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Kispapok nemzetközi nyelvkurzusokon

„Magyarországról
jöttünk…”
Ha nyári szünet, akkor pihenés, szórakozás és kikapcso
lódás – hangzik a régi diákfilozófia. A Gál Ferenc Fő
iskola papi szeminaristái közül azonban ketten kiegé
szítették nyári programjaikat a nyelvtanulással. Közben
életre szóló élményekkel és barátságokkal tértek haza.
Maynooth – Írország
Azt szokták mondani, hogy a jó pap
holtig tanul. Ehhez hasonló indíttatásból kifolyólag vállalkoztam én is
arra, hogy nyáron angol nyelvtanulás
céljából két hónapot Írországban töltsek.
A kurzust az Erasmus+ pályázattal
nyílt lehetőségem elvégezni, az ír
fővárostól, Dublintól 25 km-re lévő
Maynoothban. A nyelvtanfolyamnak egy katolikus, szerzetesek által
fenntartott nyelvi iskola adott helyet,
a Divine Word School of English. Az
iskolába a világ minden tájáról jöttek
tanulni vágyók, így Mexikótól Kínáig sok emberrel és kultúrával volt
lehetőségem megismerkedni. Angol
anyanyelvű pedagógusok tanítottak
minket hétfőtől péntekig napi 4 órában. A tanítási órák mellett nagyon
sok kirándulás, kulturális esemény
és sportlehetőség nyílt számunkra,
ahol megismerhettük Írország történelmét, kultúráját, látványosságait és

szépségeit. A legfontosabb
azonban az volt, hogy gyakorolhattuk az angolt, hiszen más nyelven nem igazán értettük meg egymást
diáktársaimmal. Meggyőződésem, hogy egy idegen
nyelvet leginkább nem egy
tankönyv felett ülve, hanem sokkal inkább az adott
országban élve lehet a legjobban elsajátítani. Így aki
esetleg gondolkodik hasonló kurzus elvégzésében, abban csak támogatni tudom.
A külföldön töltött két hónap nagyon
sok tudást, tapasztalatot, élményt és
örök életre szóló barátságokat adott
számomra.
balogh ottó papnövendék

Verona – Olaszország
Az Erasmus program keretében lehetőségem volt egy nyári, kéthónapos nyelvkurzuson részt venni
Veronában. Már egy éve tanultam olaszt, és úgy gondoltam, hogy a legjobb mód
a nyelvtudásom fejlesztésére az anyanyelvi környezet
lesz. Június végén érkeztem
meg Veronába, egy missziós
szervezet
központjába,
a Fondazione CUM-ba. Ide
a világ minden részéről érkeznek elsősorban papok és
szerzetesek, hogy megta-
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nulják az olasz nyelvet, esetleg valamelyik olasz egyetemen tanuljanak,
és az ott megszerzett tudást saját országaikban kamatoztassák.
Ez a két hónap nagyon sokszínű, újszerű tapasztalat volt számomra több
okból is. Legfontosabb természetesen
a nyelvtanulás volt. Különböző szintű
csoportokban tanultunk, de azonos
tananyagot dolgoztunk fel, így a végén
mindenkinek sikerült elérnie az A2-es
szintet. De nemcsak a tanórákon volt
lehetőségünk csiszolni tudásunkat,
hiszen a mindennapi kommunikáció
nyelve is az olasz volt. Ez kezdetben
okozott némi nehézséget, hiszen nem
volt egyszerű megérteni egymást, ám
mivel rá voltunk szorulva az olasz

nyelv használatára, így sokat fejlődtünk. A kurzus végén az alapszintű
kommunikációval nem volt probléma
és sokszor komolyabb témákról is sikerült már eszmét cserélni. Nagyon
újszerű élmény volt megtapasztalni az
egyház sokszínűségét is.
Körülbelül hatvanan vettünk részt
a kurzuson, ennek több, mint fele afrikai volt, voltak még sokan Latin-Amerikából és Ázsiából, valamint voltunk
egy páran Európából is. Rendkívül érdekes volt más országok kultúrájával,
más nemzetiségű emberek gondolkodásmódjával megismerkedni. Ez
alatt a két hónap alatt sokat utaztunk,
voltunk többek között Velencében és
Milánóban, a veronai Arénában több
operaelőadáson és az olasz konyha remekeit is megkóstolhattuk.
Augusztus végén magabiztosabb olasz
tudással, szép élményekkel és új barátságokkal térhettem haza.
tapodi krisztián papnövendék
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❘ Üzenet

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
A Biblia, az evangéliumok lapjai arról tanúskodnak, hogy Jézus időnként meghökkentően radikális, végsőkig kiélezett, szinte riasztó kifejezéseket használt,
főleg amikor elvárásait, követelményeit fogalmazta meg. Ennek okai egyrészt
az általa beszélt arám nyelv sajátosságai, másrészt magának Jézusnak a radikálisnak is nevezhető, elvtelen kompromisszumokat semmilyen körülmények
között nem vállaló határozott egyénisége. Ezért tud ilyeneket mondani, hogy
például: ha kezed bűnre visz, vágd le, jobb fél kézzel részesülni az örök életben, mint két kézzel elkárhozni. Bár például az áldozathozatal szükségességéről sokkal szelídebben is tudott beszélni, amikor a vajúdó anyáról hoz
példát, aki fájdalom közt hozza világra gyermekét, de amikor az új élet felsír, örömében elfelejti
minden szenvedését. Az egyik szélsőségesen radikális kifejezést akkor halljuk tőle, amikor azt
mondja, hogy aki őhozzá képest mindent és mindenkit nem gyűlöl, az nem méltó hozzá, az ne
akarjon hozzá tartozni, követője lenni. Mai nyelven, mai fülnek ez nagyképűségnek, felháborítónak, elfogadhatatlannak tűnhetne. A mondanivaló, az üzenet azonban világos és határozott:
aki komolyan Jézushoz akar tartozni, követője akar lenni, az semmit, senki mást ne tartson nála
fontosabbnak.
És erre a kemény beszédre azért volt szükség, mert Jézus tapasztalt egy olyan jelenséget, mely
napjainkban is megfigyelhető. Amikor nyilvánosság elé állt, karizmatikus szuggesztív egyénisége miatt, és az általa hitelesen képviselt értékek vonzásának köszönhetően szűk csoport gyűlt
köréje, mely fokozatosan bővült. Amikor azonban alapjában értékek iránt nem különösebben
érdeklődő, inkább saját önös érdekeiket bármilyen feltétel nélkül azonnal érvényesíteni akaró,
a társadalom meglehetősen tekintélyes részét képviselő emberek látták, hogy ez nem egy halva
született mozgalom, ebből lesz valami, ehhez érdemes csapódni, sőt megjátszani, hogy mindig
is ide tartoztam, akkor tömegével szerettek volna Jézushoz csatlakozni, bár az általa képviselt
értékekkel egyáltalán nem foglalkoztak. Ebben a helyzetben Jézus nem húz el mézesmadzagot
az orruk előtt, hogy gyertek csak, legyünk minél többen, hanem olyasmit ígér, ami elrettentő
azok számára, akik valójában nem ismerik őt. Nem csak vért és verejtéket, mint Churchill,
hanem kivégzést, halált. Azt mondja: aki nem veszi fel keresztjét, nem követhet. Azaz aki nem
kész velem együtt jönni a bitófára, az ne akarjon hozzám tartozni. Az más kérdés, hogy végül
mindannyiunk helyett Ő maga vállalta a kereszthalált.
Mindig, ma is lehetnek, vannak szép számmal, akik nem meggyőződésből, hanem csupán valamilyen önös érdekérvényesítés reményében csatlakoznak egyházi, vagy más, bármilyen valódi
értéket képviselő közösséghez. Növelik a létszámot. De az ítélet nem a mi dolgunk. Ajánlom
mindannyiunk figyelmébe a bibliai mondást: gyümölcséről lehet megismerni a fát.
A millenniumra, egyházmegyénk 1000 éves fennállásának megünneplésére készülve vizsgáljuk
meg magunkat, és hozzunk minél több jó gyümölcsöt az egész társadalom javára!
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Kiss-Rigó László
püspök
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A komplex és modern szegedi Szent
Gellért Fórum valódi otthona lesz
az egyházmegyei közösségeknek, igazi
kinccsel gazdagodott általa Szeged és az
egész Dél-Alföld is. A magyar kormány
támogatásával meg
valósuló beruházás
átadásával kezdetét
vette az egyházmegye
felkészülése alapításának ezredik évfor
dulójára: 2030-ra.

❘ Életünk
Megnyílt a Szent Gellért Fórum

Szeged új
gyöngyszeme

– Az első írásos utalás a magyar zenére Szent Gellért
legendájában olvasható. Ez előtt is tisztelgünk, amikor
a róla elnevezett rendezvényközpontot ünnepi koncerttel
avatjuk – fogalmazott Kiss-Rigó László püspök a Szeged-Csanádi Egyházmegye új ékessége, a szegedi Szent
Gellért Fórum augusztus 28-i átadóján. Hozzátette: az
egyházmegye úgy döntött, a zenei-kulturális megnyitót
követően nagyszabású ifjúsági–közösségi–sportos rendezvénnyel, végül különleges, minőségi labdarúgó-eseménnyel, az olasz sztárcsapat, a római Lazio vendégjátékával is köszöntik a Dorozsmai úti ékszerdobozt, ezzel
kívánva érzékeltetni a Szent Gellért Fórum három, egymást kiegészítő funkcióját.
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Valóban van mit ünnepelni, hiszen a magyar kormány
olyan ajándékot adott az egyházmegyének, Szegednek és
a Dél-Alföldnek, mely minden igényt kielégítő módon
szolgálja majd az itt élők igényeit, legyen szó az élsportról, a tömegsportról, a közösségi programokról vagy
a kultúráról és a művészetekről.

Domingo szuperkoncertje
mindenkit elvarázsolt

A vadonatúj komplexumba augusztus 28-án léphetett be
először a nagyközönség. Az egyházmegye korszerű, a 21.
századi követelményeknek megfelelő kulturális, szabad
idős és sportközpontját méltó módon, a világhírű spanyol tenor, Plácido Domingo fellépésével nyitották meg.
A kiemelt érdeklődésre való tekintettel a hangversenyre
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fotók: gémes sándor
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Plácido Domingo, ifjabb Plácido Domingo és Ana María Martínez egyik közös produkciója

Budapestről és Kecskemétről is koncertvonatot indítot– Plácido Domingo számára nagyon fontos a családi
tak. Kiss-Rigó László a jeles eseményen az egyházmeösszetartás és a hit. A világhírű tenor ezért is mondott
gye és Szeged polgárainak nevében is köszönetet monörömmel igent arra a felkérésre, hogy a közreműködédott Magyarország kormányának, hogy lehetővé tette a
sével nyissák meg az egyházmegyei fenntartású Szent
fantasztikus létesítmény felépítését, valamint a kivitelező
Gellért Fórumot – árulta el Magonyi Andreas Zsolt,
Market Zrt.-nek a remek munkáért.
a Placido Domingo Classics Fesztivál társalapítója és
Plácido Domingo operaénekes a Plácido Domingo Classics
társigazgatója.
fesztivál keretében feledhetetlen szuperkoncerttel nyűA rendezvényt fővédnökségével megtisztelte Kövér
gözte le a szépszámú publikumot. Az első rész főként
László, az Országgyűlés elnöke. A társvédnök Fekete
Verdi műveinek ismertebb áriáiból állt – hallhattunk
Péter kultúráért felelős államtitkár, Farkas Sándor, az
részleteket a Traviatából, az Otellóból, a Simon Bocca
Ag
rár
minisztérium parlamenti államtitkára, valamint
negrából és A trubadúrból is. A műfajilag könnyedebb
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke volt.
második részben operettek, slágeresebb dalok csendültek
fel. A legnagyobb ovációt a magyar szavakkal vegyítve
A közösség fóruma
előadott Hazám, hazám aratta a Bánk bánból, amit hatalmas tapssal jutalmaztak a nézők.
A Szent Gellért Fórum alapkövét tavaly áprilisban tették
A spanyol sztártenor és fia, ifjabb Plácido Domingo első
le. A mintegy tízhektáros területen UEFA 4-es kategóriá
alkalommal lépett együtt
jú – azaz egy bizonyos szintig
színpadra Magyarországon
nemzetközi, válogatott mérAz új létesítmény minden igényt
a szegedi Szent Gellért Fókőzések lebonyolítására is lekielégítő módon szolgálja majd
rum ifjúsági és sportcenthetőséget nyújtó –, több mint
rum avatása alkalmából.
nyolcezer néző befogadására
az itt élők igényeit, legyen szó
Az ünnepi produkció során
alkalmas labdarúgó-stadion,
az élsportról, a tömegsportról,
napjaink egyik legkeresettöbbfunkciós rendezvényköztebb szoprándívája, a Puerto
pont, négy hibrid füves pálya,
a közösségi programokról vagy
Ricó-i születésű, Grammyszabadtéri színpad és lelátó,
a kultúráról és a művészetekről.
díjas művész, Ana María
amfiteátrum,
teniszpálya,
Martínez volt Domingo partműanyag borítású grundfoci
nere. Közreműködött továbbá a Győri Balett, a MÁV
pálya, háromsávos, 100 méteres futópálya, játszó- és
Szimfonikus Zenekar és a tehetséges fiatal szegedi zonedzőterek, valamint természetesen kápolna is szolgálja
gorista, Balázs-Piri Soma is.
a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségét.
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❘ Életünk
– Egyházi fenntartású általános és középiskoláinkban
mintegy 9 ezer gyerek tanul, további közel 4 ezer gyermeket bentlakásos intézményekben gondozunk, fociakadémiánkon 300 gyerek sportol, illetve főiskolát is
működtetünk. Ezenkívül 90 plébániánkat, családjainkat
és szervezett ifjúsági csoportjainkat is szeretnénk kiszolgálni: olyan teret nyújtunk számukra, mely igazán minőségi kulturális, sport-, szabadidős, közösségi és családi
programok szervezésére biztosít lehetőséget – érzékeltette a püspök, hogy milyen fontos közösségi szerepet
tölt majd be a Szeged-Csanádi Egyházmegye életében
az egyházmegye első, vértanú püspökének emléket állító
Szent Gellért Fórum.

