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Amanso Brendan Chika
újmiséje a kisteleki Szent István-templomban.  
Ebben a közösségben lett káplán.

Nnadi Onyedikachi Benjamin
elsô szolgálati helyén, a békéscsabai Páduai 
Szent Antal-társszékesegyházban tartotta újmiséjét.

Balogh Ottó
újmisés képei az orosházi Jézus Szíve-

templomban készültek. Ottó atya 
Gyulán kezdi kápláni szolgálatát.
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Államiságunk 1020. ünnepe és egyházmegyénk fennállásának 990. évfordulója al-
kalmából államalapító szent királyunk fiához, Imre herceghez írott intelmeiből idé-
zünk. Ezzel tisztelgünk az első magyar királyunk által lerakott fudamentum előtt, 
amely számos bal- és jószerencse után ezer éve megtartja hazánkat.

 „ …parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre, 
…ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. 
Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz 
láthatatlan és látható ellenségeid ellen (…) Ha valami-
kor uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen! –, 
kik az egységbe fűzött Szentháromságot megosztani 
vagy kisebbíteni vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: 
az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegy-
ház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, 
hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. 
Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorul-
tul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, 
különös gondod legyen.”

 „ … a hit után az egyház foglalja el a második helyet, 
az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik 
Krisztus vetette el magját (…) És ámbár mindig hajt új 
sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják (…) 
Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őrö-
ket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket 
mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunya-
ságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megro-
moljék s megsemmisüljön (…) Azért is nevezték az első 
királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbítot-
ták. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed bol-
dogabb és hosszabb legyen…”

 „A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje (…) ked-
ves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpa-
pokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, 
ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsül-
nek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged 
a mindenható Istennek…”

 „Az uralom negyedik dísze a főem-
berek (…) szívessége és bizalma (…) Ha 
békeszerető leszel, királynak és király fiá-
nak mondanak, és minden vitéz sze-
retni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlöl-
ködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok 

és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba 
borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod…”

 „A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, 
hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén 
(…) Mert amiként különb-különb tájakról és tartomá-
nyokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyel-
vet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét 
emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti…”

 „ …A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom sze-
rint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki 
ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni 
törvényekre sem ügyel (…) Mert nehéz lesz megtar-
tani e  tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod 
a korábban királykodó királyokat…”

 „Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb 
járuléka (…) az imádsággal fohászkodtak hát a régi kirá-
lyok, te is ugyanezzel fohászkodj (…) Imádkozz azért is, 
hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megaján-
dékozzon az erények összességének segedelmével, s így 
legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet…”

 „ Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koroná-
ját (…) Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség 
szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak 
kell nevezni (…) Légy türelmes mindenekhez, nem-
csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek 
a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túl-
ságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy aláza-
tos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy 

majd mértékletes, hogy mértéken túl sen-
kit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, 
hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy 
becsületes, hogy szándékosan soha sen-
kit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, 
hogy elkerüld a  bujaság minden bűzét, 
valamint a halál ösztönzőjét.”

Szent István király intelmei
Imre herceghez
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Három diakónust szenteltek pappá a szegedi székesegyházban

„ Ez nem az út vége, 
hanem az új út kezdete”
Július 25-én, Szent Jakab apostol napján a szegedi szé-
kesegyházban Kiss-Rigó László püspök áldozópappá 
szentelte Amanso Brendan Chika, Balogh Ottó, va-
lamint Nnadi Onyedikachi Benjamin diakónusokat. 
Alapvetően az év egy korábbi napjára tervezték a dia-
kónusok felszentelését, azonban a koronavírus-járvány 
következtében erre nem volt lehetőség, így Szent Jakab 
apostol napjára halasztották az ünnepi szentmisét.
Kovács József, a szeminárium rektora 
kérte a püspököt, hogy a keresztény 
nép és az elöljárók véleménye alap-
ján szentelje föl a három diakónust. 
Kiss-Rigó László az ünnepi szentmi-
sén kiemelte: „Nem az a fontos, hogy 
ki mekkora tekintéllyel rendelkezik 
egy közösségben, hanem az, hogy 
Jézus lelkületével végezzük munkán-
kat. Azt kívánom, hogy mindhár-
man Jézus útmutatása szerint keres-
sék az igazi nagyságot és az igazi 

boldogságot. Ha így tesznek, akkor 
meg is fogják találni. Kívánom, hogy 
másokat is ebbe az irányba vezesse-
nek, hiszen a pappá szentelés az nem 
az út vége, hanem az új út kezdete” – 
mondta a püspök. 
A püspöki homíliát követően a jelöl-
tek a püspök kérdéseire válaszolva 
kifejezték készségüket a szent rend-
del járó kötelezettségek végzésére, 
majd a püspök elé térdelve engedel-
mességet fogadtak. A mindenszentek 

litániájának éneklése alatt a jelöltek 
arcra borultak, ezzel is kifejezve tel-
jes odaadásukat Istennek, majd a fel-
szentelő ima következett, ami után 
a  frissen fölszentelt papok felvették 
a miseruhát, a püspök pedig krizmá-
val kente meg a tenyerüket. A szegedi 
Szent Gellért Szeminárium három 
végzős növendéke így egy életre szóló 
elköteleződést vállalt Jézus Krisztus 
meghívására. 
Az orosházi származású Balogh Ottó 
hosszú utat tett meg addig, mire 
meghallotta Jézus hívását, a környe-
zetében élők azonban már kisgyer-
mekkorában látták, hogy pap válhat 
belőle. A középiskola végén döntött 
az egyházi hivatás mellett, a jövőben 
pedig a hozzá hasonló, eltévedt fiata-
lokat szeretné a hit és Isten felé irá-
nyítani. Balogh Ottó Gyulán teljesít 
szolgálatot.
Szintén a fiatalokkal szeretne foglal-
kozni Nnadi Onyedikachi Benjamin, 
aki Békéscsabán kezdte meg szolgá-
latát. „Jézus is arra tanít bennünket, 
hogy a legfiatalabbakat is fogadjuk 
be, és tanítsuk őket a hitre, szerintem 
az egyik legfontosabb már gyermek-
korban megalapozni Isten szeretetét. 
Engem is így neveltek a szüleim és 
a püspökeim otthon és itt, a Szeged-
Csanádi Egyházmegyében” – fogal-
mazott. 
A nigériai származású Amanso Brendan 
Chika elárulta, hosszú út vezetett el 
a  pappá szenteléséig. „Amikor meg-
hallottam Jézus Krisztus hívását, két-
séget éreztem, hogy képes leszek-e fel-
nőni ehhez a hivatáshoz. Isten viszont 
erőt adott a papsághoz vezető úton, és 
nagyon boldog vagyok” – jelentette 
ki. Amanso Brendan Chika rengeteg 
tervvel készül a kisteleki egyházkö-
zösség számára. egri dóraA jelöltek arcra borulva fejezik ki Istennek teljes odaadásukat
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Bemutatjuk a három újmisést
Öt fiatal teológus fejezte be tanulmányait a Szent Gellért Szemináriumban. Hárman szeged-
csanádi egyházmegyések, ketten kalocsa-kecskemétiek. A tanulmányok öt éve alatt sok válto-
zást éltek meg, míg az utolsó három évre hárman anyaországiak, ketten Nigériából, egy társuk 
Erdélyből származók maradtak. A nemzetközi társulat összetartó, egymást segítő csapattá vált 
– írja le Balogh Ottó évfolyamukat. Az orosházi fiatal számára értékes tapasztalat volt meg-
ismerni más kultúrát. Türelmet és nyitottságot tanult messziről jött társaitól, és az, ahogyan 
őket beilleszkedni látta, példát mutatott neki kitartásból, alkalmazkodásból. 

Balogh Ottó: Ráéreztem a szolgálat ízére
Ottót az általános iskola utolsó éveiben a közösség 
húzta vissza az egyházhoz, elsőáldozás után ugyanis 
eltávolodott a hitélettől, sem templomba, sem hittanra 
nem járt. Megismerte a plébánia akkori fiatal pap-
ját, aki lendületével, nyitottságával vonzotta az ifjúsá-
got a plébániára és az oltár köré. Kihagyhatatlan prog-
rammá vált számukra a péntek este, amikor is ifjúsági 
hittanra gyűltek össze a plébánossal. Többen elkezd-
tek ministrálni. Ottó különösen szeretett az oltár körül 
lenni. Nagy lendülettel fordult középiskolában az infor-
matika felé. Úgy gondolta, ez vonzó pálya, ez az ő útja. 
De valahol benne volt a kétség, inkább a papság felé 
kellene elindulnia. Beszélgetései plébánosával, az egy-
házmegye által szervezett hivatástisztázó lelkigyakorla-
tok segítettek a tisztánlátásban, és a fiatal érettségi után 
kimondta az igent. A szeminárium számára, bár az ele-
jén meg kellett küzdenie néhány tantárggyal – ógörög 
és latin – segített belenőni a hivatásba. Értékesek vol-
tak számára a gyakorlati hétvégék az egyházmegye több 
plébániáján. „Ráéreztem a szolgálat ízére, és megerő-
sített, ez az én életem.” Balogh Ottó ennek örömével, 
bizonyosságával várja szentelését és papi működését.

A nigériai újmisések – Amanso Brendan 
Chika és Nnadi Onyedikachi Benjamin: 
Boldog ember többet él
Nigériából Szegedre – hosszú utat tett meg Brendan és 
Benjamin Szegedre térben és időben. Mindketten tizen-
évesen léptek rá a papság felé vezető útra. Hazájukban 
a papság iránt érdeklődők az elemi iskola négy osztá-
lya után kisszemináriumban kezdik képzésüket, érett-
ségi után pasztorális gyakorlatot végeznek, majd spiri-
tuális év következik, s ezután jön a nagyszeminárium. 
A két fiatalember ez utóbbi kezdetén kapott lehetősé-
get püspökétől, hogy Magyarországon folytassák tanul-
mányaikat, itt szenteljék őket pappá a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye szolgálatára.
Nigéria korábbi fővárosában, ma is legjelentősebb gaz-
dasági központjában több mint 20 millióan élnek. 50 

százalékuk keresztény, ennek pedig 20%-a katolikus. 
Az Open Doors keresztény emberi jogi szervezet jelen-
tése szerint jelenleg Nigéria a legveszélyesebb ország 
a Krisztus-hívők számára, a keresztények hite erős. 
A hívők számára életstílus a templomba járni fontos 
nekik, hogy „azonosuljanak hitükkel.” Vallják, hogy 
a boldogság közösségben érhető el, ennek lehetőségét 
adja meg számukra az egyház. 

