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Karácsonyi készület 
és Szenteste a Szemináriumban
A karácsonyi készület igazán csalá-
dias és örömteli hangulatú, melyen 
minden papnövendék részt vesz, sőt 
az elöljárók dolgos kezei sem hiá-
nyozhatnak. Idén házi csokoládé, 
mézeskalács és keksz készítésébe fog-
tak a ház lakói, melyeket ajándékba, 
illetve a karácsony fára szántak. 
A Szeged-Csanádi kispapok szent-
este napján közösen díszítik fel 
a  karácsonyfát, öltöztetik ünneplőbe 
a kápolnát és a közösségi termeket. 
Szenteste a város papsága meghí-
vást kap egy közös zsolozsmára és az 
azt követő ünnepi műsorra, melyről 
a  jelenlévő kispapok gondoskodnak. 
Az est során közös vacsora és éneklés 
zárja az örömteli együttlétet.

2020. január 6-án, Vízkereszt 
ünnepén házszentelést tartot-
tak a  Szemináriumban. A szertar-
tást Ft. Veréb László spirituális atya 
vezette, aki Kullai Attila diakónussal 
együtt megszentelte a Szeminárium 
közösségi tereit, az elöljárók és 
a pap növendékek szobáit.
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A hívő keresztény közösség ünnepeit rögzítő liturgikus kalendárium, naptár a két 
fő ünnep: karácsony és húsvét, illetve az összes többi ünnep mellett két külön-
leges lelki töltéssel rendelkező intenzív felkészülést szolgáló időszakot rögzít: 
a négy vasárnapot átívelő adventet és a negyven napig tartó nagyböjtöt.
Az utóbbit az idén a napokban kezdtük meg. Míg az advent, sajátos hangulata 

révén elsősorban az érzelmeinkre hat, a nagyböjt inkább az akaratunkat érinti. Talán ezért is az adventi idő-
szak valamilyen módon szinte mindenkire hat, vallástól, személyes hittől függetlenül, a nagyböjti időszak 
azonban a társadalom jóval kisebb részét érinti, sokan azt sem tudják, hogy miről van szó, és ez az időszak 
mettől meddig tart. Nagyböjt negyven napját tényleg csak a személyes hittel rendelkező, hitüket gyakorló 
keresztények élik meg.
Sokak tudatlan vagy elferdült gondolkozásával ellentétben mi keresztények nemcsak a templomban, nem is 
csak karácsonykor vagy húsvétkor, és nem csupán a magánéletünkben vagyunk hívők. A Föltámadt és örök-
ké élő Krisztusba vetett hitünk, identitásunk, önazonosságunk lényege nem csupán jólneveltség, tiszteletre 
méltó hagyomány vagy egyszerűen szokás. Ez a hitünk határozza meg az embertársainkhoz, a világhoz, 
a jövőhöz való viszonyunkat, ennek a fényében látjuk tisztábban életünk értelmét és célját, és ebből a hitből 
merítünk jóval több erőt az élet senkit sem elkerülő küzdelmeihez.
A nagyböjti időszak azt szolgálja, hogy hitünkben megújuljunk, megerősödjünk. Ilyenkor tudatosabban 
akarjuk a krisztusi szeretetet gyakorolni: rokonszenvtől és érdemtől függetlenül minden, bármilyen szük-
séget szenvedő embertársunknak lehetőségeink szerint segítséget nyújtani. Ilyenkor jobban oda akarunk 
figyelni arra, hogy saját sorsunkat ne a véletlen függvényének tartsuk, azt ne is csupán ösztöneink, kényelmi 
szempontjaink befolyásolják, ne a divatnak vagy a kritika nélkül átvett közfelfogásnak vagy külső elvárá-
soknak való megfelelni akarás motiválja, hanem az az igazság és szeretet, amit Krisztustól tanultunk. 
Mindebben a nagyböjti negyven nap idején segíthet bennünket az önként vállalt bármilyen böjt vagy tu-
datos lemondás számtalan lehetséges, egyénileg vagy közösségileg gyakorolt formája. Továbbá ilyenkor fo-
kozottabban törekszünk arra, hogy a méltónak tartott emberi élethez szükséges feltételek és körülmények 
biztosítására való törekvéseink mellett a legfontosabbnak, az Istennel való élő, személyes kapcsolat kiala-
kítását, elmélyítését, gazdagítását tartsuk, mert enélkül lehetetlen értelmesen és boldogan, azaz valóban 
emberhez méltó módon élni. Mindezt elődeink a mi korunk, főleg a közösségünkön kívülálló emberek 
számára többnyire értelmezhetetlennek vagy elavultnak tartott fogalmakkal fejezték ki: alamizsnaosztás, 
böjt, imádság.
Kívánok egyházmegyénkben mindenkinek tartalmas, testi, lelki, szellemi megújulást eredményező nagy-
böjti felkészülést és boldog, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket.

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Ökumenikus egységhét az egyházmegyében

Krisztussal a háborgó tengeren
A keresztény egyházak közös imahete minden évben más témára épül, az idei tema-
tikát a máltai keresztények állították össze. A január 19–26. között tartó ökumenikus 
imahéten a  szegedi székesegyházban, majd a  békéscsabai evangélikus templomban 
tartott ökumenikus istentiszteleten a három legnépesebb keresztény felekezet főpász-
torai tartottak közös igehirdetést.
Az idei január is alkalmat adott a krisztushívőknek, hogy 
közös imádsággal és igehirdetéssel, az egymás iránti nyi-
tottság szellemében törekedjenek a  felekezetek közötti 
távolság csökkentésére, a vélt vagy valós sérelmek orvos-
lására, a testvéri egység építésére. Különösen nagy jelen-
tősége van a keresztény egységnek abban az időszakban, 
amikor az európai civilizáció alapjait jelentő keresztény-
séget támadják részint a  hit értékeit relativizáló nyu-
gati agnoszticizmus, részint a hódító iszlám terjeszkedés 
oldaláról. 
Míg a történelmi keresztény felekezetek jó fél évszázada 
tevékenykednek az egység erősítésén, a  hiteles keresz-
tény teológiai álláspont arról sem feledkezhet meg, hogy 
a Krisztus-hívők egysége nem valósulhat meg Isten egye-
sítő Szentlelkének működése nélkül. Ezért indokolt Isten 
színe elé járulva kérni az egység kegyelmi művét.
A keresztény templomok és felekezeti termek ezen a héten 
minden krisztushívő előtt megnyíltak, hogy Isten igéjé-
nek közös hallgatása és magyarázata, valamint a  közös 
imádság révén enyhítsék az egymástól való elszakítottság 
fájdalmát.

Imahét Szegeden
Kiss-Rigó László, a  Szeged-Csanádi Egyházmegye püs-
pöke, miután házigazdaként köszöntötte a testvéregyhá-
zak képviselőit, a  tettekben egész évben megnyilvánuló 
ökumenikus gondolat jelentőségét hangsúlyozta. Külön 
kitért a Bartók Béla szülőfalujában, Nagyszentmiklóson 
közösen elindított kezdeményezésre, az ökumenikus lel-
kiségi és kulturális központ építésére, amelynek elősegí-
tésére alig több mint egy héttel az ökumenikus imahét 
megkezdése előtt éppen a  szegedi dómból indult közös 
lebonyolítású hangversenykörút. Az egyházmegye főpász-
tora a  centenáriumi Trianon-évre utalva a  megosztott-
ság és szétszakítottság fájdalmát nem csupán egyházi, de 
nemzeti keretben is fájó sebként említette. Homíliájának 
zárógondolata is egyként érvényes nemzeti történelmünk 
és az üdvtörténet szemszögéből: „A viharok nem Isten 
távollétét, hanem közelségét érzékeltetik velünk.”
Kondor Péter evangélikus püspök a  119. zsoltár nyo-
mán arról értekezett, hogy amint a babiloni fogság után 

szétmállottak a régi idők keretei – szakadások következ-
tek be, Isten népe pedig alkalmazkodott a széttöredezett-
séghez –, Isten embere számára ma éppúgy, mint azokban 
az időkben felértékelődik minden irányfény, kapaszkodó, 
útjelző. A  veszélyérzet kijózanító erejű – fogalmazott 
a főpásztor –, Isten igéje pedig a szikra, amelytől lángra 
kap a mécses. Erre a  fényre: életre hívó, teremtő, feltá-
masztó szavára, Isten igéjére kell tekintenünk a  halo-
gén és a  ledek világában. Hiszen Krisztus a  világ vilá-
gossága, és éppen az ő leleplező világossága nem engedi, 
hogy beletörődjünk siralomvölgyeinkbe. Az imahét ide-
jén ennek a Krisztusnak a fénye keresi a szíveinket, a testé 
lett Ige akar belénk költözni, hogy a saját, szürkeségnek 
reklámozott sötétségünk helyett az Ő fényét sugározzuk 
a világra. Így lehetünk Krisztus valódi követői gyanánt 
magunk is a világ világossága. 
Fekete Károly református püspök a  tengert lecsendesítő 
Jézus képét állította a hallgatóság elé. Katolikus püspöktár-
sához csatlakozva ő is úgy fogalmazott, hogy Jézus jelen-
léte tanítványai között nem hogy nem zárja ki a  vihart, 
a  kísértéseket, a  vészhelyzeteket. Épp ellenkezőleg. Aki 
élete hajójába veszi Krisztust – fogalmazott a  püspök –, 

Balról jobbra: Kiss-Rigó László katolikus, Fekete Károly 
református és Kondor Péter evangélikus püspök a szegedi 
dómban tartott ökumenikus imádságon
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Krisztussal a háborgó tengeren
fölkészülhet rá, hogy nem vár rá viharmentes út. Hisz 
a keresztény élet elindulás Jézussal a túlsó part felé, útköz-
ben pedig ritkán evezhetünk békés vizekre. Aki komolyan 
veszi Jézus tanítását, folyton szembeszélben érzi magát 
lázadó emberi természetünk miatt. Mi több: manapság az 
egész emberiség mintha egzisztenciális viharban sodród-
nék. Isten azonban, akárcsak a Genezáreti tengeren nyu-
godtan alvó Jézus, most is arra vár, hogy kiáltsunk a segít-
ségéért. A  félelem mindig a  hit gyöngesége – mondta 
a püspök, hogy rávilágítson a kiútra is: a hit bizonyosságára 
afelől, hogy Krisztus végérvényesen győz, és Isten orszá-
gának kibontakozását semmi sem tartóztathatja föl. Közös 
keresztényi küldetésünk, hogy teljes szívvel és egy lélekkel 
könyörögjünk Hozzá. marton árpád

A három püspök hirdette az igét 
Békéscsabán is
Három püspök vett részt a Krisztus hívők egységét hang-
súlyozó szertartáson Békéscsabán, az evangélikus kis-
templomban. 
Kondor Péter evangélikus püspök szólt először a megjelent 
hívekhez. Kiemelte, szükségünk van egymás erősítésére 
egy olyan világban, amelyben keresztény emberként újra 
és újra úgy érezzük erőnket meghaladó út vár ránk.
– Amikor Pál apostolt hajón viszik az akkori világ fővá-
rosa, Róma felé, amikor már napok óta éheznek, Pál 
Istentől üzenetet kapva tudja, hogy partot fognak érni. 
Az addig az élelmiszerekkel takarékoskodó hajóstársa-
kat ráveszi, hogy vegyenek magukhoz élelmet. Istennek 
az a gondoskodó szeretete jelenik meg ebben a részben is, 
amivel ő nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is táp-
lálja. Egyaránt fontos mindkettő, egységben szemléli az 

embert. Nekünk is így kell saját magunkra és egymásra 
figyelnünk, a  ránkbízottakra, családunkra, barátainkra, 
munkatársainkra, közösségekre, nemzetünkre, egyhá-
zunkra – hangsúlyozta. 
Pál étkezésre hívása buzdítás azoknak, akik a hajón van-
nak, hogy erőt gyűjtsenek ahhoz, ami rájuk vár. A kenyér 
elfogadása magatartásuk megváltoztatását jelzi: a  hajón 
lévő emberek a kétségbeeséstől eljutottak a bátorságig. Ezt 
a történetet elevenítette fel Kiss-Rigó László püspök. 
– 1968 óta rendezik meg világszerte a mai formában ismert 
ökumenikus imahetet. Eszembe jutott, hogy én azon az 
elsőn is részt vettem. Ráadásul nem is Magyarországon, 
nem is Európában, hanem Indiában, missziós területen. 