Igazi majálishangulat
a közösségi ünnepen

Hatezren vettek részt az egyházmegyei megnyitón

A központot két köztéri szobor is díszíti. A stadion bejáratánál áll a monumentális alkotásairól ismert Szőke
Gábor Miklós Grosics, a fekete párduc című munkája.
A 4,5 méter magas és 6,3 méter hosszú, rozsdamentes
acél háromszög és trapéz elemekből felépülő szobor az
Aranycsapat – a posztján elsőként teljesen fekete mezt
viselő – kapusát ábrázolja, amint a labdát őrzi. Baráth
Gábor, Mohács ismert busómaszkfaragója a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgócsapat címerét készítette el három dimenzióban. A 2,5 méter magas szobrot
a művész csaknem kétszáz használt gumiabroncs segítségével formázta meg.
Kiss-Rigó László emlékeztetett: az egyházmegye számos
oktatási és szociális intézményt működtet, az ezekben tanuló és élő gyerekek, illetve Szeged közönsége számára
teremti meg a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét
Magyarország első egyházi sport- és ifjúsági centruma.

A centrum felkészült minden korosztály igényeinek
kielégítésére
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Szeptember 8-án az egyházmegye közössége előtt is
megnyitotta kapuit a Szent Gellért Fórum. A vasárnapi családi napon közel 6 ezren csodálhatták meg az új
létesítményt, miközben színpadi műsorok, bűvészek és
artisták szórakoztatták őket. A szervezők egésznapos
programsorozattal várták az egyházmegye területén élő
családokat, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő oktatási intézmények diákjait,
pedagógusait, illetve a plébániák közösségének tagjait.
– Igazi majálishangulat uralkodott, mind a hatezer
résztvevő remekül szórakozott, ami mindenképpen az
összetartozásunkat erősíti – fogalmazott Kondé Lajos
plébános, pasztorális püspöki helynök.
A hódmezővásárhelyi Szent János Kertvárosi Katolikus
Általános Iskolából például 370-en érkeztek, diákok,
szülők és tanárok együtt látogattak el a családi napra,
de jelen voltak mások mellett a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium növendékei is. A rendezvényre
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közel 2 ezer
gyermeke, nevelőszülője érkezett Nógrád, Bács-Kiskun,
Békés és Csongrád megyéből. A nevelőszülős családok
mellett a lakásotthonokban élő fiatalok is birtokba vették
az új központot. A jövőben ők is számos rendezvényüket
a Szent Gellért Fórumban tartják majd.
Reggeltől estig nem kevesebb mint hat nagyszínpadon
szólt a zene. A kulturális kavalkádban fellépett a Kor
morán, a 100 Folk Celsius együttes, az Ed Philips and the
Memphis Patrol, Varga Miklós és Kalapács József, Szűcs
Antal Gábor és Gál Péter latin duó együttese, valamint
a szegedi Molnár Dixieland Band. A musical és operett
műfaj kedvelői népszerű sláger-összeállításokat élvezhettek Kádár Szabolcs és Gulyás Attila színművészek és tár
saik, valamint a Petőfi Musical Stúdió fiataljainak közreműködésével. A gyerekek az Alma és a Kolompos együttes,
a Csilla és a Banda, valamint a Bab Társulat műsorának
tapsolhattak. A komáromi Magyarock Dalszínház művészei musical- és gyermekeknek szóló programjukkal szórakoztatták a nagyérdeműt, de megcsodálhattuk a Tor
dasi Szivárvány együttest is. Az artistaművészet csillagai
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A megnyitón történelmi játék elevenítette fel egyházmegyénk
alapítását

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata pedig várhatóan októberben fogadja majd
a kétszeres olasz bajnok, hétszeres olasz kupa-, négyszeres olasz szuperkupa-, egyszeres KEK- és UEFA-szuperkupa-győztes római Laziót a Szent Gellért Fórumban, teljessé téve az avatást.
pintér m. lajos
fotók: gémes sándor

mellett „utcazenészek”, néptáncosok gondoskodtak az
egésznapos jó hangulatról. A délutáni nagyünnepségen a 100 tagú makói Forgatós Táncegyüttes és barátaik
(koreográfus: Doktor László) mellett ismert színészek és
énekesek – Varga Miklós és két gyermeke, Szabolcs és
Viv ien, a Kormorán szólistái, Vadkerti Imre és Fehér Nóra,
valamint Sipos Imre és Ruttkay Laura – is közreműködtek.
Elhangzott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia indulója, amelyet Ne féljetek címmel Koltay Gergely írt.
A színes programokat Koltay Gábor rendező álmodta
meg, aki szerint a Szent Gellért Fórum kifejezetten alkalmas közösségi rendezvényekre.
– Azért hívtunk színészeket, bűvészeket, zenekarokat,
artistákat, hogy megteremtsük a Kondé Lajos által említett majálishangulatot – ismertette a rendező, aki külön kiemelte: 20 perces történelmi játékban idézték meg
a honfoglalást és azt a történelmi jelentőségű pillanatot,
amikor Szent István király megbízta Gellért püspököt az
egyházmegye alapításával.
A családi nap zárásaként Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrált ünnepi misét.
– A mai nap is lehetőséget teremtett arra, hogy közösséget formáljon, erősítse keresztény identitásunkat, felkészülve ezzel is 2030-ra, az egyházmegye ezeréves évfordulójára – hangsúlyozta a püspök.
Természetesen a futball sem hiányozhatott a palettáról:
egy barátságos focimeccset is megtekinthettek az érdeklődők, az összecsapáson az egyházmegyei válogatott
2–0-ra győzött a ferencvárosi öregfiúk ellen.

❘ Életünk

Az egyházmegyei családi nap ünnepi szentmisével zárult
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„... tudatosítani kell
értékeinket, gyökereinket,
meg kell erôsítenünk
identitásunkat ... ”
Kiss-Rigó László
Washingtonban

A Magyar Örökség Háza a washingtoni katolikus bazilikától az arlingtoni Marymount katolikus egye
te
mig
tartó, zarándoklatnak nevezett közös
sétával, szentmisével, majd magyar
piknikkel ünnepelte a magyar állam
alapítást. A misét az egyetem kápolnájában Kiss-Rigó László celebrálta
népes magyar közösség jelenlétében.
A püspök lelki és erkölcsi útravalókat is megfogalmazott, mint mondta,
nemcsak a Washingtonban és környékén élő magyaroknak, hanem az
összmagyarságnak. Példaként Jézus
hasonlatát idézte a sziklára és a homokra épített ház sorsának különbözőségéről.
– A ház akkor erős és minden
próbát kiálló, ha megvannak
az alapjai – mondta, majd
kifejtette: manapság egy harmadik alternatívát is próbálnak javasolni az építkezéshez,
amely – mint fogalmazott
– a saját életünk, jövőnk, családjaink, a társadalom jövőjének építését jelenti. Ezt a harmadik alternatívát Kiss-Rigó
László a liberális demokrácia
ajánlatának nevezte.
– Sajátos technika ez, amely –
azzal a jelszóval, hogy egyenlő
távolságot kell tartani minden
értéktől – azt javasolja, úgy
építkezzünk, hogy megássuk
az alapot, a szükséges anyagokat, az értékeket viszont
jó messzire, körben helyezzük el, de az alapot hagyjuk üresen, és arra építsünk.
Az így épített ház, vagyis az
ilyen társadalom kínálta jövő
egyértelműen destruktív és
önpusztító, ez ellen, bizony,
védekeznünk kell. Ez a min-

Kiss-Rigó László püspök a liberális demokrácia veszé
lyeire figyelmeztetett Washingtonban, a helyi amerikai
magyar közösség augusztus 20-i ünnepi szentmiséjén.
„...annak a folyamatnak
vagyunk a tanúi, hogy
a magyar nemzet tagjai
egyre jobban ráébrednek
a valódi identitásukra.”
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den értéktől való egyenlő távolságot
hirdető ideológia lényegében nem
más, mint a nihilizmus.
A mise után az MTI kérdésére
Kiss-Rigó László hangsúlyozta: nem
lehet megkerülni Szent István értékeit, amelyek alapvető, örök, egyetemes
keresztény értékek.
– Az egyén személyes hitétől
függetlenül a nemzet esetében adottság a keresztény
alap, a keresztény gyökerek,
a keresztény kulturális hagyomány. Manapság, szerencsére, annak a folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy
a magyar nemzet tagjai –
személyes hitüktől függetlenül – egyre jobban ráébrednek a valódi identitásukra.
Úgy fest, hogy ma a magyar
nemzet nem tömeggé silányul, hanem sokkal inkább
közösséggé nemesedik. Az
Amerikában és az óhazában
élő magyarok számára örök
üzenet, hogy tudatosítani
kell értékeinket, gyökerein
ket – a nemzet esetében ez
a keresztény gyökereket jelenti –, és meg kell erősítenünk identitásunkat, hogy
megküzdhessünk a kor negatív veszélyeivel – szögezte
le Kiss-Rigó László.
mti
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Elhelyezték Szent Fausztina
ereklyéjét a ruzsai templomban
Az előző lapszámunkban ismertetett előkészületek sze
rint, augusztus 17-én a Csongrád megyei Ruzsa temp
lomában helyezték el a lengyel születésű Szent Fausztina
ereklyéjét. A templom előtti téren az ünnepi szentmisét
Marek Jędraszewski, Krakkó érseke vezette.

Krakkó érseke az ereklyével

Államokban tartózkodó Kiss-Rigó
László szeged-csanádi püspök szavait
távollétében Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök tolmácsolta, aki
üzenetében a liberális demokrácia veszélyeiről és az ellene való küzdelem
szellemi és lelki aspektusairól szólt
a megjelent hívekhez.
Szent Fausztina nővér csontereklyéjét
Hedvig nővér és nővértársa néptáncosok kíséretében vitte fel az oltárra.
A latin nyelvű szentmise és a körmenet előtt beszédet mondott Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára. Szent II. János Pál pápa
munkásságát méltatva elmondta,
a pápa egész életében kiállt a kereszténység védelmében, és ezt nekünk is
meg kell tenni, nem adhatjuk fel az
értékeinket.
– Nem fogadjuk el, hogy a természet
alaptörvényét romboló ideológiáikat

Az ünnepi szentmisét Marek Jędra
szewski krakkói érsek vezette, akivel
együtt misézett Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök és Pá
pai Lajos nyugalmazott győri püspök.
Negyela Zoltán, Ruzsa plébánosa köszöntötte a szabadtéri ünnepi szentmise résztvevőit a ruzsai Tömörkény
téren felállított színpadon, majd Sánta
Gizella polgármester vette át a szót.
– Akik idejöttek, azok úgy gondolhatják, hogy Ruzsa a világ vége, de
nekünk a világ közepe! Azt kívánom,
hogy a mai nap mindannyiunk számára feledhetetlen legyen – mondta
a polgármester.
A washingtoni helyi magyar közösség
meghívására az Amerikai Egyesült

T

9

ráerőltesse a többségre egy erőszakos
kisebbség, de nem fogadjuk el azokat
a szélsőséges, baloldali törekvéséket
sem, hogy az egyházakat, a hívőket,
a zsidó-keresztény gyökeret támadják,
rombolják. A mi alaptörvényünkben is
benne van, hogy a házasság egy férfi
és egy nő kapcsolatán alapul. Ezt nem
fogjuk feladni – mondta, utalva arra,
hogy a szentmise lengyel főpásztorát,
Marek Jędraszewski krakkói érseket
nemzetközi támadás érte az LMBTQideológiát bíráló beszéde miatt.
Mint ismeretes, a lengyel, a cseh,
a szlovák és a magyar püspöki kar is
támogatásáról biztosította a krakkói
érseket és a lengyel püspöki kart.
Fausztina nővér a lengyelországi Glogowiecben született 1905. augusztus
25-én és Krakkóban hunyt el 1938.
október 5-én. Magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet
folytatott Jézussal, melyben – naplója
alapján – megismerte Jézus azon kívánságát, hogy a Húsvét utáni első
vasárnap legyen az Isteni Irgalmasság
napja. II. János Pál pápa 2000. április
30-án kihirdette az Isteni Irgalmasság
ünnepét az egész világra. Ugyanezen
a napon szentté avatták a Fausztina
nővért.
ti
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Ecce tabernaculum Dei cum hominibus

Öttömös Csongrád megyében, a Homok
hátság szívében található kis település.
A közel 650 lelkes falu épületei közül ki
emelkedik az 1937-ben épült kis temp
lom amely pályázatoknak és a helyi hívek
nagylelkű adományainak köszönhetően
kívül-belül megújult. A templomot fel
szentelő Székely János szombathelyi
püspök Boldog Brenner János ereklyével
ajándékozta meg a templomot.