Brendan és Benjamin 2014-ben érkezett Szegedre. 
Komoly megpróbáltatás volt számukra a nyelvtanulás. 
Megértették, hogy beilleszkedésük egyik legfontosabb 
feltétele a nyelvtudás és a megfelelő hozzáállás, hogy 
az emberek érezzék, be akarnak illeszkedni az itteni 
életbe. Beszélgetésünk hivatásukról a bizonysága, sike-
rült elsajátítani a magyart. 
A nigériai kispapok életszemlélete elgondolkodtató. 
Egy olyan országból jönnek, ahol a vékony gazdag és 
a széles mélyszegény réteg között nincs meghatározó 
középosztály. Állandó a keresztényüldözés. „Próbálunk 
boldogok lenni. Az élet nehéz problémáival szemben 
megtesszük, amit lehet. Van egy mondás nálunk: »a bol-
dog ember többet él«. A nehézségek adottak. Ha szo-
morú vagyok, attól nem oldódik meg semmi. Valljuk, 
tedd meg, ami emberileg lehetséges, ami nem, azt irá-
nyítsd az Isten felé. Ha érzed, hogy mindent megtettél, 
önmagaddal megelégedve fekhetsz le este.”

trautwein éva
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Egyházmegyei hitoktatók 
tanévnyitója 
és elismerése
Augusztus 26-án Orosházán, az Eöt-
vös József Katolikus Általános Iskolában 
rendezték a  Szeged-Csanádi Egyház-
megye hitoktatói nak tanévnyitóját. Az 
ünnepség keretében Kiss-Rigó László 
püspök celebrált Veni Sancte szentmi-
sét a Jézus Szíve-templomban, ahol első 
ízben adták át a hitoktatók elismerésére 
alapított Pro Catechesi-díjakat.

A szentmisén a püspök a hitoktatók feladatának sok-
rétűségét emelte ki és nagyon fontosnak nevezte, hogy 
minden tanévben legyenek olyan katekéták, akik a fia-

talabb generációnak korszerűen, szakszerűen 
és hitelesen adják át a Jézus Krisztusba vetett 
hitük ismereteit. A Szentlélek iránymutatá-
sát és bátorítását is a hitoktatói feladatok sike-

res teljesítéséhez kérte a püspök. Az evangélium-
ból idézett példabeszédet elemezve Kiss-Rigó László 
Jézus emberi kapcsolatairól beszélt. Kiemelte, hogy 
a Megváltó korában is voltak ellenszenves emberek, akik 
értékrendjük ellenére álszent módon alkalmasnak tar-
tották magukat arra, hogy a hit igazságait hangoztassák 
és hirdessék. Kiemelte azonban, hogy Jézus új alapokra 
helyezte a tanítást, 12 apostolt választott maga mellé, 
akiket irányított és nevelt. A püspök iránymutatása sze-
rint a mai katekétáknak is a krisztusi tanítványok közös-
ségéből kell erőt meríteniük, a törtetéssel és a farizeusi 
képmutatással szemben pedig az alázatosság és a szol-
gálatkészség példáját kell alapul venniük. Emlékeztetett 

Kecskés László a plébániai közösségi élet szervezésébe, jelen van 
a kántori szolgálatban, gitáros ifjúsági zenekart vezet 
a  csongrádi Szent József Plébánián, feleségével csa-
ládpasztorációban – jegyesoktatás, családos közösség-
vezetés – is vállal feladatokat. 
László zentai születésű. Számára a pályaválasztás csa-
ládi indíttatás is, édesanyja is hittanár. „Mondhatom, 
hogy a templomban nőttem fel.” Hite megerősödését 
egy karizmatikus lelkigyakorlaton megélt Szentlélek-
tapasztalatnak köszöni, valamint annak a tudatos dön-
tésnek, mellyel nemet mondott egy rá komoly hatást 
gyakorló New Age csoportra. 2003-ban megszerzett 
érettségije után kezdte meg tanulmányait Gál Ferenc 
Főiskolán hittanár szakon, mellette etikát és lelkigon-
dozást is tanult, és elvégezte a kántorképzőt. 2008 óta 
dolgozik a hitoktatásban, tanított Makón, Szegeden, 
majd Dócon egy évet, 2014 óta pedig Csongrádon. 
Tíz éve házas, két gyermeket nevelnek. 
László hivatásként éli meg munkáját. Azt fogalmazza 
meg, hogy hitoktatói munkája során egyre inkább 
katekétává alakul. Munkája alapjának a személyes 
élő istenkapcsolatot és rendszeres imaéletet tekinti. 
Reggelenként minden egyes csoportért imádkozik. 
Fontos számára szakmai felkészültség, a munkatársai-
val való jó közösségi kapcsolat.
– Hiszem, hogy a mag, amit elvetek a hittanórán, 
Isten kegyelméből kikel és növekszik, és ha meg 
tudom mutatni azt az atyai házat, ahol jó lenni, ahova 
mindig be lehet térni, jó talajt vetek ennek a magnak.

Krisztus szeretetének sürgetésében

– Minden hittanóra lehetőség arra, hogy a gyerekek, 
fiatalok valamilyen módon találkozzanak Istennel. 
Ennek kell, hogy az apostola legyek – vallja a 12 éve 
hitoktatóként dolgozó Kecskés László. Óvodától közép-
iskoláig minden korosztályt tanít, bekapcsolódik 
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arra is, mennyire fontos, hogy a hitoktatók munkájuk 
során érezzék Isten megbecsülését.
A szentmise végén átadták az egyházmegye által alapított 
Pro Catechesi-díjakat. Az elismerésben azok részesülhet-
nek, akik a hitoktatás, a liturgikus nevelés és a keresztény 
közösség szervezése területén hosszú évek óta kiemel-
kedő teljesítményt nyújtanak. Kiss-Rigó László a békés-
csabai Menkóné Kiss Mártának és a csongrádi Kecskés 
Lászlónak adta át díjat. t. é.

Menkóné Kiss Márta li tur giá ja, a közösség programjai érlelhetnek gyü-
mölcsöket. És a háttér, hogy a plébániánkon van egy 
erős, hűséges mag, családok közössége, akik számára 
a hit az élet meghatározó része – vonja meg egy több 
évtizedes hitoktatói pálya tanulságát Menkóné Kiss 
Márta. 
A békéscsabai Jézus Szíve Plébánia és a kétsopronyi 
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola hit-
oktatója életét a folyamatos tanulás jellemzi. A Svetits 
Katolikus Gimnáziumban 1983-ban szerzett érett-
ségit követően plébánosa, Tóth Ferenc szalézi atya 
biztatására segédhitoktatói vizsgát tett, és két hitta-
nos csoportban tanítani kezdett. Ifjú házasként, gye-
rekei születése mellett a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karán szerzett hittanári 
diplomát, majd a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskolán hittanár-nevelőtanár, etikatanár szakot 
végzett. Önkormányzati és katolikus iskolákban, 
óvodákban hitoktatás mellett Márta a Kateketikai 
Iroda szervezésében mentorként segíti az egyházme-
gye hitoktatóinak munkáját, és maga is részt vesz az 
iroda továbbképzésein. Célja, hogy megmutassa azt 
az Istent, aki „lelki biztonságot ad az embernek azál-
tal, hogy elfogadja, feltétel nélkül szereti”. A tanítás 
mellett számtalan, egész éven át tartó programmal 
kapcsolja a gyerekeket, sőt az arra igényt tartó szülei-
ket is a templomhoz, a plébániához. Ünneppé vará-
zsolja a jeles napokat, közösséget épít, s ezzel köz-
vetíti a bizonyosságot: van, aki feltétel nélkül szeret.

Tanúságtevô élet a feltétel nélkül 
szeretô Istenrôl

– Hogy a hittanos mennyire vonzható be a temp-
lomba? Ha csak a láthatót nézzük, sokszor remény-
telennek tűnik a helyzet. De ha ott van a gyerekek 
lelkében a hittanórák templomlátogatása, az ünnepek 

Kiss-Rigó László püspök adja át a Pro Catechesi-díjat 
Menkóné Kiss Mártának
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A járvány miatt elmaradt 
eseményekrôl tanácskoztak
Immár tizennyolcadik alkalommal tartották meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
papjainak éves találkozóját június 18-án Gyulán. Az idei eseményen szó esett az 
egyházmegye fennállásának jubileumi ünnepségéről, illetve a járvány miatt elma-
radt események átszervezéséről is. A találkozó különleges volt abból a szempontból is, 
hogy nagycsütörtök helyett most tartották meg az olajszentelő misét.
Hagyománnyá vált, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
papsága Gyulán rendezi meg éves találkozóját. A pap-
szentelések ünnepéhez közeledve az esemény lehetőséget 
adott az egyházmegye aktuális ügyeinek megvitatására, 
illetve a közös imádságra is. 
Az egyházmegyét 1030-ban alapították, idén ünnepli 
fennállásának 990. évfordulóját. A történelem viszontag-
ságai miatt mára három részre szakadt az egyházmegye. 
A Nagybecskereki Szerbiában, a Temesvári Romániában 
és a Szeged-Csanádi Magyarországon található. Ezek 
folyamatos együttműködésben állnak egymással, és mind 
Szent Gellért örökösének tartják magukat. 
–  Szeptember 24-én, Gellért püspök névünnepén és 
vértanúságának emléknapján, az első ősi központ-
ban, Nagycsanádon – régi nevén Marosváron – össze-
jön a három egyházmegye egy ünnepi szentmisére. 
Rákövetkező hétvégén Szegeden lesz egy ünnepi szent-
mise Szent Gellért tiszteletére, ez lesz a központi ünnep-
lése a 990. évnek különböző kulturális, egyéb progra-
mokkal kiegészítve. A három egyházmegye a jubileumi, 
illetve a millenniumi évforduló előkészületeit, meg-
szervezését is együtt végzi – mondta el Kiss-Rigó László 
püspök, majd hozzátette: a koronavírus-járvány sajátos 
helyzetet eredményezett, mely mindenkit kizökkentett 
a mindennapi rutinból, gépiességből és automatizmus-
ból, így később, a veszélyhelyzet végeztével tudatosabban 
élhetünk és tervezhetünk.

Nehézséget jelentett, hogy megszervezzék a különböző 
programokat, például az arról szóló megemlékezést, 
hogy az egyházmegye központját kilencven évvel ezelőtt 
helyezték át Temesvárról Szegedre.
Kovács József általános helynök a találkozó egyik legfon-
tosabb témájának a bérmálások átszervezését nevezte, 
de szó esett a 2020 szeptembere helyett az egészségügyi 
krízisre való tekintettel 2021-re halasztott Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról is. Ugyan az 1938 után 
ismét Budapesten rendezett esemény gyakorlati feladatait 
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye látja el, a lelki fel-
készülésben részt vesz a Szeged-Csanádi Egyházmegye is.
Az idei esemény rendhagyó volt abból a szempontból is, 
hogy a minden nagycsütörtökön hagyományosan a sze-
gedi székesegyházban megrendezett olajszentelő misét 
az akkor érvényben lévő egészségvédelmi korlátozások 
betartása miatt csak most, hónapokkal később és a gyu-
lai Nádi Boldogasszony-templomban rendezték meg. Ez 
a liturgiában használt olajok megáldásának szertartása, 
ezeket használják kereszteléskor, papszenteléskor, bér-
máláskor vagy a betegek ellátásakor.
Az eseményen a közös imádság mellett a papok megújítot-
ták a papszentelésben tett papi ígéreteiket. Az összejövetel 
kötetlen formája lehetőséget adott arra, hogy a jelenlévők 
közvetlenebbül, szabadabban beszélgessenek egymással, 
erősítve az egyházmegye papi közösségét.

e. d.
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Ötezernél is több 
gyermeket gondoz 
nyártól az Ágota 
Hazatalálásra ösztönzi a családjukat vesztett fiatalo-
kat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, amely 
már nyolc megyében gondoz gyerekeket. Így Magyar-
ország legnagyobb nem állami fenntartású gyermek-
védelmi intézménye az Ágotáé lett.

