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Csíksomlyói zarándoklat
Ferenc pápa miséjére
A Szent Gellért Szeminárium növendékei és elöljárói közösen zarándokoltak el Csíksomlyóra, ahol részt
vettek Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásán.
A Szegedről induló zarándokok és a Szeminárium növendékei közösen vettek részt szentmisén a gyulafehévári székesegyházban, majd másnap az ezeréves határon
álló Kontumáci kápolnában.

A kispapok és a szegedi zarándokok az erdélyi pápa
látogatás napjának hajnalán gyalogosan indultak el
Csíkszentimréről a Somlyói nyeregbe, ahol együtt
imádkoztak Szent Péter ma élő utódjával. A gyalogos
zarándoklat, a találkozás és az ünnepi szentmise igazi zarándoklat és egyházélmény volt minden résztvevő
számára.

Veréb László atya ezüstmiséje Torony irá ny
2019. június 8-án, ünnepi szentmisében köszöntötték a Szeminárium
lelkivezetőjét, aki idén ünnepli
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❘ Üzenet

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
Nemrég ünnepeltük keresztény közösségünk három legnagyobb ünnepe közül
a Szentlélek eljövetelének ünnepét, Pünkösd napját. A görög penta (pentatónia, pentagon) ötöt jelent, a pentakoszta ötvenet, innen a magyar kifejezés: Pünkösd. Az ünnep
ugyanis a Húsvét utáni ötvenedik napra esik. Jézus környezetében és idejében a Pünkösd a törvény és az új kenyér ünnepe volt, erre az alkalomra a diaszpórákból is sokan
zarándokoltak a jeruzsálemi templomhoz. Ezen a napon kapták meg az apostolok
Jézus megígért ajándékát: a Szentlelket. Húsvét, Jézus vértanú halála és temetése után
a föltámadt Krisztus győzelme a halál fölött, a vele való találkozás óriási örömmel töltötte el az apostolokat. De azzal is szembesültek, hogy Jézus már nem a földi keretek
között él, a mindennapi életben fizikai jelenlétére, útmutatásaira már nem számíthatnak. A feladatot, küldetésüket megkapták tőle, de tanácstalanok, tehetetlenek voltak
azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mit tegyenek. Pünkösdkor a Szentlélektől megkapták a szükséges
erőt és útmutatást. Minden politikai korrektséget félretéve bátran kiálltak az emberek elé és szemükbe
mondták: azt a Názáreti Jézust, aki hitelesen tanított, tetteivel bizonyította tanítását és mindenkivel jót
tett, ti kiszolgáltattátok Pilátusnak, és hagytátok, hogy kivégezze, bár ő maga semmi okot nem talált rá.
Isten azonban feltámasztotta őt, és az örök élet Urává és Forrásává tette minden ember számára.
Jézus történelmi élete, halála és feltámadása olyan jelentőségű esemény, mely az egész emberiség minden
egyes tagjának és az egész emberi történelemnek a sorsát döntően befolyásolja, nemcsak a kortársakét.
A kérdés az, hogyan kerülhet a föltámadt Krisztussal kapcsolatba minden ember, nemcsak a kortársai,
hanem mindazok, akik bárhol és bármikor éltek, élnek és élni fognak a történelemben. Ma, a XXI.
században a technika mai fejlettségi szintjén a távközlés eszközei lehetővé teszik a kapcsolatot szinte
bárki között a világban, sőt a világűrben. A föltámadt Krisztusba vetett hit, a keresztény hit fényében
a Szentlélek lehetővé teszi azt, hogy a föltámadt Krisztus és a történelem bármely pontjában és bármely
idejében élő ember között személyes kapcsolat, kommunikáció valósuljon meg a Szentírás, a szentségek – leginkább az Eucharisztia - és az imádság által. Az egyház ennek a kommunikációs lehetőségnek
csupán emberekből álló hordozója és eszköze, de a kapcsolat akkor is működik, ha az eszközben zavarok
támadnak, állandóan javításra, megújításra szorul.
Mindezzel kapcsolatban két dolgot világosan meg kell különböztetnünk egymástól. Mi, hívő keresztények nem csupán egy kétezer évvel ezelőtt élt híres és jó ember által indított mozgalomhoz tartozunk,
nem csupán az ő örök érvényű tanítását idézzük fel, nem csupán az ő követői által létrehozott értékeket,
intézményeket, kulturális kincseket, hagyományokat követjük, használjuk vagy élvezzük. A Krisztusba
vetett hit azt jelenti, hogy személyes kapcsolatot élünk meg és ápolunk a föltámadt, győztes, élő Krisztussal, mint aki a saját életünk, és az egész emberi történelem Ura és végső Célja.
Ma Európában sokan nem tudnak mit kezdeni azzal az adottsággal, hogy olyan társadalomban élnek,
melynek adottságként keresztény kulturális gyökerei vannak. És ezt az adottságot próbálják mesterségesen megváltoztatni, átalakítani. Mi magyarok és a körülöttünk élő népek, nemzetek, társadalmak nagy
része nemhogy tagadni vagy megváltoztatni akarná saját (keresztény) kulturális identitását, hanem úgy
tűnik, egyre többen éppen hogy újra felfedezik, tudatosítják ezt az adottságot saját túlélésük, szellemilelki egészségük érdekében. Pünkösd ünnepe arra indít bennünket, Krisztusban hívőket, hogy nem
csupán egy gazdag kultúra, egy örömmel és büszkén vállalható hagyomány örökösei vagyunk, hanem
a Szentlélek segítsége által a feltámadt Krisztussal fennálló és ápolt személyes kapcsolatunk biztosítja a lehetőségét annak, hogy minőségileg jobb, értelmesebb, emberhez méltóbb és a végső célba torkolló életet
élhessünk. Az ilyen életnek a megtapasztalását, örömét, erejét és lendületét kívánom a Szeged-Csanádi
Egyházmegye közössége minden tudatos tagjának.
Kiss-Rigó László
püspök
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❘ Életünk

Balog Zoltán és Fedor Tibor kapták a Gelsey-díjakat

Orando et laborando
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete immár ötödik éve tünteti ki, egyúttal
állítja példaképül a keresztény nevelés ügyét hosszú év
tizedeken át elkötelezetten szolgáló személyeket.
A szegedi Dóm Látogatóközpontban
tartott bensőséges ünnepségen adták
át a Szeged-Csanádi Egyházmegye
Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete
2018. évi Báró Gelsey Vilmos-díjait.
A Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat Balog
Zoltán korábbi emberierőforrás-miniszter, református lelkész vehette át,
míg a Báró Gelsey Vilmos-díjat Fedor
Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási
Főosztályának vezetője érdemelte ki.
Báró Gelsey Vilmos és a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet célja, hogy
a 2014-ben alapított kitüntetéssel
hozzájáruljon a magyar köznevelésért
és a keresztény nevelés ügyéért elkötelezett, a társadalom számára példát

mutató, kiemelkedő teljesítményt
nyújtó pedagógusok, gazdasági szakemberek társadalmi megbecsüléséhez.
Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott, Balog Zoltán és Fedor Tibor
„történelmi idők tanúi és aktorai”, akik
áldozatos kötelezettségteljesítéssel és
a keresztény nevelés ügyének szolgálatával alkottak maradandót. Mint
rámutatott, a korábbi EMMI-miniszternek ezt „az első vonalban, a nyilvánosság előtt, sok nemtelen támadást
is leküzdve” kellett megtennie, míg a
főosztályvezetőnek pozíciójából adódóan ezt legalább „sikerült megspórolnia”, miközben hasonlóan értékes
munkával gazdagította a köznevelés
ügyét.

A két kitüntetett a díjak alapítójával, Báró Gelsey Vilmossal
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Szelíd derûvel, szenvedélyes
elkötelezettséggel
a keresztény nevelésért
A Báró Gelsey Vilmos-nagydíj a keresztény nevelés ügyét elkötelezetten
szolgáló személyek munkásságát ismeri el oklevéllel, kisplasztikával és
kétmillió forint pénzjutalommal. Balog Zoltán, a 2018. évi díjazott a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkésze, miniszterelnöki
biztos, a Polgári Magyarországért
Alapítvány kuratóriumának elnöke.
2006-tól 2018-ig országgyűlési képviselő, 2012-től 2018-ig az emberi
erőforrások minisztere, 2018-ban
visszatért egyházi szolgálatba.
A Balog Zoltánt méltató Korzenszky Richárd bencés szerzetes, tanár
úgy fogalmazott, a díjazott elsősorban lelkész, közösségformáló,
gyülekezet
építő. „Ez másként nem
lehetséges, mint az Isten igéjének befogadása és a hit által, mely egyedül
képes erőt adni a szolgálatra ott, ahová az Isten állítja az embert” – mutatott rá. Hozzátette, Balog Zoltán
embert pró
báló feladatot teljesített,
mikor egyházi szolgálatát szüneteltetve politikai szolgálatot vállalt,
és miniszterként olyan szerteágazó
területek gondozását fogta össze,
mint a kultúra, az oktatás, a nevelés,
az egyházi kapcsolattartás, a határon túli magyarok megmaradásának
ügye, a családpolitika, a sport és az
egészségügy. „Nem ritkán nagy ellenszélben is szelíd derűvel, alázattal, nyitottsággal, szenvedélyes, keresztényi elkötelezettséggel végezte
munkáját, és rengeteget tett azért,
hogy a magyarországi egyházi oktatás körülményei kiegyensúlyozottá
váljanak, illetve az egyházi oktatás
elfoglalhassa méltó helyét a hazai
közoktatásban” – mondta.
A kitüntetett Canterbury Szent Anselmust idézte: „A hit törekszik az

értelemre”. Arról szólt, mindvégig
ennek jegyében dolgozott pályafutása során a magyarokért, a keresztényekért és minden emberért, akinek
szüksége van hitre és tudásra. „A hit
és az értelem összekapcsolása határozza meg az egyházi nevelést abban
a biztos tudatban, hogy van abszolút
igazság. Ez az igazság megismerhető, és életünk alapjává tehető. Ha
ezt át tudjuk adni a relativizmus világában, akkor a legtöbbet tesszük
a következő nemzedékért. Ezért az
oktatáspolitika számunkra, akik a
hitünkben, a teremtő, szabadító Isten
iránti bizalomban keressük az értelmet, legalább annyira családpolitika,
terület- és gazdaságfejlesztés, romapolitika és a szó tágabb értelmében
egyházpolitika is” – fejtette ki. Balog
Zoltán végül kiemelte, a Báró Gelsey Vilmos-díjak külön erénye, hogy
ökumenikus elismerésként a magyar
kereszténység egységéről tesznek
tanúbizonyságot.