Azt tudjuk, hogy igazából missziók során döbbentek rá 
a testvéregyházak, a keresztény közösségek, hogy milyen 
botrány az, hogy ugyanazt a Krisztust hirdetjük a pogány 
területeken, egymással viszont nem tudtunk igazi testvéri 
módon élni. Emlékszem, pont Indiában, ahol alig voltak 
keresztények, a  városban egy kis katolikus plébániához 
tartoztunk. 13 éves voltam ekkor, amikor jött a hír, hogy 
lesz egy ökumenikus összejövetel. Amikor elmentünk erre 
az eseményre, emlékszem arra az eufóriára, hihetetlen 
örömre, hogy rádöbbentek, amikor kiderült, hogy ebben 
a városban nem csak katolikusok vannak, hanem angliká-
nok, metodisták, lutheránusok, kálvinisták, baptisták is – 
emlékezett Kiss-Rigó László. 
Fekete Károly református püspök az erőre kapásról 
a kenyérszaporítás története alapján prédikált. 
– A felvilágosodás kora óta még a keresztény ember is hadi-
lábon áll a csodákkal. Hogy is kell értelmezni a csodát? 
Ismert Goethe Faust című könyvéből: a csoda a hit édes 
gyermeke. Az üzenetet adni jó, csakhogy hiányzik belő-
lem a hit. Éppen ezért ezt a tételt manapság mondhatjuk 
úgy is, hogy a csoda a hit mostoha gyermeke – fogalma-
zott. A máltai keresztények által összeállított ökumenikus 
imahét témája nem véletlen, mutatott rá erre a történetre. 
Málta és Gozo keresztényei minden év február 10-én 
együtt ünneplik a hajótörött Pál apostol szigetre érkezé-
sét. Így alakult a 2020-as imahét a történethez.

pálfalvi zoltán
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Kiss-Rigó László püspök a békéscsabai evangélikus 
kistemplom szószékén
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„Magam is áldozattá leszek  
a ti lelketekért.”

(2Kor 12,15)

Kivételes alkalom helyszíne volt 
a  gyulai Nádi Boldogasszony-
templom, amikor a  szegedi Szent 
Gellért Szeminárium három végzős 
növendéke egy életre szóló elköte-
leződést vállalt Jézus Krisztus meg-
hívására. 
Az orosházi származású Balogh Ottó 
több éven keresztül kereste helyét 
a  világban, de sokáig nem találta 
meg. Először informatikát kezdett 
tanulni, de azt érezte, hogy ez nem 
az ő útja. Hetedikes kora óta rend-
szeresen ministrált, így az egyház-
közösség hívei már korábban látták, 
hogy egyszer pap válhat belőle, noha 

ettől a  kezdetekben elhatárolódott. 
Később megérett benne a  kérdés: 
„Miért ne legyek pap?” A gim ná ziu mi 
évek végén értette meg, hogy a meg-
hívás végig ott volt mellette, csak nem 
akarta meghallani, észrevenni.
A nigériai születésű Amanso Brendan 
Chika, és honfitársa Nnadi Onyedikachi 
Benjamin Gyulán töltötte gyakorlati 
éveit. Leginkább Amanso Brendan 
Chika szívéhez került közel a  város 
és a  Nádi Boldogasszony-templom. 
A diakónusszentelés helyszíne a kispa-
pok kívánságára lett a békési kisváros, 
amelyet Kiss-Rigó László püspök és 
Kovács József rektor is támogatott.
– Isten szolgálatra hívott minket, amit 
meghívásnak vettünk – fogalmazott 

Amanso Brendan Chika, Balogh Ottó és Nnadi Onyedikachi Benjamin 

Diakónusszentelés Gyulán

Aki valóban csatlakozik 
Jézus Krisztushoz, 
az gyôztes
Amanso Brendan Chikát, Nnadi Onyedikachi 
Benjamint és Balogh Ottót, a Szent Gellért Szemi-
nárium ötödik évfolyamának növendékeit január 11-én 
szentelte diakónussá Kiss-Rigó László püspök a gyulai 
Nádi Boldogasszony-templomban.
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a két nigériai növendék. Céljuk, hogy 
később segédlelkészként szolgálja-
nak.
A gyulai ünnepi szentmisén a leendő 
diakónusokat név szerint mutatták 
be Kiss-Rigó László püspöknek, ők 
pedig jelentkeztek az Úr akaratának 
teljesítésére.
– Aki valóban csatlakozik Jézus 
Krisztushoz, az győztes. Az igazi 
győzelem a  világ felett a  mi hitünk. 
Azt kívánom, hogy a diakónusi szol-
gálat alatt még inkább elmélyüljön, 
fejlődjön, erősödjön a kapcsolat Jézus 
Krisztussal, és másokat is erre tanítsa-
nak – fogalmazott a főpásztor.

A szentelési imádságot követően átad-
ták az új diakónusoknak szolgálatuk 
új liturgikus ruháit. A  stólát, a  papi 
hatalom szimbólumát még csak az 
egyik vállon átvetve viselhetik, jelez-
vén, hogy a papi szolgálat teljességét 
még nem nyerték el. 
A  beöltöztetést követően megkapták 
az evangéliumos könyvet is. Az újon-
nan szentelt szerpap elsősorban Isten 
Igéjének hirdetője a  hívek között. 
Feladatát képezi a  szeretetszolgálat, 
a keresztelés, házasságkötés, temetés, 
valamint az evangélium ünnepélyes 
felolvasása, homília, illetve prédiká-
ció tartása. A három diakónust várha-
tóan az év közepén, nyáron szentelik 
pappá. szabó zoltánBalogh Ottó felszentelésenek egy szép pillanata
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Köszönet a szerzeteseknek

„…mindenki számára fényként
szolgáljanak a Krisztus szeretetérôl” 
1997 óta február másodika, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepe egy-
ben a megszentelt élet napja. A korábbi 
évek hagyományaihoz híven Kiss-Rigó 
László püspök celebrálta a misét a szege-
di székesegyházban, amelyen részt vettek 
azon szerzetesközösségek, világi intéz-
mények és az apostoli élet társaságainak 
tagjai, akik a Szeged-Csanádi Egyház-
megye területén munkálkodnak.

Domonkos rendi iskolanôvérek Hódmezôvásárhelyrôl

A hívek gyertyáit a ministránsok gyújtják meg a szentmise elején

Csak a  püspöki székhely közelében több mint félszáz 
megszentelt életet választó fejti ki üdvös tevékenységét az 
evangelizáció, az oktatás, a lelkipásztorkodás területein. 
A teljesség igénye nélkül említhetjük a szeged-alsóvárosi 
ferenceseket, a felsővárosi minoritákat, a jezsuitákat, a gim-
náziumot működtető piaristákat, a Hódmezővásárhelyen 
élő és tanító Domonkos-nővéreket, a  szegedi és makói 
iskolanővéreket, a  Sacre Coeuer nővéreket, továbbá 
a  Fokolár Lelkiség tagjait. Többségük – kivéve azokat, 
akiket feladataik máshova szólítottak – részt vett a  feb-
ruár másodikán, Urunk bemutatásának ünnepén tartott 
szentmisén a Fogadalmi templomban.
– Ma visszaemlékezünk Jézus gyermekkorára. Akko ri-
ban negyven nappal a gyermek születése után az első fiút 
Istennek kellett felajánlani, ezt tették meg Jézus szülei 
is – fogalmazott Kiss-Rigó László a szerzetesek és a szé-
kesegyházat megtöltő hívek előtt. A püspök hozzátette, 
ez egyben a  megszentelt életet választók ünnepe, akik 
hálát adnak hivatásukért, s ugyanekkor a  közösség is 

köszönetét fejezheti ki az egyházmegyében élő, dolgozó 
szerzeteseknek.
A mise gyertyás bevonulással kezdődött, a gyertyaszen-
telés egyik legrégebbi hagyományaink közé tartozik. Az 
Ószövetséget jelképező két idős ember: Simeon és az éle-
tét Istennek szentelő özvegyasszony, Anna felismerték 
a Megváltót Jézus bemutatásakor a jeruzsálemi templom-
ban. Simeon azt vallotta, hogy ő az egyetlen megoldás, 
Krisztus lesz az, aki a pogányoknak és mindenki másnak 
világosságot hoz, és a választott népnek dicsőséget ad. Jel 
lesz a  gyermek, aki után döntést kell hozni: vele, vagy 
ellene? Az ide vezető út azonban rengeteg szenvedéssel, 
konfliktussal jár, Simeon megjósolta, hogy Mária szívét 
is tőr járja át.
A püspök párhuzamba állította mindezt saját küz del-
meink kel. Sokszor mókuskerékhez hasonlítjuk az életün-
ket, s ugyan panaszkodunk, de nem teszünk azért, hogy 
ezen változtassunk. Pedig Isten a  Megváltón keresz-
tül szól hozzánk: vegyük észre őt, lépjünk ki a megszo-
kott környezetünkből. – Napjainkban is Jézus Krisztus 
az egyetlen fény, az útmutató minden ember számára. 
Nekünk, akik kapcsolatba kerültünk vele – mint egy-
ház, közösség vagy egyes keresztény ember – hivatá-
sunk, hogy erről hiteles tanúságot tegyünk. Nem szóban, 
hanem elsősorban életünkkel. A  szerzetesek azok, akik 
azt a  hivatást választják, hogy egész működésük során 
mindenki számára fényként szolgáljanak a Krisztus sze-
retetéről: köszönjük nekik életük tanúságtételét!

tóth marcell
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Duna-díjat kapott  
Kiss-Rigó László püspök