Új feladatokat lát el a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye Szent Ágota 
Gyer mekvédelmi Szolgáltatója jú lius-
tól. A szervezet már nyolc megyében 
– Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-
Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom 
és Pest megyében – és a fővárosban 
látja el a gyermekvédelmi szakellá-
tás feladatait – hangzott el a Dóm 
Látogatóközpontban tartott sajtótá-
jékoztatón. Így már 5204 férőhelyen 
gondozhatnak családból kiemelt gye-
rekeket.
– Magyarországon jelenleg 23 ezer 
gyermek nem a vér szerinti családjá-
ban, hanem nevelőszülőnél vagy gyer-
mekotthonban nevelkedik, a kormány 
pedig elkötelezett abban, hogy minél 

többen nevelőszülőkhöz kerüljenek – 
mondta Fülöp Attila szociális ügyekért 
felelős államtitkár. Hozzátette, szá-
mítanak az egyházi szerepvállalásra 
a szociális ellátásban: a szakellátásban, 

az idős- és fogyatékos otthonok fenn-
tartásában 25, az alapellátásban 44-45 
százalékos az egyház részesedése, 
a gyermekvédelem területén pedig az 

év végére meghaladja a 60 szá-
zalékot.
Kothencz János, a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató 

főigazgatója azt hangsúlyoz ta, 
hatalmas kegyelem és lehetőség a bő -
vülés ahhoz, hogy a gyerekek kiszol-
gáltatottságát kezelni tudják, sebei-
ket begyógyítsák és hazatalálásra 
ösztönözzék a családjukat vesz-
tett fiatalokat. Beszélt arról is, hogy 
Magyarország legnagyobb nem állami 
fenntartású gyermekvédelmi intézmé-
nye az Ágotáé, amely a második leg-
nagyobb foglalkoztató lett Szegeden 
az egyetem után, csaknem 2140 fő 
dolgozik náluk.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
püspöke, Kiss-Rigó László hangsú-
lyozta, az átlagon jóval felül teljesí-
tenek közszolgálatot a köznevelés, 
a  felsőoktatás, valamint a gyermek- 
és ifjúságvédelem területén, most az 
utóbbi feladatkörük bővült, aminek 
örömmel tesznek eleget.
Ágoston Alex például két évig nevelő-
szülőknél élt, júliustól viszont már 
a  Foltán József Módszertani Gyer-
mek otthon gondozza. La  punk  nak 
elmondta, hogy továbbra is tartja 
a kapcsolatot a családdal, de Szegeden 
még több lehetőség várja, szeptember-
től a Gábor Dénes Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanulója lesz. Szintén 
ebben az otthonban van Maróthi Bar-
bara is, aki 9 évig élt nevelőszülők-
nél, 5 hónapja váltott. Ősztől fotós- és 
tánciskolában is tanul majd az általá-
nos iskola mellett. kiss anna

A püspök beszéd közben. Mellette jobbról balra Fülöp Attila államtitkár  
és Kothencz János fôigazgató

Kiss-Rigó László püspök: „Örömmel teszünk eleget a feladatkör bôvülésének”
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A józan észre, Krisztus tanítására
és az evangéliumra  
építsük életünket!
Augusztus 9-én püspöki részvétellel zajlott a gyulai 
Nádi Boldogasszony nagybúcsú. A  szentmise kezdetén 
a tavaly felújított oltárnál és kegyképnél fohászkodtak 
a hívek Máriához.
A magyarok életében és történelmé-
ben jelentős szerepe van Máriának, 
hiszen Szent István közel ezer 
évvel ezelőtt, élete végén ajánlotta 
fel országunkat Szűz Máriának, 
menny bevételének napját, augusz-
tus 15-ét pedig ünnepnappá nyilvá-
nította. A  Csanádi Püspökség ala-
pítójának és első püspökének, Szent 
Gellértnek köszönhetően honosult 
meg a  Nagyboldogasszony elneve-
zés, illetve ebben a korban szentelték 
fel a legtöbb templomot Szűz Mária 
tiszteletére. 
A fennmaradt írásos emlékek alap-
ján 1214-ben már Gyulán is létezett 
egy kolostor, mely a Körös-vidék első 
zarándokhelye lett, 1398-ban pedig 
a  pápa száznapi búcsút engedélye-
zett a gyulai templom látogatói nak. 
A  török hódítás következtében az 
épület elpusztult, a búcsújárás szokása 
pedig elhalványult, és csak 1948-ban 
éledt újjá.
A szentmisén elhangzott, Máriát 
nemcsak azért tiszteljük, mert 
Jézusnak életet adott, hanem mert e 
küldetés szerint élte életét. Alázattal 
és szolgálattal végezte feladatát, bol-
dogságát pedig abban lelte meg, hogy 
folyamatosan kereste Isten szavát és 
szándékát, éppen ezért ajánlotta fel 
neki Szent István az országot.
– Isten nem a nagy, látványos dol-
gokban szólít meg bennünket, hanem 
a  lelkünk mélyén, csendben, szabad-
ságunkat tiszteletben tartva. De aki 
meghallja, és követi őt, az boldogsá-
got tapasztal az életében – emlékez-
tetett Kiss-Rigó László püspök, majd 

hozzátette: számtalan módon ábrá-
zolták már, hogy Isten hogyan szólí-
totta meg először Máriát. Ezek általá-
ban valamilyen különleges eseményt 
mutatnak be, azonban a  Teremtő 
a  legáltalánosabb helyzetekben is 
megszólíthat, csupán meg kell halla-
nunk a hívó szavát.
A püspök kiemelte, ma már nem min-
denki ismeri Krisztust vagy az evan-
géliumot, nem mindenki él a józan 
ész segítségével.
– A józan észre is lehet építeni. 
A  józan ész Krisztus és az evangé-
liumok tanításai. Aki nem a józan 
észre épít, mint tőlünk Nyugatra oly 
sokan a világban, azok bohócot tud-
nak csinálni az emberekből, társa-
dalmakból. Micsoda önpusztítás, 
micsoda degenerált gondolkodás az, 
amit még rajtunk is számon kérnek. 
De hál’  Istennek, úgy tűnik, hogy 
nekünk még megvan a józan eszünk 
– fogalmazott. A püspök ahhoz kérte 
a Nádi Boldogasszony közbenjárását, 

hogy segítse az embereket abban, 
hogy a józan észre és Krisztus taní-
tására építsék életüket, családjukat, 
a közösség, a társadalom és a nemzet 
jövőjének érdekében.
A szentmise szentségi körmenettel 
zárult, mely által a búcsúsok hírül 
adták Krisztus jelenlétét. e. d.
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Bálint Sándor boldoggá avatásáért mutattak be misét Szegeden

Hûséges Istenhez, 
hûséges az emberhez

Augusztus elseje és másodika az 
alsóvárosi ferences közösségnek ket-
tős ünnep: ekkor ünneplik a Havas 
Boldogasszony- és a Porciunkula-
búcsút is. Az első nap nyitó szentmisé-
jét Bálint Sándor boldoggá avatásáért 
mutatták be, melyen a nyugalmazott 
püspök mellett Serfőző Levente kateke-
tikai és ifjúsági referens, szeminá riumi 
prefektus; Németh Norbert, a  Pápai 
Magyar Intézet rektora (ő  nyújtotta 
át májusban a boldoggáavatási eljárás 
positióját); Horváth János, a Debrecen-
Nyíregyházi Egy házmegye lelkipász-
tora és Köllő Sándor szegedi egyetemi 
lelkész koncelebrált.
Bálint Sándor Szegeden született 
1904. augusztus 1-jén, Vasas Szent 
Péter napján. Egész életében több 
szállal kötődött az alsóvárosi feren-
ces templomhoz: kisgyermekként itt 
keresztelték, később itt kötött házas-
ságot Sárával, ide járt szentmisére, itt 
imádkozott minden életszakaszában, 
a meghurcolások, a visszautasítottság 
és az örömök idején is – ennek emlé-
két egy tábla őrzi a mellékkápolnában 
–, és ebben a templomban ravataloz-
ták fel 1980-ban. A néprajztudós pro-
fesszor egyik mellszobra a templom 
kertjében található.
A szentmise főcelebránsa, Gyulay 
Endre személyesen ismerte Bálint 
Sán   dort. A nyugalmazott püspök 
szent  beszédében a Mária-ünnepből 
indult ki, majd Bálint Sándor életéről 
beszélt. A két életútban megmutatta, 

hogyan kötődtek mindketten ahhoz 
a hivatáshoz, amelyet Istentől fogad-
tak el minden pillanatban. A sze-
gedi férfi tisztelte Máriát, rózsafüzért 
imádkozott minden nap, és őt kérte, 
hogy közvetítse számára az életcélt, 
melyet Isten szán neki.
– Isten kiszemelte és kiválasztotta 
Máriát – kezdte prédikációját Gyulay 
Endre püspök –, akinek lelkéből kitör 
a Magnificat himnusz Erzsébet meg-
látogatásakor. Mária minden időben 
a  Megváltó édesanyja, akkor is, ha 
szégyennel, gyalázattal veszik körül, 
de az öröm idején is, sőt még akkor is, 
ha az istenszülőség, a kiválasztottság 
áldozattal jár, a kereszt alatt. Ebben 
a helyzetben lesz János apostol édes-
anyja, az Egyház édesanyja. Bálint 
Sándorban is ott volt minden pilla-
natban az Istenre hagyatkozás, hiszen 
hite szerint minden Istenhez tartozik, 
minden rá tekint. Megnyilvánult hit-
vallása akkor is, amikor körülrajon-
gott ember volt, de a nehézségek ide-
jén is, amiből jutott neki bőven.
1965-ben a hívő férfit elítélték, noha 
nem sikkasztott, nem ölt, nem zsa-
rolt, csupán könyvet adott kölcsön 
barátjának vélt társának, valószínűleg 
Nagy Imréről szóló könyvet. Mégsem 
ítélte el azt az embert, aki őt besúgta, 
hanem azt kérte Istentől az utolsó szó 
jogán, ne tudja meg soha, ki juttatta 
őt a bíróságra. Később megtudta, de 
nem tudott haragudni, a bosszúállás 
szelleme nagyon messzire elkerülte őt.

