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Rendhagyó szemináriumi karácsony
Az előző évektől eltérően idén kará
csonykor az egész közösség együtt
készült és ünnepelt. Szenteste napján
mindenkinek volt feladata, mellyel
ünneplőbe öltöztette a ház közösségi
termeit, az ebédlőt és természetesen
a kápolnát.
A papnövendékek és az elöljárók de
cember 24-én 18 órakor közös ünnepi
zsolozsmát imádkoztak Kovács József
rektor vezetésével, majd a vacsorát
követően megajándékozásra és közös
éneklésre került sor. Éjfélkor a sze
minárium kápolnájában szentmisével
ünnepeltek, melyet Serfőző Levente
prefektus mutatott be.
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Házszentelés
a szemináriumban
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén
házszentelést tartottak a szeminá
riumban, melyet Serfőző Levente
prefektus végzett. A házszente
lés a kápolnában kezdődött közös

imával és a víz megáldásával.
A szentelés során az elöljárók laká
sát, a növendékek szobáit, a dísz
termet, az ebédlőt és még a kondi
termet is megáldották.

A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.
borítófotó: rátkainé kádár andrea
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Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
Mint minden korban, így napjainkban is vannak szinte mindenki által
ismert híres, népszerű vagy éppen közutálatnak örvendő személyek, sztárok,
vagy magukat annak gondoló egyéniségek a közéletben a művészet, a sport,
a tudomány, a politika vagy a gazdaság területén egyaránt. Nagy a szórás arra
vonatkozóan, hogy hogyan válhat valaki közismertté, népszerűvé, sztárrá.
Azt gondolná az ember, kell hozzá tehetség, szorgalom, komoly befektetett
munka, eredmény, valamilyen látványos, de valódi teljesítmény, mint például
a sportban. De itt is és az élet valamennyi területén úgy tűnik, újabb tech
nikák léptek be. Ma inkább kontraszelektált hírességeket, sztárokat látunk, akik számára a tehetség és
a szorgalom inkább akadályozó tényező lettek volna, helyette jóval gyorsabb utat választva látványos,
de szemfényvesztő eszközökkel úgymond felépítik vagy felépíttetik magukat, mint egy terméket. Ezek
után csak úgy berobbannak vagy berobbantódnak a köztudatba, aztán vagy bejön a dolog, vagy nem.
Láttunk már hamar berobbanó, és látványosan eltűnő híres embereket, és olyanokat is, akiket már nem
kíván senki, mégis sztárként élnek tovább, és szórakoztatnak minket.
A Názáreti Jézus más módszerekkel robbant be a kortárs társadalom köztudatába, és amikor meg akar
tak szabadulni tőle – megölték –, még ismertebbé, híresebbé, még népszerűbbé vált, és még többen let
tek követői. A liturgikus év elején, az elmúlt vasárnapok evangéliumaiban az ő köztudatba robbanásának
epizódjaival találkoztunk. Előtte ő nem külső, látványos eszközökkel építette fel magát, hanem csend
ben, szerényen, a színfalak mögött, hivatását átgondolva, küldetéstudatát átérezve. Mintegy 30 évesen
áll az emberek elé, megmutatkozik a nyilvánosság előtt, elkezd tanítani – először a zsinagógákban,
például Kafarnaum városában. Nem hittant vagy erkölcstant, nem is etikát tanít, nem is a vallásos élet
külső gyakorlatát részletezi, hanem az emberhez méltó, értelmes, boldog életre ad hasznos útmutatást.
Mai kifejezéssel élve mindenkivel megosztja az ilyen élethez nélkülözhetetlen kapcsolati tőkéjét: bemu
tatja és összehozza hallgatóit Istennel, akivel ő egyedülálló kapcsolatban van, és bemutatja, megmutatja,
hogyan lehet az Istennel fennálló kapcsolat hátterével kapcsolatot teremteni az emberekkel. Hallgatói
már az első találkozás alkalmából megdöbbentek azon, hogy Jézus teljesen új stílusban tanít, fellebbez
hetetlen tekintéllyel beszél, és hiteles, amit mond. Nem hivatkozik Istenre, sem a tekintélyes prófétákra,
ő a saját nevében beszél. Még fiatal ember, a közélet nem ismeri, nincs mögötte semmilyen gazdasági,
politikai vagy vallási hatalom, mégis karizmatikus tekintéllyel lép fel, magabiztosan határozott, de egy
úttal van benne alázat. És szavait tetteivel hitelesíti: tekintélyét nem a maga javára használja, hanem
karizmatikus erejével meggyógyít egy reménytelenül beteg embert a nyilvánosság előtt. Jelenlétét a tár
sadalomban többé még ellenfelei, későbbi ellenségei sem tudják letagadni.
Ha tájékozódni akarunk az életben, érdemes nekünk is Jézusnál keresni a helyes útirányt.
Kiss-Rigó László
püspök
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Megvan-e köztünk a szeretetösszhang?

Az ökumené közösségében
ünnepeltek a szegedi dómban
Az ökumenikus imahét keretében közös liturgiát tartottak január 19-én a szegedi dómban. Kiss-Rigó László
katolikus, Fekete Károly református és Kondor Péter
evangélikus püspök tanítottak szeretetről, türelemről,
összetartozásról.
együtt tudjuk megélni. Számunkra,
keresztények számára az a szeretet
a példa, ahogyan Isten szeret minket,
ahogyan azt Jézus életében, halálá
ban és feltámadásában megmutatta.
Erre tanított Isten, ezt a szeretet
kell viszonoznunk, most pedig azért
gyűltünk össze, hogy egymás között
is megéljük – fogalmazott Kiss-Rigó
László.
Kondor Péter evangélikus püs
pök az ökumenikus imahét közép
pontba állított gondolatához – „öltsetek magatokra türelmet” – kapcsolta
elmélkedését.
– Mit jelent türelmesnek lenni? –
Erre az egyszerűnek vélt kérdésre

fotók: rátkainé kádár andrea

– Mindannyiunk élete szinte min
den területen kizökkent a megszo
kott kerékvágásból. Megváltozott
közösségeink, gyülekezeteink élete,
és különösen liturgikus életünk.
Ennek ellenére itt vagyunk, hogy
idén is imádkozzunk az egységért –
köszöntötte Kiss-Rigó László szegedcsanádi püspök az ökumenikus isten
tisztelet résztvevőit.
– A mai nap igeszakasza János evan
géliumából Jézus buzdítása az apos
tolai felé: úgy szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket. Mi
emberek magunktól a szeretet leg
nemesebb és legtökéletesebb formá
ját csak korlátokkal, gyarlóságokkal

Kiss-Rigó László katolikus, Kondor Péter evangélikus, Fekete Károly református püspök
és Kondé Lajos plébános a szegedi dómban
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Kiss-Rigó László püspök

nagyon mély választ kaptunk: a türe
lem az a lelkiállapot, amikor várunk
egy zárt ajtó előtt, aminek meg kel
lene nyílni. Sokszor kerülünk bezárt
ajtók elé. Lehet ez a sötét folt a lelki
ismeretünkön, ami egész életünket
megterheli. Lehet egy ember, aki
vel össze vagyunk kötve, akitől ren
geteget szenvedünk, de nem tud
tunk elviselhető közösségbe kerülni
vele, akárhogy próbálkoztunk. De
lehet egy fájdalom, probléma vagy
éppen betegség, ami talán a köze
ledő halál képét hozza elénk. Sokféle
bezárt ajtó lehet az életünkben, ahol
a józan belátás azt diktálja: türelem.
De hiába, ha olyan gyorsan elfogy, és
az ember is felsóhajt, meddig várjak
még? A mi türelmünk olyan, mint a
vékony jégréteg a víz felszínén, mely
egy pillanat alatt beszakad, és ment
hetetlenül merülni kezdünk a saját
kétségeink hullámai között.
A mi türelmünk addig terjed, míg
saját vágyaink valóra válását remélni
tudjuk. Az igazi türelem azonban
nem nehéz helyzetemnek elképzelt
javulására van beállítva, hanem az
élő Istenre, akinek leghatalmasabb

Fekete Károly református püspök

cselekvése Jézus Krisztus, aki maga
is állt egyszer egy reménytelenül
bezárult az ajtó előtt, a halál ajtaja
előtt, és eltűnt annak sötétségében.
De egyszer mégis kinyílt az a kapu,
és az Úr győzelmének világossága
árad ránk azon keresztül. Így az igazi
türelem számára soha nincs végérvé
nyes sötétség, nincsen végérvényes
akadály, nincs soha reménytelenség,