Az ünnepségen Semjén Zsolt bevezetőjében megemlí-
tette, hogy a kitüntetést az alapítók szándéka szerint azok 
kaphatják, akik sokat tettek a nemzet megmaradásáért, 
a magyarság összetartozásáért.
A miniszterelnök-helyettes elmondta, a püspökre két 
szent volt nagy hatással: Teréz anya és Karol Wojtyła, 
azaz Szent II. János Pál pápa. Gyermekként Kalkuttában 
is járt katolikus iskolába, ahol rendszeresen segített Teréz 
anyának, akitől megtanulta, hogy a segítségnyújtást a saját 
környezetében kell elkezdeni. 
Kiss-Rigó László alapította a rendszerváltás után az első 
katolikus iskolát Esztergomban; az egyházmegyéjében 
pedig tíz év alatt nyolc templomot építtetett: Lökösházán, 

Bakson, Újszentivánon, Nagylakon, Békéssámsonon, 
Hód mező vásárhelyen, Tarhoson és Derekegyházán. 
Iskolákat, óvodákat alapított, a Szeged-Csanádi Egyház-
megye 84 helyen lát el köznevelési feladatot óvodás kortól 
a szakoktatáson keresztül az érettségiig, továbbá iskolákat, 
óvodákat hozott létre. Egyházmegyéjében megteremtette 
a hiteles tájékoztatás feltételeit. 
Az ünnepségen Dobos Menyhért közölte, hogy a díja-
zott Kun Éva alkotását veheti át. A szobor Szűz Máriát 
ábrázolja, kezében a több darabból álló Szent Koronával, 
amely az elszakított országrészeket szimbolizálja. 
Kiss-Rigó László elmondta: jótékony célra ajánlja fel a díj-
jal járó összeget. Az egyik felét a közmédia „Jónak lenni 
jó!” adventi kampányának támogatására, a másikat pedig 
a gyimesfelsőloki plébánia közösségi házának befejezé-
sére adja. Végül így fogalmazott: „A kis Tisza partjáról is 
nagyon nagy hálával köszönöm meg a nagy Duna-díjat”.

forrás: mti

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kapta a Duna Televízió alapította, nyolca-
dik alkalommal odaítélt Duna-díjat. Az elismerést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, 
egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint Dobos 
Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át decem-
ber 12-én Budapesten.

Az Evangélium c. mûsor 4. évfolyamában Pál apostol leve-
leit dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 7:30 órakor 
az M5-ös csatornán, vagy a mediaklikk.hu oldalon!

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kiss-Rigó László 
püspök az oklevéllel

A Duna-díjról
Az elismerést az 1992-ben indult Duna Televízió szel-
lemében hozták létre, abból a célból, hogy kifejezzék 
elismerésüket mindazok munkásságáért, akik sokat 
tesznek a nemzeti összetartozásért.
A kitüntetést először Csoóri Sándor író, költő, a Duna 
Televízió egyik alapítója vehette át. Őt követte Sára 
Sándor, a Duna Televízió első elnöke, majd Tőkés 
László református lelkész, európai parlamenti kép-
viselő. 2015-ben a Csemadok, a Szlovákiai Magyar 
Társadalmi és Közművelődési Szövetség, 2016-ban 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2017-ben 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 
tavaly pedig a Rákóczi Szövetség volt a díjazott.
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Jelentôs fejlesztéseket hoz az  
idei év az egyházmegyében

A Magyar Falu Program révén több 
helyen a  plébániák öltenek majd új 
arculatot, de temetők renoválására 
is jutnak források, jellemzően utak, 
kerítések, ravatalozók újulhatnak 
meg, valamint urnafalépítés is szere-
pel a tervek között. 
Az idei év nagy nyertese lehet Szeged, 
ahol várhatóan befejezik a  Szent 
Gellért Fórum építkezésének első 
ütemét. A  fórum területén vendég-
házat, illetve szállodát építenek 3,5 
milliárd forintból, így a  különböző 
programokra érkezőknek biztosított 

lesz a szállása, emellett pedig munka-
helyeket teremtenek a szegedieknek. 
Második üteméhez érkezik a dóm fej-
lesztése is, a  homlokzat megújítására 
és a  kertépítésre 2,5 milliárd forintot 
fordítanak. 
Jelentős szegedi beruházás lesz a Tóth 
Péter-ház átépítése, ott mintegy 3 mil-
liárd forintból zeneiskolává alakítják át 
az épületet, és átadják a Király-König 
Péter Zeneiskola számára, amely 
jelenleg az egyetem fenntartásában 
működik. Az oktatás területét érinti az 
Indóház téri roma szakkollégiumban 

induló építkezés, valamint a  Szent 
Imre Szakkollégium teljes belső fel-
újítása. A  Hóbiárt utcai óvodában 
további korszerűsítési munkát végez-
nek, ott konyhát alakítanak ki.
További intézményfejlesztés vár-
ható a hódmezővásárhelyi Kertvárosi 
Katolikus Óvodában, ahol a  belső 
rész újul meg, míg Makón a Zrínyi 
utcai óvoda teljes felújítását fejezik 
be. Kisteleken tankonyhát építenek, 
Szentesen bölcsődét hoznak létre és 
felújítják az óvodát. Új tornacsar-
nok is épül a tiszaszigeti Szent Antal 
Katolikus Általános Iskolában, közel 
félmilliárd forintból. 
A tervezett beruházások össz értéke 
a Szeged–Csanádi Egyházmegyében 
13,2 milliárd forint idén, ebből 
a  Csongrád megyében megvalósuló 
beruházások összértéke 12,3 mil-
liárd forint.

forrás: ti

Ismét megnyitotta kapuit a puszta-
mérgesi plébánia
A közel húsz éve lakatlan plébánia ismét megnyitotta 
kapuit. A Pusztamérgesen 1999-ben elhunyt Galambos 
Miklós halála óta szinte teljesen elnéptelenedett a  plé-
bánia épülete. Voltak próbálkozások, mind a plébánia, 
mind pedig az egyházmegye részéről a hatalmas épü-
let hasznosítására, egy-két évig egy hitoktató család is 
lakott a plébánián, de tartós változást nem hozott sem 
a lakosok, sem pedig a plébánia életében.
A Magyar Falu Program keretében újulhatott meg 
a plébánia teljes belső tere és új tetőszerkezetet kapott 
az épület. Javítanivalók akadnak még bőven, de mégis 
nagy kíváncsisággal és szeretettel vették birtokba 
a  helyiek az épületet. A január 19-én tartott ünnepi 
szentmise keretében emlékeztek meg a hívek és a jelen-
lévő papság Galambos Miklós plébánosról és közel 42 
éves szolgálatáról, amit a pusztamérgesi hívek körében 
végzett. A szentmise főcelebránsa Kiss Imre szarvasi 

esperes-plébános volt, aki a „Bárány” és a „Lélek” fon-
tosságáról párhuzamot vonva beszélt a szolgálat és a sze-
retet kapcsolatáról. A bárány, mint az áldozat képe fon-
tos, hogy emlékeztessen minket arra az áldozatra, melyet 
Jézus meghozott értünk, s melyet elődeink is vállaltak 
a  maguk esendő módján. A  lélek, mint a  Szentlélek 
éltető lelke, pedig aján dé kai val eltöltve alkalmassá tesz 
bennünket, hogy vállaljuk azt a feladatot, melyre Isten 
hívott meg valamennyiünket. 
A  szentmisén részt vett Joó Balázs mórahalmi plébá-
nos, a kisteleki kerület esperese, valamint Gruber László 
szentesi plébános és Negyela Zoltán pusztamérgesi plébá-
niai kormányzó. A szentmise végén a papság és a hívek 
körmenetben vonultak a  felújított plébánia épületéhez, 
ahol megáldották a közösségi teret, majd a helyi plébá-
nos szeretetlakomára invitálta az összegyűlteket. Zoltán 
atya elmondta, hogy a felújítás a lehetőségekhez képest 
az idei évben is folytatódni fog. Kiemelte, hogy ezentúl 
mindenki számára nyitva lesz az épület és értékes ese-
mények, programok, táborok színhelyéül fog szolgálni.

Egyházmegyei szinten 13,2 milliárd forint értékben va-
lósulthatnak meg különböző beruházások. A fejlesztések 
az egyházmegye teljes területét lefedik, szinte alig akad 
olyan település, ahol ne történne valamilyen építkezés. 
Több helyen korszerűsítik a  templomot, Pusztaszer új 
épülettel gazdagodik, máshol orgonákat újítanak fel.
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Hamarosan több mint 2000 ember hangján szólal meg a Biblia magyarul

Isten igéje több  
mint 2000 hangon
Ferenc pápa a  harmadik évközi vasárnapot – amely 
a katolikus liturgia szerint az ökumenikus imahét után 
következik – az Isteni Ige Vasárnapjának deklarálta. 
Ezzel a  Biblia alaposabb tanulmányozását ajánlotta 
a katolikus papok figyelmébe és azt, hogy prédikációik-
ban fokozott figyelmet fordítsanak a Szentírás korszerű 
értelmezésére.
A Szegedi Nemzetközi Biblikus 
Kon fe rencia szervezésében egy több 
éves program befejezéséhez köze-
ledünk. Az „500 Hangú Bibliá”-t, 
vagyis az Újszövetségi Szentírás tel-
jes szövegét kb. 500 hangon, három - 
perces részletekben már meghallgat-
hatják az érdeklődők a  konferencia 

honlapján. Ezt jórészt a  Kárpát-
medencében szétszóródott magyarok 
olvasták fel: Erdélyben, Felvidéken, 
Délvidéken, de természetesen jóné-
hány csoport részt vett a  mostani 
Magyarország területéről is. Ez 
a hanganyag közel két éve teljes ter-
jedelmében fent van a honlapunkon:

https://www.sznbk1988.hu/hu/node/ 
130.
Az Ószövetség szövegének felolvasá-
sában eddig csaknem minden magyar 

egyházmegye részt vett, eseten-
ként az egyházmegye főpász-
tora is olvasott egy-egy részle-
tet, és számos katolikus iskola 

növendékei is bekapcsolódtak 
ebbe a programba. Ezen kívül a sze-
gedi Gál Ferenc Főiskola hallgatói és 
a  Gyulán működő Grosics Futball 
Akadémia hallgatói is részt vettek 
a munkában. Nagy örömünkre prog-
ramunk időközben ökumenikussá 
vált, hiszen a  budapesti Unitárius 
egyház fiataljai és a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetem hall-
gatói is vállalkoztak felolvasásra.
Az Ószövetség teljes anyaga – előze-
tes becslések szerint – 1641 felolvasót 
igényel, ebből kb. 800 hanganyag már 
megérkezett Zólyomi Norbert média 
apostolhoz, a  Szegedi-Tarjánvárosi 
Szent Gellért Plébánia hitoktatójá-
hoz, aki a  program főkoordinátora. 
Ő végzi azt a sok áldozatos munkát, 

Minden adományforint kettôt ér!
Támogassa Ön is a Szeged-Csanádi Egyházmegye közszolgálati és karitatív tevékenységét!