A per következményeként Bálint 
Sándort elítélték, a népi demokrácia 
ellenségének nyilvánították, ő még-
sem gyűlölködött. 1966-os kény-
szernyugdíjazása után is mindent oda 
akart adni, megírta további könyveit. 
Családi életében is voltak nehézségei, 
ő mégis alázatosan vette pártfogásába 
beteg, őt elhagyó feleségét és gyerme-
két. Segítőkész volt mindig, megbo-
csájtó, azok felé is, akik ártottak neki. 

Jelentős tudományos munkássága 
ellenére alázatos, becsületes, szegedi 
paraszt akart maradni mindig – emlé-
kezett vissza Gyulay Endre.
A szentáldozás után a hívek elimád-
kozták Bálint Sándor boldoggá ava-
tásáért az imádságot, melynek egy 
részletét idézzük: „Sándor szolgád sze-
retett Téged, és mindig figyelt lelkiisme-
rete szavára, amelyben a Te szavadat 
akarta felismerni, és utasításodat meg-
valósítani. Ezért képezte magát, ezért 
ment a nép közé (…). De megalázottsá-
gának és szenvedéseinek útján is benned 
bízott. Téged nézett, és a Te erőddel győ-
zött emberi szenvedélyein.”

vámossy erzsébet/magyar kurír

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Havas Boldog-
asszony-templomában augusztus elsején, Bálint Sándor 
néprajztudós földi születésnapján a templom búcsújához 
is kapcsolódva mutatott be szentmisét Gyulay Endre 
nyugalmazott szeged-csanádi püspök.
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Gyulay Endre nyugalmazott fôpásztor 
személyesen ismerte Bálint Sándort
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Az Evangélium c. mûsor 4. évfolyamában Pál apostol le-
veleit dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 7:30 óra-
kor az M5-ös csatornán, vagy a mediaklikk.hu oldalon!

– Nem elég hinni Istenben, hanem 
Istennek is hinni kell. A hit válasz 
Isten szeretetére – nyilatkozta la  punk -
nak Adamczyk  Bogdan  OFM  Conv 
szerzetes atya, akit július elsejé-
vel a  szegedi minorita 
rendház házfőnökévé és 
a felső városi Szent Miklós 
Plébánia plébánosává ne -
vezte ki a  Minorita Rend 
Tartományfőnöksége. Úgy 
véli, a hit örökség, amit 
az egyház révén kap-
tunk a szüleinktől, de 
ehhez nekünk is hozzá 
kell tennünk a részünket. 
– Fontos, hogy ne csak a 
családi, mindennapi dol-
gainkat helyezzük elő-
térbe, mert az élethez tar-
tozik az is, ami láthatatlan, 
vagyis az Isten, az angya-
lok, a szentek.
A lengyel származású 
lelkipásztor még sosem 
járt Szegeden, így egye-
lőre még idegen környezetben tevé-
kenykedik, de már találkozott Kiss-
Rigó Lászlóval, a  Szeged–Csanádi 
Egyházmegye püspökével is. Mint 

mondta, szeretne szorosabb kapcsola-
tot ápolni az egyházmegye papjaival, 
hiszen eddig a minoriták elzártabban 
éltek, nem volt jellemző, hogy más 
plébánosokkal tartották a kapcsolatot.

Emellett célként tűzte ki a szerzetes-
ház és a templom felújítását is. Mint 
mondja, ez nem egyszerű feladat, 
mert a ház a rendhez, a templom 

Új plébános 
Felsôvároson
A minoriták és az egyházmegye papjai közötti kapcso-
latot is szorosabbra szeretné fűzni Adamczyk Bogdan 
szerzetes atya, aki júliustól Felsővároson szolgál. Jelen-
tős kutatómunkát végez a magyar minoritákról, számos 
könyve is megjelent már.

pedig az egyházmegyéhez tartozik. 
Ezért is fontos, hogy jó együttmű-
ködés alakuljon ki a lelkipásztorok 
között. Célja továbbá a felsővárosi 
közösségekben való tevékenykedés.
Folytatni szeretné az elmúlt századok 
magyar minoritáinak kutatását, amin 
már évek óta dolgozik. Amikor 1995 
januárjában Miskolcra került, közre-
működött a plébánia újságjának elin-
dításában, ami az egyházközség életét 
mutatta be, később a minorita plébá-
niák lapjává nőtte ki magát. Emellett 
egy harmadrendi ferences közösség 
megszervezését is tervezte, amiről 
megírta a Ferences lelkiség című köny-
vet, majd a Pap vagy Te… címűt.
Az egyik legjelentősebb könyve az 
Örömhír, élni az evangéliumot, ami 
prédikációinak válogatása. Negyedik 
kötete, a Kolbe lengyelből átültetett 
fordítás, az ötödik pedig a Keresztúti 
elmélkedések. Történészi kutatómun-
kájának kiteljesedése a doktori disz-

szertációja, ami Kelemen 
Didák életéről, munkássá-
gáról és csaknem 250 éve 
folyamatban lévő boldoggá 
avatásáról szólt.
Bogdan atya 29 éve szol-
gál hazánkban, a leghosz-
szabb időt Miskolcon töl-
tötte eddig.
– Úgy érzem, nekem 
Magyarországon van 
a  helyem, már elég régi 
bútordarab vagyok itt. 
Második hazámként tekin-
tem, Lengyelországban 
szinte már csak ven-
dég vagyok. Nemrégiben 
a  magyar állampolgársá-
got is kérelmeztem – szá-
molt be. 
2013-ban Miskolc városá-

tól a Pro Urbe díjat, 2016-ban pedig 
a Magyar Minorita Rendtartománytól 
a Kelemen Didák-díjat vehette át 
a minorita szerzetes. k. a.
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TO R O N Y I R Á N Y  ❘ Szent Gellért Fesztivál

A pandémia ellenére...
...megünnepeljük Beethoven születésének 250. és a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fennállásának 990. évfordulóját.

Mint a szegedi Szent Gellért Nem-
zetközi Zenei Fesztivál új művészeti 
vezetője, üdvözlök minden szeged-
csanádi zenerajongót, és egyúttal sze-
retném bemutatni önöknek az idei 
fesztivál sajátosságait.

Úgy tűnik, hogy a jelenlegi agresz-
szív világjárvány a kulturális élet 
nagy részét feldúlta az egész vilá-
gon, és ez alól a szegedi Szent Gellért 
Nemzetközi Zenei Fesztivál sem 
kivétel. A fesztivál biztonsági okok-
ból már július vége felé úgy döntött, 
hogy idén törli az összes külföldi szó-
lista fellépését, és feláldozza rezidens 
zenekarát, a Szent Gellért Akadémiát 
is, mivel legtöbb tagjuk azokból 
a  szomszédos országokból érkezett 
volna, ahol a koronavírusos esetek 
száma hetek óta növekszik.
Bizonyos szempontból eleinte meg-
lehetősen komornak tűnt mindez, de 
az érmét megfordítva egy egyedülálló 
lehetőségre bukkantunk, így feszti-
válunkra korunk legkiválóbb magyar 
művészeit sikerült meghívnunk. 
Olyan művészek fogadták el felkéré-
sünket, mint Bogányi Gergely Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 
és a nemzetközileg is elismert hegedű-
művész, Kelemen Barnabás, akik több 
év után most térnek vissza elő   ször 

Szegedre. Másoknak, például a Kele-
men Kvartettnek és Palojtay János 
zongoristának ez lesz az első fellé-
pésük Szegeden. A  Magyar Állami 
Operaház feltörekvő csillaga, Horti 
Lilla szoprán operaénekesnőnek szin-
tén ez lesz első koncertje Szegeden, 
ahol egyébként klasszikus ének szakon 
tanult. Végül Boros Misi és Balázs-Piri 
Soma először adnak a nagyközönség-
nek egy teljes koncertet zongoraduó-
ként városunkban.
Természetesen egyetlen Szent Gellért 
Fesztivál sem teljes szegedi szólisták 
nélkül, mint például a már fentebb 
említett Balázs-Piri Soma, Szeged 
város büszkesége, aki a Virtuózok 2018 
Kicsik korcsoportgyőztese volt. Idén is 
meghallgathatjuk Szélpál Szilveszter 
baritonját, aki Kerényi Mariann zon-
goristával Schubert és Schumann 
dalokat fog előadni.
Ami a koncertprogramokat illeti, 
Beethoven születésének 250. évfordu-
lója alkalmából a zene-
szerző legreprezen-
tatívabb műfajainak 
kompozícióival tisz-
telgünk előtte, melyek 
hegedűn, csellón, zon-
gorán és vonósnégyes-
ben előadva hallgat-
hatunk meg – a fent 
említett okok miatt 
sajnos zenekari elő-
adás nem lehetsé-
ges. A hegedűszoná-
ták közül a „Tavaszi” 
című darabot Kokas 
Katalin, a „Kreutzer” 
címűt pedig férje, 
Kelemen Barnabás fogja eljátszani. 
A legkedveltebb zongoraszonátákat 
– Appassionata, Pathétique, Wald   - 
stein és Holdfény – Bogányi 
Gergely, Balázs-Piri Soma, Boros 
Misi és Palojtay János fogják elő-
adni. A  gordonkára írt kompozíciók 
közül Rohmann Ditta előadásában 

hallgathatunk meg 7 variációt Mozart 
A varázsfuvola című operájának „Bei 
Männern, welche Liebe fühlen…” 
duettjére, illetve a No. 3. A-dúr szo-
nátát, mely véleményem szerint e 
géniusz egyik monumentális alko-
tása. A vonósnégyesek közül a No. 7. 
F-dúr vonósnégyest – mely Josephine 
von Brunsvik grófnő iránti szerelmét 
fejezi ki – adja elő a Kelemen Kvartett.
Végezetül a Szeged-Csanádi Egyház-
megye fennállásának 990. évfordulója 
alkalmából a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar, a szegedi Vaszy Viktor Kórus 
és a Nyíregyházi Cantemus Kórus 
Gyüdi Sándor vezénylete alatt adják elő 
Dohnányi Ernő Missa in Dedicatione 
Ecclesiae, ismertebb nevén a „Szegedi 
mise” című darabot.
Minden koncert – a szeptember 29-i 
koncertet kivéve – városunk lélegzet-
elállító Dómjában kerül megrende-
zés re. Weboldalunkon megtalál min-
den fontos információt a programmal 

és az előadókkal kapcsolatban (www.
szentgellertfesztival.hu).
Minden szeged-csanádi zenerajon-
gónak kellemes kikapcsolódást és jó 
szórakozást kívánok a fesztivál hetére, 
mely szeptember 24-én kezdődik és 
30-án fejeződik be.