❘ Életünk

kilátástalanság. Ez a türelem azért
nem fogy el, mert a legnyomorul
tabb helyzetben is tudja, hogy van
számára segítség. Így az ember része
lesz Isten egész világ megváltására
kiterjedő hatalmas művének, mely
ben a bezárt ajtó arra tanít, hogy
szabadok legyünk a körülöttünk
élők számára, egészen, mindenkinek
válogatás nélkül.
– Jézus „karakteres arcélű” közössé
get akart, melyben a meghatározó
ismertetőjel a szeretet – kezdte ige
hirdetését Fekete Károly reformá
tus püspök. – Ezt a végrendelet
szerű tanítást azon drámai, utolsó
estén fogalmazta meg, és miként
jét meghatározva felülírta az egyik
ószövetségi – szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat – főparancsot. Úgy
szeressétek egymást, ahogy én sze
rettelek titeket – a mértéket Jézus
önmaga feláldozásával adja. Jézus
azt kérte tanítványaitól, közössé
gük mutassa a szeretetösszhangot,
és ez az, amit rajtunk is számon kér.
Megvan-e köztünk a szeretet
összhang? „Önkorlátozó közösségben”

kell egymásra figyelnünk, ahol köl
csönösen gondoskodnunk kell egy
másról. Ahol ki tudjuk mondani az
evangéliumi mondatot, szükségem
van rád, ahol számon tartó szeretet
tel viszonyulunk egymáshoz. Erre
kell törekednünk ma, ezen a héten
és életünk minden napján – fogalma
zott Fekete Károly.
trauttwein éva

Kondor Péter evangélikus püspök

Sarkadon év közben is aktív
a felekezetek közötti
együttműködés
Rövidített ökumenikus imahe
tet tartottak január 22–24. között
a Békés megyei kisvárosban, Sar
ka
don. Január 22-én, pénteken
Koncz Zsolt református lelkipásztor
a Sarkadi Baptista Gyülekezetnél,
23-án, szombaton Merényi Zoltán
baptista lelkipásztor a katolikus
templomban, 24-én, vasárnap pedig
Karsai Károly római katolikus diakó
nus a Sarkad-Belvárosi Református
Gyülekezetnél tartott istentisztele
tet a Krisztus-hívők egységéért.
Karsai Károly állandó diakónus ki
emelte, hogy a jelenlegi járványügyi
helyzet miatt ugyan minden gyüle
kezet liturgikus élete megváltozott,

mégis megtalálták a módját, hogy
legalább három alkalommal együtt
lehessenek. A diakónus kiemelte,
hogy Sarkadon az ökumenikus egy
séghét után is folytatódik a felekeze
tek együttműködése. Mint mondta,
mintegy huszonötéves hagyomány,
hogy év közben is vannak közös alkal
mak, két-háromhavonta rendszeresen
összegyűlnek.
Merényi Zoltán baptista lelkipásztor,
a gyulai és a sarkadi közösség vezetője
az imádság szerepének fontosságát
hangsúlyozta. Kiemelte, a Bibliából is
azt látja, hogy Istennek nagyon fon
tos az, amikor az ő népe együtt imád
kozik. Fontos az egyéni imaéletünk,
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Merényi Zoltán baptista lelkipásztor

amikor otthon, a saját csendessé
günkben imádkozunk a különböző
napszakokban, de nagyon kedves
az Istennek, amikor együtt, közö
sen szólítjuk meg.
szabó zoltán

fotó: szabó zoltán
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A Don-kanyarban elesett hősök előtt tisztelegtek Szegeden

78 éve történt

A doni áttörés során elesett hősök
előtt tisztelegtek január 9-én a szegedi
Szent József Jezsuita Templomban,
ahol Kiss-Rigó László püspök muta
tott be szentmisét. Mint mondta,
már többéves hagyomány, hogy ezen
a napon – a liturgikus naptár szerint
a karácsonyi időszak utolsó napján –
nemzetünk egyik legnagyobb tragé
diájáról emlékeznek meg. A főpász
tor prédikációjában kiemelte, hogy
bár látszólag nagy a kontraszt a kará
csony és a doni emléknap között,
azonban az első karácsonyokat is tra
gédiák kísérték. Szent István vértanút

karácsony másnapján kövezték halálra
Jeruzsálemben, Heródes király pedig
december 28-án adta ki a parancsot
minden két éven aluli gyermek meg
ölésére Betlehemben és környékén.
A püspök hangsúlyozta, karácsonykor
nem egy egyszerű család gyermeké
nek születését ünnepeljük, hanem egy
olyan gyermekét, aki az emberi termé
szetet felemelte, aki megváltoztatta az
emberi történelmet. Ugyanakkor nem
szüntette meg a gonoszságot, mert az
nem tőle, hanem az embertől való,
mindemellett pedig megadta a lehe
tőséget arra, hogy jobb életet éljünk.

fotó: frank yvette / délmagyarország

1943. január 12-én kezdődött a II. világháború magyar
szempontból legtragikusabb harci eseménye, a szovjet
csapatok áttörése a Don folyónál. A megközelítőleg százharmincezer áldozattal, sebesülttel és eltűnttel járó harcok következményeként alig volt olyan család hazánkban, amelyet ne érintett volna a tragédia. Szegeden
január 9-én szentmisével és koszorúzással emlékeztek
az áldozatokra.

Emlékeztetett, az első karácsonykor
is voltak borzalmak, háborúk és szen
vedések, amiket Jézus maga is meg
élt, azonban nem feledkezhetünk
meg arról, hogy van bocsánat, amit
csak Isten tud megadni nekünk, van
örök élet, amit tőle kapunk, és van
tőle jövő igazságszolgáltatás, ami túl
mutat a történelmen.
A szentmisét koszorúzás követte
a Rákóczi téren álló doni áldo
zatok szobránál. A Vitézi Rend,
a Bajtársi Klub, a megyei Toborzó
és Érdekvédelmi Iroda, valamint
a szegedi önkormányzat helyezte el
koszorúját az emlékműnél.
kiss anna

Kardszentelő Balassi-mise Sze
Kiss-Rigó László főpásztor a szegedi püspöki kápolnában január 20-án celebrált Balassi-szentmise keretében áldotta meg
a Balassi Bálint-emlékkardokat. Az irodalmi kitüntetéssel 1997
óta méltatja a Balassi Kuratórium a magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségű költőket, valamint a magyar költészetet fordító, idegen anyanyelvű irodalmárokat.
A XIV. Balassi-misét ezúttal
Szegeden, a püspöki kápolnában tar
tották, ahol Kiss-Rigó László püs
pök megszentelte azt a két szablyát,
amelyet Bálint napján irodalmi díj
ként egy magyar költőnek és egy kül
földi műfordítónak adnak át. Idén
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Kürti László költőt és az ausztrál Ross
Gillett műfordítót méltatták a kitün
tetéssel.
A magyar alapítású nemzetközi iro
dalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard
eddig 24 éves múltra tekint vis�
sza, a Balassi-misék története ennél
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Bibliás találkozás
az online térben
Konfesszionális és országhatáron átnyúló „bibliás” találkozásra hívott Benyik György szervezésében a Hangos Biblia közössége az Isteni Ige vasárnapján, január
24-én. 10 város 18 intézményéből Szegedtől Gyula
fehérváron át a japán Tsukubáig főpásztorok, biblikus
tanárok, egyházi közösségek és oktatási intézmények
képviselői internetes összekapcsolódásban osztották meg
az őket megszólító igehelyekről gondolataikat.
Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta
nekik) kezdetű apostoli levelében
2019-ben rendelte el az Isten igéjének vasárnapját, mely az ökumeni
kus imahéthez kapcsolódva elmélyí
teni hivatott a kapcsolatokat a Biblián
keresztül mind a zsidó hívekkel,
mind a keresztény felekezetek tag
jaival. Ferenc pápa arra buzdít, hogy
ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük
meg, a liturgiában a Biblia trónusra
helyezésével mutassunk rá Isten igé
jének meghatározó értékére.
Benyik György, a Szent Gellért-temp
lom plébánosa kezdeményezésére

egeden
rövidebb: 14 éves. Ám már ez a his
tória is gazdag: a bécsi Stephansdom,
a kismartoni Ferences-templom,
a szabadkai székesegyház is helyet
adott már neki. Az államhatáro
kon belül többek közt Esztergomba,
Hódmezővásárhelyre, Dabasra, Visegrádra, Gyulára, Bonyhádra zarán
dokoltak el a kardszentelés hagyo
mányának fölelevenítői. Szegeden
kereken tíz éve zajlott le a Balassimise.
A Balassi-kardokat a bonyhádi Fazekas József kovácsolja.
rosta tibor / mti

ezúttal Hangos Biblia készítésére
szerveződött meg a Kárpát-medence
hazai- és külhoni közösségeinek
összefogása, melyben az Ó- és Újszö
vetség könyveit olvasták fel.
– Egészen más viszonyba kerülünk
a Szentírással, ha felolvassuk, vagy
ahogy korábban tettük, leírjuk a szö
veget. Jobban felfigyelünk üzenetére,
teret engedünk annak, hogy egyegy kifejezés szíven üsse a felolvasót
– fogalmazott Benyik György. – Ha
a szent irodalomban kódolt érzel
mek hiányoznak a lelkünkből, csak
a könyvtárba száműzzük ezeket, az
az irodalom meghal – hangsúlyozta
a felolvasás jelentőségét az ötletgazda
biblikus professzor.
A kezdeményezés részeként Isten
igéjének
vasárnapján
tartották