Olvasóink minden adományként felajánlott egy forintja mellé még egyet tesz az OTP Bank. A pénzintézet 
vállalta, hogy megduplázza az egyházmegyénk támogatására eljuttatott adományokat.

Az adományokat gyûjtô folyószámla száma: 11735005-20559850
Az adománygyûjtésben részt vevô OTP bankfiókok listája:
Békés megye

Battonya, Fő u. 86.
Békés, Széchenyi tér 2.
Békéscsaba, Szent István tér 3., 

Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
Csorvás, Rákóczi u. 12.
Dévaványa, Árpád u. 32.
Elek, Gyulai út 5.
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 7.
Gyula, Bodoky u. 9.
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 7.

Mezőkovácsháza, Árpád utca 177.
Nagyszénás, Hősök útja 11.
Orosháza, Kossuth Lajos u. 20.
Sarkad, Árpád fejedelem tér 5.
Szarvas, Kossuth Lajos tér 1.
Szeghalom, Tildy Zoltán u. 4–8.
Tótkomlós, Széchenyi u. 4–6.
Újkígyós, Kossuth Lajos u. 38.
Vésztő, Kossuth Lajos u. 72.

Csongrád megye

Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.

Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 3.
Kistelek, Kossuth u. 5-7.
Makó, Széchenyi tér 14-16.
Mindszent, Köztársaság tér 11.
Mórahalom, Szegedi út 3.
Ruzsa, Alkotmány tér 3.
Szeged, Takaréktár u. 7., 

Aradi vértanúk tere 3., Vértói út 1.
Szentes, Kossuth Lajos u. 26.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 2.
Mezőtúr, Szabadság tér 29.
Túrkeve, Széchenyi utca 32-34.
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Sikeres magyar doktori védés  
a római Pápai Szalézi 
Egyetemen
Serfőző Levente, a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
oktatási püspöki helynöke és ifjúsági referense sikeresen 
védte meg doktori dolgozatát január 21-én Rómában, 
a Pápai Szalézi Egyetemen.
„A katekétaképzés és a mentorálás kap-
csolata Magyarországon. Módszertani 
és kataketikai paradigmaváltás az 
emberi érettség és a spirituális kísérés 
aspektusai mentén” című doktori disz-
szertáció védésére a  római Szalézi 
Egyetemen került sor. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Habsburg-
Lotharingiai Eduard, Magyarország 
szentszéki nagykövete; Érszegi Márk 
Aurél, a szentszéki nagykövetség első 
tanácsosa; Németh Norbert, a  Pápai 
Magyar Intézet rektora; a Rómában 
tanuló és szolgálatot teljesítő magyar 
lelkipásztorok, az egyetem hallgatói, 
valamint a  doktorandusz megyés-
társai.
A Pápai Magyar Intézet egykori 
növendéke egy aktuális kateketikai 
témát dolgozott fel. A dolgozat első 
része hazai kontextusba helyezve 
mutatja be a  katekézis tapasztala-
tait és a  katekétaképzés gyakor-
latát, ismerteti a  Szeged-Csanádi 
Egyházmegye hitoktatói körében 
végzett kutatás eredményeit, vala-
mint az ez alapján megfogalma-
zott következtetéseket. A  kutatást A kép közepén a doktori címét sikeresen megvédô Serfôzô Levente látható

értékelve a  katekétáknak segítő-
támo gató, szakmai és pasztorális 
kísérésre van szükségük, melyre leg-
hatékonyabban egy mentori folyamat 
nyújthat megoldást.

A dolgozat szerzője interdiszcipliná-
ris megoldást javasol, melyben a teo-
lógiai kritériumok segítenek meg-
őrizni a  biblikus, ekkleziológiai és 
kateketikai kereteket, míg a humán-
tudományokból kiemelt szempontok 
jelentősen hozzájárulnak az ember 
életében végbemenő változások és 
belső folyamatok helyes értelmezé-
séhez. A két terület dialógusából új 
mentor–kateketikai modell született, 
melynek pontjait és fázisait struktu-
rált formában dolgozták ki.

forrás és fotó:  
pápai magyar intézet

hogy mindegyik felvételt végig-
hallgatja, és megtisztítja a  külön-
féle hibáktól. Ez a  tetemes időt 
igénylő utómunka még most is zajlik. 
Reményünk szerint 2020. szeptem-
ber 30-ára, Szent Jeromos ünnepére 
és a  Szentírás vasárnapjára, minden 
hanganyag elkészül és elérhető lesz.
További tervünk még, hogy kellő 

anyagi támogatás birtokában ezeket 
a hanganyagokat egy applikáció segít-
ségével mobiltelefonon is elérhetővé 
tegyük. Esetleg a feliratkozók naponta 
kapjanak egy-egy 3 perces bibliai szö-
veget, napi lelki táplálékként. Így min-
denki zsebében megszólalhat majd 
Isten Igéje, egy több mint 2000 fős 
vallásos magyar közösség hangján, 

az internet által pedig növekedhetne 
a Szentírást naponta hallgatók száma. 
Mivel ezek a  hanganyagok különféle 
nyelvjárásokban felolvasott szövegeket 
tartalmaznak, ilyen formán ébren tart-
hatjuk azt az ismeretet is, hogy édes 
anyanyelvünket nagyon változó dia-
lek tusokban beszélik még ma is. 
benyik györgy, zólyomi norbert
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egyedüliként a keleti és a nyugati kereszténység is szent-
ként tisztel.
Vízkelety Mariann, a  Magyar Polgári Együttműködés 
Egyesület elnöke kifejtette, a programsorozat célja Szent 
István teljes szellemi örökségének újrafelfedezése. Szent 
István birodalma keresztény értékközösség, egyfajta stra-
tégiai, szervezeti válasz volt kora kihívásaira. Az elnök 
véleménye szerint ma ilyen válasz lehet a visegrádi négyek 
együttműködése.
A programok tervezésére alakult öttagú testület tagja Kiss-
Rigó László püspök is. A  főpásztor szerint fontos, hogy 
az ország, a nemzet, a társadalom minden tagja komoly 
identitással rendelkezzen, ehhez szükség van a  közös 
múlt, a  gyökerek, a  értékrend ismeretére. Államalapító 
királyunk érsekséget és több püspökséget is alapított, 
többek között a Szeged-Csanádi Egyházmegyét. 
– Ahhoz hogy az ország, a nemzet és a társadalom min-
den tagja komoly identitással rendelkezzen, fontos hogy 
ismerje a közös múltat, gyökereit és a közösség értékrend-
jét. Ha nincs identitástudat, akkor nem tudunk remény-
teli jövőt építeni – fogalmazott a  püspök. Hozzátette, 
különösen örült ennek a programsorozatnak, ugyanis az 
egyházmegye idén ünnepli 990. évfordulóját, így még 
ebben az évben elkezdik a  felkészülést az egyházmegye 
milleniumára.

mti, ti

Szent István életét bemutató ötéves programsorozat indul

„Ha nincs identitástudat, 
nem tudunk reményteli

 jövôt építeni”Ötéves tematikus programsorozat indul 
Szent István 2025 címmel az állam-
alapító magyar király életművének meg-
ismertetésére – jelentette be január 14-én 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának (EMT) elnöke Szegeden, 
a püspöki palotában rendezett sajtótájé-
koztatón.
A kezdeményezés bemutatása során Lomnici Zoltán 
kiemelte a  történelmi múlt tiszteletét, a  hazaszeretetet, 
amelyek rendkívül fontosak a  magyarság jövője szem-
pontjából. Évente 10-15 programot, kiállításokat, kultu-
rális rendezvényeket, tudományos konferenciákat rendez-
nek a  kezdeményezés keretében. Diósgyőrön, valamint 
a  Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a  király állam-
szervező munkájáról rendeznek tudományos tanácsko-
zást. Szegeden a  dómban szentmisét tartanak, a  király 
egyházszervező tevékenységét pedig konferencián mutat-
ják be – közölte az elnök.
A tematikus programok érintik majd a király állam- és 
egyházszervező tevékenységét, a szent korona jelentősé-
gét, Szent István nemzetiségekhez fűződő viszonyát és 
külpolitikáját is. Az elnök hangsúlyozta, hogy a progra-
mok a  kapcsolatok javítását is szolgálhatják a  környező 
országokkal, hiszen a  szlovákok és a  horvátok egy-
aránt szentként tisztelik államalapító királyunkat, akit 
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Kiss-Rigó László püspök, Vízkelety Mariann és Lomnici Zoltán a szegedi sajtótájékoztatón
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Kiégést megelőző tréningen vettek részt külhoni pedagógusok 

„Megtalálni az egyensúlyt 
Isten–én–család–munkahely 
között”
A Fiatalokkal a  keresztény Európáért 
transznacionális együttműködésben 
öt ország – Lengyelország, Szlovákia, 
Románia, Szerbia és Magyarország 
– különböző intézményei vesznek 
részt. A cél, hogy a fiatalok haszno-
san töltsék szabadidejüket valamint, 
hogy erősödjön keresztény értékrend-
jük. Ennek érdekében fontos a fiata-
lokkal foglalkozó szakemberek szá-
mára olyan alkalmakat teremteni, 
ahol megerősödhetnek hivatásukban, 
hogy a  rájuk bízottakat kísérni tud-
ják.
Koncz András tréner, közösségépítő, 
valamint Vargáné Bögi Veronika, 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Ka te ke ti kai Irodájának munkatársa 
vezették a  tréninget, melynek során 
a résztvevők rátekinthettek hivatásuk 
gyakorlásának körülményeire, kap-
csolatrendszerükre, mindarra, ami 
erővel tölti el őket vagy energiát von 
el tőlük.
A következő témák feldolgozása segí-
tett a  reális helyzet feltérképezésé-
ben: energiaszintek, energia és éle-
tem szeletei, energia és kapcsolatok, 
energia és a  munkahelyi elvárások, 
határok, kikapcsolódás. A  találkozó 
során a  résztvevők megtekinthették 
az 500 éves szeged-alsóvárosi Havas 
Boldogasszony-templomot és ferences 
kolostort.
A résztvevők beszámolói hűen tükrö-
zik azt, amit ezen a hétvégén megta-
pasztaltak, átéltek, amiben megerő-
södtek. 
 Egy közvetlen, baráti hangulatú tré-
ningen Vera és András elvezetett ben-
nünket önmagunk legbensőbb, rejtett 
labirintusába. Tájékozódási pontokat, 
kapaszkodókat kaptunk önmagunk, 

emberi és munkakapcso-
lataink megértésében, fej-
lesztésében. Köszönet érte 
a szervezőknek! (M. B.) 
 Csak az tud meleget 
és fényt sugározni, de 
nem perzselni, aki fel-
ismeri, megérti és elfo-
gadja önmaga és mások 
határait. A  szabadság 
mindig a határon túl van. 
(F. Éva) 
 A kreatív pillanatok, 
az önelemző foglalko-
zások, az ötletes játé-
kok és a  felhőtlen derű 
a  tréning folyamán len-
dületet és motivációt 
adott a  további tevékenységeimben. 
Megerősített ez abban, hogy amit 
csinálok, jó, és a kollégáim, közössé-
gem támogatásával lesz igazán kerek. 
Köszönöm! (J. Gábor)
 Hálás vagyok, mert a játékok által 
felszabadulhattam és megtapasztal-
hattam, melyek az igazán lényeges 
dolgok. (T. Orsolya)
 Köszönöm szépen a szervezőknek 
és a kollégáknak azt, hogy játszótár-
sak lehettünk, hogy másfél napban 
időtlenséget élhettem meg, az egység 
élményét. A  kiégés ellen, önmagam 
és a társ, kolléga, családtagok, gyere-
kek, tanítványok erős hálójának ener-
giáját, isteni egyensúlyba való hitét 
vihetem magammal. (B. Zsófia) 

