk
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátrónánk,

nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,

ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Ó Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra!

Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.

Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Sírnak és zokognak árváknak szívei
hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.

Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:

Magyarországról, édes hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

A Magyar Katolikus Egyház október 8-án Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,  
Magyarország Főpátrónája főünneppel emlékezik meg 

a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról

illusztrációnkhoz a hódmezővásárhelyen október 7-én felavatott 
új szűz mária-szobor – návay sándor szobrászművész alkotása –  

fotóját használtuk fel • fotó: bartucz katalin