Az ingatlanrendezéssel
szilárd alapokon az egyházi
nevelés-oktatás
A Báró Gelsey Vilmos-díj oklevéllel,
plakettel és egymillió forint pénzjutalommal ismeri el a köznevelés
működési feltételeinek fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállalókat.
A 2018. évi kitüntetett, Fedor Tibor, a

❘ Életünk
fotók: gémes sándor
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Balog Zoltánnak Kiss-Rigó László püspök adta át a Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat

Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály
jelenlegi vezetője 1992-től dolgozik
különböző kormányszerveknél. 1993
és 2011 között az egyházi ingatlanrendezés szakmai végrehajtását irányította, amivel nemcsak az egyházak
hitéleti tevékenységének megújulását
segítette elő, hanem megteremtette a
feltételét közfeladat-ellátó tevékenységüknek is: az egyházi iskolák beindulásának.
A díjazottat méltató Gyulay Endre

Díjazottak, díjátadók és méltatók az elsô sorban – balról jobbra: Gyulay Endre
nyugalmazott püspök, Fedor Tibor, Kozma Gábor rektor, Kiss-Rigó László püspök,
Báró Gelsey Vilmos, Balog Zoltán és Korzenszky Richárd
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nyugalmazott püspök hangsúlyozta,
embert próbáló feladatot és kihívást
jelentett a rendszerváltás után az egyházi oktatás megfelelő körülményei
nek megteremtése, a hitoktatás, az
erkölcsi nevelés feltételeinek vis�szaállítása. Mint mondta, Fedor Tibor példa
értékű munkát végzett az
egyházi ingatlanok visszaadásának
folyamatában, sokat tett azért, hogy
az egyházi iskolák, kultúrházak és
szerzetesotthonok újra korábbi, jogos
tulajdonosaikat szolgálhassák.
A Báró Gelsey-díjas Fedor Tibor hatalmas büszkeségnek nevezte, hogy az
egyházi ingatlanrendezés lezárultával
szilárd alapokra épülhet az egyházi
nevelés és oktatás. Mint mondta, állami és egyházi vezetők közös munkájának gyümölcse, hogy ma hazánkban több mint 200 ezren tanulhatnak
egyházi iskolákban.
Kozma Gábor rektor, a Gelsey Pedagógiai Intézet főigazgatója úgy ös�szegzett: a két kitüntetett példája segít
felerősíteni a valódi értékek szerepét.
Hiszen – húzta alá – a keresztény ember elsőrendű feladata a jövő érdekében, hogy „a világot romboló semlegességet a keresztény bizonyosságról
alkotott célokkal, a másokért felelősséget vállaló életvitellel írja felül”.
pintér m. lajos

❘ Életünk
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Új templom épült a Békés megyei Tarhoson

„Ünnepre gyûltünk össze...”
olyan, mint egy jó pásztor, aki ismeri, szereti és életét
áldozza a közösségért.
Az építkezés 2018 tavaszától ez év februárjáig tartott.
Ennek költsége összesen 139 millió forint volt, melyből
hatmillió forintot az önkormányzat és az adományozók
támogatásából gyűjtöttek össze.

Árpád-házi Szent Erzsébetnek ajánlva
felszentelték a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásában épült templomot
a Békés megyei Tarhoson. A Wenckheimkastélyáról és Zenepavilonjáról ismert település első templomát Kiss-Rigó László
püspök május 11-én ünnepi szentmise keretében bocsátotta a hívek rendelkezésére.

fotók: dévényi endre

– Ünnepre gyűltünk össze
Tarhoson! – mondta KissRigó László püspök, majd
Isten áldását kérte az épületre és legfőképpen azokra, akik ellátogatnak oda.
– Azért épült ez a templom is, hogy akik Jézushoz
tartoznak és a környéken
élnek, vasárnaponként vele
élő személyes kapcsolatba
kerüljenek, itt hallhassák
az ő szavát, és felhasználják
mint az élet öröm-, erő- és
energiaforrása.
Kiss-Rigó László utalt arra
is, hogy húsvét negyedik
vasárnapja a Jó Pásztor vasárnapja, mely szerint Jézus
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Az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő mintegy 200 m 2-es épületet a
település szülöttje, Lipcsei
Gábor építész tervei alapján valósították meg. A 60
férőhelyes templom külső
és belső kialakításánál legfőbb szempont a fenntarthatóság, vagyis az alacsony
karbantartási igény, és az
energetikai önellátás volt. A kortárs stílusú épület tervezésében megjelennek a helyi építészeti hagyományok
is. A belsőépítészeti részletterveket Horváth Péter Kornél belsőépítész készítette, a képzőművészeti alkotások
Kovács Jenő szobrászművész munkái.
A toronyba egy 160 és egy 56 kilogrammos harang került, amiket a hívek, a falu lakói és a településhez kötődő
vállalkozók adományaiból vásárolt meg az önkormányzat. Ezen kívül a templomkert világítása, a toronyóra
számlapja és mutatója, a kertbe visszaépített kovácsoltvas kerítés felújítása és számos egyéb tétel is adományból
valósult meg. A templom melletti közel 2000 négyzetméteres park pedig további kültéri rendezvények, szabadtéri misék helyszínéül szolgálhat majd. A területet
az önkormányzat adományozta a templom építéséhez,
illetve a templomkert és környezetének megújításához
szükséges munkálatokat is a település végezte.
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Kovács József országgyűlési képviselő üdvözölte, hogy
a tarhosi templom ökumenikus jelleggel működik majd.
– A keresztény Európában és dominánsan keresztény
szemléletű országunkban egy közösség számára biztosítani kell, hogy gyakorolhassa hitét.
Kiss-Rigó László a szentmise végén kifejezte reményét,
hogy a templomnak köszönhetően a Tarhoson élő, val-

❘ Életünk
lásgyakorló emberek igazi közösségé forrnak majd össze.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásában az elmúlt bő évtizedben öt helyszínen épült templom; mára
pedig a végéhez közeledik a derekegyházi és a pusztaszeri templomok építése, amelyeket már az idén használatba vehetnek a hívő közösségek.
egri dóra

Elkezdôdött a szegedi dóm
felújításának második üteme
Az eredetileg tervezett 1 milliárd 252 millió helyett
1 milliárd 745 millió forintért újíthatják fel a szegedi
dómot. Többek között kijavítják, restaurálják és madárvédelemmel látják el az épület homlokzatát.
– Már 2030-ra készülünk, akkor lesz
az egyházmegye alapításának ezredik
évfordulója. Amit teszünk, az már
a millenniumra készülődés jegyében történik, a fizikai és a szellemi,
lelki építkezés is. Ezeknek a része a
dóm felújítása is – mondta Kiss-Rigó
László püspök, majd hozzátette,
hogy a dóm felújításának második
üteme kezdődött el most, melynek
keretében egyebek mellett padló
fűtést is telepítenek az épületbe.
A dóm felújítására összesen 1 milliárd 745 millió forintot költhet az

egyházmegye. Ebből a pénzből teljesen felújítják a fogadalmi templom
6500 négyzetméteres, városképet is
meghatározó homlokzatát, amelyet
javítani és restaurálni kell, és madárvédelmi rendszerrel is ellátják a szakemberek. Szintén látványos változás
lesz az épület közvetlen közelében
lévő zöldfelületek rendezése. A kert
építészeti terv része a térburkolatok
egységesítése és a Páduai Szent Antal-szobor előtti vizes medence kiegészítése csobogóval és díszvilágítással.

Az idô vasfoga a szegedi székesegyház külsô burkolatát is alaposan kikezdte
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Annak érdekében, hogy könnyebb
legyen megközelíteni az altemplomban található urnatemetőt, elbontják
a könyvtár felőli oldalon a püspöki
sekrestye bejárata mellett található szűkös csigalépcsőt. Helyére egy
négy megállós lift kerül.
A templom liturgikus terében felszedik a sérült, hullámos és sok helyen
repedezett, fekete-fehér elemekből
kirakott műkő burkolatot, és csöveket fektetnek le, amelyekbe az
épület fűtését segítendő termálvizet
vezetnek. Terveztek hang-, fény- és
látványtechnikai fejlesztést is, ami
a liturgikus szempontokon felül turisztikai célokat is szolgál, és az
évente megrendezett Szent Gellért
Fesztiválon is hasznát veszik majd.
Kicserélik a dóm külső nyílászáróit
is, mégpedig úgy, hogy az eredeti
minta alapján készítik el az új szerkezeteket. Az üvegezett mezőkbe
hőszigetelt üvegek kerülnek majd.
Kiss-Rigó László azt is elmondta,
hogy a kivitelezőnek biztosítania kell
a liturgikus tér folyamatos megközelíthetőségét és a liturgiák zavartalan
lebonyolítását, illetve az altemplomi
kiállítások folyamatos megközelíthetőségét és zavartalan működését is.
A felújítást ezért csak szakaszosan,
az épület működésével összehangolva lehet majd végezni, megfelelő elválasztás és védelem mellett.
A püspök szerint ha ezekkel a munkákkal végeznek, legalább harminc
évig nem kell majd az épülethez
nyúlni.
ti-dm