Benyik György plébános, biblikus tanár
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a „szívek konferenciáját” – ahogy
Benyik György nevezte tíz város –
Róma, Budapest, Debrecen, Szeged,
Pozsony, Komárom, Gyulafehérvár,
Kolozsvár, Szabadka, Tsukuba –
tizennyolc helyszínének internetes
összekapcsolódását, melyben a meg
szólalók egy-egy számukra fontos
igehelyet választottak, és egy percben
foglalták össze az ehhez kötődő sze
mélyes élményüket.
A megszólalók között több főpásztor,
köztük Bábel Balázs kalocsai érsek,
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek,
Večerin Slavko szabadkai püspök is
részt vett. Biblikus tanárok és kisebbnagyobb közösségeket képviselő pap
testvérek, szerzetesnővér kapcso
lódott be, köztük Füleczki István,
Nyúl Viktor, Martos Levente Balázs,
a Pápai Biblikus Bizottság tagja,
Molnár Tamás Pozsonyból, Bártfai
M. Zsuzsanna SSND Debrecenből,
Akiyama Manabu János Japánból,
Oláh Zoltán Gyulafehérvárról és
Lépes Lóránt, a szlovákiai magyar
Mária Rádió vezetője. Az ökumeni
kus együttműködés jegyében Balog
Zoltán, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke nyitotta
meg az online konferenciát, akivel
Rómából a Pápai Magyar Intézet
ösztöndíjasai imádkoztak együtt.
A református egyházat képviselte
Pecsuk Ottó, a Magyar Biblia
tár
su
lat elnöke, valamint Kustár Zoltán
professzor és Németh Áron docens
a Debreceni Református Hitt udomá
nyi Egyetemről.
Közösségeik képviseletében szólalt
meg Bereczki Gyöngyvér, a kolozsvári
katolikus teológiai oktatója, Ferencz
Emese, a kolozsvári Mária Rádió
munkatársa, valamint Szabó Károly,
Hangya-Szabó Teréz és Strausz Edina
a szabadkai Keresztény Értelmiségiek
Szövetségétől.
A Hangos Biblia program, melynek
célja, hogy a szakrális térből a magán
térbe kivigyék a Bibliát, 2016-ban
indult. Mintegy 250 helyszínen közel
1400 felolvasó vett részt a felolvasás
ban. Zólyomi Norbert, aki hanganya
gokat éveken át rendezi, elmondta,
hamarosan a teljes szentírás elérhető
lesz a Szegedi Biblikus Konferencia
honlapján.
t. é.
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Újévi töprengések Serfőző Levente atyával

Van cél és van remény,
amiért ismét elindulok

➜ Mi a tapasztalata, mennyire tudjuk elhatározásainkkal befolyásolni életünket?
➜ Az új év sokakat inspirál, hogy elhatározásokat hoz
zon. Fontos, hogy a cél, amit megfogalmazok, a szí
vemben legyen. Sok mindenre vágyunk, ami kezdetnek
kiváló, de lényegesnek érzem, hogy döntéseinket akarati
és lelki téren is komolyan vegyük. Az ember test, lélek
és szellem. Amit eltervezek, azért tennem kell és fontos,
hogy imádkozzak érte. Egy ilyen elhatározással, ha van
benne kitartás és hűség, önmagamnak is tükröt állítok.
Elhatározásaink, személyes döntéseink irányt adnak az
életünknek, megtartó erővel bírnak.
➜ Ön honnan meríti nap mint nap az erőt ezek betartásához?
➜ Mivel egy napom során elég sok minden történik
velem, sokfelé figyelek, megtörténik, hogy amit elkez
dek nem viszem végig, halogatok. Mikor nem látom
a gyors eredményeket könnyedén feladok egy kihívást.
Az állandóság sokat segít, biztonságot, keretet ad a nap
nak, tágabb értelemben az egész életnek is. Nagy áldás
az a közösség, amelyben élek. Itt közösen imádkozunk,
együttlétünkkel folyamatosan alakítjuk egymást, így

T

a megújulást három tényező összjátéknak látom: Isten
kegyelme, a személyes döntés és a külső megtartó erő.
➜ Az egészség a legtöbb embernél a céllista tetején van.
Ön mivel tartja rendben testi-lelki egészségét?
➜ Testünk egészségéért felelősek vagyunk, sok min
den rajtunk múlik. Nem vagyok nagy sportember, de
megpróbálok a lehető legtöbbet mozogni. Minden nap
fotó: lambert attila / magyar kurír

➜ Új esztendőben, új szívekkel – énekeljük újévkor. Milyen érzésekkel, elhatározásokkal kezdte 2021-et?
➜ Januárban mindig visszatekintéssel kezdem az évet.
Szeretem letisztázni magamban, mi van mögöttem, mi
történt velem és bennem. Idén úgy ültem le a gondola
taimmal, hogy tavaly szinte alig történt valami, sok kez
deményezés nem valósult meg. Mit fogok én most ide
leírni? – kérdeztem magamtól. Miközben elkezdtem
összefoglalni rájöttem, hogy a pandémia olyan formában
engedte megvalósulni az eseményeket, melyeket koráb
ban el sem képzeltem. Először vállalkoztunk arra, hogy
egy kis csoporttal gyalog zarándokoljunk el Szegedről
Óföldeákra. Óriási élményként éltük meg. Végül a vis�
szatekintés nagy rácsodálkozást és örömet adott. A jár
ványhelyzet megtanított előre is tekinteni. Sok a kér
dés és félelem mindannyiunkban, de egy biztos: az idő
és a holnap Isten kezében van. Nem kell aggódnom.
Nagyon szeretnék új szívvel, lelkesen belevágni ebbe az
esztendőbe. Idén sokaknak úgy kívántam boldog új évet,
hogy hozzátettem: „és találkozásokban gazdag új évet
kívánok!” Erős bennem a remény, hogy hamarosan újra
örülhetünk egymásnak.

igyekszem áldozni arra, hogy legalább egy sétát tegyek
a városban. Van, hogy erre még a kispapokat is elhívom.
Szeretek gyalogolni, akár hat-nyolc vagy tíz kilométert
is megteszek, ami igazi lelki-szellemi felfrissülést jelent.
Igyekszem összekötni a mozgást az imádsággal: elmél
kedés vagy rózsafüzér szépen beleépült a napi kilométe
rekbe, így nem csak mozogtam, hanem töltekeztem is.
Ajánlom, hogy próbálja ki mindenki.
➜ Lelkipásztorként mire buzdít ebben az új kezdetben?
➜ Az újrakezdés azt jelenti, hogy van cél és van remény,
amiért ismét elindulok. Eszembe jut, hogy Jézusnak
hányszor kellett újrakezdenie. Sokszor beszélünk arról,
hogy mit akarunk tenni, hogyan akarunk megújulni, de
kevés szó esik a dolgok miértjéről. Amit csinálok az a fel
szín, de a miértre adott válasz mindig mélyebbről szüle
tik. Arra buzdítanék mindenkit, hogy merjünk életünk
mélyére nézni. Ez sok mindent megértet, erőt ad, meg
tanít tisztán látni. Nem véletlenül mondta Jézus Péter
apostolnak, hogy „evezz a mélyre” – mert tudta, hogy az
igazán nagy dolgok a mélyben történnek.
t. é.
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Büszkék vagyunk
Caritas Hungarica-díjas
önkénteseinkre
A Szeged-Csanádi Egyházmegye három kiváló önkéntesének munkáját ismerte el
a Katolikus Karitász vezetősége. Mindhárman hosszú évek óta nagy lelkesedéssel és
szeretettel végzik feladataikat. Mivel a díjátadás központi ünnepsége a járványhelyzet
miatt elmaradt, Kiss Ilona, Laurinyecz Györgyné és Nagy Károlyné a szervezet egyházmegyei irodavezetőjétől, Ancsa Molnár Hajnalkától vette át az elismerést
a helyi plébánián.
Kiss Ilona

2006 óta a szegedi Szent Gellért Plébánia karitászcsoportjának
a tagja. Könnyen megtalálja a hangot az idős, magányos, beteg
emberekkel éppúgy, mint a gyermekes családokkal. A tárgyi
adományok közvetítésén túl a lelki gondozásra is kész.