A helyi plébános kérésére Székely János szombathelyi püspök elfogadta a meghívást, és maga végezte el
a templomszentelés ünnepi liturgiáját a jelenlévő papság

T

A Szeged–Csanádi Egyházmegye magazinja

oronyirány

I–X. évfolyam
2009–2018

fotó: magyar kurir

Templomszentelés
Öttömösön

Székely János szombathelyi püspök szentbeszéd
közben, talárján Boldog Brenner János portréjával

segítségével június 30-án. A templomot felújító Szögi
Lászlótól vette át a főpásztor a templom kulcsait, majd
a papsággal bevonult a templomba. A vízszentelés után
következett az oltár és a falak meghintése, majd a felszentelő imádság, a Mindenszentek litániáját követően
pedig az oltár és a falak megkenése, megtömjénezése,
végül pedig a főoltár megáldása.
A felszentelést szabadtéri szentmise követte. Székely János szentbeszédében kiemelte, hogy „minden embernek
meg kell tanulnia ragyogni és világítani”. Beszédében
kihangsúlyozta, hogy az a tisztaság, hit, öröm, becsületesség és emberség, melyek Brenner Jánost jellemezték,
mind mélyen hívő családjában gyökereztek. S amennyiben hasonló fiatalokat szeretnénk nevelni, akkor olyan
családok kellenek, mint amilyen az övé volt.
– Legyenek ma is olyan szülők, akik otthon nem veszekednek, hanem együtt gyónnak gyermekeikkel, és
beengedik Istent maguk közé – zárta beszédét a püspök.
Székely János püspök a szentmise végén Boldog Brenner
János ereklyével ajándékozta meg a templomot, melyet
ünnepélyes körmenet után a templomban helyeztek el.
A helyi hívek minden jelenlévőt megvendégeltek spárgából készült ételekkel, mivel Öttömös a spárga hazája.
A szentmisén közreműködött a Szegedi Székesegyház
Kórusa.
ti

10 év

az egyházmegye
közösségének
tájékoztatásában
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777 év után újra templomban
gyakorolhatja hitét
Derekegyház
lakossága

– Nem a Szentháromság fogalmát
ünnepeljük ma, hanem a legszemélyesebb kapcsolatot, melyet Isten nyújt
számunkra. Hálát adunk azért, hogy
ő a mi atyánk, a testvérünk, a szeretetünk, és bekapcsol a közösségébe
– mondta szentbeszédében Kiss-Rigó
László püspök. A főpásztor emlékeztetett, a kereszténység története során Jézus számtalan alkalommal volt
vendéglátó és egyben díszvendég is.
A múltban volt úgy, hogy pajtákban,
katakombákban, titokban szóltak Jézushoz, a Derekegyházon élőknek
azonban újra megadatott a lehetőség,
hogy a templom falain belül fogadják
díszvendégül Isten fiát.
A templom alapkövét még 2018
augusz
tusában tették le, közel 800
évvel azután, hogy a lerombolták
a település régi imahelyét. A derek
egyházi lakosság ugyanis – régészeti

nyíló téren épült fel. A Váncza László,
Ferenczy Kinga és Ránki Soma tervezte
egyedi, egységes formavilágú épület
főhajója az ókeresztény templomok
alapelrendezését követi. A liturgikus
tárgyak és a bútorok egyaránt fenyőből készültek. A zsindellyel fedett, fehérre festett, aszimmetrikus elrendezésű templom külső jegyei a magyar
szakrális építészeti hagyományokból
merítettek. Az épület összhatását tekintve a 21. századra jellemző modern
építészeti formát tükrözi.
Kiss-Rigó László a szentmise zárásaként kifejezte reményét, hogy a templomnak köszönhetően a Derekegyházon élő vallásgyakorló emberek
közösségé forrnak össze.
A Szeged-Csanádi Egyházmegyében
templomot emeltek a közelmúltban
Nagylakon, Békéssámsonban és Tarhoson, de hamarosan befejeződik az
építkezés Pusztaszeren is.
egri dóra

fotók: dévényi endre

Június 16-án ünnepi
szentmisére gyűlt össze
Derekegyház lakossága.
Az 1600 lakosú Csongrád
megyei településen
Kiss-Rigó László püspök
szentelte fel a pünkösd
előtt elkészült Szent
háromság-templomot,
mely a Szeged-Csanádi
Egyházmegye 160 millió
forintos beruházásának
köszönhetően épült meg.

leletek bizonyossága szerint – már az
Árpád-korban templomban gyakorolhatta hitét. Az az épület a tatárjárás
során pusztult el. Évszázadok múltán,
az 1760-as években a Károlyi-család
kastélyában a nagykonyhát alakították
át kápolnává. A júniusban felavatott
Szentháromság-templom megépítése
előtt a település római katolikus hívei
ott gyakorolták vallásukat.
A templomszentelési szentmisére érkező híveket még a régi, rossz állapotban lévő harang szólította. A település
önkormányzata létrehozott egy alapítványt, melynek célja a harangfelújítás támogatása. Ennek segítségével
Gombos Miklós harangöntő mester már
elkészítette az új harangot. Ezt követően az önkormányzat új toronyórára
kezdett gyűjteni.
– Egy település lakói akkor tudják kikerekíteni az életüket, ha megvan az
a hely, ami méltó ahhoz, hogy az ott
élők a lelküket is ápolhassák. Ezért
nemcsak az intézményeinket kívánjuk megújítani, hanem a közösséget és
a hitet is – fogalmazott Szabó István,
Derekegyház polgármestere.
A templom a kastély előtti park ligetes
kertjében, a falut átszelő országútról
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Gyulán felújított hadisírokkal
emlékeztek a háborús hôsökre
Az elmúlt időszakban az első világháború százéves
évfordulójához kapcsolódóan országszerte több háborús
sírkertet rehabilitáltak. E célra a Honvédelmi Minisz
térium Hadtörténeti Intézet és Múzeum írt ki pályá
zatot. A Szeged-Csanádi Egyházmegye 366 hadisír és
3 emlékmű felújítására közel 33 millió forint támoga
tást nyert el.

fotók: pálfalvi zoltán

Száznyolcvankét felújított hadisírt
adtak át június 28-án, a gyulai Szentháromság temetőben. A síremlékek
beton fejrésze korábban elhagyatott
állapotban volt, így azokat elbontották, és új, gránit fejrészekre cserélték
ki. Emellett megépítették a központi
gránit emlékműhöz vezető sétányt is,
így a létesítmény akadálymentesítve
közelíthető meg.
Az eseményen Kiss-Rigó László püspök megemlékezett a háborús hősökről, majd arról a kötelességről beszélt,
melyet a ma emberének kell megtennie a hazaszeretet jegyében.
– Sajnos mindez folytatódik. Elég
csak 1919-re, a II. világháborúra,
majd 1956-ra gondolni. Mi most békében élhetünk, de a világ számos
helyén van embertelen küzdelem,
szenvedés, igazságtalan konfliktus.
A hívő ember is felteheti a kérdést,
hogy Isten, a történelem atyja és ura
miként engedhet meg ennyi borzalmas szenvedést? Több oldalról lehet

keresni a választ. Nem hibáztathatjuk
azt, akitől a valódi szabadságot kaptuk, és azt elfogadtuk, a lehetőséggel
viszont rosszul élve, nem mindig jó
irányba alakítottuk a Földet, a társadalmat. Tartsunk inkább lelkiismeret-vizsgálatot! Ahol kegyetlenség,
embertelenség, szenvedés és halál
van, ott mindig van lehetőség arra,
hogy az igazi szolidaritás, a kötelességteljesítés, a bajtársiasság, a hazaszeret erényét hősiesen gyakorolják.
Erre emlékezzünk, róluk vegyünk
példát, amikor fejet hajtunk hőseink
előtt – mondta a főpásztor.
– A hazáért életüket áldozó egykori katonákra emlékezve egy olyan
esemény kapcsán róttuk le tiszteletünket, ami remélem, hogy örökre
megváltoztatta az emberek gondolkodását – fogalmazott Görgényi Ernő,
Gyula polgármestere. A polgármester
kiemelte, hogy az idei évben a városban összesen három temetőben teszik
méltóbbá az emlékhelyeket a Honvé-

Életüket adták a hazáért,
a becsületért
Ahogy elhúzódott az első világháború, újabb és újabb korosztályokat
hívtak be kötelezettségteljesítésre a városból is. A Gyulán található
Szentháromság-temetőben olyan polgárok nyugszanak, akik nem láthatták előre a tragikus események kimenetelét, és életüket adták a hazáért, a becsületükért. Egy tragikus esemény eredményeként Gyula az
ország közepéről a peremére került, elveszett a város gazdaságföldrajzi
értelmében vett hátországa, mindemellett családok szakadtak szét.
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delmi Minisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően.
– Magyarország kormányának és
a Honvédelmi Minisztériumnak kiemelt feladata az áldozatok emlékének
a megőrzése – ezt már Németh Szilárd,
a szaktárca parlamenti államtitkára
jelentette ki. – A harcok következményeként a győztesek átrajzolták a világ térképét, többek között kegyetlen
bosszút állva hazánkon, miközben
a harcok a hátországra, a családokra,
az édesapákra, édesanyákra, gyermekekre is óriási szenvedést és fájdalmat
zúdítottak. Egy évszázad elteltével
nekünk, akik most békében élhetünk,
feladatunk és kötelességünk hőseink
előtt fejet hajtani, végső nyughelyeiket méltó állapotban tartani, emléküket tisztelettel és kegyelettel ápolni.
Fontos törekvésünk, hogy honvédeink
közül minél kevesebben maradjanak
névtelenek, hogy hősiességük, helytállásuk példaként szolgálhasson –
hangsúlyozta az államtitkár.
Az emlékbeszédeket követően megkoszorúzták az első világháborús
központi emlékművet, majd a sírköveknél virágokat helyeztek el az emlékezők.
pálfalvi zoltán
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Jubileumi Nemzetközi Biblikus Konferencia

Kocsi György professzor
kapta az idei Gnilka-díjat
A sarkalatos és a teológiai erények ókori jelentéséről, va
lamint az antik filozófiához, illetve az Ó- és Újszövet
séghez kötődő értelmezéséről rendezték meg augusztus
végén Szegeden a mára Európa egyik legjelentősebb
nemzetközi biblikus konferenciájává vált háromnapos
tudományos eszmecserét. A harmincadik – jubileumi –
ülésen huszonhét szakértő fejtette ki álláspontját az eré
nyek és a kötelesség kapcsolatáról.
A konferencia második napján,
augusztus 27-én este Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek ünnepélyes keretek között nyújtotta át a rangos
Gnilka-díjat Kocsi György biblikus
tanárnak. A díjat 2011 óta minden
évben olyan tudós veheti át, aki a magyar bibliatudomány előmozdításához
jelentősen hozzájárult. A díjazottat „Kincseiből újat és régit…” címmel
Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja méltatta. A laudáció szerkesztett változatát az aláb
biakban idézzük:
„Máté evangéliumának 13. fejezetében, a mennyek országáról szóló
példabeszédek végén olvassuk Jézus
kijelentését: »Minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló
a házigazdához, aki kincseiből újat és
régit hoz elő.« Ez a mondat felvet néhány nyilvánvaló értelmezési kérdést.
Alapvetően azt, miféle újat és régit hoz
elő egy írástudó? Illetve: miféle újat és
régit hoz elő egy házigazda? Átvitt
értelemben: mi köze van mindennek
a mai ünnepünkhöz, jelesül Kocsi
György professzor úr Gnilka-díjához?
Kocsi György professzorban egy olyan
kollégát ismertem meg, akinek a kincsestárában mindig van valami új, és
majdnem mindig akad valami régi
is. Benyik professzor úr áldásos tevékenységének köszönhetően a Szegedi
Nemzetközi Biblikus Konferencia há-

Kocsi György professzor az Evangélium
címû mûsor stúdiójában

rom évtized alatt bejárta már a biblikus kutatás elejét és végét, mélységét
és magasságát, de olyan témát, amelyhez Kocsi tanár úr ne tudott volna
tartalmasan és derűsen hozzászólni,
nem tudnék felemlíteni. Újat és régit,
Új- és Ószövetséget bátran átfog, játszi könnyedséggel, szelíd magabiztossággal, zengő baritonnal.
Az új és a régi határvonalát jeles tudós
nemzedék lépte át, mondhatom, ha a
rendszerváltás éveire gondolok. Kocsi
György diákként volt tanúja a régi
időknek, amikor a katedráról nem
egyszer letiltották az igazán nagyokat,
amikor még a családját is vegzálták