 Hogy mit kaptam? Örömet, őszinte 
kapcsolatokat, feltöltődést, nyitottsá-
got valami új felé, ugyanakkor befelé 
fordulást, önismeretet. Köszönet érte! 
(Cs. K.) 
 Megtalálni az egyensúlyt Isten–én–
család–munkahely között. (H. Kle  men- 
 tina)
 Hálásan köszönünk szépen min-
dent! Néha a  dolgok maguktól ren-
deződnek, ha kimondjuk és megbe-
széljük, kibeszéljük magunkból azt. 
Öröm tudni, hogy nem vagyunk 
kiégve, s hogy a kiégés kordában tar-
tása a  mi kezünkben van. Csodás 
napok voltak! (B. Enikő)

forrás: romkat.ro

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája 
és a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Ka-
teketikai Központja közösen szervezett kiégést megelőző 
tréninget január 23–25. között Szegeden. A programon 
húsz pedagógus vett részt a nagyváradi egyházmegyé-
ből. Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
oktatási püspöki helynöke is köszöntötte a résztvevőket.
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A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és 
Szociális Tudományi Karának dip-
lomaátadó ünnepségét a  megyei 
központi kórház gyulai épületében 
rendezték meg. A  végzős szociális 
munka és egészségfejlesztő mentálhi-
giéné szakos hallgatók mindannyian 
levelező tagozaton fejezték be tanul-
mányaikat. A 31 friss diplomás szép 
eredménnyel zárt, hiszen 71 százalé-
kuk kiváló minősítésű oklevelet vehe-
tett át. 
A diplomaátadó ünnepségen Homoki 
Andrea dékán gratulált a végzősöknek.
– Diplomát szerezni felemelő érzés, 
mely arról szól, hogy eredménye-
sek voltak az élet ezen iskolájában, 
amikor hétköznapi nehézségeik 
és gondjaik ellenére képesek vol-
tak kitartani, teljesíteni, megőrizve 
egészséges fizikai és lelki egyensú-
lyukat – mondta. 

– Ma már itt is egyre fontosabb a gya-
korlat, de a  diploma megszerzéséig 
olyan elméleti tudást is szerezhetnek 

Közel hatvan hallgató vette át  
diplomáját a GFF gyulai 
és békéscsabai karán
A Gál Ferenc Főiskola olyan intézménnyé kívánt válni 
az utóbbi években, melynek működése nem saját cél jait, 
nem egy elkülönült felsőoktatási programot, hanem 
a szülőföld céljait valósítja meg.
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a tanulók, melyeket kizárólag itt sajá-
títhatnak el. Ezen kívül nemcsak 
saját, de kollégáik munkáját is segít-
hetik – emelte ki Kozma Gábor, a Gál 
Ferenc Főiskola rektora.
Hangsúlyozta, a munkáltatói elvárá-
soknak eleget kell tenni, és nemcsak 
a  friss diplomásoknak. Azoknak is 
folyamatosan frissíteniük kell tudásu-
kat, képezniük kell önmagukat, akik 

korábban szerezték már meg okleve-
lüket. Nekik is a felsőoktatás kereté-
ben kell folyamatosan megújulniuk, 
és tudniuk kell alkalmazni az ott 
tanultakat. 
Békéscsabán, a  Gál Ferenc Főiskola 
Gazdaságtudományi Karán gaz dál- 
kodás és menedzsment, pénzügy 
és számvitel alapszakokon, illetve 
emberi-erőforrás és pénzügy szám-
vitel felsőoktatási képzésen végzett 
hallgatók is átvették diplomájukat. 
Békéscsabán, a kar nagy előadójában 
szintén közel harminc végzős hallga-
tót köszöntöttek. 

p. z.

A friss diplomások Kozma Gábor rektor beszédét hallgatják

Kozma Gábor rektor adja át az egyik végzôs hallgató diplomáját
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Konferenciával ünnepelték a Gyulai Felsőoktatás Napját

Az egészségturizmus 
oktatásának kihívásai
Egészségben utazva címmel rendezett konferenciát 
a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi 
Kara január 29-én, a gyulai városháza dísztermében.
Amikor három évvel ezelőtt 
a  Szeged-Csanádi Egyház megye 
a  gyulai főiskola fenntartójává vált – 
megmentve ezzel a városban működő 
felsőoktatást –, úgy határoztak, hogy 
ennek emlékére létrehozzák a Gyulai 
Felsőoktatás Napját. A jeles alkalmat 
hagyományosan tudományos konfe-
renciával ünneplik.
Tavaly a  szociális képzésen belül 
a  gyermekvédelemről, azelőtt pedig 
az egészségtudományról tanácskoztak 
az egybegyűltek. Idén az egészségtu-
rizmus oktatásának kihívásai kerültek 
sorra. 
– A kihívások abban is vannak, hogy 
egyre nagyobb a  társadalmi igény az 
újszerű, korszerű, világszínvonalú 
szolgáltatások iránt. Ehhez nemcsak 
szakszerű tudás, nagy rutin, a  nem-
zetközi ismeretek és ezek megvaló-
sítása szükséges, de a helyi gyakorlat 
praktikus ismeretek is kellenek. Ez 
a  képzés számára egy szép feladat – 
mondta Kozma Gábor, a  Gál Ferenc 
Főiskola rektora. 

Az Egészségügyi szervező alapszak 
kapcsán olyan témák is előkerültek, 
mint a testi és lelki egészségmegőrzés, 
gyógyítás és a  rekreáció. Fritz Péter, 
a  Közép-Kelet-Európai Rekreációs 
Társaság elnöke a  testmozgás fon-
tosságára helyezte a  hangsúlyt. 
Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség egészségturisztikai igaz-
gatója a nemzetközi és hazai trendek-
ről, valamint a 2030-ig szóló Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Stratégiáról 
beszélt. Sandra Sándor címzetes egye-
temi tanár, a  Honvédkórház profil-
vezető főorvosa a  vizek fontosságára 
helyezte a hangsúlyt, de felvetette egy 
fizioterápiás szak elindításának lehe-
tőségét is.
A gyulai felsőoktatás közel harminc-
éves múltra tekint vissza. Görgényi 
Ernő, Gyula polgármestere emlékez-
tetett, a  Gál Ferenc Főiskola képes 
biztosítani a város számára a felsőok-
tatás megmaradását. Kurzusait és 
képzéseit a  városhoz igazítva kínálja 
a  hallgatók számára, hiszen a  város 

szempontjából kiemelten fontos 
a  turizmus, illetve ennek folyamatos 
fejlesztése.
– Nagyon komoly szellemi potenciál 
van jelen ebben a  városban, többek 
között a  Gál Ferenc Főiskolának is 
köszönhetően. Hiszen a  felsőoktatás 
nem csak az oktatást jelenti, de vele 
szükségszerűen együtt jár a  tudomá-
nyos tevékenység, a kutatómunka is – 
fejtette ki a polgármester. 
Rákóczi Attila, a  Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója úgy 
fogalmazott: a  Gál Ferenc Főiskola 
Békés megyében működő karai hoz-
zájárulnak a  vidék népességmegtartó 
erejének növeléséhez. Éppen ezt a célt 
szolgálja a  két intézmény közötti 
együttműködési megállapodás is. 
Az eseményt kerekasztal-beszélgetés 
zárta, melyen a  résztvevők az egész-
ségturizmus szervezésében végzett jó 
gyakorlataikat osztották meg a közön-
séggel. A gyulai városháza előterében 
az érdeklődők egy kisebb kiállítást 
is megtekinthettek, mely a  fürdő-
városban közel harminc éve működő 
felső oktatás jeles pillanatait mutatta 
be korabeli újságcikkek és fényképek 
segítségével.

egri dóraA konferencia elôadói

Rákóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal fôigazgatója
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Don Bosco-nap a főiskola gyakorlóintézményében 

„Légy alázatos, erôs
 és kitartó!”Hangos „gyermek-csicsergéssel” és zsibon-

gással vette kezdetét a Gál Ferenc Főis-
kola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolá-
jának Don Bosco-napja. Az intézmény 
2019. január 31-én tartott szentmiséjén 
választotta Bosco Szent Jánost az intéz-
mény védőszentjévé.

A nevelőtestület döntése értelmében ezt a napot a vidám-
ság, a lélek és a test nemesedésének napjává teszi a gyer-
mekek számára. Don Bosco nevelésének alapja a szeretet. 
Ugyan rendszerezett neveléstant nem dolgozott ki a szalézi 
rend alapítója, de olyan pedagógiai iránymutatást nyújtott 

életével és munkásságával, amely méltán lehet alapja egy 
pedagógusképzést folytató intézménynek, iránymutatója 
egy nevelési-oktatási módszertani központ mindennapi 
pedagógiai gyakorlatának. A  XIX. században ténykedő 
katolikus pap, nevelő, a népművelés, a nevelés, a szociális 
gondoskodás ikonikus alakja, olyan hivatástudattal látta 
el mindennapi szolgálatát, amit egész egyszerűen a „sze-
retet pedagógiájának” is nevezhetünk. A nevelő a neveltek 
között… A játék, a jókedv, a vidámság, az örömteliség, az 
együttes élmények, az egymásba kapaszkodás, a munka, 
a vallásosság, a barátiasság, a „gyermeknyelvűség” csupán 
néhány, a valódi atyai gondoskodást képviselő Don Bosco 
pedagógiájából.
Kiss Imre plébános, főiskolai tanár, a nap mondataként azt 
az üzenetet és biztatást fogalmazta meg megnyitó beszé-
dében az iskolai közösség számára, Don Boscót idézve, 
miszerint „légy alázatos, erős és kitartó!” Don Bosco éle-
tének néhány pillanatát, csodával telt életútját elmesélve 
a gyermekek érezhették, mit takart a kölcsönös bizalom 
nevelő és nevelt között, mit jelent az önfeledt vidámság, 
mit jelent a „valódi szabadság”, az egészséges élet testben 
és lélekben.
Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntötte az 
iskolapolgárokat, és köszöntőjében emlékeztetett, hogy 
miért is esett Don Boscóra a  választás a  tavalyi évben. 
Hogyan tudjuk szolgálatunkkal és tevékenységünk-
kel képviselni azt a nevelői örökséget, amit Bosco Szent 