TORONYIR ÁNY

❘ Életünk

Többszáz táblagépet kaptak az egyházmegye iskolái

A digitális írástudatlanság ellen
A 2019/2020-as tanévben a Vodafone
Magyarország Alapítvány újabb iskolákat von be a Digitális Iskola Programba, ezáltal közel a duplájára, azaz
13 000-re emelkedik a digitális kompetenciafejlesztésben és internetbiztonsági
képzésben részt vevő gyerekek száma.
A program célja, hogy fejlessze a hátrányos helyzetű térségekben tanuló diákok digitális tudását és élménnyé tegye
a tanulást.
A Vodafone Magyarország Alapítvány 2015-ben hozta
létre a Digitális Iskola Programot azzal a céllal, hogy felszámolja a digitális írástudatlanságot, növelje a tanárok és
a diákok digitális kompetenciáit, és lehetővé tegye, hogy az
elmaradottabb térségek tanulói is részesülhessenek a digitális világ nyújtotta lehetőségekben. Működésének első két
évében a programhoz 24 iskola csatlakozott, amivel 6500
gyerek oktatását és mintegy 700 pedagógus munkáját támogatták, valamint kiosztottak 1300 táblagépet, melyekhez biztosították az oktatási célú használathoz szükséges
havi adatforgalmi keretet is.
A Vodafone Digitális Iskola Programja a Szeged-Csanádi
Egyházmegyével, mint az iskolák fenntartójával együttműködve idén újabb iskolákra terjeszti ki tevékenységét.
Többek között olyan iskolákra is, melyek korábban az egyházmegye anyagi támogatása nélkül már bezártak volna.
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– Az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy
bejelenthetem: a Vodafone Digitális Iskola Programját
újabb iskolákra terjesztjük ki, mintegy duplázva az eddigi résztvevők számát. Ezzel összességében most már
országszerte mintegy 50 intézmény, csaknem 13 000
tanulója és 1400 pedagógusa fog részt venni a Digitális
Iskola Programunkban. A programban való részvételhez hozzávetőlegesen 1000 új digitális/okos
eszközt és
az ezekhez szükséges kapcsolatot biztosítunk az újonnan
csatlakozó intézmények tanulóinak – mondta el Budai J.
Gergő, a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriumának tagja.

Online tudásbázis a pedagógusok
számára

Az elmúlt években a program elmélyítésére fókuszált az
alapítvány. Kezdetben az volt a céljuk, hogy meghozzák
a gyerekek kedvét a digitális eszközökön történő tanulásra, hogy megmutassák, ezek az eszközök nemcsak letöltésre és a közösségi csatornák használatára alkalmasak,
hanem játszva lehet tanulni velük.
Következő lépésként a program a pedagógusok digitális
kompetenciafejlesztésére koncentrált, amelynek idén is
nagy szerep jut.
A program új eleme idén, hogy nemcsak a fent említett
iskolára, hanem középiskolákra, a Gál Ferenc Főiskola
Szarvasi Pedagógiai Karára is kiterjeszti a tevékenységét.
Utóbbi esetében a Vodafone Magyarország Alapítvány
a digitális kompetenciafejlesztést beemelte a pedagógiai
módszertanba, ezáltal a leendő tanárok már a tanári gyakorlat során elsajátíthatják a szükséges ismereteket.
forrás: vodafone
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Lengyel Béla altábornagy tiszteletére

Emléktáblát avattak
Szarvason

Az emléktábla avatása előtt a Szent Klára Katolikus
templomban Kiss-Rigó László püspök és a lengyel püspök celebráltak szentmisét, majd az ünneplők átvonultak Lengyel Béla altábornagy szülőházához, a Szarvasi
Polgármesteri Hivatalnak ma otthont adó, közismertebb
nevén Lengyel-palota épületének Béke utcai falához.
A Gál Ferenc Főiskola Magyar-lengyel kapcsolatok a második világháború időszakában címmel adott be sikeres
pályázatot a Wacław Felczak Alapítványhoz, amelyben
a II. világháború alatti magyar–lengyel kapcsolatokat
dolgozták fel. A témához kapcsolódóan több rendezvényt
is szerveztek.
Az emléktábla avatás a programok befejező eleme volt, melynek fővédnökségét Mariusz Blaszcsak, Lengyelország
honvédelmi minisztere és Benkő Tibor,
Magyarország honvédelmi minisztere
vállalta magára, míg a védnöki tisztséget Kiss-Rigó László szeged-csanádi
püspök és Babák Mihály, Szarvas polgármestere látta el.
A szarvasi eseményt jelenlétével megtisztelte többek között Biernacki Karol, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli
konzulja, a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kovács
Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka és Tomas
Csynski ezredes, a Lengyel Köztársaság
Budapesti Nagykövetségének katonai
attaséja.
Kozma Gábor, a Gaál Ferenc Főiskola
rektora arra hívta fel a figyelmet, hogy
Lengyel Béla nemcsak családjának ne-
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fotók: kiss zoltán

Emléktáblát állítottak Lengyel Béla altábornagy emlékére május 24-én. Magyarország volt varsói katonai attaséja
a második világháború kitörésekor töltötte be diplomáciai tisztségét, majd később
is közvetlen szerepet vállalt a lengyelek szabadságtörekvéseiben. Tiszteletére
a varsói díszőrség és a magyar díszegység
egy része is felvonult a Lengyel-palotánál, ahol sortűzzel tisztelegtek a háborús
hős előtt.

vében hordozta a lengyel néphez való kötődést, hanem
szolgálatában is.
Babák Mihály beszédében hangsúlyozta, Európában ma
szükség van olyan mintákra, mint Lengyel Béla, hogy
a gyermekeknek példaképeket lehessen mutatni.
Az emléktábla leleplezését követően a volt varsói katonai
attasé tiszteletére a varsói díszőrség és a magyar díszegység egy része is felvonult a Magyar Honvédség V. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi
Zenekar kíséretében. A rendezvény díszsortűzzel zárult,
Lengyel Béla és a varsói ostrom alatt elesett hősök előtt
tisztelegve, majd Kiss-Rigó László püspök megáldotta az
emlékművet, ahol ezt követően az emlékezők elhelyezték koszorúikat.

A lengyelek barátja
Lengyel Béla a magyar királyság varsói katonai attaséja volt 1934–1939
között. Az 1944-es varsói felkelés
idején alegységeivel titokban támogatta a németekkel harcoló felkelőket,
gyógyszert, lőszert és fegyvert juttatva nekik. Számos lengyel ember életét
mentette meg, életében mindvégig hűséges maradt a katonai becsülethez.
A II. világháborúhoz kapcsolódóan az
elnyert pályázat lehetőséget biztosított
egy konferencia megrendezésére is,
ahol az elhangzott előadások írásos formában is megjelennek majd a Gondolat
Kiadó gondozásában. A könyvet Varsóban és Budapesten is bemutatják majd.
balázs anett
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Háború Európáért

Szegedi konferencia
a migrációról

Háború Európáért – Konferencia a migrációról címmel rendezett egésznapos konferenciát Szegeden a SzegedMa
hírportál és a szabadkai Pannon RTV. A Gál Ferenc
Főiskola Klebelsberg-terme zsúfolásig meglelt.
Az esemény moderátora Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet
elemzője volt, aki elmondta, hogy a konferencia nem véletlenül Szegeden van, hiszen Szeged „frontváros”, és itt
emlékeztetett a 2015-ben történtekre, amikor gyakorlatilag ellepték a megyét az illegális migránsok.
Kiss-Rigó László püspök nyitóbeszéde első részében az
úgynevezett politikai korrektségre hívta fel a figyelmet.
Elmondta, hogy a migráció kifejezetten kapóra jöhetett
bizonyos köröknek abban a folyamatban, ami nagyjából
30 éve kezdődött. Emlékeztetett, hogy az angliai Oxford
ban az önkormányzat már sok évvel ezelőtt hozott egy
rendeletet, ami megszabta, hogy a városi hivatalos levelein
a karácsonyi jókívánságokat csak úgy lehetett kifejezni,
hogy a karácsony szó nem szerepelhet az üdvözleteken.
A püspök szerint a folyamat jelenleg is tart. Véleménye
szerint Európa polarizálódik, ráadásul nem is egyértelműen jobb vagy baloldal mentén, hanem a „tömegesedés”
vagy az „értékmentesség”, vagy pedig a társadalmat közösségé formálás mentén.
– Ebbe a helyzetbe robbant be a tömeges migráció néhány
évvel ezelőtt. Akik pedig a tömegesedést, vagy a nyilvános keresztény értékek eltűnését várják, ők ennek a haszonélvezői. Nekik a migráció szervezése a fő feladat –
fogalmazott.
Erős beszédet mondott a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke is. Pásztor István elmondta, hogy a vajdasági magyarok az egységes magyar nemzet részei. Hozzátette, hogy az utóbbi időben jelentősen javultak a ma-
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gyar–szerb államközi kapcsolatok, utána viszont rátért
arra, hogy mit éltek át a migránsválság idején.
– Amikor tízezrével özönlöttek át a Délvidéken az illegális migránsok, igazából az ott élők látták, hogy ez mit jelent. Az, ami 2015-ben bekövetkezett, sokkhatást váltott
ki sokunkban. Úgy vonult végig rajtunk rengeteg ember,
hogy semmilyen papírja sem volt. Átgázoltak mindenen.
Volt olyan falu, ahol a parkban komplett földcserét kellett
végezni a szennyezés miatt. Külön buszjáratokat kellett
indítanunk, mert a gyerekek, mire az iskolából hazaértek,
tetvesek, rühesek lettek. A királyhalmi temetőben pedig
például feltörték a halottasházat, és felgyújtották a fából
készült ajtót. Ilyenek voltak a mindennapjaink – fogalmazott a politikus.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója többek közt kifejtette, hogy mit tett a magyar kormány a migráció megfékezéséért. Ezeken túl emlékeztetett, hogy a bevándorláspárti erők legalizálni szeretnék
a migrációt többek között névtelen bankkártyákkal és
állandó migrációs útvonalak nyitásával.
A szünet után Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő
előadása következett. A nyugat-európai, illetve a német
helyzetet elemezve elmondta, hogy jelenleg olyan tehetetlen vezetők állnak Európa élén, akik nem tudják, vagy
nem akarják tudni, mit cselekszenek a migráció támogatásával.
forrás: szegedma