T

13

annak, aki kispapságra adta a fejét,
amikor elsősorban nem a határidőnaplóval, hanem esetleg börtönbüntetéssel kellett számolnia annak, akinek
bokros teendői voltak. És tanúja annak az új korszaknak is, amikor megdöbbentő szorgalommal, sokszoros
álláshalmozóként, plébániai, szemináriumi és tanári feladatokat egyetlen, lelkesedésben meggyötört szívvel
végezhetünk, és végez ő is, hangyaszorgalommal és egy szelíd igás megtörhetetlen erejével – plébánosként,
szemináriumi prefektusként, két főiskola főállású tanáraként. Új és régi találkozik, ha egyszer ír és előadást tart,
másszor az M5 televízió Evangélium
című műsorát fogja össze szorgalommal és derűvel, sok készülettel és nagy
hozzáértéssel. Régi és új találkozik, ha
biblikus irodalmat fordít, jól megírt
és jól használható klasszikusokat németből magyarra, diákjainak és soksok érdeklődőnek hasznára. A Kai
rosz Kiadó egész biblikus sorozatát,
a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola biblikus kiadványainak sorát
neki köszönhetjük.
Egy kincset nem említettem még:
a finom somlai bort, s a hozzá tartozó értékes párlatokat. Aki gyakran
házigazda szellemi értelemben, aki
tanulmányokkal, szorgalmával és
nagylelkű segítőkészséggel áll mások
rendelkezésére, az az élet örömének,
az ünnep derűjének italát is becsüli, és
értőn kezeli.
Ha volna most a kezemben abból
a tiszta, somlai borból, emelném
poharamat… De így is gratulálok,
szívből, a magyar biblikus tudomány
előmozdításához, a Biblia és a jelen
kultúra kapcsolatának ápolásához,
a sok-sok tanítványhoz és baráthoz,
a megőrzött egyházi hivatáshoz, és
ahhoz, amit ma itt Szegeden átveszel:
a Gnilka-díjhoz.”
ti
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A Facebookon is
prédikál
Fazakas Attila szeged-móravárosi plébános minden
vasárnap élőben jelentkezik be a Facebookon, és két-há
rom naponta a napi igét is közzéteszi videó formájában.
Az esküvők és a keresztelők után pedig elmaradhatatlan
a szelfizés.

fotó: iványi aurél

Egyre több egyházi személy jelenik
meg a közösségi oldalakon, ahol bejegyzéseikben gyakran számolnak
be a helyi egyházközösség életéről,
programjairól, sőt többen a szentmisékbe is betekintést adnak. A legtöbben a Facebookot használják erre,
például Fazakas Attila, a móravárosi
Szent Kereszt Plébánia plébánosa is,
aki két-három naponta videón ke-

Fazakas Attila plébános

resztül mondja el a napi igét. Emellett
a vasárnapi szentmise prédikációját
hétről hétre élő videóban közvetíti,
így bárki meghallgathatja a tanítást.
Megkérdeztük, honnan ered az ötlet,
milyen hatása van a tevékenységének.
– Barátaim biztattak, hogy használjam ki a Facebook élőben történő
bejelentkezési funkcióját. Eleinte

ódzkodtam tőle, mert nem akartam,
hogy úgy tűnjön, ez önreklámozás.
Aztán beláttam, hogy ebben a világban fontos a templom falain kilépni,
hogy az egész világban megjelenjen
az egyház. Sok értékrend találkozik
a közösségi oldalon, ezért is fontos,
hogy az egyház itt is megmutassa
az értékeit. Azt gondolom, hogy ez
is egy evangelizálási lehetőség a 21.
században.
Mint mondja, kezdetekben több
nehézséget is át kellett vészelniük,
például az élőzéshez a meg kellett
növelnie mobilinternetének adatforgalmát, mert a meglévő igencsak kevésnek bizonyult. Az első alkalmakkor a hívek közül néhányan furcsán
figyelték, hogy a Szentlecke alatt elkezdte beállítani a telefonját.
– Biztosan többen is azt gondolták,
milyen műveletlen ez a plébános,
hogy nyomkodja a mobilját a mise
közben, de aztán a hetek múlásával
elfogadták. Persze vannak telefonbetyárok is, akik az élőzések közben
kommentekkel próbálják megzavarni
a mondandómat, csak azt nem tudják, hogy én nem a telefonomat, hanem a híveket figyelem a szentbeszéd
alatt – mondja.
Fazakas Attilának nagy álma, hogy
a későbbiekben az egész szentmisét
közvetítsék élőben, ehhez viszont további eszközökre, például fix kamerára van szüksége. Főként az ünnepi
miséket tenné közzé, így azok a hívek is részesülhetnének benne, akik
betegségük miatt nem tudnak jelen
lenni a templomban.
kiss anna
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A hálaadó szentmisét Kovács Péter
esperes-plébános mutatta be

Negyvenhét nappali és levelező tagozatos hallgatónak nyújtottak át
oklevelet Gyulán, közülük tizennégyen kiváló eredménnyel végeztek.
Kovács Péter esperes-plébános köszöntőjében kiemelte, hogy az
emberek szolgálata a legnehezebb
feladat, ám gyümölcse a legszebb.
Véleménye szerint a tanulók olyan
hivatást választottak, mellyel hitet
adva segíthetnek embertársaikon és
egy biztató mosollyal képesek embereket felemelni, hiszen az a világ,
amelyből hiányzik a szeretet, nem
tud fennmaradni.
A diplomákat Kozma Gábor rektortól és Homoki Andreától, a gyulai kar
dékánjától vették át.
Kozma Gábor rektor emlékeztetett
az immár 26 éves gyulai felsőoktatás folyamatos erősödésére.
– A főiskolát számtalanszor – nem
véletlenül - gyarapodó családhoz
hasonlítják, mely a mai ember- és
hivatáshiányos világban az erőt, az
egészséget és a biztonságot képviseli
– tette hozzá. – A mi főiskolai családunkban a karok és a gyulai kar
sincsen magára hagyva, így a gyógyulásnak, sőt mások gyógyításának is részesévé válik. Ebben örökre
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„Egy biztató mosollyal
embereket emelhetnek fel”
Hálaadó szentmisével kezdődött a Gál Ferenc Főiskola
Egészség- és Szociális Tudományi Karának tanévzáró
és diplomaátadó ünnepsége június 22-én, a gyulai Nádi
Boldogasszony-templomban.

hogy biztos egzisztenciát teremtsenek
a jövőben.
Az ünnepségen a gyulai intézmény
oktatói is elismerésben részesültek.
Kozma Gábor címzetes főiskolai

fotók: szabó zoltán

elévülhetetlen szerepe van, volt, és
ezért hálával emlékszünk Fodor Lajos professzor úrra, a kart újraalapító
dékánra.
A végzett hallgatók között vannak
olyanok, akik tovább kívánják folytatni tanulmányaikat, de olyanok is, akik
a már meglévő végzettségüket bővítették szakirányú továbbképzéssel.
Homoki Andrea kijelentette:
– Az egészségügyi ellátórendszer, illetve a szociális- és gyermekvédelmi
ellátórendszer számára jó szakembereket képezhettünk Gyulán, illetve
karunk szegedi intézetében is. Azok
az állások, melyeket a végzett hallgatók betölthetnek, hiányszakmának
minősülnek, így jó esélyük van arra,

docensi kinevezést adományozott
Fleischmann Enikő főorvosnak, Bor
bola Gábor alázatos és elhivatott
munkavégzéséért pedig rektori dicséretben részesült.
Az ünnepség zárásaként került sor
a 2002-ben létesült Nyugdíjas Akadémia aktív tagjainak elismerésére,
akik a tanév sikeres teljesítéséért
díszoklevelet vehettek át.

Mintegy százötven hallgató vette át
oklevelét a GFF Szarvasi Pedagógiai Karán
A szarvasi végzősöket Lipcsei Imre
dékán búcsúztatta. Kozma Gábor
rektor a város, a járás és a megye, valamint a testvéri felekezetek képviselőinek összhangját emelte ki a Gál Ferenc
Főiskola törekvéseivel kapcsolatban.
A szarvasi képzésben részt vett óvodapedagógusok, tanítók, csecsemő- és kisgyermeknevelők mellett a kihelyezett budapesti telephelyen tanuló óvodapedagógus
hallgatók is itt vették át oklevelüket. A friss diplomások nevében Durkó Tímea búcsúzott, majd a végzősök
átadták a vándorbotot az alsóbb évfolyamosoknak.

T
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Közel 600-an vettek részt
az idei ÁGOTA táborban
„Tíznapos földi paradicsom” – Kiss-Rigó László püspök ezekkel a szavakkal jelle
mezte az immár 23. alkalommal megszervezett ÁGOTA Tábor hangulatát, közösség
építő erejét. Az Állami Gondozásban Élő Fiatalok Országos Találkozóján csaknem
hatszázan vettek részt. Az önkéntes segítők több mint négyszáz gyermekkel foglalkoz
tak a tíznapos tábor nyújtotta programokon a Békés megyei Doboz-Szanazugban.

Kothencz János, az ÁGOTA életre hívója a tábor fő üzenetét abban látja, hogy az ide érkező állami gondozott
gyerekek megtapasztalhatják, hogy ők az érdemeiktől
függetlenül elfogadhatók, és szeretetreméltók. Mint
mondta, a táborozók nagyon fontos tapasztalatot szerez-

fotók: szabó zoltán

Az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója rendezvénye az ország egész területén élő állami gondozott
és veszélyeztetett gyermekek számára nyújtott életre szóló
élményt.
Kiss-Rigó László püspök megfogalmazása szerint az
ÁGOTA tábor fő erénye az állami gondozásban élő és
a veszélyeztetett gyermekek közösséggé kovácsolása. Hiszen a tíz nap alatt, az intézményi keretek közül kiszabadulva szinte családdá válnak, valamint olyan élményekkel
gazdagodnak, melyekből egész évben erőt meríthetnek.
– Minden kornak megvan a saját szépsége, öröme, és
igazából mindenkinek saját magán múlik az, hogy tud-e
boldog lenni. A nyári élmények, barátságok, tapasztalatok
és az ÁGOTA Tábor immár 23. alkalommal biztosít erre
lehetőséget. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ezzé
a földi paradicsommá válhasson Doboz környéke és hogy
tudjatok töltekezni ezekből az élményekből egész évben.

T
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– Az idei tábortól is azt vártam, mint a korábbitól, hogy
barátokat szerezzek és vigyek haza elég élményt. Mert év
közben, ha valaki esetleg nem tud felszabadultan szórakozni, akkor itt megteheti, és itt mindenki önmaga lehet.
Számomra ez nagyon fontos – mondta a Tatabányáról érkezett táborlakó.
– Nagyon fontos számomra az önkéntes munka, hiszen
amit én adhatok és amit tőlük kapok szeretetet, azt semmi sem pótolhatja – fogalmazott Kiss Tünde, aki már öt
éve vesz részt a táborban mint önkéntes segítő. Ő azért is
vállalta ezt a feladatot, mert tapasztalatai átadásával szeretett volna segíteni a szakellátott gyerekeken, mosolyt
csalni az arcukra.

Gyermekvédelmi jelzôrendszer

nek azzal is, hogy a változatos programok során képesek
felszabadultan szórakozni. Emellett terápiás foglalkozásokat is biztosítanak, amelyek az idén a jövőkép és a kiszolgáltatottságérzet köré összpontosultak.
A találkozó tíz napja alatt számtalan programot biztosítottak a szervezők a sporttól a játékos vetélkedőkön át
a zenés-táncos eseményekig. A fiatalok részt vehettek
például szépségversenyen is, a legtöbben mégis a rendezvény hangulatát, közösségépítő erejét emelték ki.

Jelenleg 23 ezer védelembe vett gyermek él hazánkban.
Megközelítőleg kétharmaduk él nevelőcsaládoknál, nevelőszülőknél, a maradék egyharmaduk intézményben.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális
Ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila szerint közös
cél a gyermekek családban tartása, és az ehhez szükséges
feltételek és segítség biztosítása. Így egyre inkább háttérbe kell szorítani az intézményesítést, azt, hogy a traumát
átélt fiatalokat kiemeljék otthonukból. Ennek érdekében
az ÁGOTA Tábor megnyitóját követően a megjelentek
aláírtak egy megállapodást, mely a Csongrád megyei
gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatéko-

„…itt mindenki önmaga lehet!”
A Komáromból érkezett Jónás Patrik immár ötödik alkalommal vett részt a táborban. Elárulta, számára a legfontosabb az, hogy új embereket ismerhet meg.
– Minden programot nagyon szeretek, de a kedvencem
mégis a foci. De van szépségverseny, bál és roma-est is,
amik nagyon jó hangulatban telnek – nyilatkozta a tizen
hétéves fiú.
Egyházi Anasztáziának azonban a „Ki mit tud” volt
a kedvenc programja, annak ellenére, hogy korábban csak
nézőként vett részt az elfoglaltságban. Elárulta, a későbbiekben önkéntesként szeretne segíteni az állami gondozásban lévő gyermekeken.
– A tábor lehetőséget biztosított arra, hogy jobban megismerjem sorstársaimat. Bármilyen problémám volt, vagy
egyből segítettek, és ha lesz rá lehetőségem, én is szeretnék majd önkéntesként részt venni az ÁGOTA Táborban
– fogalmazott a tizennégy éves csanyteleki lány.
Az ország egész területéről érkező táborozók azon kívül,
hogy új ismeretségekre tehettek szert, feltöltődhettek, az
ott szerzett örömökből erőt meríthetnek egész évben.
Varga Dániel Gábor másodszor vett részt a doboz-szanazugi rendezvényen.