yoon kuk lee

Bogányi Gergely koncertje szeptember 26-án lesz a dómban

A Szent Gellért Fesztivál új mûvészeti 
vezetôje: Yoon Kuk Lee
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Iskolapéldák

Az Interreg V-A Románia–Magyar-
ország programban nyert el 210 ezer 
eurót a békéscsabai Savio Szent 
Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda, közösen a romániai 
Zsombolyai Általános Iskolával.
Sztrémi Zsuzsanna, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye pályázati 
referense a  tájékoztatón elmondta, 
hogy a projekt a szomszédos, Békés–
bánáti területek mint néprajzi, kultu-
rális és földrajzi tájegység értékeinek 
feltárására és megismertetésére fóku-
szál.
– A program a hagyományok ápolá-
sán, továbbadásán keresztül igyek-
szik a kulturális identitást erősíteni 
és ezek segítségével a helyben mara-
dásra ösztönözni. A két iskola a pro-
jekt végén megosztja egymással a jó 
gyakorlatok tapasztalatát, ezzel is 
segítve a másik intézmény műkö-
dését. A pályázat lehetővé tette azt 
is, hogy infrastrukturális beruházás 
történjen az iskolák területén, ahol 
olyan közösségi teret hoznak létre, 
ahol kulturális értékek ápolásával, 
továbbadásával foglalkoznak.
Mihaiela Geambazu, a Zsombolyai 
Általános Iskola igazgatója úgy 
fogalmazott, hogy korábban nem 
vettek még részt hasonló együttmű-
ködésben, de bíznak abban, hogy 
a  tapasztalatcsere mindkét fél szá-
mára hasznosnak bizonyul majd.

– A mi településünk zömét román anya-
nyelvű polgárok alkotják, de német, 
roma és magyar nemzetiség is él 
Zsombolyán. A pályázattal az a célunk, 
hogy ápoljunk hagyomá nyain kat és 
a  magyarországi román intézmény 
profi tálhasson belőle úgy, mint mi 
abból, amikor ideérkezünk. A projekt 
részeként a tornatermünket szeret-
nénk átalakítani egy multifunkcionális 
helyiséggé, ahol modern körülmények 
között szervezhetünk konferenciákat 
és bemutatókat egyaránt.
Caimacan Klára, a Savio Szent Do -
mon    kos Általános Iskola és Óvoda 
igazgatója emlékeztetett arra, hogy 

A program a tanulók kulturális identitását erôsíti

Határon átnyúló együtt-
mûködéshez csatlakozott 
a békéscsabai  
katolikus iskola
A Csanád öröksége, iskolák hídja nevű együttműkö-
déshez csatlakozott a békéscsabai Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A résztvevők jú-
nius 29-én mutatták be a programot.

25  éve indult újra intézményük és az 
évek alatt sokat változott kívülről és 
belülről is az iskola. Mint mondta: az 
együttműködés egy újabb fejlődési lép-
csőt biztosít számukra úgy, hogy köz-
ben lehetőségük van arra, hogy őrizzék 
és továbbadják hagyományai kat. 
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
diákjaink megismerjék a határon túli 
magyarságot, ezért minden évben 
részt veszünk a Határtalan pályázat-
ban is, és most újabb lehetőség adó-
dott a Csanád öröksége, iskolák hídja 
nevű együttműködés jóvoltából. 
A programban lehetőségünk adódott 
továbbá infrastrukturális fejlesztésre 
is. Szeretnénk egy olyan rendezvény-
helyszínt kialakítani, amely a helyi 
kultúra őrzésére és továbbadására 
biztosít lehetőséget tanórákon vagy 
éppen foglalkozásokon.
A projekt idén januárban kezdődött 
el, azonban a koronavírus-járvány 
miatt eddig nem nyílt lehetőség az 
utazásra. Az eseményen az is elhang-
zott, hogy az együttműködés határ-
ideje 2021 tavasza, a világjárvány 
miatt viszont meghosszabbíthatják 
ezt a határidőt. 

papp ádám sándor – ti
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Élen a Pedagógiai Kar 
a digitális eszközök 
használatában
Komoly kihívást jelentett tanár és diák számára is a ko-
ronavírus-helyzet miatti átállás a digitális oktatásra 
a köz- és felsőoktatási intézményekben. Nem volt ez 
másképpen a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagó giai 
Karán és gyakorlóintézményében sem, ennek ellenére 
a  nehézségekkel nemcsak sikeresen megküzdöttek, ha-
nem igyekeznek más képzőhelyeknek is példát mutatni 
a digitális eszközök használatában.
Váratlanul, de nem készületlenül érte 
a digitális oktatás szinte azonnali be-
vezetése a Gál Ferenc Egyetem peda-
gógusképző karát és gyakorlóiskoláját 
– derült ki azon az online kerekasz-
tal-beszélgetésen, amelyen a Digitális 
Iskola Program tapasztalatairól beszél-
gettek a Vodafone Magyarország 
Alapítvány szervezésében.
A Gál Ferenc Egyetemet Bíró Gyula, 
az intézmény képzésfejlesztési igaz-
gatója képviselte, aki el is árulta 
a „titkukat”: több éve nagy hang-
súlyt helyeznek arra, hogy mind 
a  pedagógushallgatók a legkorsze-
rűbb képzést kapják, mind a közok-
tatásban tanuló diákok a legújabb, 
infor mációs-kommunikációs tech-
nológiákat alkalmazó pedagógusok-
tól, tanár-, tanítójelöltektől tanul-
hassanak. A  fe  lelősségük hatalmas: 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
több mint tízezer diákot és három-
ezer pedagógust lát el, és ezen felül 
az állami intézményekben dol-
gozó tanárkollégáknak is szerveznek 
továbbképzéseket, hospitálásokat. 
A hátrányos helyzetű családok szá-
mára nagy segítséget jelentett, hogy 
mintegy hatszáz táblagépet tudtak 
a rászorulóknak átadni, a Gál Ferenc 
Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános 
Iskola és Gyakorló Óvodában pedig 

már 2015-ben minden diák tabletet 
kapott. Egy olyan digitális környeze-
tet sikerült kiépíteni a tantermekben, 
amelynek köszönhetően valóban fel-
készült pedagógusjelöltek kaphatják 
meg a diplomájukat. Az együttműkö-
dés részeként a hallgatók megismer-
hetik a legújabb digitális eszközöket, 
technológiákat, hiszen a Pedagógiai 
Kar nem kullogni szeretne e téren, 
hanem élen járni és példát mutatni. 
– A kurzusnak köszönhetően a peda-
gógusképzésben elsők lehetünk azok 
között, akik egy piaci szereplővel 
összehangoltan egy korszerű, valós 
tapasztalatokon alapuló képzési tar-
talmat tudnak megvalósítani – hang-
súlyozta a képzési igazgató.

Ennek részeként – természetesen egy 
online megtartott kurzus kereteiben 
– Éder Márta digitális pedagógia-
szakértő segítette hasznos ötletekkel, 
gyakorlatban bevált módszertani ele-
mekkel a hallgatókat. A főállásban 
tanítónőként dolgozó oktató dicsérte 
a szarvasi egyetemisták lelkesedé-
sét, akik a nyolchetes tanítási gyakor-
lat után már maguk is rendelkeztek 
tapasztalatokkal, hoztak saját ötlete-
ket – nemcsak tanította őket, hanem 
tanult is tőlük. Leszögezte, a tab-
let, az okostábla csupán eszközök, 
arról a pedagógusnak kell döntenie, 
hogy mire használja. Mindezekről, 
valamint arról, hogy diákok, szülők, 
pedagógusok hogyan élték meg a jár-
vány miatti korlátozásokat, hamaro-

san egy tanulmánykötetben is olvashat 
a szakma – bizonyítva, hogy az egye-
temen még járvány idején sem felejtik 
el a tudományos célokat. Éder Márta 
gondolataira rímelt az egyik egyetem 
kutatási eredménye is: a felkészült, 
hivatástudattal bíró tanár igazi moti-
váló erőt ad ilyen helyzetben.
Azért, hogy a pedagógus szabadon ki-
bontakozhasson, a szarvasi intézmény 
hamarosan egy digitális tanteremmel 
is bővülni fog, amelynek eszközeit az 
általános iskolások és a kar hallgatói is 
igénybe vehetik. Hosszabb távon cél-
juk, hogy az egyházmegye területén 
optimális oktatási környezetet bizto-
sítsanak mindenki számára.

tóth marcell

A digitális eszközök iskolai felhasználásáról a pedagógusnak kell döntenie
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Tizenhetedik alkalommal rendezték 
meg Domaszék–Zöldfáson az Egy-
házmegyei Nyári Tábort, amelyen – 
a segítőkkel együtt – mintegy hatvanan 
vettek részt 2020. július 6–10. között. 
Az idei téma, a „közösség” egy olyan 
kulcsszó, amelynek léte elengedhetet-
len a tizenéves – 13 és 18 év közötti 
– korosztályt képviselő táborozók szá-
mára, de egyben új értelmet is nyert 
a  fontossága az elmúlt hónapokban.
– Mikor a tábort szerveztük, ez utób-
biba még nem gondoltunk bele, csak 
a tábor közben éreztem azt, hogy 
mennyire aktuális ez a megközelí-
tés – fogalmazott Tóth Imre szer-
vező, ifjúságpasztorációs munkatárs. 
Hangsúlyozta, fontos számukra, hogy 
az egyházmegyei fiatalok találkozza-
nak egymással, és ennek örömét ott-
honukba, közösségükbe is elvigyék. 
A találkozás öröme mellett azonban 
a biztonságról sem feledkeztek meg a 
rendezők. Már a jelentkezéshez egész-
ségügyi nyilatkozatot kértek a szülők-
től, de az Egyházmegyei Nyári Tábor 
programjait is úgy állították össze, 
hogy a résztvevőket a lehető legkisebb 
kockázatnak tegyék ki. Ezért ez alka-
lommal a  strandolás és a kirándulás 
elmaradt, de programokból így sem 
szenvedtek hiányt a fiatalok, hiszen 

minden nap más irányból közelítették 
meg a „közösség” jelentését.
A nyitónapon Kovács Zoltán atya 
vezetésével azt vizsgálták, hogy az 
egyén, a résztvevő hogyan kapcso-
lódik a közösséghez. Másnap a Don 
Bosco Szalézi Társaságától érkeztek 
nyolcan Óbudáról, hogy bemutassák 
a szerzetesek nézőpontját.
– A csütörtöki programunkon kis, élő 
közösségek bemutatkozásán keresz-
tül igyekeztünk a résztvevő fiatalok 
felé az élő közösség hangulatát köz-
vetíteni. Így mutatkoztak be a piaris-
takhoz köthető Kalazancius mozga-
lom képviselői, kispapok, az Egyetemi 
Lelkészség Lelkes Teneteam névre 
hallgató gitáros közösségből egy gitá-
ros, cserkészek és ministránsok – tette 
hozzá Tóth Imre. – Végül az utolsó 

napon egy házaspár mesélt arról, 
hogy miként jelenik meg az idei tábor 
témája a családok életében. Az emberi-
ségnek nagyon fontos összetartó ereje 
a közösség, amely az életünk minden 
területén megjelenik – foglalta össze 
a tábor tanulságát a szervező.
Azonban természetesen nemcsak 
a  komoly kérdésekről, felnőtt életre 
felkészülésről szólt az öt nap. A lel-
kiekben gazdagodást jól kiegészítet-
ték a közösséget erősítő játékok: sor-
verseny, röplabdabajnokság, éjszakai 
bátorságpróba és más megmérette-
tések. A fiatalok élményekkel gaz-
dagodva térhettek haza, s minden 
bizonnyal nem csak ők remélik, hogy 
jövőre ismét a megszokott módon 
tarthatják meg az Egyházmegyei 
Nyári Tábort. t. m.