Kiss-Rigó László: „...a folyamat jelenleg is tart.”
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fotó: karnok csaba

Csak hiú ábránd, hogy a 2015-ben Euró
pába özönlő illegális migránsok tömege után nyugodt maradhat a kontinens.
A válság nem múlt el, Afrika népessége folyamatosan nő, jelenleg is tízezrek várnak
arra, hogy valahogyan Nyugat-Európába juthassanak. Vezető közéleti személyiségek beszéltek a témáról egy konferencián
május 11-én Szegeden.
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A krakkói érsek helyezi el
Szent Fausztina ereklyéjét
Ruzsán
Ez a második lengyel származású
szent ereklye, amely a ruzsai templomban kerül elhelyezésre. A jeles
alkalom közös ünneplésére személyesen utazik Ruzsára krakkó érseke,
Marek Jędraszewski, aki örömmel fogadta el Tanács Attila és Negyela Zoltán plébánosok személyes meghívását.
A rózsafüzér találkozóval és közös
szentmisével záruló eseményre 2019.
augusztus 17-én, szombaton kerül sor.
Az érsek már járt néhány évvel ezelőtt
Dél-Magyarországon, Szegeden. Na-

Krakkó érseke magyar látogatóival

gyon tetszett neki a város és vidéke.
Elmondása szerint ez számára is egy
zarándokút lesz.
Az érseket elkíséri hazánkba Zdzisław
Sochacki, a krakkói vár, a Wawel katedrálisának kanonok plébánosa és az
Isteni Irgalmasság Nővérei Kongregációjának delegált tagjai is. Az ünnepségre Stanisław Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek is meghívást
kapott, amennyiben egészségi állapota
lehetővé teszi, ő is ellátogat Ruzsára.

A Csongrád megyei Ruzsai Egyházközség 2019. április 2-án Szent Fausztina nővér ereklyéjét vette át
a dél-lengyelországi Krakkóban az Isteni Irgalmasság
Nővérei Kongregáció Generális Anyjától.

Szent Fausztina nôvér,
az Isteni Irgalmasság Apostola
Fausztina nővér Elena Kowalska
néven született a lengyelországi
Glogowiecben 1905. augusztus 25én, tízgyermekes parasztcsaládban.
Gyermekkorától feltűnt engedelmessége, segítőkészsége, imádságszeretete és a szegények iránti érzékenysége. Első szentáldozása után,
kilencéves korában tudatára ébredt
Isten jelenlétének lelkében. Szülei
nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen, egy látomás után mégis
Varsóba ment, és 1925. augusztus
1-jén fölvételét kérte az Irgalmas
Szűz Nővéreinek zárdájába, ahol a
Fausztina nevet kapta.
A varsói, vilnai és plocki zárdákban
volt szakács, kertész, kapus nővér.
Szerzetesi éveit a mindenki iránt
megmutatkozó felebaráti szeretet
és szolgálat határozta meg. Természetfölöttivel való egységét valóságosabbnak mondta, mint a látható
világgal való kapcsolatát.
Jézus Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét. Fölszólította őt, hogy hirdesse a minden
embernek szóló Isteni Irgalmasság
kinyilatkoztatását, szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az Isteni Irgalmasság tiszteletét. Fausztina mindent
följegyzett Naplójában, melyet
1981-es első kiadása óta magyarra
is lefordítottak.
„Téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzeneté-
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vel. Nem büntetni akarom a sérült
emberiséget, inkább meg akarom
gyógyítani és irgalmas Szívemre
szorítani.”
Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése eszközeként Jézus
átadott egy képet Fausztinának,
melyen a Szent Szívből áradó két
(fehér és piros) sugár az igazságosság és irgalmasság, a bűnbánat és
a bűnbocsánat, az áldozat és az engesztelés, a felebaráti szeretet és az
isteni szeretet szimbóluma. Emellett Jézus megjelölte az irgalmasság
vasárnapjaként a húsvét második
vasárnapját, melyhez a nagypénteken kezdett irgalmasság kilencede
vezet, valamint kérte, hogy építsenek templomot az Isteni Irgalmasságnak és imádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét.
Fausztina nővér betegségét és szenvedéseit a bűnösök megtéréséért
ajánlotta föl. Harminchárom évesen halt meg 1938. október 5-én.
II. János Pál pápa 2000. április
30-án, ismét csak húsvét második
vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért, és elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét húsvét második
vasárnapjára. 2002 augusztusában
ugyancsak II. János Pál pápa szentelte föl Krakkóban a Szent Fausztina sírjánál épült Isteni Irgalmasság-bazilikát.
forrás: magyar katolikus
lexikon, faustyna.pl
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Felkészülés az
Eucharisztikus Kongresszusra
Június 12-én tizenhetedik
alkalommal tartották meg egyházmegyénk papjai rendes évi, gyulai találkozójukat,
melynek fő témája a közelgő Eucharisztikus
Kongresszusra való felkészülés volt.
2020 szeptemberében Magyarország
ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak – 1938
után második alkalommal –, így az
idei papi találkozó fő témája a jövő
őszi budapesti kongresszusra való
fel
készülés volt, de a huszonkilenc
résztvevő megvitatta az egyházmegye életének aktuális kihívásait, feladatait is.
Kiss-Rigó László püspök a négy
évente megrendezett kongresszus és
az eucharisztia mindennapi jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A papi találkozó résztvevôi a gyulai Nádi Boldogasszony plébániatemplom oltára elôtt
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– A Szeged-Csanádi Egyházmegye
lelki, szellemi módon készül erre az
eseményre, hiszen ez nem egy konferencia, hanem olyasminek a külön,
sajátos megünneplése, mely az egész
keresztény közösség középpontja és
forrása, az eucharisztia. Számunkra minden vasárnapi szentmise egy
ilyen ünnep, hiszen segít ráirányítani
a figyelmünket ennek az életünkben
betöltött jelentős szerepére.
Az egyházmegye papsága tavaly február óta tudatosan készül az Eucharisztikus Kongresszusra. Hagyományteremtő szándékkal májusban
már második alkalommal szerveztek
egyházmegyei zarándoklatot és találkozót az erődtemplomáról ismert
Csongrád megyei Óföldeákra.
Serfőző Levente oktatási helynök elárulta, hogy olyan képzéseket, gyakorlatokat indítottak, melyek hónapról hónapra segítenek elmélyülni az
eucharisztia témájában, mint például
a Szentségimádás iskolája, mely Szegeden és Kisteleken indult útjára.
Hozzá
tette, a jövőben ennek megszervezését tervezik az egyházmegye
még több pontján. Emellett tematikus programokat is kitaláltak a hittanosoknak.
– Meghirdettünk többek között egy
versenyt, melyben a diákok azt a feladatot kapták, hogy derítsék fel a sa-

fotók: szabó zoltán
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ját egyházközségükben, hogy milyen
emlékek lelhetők fel a plébánia Historia Domusában, emlékeiben, esetleg a templom belső terében, amelyek
az 1938-as eucharisztikus kongres�szusra utalnak vissza – fejtette ki
Serfőző Levente.
Létrehoztak egy honlapot is, mely a
www.corunum2020.hu címen érhető
el. Itt olyan tartalmat biztosítanak,
mely minden héten beszámol az aktuális eseményekről, programokról,
illetve rövid vázlatokkal nyújt segítséget a vasárnapi prédikációra való
felkészülésben.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
2030-ban ünnepli ezeréves fennállását, hiszen Szent Gellért 1030-tól
töltötte be a megye püspöki tisztségét. A jubileumig ugyan még tíz évet
kell várni, viszont már sokféle módon
készülnek ennek megünneplésére.
– Vannak lelki, szellemi, közösségépítő, identitástudatot erősítő szempontok. Átgondoljuk küldetésünket
a mai szempontok, viszonyok között,
próbálunk megerősödni, hitelesebbé
válni a tanúságtételben. Ide tartoznak az infrastrukturális fejlesztések,
beruházások, de ennél sokkal fontosabb a közösség igazi összefogása,
küldetéstudatának fokozása – mondta Kiss-Rigó László püspök.
Az összejövetel kötetlen formája lehetőséget adott arra, hogy a papok
közvetlenebben, szabadabban beszélgessenek egymással, erősítve ezzel az egyházmegye papi közösségét.

A különböző feladatokat ellátó helynökök beszámolói után a résztvevők
közösen imádkoztak a Nádi Boldog
asszony Templomban. A program
közös énekléssel, majd a jubiláns papok köszöntésével zárult.
e. d.