T

Jónás Patrik, Egyházi Anasztázia és Varga Dániel Gábor

nyabbá tételét szolgálja majd. A dokumentumba foglalták
a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak pontos feladatát, valamint a szükséges lépéseket a segítségnyújtásban.
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár úgy
fogalmazott:
– A megállapodás legfőbb erénye az, hogy a jogszabályalkotás és a kormány által elgondolt jogszabályi kereteket
valós-, közösségerősítő tartalommal erősíti meg. Tehát
az állami, civil és egyházi szervezetek valós, mindennapi
együttműködése annak érdekében, hogy minél korábban
és hatékonyabban nyújtsanak segítséget. Így próbálják
megvalósítani az intézményesítés háttérbe szorítását, hogy
a gyermekek családjukkal együtt élhessenek.
e. d.
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Nyári napközis hittantábor a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián

Kalandozások a napfény
városában
Szögi Ildikó és Zólyomi Norbert hit
oktatók július 22–augusztus 2. között
két turnusban 35 általános iskolás hitta
nos gyerek számára szerveztek hittantá
bort. A gazdag program anyagi hátterét
az EFOP pályázat közösségfejlesztési
támogatása biztosította.
A napi imával kezdődő tábor változatos és játékos programokkal kovácsolta egybe a különböző iskolákból érkezett, egymás számára ismeretlen gyerekeket. Kézműves
foglalkozások és szabadtéri programok váltották egymást.
Számos gyerek most fedezte fel az újszegedi Füvészkertet, benne az egzotikus növényeket és a látványos pillangóházat. A felújított Liget játszóterén önfeledten szórakozhattak. Volt meseterápiás foglalkozás, mely nemcsak
a madarakról és tollaikról szólt, hanem a bennünk rejtőző
képességekről is. Ellátogattunk az alsóvárosi Napsugaras
tájházhoz. A félős gyerekeknek tett jót a kutyaterapeutás
foglalkozás, amely az állatokkal való viselkedésre is oktatott mindenkit. Ezt az ismeretet egészítette ki a szegedi
Vadaspark látogatása, ahol a tevék jelenlétében elénekeltük „A teve átmegy a tűfokán...” kezdetű bibliai példá-

Hittantábor Szentesen
Idén is megrendezésre került a szentesi Szent Anna
Plébánia és az Új Hajtás 106. nevű ifjúsági csoport
közös szervezésében az alsó tagozatos gyermekek
napközis hittantábora Nézzétek az ég madarait címmel. A mintegy ötven gyermek számára a hitoktatók
és vendég előadók az ember méltóságáról és az abból
fakadó, a teremtett világ iránti fokozott felelősségéről beszéltek kötetlen, játékos formában, kreatív módon, megannyi színes program keretében: madárkórház és állatpark meglátogatása, lovaglás, kirándulás,
daltanulás, csapatversenyek, szemétgyűjtés. Az ötnapos együttlétet közös szentmise, majd a karitász
csoportnak köszönhetően jókedvű palacsintaevés és
a templomkertben egy facsemete elültetése zárta.
gruber lászló plébános

T

zatot. A gyerekeknek leginkább az oroszlánkölyök és
a fóka-show tetszett. A MÁV székházban történt látogatás egy különös utazás volt a vasúttörténet múltjába, mely
élményt a gyerekek színezőkön is megörökítették. A kellemes tiszai hajózás sok gyerek számára ismerkedés volt
a vízi közlekedéssel. A padlóképes foglalkozások mindenki szívét megnyitották egymás felé és hasznos, életre szóló
tanácsokat tanulhattak meg belőlük. A színes program
– a játékoktól a szentmisékig – lehetőséget nyújtott arra,
hogy barátságok szövődjenek s a gyerekekből a tábor végére egymáshoz és templomhoz is kötődő csoport váljon.
zólyomi norbert

A Szeged-Csanádi Egyházmegye
katekétái 2019. június 20-án Pálosszentkútra zarándokoltak, hogy közösen
adjanak hálát az elmúlt tanévért
és megújulva, közösen készüljenek
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra.
A pálos testvérek köszöntő szavait követően Mohos Gábor
segédpüspök a jövő évben szerveződő a kongresszus előkészületeiről és programjairól beszélt, de előadásában,
kérdéseivel segítette, lelkesítette a katekétákat, hogy
merjenek bekapcsolódni az egyház nagy ünneplésébe.
A kongresszus nagy lehetőség a megújulásra, a közösségben való megerősödésre és a tanúságtevésre egyaránt
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❘ Tűzhely

Egyházmegyei családok
a Zánkai Családi Erzsébet-táborban

Idén a Balaton északi partján található Zánkai Családi
Erzsébet-táborban nyaralhatott együtt több mint negy
ven család a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből július
5–7. között..
A Családi Erzsébet-táborok kiemelt
célja, hogy a családok minőségi időt
tudjanak közösen eltölteni, és hátrahagyva az otthoni, hétköznapi problémákat, csak egymásra figyeljenek,
együtt játsszanak, szórakozzanak,
sportoljanak, strandoljanak vagy ha
ahhoz van kedvük, egyszerűen csak
pihenjenek. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Családközpontja együttműködő szervezetként kétszáz főt
hívhatott. A jelentkezők az egyházmegye számos települését képviselték
Békéscsabától Csengeléig.

A háromnapos, kétéjszakás családi
hétvégén a színes programok mellett
a szállás és a teljes ellátás is biztosított
volt számunkra.
A családok számos program közül válogathattak: ugrálóvár, csúszda, trükkös biciklik várták az örökmozgókat,
közösen lehetett óriás társasjátékozni,
íjászkodni, minigolfozni, a játékteremben számítógépes játékokat játszhattunk, sőt még vicces fizikaórán
is részt vehettünk. A legkisebbeket
arcfestéssel, babajátszóval várták az
animátorok, az anyukák pedig mas�-

százzsal frissülhettek fel a relaxációs
szobában.
A hétvégén a résztvevők családi
mozizáson is részt vehettek, valamint
együtt táncolhattak és tapsolhattunk
Wolf Katinak a pénteki családi koncerten.
A szervezők arra is figyelmet fordítottak, hogy az egyházmegye családjai jobban megismerjék egymást.
Ennek keretében pénteken este egy
játékkal, a humán bingóval indították
az ismerkedést, amikor is a leggyorsabb családok ajándékot nyerhettek.
Szombaton strandröplabda bajnokságot szerveztek a kamasz korú résztvevők a vállalkozó kedvűeknek. Végül
vasárnap délelőtt Kondé Lajos pasztorális helynök celebrálta a tábori misét.
forrás: családközpont

Katekéták rendhagyó Te Deum
zarándoklata
– tette hozzá az Esztergom-Budapesti Egyházmegye
segédpüspöke.
A délelőtt folyamán a résztvevők az egyházmegye kateketikai körzetei szerint kiscsoportokban találkoztak,
hogy reflektáljanak az eltelt tanévre, megosztva nehézségeiket, erősségeiket, örömeiket. A csoportfoglalkozáson
Lázár Ervin Csodapatika meséje alapján a hitoktatók is
megtervezhették a számukra szükséges „gyógyító szereket” – válaszokat. Majd a Krisztus-követő ember legfőbb orvosságáról folytatódott a beszélgetés: Mit jelent

T

számomra az eukharisztia? Az Istennel való személyes
kapcsolat ápolása, megélése, a katekéta életének és küldetésének forrása is egyben. A nap további részében
a jelenlévők egy csoportja bekapcsolódhatott a Szegedi
Nemzetközi Biblikus Konferencia által elindított Hangos Biblia ószövetségi könyveinek a felolvasásába.
A nap zárásaként Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök
mutatott be szentmisét az alföldi búcsújáróhelyen. Homíliájában arra hívta fel a katekéták figyelmét, hogy csak
úgy tudják Isten felé vezetni a rájuk bízottokat, ha maguk is kapcsolatban maradnak az élő forrással és Krisztus-hordozókká válnak. A szentmisét szentségimádás
követte – ezzel az imádsággal zárult le a 2018/2019-es
tanév.
ti

19

TORONYIR ÁNY

❘ Tűzhely

A kisteleki hittanosok
Szent István király nyomában
Az alsó tagozatosok tábora Ópusztaszeren volt a Magyarok Nagyasszonya
Plébánián, az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark mellett, ahol
a hét vezér szerét ejtette országunk
törvényei megbeszélésének, melyet
Szent István királyunk emelt keresztény alapokra. Az alsós hittanosok
megértették, hogy István fiú utód
nélkül maradva miért ajánlotta hazánkat Szűz Mária oltalmába, hogy
Mária legyen a mi égi édesanyánk:
a Magyarok Nagyasszonya.
A felsős hittanosok egyhetes tábora
a Mecsekben volt, ahonnan hos�szú túrák során keresték fel a Szent
Istvánnal kapcsolatos történelmi nevezetességeket: püspökszentlászlói
szállás
helyükről indulva rátaláltak
a mánfai Árpád-kori templomromra,
megcsodálták az István király által
998-ban alapított pécsváradi Bencés
Kolostort és várat, Mecseknádasdon
énekeltek a Szent István-templom-

A Csongrád megyei Kistelek hittanosai a nyári szünet
ben sem tétlenkedtek. Nyári táborozásaik alatt felkeres
ték azokat a történelmi helyeket, amelyek városuk védő
szentjéhez, Szent Istvánhoz kapcsolják őket.
ban, és imádkoztak a Szent István-i
alapokon nyugvó Pécsi Székesegyházban.
A Glória Gyermekkórus a Balaton
partján töltötte nyári szabadságát.
Elzarándokoltak Székesfehérvárra is,
ahol felkeresték Szent István király
síremlékét, énekeltek és imádkoztak a Szent István-székesegyházban,
körbefogták az Országalmát, és megpihentek Szent István lovasszobrának
árnyékában. Eljutottak a Királynék
Városába, Veszprémbe is, ahol megcsodálták a veszprémi Székesegyházat, énekeltek és imádkoztak Gizella
királyné ereklyéjénél, jártak a Gizella
kápolnában, valamint a Szent György
kápolnában.

A kisteleki Glória Gyermekkórus kísérôikkel Veszprémben jártak
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A Kisteleki Betlehemes Aranycsapat
a Nemzetközi Betlehemes Versenyt
megnyerve Horvátország egyik leghangulatosabb tengerpartján, a makarskai Riviérán nyolcnapos jutalomnyaraláson vett részt azon
a tengerparton, ahol ezer évvel ezelőtt
egyházmegyénk alapítója, Szent Gellért hajótörést szenvedett. A csapat
bemutatkozó estet is tartott, amelyen
a Szent István király koronázása című
színdarabot adta elő nagy sikerrel.
A kistelekiek Nagyboldogasszony
ünnepén elzarándokoltak a budapesti
Szent István-bazilikába, hogy tiszteletüket tegyék a Szent Jobb előtt.
A 165 zarándoknak Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök és
Antal Imre, Kistelek plébánosa koncelebrált szentmisét, majd a hittanosok
a zsúfolásig megtelt bazilikában is
előadták a Szent István király koroná
zása című színdarabot.
Ugyanennek a liturgikus színdarabnak az országjárásával készülnek hittanosaink a 2020-as Eucharisztikus
Kongresszusra – ezzel is felidézve,
hogy Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy vannak templomaink, van
eucharisztiánk, van helyünk a keresztény Európában, mert ő volt az, aki
Szent Gellért segítségével Krisztushoz kapcsolta hazánkat. A zsoltáros
szavait idézve: „Boldog az a nemzet,
melyet az Úr örökségül választott ma
gának.”
Hassa át magyar szívünket az az igazi
boldogság, hogy Szent István királyunk annak idején jól döntött, és ne
feledjük, hogy ez a döntés bennünket,
mai magyar keresztényeket is kötelez: minden nap válasszuk Krisztust,
hogy az Úr öröksége maradjon szép
magyar hazánk.
ti
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❘ Kultúra

Kulturális mozaik
Hadieszköz-bemutató, lovagi torna, középkori táncház, reneszánsz
muzsikaszó, tűzzsonglőrök, zászlós
felvonulás, kirakodóvásár – a nándor
fehérvári diadal emlékére 563 esztendőnyit visszapörgött az idő kereke
a szeged-alsóvárosi ferences templom
körül. 2006 óta hagyomány, hogy
hangulatos emléknappal idézik föl
Hunyadi seregeinek világra szóló győzelmét. Méghozzá azon a helyszínen,
ahonnét a hősök a diadalmas csatába
indultak: a törökverők itt gyülekeztek 1456 júliusában, hogy Kapisztrán
Szent János szavain fölbuzdulva föltartóztassák a kereszténységre törő
muzulmán túlerőt – nem mellesleg
kiérdemelve a déli harangszó örök dicsőségét.