Fontos, hogy az egyházmegyei fiatalok találkozzanak egymással, és ennek örömét 
hazavigyék

Közösséggé váltak az 
egyházmegyei nyári tábor 
résztvevôi „Egy kenyér, egy test vagyunk” – Pál apostol 

e  gondolata köré szerveződött az idei Egyház-
megyei Nyári Tábor, amelyet az Ifjúságpaszto-

rációs Iroda szervezett. A koronavírus-helyzet miatt 
a korábbi évekhez képest kisebb létszámú rendezvényt 
tartottak, azonban az eddigi években megszokott lelke-
sedéssel csatlakoztak a programokhoz a fiatalok.
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Országos tornán fociztak 
a Szent Ágotás gyerekek
Állami gondoskodásban élő gyerekeknek rendezett országos labdarúgó tornát Szegeden 
a Szent Ágota Gyermek védelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány. 41 csapatban, 
összesen 450 gyermek- és lakásotthonokban, illetve nevelőszülőknél élő fiatal küzdött 
az elsőségért a Szent Gellért Fórum pályáin. A résztvevők szerte az országból érkeztek 
a Tisza-parti városba – nemcsak a Szent Ágota feladatellátásához tartozó nyolc megye 
területéről, hanem más, katolikus fenntartású intézményekből is.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál a sport-
életrend a mindennapok része. A teljes feladatellátási 
területen – amely júliustól jelentősen bővült – minden 
gyermeknek lehetősége van a rendszeres mozgásra, de 
a  szervezett sportéletnek köszönhetően csaknem ezer 
gyermek sportol aktívan. Sokéves hagyománya van a lab-
darúgó mérkőzéseknek is, ám az országos focitorna elő-
ször került Szegedre. Itt három korcsoportban: gyermek, 
serdülő és ifi kategóriában, nyolc pályán mérték össze fel-
készültségüket a mérkőzések során. 
– Sportéletrendünknek, amely a Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szol gál ta tó nál már évek óta működik, van egy 
mottója: „Élj és játssz becsülettel!” Ennek a kultúrájára, 
értékére igyekszünk mindenki figyelmét felhívni az 
országos tornával – mondta Kothencz János főigazgató 
a megnyitón.
A kezdőrúgást Szántai Levente végezte el, aki 112-szer 
szerepelt bajnoki mérkőzésen a Szeged–Csanád Grosics 
Akadémia felnőtt csapatában. A korábbi kapus, aki jelen-
leg pszichológusként dolgozik az utánpótlás csapatánál, 
a torna résztvevőit arra biztatta, hogy a futball szeretetét 

használják úgy, mint egy jolly jokert: ha valami nehéz 
feladattal állnak szemben bátran húzzák elő ezt a lapot, 
mert segít megküzdeni minden nehézséggel. 
Hogy ez mennyire igaz, azt a nevelőszülőknél élő, 16 éves 
Pintér Maximilián példája is mutatja. A Mindszent iga-
zolt játékosa a tornán a Nagymenők csapatában lépett 
pályára. Mint mondta: nagyon sok helyzetből kisegítette 
már a sport.
– Mikor gondjaim akadtak, egyszerűen csak lementem 
focizni, és jól éreztem magam. Most már nem is tudom 
abbahagyni, az életem részévé vált a labdarúgás – vallja. 
Az egésznapos rendezvény eredményhirdetéssel zárult, 
ahol minden korcsoportban több különdíjat is kiosz-
tottak. A díjakat Szili-Balogh Mária, a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Módszertani Intéz mé nyé-
nek vezetője és Mitykó András, az ÁGOTA Alapítvány 
Kuratórium elnöke adta át a legjobbaknak. Az országos 
labdarúgó tornán gyermek kategóriában a kiskunfélegy-
házi csapat, a serdülőknél a Bácsalmás, míg a legidőseb-
beknél a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sportcsillagok 
végeztek az első helyen. ti
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Szeged–Grosics Akadémia

van az elmúlt hetekben, így min-
denki bízik benne, hogy minden 
rendben lesz, és gond nélkül le lehet 
majd bonyolítani az évet – hangsú-
lyozta Halász László szakmai vezető. 
A jövőben Gyula elsősorban Szeged 
toborzó bázisaként működik majd, 
a  tehetségek kiválasztása a városban 
és a békési térségben már óvodás kor-
ban megkezdődik. 
Szegeden nagyon komoly célokat 
tűztek ki. Az U14 és az U15 számára 
a megerősödött dél-keleti csoportban 

Sikeres volt  
a nyári felkészülés
Lapunk megjelenésekor már minden érintett korosztály 
számára megkezdődött a 2020/21-es labdarúgó baj-
nokság, de hogy a járvány miatt hogyan folytatódik, azt 
nehéz lenne megmondani. Egy biztos, a Grosics Akadé-
mia szegedi és gyulai együttesei a nyáron elvégezték azt 
a munkát, mely megalapozhatja a sikeres szereplést.
Júliusban a szegedi és a gyulai telep-
helyen is megkezdődött a munka, 
ráadásul mindkét helyszínen nyári 
táborokat szerveztek, ezen időszak-
ban napi két edzésen vettek részt 

a  gyerekek. Az idősebb, vagyis 
a  16  év feletti korosztályok immár 
szegedi központtal versenyeznek, de 
a  nyáron mindhárom gárda (U16, 
U17, U19) három hetes, gyulai edző-
táborban pallérozódott. Mindez 
persze lehet, hogy kevés lesz, mert 
a járvány megint átírhatja a terveket. 
– Bizakodásra ad okot, hogy tapasz-
talataim szerint Magyarországon az 
emberek sokkal jobban odafigyelnek 
arra, hogy betartsák a járvány elleni 
védekezés szempontjából kulcsfon-
tosságú előírásokat. Sok munkánk 

Fókuszban a foci és a tanulás
Patkás Sándor (a képen balra) és 
Petka Imre hasznosnak ítélte a felké-
szülés heteit. A gyulai U15 játéko-
sai szeretnének majd minél előrébb 
végezni a tabellán, és persze arra 
is koncentrálnak, hogy nemcsak 
csapat szinten, hanem egyénileg 

is fejlődjenek. Elárulták, a futball 
mellett mindkettőjük számára fon-
tos a tanulás, így nemcsak a focira 
koncentrálnak, hanem figyelnek 
arra, hogy az iskolában is rendben 
menjenek a dolgok.

cs. á.

is a bajnoki cím, illetve az NB I-es 
tagság kiharcolása lesz a cél. Az 
U16–19-es korosztályok feladata 
pedig az, hogy továbbra is fenntart-
sák a magas szintű versenyeztetés 
lehetőségét, vagyis legalább őrizzék 
meg az NB II-es tagságot.

csiszér áron

Halász László szakmai vezetô bízik 
a sikeres szezonkezdésben
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Új kollégium 
Szegeden
Remek körülmények várják a gye-
rekeket a Korda utcai kollégium-
ban. Karsai Károly, az intézmény 
vezetője elmondta, a felújítási 
mun  ká  latok e sorok augusztusi 
begépelésekor még zajlottak, de 
ha minden a tervek szerint alakul, 
akkor szeptember elején, közepén 
beköltözhetnek a fiatalok. – A leg-
modernebb körülmények között 
várjuk a gyerekeket, akik számára 
biztosított lesz a megfelelő háttér 
a labdarúgáshoz és a tanuláshoz 
– mondta Karsai Károly. A kollé-
gium 40 férőhelyes, szeptembertől 
34-en költöznek be.

Patkás Sándor és Petka Imre jó évre számít
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Kamarazene a csillagok 
alatt
Csatlakozva a Filharmónia új nyár esti 
sorozatához, az egyházmegye szék-
épülete, a szegedi püspöki palota ezen 
a nyáron új szerepkörben, koncert-
helyszínként iratkozott föl a kultúra 
térképére. A Pécsett, Veszprémben, 
és Miskolcon is pódiumra kerülő, 
egyedi hangulatú koncerteken klasz-
szikus, jazz és harmonikamuzsika csa-
logatta az igényes muzsika híveit – és 
nem csak a hívő embereket. A szegedi 
sorozat július 17-én vette kezdetét a 
Klebelsberg teremben a Harmónia 
Vonósötös, Kuti Ágnes szoprán és 
Bognár Szabolcs bariton Száguldás, 
Mozart, Szerelem című kamarakon-
certjével. A vonzó címet már csak az 
áriák és kettősök erejéig megidézett 
operák – a Don Giovanni és a Figaro 
házassága – is igazolták. Augusztus 
3-án Bágyi Balázs, Balásy Szabolcs, 
Horváth Krisztián és Gaál Zsófia 
lépett pódiumra az Ilyen a jazz című 
koncertjükkel. A hagyományteremtő 
sorozatot augusztus 24-én Kéméndi 
Tamás harmonikaművész, és a 5 Spirit 
Fúvósötös Táncpárbaja zárta.

Gregor 80
Nyolcvan esztendős lenne minden 
idők talán legnépszerűbb magyar 
basszistája, Gregor József. Noha a köz-
vélemény elsősorban a buffoszerepek 
– Don Pasquale, Dulcamara vagy épp 
a János vitéz francia királya – utolér-
hetetlen megtestesítőjeként tartja szá-
mon, megrendítő alakításokat nyúj-
tott egyebek mellett Borisz Godunov, 
Sarastro, a Turandot Timurja, 
a Bohém  élet Marcellója vagy az 
Anyegin Gremin hercegének sze-
repében is. Egyike volt azon magyar 
operaénekeseknek, akik úgy jutottak 
a nemzetközi operaélet csúcsaira – 
a  New York-i Metropolitan, a  hous-
toni vagy a portlandi opera színpadára 
–, hogy mindvégig hűségesek marad-
tak szülőföldjükhöz, mi több: Gregor 

József csökönyös és kimozdíthatatlan 
vidéki magyar művészként söpörte be 
kivételes sikereit. Országszerte min-
den bizonnyal legismertebb díszpol-
gáráról a művész Dóm téri szobrának 
megkoszorúzásával és nyáresti opera-
gálával emlékezett meg a megyeszék-
hely.