❘ Életünk

Erasmus-kongresszus Cipruson

Elôadás
a Gál Ferenc
Fôiskoláról

Az ERACON 2019-re, az Erasmus-koordinátorok
éves kongresszusára a ciprusi Paphoson került sor május 1–4. között. Sorrendben ez volt a harmadik alkalom, hogy a Gál Ferenc Főiskola képviseltette magát
a felsőoktatás legjelentősebb nemzetközi eseményén.
Az idei konferencián csaknem 30
ország 1000 intézményi képviselője vett részt. A kongresszuson Thékes István docens, külügyi titkár
tartott előadást a Kozma Gábor
rektorral közös empirikus kutatásuk eredményeiről “The Effect of
Teachers’ Participation in Erasmus+
on the Succes of Internationalization
of Gál Verenc College” címmel. A
teltházas elő
adását a hallgatóság
érdeklődéssel fogadta, többüket
hasonló kutatásra indítva.
A konferencián Thékes István öt
újabb együttműködés kialakításáról is tárgyalt külföldi egyetemekkel. A plenáris ülésen a rendezvény fővédnöke nevében Petri
Bernadett adott tájékoztatást a következő hétéves ciklusról. Az is elhangzott, hogy egyszerűsödik az
ERASMUS+ elnevezés és ERASMUS lesz a neve, valamint hogy
2020-tól megduplázódik a támogatás mértéke.
A munkaerőpiacon azoknak a hallgatóknak van lehetőségük a sikerre,
a karrierre, akik külföldön, nemzetközi környezetben is tapasztalatot szereznek, amit itthon még
jobban hasznosíthatnak. Ehhez
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Thékes István, a GFF külügyi titkára
a kongresszus szünetében

minden segítséget megad a Gál Ferenc Főiskola, ahol a hallgatók számára már nem csupán lehetőség,
hanem kifejezett elvárás a külföldi tanulmányokon való részvétel.
A GFF megszervezi hallgatóinak
40 külföldi partnere valamelyikénél és akár a világ bármelyik egyetemén a fogadókészséget, itthon
pedig beszámítja a kinti tanulmányokat, és az ösztöndíj mellett kiegészítő és szociális támogatás elnyerésében is segít.
thékes istván
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Egyházmegyei
zarándoklatok
Második alkalommal zarándokoltak Óföldeákra a SzegedCsanádi Egyházmegye hívei

A Szeged-Csanádi Egyházmegye tavaly szervezte meg
először a találkozót a NEK-re való készület jegyében –
azzal a céllal, hogy elősegítse az egyházmegye lelki megújulását és erősítse az összetartozást.
Idén több mint nyolcszázan tették meg a hat kilométeres utat Földeákról a Szűz Mária Keresztények Segítsége
elnevezésű erődtemplomhoz, Óföldeákra. A gyalogos
zarándoklat során négy állomáson hangzottak el elmélkedések és énekek.
Az óföldeáki templomban a jelen lévő atyák hálát adtak
hivatásukért, a hívek pedig – körbeállva a templomot –
újabbakért fohászkodtak. Az ebédet követően számos
program várta a zarándokokat: hittanosok találkozója,
diákok zenés és néptáncos fellépései, mozgásos ügyességi játékok, szentségimádás.

fotók: ambrus marcsi

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
(NEK) való készület jegyében a Szeged-Csanádi Egyházmegye második alkalommal rendezett zarándoklatot és találkozót Óföldeákon május 25-én.

– Sokakhoz eljutott a zarándoklat híre, amely az egyházmegyei identitás erősítésére is szolgált – mondta az
eseményt követően Serfőző Levente, a rendezvény egyik
főszervezője. – Háromszor annyian voltunk, mint tavaly.
Üzenet ez a számunkra: van igény a találkozásra.
A zarándoklat szabadtéri szentmisével zárult, amelyet
Kiss-Rigó László püspök mutatott be.
forrás: nek titkársága

Nagyböjti zarándoklat…
A Szegedi Szent Imre Szakkollégium közösségének egy része és a Szegedi Katolikus Egyetemi
Lelkészség közössége Máriaradnán nagyböjti
zarándoklaton vett részt április 6-án Köllő
Sándor egyetemi és szakkollégiumi lelkész és
Brassó Imre kollégiumi igazgató vezetésével.

T

fotók: ondok szilvia

A zarándoklat Máriaradnára a Szeged-Csanádi Egyházmegye ősi kegyhelyére indult. A kegyhelyre megérkezve a fiatalok közösen elimádkozták a keresztutat, majd
a szép tavaszi napsütésben csendes elmélkedési időre
is volt lehetőség a kegyhely évszázadok óta átimádkozott légkörében. Délben közös szentmise következett
a máriaradnai pápai kisbazilikában.
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Szentbeszédben Köllő Sándor egyetemi lelkész a kereszt
alatt álló Mária példáját állította a fiatalok elé. Mint
mondta, Mária csendes jelenlétével azt üzeni a kereszt
alatt erős asszonyként állva, hogy nincs kereszt, amelynek ne lenne vége, nincs olyan bűn, ami ne kapna megváltást, nincs olyan mélység, ahova Isten ne tudna lehajolni hozzánk, és hogy sírjainkhoz a kő csak átmenetileg
van odahelyezve. A szentmise végén az oltárt körülállva
a fiatalok arra kérték az áldást, hogy Mária példája és
közbenjárása készítse fel őket a Feltámadottal való találkozásra, és hazatérve a harmadnap leányai és fiai legyenek.
A zarándoklat ebéddel zárult a nemrég felújított zarándokközpontban.

…majd városi keresztút Szegeden
A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség tizenhatodik alkalommal szervezte meg a városi
keresztutat április 12-én. Évről évre a virágvasárnap előtti péntek este gyűlnek össze Szeged
keresztény közösségei, hogy együtt zarándokoljanak, megemlékezve Krisztus szeretetből értünk vállalt szenvedéséről.
Idén a zarándokok a szegedi dómban találkoztak este
7 órakor, ahol Köllő Sándor egyetemi lelkész köszöntötte őket, és rövid bevezetőt mondott. Ezután a résztvevők
fáklyákkal a kezükben járták végig a történelmi belvárost, ahol egy-egy állomásnál az egyes szegedi keresztény közösségek tartották az elmélkedést.

A következő közösségek vállaltak idén egy-egy stációt:
Szalvátor Ifjúsági csoport, Családközpont, Sík Sándor Kollégium, Kaszap István Kollégium, Szent Imre
Szakkollégium, DOM Gyermekkórus, Liget Társulat
(Újszeged), Szent Jeromos csoport (Újszeged), Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium, Szent Gellért
Szeminárium, DOM Gyermekkórus szülők, Antióchia
/Alsóváros és Újszeged, Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium.
A stációk Szeged város nevezetességei és főbb terei voltak, mint például az árvízi emlékmű, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, a Honvéd téri református templom vagy a jezsuiták Szent József temploma.
Zenei szolgálata által az egyetemi lelkészség énekkara segítette a lelki elmélyülést. A több mint százfős csoport nem sokkal 9 óra után érkezett vissza a dómba, ahol
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület
jegyében az Oltáriszentség jelenlétében hangzott el a záró
elmélkedés. A keresztút szentségi áldással zárult.
ti
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Húsvéti passiójáték és könyvbemutató a születésnapon

250 éves a csongrádi
templom
Kétszázötven éve, 1762-től 1769-ig
épült a Csongrád városának egyik
szimbólumának tekinthető Nagybol
dogasszony templom. Az építkezést
a nagykárolyi gróf Károlyi család támogatta, a munkában valószínűleg
olasz mesterek is közreműködtek.
A város szívében álló templomról
most egy könyv is megjelent.
A kötetet Gyöngyössy Orsolya jegyzi,
aki már csaknem tizenöt éve elhatározta, hogy összeállítja a csongrádi

Topsi Bálint plébános és Gyöngyössy
Orsolya, a könyv szerzôje

templomtörténeti kiadványokat. Alkotótársa Bara Júlia, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti
Intézetének munkatársa volt, akinek
a szakterülete a barokk kor művészete
és a Károlyi család művészetpártolói
tevékenysége.
A végleges kézirat körülbelül tizenegy hónap alatt állt össze. Az írást
egy év intenzív adatgyűjtés előzte
meg, így az alkotási folyamat közel
két évig tartott, és a tervezett időre,
a templom építésének 250. évfordulójára a kötet kész is lett. A vizuális
megjelenést Takács Gábor és Oravecz
János képei fémjelzik. Munkájukat

Idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját
a csongrádi Nagyboldogasszony templom. Ebből
az alkalomból a szervezők egészéves eseménysorozattal készülnek, a nagyszabású húsvéti passiójáték
után május végén, a nagytemplom történetéről szóló
könyvet mutattak be.
többen segítették fotókkal, képeslapokkal, adatokkal, interjúkkal, amelyeket örömmel vettek és építettek be
a kiadványba.
Előkerült az eredeti tervrajz, amelyet
1760 környékén hagyott jóvá az építtető, gróf Károlyi Sándor.
– A kötetben minden számottevő
tényezőt igyekeztünk sorra venni:
az épület, a berendezés, a liturgikus
tárgyak és textíliák bemutatását néprajzi és művelődéstörténeti adatokkal egészítettük ki. Külön fejezetben
taglaltuk ezek mellett a térhasználat
kérdéseit, a miserendet és a főbb egy-

házi ünnepeket, a templombúcsú történetét. A kutatások egyik legszebb
eredményének tartom, hogy előkerült az eredeti tervrajz, amelyet 1760
környékén hagyott jóvá az építtető,
gróf Károlyi Sándor. Erről a dokumentumról idáig úgy tudtuk, hogy
elveszett vagy megsemmisülhetett,
de a kiadványban a maga megkapó
részletességében csodálhatja meg az
olvasó, és keresheti rajta a legendás
„altemplom” esetleges lejáratát, annak
nyomait – beszélt lapunknak a könyv
részleteiről Gyöngyössy Orsolya.
majzik attila, délmagyarország