A Szarvasi Vízi Színpad

Égre tekintô színházak
Csábítanak a csillagfényes éjszakák:
a Dél-Alföld két nagy hagyományú
nyári színháza, a Szegedi Szabadtéri
Játékok és a Gyulai Várszínház mellett
az idén is kikapcsolódhattunk a Makói Nyár, a Szarvasi Vízi Színpad,
a mórahalmi Patkó Lovas Színház,
a békéscsabai városháza vagy a szentesi megyeháza programkínálatának
köszönhetően. A szegedi Dóm téren
a már megszokott musicaldömping
mellett futotta egy modern közegbe
helyezett Aidára és egy táncjátékra
is, amely a szegedi nagyárvíz 140. évfordulója alkalmából megidézte a város történelmének fordulópontjait és
legendáit. A szokás szerint sokszínű
gyulai kínálaton belül is izgalmas volt

a nemzetközi színházi élet élvonalából meghívott vendégek előadásait
felsorakoztató Shakespeare-fesztivál,
de Miklósa Erikának, gipsymusicalnek, zenés mesejátéknak, történelmi
drámának, kamaradarabnak, világzenei, blues és irodalmi humorfesztiválnak is tapsolhatott a közönség.

fotók: marton árpád

Hunyadi dicsôségére

Este a királynônél
Első ízben került megrendezésre hazákban az Orgonák Éjszakája, amelyhez hét szegedi templom csatlakozott
rendhagyó időpontokban hallgatható
hangversenyekkel,
hangszerbemutatókkal és az orgonát megismertető
előadásokkal. A Szent Rókus templomban kamarazenekar is társult
a hangszerek királynőjéhez, az alsóvárosi ferenceseknél pedig gyertyafény teremtett titokzatos hangulatot
a muzsikaszóhoz. Ahogyan a rendezvény többi helyszínen országszerte,
nálunk is elhangzott Kovács Szilárd ez
alkalomra komponált, Intrada című
szerzeménye, amely egyúttal az egy
napon legtöbbször fölhangzó kortárs
zenemű címére is esélyessé vált az orgonaünnep jóvoltából.

Meghalt a legszögedibb
szôregi

Életének 93. esztendejében visszaadta
lelkét Teremtőjének Péter László irodalomtörténész professzor. Minthogy
56-os szerepvállalása miatt szabadulása után sem kaphatott egyetemi
katedrát, múzeumi, illetve könyvtári kutatóként folytatta és koronázta
meg Reizner János és Bálint Sándor
munkásságát a szegedi helytörténet,
irodalomtörténet, épített és szellemi
örökség rendszerezésében és megismertetésében. Hangyaszorgalommal
és filo
ló
giai aprólékossággal igyekezett föltárni, rendszerezni és bemutatni mindent, ami „a szerette Város”
történelmében és szellemiségében
megőrzésre érdemes. Többezer publikációja a helytörténet és az irodalom-
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Péter László a szegedi „mesélô villamos”
avatásán 2005-ben

történet mellett kiterjedt a néprajz,
a nyelvészet, az anyanyelvápolás és
a politikatörténet területére is. Kutatásainak hozadékából hiánypótló –
ahogy maga nevezte: monográfiapótló
– köteteket publikált Juhász Gyuláról, József Attiláról, Tömörkényről,
Radnótiról és Móráról. Történeti ismereteivel felvértezve rendszeresen
véleményt nyilvánított közéleti kérdésekben, kardoskodva a szegedi értékek érvényesüléséért. Személyében
utolsó nagy krónikását vesztette el
a Tisza-parti város.

Útikönyvek a múltba
Nem csak a térben, de az időben is
kedvére utazgathatott a látogató a Somogyi-könyvtár ezévi nyári régikönyves tárlatán. A 400 év alatt a Föld körül
című válogatás olyan köteteknél tárta
ki az európai viszonylatban is figyelemreméltó gyűjteményt, amely távoli
– nem egy esetben a mitológiai terekben létező – tájakat és népeket, letűnt
vagy képzeletbeli kultúrákat, egzotikus földrészeket tettek elérhetővé az
egykori olvasónak, illetve amelyek
ezek fölfedezőit, állhatatos kutatóinak
ténykedését mutatták be. A tárlat különös figyelmet szentelt az illusztráció
művészetének, hisz a fényképezés és
a mozgókép korszaka előtt csak a leírásokhoz mellékelt, míves táblák tették láthatóvá is a messzi tájak világát.
marton árpád
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❘ Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Három gárda is
feljutásért küzd majd
A Szeged-Csanád Grosics Akadémia három korosztá
lya, két szegedi és egy gyulai egység is a feljutást tűzte ki
célul idén.

Rácz Botond

Léwang Hunor

Léwang Hunor a bácsalmási évek után
igazolt Hódmező
vásárhelyre, az ottani szezon után pedig a gyulai Grosicshoz, vagyis tavaly még ellenünk
lépett pályára.
– Szerettem volna bekerülni egy erősebb csapatba. Ez sikerült, és nagyon
örülök, hogy ilyen kemény edzéseken
vehetek részt. Van olyan nap, hogy
egy, de olyan is, hogy két tréningen
fotók: szabó zoltán

Az eseménydús nyár után lapunk
megjelenésekor már javában zajlik a
bajnokság, s mind a szegedi, mind a
gyulai együttesek megkezdték hosszú
menetelésüket. Az elmúlt időszakban
több fiatal játékos döntött úgy, hogy
a grosicsos szakemberek vezetésével
szeretne fejlődni. Rácz Botond például
testvérét, Dominikot követte Gyulára Kunszentmártonról.
– Kemény munkát végeztünk a felkészülés eddig eltelt hetei alatt, és
minden jel arra mutat, hogy ezután
sem lesz könnyű. Bevallom, érzek
némi fáradtságot, de izgalmas és érdekes az itteni munka, ráadásul én is
úgy gondoltam, hogy fizikailag sokat
kell fejlődnöm. Itt és most mindent
megtesznek azért, hogy ez így legyen
– mondta Rácz Botond.

Erôs felkészülésen vannak túl a szegedi csapatok, képünkön az U 14 az UTA Arad
együttesével mérkôzik

T

22

veszünk részt, emellett edzőmec�cseket is játszunk, vagy éppen tornán
veszünk részt. Heti szinten tíz edzésünk van, szóval nem unatkozunk –
mondta.
A fiatal tehetség úgy látja, az U 15ös csapatot jó játékosok alkotják, és
mindenki sokat tesz azért, hogy jól
sikerüljön a bajnokság. Hunor ugyanakkor megjegyezte, a tanulást is fontosnak tartja. Eddig jó tanuló volt és
a Karácsonyi iskolában ezután sem
szeretné alább adni.
– Fontos a foci, de az iskola is. Ha
minden területen sikeres akarok lenni, akkor nagyon jól be kell osztanom
az időmet, ami nem lesz könnyű,
való
színűleg kevesebbet használhatom majd a telefonomat, mint szeretném – összegzett Léwang Hunor.
Bár a szegedi divízió csapatai nem
jártak sikerrel a nyári osztályozókon,
így a várt feljutás a kiélezett csatákban elmaradt, az akadémia vezetése
a nemrég kezdődött bajnoki évben
sem tűzött ki kisebb célt, minthogy az idősebbek (U 17) a kiemelt
NB II-t, a fiatalabbak (U 14) pedig az
NB I-et célozzák meg. Halász László
szakmai vezető elmondta, a gyulai
telephelyen sem kisebbek a célok, az
U 17-es csapattól ugyanis azt várják,
hogy a legmagasabb szintre, az első
osztályba jusson.
A közelmúltban a Grosics is átesett
a belga Double pass átvilágításán. Halász László ezzel kapcsolatban azt
mondta, a teljes eredmény még nem
nyilvános, de nincs ok a szégyenkezésre. A meglévő hiányosságok orvosolhatók. A fő célkitűzés továbbra is
az, hogy a Szegeden és Gyulán kinevelt játékosok alkossák majd a magját
a jövőben a Szeged-Csanád Grosics
Akadémia jelenleg NB II-es felnőtt
együttesének kerülnek.
csiszér áron
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❘ Portré

Nem volt könnyû
magyarként Romániában

➜ 1984 és 1990 között hat alkalommal
játszott a román válogatottban, egyedüli magyarként volt tagja a '90-es,
világbajnoki keretnek. Milyen volt az
az együttes?
➜ Élményszámba ment a játék, bár
azt a mai napig nagyon sajnálom,
hogy az olaszországi világbajnokságon nem léphettem pályára a 16 közé
jutó csapatban. Ennyi év után furcsa
visszaemlékezni, akkor szűnt meg
a kommunista diktatúra Romániában, elérkezett a szabad világ, és mi
közelről érezhettük a szabadságot,
ügynökök, a hátunk mögött álló szekusok nélkül utaztunk ki, akkor ez
hihetetlenül nagy dolog volt. Egységes csapatunk volt, s bár Hagi akkor
még nem játszott, nagyon erős gárda
jött össze.
➜ Milyen volt magyarként a Steaua
Bukarestben játszani?
➜ Nagyon nehéz. Többször is el
akart vinni a Steaua, de én nem akartam ott játszani. Nem utolsósorban
azért, mert nagyon erős csapat volt,
és úgy éreztem, nem lenne biztos helyem a kezdőben, márpedig én játszani akartam. Aztán 1989-ben már nem
volt választásom, menni kellett, pedig
szívesen maradtam volna Nagyváradon, jól éreztem magam a Bihornál.
Ezzel együtt szép sikereket értünk el,
a BEK-ben a PSV Eindhoven állított
meg minket, a hazai meccset 1-0-ra
nyertük meg, idegenben viszont 5-1re kikaptunk, Romario három gólt
szerzett azon a meccsen. Magyarként

fotó: szabó zoltán

Az 1965-ös születésű Muzsnay Zsolt játékosként hat
szor lépett pályára a román válogatott színeiben, kint volt
az 1990-es, olaszországi világbajnokságon. A Steaua
(2017-től FCSB) együttesétől igazolt a Videotonba,
Magyarországon az év játékosa lett, kipróbálta magát
Antwerpenben, majd edzőként is szép sikereket ért el.
Most a Grosics Akadémia U 17-es csapatát készíti fel.

Muzsnay Zsolt

azért nem volt könnyű, mert 1989ben történtek a marosvásárhelyi események (magyarellenes incidensek öt
halottal és közel háromszáz sebesülttel – a szerk.), és bár Jenei Imre volt
a csapat edzője, más magyar nem volt
a csapatnál, a feszültség folyamatosan
érzékelhető volt. De nem ez volt az
egyetlen ilyen eset. Az 1984-es EB-re
azért nem kerültem ki, mert a testvérem kiszökött Szegedre, engem pedig
a repülőtérről fordítottak vissza, nem
szállhattam fel a csapattal.
➜ Ezek után könnyű megérteni, hogy
Magyarországra igazolt! Akkoriban
nagy dolognak számított az ön érkezése!
➜ Szerettem volna már eljönni
a Steauától, és adódott egy jó lehe-
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tőség a Videotonnál. A csapat előtte
a kiesés ellen küzdött, több meghatározó játékos elment Mezey György
edzővel együtt a Honvédhoz, ennek
ellenére jól ment a játék, szívesen emlékszem Sallói Istvánra és Takács Lajosra is, remek játékosok voltak. Máig
büszke vagyok rá, hogy a Videoton
színeiben én lettem az év játékosa, és
a belga Royal Antwerpnél is eltölthettem egy szezont.
➜ Edzőként leginkább mire büszke?
➜ A kolozsvári CFR és a nagyváradi Bihor színeiben hatvan körüli első
osztályú meccsen van, előbbivel ezüstérmet szereztünk. Hasonló meccs�számig jutottam a második vonalban,
de megjártam a harmad- és a negyedosztályt is. Összességében mégis azt
mondom, nem könnyű magyarként
Romániában edzőnek sem lenni.
➜ Hogy tetszik a Grosics Akadémia?
➜ Pozitív véleményem van az akadémiáról, profi szinten működik. Kellemes meglepetés ért a munkával kapcsolatban, a gyerekek jól mozognak,
odaadóak, lehet építeni rájuk.
➜ Ha a magyar és a román játékosokat
összehasonlítja, van köztük valamilyen markáns különbség?
➜ Markáns nincs, úgy látom, itt
is, ott is van baj a mentalitással, de
nem mindenhol és nem mindenkivel,
vagyis fel lehet építeni olyan közösségeket, ahol nincs ilyen gond.
➜ Mit vár új csapatától? A vezetés
nagyon ambiciózus célokat tűzött ki,
hiszen a kiemelt NB II első négy helyén
kellene végezni, ami jövőre a várható
átszervezés miatt NB I-es tagságot jelentene!
➜ Nagyon erős csapatokkal kell megküzdenünk a következő hónapokban,
de a célunk az, hogy megnyerjünk
minden meccset. Ha ez nem is sikerül, legalább arra készülünk, hogy ezt
a mentalitást képviseljük az összes
mérkőzésen!
cs. á.
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Párbeszéd az emberért

Önálló kötetben jelentek meg
Platthy Iván visszaemlékezései
Nyáron jelent meg a szegedi Gál Ferenc Főiskola Ger
hardus Kiadója gondozásában Platthy Iván nyugalma
zott egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár
Párbeszéd az emberért. Emlékeim az egyházakról és
a társadalomról című memoárkötete.