János életével példaként állított elénk. Nade…, 
a  komolyságot „félretéve” egy valóban vidám 
napról szól ez az írás, hiszen a megbolydult ifjú-
ság a  sport terén vetélkedett több sportágban, 
a  Don Bosco kupák elnyerését célozva. Bogdán 
Péter, a  Diákönkormányzat frissen megválasz-
tott elnöke – megköszönve a választói bizalmat 
és a nemes versengést jelölttársának – elindította 
a  versenyeket, amelyek sor- és váltóversenyek, 
kosárlabda és labdarúgó mérkőzések formájá-
ban töltötték ki a délelőttöt: Bogi néni, Julcsi és 
Klári néni testnevelők vezetésével. A Cseresznye 
csoport versmondói adtak a  naphoz felütést, és 
természetesen nem maradhatott el Imre atya 
vezetésével a  közös imádság sem, majd a  biz-
tató kiáltások hangzavara tette emlékezetessé 
a napot. gffBíró Gyula igazgató köszöntötte az iskolapolgárokat
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Festett drámák
A két világháború közötti magyar pik-
túra egyik legjelesebb alkotója, Aba-
Novák Vilmos (1894–1941) ritkán lát-
ható képeinek tárlatával köszöntötte 
a  Magyar Kultúra Napját a  makói 
József Attila Múzeum. A bravúros rajz-
tudásáról nevezetes művész – miután 
a  szolnoki művésztelepen elsajátította 
a  századelő újszerű tájképfestészeté-
nek műhelytitkait – Cézanne, a kubiz-
mus és a fauve-ok szemléletmódjának 
tanulmányozása során jutott el egyéni, 
senki máséval össze nem téveszthető, 
karakteres stílusához. Vibráló kont-
raszthatásai tömör, monumentális 
hatású kompozíciókban sűrűsödnek 
drámai üzenetekké. Római ta nul-
mány útjai tovább erősítették a művész 
klasszicizáló látásmódját, markáns 
törekvéseit, nem szólva a mind feszült-
ségtelibbé váló történelmi atmoszféra 
hatásáról, amely Aba-Novák képein 
a  groteszk tónus megjelenését hozza. 
A  szegedi Dömötör-torony antiki-
záló freskósorozatán a  középkori fal-
képművészet magával ragadó, hitvalló 
naivitását idézte meg, a Hősök kapu-
jának freskóin pedig saját világhábo-
rús tapasztalatait összegezte apoka-
liptikus látomásban. A makói kiállítás 
anyaga magángyűjtemények kincseit 
teszi hozzáférhetővé a  festészet iránt 
érdeklődő látogató számára.

Az Örömhír hirdetôi
Az újszegedi Szent Erzsébet-
templomban Vízkereszt ünnepén 
szentelte föl Thorday Attila plébános 
a  négy evangélista alakját megörö-

kítő tűzzománc-sorozatot, Barkos Bea 
alkotásait. A  tápai zománc- és festő-
művész az evangélisták évszázados 
ikonográfiai jelképeire támaszkodott, 
ugyanakkor igyekezett a  zománcmű-
faj legnemesebb hagyományainak 
átültetésére is. A  tűzzománc-tech-
nika sajátosságai miatt az egyéní-
tés jóval összetettebb feladat, mint 
a  festészet esetében. Emiatt is fon-
tos eszköze a tűzzománc művészének 
a dekoratív szimbólumok alkalmazása. 
Szent Lukács hátterében megjelenik 
a  hagyományosan neki tulajdonított 
első Istenanya-ikon, Szent Márk alak-
jának hátterében pedig az egyházme-
gyénkhez Szent Gellért révén lelkileg 
is közel álló Velence hullámait ismer-
heti föl a figyelmes szemlélő.

A kultúra ökumenéje
Katolikus és református összefo-
gás közös kulturális célokért – ebben 
a  szellemben rendeztek jótékonysági 
koncertet a  szegedi székesegyház-
ban a  népszerű zeneszerző testvér-
pár, Benedekfi István zongoraművész 

és Benedekfi Zoltán közreműködésé-
vel január 10-én. A  Szeged-Csanádi 
Egyházmegye a  királyhágói reformá-
tus püspökséggel együttműködés-
ben ökumenikus közösségi és műve-
lődési központ létrehozását határozta 

el Nagyszentmiklóson, 
amely a  település világhírű 
szülötte, Bartók Béla nevét 
viseli majd. A  hangverseny 
– amelyet továbbiak követ-
tek Temesváron, Dettán 
és Nagyszentmiklóson – e 
nemes cél anyagi előfelté-
teleinek előteremtéséhez 
kívánt hozzájárulni.
A  Dóm Kulturális Szalon 
előadóestjei nek sorában 
Hirtling István és Mészáros 
Tibor „Vándor és Idegen” 
című Márai-estje vendéges-
kedett. A polgári világ kul-
tikus írójának sorsában egy 
egész kor és az egész magyar 

középosztály megpróbáltatásai tükrö-
ződnek, nem csoda hát, hogy az iro-
dalmi műveiből és naplójegyzeteiből 
szerkesztett estek mindig rendkívüli 
érdeklődésre tarthatnak számot. 

Temesvár 30
A 30 esztendeje kirobbant, sorsfor-
dító romániai forradalom immár tör-
ténelmi napjainak forrongását idézi 
a látogató elé a szentesi Koszta József 
Múzeum június 1-ig megtekinthető 
kiállítása „A magyar segítség” címen. 
A  Temesváron történtek hallatára 
Csongrád és Békés megye települé-
seiről indultak útnak az első segély-
szállítmányok. Az első megrakott 
teherautó éppenséggel Szentesről, 
a  romániai forradalom magyar már-
tír ja pedig a hódmezővásárhelyi taxi-
sofőr, Tóth Sándor. A kiállítás nem csak 
a  kommunista diktatúrát együttes 
erővel leverő román és magyar nem-
zet hősi összefogását példázza, de 
a  fiatalabb nemzedékek figyelmét 
ráirányítja a szabadság és a demokrá-
cia megbecsülésére is. m. á.

Kulturális mozaik

Aba-Novák Vilmos: Felsôbányai táj
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Barkos Bea: A négy evangélista
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Két magyar is szerepel 
egy amerikai katolikus magazin 
Év embere toplistáján

– A tíz személy között olyanok vannak jelen, akik azért 
küzdenek, hogy megtalálják azt, ami igaz, ami jó és ami 
szép – írja a lap alapítója és főszerkesztője, Robert Moy-
nihan. – Választásunk nem az életszentség felmutatását 
célozza, hanem olyan személyekre hívja fel a figyelmet, 
akik hatást gyakoroltak környezetükre, kiemelkedtek 
a hírekben, illetve érintettek a világ és a hit szempont-
jából fontos kérdésekben. Mindannyian tanúságot tesz-
nek az Úr kegyelméről, amely működik a  mindennapi 
emberek életében és vallják, mint mi is: „Ezt a  kincset 
cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne 
magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk” (Kor 4,7) – fo-
galmaz a lap főszerkesztője a tíz Év emberéről.

Az Év embere cím nyertesei
I. Svetlana Kasyan Oroszor-
szágból. Az operaénekes sztár 
a hit és a család értékének hangja 
világszerte. Ferenc pápa a Szent 
Szilveszter rend nagykeresztje 
kitüntetésben részesítette. „Azt 
kérte, hogy használjam a hango-
mat Isten dicsőségére” – mondta 
az operaénekes a  pápával való 
találkozása után.

II. Jean-Marc Fourier atya 
Franciaországból, aki áprilisban 
a  Notre Dame székesegyház 
lángba borulásakor életét koc-
káztatva a  tűzoltókkal együtt 
berohant a  lángok közé, hogy 
megmentse Krisztus töviskoro-
náját és az Oltáriszentséget.

III. Alexander Tschugguel Ausztriából. Az Amazonas-
ról tartott szinódus idején Rómában tartózkodott. Az 
őslakos kultúra pogány bálványainak templomi kiállí-
tása kétségeket ébresztett a  fiatalemberben. Ausztriába 
való vissztérése után ismét Rómába utazott és fizikailag 
eltávolította a Pachamama szobrokat a katolikus temp-
lomból, mondván, hogy nem odavalóak.

IV. Jacob Brayła Lengyelországból. A15 éves lengyel fia-
tal áll, aki országa első és legnagyobb LGBT jogokat kö-
vetelő felvonulásán augusztusban az útszélen ülve latinul 
imádkozta az Üdvözlégy Máriát, és a magasba emelt egy 
feszületet. Mélységesen felháborította ugyanis a  Czes-
tochowai Fekete Madonna-ikont megszentségtelenítő 
transzparens a  homoszexualitást népszerűsítő felvonulá-

son, ami cselekvésre késztette.

V. Böjte Csaba atya a  Kár-
pát-Medencéből, aki évtizedek 
óta fogad be és nevel fel gyerme-
keket az utcáról. „Egy magyar 
ferences, aki elhagyott gyer-
mekeket segít” – így jellemzi 
a  szerzetest a  tevékenységéről 
szóló hosszú méltatás. „Nem-
csak élelmet és szállást biztosít 
nekik, hanem bekapcsolja őket 
egy közösségbe is.”

VI. Kanye West az Amerikai 
Egyesült Államokból. A  szó-
rakoztatóipar ikonikus sztárja 
azzal döbbentette meg Holly-
woodot, hogy örmény ortodox 
rítusban kereszteltette meg 
gyermekeit. Az amerikai rapper, 

Az Inside the Vatican amerikai katolikus havilap minden év januári számában 
közzé teszi az Év embere tízes listáját. A magazin szerkesztői olyan személyiségeket 
választanak ki, akik katolikus szempontból kiemelkedő hatást gyakoroltak tevékeny-
ségükkel környezetükre, szerepeltek a hírekben, illetve a világ és a hit fontos kérdései-
ben jelentős szerepet vállaltak. A havilap két magyart is besorolt toplistájába. 
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énekes, divattervező és zeneproducer, Kim Kardashian 
férje keresztény hitre tért és legújabb albumát „Jézus 
a  Király” címmel megtérésének szentelve adta ki. Éle-
te mélyebb értelmének hosszú kutatása után talált rá 
a  kereszténységre. „Most, hogy Krisztus szolgálatában 
állok az a  feladatom, hogy az Evangéliumot hirdessem 
és megismertessem az emberekkel, mit tett Jézus értem” 
– nyilatkozta egy interjúban a világhírű énekes.

VII. Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországról. 
A magyarázat szerint a magyar politikus ellentmondá-
sosságot váltott ki, mert határozottan kiáll Magyaror-
szág identitásának megtartása mellett, mint keresztény 
nemzet. „A magyarok a világ lakosságának 0,2 százalé-
kát alkotják. Van-e értelme, hogy egy ilyen méretű nem-
zet állást foglaljon és kiálljon egy ügyért? Igen” – idézi 
a miniszterelnököt az amerikai lap, majd hosszasan be-
mutatja tevékenységét a  keresztény értékek és identitás 
védelmében elmondott beszédeiből idézve.