Élô szabadtéri
Passiójáték
Az élő, zenés szabadtéri Passiójátékot virágvasárnap mutatták be
Csongrád város főterén. A nagyszabású egyórás előadásban közel
90 férfi, nő és gyermek vállalt szerepet, rajtuk kívül pedig számos élő
állat is színesítette az eseményeket:
Jézus a bibliai történésekhez hasonlóan, szamárháton érkezett a város
főterére – a színdarabban Jeruzsálem főterére –, amely báránybégetéstől volt hangos, a Szentlélek
pedig hófehér galamb képében
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szállt el az apostolok fölött. Ferentzi
Katalin rendező – aki az előadás szövegkönyvét is jegyzi – kitartó munkával fogta össze a hatalmas csapatot
a próbafolyamat során.
Megható volt látni, hogyan dolgozik együtt mindenki, a portástól az
informatikusig, a zenetanártól a múzeumigazgatóig azért a közös célért,
hogy élményt adjanak a közönségnek, és közelebb hozzák szívükhöz
Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét.
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Több ezer gyermek, szülő, nevelőszülő játszott és bulizott együtt június 1-jén az ÁGOTA Alapítvány és
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által
szervezett Gyermek- és családi napon a Zápor-tónál.
A rendezvény fő célja, hogy közös élményt nyújtson
a környékbeli és a nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő gyermekeknek.
Fagyi, vattacukor, csillámtetoválás,
csocsó, ugrálóvár, boldog és mosolygó
gyermekek – ezt láthattuk a Záportónál. Délelőtt több mint háromezer
gyermek vette birtokba a környéket,
ahol idén is megrendezte hagyományos gyermek- és családi napját
a ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.
– A Dél-alföldi régióból – Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyé-

ből - érkeztek gyermekek, akik nevelőszülőknél és lakásotthonokban
élnek. Ahogy látszik, rengetegen
jöttek innen a környékről is, hiszen
ennek a napnak pont az a célja, hogy
integrálja a családban, illetve az állami gondoskodásban élő gyerekeket
– mondta Kothencz János főigazgató.
Hozzátette, a rendezvénnyel az elő
ítéletek csökkentése is a céljuk, hiszen minden gyermek megérdemli
a gondoskodást, az élményeket.

A nézőket az előadás kezdetén csepergő eső sem ijesztette el, több százan gyűltek össze a város főterén,
Jézus feltámadására pedig – tökéletes
időzítéssel – még a nap is kisütött.
A korhű jelmezek, a modern szín-

padtechnikai megoldások és legfőképpen a szereplők őszinte, szívből
jövő játéka adta meg azt az élményt,
aminek hatására még a nem vallásos
nézőknek is könny szökött a sze
mébe.
ferentzi anna
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fotó: frank yvette

Gyermek- és családi nap
a Zápor-tónál

Gyermek- és családi napot tartott
az ÁGOTA Alapítvány

– Ugrálóváraztam és a bikán is ültem
már eddig – mondta a 10 éves Dávid,
aki nevelőanyukájával és három nővérével jött el a családi napra.
– Én egy kérdőívet töltöttem ki
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
sátrában – mesélte Torgyik Cintia, aki
Fajszról érkezett. Halkan árulta el,
hibátlanul sikerült. A fiúknál az élő
csocsó és a trambulin tarolt, és persze
gyorsan fogyott az ingyen vattacukor
és a fagylalt is. A megyei mellett a
Szegedi Rendőrfőkapitányság is kitelepült, hosszú évek óta jó a kapcsolatuk az alapítvánnyal, gyakran
szerveznek közös programokat.
A nevelőszülői hivatást is népszerűsítették a gyermeknapon, ahol nevelőszülőktől szerezhettek információt az
érdeklődők.
Már délelőtt rengetegen voltak
a Zápor-tónál, de kora délutánra ez
a szám megduplázódott. Az Apostol zenekar koncertjén közel ötezren
voltak. Sokan tomboltak együtt az
Animal Cannibals-szel, ám a gyerekek nagy része a tinisztár Dorinát
várta a legjobban.
hajó edina, délmagyarország
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Roma szakkollégiumok
országos konferenciája

Toronyirány

Magam mondom el! címmel rendezték meg május
3-án a Roma Szakkollégiumok Országos Tudományos,
Ismeretterjesztő Konferenciáját Szegeden, a Gál Ferenc
Főiskolán.
fotó: dezső attila

Az országos konferencia középpontjában a magyarországi cigányság
társadalmi felzárkózási és identitáskérdései álltak. A megvalósításban
szakmai együttműködő partner volt
a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, a Budapesti Református
Cigány Szakkollégium, a Károli Gáspár Református Egyetem és
a Wáli István Református Cigány
Szakkollégium.
A konferenciát Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár nyitotta meg. Köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a konferencia résztvevői a legjobb
példái annak, hogy ha valaki megtalálja személyes célját, és ehhez megvan a küzdeni akarás, akkor semmi
sem lehetetlen. Az államtitkár azt is
kiemelte, hogy Európában egyedül
A Szeged–Csanádi Egyházmegye magazinja

I–X. évfolyam
2009–2018

10 év

az egyházmegye
közösségének
tájékoztatásában

A konferencián díjazott diákok csoportja

álló kezdeményezésnek számít a cigány szakkollégiumok hálózata.
A Gál Ferenc Főiskola rektora,
Kozma Gábor üdvözölte, hogy az
intézmény olyan eseménynek adhat helyet, amely remekül tükrözi a
kilencven évvel ezelőtti alapításkor
kitűzött célt: a tudomány és a hit
egyesítését.
A konferencia keretében hat szakkollégium tizennyolc diákjának elő
adását hallgatták meg a zsűri tagjai
és az érdeklődők. A négyfős szakmai
zsűri – Lakatos Szilvia adjunktus,
Pécsi Tudományegyetem; Hajnáczky
Tamás kisebbségpolitkai szakértő,
a Károli Gáspár Református Egyetem cigányügyi referense; Solymosi
József Bonifác népegészségügyi szakértő; Topolánszky Ákos lelkész – ér-
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tékelése alapján a konferencia első
helyezettje Maszlag Fanni lett, aki
a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium diákja,
és A roma nők három generációjának
identitásmintái címmel tartott előadást.
A második helyért járó elismerést
Jáki Tamás, a Szegedi Keresztény
Roma Szakkollégium tagja vihette
haza, a Társadalmi csoportok kedvességének és kompetenciájának sztereotípiakutatása az orvostanhallgatók
körében című előadásával. A harmadik helyezést a Budapesti Református Cigány Szakkollégiumból Rontó
Zsanett érdemelte ki a konferencián,
Laboda Georgina pedig közönségdíjban részesült.
dezső attila, mre
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Kulturális mozaik
meg káprázatos színekkel és sziporkázó vizuális kép(zet)társításokkal.
Szabó András kivételes technikai
fölkészültsége szerteágazó művészettörténeti jártassággal és olthatatlan
leleményességgel társul. Nála a triptichon megjelölés nem csupán az egyházművészetből ismert táblakép-hármasra utal, hanem a képein egymásra
tevődő jelentésrétegek dialógusára is.
A művész hol Brueghelt és Boscht,
hol Van Eycket és Vermeert, hol Holbeint vagy Leonardót idézi emlékezetünkbe bámulatos szemfényvesztéssel, hogy a ráismerés pillanatában
azonmód próbára is tegye szellemi
éberségünket. Egyszer egy frivol kiegészítés, máskor valami meghökkentő stiláris fricska bombázza megcsontosodott vizuális sablonjainkat,
új kérdésekkel vallatva a jól ismert
műveket és szembesítve a nézőt.
Van-e még jelentése – kérdezi egyik
főművén – posztmodern szellemi
zűrzavarunkban a Bábel tornya-mitologémának, és ha igen, áthatol-e vajon
még Brueghel káprázatos tisztaságú
koloritja a talmi jelenkor csiricsáré
felszínén? Legyőztük-e csakugyan

„A követ meg kell
faragni”

Új Simai Mihály-kötet
régi és új versekkel
Új kötettel jelentkezett a Költészet
Napjára a szegedi költők doyenje,
Simai Mihály. A Somogyi-könyvtár
példás gondozásában napvilágot látott, tetszetős verseskönyv új és régebbi Simai-verseket fűz föl a költő
időfilozófiája szerint, azaz a pillanat,
a soha és az örök eszméi köré. Simai

Simai Mihály új kötetével

régivágású költő, aki makacsul hisz
benne, hogy az emberlét alapkérdései
– születés és halál, lét és nemlét, örök
veszteségek és örök reménységek, remény és Isten – mindig időszerű kifejezésre lelhetnek a klasszikus arányú,
formaművészettel megmunkált költői
közlés révén. Ami távolról sem jelent
maradiságot! Simai Mihály nemegyszer meghökkentően modern látó
szöge
ket vesz föl, hogy kifejezésre
juttassa a klasszikus elődök ismeretén
nevelkedett költő örökre megújuló
kérdéseit a lét alapjelenségeit ille
tően – ami logikusan vezet a költészet
transzcendens értelmezéséig. Simai
Mihály bravúros nyelvi és logikai
játékai minden esetben a lét értelmét a Végtelen vonzásában megsejtő
ember megrendítő alaptapasztalatait
juttatják szóhoz. Tűnődő lírikusi attitűdje Simai Mihályt a kimondhatatlan titkok halk szavú lantosává avatja.
Versei – melyek közül számos joggal
nevezhető vérbeli nagy, filozofikus
költeménynek – az imádságba áradó
létáhítat hiteles, ritkaságszámba menő
példái.
(Simai Mihály: Visszhangzik a fény.
Válogatott, új és újraírt versek.
Somogyi-könyvtár, Szeged 2019.)