Platthy Iván a könyvbemutatón

A Zombori István történész, nyugalmazott megyei múzeumigazgató
és jelen sorok írója szerkesztésében
megjelent, több mint háromszáz ol-

dalas, reprezentatív kiállítású, gazdagon illusztrált, keményborítós könyv
előszavát Kiss-Rigó László írta. A szeged-csanádi egyházmegye püspöke
a következőképpen foglalta össze
a kiadvány jelentőségét:
– Ez a kötet az események és hátterük tárgyalásával tényszerűvé teszi az
olvasó számára az egyházakról folytatott társadalmi párbeszédet, aminek Platthy Iván az alakítója is volt,
de fáradhatatlanságához hozzátartozik, hogy nyugalmazott államtitkárként máig a párbeszéd vivője maradt.
A kötetbe szerkesztett beszélgetések
felidézik a rögvest párbeszéddé alakult találkozások lendületét, szókimondását. Mindez jóval több egy memoárnál, mert a dokumentumoknak,

Egy teremnyi múlt
Kiállítás a kiszombori Rónay családról

A Makótól néhány kilométerre délnyugatra fekvő Kiszombor nemcsak Árpád-kori rotundájáról nevezetes, de arról is, hogy a településen a – szocialista korszakban magtárként használt – „tornyos” Rónay-kastély mellett a délvidéki nemesi családnak több egykori kúriája is fönnmaradt. Az egyikben, a
Rónay Lajos által az 1850-es évek elején építtetettben kapott helyet A zom
bori Rónay család emlékezete című állandó kiállítás. A kúria fölső szintjén kialakított kiállítótérben a család jeles alakjai portréinak reprodukciói mellett
egy családfa is helyet kapott. Több tablón számos életrajz és családtörténeti
momentum olvasható: köztük az épület utolsó tulajdonosa, Rónay Aladár
sorsa is, aki a kommunista diktatúra elől Ausztráliába volt kénytelen menekülni. Mindezek mellett eredeti Rónay-bútorok láthatók a millennium korát megidéző enteriőrben. Kiemelendő az a multimédiás alkalmazás, amely
Kiszombor története, a Rónayak múltja és a település emlékhelyei bemutatása mellett egy, a község múltját ismertető kisfilmet is tartalmaz.
m. p.
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riportoknak forrásértékük van a kutatók, az egyház- és társadalomtörténetet tanulmányozók számára.
Az idén nyolcvanesztendős, pedagógusból egyházügyi szakpolitikussá
vált, napjainkban is televíziós beszélgetések házigazdájaként tevékenykedő
Platthy Iván visszaemlékezése szubjektív történeti forrás, amely nem kormányzati dokumentumok, hivatalos
jegyzőkönyvek és följegyzések, vagy
éppen diplomáciai jelentések mentén,
hanem személyes élmények, érzések
és tapasztalatok alapján írja le az államszocialista rendszer bukásával párhuzamosan kialakuló kapcsolatrendszert az állam és az egyházak között.
Az egykoron az egyházi ügyeket koordináló címzetes államtitkár emlékezéseiből derű és könnyedség,
ugyanakkor fegyelmezett munkabírás és tagadhatatlan elkötelezettség
– a nyitottság, az eltérő gondolatok és
meggyőződések elfogadása, a vallásszabadság és az elvitathatatlan lelkiismereti autonómia iránt – sugárzik.
A könyv Platthy Ivánt, az embert –
a nyitott gondolkodású egyházpolitikai szakértőtől a II. János Pált minden
évben személyesen felkereső magánszemélyen keresztül a minisztériumi
nyugdíjasok számára kirándulást szervező közösségi emberig – hozza közel
az olvasóhoz.
A kötet igazi diplomata írása: anélkül
fejti ki markáns és határozott véleményét, hogy bárkit is megbántana, vagy
akár személyében bírálna. S ugyan
kimaradnak belőle az általa vélhetően ismert politikai boszorkánykonyha
titkai, a személyi- és érdekellentétek
okozta törésvonalak magyarázatai,
mégis korjellemző. Így adja hitelesen
a rendszerváltozást követő egyházpolitikai törekvéseknek egyfajta értelmezését egy kormányzati szereplő
olvasatában.
miklós péter
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Felújított orgona szól
a felsôvárosi minorita
templomban
2019. június 16-án, Szentháromság
vasárnapján áldották meg a SzegedFelsővárosi Szent Miklós minorita
templom felújított orgonáját. A megáldást és a szentelést Kovács József,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye
általános helynöke végezte. A szertartást követően közösen mutattak
be szentmisét Kalna Zsolt minorita
szerzetesrendi házfőnökkel, a templom plébánosával. Az ünnepi liturgián Könyves Péter kántor szólaltatta
meg először az orgonát, aki kezdeményezte és megtervezte a felújítást,
közreműködött a templom énekkara,
a Cantante Domino kórus.
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Vasmise Szentesen
Megteltek a Szent Anna-templom
padsorai július 7-én a Mandula József
atya pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából tartott ünnepi
vasmisén. Az atya 1957-től ’58-ig a
szentesi Jézus Szíve-plébánián, majd
1958–1966 között a Szent Annaplébánián teljesített szolgálatot, káplán volt és hitoktató, a felnőtt- és
gyermekénekkar alapítója-szervezője.
Többek között Pitti Katalin operaénekes is az általa szervezett kórusban
kezdett énekelni, s újra énekelt az atya
vasmiséjén is.
Az egykori copfos kislányok, rövidnadrágos kisfiúk közül sokan eljöttek, immár őszülő hajjal. Takács Edit,
a vasmise szervezőjének emlékei szerint a fiatal, vidám, mosolygós, de ha
kellett, szigorú, 191 cm magas, vékony, majdnem fekete hajú, derékig
felhajtott reverendában a tanyavilágba motorral kijáró, a ministránsokkal focizó József atyának mindig és
mindenkihez volt személyes kérdése,
vigasztaló vagy biztató, bátorító, félelmeket eloszlató, kedves szava. A jelenleg 88 éves atya, elmondása szerint
kilencéves szentesi tartózkodása alatt
mindig érezte az emberek szeretetét.

Gyermekszív imák és
Közösségi lábnyomok

A felsővárosi templom orgonáját
1928-ban építette a pécsi Angster
orgonaépítő gyár, majd hosszú ideig
javítás és karbantartás nélkül működött, végül annyira leromlott, hogy
az ’90-es években végeztek rajta egy
nagyobb méretű átépítést, de az sem
felelt meg a biztos és rendeltetésszerű
működésnek. 2018-ban az orgona 90.
évfordulója alkalmából vette kezdetét
a felújítás, melyet a hívek adományai
ból és a plébánia bevételéből finanszíroztak. Az új anyagok és alkatrészek
beépítésével Csibi Balázs sóskúti orgonaépítőt bízták meg. Az orgona kétmanuálos, csúszkaládás, elektromos
vezérlésű, 32 önálló regiszterrel bír,
melyből 5 értékes nyelvsípsor.

Augusztus 10-én mutatták be Tatár
né Kapus Éva hitoktató, tréner, pedagógus Gyermekszív imák és Közösségi
lábnyomok című könyveit a mártélyi
faluházban Böjte Csaba ferences szerzetes részvételével. A Gyermekszív
imák című könyvvel a szerző az óvodás és a kisiskolás korú gyerekeket
és családtagjaikat szeretné bevezetni
a Jézussal való egyszerű, bizalomteli
kapcsolatba, a Közösségi lábnyomok
című kötet pedig arról tesz tanúságot,
hogy ha komolyan éljük a Jézus által
bemutatott Isten- és emberszeretetet,
jelenvalóvá lesz közöttünk.

A 25 ezredik látogató
A székesfehérvári Szent István Király
Múzeum művészettörténésze, Gart
ner Petra lett a Szegedi Dóm Láto-

gatóközpont idei 25 ezredik vendége.
A muzeológus édesanyjával érkezett
augusztus 14-én, 10 óra után néhány
perccel a létesítménybe, hogy megnézze az aktuális kiállítást, majd meghallgassa a Dömötör-torony történetéről szóló tájékoztatót. A jubileumi
látogatót Kiss Edit, a Látogatóközpont
igazgatója ajándékcsomaggal köszöntötte. A Szegedi Dóm Látogatóközpont 2015-ben nyitotta meg kapuit.
Az idei esztendő az intézmény fennállásának legeredményesebb éve. A legtöbb látogatót A Dömötör-torony meséi
címet viselő időszaki kiállítás, valamint az ehhez kapcsolódó, félóránként
induló idegenvezetések vonzották.

Zákányszéki kisbúcsú
Zsúfolásig megtelt a zákányszéki
Szentháromság-templom kertje, ahol
a többévtizedes hagyományokhoz híven szabadtéri szentmisén, kisbúcsún
emlékeztek meg Nagyboldogasszony
mennybevételéről. A szentmisét
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta.
– A mai nap szép ünnep, a Szűz
anya megkoronázásának az ünnepe,
annak biztosítéka, hogy földi zarándoklatunk végén Istenhez juthatunk.
Imádkozzatok, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Isten előtt
– mondta az érsek. Janes Zoltán, Zákányszék plébánosa megköszönte az
érsek megtisztelő főpásztori jelenlétét.
– Nagy öröm számomra, hogy ilyen
népes zarándoktábort fogadhattunk.
Úgy vártuk önöket, ahogy a szülő
hazavárja a gyermekét – fogalmazott
a plébános, aki külön köszöntötte az
apátfalvi zarándokokat, majd Bábel
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Balázs érsek megáldotta a templom
felújított Jézus megkeresztelkedése című
festményét.
– Hagyományápoló rendezvényeink
közül kiemelkedik a kisbúcsú, Nagyboldogasszony napja, ami számunkra
a legszebb ünnep – kezdte beszédét
Matuszka Antal. Zákányszék polgármestere elmondta, gyerekként még
nem érezte a búcsú jelentőségét, de
felnőttként megértette azt.

Fiúhétvége
Ópusztaszeren

Kovács Zoltán káplán örömmel számolt be a fiúhétvégéről Ópusztaszeren. A programon több középiskolás
fiú vett részt, és még többen jelezték,
hogy szívesen eljöttek volna. Az elő
adásokban szó volt Isten hívó/szólító/szerető hangjáról, a bűnről, Jézus
megváltó erejéről és a Szentlélek, illetve az egyház szerepéről. A hétvége
alatt volt reggeli imádság, grillezés,
gondolatébresztő előadások, csoportos
beszélgetések, bátorságpróba, imaséta
és közös szentmise. A résztvevők vis�szajelzéseiben szerepelt, hogy szívesen
részt vennének hasonló hétvégéken a
jövőben is. Szívesen hallanának még
Istenről és az imádságról egy férfi közösségen belül. A hétvége ezt a részcélt tehát elérte, hogy az ottlevőknek
alapvető nyitottságuk legyen Istenre.

Az édesapákért
zarándokoltak

Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődően minden évben útnak indulnak a
római katolikus hívek, de minden esztendőben más-más célért zarándokolnak. Idén az édesapákért imádkoztak és
róttak le több tíz kilométert. Augusz
tus 24-én rendezték meg az 1Úton
Nemzetközi zarándoknapot, melynek
a Szeged-Csanádi Egyházmegye hívei
is részesei voltak. A Szegedi Zarándokpont munkatársai három utat
szerveztek, ebből kettőt gyalogosan:
Szentmihálytelek és Szeged között,
valamint a Szeged–Algyő–Tápé–Szeged útvonalon, míg a harmadikat kerékpárral teljesítették Szeged–Deszk–
Szeged között.
– Ez nem kirándulás, ez teljesen más,
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mi egy célért megyünk, miközben
közösséget építünk a természetben.
Az év során egyre többen keresnek fel
minket, hogy szeretnének elindulni
egy úton, akár egyedül, akár csapatban egy nemes célért – mondta Ter
jék Csabáné, a Szegedi Zarándokpont
vezetője. A szegedi csapatok mind
a Dóm térre érkeztek vissza, ugyanis 18 órakor szentmisével zárták le
a programot. Köllő Sándor prédikációjában kiemelte, minden gyermek valahol az édesapjára szeretne hasonlítani,
azonban ehhez törekedni kell a fáradságos és tartalmas munkára, ahogyan
azt Jézus tanításában is olvashatjuk.
Az egyházmegyében a szegediek mellett a mórahalmi és az öttömösi hívek
is útnak indultak és imádkoztak az
édesapákért, valamint Orosháza és a
Csomorkányi-templomrom között is
szerveztek zarándoklatot.

Zarándoklat indul
Velencébe és Pádovába
– várják a jelentkezôket
A Szeged-kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia közössége
zarándoklatot szervez október 10–
13. között az olaszországi Padovába
és Velencébe. A négy nap–három
éjszakás zarándoklaton félpanziós
ellátás lesz, idegen- és lelki vezetés. Jelentkezni és bővebb informá
ciót kérni Gordos Ferdinánd atyától
a +36 20 823 2159-es telefonszámon
lehet.