Nagy Károlyné

26 éve végzi segítő tevékenységét
a mezőhegyesi plébánia karitászcsoportjában. Csoportvezetőként
elkötelezettséggel és szeretettel
fogja össze maroknyi csapatát.
Felkutatja a nehéz sorsú embereket,
és mindent elkövet, hogy
segíteni tudjon a bajbajutottakon.
Sugárzó egyénisége példaadás
csoporttársainak és a gondozottjai
nak egyaránt.

Laurinyecz Györgyné

másfél évtizede önkénteskedik
Békéscsabán. Minden fel
adatban lehet rá számítani,
ha kell, szendvicseket készít
a hajléktalanoknak, szakadt
ruhát varr. Kedvessége, szeretetteljes elkötelezettsége miatt
szívesen fordulnak hozzá a rászorulók és a csoporttagok egyaránt.

Elismerésükhöz szívből gratulál a Toronyirány szerkesztősége!

v. m.

Az Evangélium c. mûsor 5. évfolyamában Máté evangéliumát dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 7 órakor az
M5-ös csatornán vagy a T
mediaklikk.hu
oldalon!
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Pandémia idején is segít a Karitász

A gondviselés kinyújtott
karjai az önkéntesek
A járványhelyzet átírta a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász szervezetének
elmúlt évre tervezett programját. A nehézségek dacára azonban örömteli változás,
hogy fiatalokkal bővült az önkéntes segítők tábora, és több segítséget tudtak nyújtani a rászorulóknak. A 2020-as esztendő feladatokat és lehetőségeket egyaránt adott
a karitatív munkára létrejött egyházi szervezet számára, az idei esztendő eseményeit
pedig már gőzerővel tervezik.
Az egész embert hordozzuk
A karitász egyházmegyei központjában, Szegeden,
a Csongor téren folyamatos a jövés-menés: csörög a telefon,
érkeznek a segítségnyújtással kapcsolatos hírek: mely tele
pülésen mire van szükség, melyik felajánlásnak mi legyen
a sorsa – az egyházmegyében működő 43 csoport közel
ötszáz önkéntese rendszeres kapcsolatban áll mind a rászo
rulókkal, mind pedig az egyházmegyei munkatársakkal.
A szervezet koordinátora Kothencz János, aki szerint az
önkéntesek pótolhatatlanul fontos munkát végeznek.
– Ők a gondviselés kinyújtott karjai, akik bizalomra épí
tett kapcsolatot tartanak az elesettekkel – ez kulcsfontos
ságú a számunkra, ugyanis ez alapján tudjuk a természet
beni vagy anyagi támogatásainkat célba juttatni. Velük
olyanokhoz is sikerül elérni, akik egyébként szégyellik

Az Angyalbatyu országos kezdeményezés már hároméves
múltra tekint vissza

T

a helyzetüket. Egy helyi karitászcsoport akár a saját lehe
tőségeit kihasználva is tud nekik segíteni, ha az nem elég,
hozzánk fordulnak. Ugyanakkor lelkileg is támogatjuk
a rászorulókat, ez ugyanolyan fontos része a munkánk
nak, mint a szükségletek feltárása, vagy az adományok
szétosztása: önkénteseink felkeresik a nehéz helyzetben
lévőket, látogatják a betegeket, beszélgetnek velük – ez
az, amivel a katolikus egyház segélyszervezeteként többet
tudunk adni, mint mások. Mi tehát az egész embert hor
dozzuk – ismerteti a legfontosabb feladataikat.

Bővült a létszám, de folyamatosan
várják az önkénteseket

Az egyházmegyei karitász irodavezetője Ancsa-Molnár
Hajnalka, aki két munkatársával együtt szervezi a prog
ramok végrehajtását. Legyen szó hajléktalanokról, nehéz
sorsú családokról, egyedül élő idősekről vagy akár kis
gyermekes nagycsaládokról. A célcsoportok megsegí
tésére országos akciók vannak, amelyek egyházmegyei
megvalósítása az ő feladatuk. Ebben a munkában az
önkéntesek szerepe meghatározó, ezért is nagyon örven
detes változás, hogy az elmúlt évben több fiatal is csatla
kozott hozzájuk.
– A tavalyi évben – talán pont azért, mert az idősebb
önkénteseinket óvtuk a járványtól – sok fiatal állt be
közénk, akik segítettek a bevásárlásokban, a csomagosz
tásokban – veszi át a szót az irodavezető. – Több tele
pülésről is kaptam olyan visszajelzést, hogy azok, akik
a lezárások időszakában csatlakoztak hozzánk és fiatal
segítőként belekerültek az önkénteskörbe, meg is marad
tak köztünk. Ahol nem jelentek így meg fiatalok, ott az
idős önkénteseink kevéssé tudtak helytállni, így előfor
dult, hogy szüneteltették a tevékenységüket a csoportok.
Új csoportok szervezésében a helyi plébániákra tudunk
számítani – meséli a szervezeti élet hátteréről.
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Nőtt a szükség, de több adomány is
érkezett
Hajnalka elmondása szerint tavaly sokkal több kérelem
érkezett be a központhoz mint korábban, de több volt
a lehetőség a segítségnyújtásra is. Egyrészt az egyház
megyétől érkezett nagyobb támogatás, például a SzegedCsanád Grosics Akadémiától kaptak 770 ezer forintot,
ebből tisztító- és fertőtlenítőszereket vásároltak és osz
tottak szét. Másrészt az országos karitásztól is több élel
miszer szállítmány érkezett: tavasszal 100, az őszi-téli
időszakban pedig 192 csomagot kapott az egyházmegyei
központ.
– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal például elkobzás
ból származó textilmaszkokat adott át nekünk, amiket
a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat intéz
ményeinek továbbítottunk. Voltak köztük kisebb, gye
rekeknek való maszkok is, amelyeket oktatási intézmé
nyekhez vittünk el, Kunágotára, Battonyára – sorolja
a konkrét segítségadásokat az irodavezető, de nem állja
meg, hogy meg ne mutassa a képes beszámolót egy
Lak6-támogatás felhasználásáról is. A fotókat nézegetve
kiderül, ez egy olyan országos elosztású forrás, amelyet
közüzemi tartozásokra, épület helyreállításra, közmű
visszakötésre, kútfúrásra, tehát a lakhatás megmentésére
lehet indokolt esetben fordítani. A képek egy kútfúrás
sal együtt járó vízbekötés lépéseit mutatják, így tették
használhatóvá egy egyedülálló, idős bácsi fürdőszobá
ját. Rajta kívül még 22 családot tudtak megsegíteni a 2,6
millió forintos keretből az egyházmegye területén.
– Volt, ahol az önkéntesek is segítettek a munkában –
meséli büszkén.

Az adventi események elmaradtak,
ám az adományok így is célba értek

Az advent a jótékonykodás és az ajándékozás ideje, és ez
annak ellenére is sikeres volt, hogy a Tárjátok ki a szíveteket!programban meghirdetett adománygyűjtéseket a járvány
ügyi korlátozások miatt nem lehetett megtartani. Sok fel
ajánlást kaptak, így tavaly is számos rászoruló családnak
nyújtottak segítséget. Az egyik rendszeres támogatójuk,
Havancsák László vállalkozó, aki az ünnep közeledtével
nyújt anyagi segítséget a szervezetnek. Idén a fia is csat
lakozott a felajánláshoz, az általuk biztosított 1,4 millió
forintból tartósélelmiszer-csomagokat állítottak össze és
osztottak szét a szegedi és a környékbeli karitász csopor
tok. A támogatóknak köszönhetően összesen 367 szegedi
családot tudtak karácsony előtt megajándékozni.
– Az Angyalbatyu-akciót is meg tudtuk szervezni a terü
letünkön. A hároméves múltra visszatekintő országos
kezdeményezés célja gyermekeknek szóló, személyes
kis csomagok adományozása. Ehhez bárki csatlakozhat,
idén gyűjtőpontként a Szent-Györgyi Albert AGÓRA
és a Kaszap István Jezsuita Kollégium jelentkezett, így
összesen 130 ajándékcsomagot tudtunk célba juttatni.