Átlátások
A székesegyház kiállítóterét májusban Szabó András festőművész Triptichonjaim című kiállítása töltötte
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fotók: marton árpád

86 éves korában elhunyt a szegedi szobrászat nagy klasszikusa, Tóth
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész. Mind szobrászati, mind éremművészeti életművében a klasszikus
szépségeszme időtlenségét képviselte.
Az embert, az örök emberit kereste és
mutatta föl klasszikus arányú munkáiban, és a leghatározottabban ellenállt
a progresszív modern irányzatok csábításainak. A művészetben nincs fejlődés
– jelentette ki egy interjúban, ha pedig
a szobrászat lényegéről faggatták, lakonikusan így felelt: a követ meg kell
faragni. A szegedi Tömörkény-gimnázium művészeti tagozatának megszervezésével
művésznemzedékek
számára tette elérhetővé a művészi
stúdiumokat. Hincz Gyula, Bernáth
Aurél és Kisfaludi Strobl Zsigmond
növendékeként a kérlelhetetlen esztétikai minőség híve volt. Működését
végigkísérte a szűkkeblű provincializmus minden gáncsoskodása. Élete
végéig fájlalta, hogy Szeged sohasem
bízta meg nagyméretű köztéri alkotás
elkészítésével. Főművei ilyenformán
egri és miskolci templomkapukon hirdetik Tóth Sándor öntudatosan vállalt szellemi rokonságát a reneszánsz
nagymestereivel. A szegedi szellemiség iránti elkötelezettségét a Tátra téri
Szent Gellért templom portréfürtös
kapuja, e különleges műfajú plasztikai
alkotás tanúsítja.

Szabó András és Bábel tornya

a haláltól ezernyi módon fenyegetett
középkori ember szorongásait? Értjük-e a Mona Lisa időfilozófiai rejtélyét, amely a híres nőalak hátterében
bújik meg? Az efféle áthallásos képi
esszék mintegy a festőóriások műhelyébe lopódzó izgága csodáló szerepében provokálják a bálványokat,
megannyi frappáns választ csalogatva
ki a hallgatag nagyokból.
marton árpád
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❘ Szeged–Grosics Akadémia

Eredményes évet tudhatnak maguk mögött a szegedi csapatok

Jól vizsgázott a SzegedGrosics közössége

A 14-es korosztály legnagyobb ellenfele a bajnokságban
a gyulai testvércsapat, vagyis a Szeged-Grosics Akadémia
„A” volt. Ez a két gárda kiemelkedett a mezőnyből, számtalan nagy gólkülönbségű győzelem és magas színvonalú
játék fűződik hozzájuk. A kiélezett csatából a végig kiegyensúlyozott szegedi fiúk jöttek ki jobban.
– Sok edzés van mögöttünk, minden hétvégén meccset
játszottunk, vagyis mondhatom, sokat tettünk ezért az
eredményért. Jól kiegészítjük egymást, a pályán mindenki más erényeket csillogtat – mondta a csapat középpályása, a huszonhét meccsen tizennyolc gólig jutó Murár
András. Kiemelte, a gárda legfőbb erőssége az, hogy iga-

zi közösséget alkotnak, a pályán kívül is vannak olyan
programok, melyeken együtt vesznek részt.
Az U 17 is magabiztosan nyerte meg az NB III-as bajnokságot, ők az osztályozók első körében a Kisvárdát
ütötték ki 6–4-es összesítéssel. A második, utolsó fordulóban a Vác vár Ioan Patrascu tanítványaira.
Halász László, az akadémia szakmai vezetője szegedi és
gyulai viszonylatban egyaránt sikeresnek értékelte a mögöttünk lévő időszakot.
– Jól vizsgázott a közösségünk! A közös szakmai program mindkét telepen, vagyis Szegeden és Gyulán is jól
működik. A munka átláthatóbbá és értékelhetőbbé vált.
Ennek több ok miatt is most inkább Szegeden látszik az
eredménye – mondta. A szakember hangsúlyozta, még
ugyan döcög, de már működik a scout-rendszer, mely áttörést hozhat a tehetségek felfedezése, kiválasztása során.
Más hazai képzőhelyek mellett a Szeged-Grosics Akadémiát is megvizsgálta a belga Double Pass nevű cég.
Halász László ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, sok
mindenben már most megfelelnek minden kívánalomnak, a megtett javaslatok pedig hamarosan a vezetőség
elé kerülnek.
csiszér áron
fotók: szabó zoltán

Remek évet zárt a Szeged-Grosics
Akadémia „B”, vagyis szegedi divízió
ja, hiszen az U 14 és az U 17 is megnyerte saját bajnokságát. Ha a lapzártánkkor is zajló osztályozókon sikeresek
lesznek, akkor jövőre a kiemelt NB IIben öregbíthetik a klub hírnevét.

Nemzetközi sikert ért
el az U 9-es korosztály
Második helyen végzett a közelmúltban a Szeged-Grosics Akadémia U 9-es csapata a komáromi nemzetközi
tornán. A gyulai fiatalok a két nap alatt nem kevesebb,

mint tíz meccsen léptek pályára. A komáromi tornán
a csapat legyőzte többek között a cseh Sigma Olomoucot, a Ferencvárost, és a döntőben is csak a MOL-Viditől kaptak ki. A júniusi bécsi döntő keményebb diónak
ígérkezik, hiszen ott már a Juventus vagy az AS Roma
is lehet ellenfél.
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Reibel Mihály példaadása

Hûséggel a magyarsághoz
és a kereszténységhez
A százharminc éve született és hat évtizede elhunyt
Reibel Mihály eleki plébános, politikus, iskola- és kultúraszervező, gazdasági szakember Mindszenty József
elveinek hűséges követője volt, aki a nácizmust és a bolsevizmust egyaránt elutasította. A magyarság és a kereszténység melletti elkötelezettségéért a királyi Románia
börtönét éppúgy megjárta, mint a kommunista diktatúra Magyarországáért.
„Nagy ellenzéki győzelem az eleki
választáson. Reibel Mihály legyőzte
a hivatalos jelöltet” – adta hírül a sajtó 1935 szeptemberében, amikor is az
eleki katolikus plébános magabiztosan – mintegy tíz százalékos szavazattöbbséggel – megszerezte az
országgyűlési mandátumot a kormánypárt ügyvezető alelnökével,
Rubinek Istvánnal szemben – aki
ebbe a választási vereségbe bele is
bukott, s visszavonult a közélettől.
A népszerű lelkész a két jelentős katolikus politikus, Esterházy
Móric gróf és Zichy János gróf
irányította, röviden „kereszténypárt” elnevezéssel illetett ellenzéki
Egyesült Keresztény Párt – Keresztény Gazdasági és Szociális
Néppárt képviselőjeként végezte
munkáját a magyar törvényhozásban, ahol nagy aktivitással –
elsősorban gazdasági és szociális
kérdések körében állást foglalva
– tevékenykedett 1944-ig. A magyar országgyűlésben jelentette ki
1939-ben, hogy „Magyarországot
a kard szerezte, de a kereszt tartotta
meg”.
Reibel Mihály 1889. július 9-én született a Torontál vármegyei Párdányban. Szabadkai és temesvári tanulmányok után a csanádi egyházmegye
papnövendéke lett. 1913. június 29-i

fölszentelése után Nagykárolyon,
Dócon és Temesvárott volt káplán.
Utóbbi helyen a katolikus legényegyletet is vezette. Mivel ifjúságpasztorációs tevékenységében a magyar

Reibel Mihály

nemzet és a római katolikus egyház
melletti elköteleződésre nevelte a fia
talok at a trianoni békediktátum után
Romániához került területeken, a
román hatóságok bebörtönözték,
s csaknem két év fogság után 1921
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végén szabadult, és fogolycsere keretében Magyarországra jöhetett.
A trianoni országban Elek volt az
egyetlen szolgálati helye. Az akkor
Csanád vármegyei, jelenleg Békés
megyei településen 1922-től segédlelkészként, majd hitoktatóként,
1932-től plébánosként működött.
Közösségi hitelintézetet, beszerzési
és értékesítési szövetkezeteket (például bőr- és cipőiparit), ifjúsági és
vallási közösségeket, valamint mezőgazdasági, szőlészeti és ipari tanfolyamokat is szervezett. A fiatalokat
– az egyház számos korabeli vezetőjéhez hasonlóan – mind a nácizmustól, mind a kommunizmustól
igyekezett távol tartani, s helyette
magyar nemzeti elkötelezettségre
és szilárd keresztény hitre vezetni őket. Ebben harcostársa volt az
akkor zalaegerszegi plébánosként
dolgozó Mindszenty Józsefnek,
aki többször meghívta tapasztalatcserére és közös munkára.
Reibel a nagyszámú eleki német
hívét óvta a nácizmustól és megszervezte számukra a Hűséggel
a hazához mozgalom helyi csoportját. Ennek ellenére a szovjet
megszállás után „fasisztának” bélyegezték és bebörtönözték. Az
ötvenhatos forradalomból is kivette a részét. Az 1956. november
1-jén megalakult Keresztény Magyar Párt országos pártigazgatója
lett. Később a forradalmat leverő
kádári kommunizmus a szervezetet az „egyik legszélsőségesebben
reakciós alakulatnak” vélte, ezért
Reibel Mihályt ötévi börtönre ítélték. Kínzások és verések után testileg
és lelkileg megtörve 1959 októberében térhetett haza Elekre, ahol 1959.
november 2-án hunyt el.
miklós péter
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Keresztet állítottak
a Maros torkolatánál
Szegeden
A Bertalan-hídtól a Maros torkolatáig
tartó szegedi Rotary tanösvény végén
felállított keresztet Kiss-Rigó László
püspök áldotta meg április 12-én.
– A víz is szimbólum, a kereszt is.
A víz a tisztaságot és az életet jelképezi – mondta a püspök az eseményen. – Itt, a Maros és a Tisza összefolyásánál a kereszt sajátos szimbólum:
mind
azok
nak a közösségeknek az
együttélését, testvéri összefogását –
vagy legalábbis ennek szükségességét – szimbolizálja, akik e két folyó
mentén élnek. Kívánom, hogy az itt
felállított kereszt emlékeztessen mindenkit a természet szépségére is!