Szûkre szabott 
szabadterek
Mint életünk majd minden terüle-
tét, a járványveszély a nyári kulturális 
programok terveit is alaposan átírta. 
A Szegedi Szabadtéri Játékok háború 
utáni újraindítása, 1959 óta nem for-
dult elő, hogy a Dóm teret ne töltse 
meg esténként négy-öt- (egy időben 
hat-) ezer ember várakozása. Az egész-
ségügyi korlátozások miatt idén erre 
nem nyílt lehetőség, így a Szabadtéri 
programját alaposan át kellett írni. 
A  rendezvénysorozat gerincévé ezért 
a rendesen kiegészítő játszóhelyként 
funkcionáló újszegedi színpad kíná-
lata vált Georg Friedrich Händel rit-
kán hallható, színpadon kiváltképp 
elvétve fölbukkanó, inkább a barokk 
zene ínyenceit vonzó, korai operájával, 
az Agrippinával, Moliére Úrhatnám 
polgárával, valamint Kocsák Tibor 
és ifj.  Harangozó Gyula nemzetközi 
téren is évek óta töretlenül sikeres 

mesebalettjével, a Hófehérkével. Hogy 
a Dóm tér se maradjon egész nyáron 
néptelen, két estére alternatív program-
mal álltak elő. A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar másfél évtizede népszerű 
ajándékkoncertje ebben az évben 
Beethoven szerzeményeire fókuszált. 
A rendkívüli helyzetből erényt ková-
csolva egy ritkán látható klasszikus 
színmű, a magyarul Akárkire fordít-
ható Jedermann is színre került egyet-
len estére Hegedűs D. Géza és Zsótér 
Sándor főszereplésével, Bodolay Géza 
rendezésében. A Játékok 1931-es 
indulását idézően szűkített nézőtér 
előtt lefolyt misztériumjáték aktua-
litását az adja, hogy a salzburgi sza-
badtéri játékok és az ott évente színre 
kerülő Jedermann egyike volt a szegedi 
Szabadtéri alapítói előtt lebegő pél-
daképeknek. A Gyulai Várszínház is 
igyekezett alkalmazkodni a körülmé-
nyekhez: a sokszínű és irodalmi érte-
lemben igényes kamaraestek mellett 
színpadra állították a zentai csata tör-
ténetét és a Hair című kultuszmusicalt. 
Zsombón két felhőtlen kikapcsoló-
dást ígérő előadásra ácsoltak színpadot, 
Mórahalmon pedig az eredeti tervek-
nek megfelelően több operett-, illetve 
musicalprodukcióval lépett közönség 
elé a Patkó Lovas Színház. 
A járványhelyzet által előidézett kény-
szerű otthon maradás a kulturális 
élet számos szereplőjét újszerű kul-
túraközvetítési formák kiötlésére sar-
kallta. A veszélyhelyzetben koncertek 
és közönség nélkül maradt Szegedi 
Szimfonikus Zenekar művészeiből 
álló kamaraegyüttesek szokatlan szín-
helyeken – lakótelepeken, köztere-
ken – adtak alkalmi hangversenyeket, 
új pártfogókat szerezve a klasszikus 
zenének, esetenként az úgynevezett 
magasművészet és a szélesebb nyilvá-
nosság közötti falakat is megrepesztve. 
Mórahalmon és Kisteleken ugyancsak 
erényt igyekeztek kovácsolni a kény-
szerhelyzetből, amikor jeles muzsiku-
sokat léptettek föl a települések meg-
határozó közterületein.

marton árpád

Kulturális mozaik

Gregor József szobra a Dóm téren 
(Bánvölgyi László alkotása)
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A szeptemberi Mária-ünnepek nyomában

Krisztust adni a világnak
A hagyományos világban – amikor az emberek és kö-
zösségek mindennapjait alapvetően szervezték és meg-
határozták a vallási események – a katolikus egyházi év 
mintegy két tucat Mária-ünnepet tartott számon. Bálint 
Sándor – Szeged kiváló szülöttje, tudós művészettörté-
nész és néprajzkutató, akinek a boldoggá avatási eljárása 
folyamatban van – megfogalmazta, hogy a liturgikus év 
Mária-ünnepek sorozataként is fölfogható, hiszen a ka-
rácsony, a húsvét és a pünkösd mellett ezek a katolikus 
kalendárium legjelentősebb napjai, amelyek nemcsak teo-
lógiai és spirituális igazságokat és tartalmakat közvetí-
tenek a hívő nép felé, de társadalmi és családi értékeket is.
Szeptember hónapban több Mária-
ünnep van. Mária neve napja (szep-
tember 12.) mellett Mária szüle-
tésnapját (szeptember 8.) is ekkor 
ünnepli az egyház. Mária neve – 
amely héber eredetű és vélhetően 
„mirha” (amely az ókori Kelet leg-
drágább illatszere volt) jelentésű – 
önmagában méltó a tiszteletre (neve, 
illetve annak rövidítése éppen ezért 
fordul elő oly gyakran kegytárgya-
kon, liturgikus eszközökön és textí-
liákon stb.). Isten anyja nevének kul-
tusza a barokk korban – Bécs és Buda 
töröktől való fölszabadítása után – 
terjedt el Magyarországon, a névün-
nepet pedig Szent XI. Ince pápa tette 
kötelező a világegyházban a tizenhe-
tedik század végén.
Mária születésének ünnepe pedig 
azért különösen fontos, mert a kato-
licizmus Szűz Máriához kapcsolódó 
tanításai között kiemelt helyet fog-
lal el az a tétel, hogy Mária születé-
sétől – pontosabban: fogantatásától 
kezdve – mentes az áteredő bűntől, 
s éppen ez a tulajdonsága az, amely 
lehetővé tette, hogy Jézus Krisztust, 
azaz a  megtestesült Istent magába, 
a testébe tudja fogadni.
A Mária-tisztelet szeptemberi ünne-
peihez több rítus is kötődik. Elég 

csak arra a szokásra utalni, hogy 
a  régi korokban Kisboldogasszony 
– ez Mária születésnapjának elne-
vezése, míg Nagyboldogasszony 
ünnepe Mária mennybevételének 
augusztus 15-i emléknapja – hajna-
lán a katolikus földművesek kivit-
ték a vetőmagot az udvarra, majd, 
miután a harmat érte, de még nem 
kelt föl a Nap, ismét bevitték a házba. 

Az ebből sarjadó búzáról úgy tartot-
ták, nem támadja meg betegség, és 
gazdagabban terem.
A második vatikáni zsinat előtti 
liturgikus rendben szeptember 24-én 
ünnepelték a hívek Fogolykiváltó 
Boldogasszonyt. A tizenharmadik 
században ugyanis Nolascói Szent 
Péter Szűz Mária sugallatára alapí-
totta a fogolykiváltó rendet, amely-
nek célja a pogányok rabságában – 
akár fogolyként, akár rabszolgaként 
– szenvedő keresztények kiváltása és 
lelkigondozása volt. Napjainkban ez 
az ünnep és ez a misszió átértékelő-
dött: elsősorban a szenvedélybeteg-
ségekben szenvedők „megszabadítá-
sára” kérik ezen a napon a hívek Szűz 
Mária segítségét.
Mint a föntebb említett több évszá-
zados gyökerű vallásos megnyilvá-
nulások és Szűz Mária kétezer éve 
változatlan tisztelete mutatja: Mária 
életének példája ma is aktuális. Ez 
pedig nem más, mint minden keresz-
tény hivatása: Jézus Krisztust – taní-
tását és közösségét – adni a világnak.

miklós péter

História

A szegvári Kisboldogasszony-templom 1927-ben
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Péliföldszentkereszten jártunk

Mentori lelki napok
Az evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus egyszer félre-
hívta apostolait egy magányos helyre, hogy pihenjenek egy 
kicsit. Mi, mentor-katekéták hasonló meghívást kaptunk 
egy háromnapos elvonulásra, feltöltődésre. Egy kihívá-
sokkal teli évet magunk mögött tudva, s egy nagy adag 
bizonytalansággal közeledő tanév előtt állva a program 
szervezője, Szalainé Milasin Katalin a legalkalmasabb 
helyet választotta: Péliföldszentkereszten, a ,,szalézi böl-
csőben’’ az ifjúsággal foglalkozó szerzetesek segítségével 
próbáltunk kérdéseinkre válaszokat találni, a ránk váró fel-
adatokra felkészülni, s ami a legfontosabb: Istenre figyelni. 
Újra felfedezhettük, hogy mennyi segítség, eszköz áll ren-
delkezésünkre, hogy küldetésünket teljesíthessük: a rend-
szeres és figyelmes imádság, a szentségek, a szentségimá-
dás, a társak, a ránk bízottak segítőkészsége... Előadóink 
segítségével megpróbáltunk tetteink mögé nézni: mit 
miért teszünk? Mi a cselekedeteinknek és a módszereink-
nek a mozgatórugója? Emellett betekintést nyertünk a sza-
lézi lelkiségbe, melynek lényeges eleme a fiatalok szeretete. 
A fiatalság – ami nem az életkortól függ – Isten örökké-
valóságára emlékeztet. Isten örökkévaló, tehát fiatal. Miután 
elkészítettük hivatásunk, Isten-kapcsolatunk check-listá-
ját, egy igen elgondolkodtató elmélkedést hallgattunk meg 
a hivatás és az Eukarisztia kapcsolatáról: a szentmise egyes 
részeit tekintettük végig saját életünk tükrében.
Csendes és elmélkedéssel teli programunkhoz egy élettel 
teli ifjúsági zenei tábor adta a „kíséretet”. A gyerekcsapat 

fizikai és akusztikus jelenléte már hangolt bennün-
ket a  szeptemberi tanévkezdésre. Különleges érzésként 
éltünk meg egy olyan hittantáboros hangulatot, melyben 
a felelősség kivételesen nem ránk hárult. 
Természetesen nem maradhattak el az éjszakába nyúló 
beszélgetések, tapasztalatcserék, melyeknek olyan nagy 
szükségét érezzük mindannyian. A harmadik nap – bár 
a szívünk már húzott haza – mégis Péter apostollal együtt 
sóhajthattunk föl: ,,Uram, jó nekünk itt lenni!”

gábor tamás
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Életének 88., papságának 62. évében 2020. 
augusz tus 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének

Bálint Vilmos 
nyugalmazott plébános

Bálint Vilmos atya Hód mező-
vásárhelyen született 1931. ok -
tó  ber 10-én. Papszentelése 
1958. június 18-án volt a szegedi 
dómban.