T

Havancsák László és fia rendszers és nagylelkű támogatói
a karitásznak

2021-ben is lehet számítani
a Katolikus Karitászra
Az idei év tervezése természetesen vészforgatókönyves,
mert nem lehet tudni, mire lesz lehetőségük. Ez azon
ban nem zavarja a rászorulók igényeinek begyűjtését,
a munka a csoportok segítségével jelenleg is zajlik.
– Az első akciónk pelenkatámogatás lesz, amely fél évre
elegendő pelenka juttatását jelenti. Az Együtt a babákért!program a Katolikus Karitász és a DM immár tízéves
együttműködésének köszönhetően valósul meg. Fontos,
hogy tudjunk azokról a családokról az egyházmegye terü
letén, akik erre valóban rászorulnak. Hasonló felmérés
előzi meg a Zöldellő kertek elnevezésű vetőmag akciónkat.
Ebbe kertes házzal rendelkező családokat vonunk be, ha
vállalják kertjük megművelését. Önkénteseink vetőmag
csomagokat adnak az öngondoskodásra nyitott háztartá
soknak, majd a teljes termelési folyamatot figyelemmel
kísérik, és tanácsokkal segítik a családokat. Az a tapasz
talatunk, hogy a gyermekek különösen nagy igyekezet
tel vesznek részt a kertészkedésben. Minden családtól
összesítést kérünk, hogy lássuk az eredményességet is.
Így rámutatunk arra, hogy nemcsak a piacon lehet vásá
rolni, hanem a napi étkezéshez sok mindent meg tudnak
termelni maguknak – mondja Hajnalka, majd hozzá
teszi: a járványügyi helyzet ellenére a lelkesedésük töret
len, a programjaik adottak és alkalmazkodnak a körül
ményekhez.
– Szeretettel várjuk mindazokat a csapatunkba, akik
elhívást éreznek a karitatív munka iránt. Azt kérjük
tőlük, tájékozódjanak a helyi plébánián arról, hogyan
kapcsolódhatnak a szervezetünkhöz – zárja a beszélge
tést Ancsa Molnár Hajnalka.
varga márta
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Az ország legnagyobb
gyermekvédelmi szolgáltatója
lett a Szent Ágota
Januártól 13 megyében látja el
a gyermekvédelmi szakellátás
feladatait a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató,
amely az alapfeladatán túl
számos szakmai és egyéb
programmal segíti a lakásotthonokban és nevelőszülőknél
élő gyerekeket.
– 2010 óta érezteti a hatását egyfajta paradigmaváltó szemléletmód gyermekvédelemben. Ekkor Soltész
Miklós államtitkársága idején a nevelőszülői hivatás
népszerűsítésére helyezte a kormányzat a hangsúlyt:
szakítva a túlintézményesült szemléleti struktúrával,
ezúttal a családias nevelés került előtérbe – magya
rázta Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató főigazgatója. – „Minden gyereknek családban a helye” – ez volt az az üzenet, amelyet a kormányzat
megfogalmazott a gyermekvédelmi szakellátás kapcsán.
Olyan stratégiát valósított meg az akkori kormányzat

A nevelőszülő otthont teremt a családját vesztett gyermeknek

T

a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén régóta tevé
keny ÁGOTA Alapítvány koordinálásával, amely során
többezer gyermek kerülhetett családhoz, az intézmé
nyi típusú ellátási forma helyett – részletezte lapunknak
a főigazgató.
Ez a folyamat folytatódott az intézmények számának
ra
cio
na
lizálásával és a nevelőszülői hálózatok férő
helyszámának bővülésével Czibere Károly államtitkár
sága alatt, illetve most is, amikor Fülöp Attila nevéhez
köthető a szakmapolitikai irányítás. Ebben az idő
szakban olyan programok láttak napvilágot, amelyek
a nevelőszülői hivatást népszerűsíttették, ilyen például
a Befogadlak-kampány. Ezt a fajta családias nevelésre
való figyelemfelhívást egészíti ki az a fenntartói feladat
megosztás, ahol a kormányzat a mindenkori történelmi
egyházak számára átadja a gyermekvédelmi szakellátás
működtetését, fenntartását. Így napjainkban görög kato
likus, római katolikus és református gyermekvédelmi
szolgáltatók látják el ezt a feladatot Magyarországon.
– Ezek közül kimagasló a római katolikus egyház és ezen
belül is a Szeged-Csanádi Egyházmegye vállalása, mely
nek köszönhetően idén januártól 13 megyében és a fővá
ros területén, Magyarország legnagyobb gyermekvé
delmi szolgáltatója lett a Szent Ágota. Kiss-Rigó László
püspök bátorságának és vállalásának köszönhetően több
mint hétezer gyermeket gondozunk csaknem háromezer
kollégával – mondta Kothencz János.
Hozzátette, éppen ezért óriási a felelősségük abban,
hogy miként biztosítják ennek a szakellátási formának
a jövőjét. A gyermekvédelmi szakember hangsúlyozta,
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az államtól átvett megyékben igen magas a nevelő
szülők átlagéletkora, ez erőteljes elidősödést mutat,
ráadásul ennek a korosztálynak időnként problémát okoz
a kamasz gyerekek nevelése. Ezért komoly szakmai kihí
vás a toborzás, emiatt is elsődleges feladatuk, hogy fiata
lítsák a nevelőszülői társadalmat.
– Fontos még elmondani – folytatta a főigazgató –, hogy
nagyon sokan összekeverik az örökbefogadás intézmé
nyét a nevelőszülői hivatásvállalással. Az örökbefogadás
végleges sorsrendezést jelent, míg a nevelőszülői hiva
tás átmeneti időszakban megvalósuló gondoskodás, ahol
egy-egy család a saját családján belül neveli a szakellá
tásba bekerült gyereket. Ilyenkor a gyereknek joga és
lehetősége van visszakerülnie a saját vérszerinti családjá
hoz, ennek alapja a kapcsolattartás és annak támogatása.

❘ Tűzhely
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a szolgáltatónk
hazagondozással kapcsolatos erőfeszítései sikeresek, sok
gyermeket gondozunk haza. A végleges sorsrendezés
tekintetében is sikeresek vagyunk, sok örökbefogadás
indul meg a mi területünkön. Mindent megteszünk azért,
hogy a lehető leghamarabb és leghatékonyabban dőljön
el a gyermekek végleges sorsa. Akik nálunk maradnak,
akár nevelőszülőknél, akár kis létszámú lakásotthonok
ban, azokat mindenekelőtt gyógyítani igyekszünk; olyan
támaszt nyújtunk nekik, amelynek eredményeképpen
jóval egészségesebben fejlődnek. Ez a törődés, aggódás
a garancia arra, hogy ezek a gyerekek úgy cseperedhetnek
fel, hogy otthonra, hazára találjanak, és ne kallódjanak el
– fejtette ki Kothencz János.
hajó edina