VIII. Katie Ascough, Niamh Ui Bhriain és Cora Sher-
lock Írországból. Az írországi életvédő erőfeszítések ve-
reségét követően sem adják fel küzdelmüket: „A harcot 
talán elvesztettük, de ügyünket sosem lehet legyőzni”. 
A  három ír aktivista nő kiáll az életért a  mély katoli-
kus gyökerekkel rendelkező szigetországban, minden 
ellenállás és negatív következmény ellenére. Katie-t pl. 
elmozdították a hallgatói önkormányzat éléről az egye-

temen, miután fény derült abortuszellenes meggyőződé-
séről. Niamh az ír életvédő mozgalom egyik kiemelkedő 
vezetője Corával együtt, aki katolikus író, újságíró. Ha-
tározottan kiáll a még meg nem született élet védelmé-
ben, már az ENSZ-ben is felszólalt az ügyben.

IX. Vincent Guo Xijin püspök Kínából. A  Szentszék 
2018-ban aláírt egy egyezményt a  kínai kommunista 
kormánnyal, amelynek értelmében a korábban érvény-
telenül, a kormány által kinevezett püspökök kiközösí-
tését eltörölték. Guo püspök önként lemondott tisztéről 
és helyére kinevezték a mindig is kormányhű Zhan püs-
pököt, akinek segédpüskévé tették Guo püspököt. A kí-
nai földalatti egyházhoz tartozó püspök, aki mindig is 
hű maradt a Szentszékhez, a kínai kommunista hatósá-
gok részéről folyamatos nyomásgyakorlás, fenyegetés és 
bebörtönzés veszélye között él. Egy idő után elmenekült 
a kommunista hatóságok által kinevezett Zhan püspök 
székhelyéről és jelenleg ismeretlen helyen rejtőzködik.

X. Emery Kabongo Kanundowi érsek a  Kongói De-
mokratikus Köztársaságból. 1982-től Szent II. János Pál 
pápa személyi titkára volt, jelenleg a Szent Péter bazili-
ka kanonoka, aki mindig készségesen rendelkezésre áll 
a  zarándokok lelkipásztori ellátására, fogadja és körbe-
vezeti őket a templomban. Első útja mindig Szent Péter 
sírjához vezet velük.

somogyi viktória/vatikán

Együtt a két magyar „Év embere”: 2019 májusi erdélyi körútja során Orbán Viktor miniszterelnök Böjte Csaba ferences szerzetest, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját is meglátogatta
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Szeged–Grosics Akadémia

Tehetségét mindenesetre elég hamar 
felismerték, mert immár három éve, 
hogy először részt vehetett a  felnőtt 
csapat edzésein.
– Nagyon más a  ritmus a  nagyok 
között, minden sokkal pörgősebb, 
de próbálom fel-
venni a  versenyt 
az idősebbekkel. 
Mindig is szerettem 
nagyot álmodni, így 
komoly céljaim van-
nak a futballban, de 
egyelőre azt szeret-
ném elérni, hogy 
kezdőként számít-
sanak rám – mondta 
Dobronoky Viktor.
A bemutatkozás 
mindenesetre nem 
sikerült rosszul, 
egy Magyar Kupa 

meccsen Viktor már pályára lépett, 
a  téli felkészülési időszakban pedig 
rendszeresen lehetőséget kapva adott 
egy gólpasszt és szerzett egy gólt. 
Bízunk a hasonlóan sikeres folytatás-
ban! csiszér áron

Szeretett nagyot álmodni
Szegedi színekben lejátszott 147 utánpótlásmérkőzésen 
210 gólt szerzett Dobronoky Viktor. A 2002 decem-
beri születésű játékos pályafutása viszont januárban vé-
get ért, legalábbis ami a korosztályos együtteseket illeti. 
Szomorúságra persze semmi ok, hiszen a  felnőtt keret 
legfiatalabb tagjaként immár az NB II-es Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémiában teljesedhet ki pályafutása.

Dobronoky Viktor családja Szegedre 
költözése előtt a fővárosban, a BVSC-
nél rúgta a bőrt, majd tizenegy éves 
korától Szegeden járta végig a  kor-
osztályos ranglétrát, végig klubunk 
különböző együtteseiben játszva.
– Édesanyám tájékozódott a  külön-
böző szegedi csapatoknál, végül úgy 
döntöttünk, itt fogok futballozni. 
Ezt azóta sem bántam meg, pedig 
az akkori körülmények nagyon más-
milyenek voltak, mint a mostaniak – 
mondta a labdarúgás mellett a tanu-
lásban is sikeres, jogásznak készülő 
fiatalember. 
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Erôs hátteret teremtenek

A legfiatalabb. A Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia NB II-es együttesének 
legifjabb tagja a saját nevelésű, 17 éves 
Dobronoky Viktor

Dobronoky akcióban

Újabb átalakítás várható az utánpót-
lás futballban. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség a  jelenlegi 45 alközpont-
ból 32 tehetségközpontot hoz létre. 
A Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
szakmai vezetője, Halász László ezzel 
kapcsolatban azt mondta, a  követ-
kező időszak egyik legfontosabb 
feladata az lesz, hogy a  klub eddigi 
pozí cióit megtartsák, és a  várhatóan 
jelentősebb erőforrásokat biztosító 
tehetségközponti státusz elnyerésével 
folytassák a fejlesztéseket.

* * *

Folyik az előkészítése annak a  sze-
gedi nemzetközi tornának, melyen 
a  Grosics gyulai-szegedi vegyes 
U14-es csapata mellett a Rapid Wien, 
a Dunaszerdahely és a Lazio hasonló 
korú együttesei mérnék össze tudá-
sukat májusban. A  jövőben több 
hasonló rendezvényt is szerveznének, 
így új hagyomány alakulhat ki. 

* * *
Halász László arról is beszámolt, 
hogy a szegedi szakmai stábot három 
új érkezővel erősítették meg, Péter 
Sándor az U9-esek mellett dolgo-
zik majd Czebe Norberttel, Retek 
Flórián az U13, Korom Tibor pedig az 
U15 szakmai munkájáért felel.

A januári hideg sem hátráltatta 
a felkészülést
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Kapcsolódj be te is! 
Hetedszer

A Belvárosi Plébánia és a Katolikus 
ház Közhasznú Nonprofit Kft. közö-
sen szervezte a VII. Kapcsolódj be te 
is! elnevezésű szociális érzékenyítő 
tábort. A február 3–8-ig tartó tema-
tikus, bentlakásos táborban huszon-
nyolc, többségében az egyházmegye 
iskoláinak 10-11. osztályos diákja és 
hét önkéntes munkatárs vett részt, 
akik aktuális szociális témákkal 
ismerkedtek meg. Ezek között volt 
a hajléktalanság, a cigányság, az idő-
sgondozás, a szegénység, a fogyaték-
kal élők helyzete, a függőségek és 
a  bűnmegelőzés. A  témákat, kérdé-
seket a területen dolgozó szakembe-
rek ismertették interaktív előadások 
keretében; emellett a fiatalok szemé-
lyes tapasztalatokat is szerezhettek 
az intézménylátogatások alkalmával. 
Mivel a témák lelkileg megterhelőek 
voltak, nagy figyelmet fordítottak 
a szervezők a csoportkohézió kialakí-
tására: sok játékkal, tematikus fogla-
kozással segítették az előadások, láto-
gatások fel dolgozását.

Színvonalas hagyomány-
teremtés – katolikus bál 
Ruzsán
A ruzsai katolikus jótékonysági bál 
január 25-én került megrendezésre 
a helyi Művelődési Házban. Az idei 
háromszáz fővel az egyik legnépesebb 
és legszínvonalasabb bálnak tekint-
hető községi szinten. A minőségi 
vacsora és a jó hangulat mellett a szer-
vezők neves előadóművészeket hívtak 
meg. Így esett a választás Vajda Júlia 
operaénekesnőre, a Szegedi Nemzeti 
Színház Örökös Tagjára és Máthé 
Beáta művésznőre, akik elkalauzolták 
a résztvevőket az operett és a musical 
irányába. 
Negyela Zoltán plébániai kormányzó 
köszöntőjében tudatta, hogy a bál 
bevételét a templom csatornarendsze-
rének cseréjére fordítják. Kiemelte, 
hogy nem csak a dolgos hétközna-
pok szükségesek az ember életében, 
hanem azok a  pillanatok is, amikor 

egy kicsit megáll, és elengedve magát 
rátalál a másik emberre. Ezek a bálok, 
összejövetelek arra ösztökélnek ben-
nünket, hogy tudjuk együtt örülni, 
nevetni, kikapcsolódni úgy, hogy 
közben egy nemes célért küzdünk. 

Gyászmisével 
emlékeztek a hívô 
katolikus amerikai 
kosarasra
Gyászmisével emlékeztek a január 
26-án, a kaliforniai Calabasas város 
közelében tragikus helikopterbal-
esetben elhunyt legendára, az olim-
piai bajnok amerikai kosárlabdázóra, 
Kobe Bryantre február 5-én a móra-
városi Szent Kereszt-templomban. 
Fazakas Attila plébános celebrált 
szent misét a hívő katolikus, ötszörös 
NBA-bajnok játékos, valamint lánya 
és a további hét áldozat emlékére. 

Csapatjáték 
szerelemmel – 
Házasság Hete 
a Családközpontban
Február 6-án kezdődött a Szeged-
Csanádi Egyházmegye Pasztorális 
Helynökség Családközpontja által 
szervezett, országos rendezvényke-
hez kapcsolódó népszerű program-
sorozata, a Házasság hete. A rendez-
vénysorozatnak 12. alkalommal adott 
otthont Szeged. A Csapatjáték sze-
relemmel című esemény célja az volt, 
hogy megerősítsék meggyőződésük-
ben mindazokat, akik már maguké-
nak vallják a házasság értékeit, vala-
mint érveket és szempontokat adjanak 
azoknak, akik még vagy már bizony-
talanok az elköteleződés, a hűségben 
megélt férfi és nő kapcsolatban. 
A  rendezvénysorozat főszervezője 
számos civil szervezettel és ökume-
nikus közösséggel összefogva sok-
színű kínálattal várta az érdeklődő 
fiatalokat, házasságra készülőket, 
házasságban illetve párkapcsolatban 
élőket. A programsorozat a „të mán 
férjhön möhetsz, vótá Radnán” című, 
egy sajátos szegedi szokást, a radnai 
búcsújárás történetét, könyvészeti és 

tárgyi emlékeit bemutató kiállítás-
megnyitóval kezdődött február 6-án 
a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtárban. A tárlatot Reinholz 
András kanonok, esperes és Cădărean 
Ioan, a radnai múzeum őrzője nyi-
totta meg. 

Várják a visszatérôket
Az újszegedi katekumen-csoport 
várja azoknak a felnőtteknek a jelent-
kezését, akik sokáig nem gyakorol-
ták vallásukat, de most szeretnének 
bekapcsolódni az egyház életébe és 
felkészülni az elmaradt szentségek 
felvételére. Az érdeklődőket szer-
dánként 19 órakor várják a plébánián 
(Torontál tér 4., bejárat a liget felől).