Szolgálati helyei:
Káplán volt: 1958–1959 Mező-
kovácsháza, 1959–1962 Föl-
deák, 1962–1963 Balástya, 
1963–1964 Battonya, 1964–
1967 Nagykamarás. 1967–
1982 között adminisztrátor 
volt Almáskamaráson.
Plébános volt: 1982–1986 Gyula-
vári, 1986–1987 Nagykamarás, 
1987–1989 Gyulavári, 1989– 
1991 Békéssámson, 1991 Föl  - 
deák, 1991–1992 Gyoma   end- 

rőd, 1992–2000 külszolgálat 
Kárpátalján, 2000–2004 Puszta- 
mérges, 2004–2006 Mesterszállás. 
2006. július 31-én nyugállo-

mányba vonult, életének utol-
 só éveit a szegedi Bálint Sán- 
dor Szeretetotthonban töl- 

tötte. Gyászmiséje augusztus 
14-én volt a hódmezővásárhelyi 
Szent István-templomban, ezt 
követően a katolikus temető-
ben helyezték örök nyugalomra. 
Nyugodjon békében!

†
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Emléktáblát kapott 
az egykori minorita 
szerzetes Szegeden

Emléktáblát avattak augusztus 13-án 
a Szeged-Felsővárosi minorita Szent 
Miklós-templomnál és plébániánál 
Petrás Incze János minorita szerzetes 
tiszteletére. A tudós, népdalokat, nép-
zenét is gyűjtő pap életének ismerte-
tése után az ünnepségen az emléktáb-
lát Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri 
biztosa avatta fel, és mondott köszön-
tőt. – Petrás Incze János annak szen-
telte életének egy részét, hogy megis-
mertesse a világgal a moldvai csángók 
nyelvét, kultúráját, szokásait, hagyo-
mányait és zenéjét. Ezért is tisztel-
günk most előtte, hazája és nemzete 
iránt elkötelezetten végezte mun-
káját – közölte a miniszteri biztos. 
Szilágyi Péter még elmondta: a kor-
mány kiemelt figyelmet fordít a hatá-
ron túli nemzettársaink sorsára. 
Közülük az egyszerűsített eljárással 
több mint 1 millióan szerezték meg 
a magyar állampolgárságot, amely az 
anyaországban élőkkel azonos jogo-
kat biztosít számukra. Támogatja 
a  csángóföldön épülő óvodákat, kul-
túrájuk ápolását is. Az emléktáblát 
Topsi Bálint, klézsei születésű csong-
rádi plébános áldotta meg.

Megújult a muronyi 
Jantyik-kápolna
Ünnepélyes keretek között adták át 
a felújított Jantyik-kápolnát a közel-
múltban a Békés megyei Murony köz-
ség murvahelyi részén. Szigeti Antal, 
a békéscsabai Páduai Szent Antal 
Plébánia plébánosa a jelentős érdeklő-
dés mellett megtartott eseményen el-
mondta, a kápolnát 1861-ben Jantyik 
Mátyás és felesége, Kutyik Mária 

ké  szítette Szűz Mária, a Mennyország 
Király nőjének tiszteletére. Éppen 
ezért az épületben a kis Jézust tartó 
Mária-szobor látható.
A kápolnatoronyban egykor harang 
is működött, hogy a család murva-
helyi birtokán élő és dolgozó csalá-
doknak jelezze reggel, délben és este 
az imádság idejét. A harangot az első 
világháború idején távolították el, be-
olvasztották hadi célokra. Érdekesség, 
hogy az építtető família tagja Jantyik 
Mátyás (1864–1903) festő művész, 
aki ezen a murvahelyi birtokon épít-
tetett magának 1895-ben műtermet. 
Az átadást követően újraszentelték 
a  kápolnát, illetve szentmisét tartot-
tak. A misét Szigeti Antal és Esiobu 
Anayo Augustus, vagyis Ágoston atya, 
a békési Szentháromság Plébánia plé-
bánosa celebrálta.

Tisztelet a hôsöknek

Ezzel a címmel hallgathatta meg 
a  közönség augusztus 20-án Mága 
Zoltán ünnepi gálaműsorát a szegedi 
Dóm téren. A koncert a korona vírus-
járvány első szakaszában áldozatos 
munkát végző egészségügyi dolgo-
zók, rendvédelmi szervek munkatár-
sai előtt tisztelgett. Az esten a  Liszt 
Ferenc-díjas hegedűművész mel-
lett színpadra lépett – többek között 
– Bodrogi Gyula, a  Nemzet színésze, 
Sümegi Eszter Kossuth-díjas opera-
énekes, Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-
díjas zongoraművész, valamint László 
Boldizsár operaénekes. Közreműködött 
a  Budapesti Primarius Szimfonikus 
Zenekar, a Budapesti Gipsy Virtuózok 

és a  Vaszy Viktor kórus. A gálakon-
cert fővédnöke Kiss-Rigó László püs-
pök volt. 

Templomok újulnak meg 
a Magyar Falu Program 
keretében
Mintegy 205 millió forint értékű egy-
házi és önkormányzati pályázatról 
döntött a közelmúltban a kormány 
a Magyar Falu Program keretében. 
Csongrád-Csanád megyében pozi-
tív elbírálást kapott a deszki Urunk 
Színeváltozása görögkeleti szerb rác-
templom, valamint a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye templomai közül 
a szegvári Kisboldogasszony, a maros-
lelei Magyarok Nagyasszonya, a rösz-
kei Páduai Szent Antal és a  ruzsai 
Urunk Színeváltozása Plébánia.
A  100 millió forint összértékű nyer-
tes pályázatoknak köszönhetően meg-
újulhatnak a közösségi terek, vala-
mint lehetőség nyílik plébániánként 
egy közösségszervező munkatárs fog-
lalkoztatására, aki egy éven keresztül 
segítheti a lelkipásztorok munkáját.

Megtörtént az egyetemi 
mûködésre való átállás
A fenntartó Szeged-Csanádi Egy-
házmegye és a Gál Ferenc Egyetem 
arról tájékoztat, hogy a 2020. évi 
XXXIII. törvényben foglaltak szerint 
2020. augusztus 1-jével megtörtént az 
egyetemi működésre történő átállás, 
a hatóságok bejegyezték a Gál Ferenc 
Egyetemet, az Oktatási Hivatal kiadta 
Működési engedélyét. Az új tanév elő-
készületeiről, a megújuló tudományos, 
képzési tevékenységről, a közösségi 
életről az egyetem új honlapja is tájé-
koztat: www.gfe.hu. 
Az egyetem a korábbi felhívás szerint 
tovább gyűjti névadója, Gál Ferenc 
teológusi és lelkipásztori munkájának 
dokumentumait, köszönettel fogadja 
az újabb felvételeket, anyagokat. Az 
egyetemnek kölcsönadott anyagokat 
digitalizálják, és nemcsak az eredetit 
adják vissza, hanem a digitális változa-
tot is. Köszönettel várják a jelentkezést 
a  rektori.hivatal@gfe.hu címen vagy 
a +36 62 420 887-es telefonszámon.
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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.

Paprika Drops: a legjobb dolog, 
amit az ételbe tehet!
 Egy innovatív szolgáltatás a gasztronómiai és higiéniás kultúra fejlődéséhez

Mi is a Paprika Drops?

A Paprika Drops kizárólag természetes anya-
gokból álló intelligens ételízesítő, amely iga-
zán tüzessé teheti ételeinket, azok ízének, kon-
zisztenciájának megtartásával, valamint a chili 
paprika pozitív élettani hatásaival. A termék 
megalkotásánál a legfőbb cél az volt, hogy 
kiváló ételeinket eredeti ízükben élvezhessük, 
miközben erősségüket mindenki saját igényei 
szerint pontosan beállíthassa.

A Paprika Drops célja

A minőségéhez méltó helyet kapni minden asz-
talon, a só és borstartó, valamint az egyesével 
csomagolt fogvájó mellett. Ma már nem lát-
juk szívesen asztalunkon a régi, nyitott só- és 

borstartót, amibe néhányan kézzel is belenyúl-
nak, és nem látjuk szívesen a dobozos, ömlesz-
tett fogvájókat, amiből csak úgy vehetünk ki 
egyet, hogy azt már összefogdosták. A Paprika 
Drops több mint egy termék!

A Paprika Drops lehetséges 
felhasználási módjai

Ételeink csípősségének tökéletes beállítása! 
Mindenkivel előfordult már olyan, hogy főzés 
közben az egyik erős paprika épphogy csak 
csípett a másikból pedig egy fél is ehetetlenné 
tette az ételt. Ez innentől nem fordulhat elő! 
Hiszen a Paprika Drops minden egyes cseppje 
pontosan annyi paprikakivonatot tartalmaz, 
mint az előző.

További információk: 
www.paprikadrops.com

Forgalmazó: 
Dóm Fejlesztő- és Turisztikai 

Szolgáltató Szervezet
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NemzetköziNemzetközi zeneifeszfesztiváltivál

2020.
szeptember 24-30.

13.

a szegedi Dómban

KELEMEN BARNABÁS, hegedű
KOKAS KATALIN, hegedű
PALOJTAY JÁNOS, zongora
HORTI LILLA, szoprán

Válogatott darabok Mozarttól, 
Beethoventől, Mendelssohntól, 
Schumanntól és Brahmstól

2020. szeptember 24. (csütörtök) 19.30 Székesegyház

TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK A TUDOMÁNY ÉS A ZENE KAPCSOLATÁRÓL  
Prof. Dr. Janka Zoltán és Prof. Dr. Párducz Árpád előadásában

2020. szeptember 25. (péntek) 17.00 Gál Ferenc Egyetem - Klebelsberg  terem

Zongoraduók és szóló szonáták 
Mozarttól, Beethoventől  
és Schuberttől

2020. szeptember 25. (péntek) 19.30 Székesegyház

BOROS MISI, zongora
BALÁZS-PIRI SOMA, zongora

Zongora szonáták  
Beethoventől és Schuberttől

2020. szeptember 26. (szombat) 19.30 Székesegyház

BOGÁNYI GERGELY, zongora

Válogatott darabok Mozarttól, 
Beethoventől és Schuberttől

2020. szeptember 28. (hétfő) 19.30 Székesegyház

KELEMEN QUARTET

Missa in Dedicatione Ecclesiae 
„Szegedi mise” szólistákra, dupla 
vegyeskarra, szimfonikus zenekarra  
és orgonára

2020. szeptember 30. (szerda) 19.30 Székesegyház

SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS
VASZY VIKTOR KÓRUS
Vezényel: GYÜDI SÁNDOR

Válogatott darabok Beethoventől, 
Schuberttől és Schumanntól

2020. szeptember 29. (kedd) 19.30 Gál Ferenc Egyetem - Klebelsberg terem

ROHMANN DITTA, gordonka
SZÉLPÁL SZILVESZTER, bariton
PALOJTAY JÁNOS, zongora
KERÉNYI MARIANN, zongora