Először szervezett véradást
az ÁGOTA Alapítvány
Az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben először
szervezett véradást az állami gondoskodásban élő gyermekek
támogatásáról ismert szegedi ÁGOTA Alapítvány. A véradáson a szervezet önkéntesei és a Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató munkatársai vettek részt, több tucatnyian.
– A járványügyi helyzetben külö Kőszegi Eszter például Szolnokról
nösen fontos cél az ország vérkész utazott vonattal Szegedre, hogy
letének folyamatos biztosítása, ezért részt vegyen a szervezet akciójában.
kötelességünknek éreztük, hogy – Régebben rendszeres véradó vol
eleget tegyünk a Vérellátó Szolgálat tam, gyermekeim születése után vér
regionális központja kérésének, szegény lettem egy időre, így sokáig
és mi is segítsünk –
mondta Kothencz János
az esemény kapcsán.
Az alapítvány létre
hozója elsőként adott
vért, mert úgy véli
a példaadásnak máso
kat motiváló ereje van.
Egyetemistaként több
ször is részt vett vér
adáson, most jónéhány
év kihagyás után nyúj
totta ismét jobb karját Kőszegi Eszter közvetlenül a véradás előtt
a tűszúráshoz.
A szervezők a Csongor téri épület nem adhattam vért. Amióta újra
ben minden feltételt megteremtettek megtehetem, mindig jelentkezem,
ahhoz, hogy a járványügyi szabá mert humánus cselekedetnek tar
lyok betartása mellett vért adhas tom. Nincs benne semmi kellemet
sanak az ÁGOTA közösség tagjai. lenség, nem kerül semmibe és mégis
Voltak, akik más megyéből érkeztek, segíteni tudunk vele másokat. Arról
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nem beszélve, hogy csak egészsé
ges ember adhat vért, tehát ez azt
is jelenti, hogy én magam egészsé
ges vagyok. Ami, az utóbbi időben
láthatjuk csak igazán, nagyon fon
tos – mondta véradás közben, moso
lyogva.
Az Országos Vérellátó Szolgálat
tájékoztatása szerint fontos, hogy
megszokott és ismert intézetek mel
lett a véradók munka- vagy lakó
helyéhez közel is legyen véradási
lehetőség, ezért is nagyon értékes
az ÁGOTA Alapítvány kezdemé
nyezése. A járványügyi előírások
betartása a kiszállásos véradásokon
is kötelező, ilyen például a kézfer
tőtlenítés, hőmérsékletmérés, távol
ságtartás, és az, hogy csak az jöj
jön vért adni, aki egészségesnek
érzi magát. Jelenleg a biztonságos
készlethez országosan napi 12001300 véradás szükséges, CsongrádCsanád megyében 100-120. Egy
egység levett vérből vörösvérsejt,
trombocita és fagyasztott plazmaké
szítmény lesz, amelyet akár három
különböző beteg ellátásához is fel
lehet használni.
Kothencz János elmondta azt is, ez
volt az első ilyen alkalom, de szán
dékukban áll rendszeressé tenni,
negyedévente megszervezni, és
kiterjeszteni a véradás lehetőségét
a Csongor tér környékén élők szá
mára is a jövőben.
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❘ Kultúra

Kulturális mozaik
A Magyar passiótól a Jézus
Krisztus Szupersztárig –
90 éves a Szegedi Szabadtéri
Játékok
A zászlódíszbe öltözött Boldogasszony
sugárúton megindul a különvonatokon érkezett közönség áradata. A tribünsorok megtelnek. Megkondulnak
a templom harangjai, a felharsanó
kürtszó jelzi, megkezdődött az előadás
– írta Balogh István atya, a Szegedi
Katolikus Tudósító alapító szerkesz
tője. 1931-et írunk. Voinovich Géza
színpadi művével, a Magyar passióval
indult el az alföldi város helyfoglalása
a magyar színháztörténetben.
A Mátyás király korában játszódó
darab Jézus életét és szenvedéstör
ténetét beszéli el magyar históriai
képekkel átszőve, melyben Szegeden
Hevesi Sándor rendező „főszerep
lővé” avatta a templomot.
A Játékok elindítása része annak az
átfogó, Klebelsbergi Kunó vezette
kultúrpolitikának, melynek köszön
hetően Szeged az európai városok
közé emelkedett. Létrehozása a kul
turális és politikai élet számos jeles
képviselőjének támogatását élvezte.
A folytatás további sikereket hozott,
és a Trianon után felemelkedését
kereső országban a kultúra hatékony
eszköznek bizonyult az elszigeteltség
oldására.
1933-ban került bele a repertoár
ba

és vált elmaradhatatlan darabbá Az
ember tragédiája.
A második világháború véget vetett
a Játékoknak, 20 éven át tartó álom
következett. 1959-ben kezdődött új
korszak, a Hunyadi László bemuta
tójával. A 80. évfordulót a Játékok
emblematikus darabjával, Madách
Az ember tragédiájával ünnepelték
Vidnyánszky Attila rendezésében.
A Szegedi Szabadtéri 90 nyara alatt
a több mint 250 produkció, a csaknem
5 millió néző mutatja, hogy a Játékok
az ország egyik legeredményesebb
szabadtéri színházává vált. A pan
démia időszakában reménnyel telve
készülnek az évadra: Andrew Lloyd
Webber Jézus Krisztus Szupersztár
című darabjával köszöntik az évfor
dulót.

Szegedi horizont 2020 –
reprezentatív válogatás
a kortárs irodalomból
„Olyan, hogy szegedi író nincs. De olyan,
hogy szegedi mítosz, van! És a város
mítoszok nélkül a senki földje. Ha ez
a vidék nem lenne megírva, már elvitte
volna a feledés” – fogalmazza meg
Grecsó Krisztián az irdalom azon
szerepének fontosságát, mely a kor
társ lét, a mai tudás a közös múltról,
a hely megújuló, ugyanazon a gyökér
ről táplálkozó szellemisége története
ket teremve eljusson az olvasóhoz.
Ebbe a törekvésbe állt bele
a Szegedi horizont, és ad kör
képet a kortárs irodalom adott
évi terméséből, gondoskodva
arról, hogy a város körüli
legendárium évről évre gaz
dagodjon. A Diószegi Szabó
Pál és Bene Zoltán szerkesz
tésében megjelenő antológia
Szegedhez kötődő írók, köl
tők folyóiratokban megjelent
munkáiból válogat. Benne
országos hírnevű, a magyar
irodalomnak külföldön is res
pektet szerző írók, valamint
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ifjú tehetségek, a kortárs iroda
lom ígéretei. A gyűjteményes kötet
célja, hogy átfogó képet nyújtson
a Szegedhez kapcsolódó kortárs iro
dalomról, és az alkotásokon keresztül
a magyar irodalom keresztmetsze
tébe is betekintést adjon az olvasó
nak. 39 szerző – 23 lírai és 16 pró
zai alkotó – kapott helyet. Egyetlen
kötet: műfajok találkozója, nemze
dékek randevúja, stílusok kavalkádja.
A Szegedi horizont a Somogyikönyvtárban érhető el.

Hogyan lett a törökök
papucsa szegedivé? –
Tíz éve hunyt el az utolsó
szegedi papucsos
A „szegedikum”-ként számon tar
tott lábbeli olyannyira összefonódik
a Tisza-parti várossal, hogy a dóm
szentélye mennyezeti mozaikján
Máriát, a szögedi Máriát” szűrben,
szegedi papucsban örökítették meg.
A közel hetvenezer pár papucsot
készítő Rátkai Sándor hozzájárult
ahhoz, hogy a szegedi papucs orszá
gosan híressé váljon. Szegediségét
a hímzésnek köszönheti. A város
környéki virágok közül fő motívum
a pipacs, mellette gyakori a búza
kalász, a nefelejcs és a gyöngyvirág.
A népi iparművész 1943-ban tett
mestervizsgáját követően egyre kere
settebb lett, hazai és külföldi tánc
együttesek is rendeltek tőle. Rátkai
Sándor 2001-ben 23 pár papucsból
álló mintakollekciót adományozott
a szegedi múzeumnak. A szegedi
papucs 2004 óta védett.
Nyelvtudományi kutatás szerint
a „papucs” oszmán-török eredetű szó,
nyelvünkben a hódoltság idején buk
kan föl. Viselete Szegeden összefügg
a városias életmód terjedésével, ekkor
jelentkezett igény egy olcsó, de muta
tós lábbeli iránt. Később a polgárság
asszonyai, leányai is szívesen viselték
a magyarosnak érzett, mutatós lábbelit.
t. é.
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❘ Kultúra

Nagy Gábor létmetszetei
a REÖK-ben
Átkelés. Ezt a címet viseli Nagy Gábor kiállítása,
amely közel 350 alkotást vonultat fel a Reök-palotában.
A festő- és grafikusművész képei
hidat képeznek egy olyan világba,
amely kellő csendet, meghittséget
biztosít a lét alapvető kérdéseinek át
gondolására. E képek nem küzdenek
harsány színekkel vagy meghökkentő
formákkal a figyelmünkért. Egysze
rűen csak felkínálják a lehetőséget
arra, hogy mi, szemlélők is átha
ladjunk a kapukon, átkeljünk egyik
partról a másikra, egyik létállapotból
a másikba. Megtehetjük ezt csóna
kon, hídon és létrán, horizontálisan
vagy vertikálisan is. A Fűkatedrálisok,
a Tiszagáti történetek vagy épp a Tájsebek-sorozat darabjait végignézve el
merenghetünk azon, vajon hol van
a helyünk a tájban, a természetben,
a kozmoszban.
Nagy Gábor érzékenyen egyensú
lyoz a figurativitás és a nonfigura
tivitás határán. Alakjai, motívu
mai felismerhetők, ám azokat egy
szürreális világban helyezi el, amely