Összefogásnak 
köszönhetôen újra áll 
Gyulán a farkas-halmi 
kereszt
December 21-én Kovács Péter espe-
res-plébános szentelte meg a Gyula 
határán lévő, Farkas-halmon felállí-
tott keresztet. Ezen a területen már 
az 1800-as években is állt egy kereszt. 
Ökrös István önkormányzati képvi-
selő elevenítette fel ennek a  történe-
tét.
– Az 1800-as évek végén valamikor 
akkora havazás volt, hogy a farka-
sok levonultak a környékbeli hegyek-
ből, és itt egy lovas kocsit a gazdájá-
val együtt megtámadtak és megöltek. 
Ennek az emlékét őrzi a dombon fel-
állított kereszt – mondta. 
Az első kereszt azonban az évek során 
olyannyira megrongálódott, hogy le 
kellett cserélni. A második kereszt-
fát az ötvenes években állították fel, 
mely egy viharban, tavaly februárban 
dőlt ki. Először ugyanazt a keresztet 
szerették volna felállítani, de az már 
olyan rossz állapotban volt, hogy erre 
nem volt lehetőség. 
A lakosság összefogásának köszönhe-
tően december végére elkészülhetett 
az új kereszt. Ez erős aljzatot, vala-
mint vasalást kapott, az alapot pedig 
kellően kibetonozták, így az új épít-
mény várhatóan tartósabb lesz, mint 
elődei voltak.

Hírek

Dobronoky akcióban
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A 75 éves korában elhunyt Robert Christian Bachmann professzorra emlékezve

Zenével szolgálni
A svájci német Robert Christian Bachmann zene-
szerző, karnagy és zenetudós, a Szent Gellért Fesz-
tivál alapító igazgatója volt. Művészi pályája utóbbi 
két évtizedében Magyarországon és Magyarországról 
szolgálta a zenét, a saját feszes igazság-ritmusában 
magyarrá erősített üzenettel Közép-Európának, és 
a szépet és jót visszhangzó Keletnek, egészen Koreáig.

Robert Christian Bachmann élete 
volt a zene, pontosabban a zené-
ben élt, annak határait fesze-
gető, interdiszciplináris progra-
mokat vitt sikerre szerte a világon. 
A Magyarországon 1993-ban kom-
ponált, ausztrál témájú Uluru című 
transzmediális művét a Royal Phil-
har mo nic Zenekarral mutatta be, 
Davosban vezényelte az Orosz 
Nem zeti Zenekart, aminek társkar-
mestere lett. 
Bachmann húsz éve telepedett le a   
Cserhát közepén a kelecsénypusztai 
kastélyban, hogy feleségével, Ullein-
Reviczky Lovice Máriával egy 
sugárzó erejű szellemi-művészi épít-
kezésbe kezdjenek. Egymást követ-
ték a koncertek a zenei világ jeles 
művészeivel, és köréjük szervezték 

az európai, benne a magyar kultúrára 
figyelő rendezvényeket. Bachmann 
immár Kelecsénypusztáról járta 
a  világot, éppúgy dirigálva a  Buda-
pesti Filharmonikusokat és a Buda-
pesti Szimfonikusokat, mint a  sze-
gedi Szent Gellért Akadémia 
Zene karát, amit ő alapított a Gál 
Ferenc Főiskola Zenetudományi és 
Etika Intézetében. 
Bachmann professzor itthon volt 
Szegeden, nagy kitartással hozva 
létre a Szent Gellért Fesztivál soroza-
tot az európai zenekultúra megújuló 
üzenetei és a musica sacra számára. 
A  más kontinensekről is meghí-
vott ifjú tehetségekkel és a fesztivál 
zeneigazgatójával, az amerikai-ko-
reai Yoon Kuk Lee karmesterrel, 
valamint a Szegedi Szimfonikusokat 

igazgató Gyüdi Sándorral tizenkét 
évadon át vitték sikerre egyházme-
gyénk fesztiválját a szegedi Dómban 
és budapesti Zeneakadémián tartott 
koncertekkel. Bachmann professzor 
zenetudós is volt, a szegedi fesztivá-
lon multidiszciplinárisan tárgyalták 
a zene alkotási folyamatát, lélektani 
és fiziológiai vonatkozásait. 
Nagy szüksége van a világnak jó 
polgárra, hitvallókra, az értékeket 
keresőkre. Bachmann professzor 
mindezt a zenével tette, ennek elis-
merése volt, amikor Esztergomban 
átvehette a XVI. Benedek pápa által 
adományozott Nagy Szent Gergely 
Rend parancsnoki fokozatát, vagy 
amikor Budapesten megkapta a  Pro 
Cultura Hungarica díjat és a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztike-
reszt jét, végül amikor a szegedi 
Dómban koncertjeivel elnyerte a kö - 
zönség elismerését.

Nekrológ
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Újdonságok a szegedi dóm egyházzenei életében

Küldetésünk a kultúra 
és a mûvészet megôrzése 
és gazdagítása
Az egyház és a zene fontos kapocs a kultúra gazdagítása 
terén. Kiss-Rigó László püspök, a székesegyház zene-
igazgatói teendőivel Szamosi Szabolcs orgonaművészt, 
egyházzenészt bízta meg. A  feladat a  húsvéti ünnepi 
szentmise zenei vezetésével indul. Az egyházmegye és 
a Filharmónia Magyarország együttműködésével 2020-
ban öt különleges találkozást, öt olyan hangversenyt 
hallhat a közönség, ahol a hangszerek királynője mindig 
újabb és újabb arcát mutatja meg.

A Filharmónia Orgonabérlet idei 
évada igazi zenei tűzijátéknak ígérke-
zik a pápa kórusával, a Westminster 
katedrális orgonaművészével és más 
világhírű fellépőkkel. Martin Baker 
koncertorgonistaként világszerte 
elismert művész, zenei vezető, orgo-
naművész, kórusának karnagya. 
A Westminster Katedrális világhírű 
orgonaművésze ragyogó improvi-
zációs játékával 1997-ben első díjat 
nyert a  Szent Alban Nemzetközi 
Orgona Fesztivál improvizációs ver-
senyén. 
Az orgonaszerető közönségnek jó 
hír, hogy a  2019-es Orgonabérlet 
elmaradt koncertje idén április 5-én 
kerül megrendezésre a  Dómban. 
A koncerten változatlan felállásban, 
fantasztikus műsorral várja a közön-
séget Szamosi Szabolcs és Várdai 
István. Az orgonaművész és a világ-
hírű csellóművész koncertje igazán 
különleges, mert ritkán hallhatjuk 
együtt az orgonát és a csellót.
Pünkösdkor a Filharmónia Magyar-
ország Con Spirito Egyházzenei Fesz- 

tiváljának Szeged is otthont ad egy 
kiemelkedő koncert erejéig. Ez alka-
lomból a bérlet májusi hangversenyén 
a  pápa kórusát, a  vatikáni Sixtus-
kápolna kórusát hallhatja a közönség 
a  szegedi dómban. A  kórus eredete 
az egyház első századaira vezethető 
vissza, sorai ban olyan zenei nagy-
ságok is énekeltek, mint Giovanni 
Pierluigi da Palestrina vagy Josquin 
des Pres. 
Húsz állandó felnőtt énekesből és 
harminc fiúénekesből áll a  Pueri 
Cantores kórus, mely közvetlenül 
a  Szentatyának teljesít szolgálatot. 
A fő elkötelezettségük, a pápai litur-
gikus szertartások mellett koncert-
jeiken céljuk a  zenei és liturgikus 
történelem felvázolása, valamint az 
egyház evangelizációs küldetésének 
kifejezése.
Szeged nyáron sem marad orgo-
nakoncertek nélkül. Idén második 
alkalommal kerül megrendezésre 
az Orgonák Éjszakája országszerte. 
A városban is több program várja az 
orgonaszerető közönséget. Szegeden 

augusztusban újra Orgona Pont, ahol 
a  hangszerek királynője újra táncba 
hív egy-egy hangszert és énekhan-
got. 
A nyári szünet után szeptember 
13-án folytatódnak a bérletes hang-
versenyek. A  harmadik koncerten 
Somogyi-Tóth Dániel orgonaművészt, 
Debrecen város főzeneigazgatóját 
és a  Kodály Filharmónia Debrecen 
rézfúvós együttesét köszönthetik az 
Orgonabérletben. 
Novemberben a  fiataloké a  fősze-
rep! A mindössze 22 éves orgonamű-
vész, Stephan Pollhammer a nemzet-
közi Maria Hofer Orgonaverseny és 
a  nemzetközi Rheinberger Orgona-
verseny első helyezettje volt 2019-
ben. A  Filharmónia Magyarország 
bérletében ezúttal egy formabontó 
hangversenyt hallhatnak a  fia-
tal orgonaművésztől és az Óbudai 
Da nubia Zenekartól. 
Decemberben Kovács Szilárd orgo-
naművész és a Pécsi Bazilika Mozart 
Kórusa egy karácsonyi hangulatú 
koncerttel zárják az évadot és az évet. 
A koncerten Szamosi Szabolcs vezé-
nyel. A dóm különleges akusztikájú 
terében az orgonaművész improvizá-
ciói és a  kórus felcsendülő dallamai 
egyedülálló zenei élményt ígérnek 
a közönségnek.

ti

* * *
A koncertekre jegyek válthatók 
a Filharmónia Magyarország szegedi 
irodájában (Szeged, Klauzál tér 7.;
+36 62 425 260; szeged@filharmonia.hu),
a Ticket Express jegyirodáiban, vala-
mint online a www.jegymester.hu 
oldalon. A bérletről további informá-
ciót találnak a www.filharmonia.hu 
oldalon.



Társrendező 
a Szeged-Csanádi
Egyházmegye

Új évad
2020

Az orgona mesterei

Bérletár: 12 900 Ft

Bérlethosszabbítás esetén: 10 900 Ft
Bérlethosszabbítás  február 21-ig!

2020. március 26. 19:30
Martin Baker - orgona
A Westminster Katedrális orgonaművésze
és zeneigazgatója

2020. május 28. 19:30
A vatikáni Sixtus-kápolna 
kórusa

2020. szeptember 14. 19:30
Somogyi-Tóth Dániel  - orgona
Kodály Filharmónia Debrecen 
rézfúvós együttese

2020. november 13. 19:30
Stephan Pollhammer  - orgona
Óbudai Danubia Zenekar

2020. december 29. 19:30
Kovács Szilárd - orgona
Pécsi Bazilika Mozart Kórusa
vezényel: Szamosi Szabolcs

Jegy- és bérletvásárlás a Filharmónia szegedi 
irodájában (Klauzál tér 7.), valamint online 
a jegymester.hu oldalon.

2020
Szegedi Dóm
www.filharmonia.hu

Filharmónia
Orgonabérlet

A 2019-es bérlet elmaradt koncertjének új időpontja:
2020. április 5. 19:30
Várdai István - cselló
Szamosi Szabolcs - orgona

A műsor-, időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás jogát 
fenntartjuk, melynek függvényében a bérletár is változhat.
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