Elindult a tanév
a Szokereszben

Labdarúgó torna
a megelôzés jegyében

Immár 15. alkalommal rendezett labdarúgó tornát az ÁGOTA Alapítvány,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye és
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Gyulán, a Grosics Akadémián.
Hazánk valamennyi megyéjéből több
mint négyszáz nevelőszülőknél vagy
lakásotthonokban élő gyermek és fia
tal érkezett június 22-én a megmérettetésre, és három korcsoportban mérkőztek meg egymással.
– A rendezvény célja egyértelműen
a prevenció – árulta el Balogh Zsolt
főszervező. Hozzátette, a megelőzés
egyik leghatékonyabb eszköze a sport.
Hiszen a fiatalok megtanulnak oda
figyelni egymásra, egy közösség részei
lesznek. Ez segít abban, hogy elkerüljék az olyan káros szenvedélyeket,
mint az alkohol, a drog vagy a cigaretta. A 14 éves Lovas András József,
aki Bajáról érkezett a tornára, a futball közösségi ereje mellett kiemelte:
a sport azon kívül, hogy jó kondiban
tartja az embereket, megtanít küzdeni. A 13 esztendős kiskunmajsai kapus, Csorba Márkó János immár négy
éve futballozik.
– Számomra a foci azt jelenti, hogy jól
érezzük magunkat miközben megtanulunk összhangban lenni a csapattal.
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Mint minden évben, idén is gólyatáborral köszöntötték a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (Szokeresz) új tagjait. A beköltözés után,
augusztus 30-án Mohácsra indultak,
hogy a nyár utolsó hétvégéjét együtt
töltse a teljes közösség. Első megá lló
a Gemenci erdő volt, mely Európa
egyik legnagyobb összefüggő ártéri
erdeje. Különleges állat- és növényvilága mellett erdei kisvasútjáról is
híres, ami mintegy 31 km hosszan
járja be az erdőt.
Kora délután érkeztek a mohácsi
Szent János Hotelbe, ahol a fiatalokat
csapatépítő foglalkozások, a munkatársakat szervezetfejlesztés várta.
„Kívánom, hogy ti is érezzétek legalább
annyira jól magatokat a Szokereszben,
mint amennyire jól én érzem itt ma
gam!” – jelmondattal zárta a napot
a gólyák befogadó szertartása, melynek során a régi hallgatók és a kollégium munkatársai mondták el jókívánságaikat a közösség új tagjainak.
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Koreai mûvészeti
kiállítás a Szent Gellért
Fesztivál keretében
A 2019. szeptember 21-től 30-ig
immár tizenkettedik alkalommal
megrendezésre kerülő Szent Gellért
Nemzetközi Zenei Fesztivál a Magyarország és a Koreai Köztársaság
között létrejött diplomáciai kapcsolatok fennállásának 30. évfordulóját is
ünnepli.
Koreai és magyar művészek együtt
lépnek majd fel, így például Mozart
két zongorára és zenekarra írt versenyművét a fiatal magyar zongora
művész, Boros Misi mellett egy koreai
tehetség, Su Yeon Kim adja elő.
A zenei események mellett a fesztivál
egyik kiemelkedő programja YongChul Jang koreai festőművész kiállítása lesz, aki a modern festészeti trendek ellenére is a több mint kétezer
éves tradicionális koreai művészeti
hagyományok elkötelezett követője.
Festészetének fő témája az ember és
a hegy közötti elválaszthatatlan kapcsolat, mely a művész szerint a keleti kultúra egyik meghatározó eleme
már a kezdetektől fogva. Maga a művész így vall erről:
– Ha az ember és a hegy közötti kapcsolatot szétválasztjuk, akkor egyik
oldalon a hegyekből lefutó víz útját,
a másikon pedig az emberi léptek
nyomán futó ösvényt találjuk. Az emberi léptek utakat teremtenek. Ami
először csak egy hegyi ösvény volt, az
később a falu főutcája lett, majd utak
szőtték be a tájat emberi kultúrát teremtve. A hegyről lefutó víz az élet és
a civilizáció kialakulásának lehetősé-

Yong-Chul Jang koreai festômûvész

12.

Nemzetközi
2019.

szeptember 21-30.

zenei

fesztivál

a magyar-koreai barátság jegyében
a szegedi Dómban és
a budapesti Liszt Ferenc
Zenemuvészeti Egyetemen

SZIMFONIKUS KONCERTEK
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
KAMARA- ÉS ORGONAKONCERT
DALEST
TUDOMÁNYOS EL ADÁSOK

szentgellertfesztival.hu

gét jelenti. A magasból induló megannyi patak vize aláfolyik a völgybe,
vízeséseken keresztül a folyóba jut,
majd a tengerbe ömlik. E folyamat
a fáradságos emberi életet jelképezi.
A Yong-Chul Jang festészetét reprezentáló 30 alkotás egyenesen Koreából érkezik a szegedi művészetkedvelő közönség elé, és aki megtekinti
a képeket, egyedülálló lehetőséget kap
arra, hogy megérthesse és átérezze
ezt az ázsiai filozófiát. A festőművész
jelenleg a Nowon Art Association elnöke és a Baek-Seok Arts University
professzora.
A kiállítás hivatalos megnyitója szeptember 21-én, szombaton 18.30 órakor lesz a Dóm Látogatóközpontban,
és szeptember 27-ig tekinthető meg.

T
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Torony irá ny
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
magazinja
Megjelenik: évente hatszor
Kiadja: Gerhardus Média Központ Kft.
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
Felelôs kiadó: dr. Kiss-Rigó László,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke
Felelôs szerkesztô: dr. Antal Zsolt
Lapmenedzser: Orosz László
Nyomdai elôkészítés: WellCom Stúdió
Nyomtatás: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft.
Eng. szám: 163/0819/2/2009
A szerkesztôség elérhetôsége:
gerhardusmedia@gmail.com
A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.
borítófotó: gémes sándor

Nemzetközi
2019. SZEPTEMBER 21. (szombat)
18.30 SZEGEDI DÓM LÁTOGATÓKÖZPONT

Koreai művészet – a kiállítás megnyitása
Hagyományos művészet: Yong Chul Jung
Modern művészet: Dukjoo Choi

19.30 SZÉKESEGYHÁZ

I. Szimfonikus koncert

Közreműködik: a Szent Gellért Akadémia Zenekara
Vezényelnek: Robert Christian Bachmann és Yoon Kuk Lee
Szóló előadók: Yoojin Jang, hegedű (Koreai Köztársaság)
Hegedűs Endre, zongora (Magyarország)
Magyarország és Korea találkozása Mozart varázslatában

■ Magyarország nemzeti himnusza
■ A Koreai Köztársaság nemzeti himnusza
■ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Versenymű hegedűre, zongorára és zenekarra KV 315f
■ Samuel Barber (1910 - 1981): Adagio for Strings Op. 11a
(Az1980-as dél-koreai gvangdzsu-i felkelés és az 1956-os magyar forradalom
áldozatainak emlékére)
■ Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847):
IV. A-dúr, ’Olasz’ szimfónia Op. 90

zeneifesztivál
■ Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847):
IV. A-dúr, ’Olasz’ szimfónia Op. 90
*A budapesti Koreai Kulturális Központtal együttműködve

2019. SZEPTEMBER 26. (csütörtök)
19.30 SZÉKESEGYHÁZ

Filharmónia Magyarország,
Orgonabérlet negyedik koncertje
Közreműködik: Pálúr János orgonaművész és a Nyíregyházi Cantemus Kórus
Vezényel: Szabó Dénes

2019. SZEPTEMBER 27. (péntek)
19.30 SZÉKESEGYHÁZ

Korea és Visegrád találkozása Szegeden

Előadók: Vartislav Vlana, oboa (Cseh Köztársaság)
Zoltán Péter, klarinét (Magyarország)
Zuzana Rzounkova, kürt (Szlovákia)
Katarzyn Zdibel-Nam, fagott (Lengyelország)
Jaeyeon Won, zongora (Koreai Köztársaság)
Öt népdal: Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország és a Korea népdalai

■ Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):
Esz-dúr kvintett zongorára és fúvósokra op. 16

2019. SZEPTEMBER 23. (hétfő)

2019. SZEPTEMBER 28. (szombat)

17.00 GÁL FERENC FŐISKOLA KLEBELSBERG TERME

19.30 SZÉKESEGYHÁZ

Tudományos előadások a tudomány
és a zene kapcsolatáról
Prof. Dr. Janka Zoltán: Agyi hálózatok zenés kitekintéssel
Prof. Dr. Párducz Árpád: Abszolút hallás
Robert Christian Bachmann

2019. SZEPTEMBER 24. (kedd)
19.30 SZÉKESEGYHÁZ

II. Szimfonikus koncert

Közreműködik: a Szent Gellért Akadémia Zenekara
Vezényelnek: Robert Christian Bachmann, Yoon Kuk Lee
Szóló előadók:Boros Misi, zongora (Magyarország)
Su Yeon Kim, zongora (Koreai Köztársaság)
Karasszon Eszter, cselló (Magyarország)
Ahyoung Kim, szoprán (Koreai Köztársaság)
Magyarország és Korea találkozása Mozart varázslatában

■ Magyarország nemzeti himnusza

IV. Szimfonikus koncert

Közreműködik: Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Kisun Sung (Koreai Köztársaság)
Szóló előadók:Yoonhee Kim, hegedű (Koreai Köztársaság)
Karasszon Eszter, cselló (Magyarország)
Magyarország és Korea találkozása Brahms poézisában

■ Magyarország nemzeti himnusza
■ A Koreai Köztársaság nemzeti himnusza
■ Johannes Brahms (1883 – 1897):
a-moll kettősverseny hegedűre és gordonkára, Op. 102, 4. e-moll szimfónia, Op. 98

2019. SZEPTEMBER 29. (vasárnap)
19.00 SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje
Vezényel: Gyüdi Sándor
Jótékonysági koncert a Korábban Érkeztem Alapítvány támogatására
Jegyek a Szegedi Nemzeti Színház jegypénztárában kaphatók.

■ A Koreai Köztársaság nemzeti himnusza

19.30 SZÉKESEGYHÁZ

■ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Esz-dúr versenymű két zongorára és zenekarra KV 365/316a

Magyarország és Korea találkozása;
„Schumann-i szenvedély”

■ Tomaso Albinoni (1671 - 1751):
G-moll adagio szoprán szólóra, csellóra és zenekarra
(Az1980-as dél-koreai gvangdzsu-i felkelés és az 1956-os magyar forradalom
áldozatainak emlékére)
■ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
G-moll szimfónia No. 40, KV 550
*A budapesti Koreai Kulturális Központtal együttműködve

2019. SZEPTEMBER 25. (szerda)
19.30 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM, BUDAPEST

III. Szimfonikus koncert

Közreműködik: a Szent Gellért Akadémia Zenekara
Vezényelnek: Robert Christian Bachmann, Yoon Kuk Lee
Szóló előadók: Boros Misi, zongora (Magyarország)
Su Yeon Kim, zongora (Koreai Köztársaság)
Karasszon Eszter, cselló (Magyarország)
Ahyoung Kim, szoprán (Koreai Köztársaság)
Magyarország és Korea találkozása Mozart varázslatában

■ Magyarország nemzeti himnusza
■ A Koreai Köztársaság nemzeti himnusza
■ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Esz-dúr versenymű két zongorára és zenekarra KV 365/316a
■ Tomaso Albinoni (1671 - 1751):
Adagio (g-moll) szoprán szólóra, csellóra és zenekarra
(Az1980-as dél-koreai gvangdzsu-i felkelés és az 1956-os magyar forradalom
áldozatainak emlékére)

Helene Heejun Han, zongora (Koreai Köztársaság)
Szélpál Szilveszter, bariton (Magyarország)

■ Robert Schumann (1810 - 1856):
Fantázia-darabok, Op. 12, Liederkreis, Op. 39 baritonra és zongorára
A koncertre a belépés ingyenes!

2019. SZEPTEMBER 30. (hétfő)
19.30 SZÉKESEGYHÁZ

Magyarország és Korea találkozása a barokk
zene világában
Előadók: Sang Joon Lee, kontratenor ( Koreai Köztársaság)
Jong-Dae Ko, teorba (Koreai Köztársaság)
Ruisz Léna, barokk hegedű (Magyarország)
Kabdebó Noémi, barokk hegedű (Magyarország)
Bréda Zsófia, barokk brácsa (Magyarország)
Nagy Réka, barokk cselló (Magyarország)
Balog Zsolt, szóló csembaló és continuo (Magyarország)

■ Antonio Vivaldi (1678 - 1741):
“Nisi Dominus – Cum dederit”, RV 608
■ Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
D-dúr versenymű csembalóra, vonósokra és barokk csellóra, BWV 1054
■ Georg Friederich Händel (1685 - 1759):
‘Lascia ch’io pianga’ a Rinaldo című operából, HWV 7
’Ombra mai fu‘ a Xerxész című operából, HWV 40
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