Elfelejtett portré (olaj, fa, 32×27 cm)

montázstechnika-szerűen
mutatja
fel a valóság metszeteit. A váltako
zó nézőpont, a totális ábrázolás és
a részletekre fókuszálás egymásmel
lettisége látomásos jelleget ad festé
szetének. Képeire jellemző a tenge
lyek, horizontok meghúzása, amelyek
különféle módokon és stílusokban
megmunkált felületekre, mezők
re osztják a képet, egymás mellett
mutatva külső és belső, alsó és felső
dimenziókat, a különféle nézőpon
tokat, a lét egymásra rakódó rétegeit.
A figurális, aprólékos ábrázolásmód
és az elnagyolt, lendületteli elemek
vegyítése visszaköszön kisplasztikáin
is, amelyek némelyike festett mezőt
is tartalmaz. A szemlélő egyszerre
részesül a régi mesterek gondosságát
tükröző, kimunkált felületek nyúj
totta élményben, és találkozik a mo
dern művészet magával ragadó sod
rásával.
A Derkovits-ösztöndíjjal, Munká
csy-díjjal és a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjével is kitünte
tett művész 1949-ben született Buda
pesten. A Magyar Képzőművészeti
Főiskolán végzett, később itt szerezte
meg doktori fokozatát és habilitáció
ját is. 1974 és 2011 között ugyanezen
intézmény jelentette a munkahelyét,
noha időközben, 2005 és 2007 kö
zött a szegedi Rajz Tanszék tudomá
nyos főmunkatársa is volt. 2011 óta
az általa alapított NaN-art Rajz Ta
noda és Grafikai Műhely kurzusait
vezeti.
A Regionális Összművészeti Köz
pontban nem először – és minden
bizonnyal nem is utoljára – találkoz
hatunk Nagy Gábor képeivel. Ko
rábban egy kisebb kiállítást is ren
deztek az alkotásaiból, de rendszeres
szereplője a szegedi nyári tárlatok
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Angyal csapda (olaj, vásznon, 140×70 cm)

nak és táblaképfestészeti biennálék
nak is.
A mostani, nagyszabású kiállítás átfo
góan mutatja be az életművét. Az első
szinten a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek
ben készült rajzait, grafikáit, pasztell
képeit helyezték el, kezdve az őt pá
lyára állító, friss, impresszió-jellegű
grafikákkal, a palota felső szintjén
pedig elsősorban az utóbbi két évtized
festményei kaptak helyet. Az anyagot
mindkét szinten kisplasztikák egé
szítik ki. A tárlaton nyomon követ
hető az a szemléletváltás, melynek
során munkásságában előtérbe került
a metszetszerű megjelenítés, a síkbeli
és térbeli ábrázolásmód izgalmas ve
gyítése. Ugyanakkor nyilvánvalóvá
válik az is, hogy az alkotó milyen hű
ségesen ki tud tartani egy-egy motí
vum (pl. csónakok, silók, talajrétegek)
vagy művészi probléma mellett.
A Nátyi Róbert kurátori tevékenysé
gével megvalósuló tárlatot a kulter.hu
a tavalyi év harmadik legjobb hazai
kiállításának választotta.
pusztai virág
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❘ Szeged-Grosics Akadémia

A profik közé lépett
a fiatal tehetség
Példaértékű munkával és tudatossággal
dolgozott éveken át, most pedig a SzegedCsanád Grosics Akadémia felnőtt együttesével kötött profi szerződést a 2002-es
születésű Lestyán Lionel.
Szeretne minél hamarabb bekerülni a kezdőcsapatba, ott
egy idő után meghatározó emberré válna, és nagyon bol
dog lenne, ha később a címeres mezt is magára ölthetné.
Ezek Lestyán Lionel jövőbeli tervei. A Grosics Akadémia
neveltje nemrég a felnőtt együttes, vagyis a SzegedCsanád Grosics Akadémia NB II-es gárdájának tagjává
vált. Pályafutását már gyerekként is meglepően tudatosan
építette, mindig voltak céljai, így nem meglepő, hogy az
új helyzetben is tudja, mit szeretne elérni.
– Nagyon boldog voltam, hogy saját nevelésű játékos
ként profi szerződést kaptam a klubtól. Ettől persze nem
leszek jobb játékos, így folytatom a munkát, ahogy eddig
tettem – fogalmazott a 18 éves játékos.
Lestyán Lionel az akadémia gyulai divíziójánál nevel
kedett, már ekkor nem egy alkalommal részt vett a fel
nőtt keret munkájában. A felnőttek között az NB II-ben
a Dorog ellen debütált, végig fent volt a pályán, és újonc
ként sem ment rosszul neki a játék. A következő bajno
kin, a Nyíregyháza ellen egy félidőt kapott, majd cse
reként számítottak rá. Utána elkapta a koronavírust, az

idei felkészülési találkozókon viszont az Arad, a Paks és
a Pécs ellen is kapott egy-egy félidőt, ahogy a játékosok
többsége. Ezen írás leadásakor itt tartunk, de jó esély van
arra, hogy Lionel a téli bajnokikon is szerepet kap. A játé
kos bízik benne, sokan követik példáját a szegedi után
pótlásból.
– Mindig dolgozzanak keményen! Használják ki adott
ságaikat, koncentráljanak arra, amiben jók, és fejlesszék
magukat az edzéseken kívül is abban, amiben úgy érzik,
előrébb kell lépniük – fogalmazta meg tanácsait a fiata
labbak számára.

Halász László:
modellértékű pályaív
– Öt éve Bajáról érkezett hozzánk
Gyulára egy nagyon vékony, ala
csony fiú, aki mindezek ellenére már
akkor érettebb volt, mint a társai,
mert nagyon tudatosan, jól megter
vezve építette a karrierét – mondta
Lestyán Lionelről Halász László,
a Szeged-Csanád Grosics Akadémia
szakmai vezetője. A szakember fel
idézte, a fiatal játékos gyakorlatilag

egyetlen edzésről sem hiányzott,
modellértékű volt, ahogy készült
pályafutására, ugyanakkor megosz
tott olvasóinkk al egy másik törté
netet is, mely az akadémia céljainak
megfelelően túlmutat a labdarúgá
son. Bajaiként Gyulán Lionel kol
légista volt, így megtapasztal
hatta, milyen beilleszkedni egy új
közegbe, találkozott minden olyan
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nehézséggel, mellyel egy ilyen hely
zetben az ember találkozhat. Ez
viszont később arra sarkallta őt,
hogy segítsen a frissen érkezőknek,
és a Karsai Károly által létrehozott
mentorprogram részeként nagy sze
repet vállalt abban, hogy más gye
rekeknek minél zökkenőmentesebb
legyen a beilleszkedése.
csiszér áron
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❘ Iskolapéldák

A járvány idején is összhangban
dolgoznak a gyulai pedagógusok
Az egészség megóvására és a gyermekek, tanulók lelki
szükségleteinek a kielégítéséért is dolgoznak a pedagógusok. A jelenlegi vírusos időszakban ez a két szempont
a legfontosabb. A Szeged-Csanádi Egyházmegye gyulai
intézményeiben tanító tanárok, diákok és szülők közösen, összetartó közösségként működnek.
időintervallumban érkezhetnek
gyermekükért, a folyamatos
járkálás és nyüzsgés elkerülése
érdekében.
– Már tavaly nyáron tudtuk,
hogy a 2020/2021-es tanévet
a koronavírus fogja meghatá
rozni – kezdte a jelenlegi idő
szakról szóló gondolatait Szücs
Viktória, a gyulai katolikus
általános iskola tagintézmény
vezetője. Elmondta, a fiata
lok viselkedését különösebben
nem befolyásolta a jelenlegi helyzet,
ugyanakkor komolyan veszik azt, és
betartják a szabályokat. Ebben az
időszakban sokan megosztják tapasz
talataikat és gondolataikat a pedagó
gusokkal, de vannak olyanok is, aki
ket jobban megviselt ez az állapot.
– Ebben az évben igyekeztünk olyan
munkatervet összeállítani, mely révén
a járványügyi szabályokat betartva
adhatjuk meg a tanulás élmé
nyét a diákoknak mind az egyházi,
mind a világi ünnepekhez igazodva.
A vírushelyzetet mindenki másképp
éli meg, a gyerekek életkori
sajátossága adja, hogy nemcsak
lelki, de fizikai közelséget is
szeretnek kialakítani a pedagó
gusokkal. Erre azt tudom mon
dani, hogy ugyanolyan fontos
saját egészségünk megóvása,
illetve a gyerekek érzelmi szük
ségleteinek kielégítése, de per
sze most minden óvintézkedést
be kellett tartanunk – részle
tezte Szücs Viktória.
A felsőoktatásban online oktatás
zajlik. A járványhelyzetre való
fotók: szabó zoltán