Mûanyag borítású
kézilabdapályát avattak
Pusztamérgesen
2019. május 17-én pályaavató ünnepséget rendeztek a Csongrád megyei
Pusztamérgesen. A Tisza Volán SC
– Bartók Csaba támogatásával – pályázatot nyert a Magyar Kézilabda

Szövetségnél műanyag borítású kézilabdapálya építésére. A pusztamérgesi Szent Ágoston Katolikus Általános
Iskola és Óvoda salakos pályára azonban nem lehetett ilyen küzdőteret
építeni. Az aszfaltozott alap felépítése
a Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a helyi önkormányzat jelentős
anyagi támogatásával valósult meg.
A gyerekek közös gimnasztikával

Szegedi T.E.S.Ó.
Kiskunfélegyházán


bemelegítve vették birtokba a sportlétesítményt. A templomos fogó játék
nagy népszerűségnek örvendet nem
csak a diákok, hanem a szurkolók körében is. A ruzsai kézilabdás lányok a
Tisza Volán fiú csapatával játszottak
bemutató mérkőzést, amiben Stefan
Sunajko, a Mol Pick Szeged balszélsője is részt vett. A pályaavató mind
a község, mind pedig az iskola életében sporttörténeti jelentőségű volt.

Palócföldi kirándulás
Május 15-én és 16-án kétnapos palócföldi kiránduláson vettek részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye elöljárói
és munkatársai. A kirándulás első állomása Mátraverebély-Szentkút volt,
ahol a katolikus búcsú
járó helyet, a
Szent László-forrást és az azt
körülvevő vadregényes parkot nézhették meg a résztvevők. A mintegy 45 fős közösség ezt követően Hollókőre
utazott, ahol a falunéző séta
után rendhagyó történelemórán vett részt a hollókői
várban.
A kirándulás második napján
Szécsényben a ferences kolostort, a ferences templomot
– mely Kiss-Rigó László püspök első szolgálati helye volt
–, továbbá a Rákóczi-szobát
tekintették meg a zarándokok. A közösség tagjai szentmisén vettek részt
a ferences templomban, majd látogatást tettek a Forgách-kastélyban és
megnézték a Rákóczi állama és Nógrád
vármegye című kiállítást. Útban hazafelé a résztvevők városnéző sétát tettek Balassagyarmaton, majd megtekintették a Palóc Múzeumban látható
Bölcsőtől a sírig című tárlatot.
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Tematikus napot tartottak a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
hallgatói és munkatársai a kiskun
félegyházi Kossuth Lajos Szakképző
Iskolában. A szakkollégium hallgatói több oldalról is bemutatták a középiskolásoknak az egyetemi életet,
bízva abban, hogy ezzel is motiválják
őket a továbbtanulásra. Tóth Johanna
a T.E.S.Ó. nevű foglalkozást, Rák
Ágnes a Patrónusi programot, míg
Berta Arnold a kollégiumunk cigány
nyelvi és kulturális műhelyből merítve, a roma kultúrát ismertette meg
a diákokkal. Az interaktív foglalkozásokkal párhuzamosan Kállai Ákos,
a Szegedi Nemzeti Színház színházpedagógusa drámajátékokkal tette
teljessé a tematikus napot.

Roma–magyar imaest
a Nemzetközi Roma Nap
alkalmából
A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Szegedi Katolikus
Egyetemi Lelkészség hetedik alkalommal tartott roma–magyar imaestet a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. Az imaest a vasárnap esti
szentmisével egybekötve a fogadalmi templomban zajlott, melyet Köllő
Sándor, egyetemi és szakkollégiumi
lelkész celebrált.
– Egy óra a romák és a magyarok közötti békéért, a hatékony és konfliktusmentes kommunikációért, az egység növeléséért – idézte Köllő Sándor
a Taizeben élő András testvér szavait, aki épp egy évvel ezelőtt mondott szentbeszédet a roma–magyar
imaesten. Sándor atya a folytatásban
arra kért mindenkit, hogy ezen az
estén azért imádkozzunk, hogy megvalósuljon az, ami a szakkollégium
jelmondata: Reményteli Országban
Mindenki Ajándék. A szentmisén
Farkas Tibor kispap, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium egykori hallgatója tett tanúságot, melyben kiemelte a közösség és a tanulás
teremtő erejét és hangsúlyozta: ma-
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gyarként és cigányként is példát kell
mutatnunk. A szentmise után a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség
és a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium közössége agapéval várta az
egybegyűlteket.

170 tonna élelmiszert
gyûjtött össze a Karitász

Mintegy 170 tonna élelmiszer gyűlt
össze a március 24–31. között hazánk templomaiban rendezett Tartós
szeretet adománygyűjtő akció során,
amelyből több mint 21 ezer csomagot
állítottak össze a Karitász önkéntesei
országszerte. Az ajándékcsomagokat
és húsvéti édességeket a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedül
állóknak adták át a karitászcsoportok
munkatársai.

Minden egyházmegye
kap a kézzel másolt
Bibliából
Minden egyházmegye kap egy fakszimilét abból a kézzel másolt, több mint
ötezer oldalas Szentírásból, amelynek eredetijét Ferenc pápa kapta meg
2015-ben – közölte a biblia
másolás
kezdeményezője, Benyik György biblikus tanár, a Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencia igazgatója. Benyik György felidézte: a kézírásos
bibliamásolat készítésében több mint
ötezren vettek részt; az önkéntesek
egy-egy oldalra írták a Szentírás sorait, a lap alján pedig névjegyükkel is
ellátták a másolatot. A bibliamásolatot 2015-ben hatvan zarándok vitte el Rómába, és október 14-én, egy
nyilvános fogadáson adták át Ferenc
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pápának. Mielőtt a kézírásos lapokat Kádár László könyvkötő mester
bekötötte volna, valamennyi oldalt
digitalizálták. Ez alapján készítette
el a JATE Press a tízkötetes papírkötésű hasonmás kiadást, amely 2016ban jelent meg. Egy-egy kötet ötezer
forintba kerül, és a szegedi kiadónál
megrendelhető. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány
európai uniós forrásból mind a tizenkét római katolikus egyházmegyének
nyomtattatott egy-egy példányt.

Sikeres a jótékonysági
koncert a Notre Dame
újjáépítésére
Sikeresen zárult a Belvárosi Plébánia
munkatársai által május 3-án a szegedi dómban rendezett jótékonysági koncert. A zenekedvelő szegedi
közönség 290 000 forintot gyűjtött
a Notre Dame újjáépítésére. A leégett
párizsi székesegyházat világszerte támogatják adományokkal. Eddig 600
millió euró, mintegy 192 milliárd
forint gyűlt össze. A támogatók sorában van Szeged városa is, mely tízezer
eurót ajánlott fel.

Megismerik az egyen
ruhások munkáját
a leendô pedagógusok
A rendőrség, a drogambulancia és a
büntetés-végrehajtási intézet tevékenységével ismerkedtek a közelmúltban a Gál Ferenc Főiskola Társadalmi
biztonság-prevenciós ismeretek kurzusának hallgatói. A képzés a gyakorlatban is közelebb hozza többek között a
katasztrófavédelem, a mentőszolgálat
és a rendőrség munkáját a leendő pedagógusokhoz. A diákok a tanulmányút során bővítették azon ismereteiket, amelyeket később a gyermekek
nevelése, a családok segítése érdekében
használhatnak.
Békéscsabán a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság épületében fogadta őket Polyák Zsolt főkapitány, majd
megnézhették a különleges meghallgató szobát, illetve azt, hogyan működik a Tevékenység-irányítási Központ.
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A program hátterét egy négyszereplős
együttműködési megállapodás biztosította, melyet idén februárban írt alá
Kiss-Rigó László püspök, Kozma Gábor rektor, valamint Békés és Csongrád megye rendőr-főkapitánya, Polyák
Zsolt és Dakos József.

Új kápolna Szegeden
a Felsôvárosi Minorita
Rendházban
A május 24-én felszentelt kápolnát
Szent Ferencről nevezték el. A kolostor földszintjén kialakított kápolna a
szerzetesek napi imádságainak helyszínéül szolgál, ám a plébánia hívei
és imacsoportjai előtt is nyitva áll. Az
épületben korábban egy ideig
lenes
szobában működött kápolna, most
egy nagyobb termet alakítottak ki
megfelelő funkciókkal.

– Ezt a hívek is meg tudják közelíteni,
téli időszakban miséket is tarthatunk
benne. Igényesen próbáltuk berendezni, helyet kapott benne egy 19.
századi felújított nagy feszület, egy
Mária-szobor és egy Deák Zsuzsanna üvegfestő művésznő által készített
ólomüvegablak is, amely Szent Ferencet ábrázolja - mondta Könyves Péter
kántor. A kápolnát Szent Ferencről,
a minorita szerzetesek védőszentjéről
nevezték el, és Assisi város bazilikájának felszentelése napján szentelték fel.
Kalna Zsolt szegedi házfőnök-plébános áldotta meg a plébánia munkatársaival és segítőivel együtt, hálát adva
a megvalósulásért. A kolostor földszintjén kialakított kápolna a szerzetesek napi imádságainak helyszínéül
szolgál, ám a plébánia hívei és imacsoportjai előtt is nyitva áll.

Szeretettel várunk mindenkit!
Azokat is,
akik csak egy kávéra
térnek be hozzánk,
és azokat is,
akik a konyhánk által
készített ételeinkből
szeretnének fogyasztani.
Rendezvények
lebonyolítását is vállaljuk
akár 300 főig.

Katedrális Étterem és Kávézó
különleges helyen, a szegedi dóm
látogatóközpontjának szomszédságában,
a dóm altemplomának bejáratánál található.
Nyitva tartás: hétfő–vasárnap, 10:00–22:00
6720 Szeged, Dóm tér 16. › Telefon: +36 20 360 1144
Email: etterem@katedralisetterem.hu › www.katedralisetterem.hu