A gyulai Boldog Apor Vilmos Katolikus
Óvodában is a járványügyi intéz
kedések kerültek előtérbe az elmúlt
időszakban. Ez azonban nemcsak
a szükséges óvintézkedések terén
mutatkozott meg, hanem az óvodai
nevelés során is.
– A gyerekeknek meg kellett szokni
azt, hogy a pedagógusok maszkban
foglalkoznak velük a mindennapok
során. Persze ez az ő fantáziájukat
is beindítja – számolt be a tapaszta
latokról az óvoda vezetője, Flender
Beáta. – A gyermekekben is tudato
sult az elővigyázatosság, az odafigye
lés jelentősége. Ebben mi, pedagó
gusok is igyekeztünk segíteni. Ezzel
kapcsolatban természetesen otthon
is sok fontos információt hallanak,
ugyanakkor az óvodai foglalkozások
során nagyobb gondot fordítottunk
a helyes kézmosásra, orrfújásra és
egyéb praktikákra, melyeket a gyer
mekek is elsajátíthatnak – fogalma
zott. A járványügyi szabályok ter
mészetesen a szülőket is érintették,
ők az épületbe kizárólag megadott

tekintettel a Gál Ferenc Egyetemen
online nyílt napot szerveznek, mert
a digitális oktatás idején még fonto
sabb, hogy a továbbtanulni szándé
kozók megfelelő információkhoz jus
sanak. Ezekben a napokban különös
figyelmet kapnak a felsőfokú egészség
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ügyi képzések. A felvi.hu-n elérhető az
a tájékoztatás, melynek megfelelően
a Gál Ferenc Egyetem is várja a jelent
kezőket szeptemberben induló képzé
seire. Szarvason a Pedagógiai Karon,
Békéscsabán a Gazdasági Karon,
Gyulán az Egészség- és Szociális
Tudományi Karon, Szegeden pedig
a Dóm téren, a Teológiai karon.
– Célunk mindenképpen az, hogy
eljusson a híre a családokhoz, az érett
ségizőkhöz, hogy nekünk minden
törekvésünk a szülőföldön való bol
dogulás segítése – fogalmazott Kozma
Gábor, az egyetem rektora. – Arra is
fel kell hívnom a felvételizők figyel
mét, hogy nálunk hivatásképzések
folynak, így akár egy életen át tudja
őket kísérni és erősíteni, ami a szol
gálatuk lényege. Szolgálatról van szó
a pedagógiai szakokon, az egészség
ügyi, az ápoló, a szociális munka sza
kokon, de ugyanúgy a gazdasági és
a hitéleti, teológiai szakokon is. Olyan
szolgálat ez, amely szól a világnak,
a társadalomnak és a közösségnek –
hangsúlyozta a rektor.
pálfalvi zoltán

TORONYIR ÁNY

❘ Kitekintő

A járványhelyzetben is vi
a keresztényüldözés
Az Open Doors nevű jogvédő szervezet 2021. január 13-án közreadott listáját
20. éve Észak-Korea vezeti azon országok között, ahol a legnehezebb kereszténynek
lenni. A nemzetközi segélyszervezet évente közli azt az 50 országot, ahol a keresztényeket a leginkább üldözik.
A 2020-as évről szóló jelentés1 rámutatott, hogy a jár
ványhelyzet közepette a keresztényüldözés mértékét és
intenzitását tekintve is nőtt az előző évekhez képest.
Világszerte több mint 340 millió keresztény szenved
üldöztetést, vagy a diszkrimináció különböző formáinak
van kitéve a hite miatt. Közülük 309 millióan az Open
Doors listáján található 50 országban élnek.
Míg 2019-ben 2983 embert öltek meg keresztény hite
miatt, tavaly 4761-en estek áldozatul. Ez mintegy 60%os növekedés, és az erőszakos cselekmények döntő több
sége Afrikában (91%) és Ázsiában (8%) történt. Jellemző,
hogy a világjárvány a diszkrimináció új formáinak adott
teret: több országban, például Indiában a keresztényeket
szándékosan kizárták a segélyekből.
Észak-Korea 400 ezres keresztény közösségéből a becs
lések szerint tavaly 50-70 ezer embert ítélhettek börtönre
vagy munkatáborba csupán a hite miatt, de a kivégzések
is gyakoriak a kommunista országban.

Az Open Doors becslései szerint Afrikában 30%-kal nőtt
a keresztények elleni erőszak, elsősorban a szélsőséges isz
lamista fegyveres csoportoknak köszönhetően, amelyek
szerint a világjárvány Allah büntetése a hitetlenek miatt,
ezért azok ellen dzsihádot kell hirdetni. Csak Nigériában
– amely a lista 9. helyén található – 3800 keresztény meggyilkolásáról vannak adatok, amelyeket olyan terrorista
szervezet követtek el, mint a Boko Haram.

T

Mindezek láttán „nem maradhatunk csendben. Erkölcsi
kötelességünk felszólalni azokért, akik nem tudnak fel
szólalni magukért” – jelentette ki David Landrum, az
Open Doors egyesült királyságbeli és írországi vezetője.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) állandó tanácsának január 14-i ülésén 2
a Vatikán is felhívta a figyelmet az egyre növekvő val
lási intoleranciára. Janusz S. Urbańczyk, a Szentszék
állandó képviselője óva intette attól a szervezetet, hogy
egyes emberi jogoknak elsőbbséget adjanak más jogok
kal szemben. Az EBESZ svéd elnökségének azon szán
déka kapcsán, hogy „különös hangsúlyt fektessenek
az emberi jogokra, a demokráciára és a nemek közötti
egyenlőségre”, a lengyel pap a Szentszék azon állás
pontjának adott hangot, hogy „fontos olyan megkö
zelítést alkalmazni, amely minden egyetemes emberi
jogot egyenlőnek tekint, hogy ne állhasson fent rangsor
közöttük”. Éppen ezért Urbańczyk arra tett javaslatot,
hogy az EBESZ a vallási intolerancia és diszkrimináció
1	https://www.christiantoday.com/article/north.korea.is.worst.
country.for.christian.persecution.again.as.authoritarian.
governments.exploit.covid.crisis/136219.htm
2	https://www.ncregister.com/cna/vatican-diplomathighlights-growing-religious-intolerance
3	https://www.christiantoday.com/article/big.tech.may.soon.
ban.christians.church.leader.warns/136251.htm
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ilágszerte nőtt 2020-ban
áldozatainak éppúgy nyújtson célzott segítséget, mint
amilyen fontosnak tekinti az előbbi emberi jogi kérdé
seket.
A nyílt és erőszakos keresztényüldözés mellett annak bur
koltabb formái is megjelennek Európában és Amerikában.
Andrew Owen, a glasgow-i protestáns Destiny Church
lelkésze annak kapcsán figyelmeztetett3 erre, hogy a
Facebook, a YouTube és a Twitter zárolta Donald Trump
volt amerikai elnök oldalát a Capitoliumban január ele
jén történt erőszakos cselekmények után. „Először láthat
tuk azt, hogy a technológiai óriások úgy döntöttek, egyes
emberek gondolatait vagy véleményét nem lehet megosz
tani a széles közönséggel, és több tízezer fiókot zárol
tak, melyek közül többet tartósan bezártak” – mutatott
rá a lelkész. Ezek alapján Owen nem tartja kizártnak,
hogy néhány éven belül a nagy techcégek és közösségi

média felületek blokkolni fogják a keresztény tartalmakat
is, vagy akár a szertartások online közvetítését.
ti

Katekumenek –
a felnőtt hittanulók

Az ókeresztény kortól fogva a görög eredetű „katekumen” szóval illetjük azon felnőtteket, akik a szentségek
felvételének útjára léptek.
Az Árpád-házi Szent Erzsébettemplom plébániáján Pattogató Jutka
nyugdíjas pedagógus testvérünk
éveken át anyai gondoskodással
terelgette ezt az évente új tagokkal
bővülő csoportot. Időközben töb
ben sorjában elnyerték a keresztény
beavatás szentségeit: elsőként 2020.
húsvét éjszakáján – zárt templom
ban! – ketten megkeresztelkedtek
és bérmálkoztak, sőt a szentáldo
zásban is részesültek, majd másik
két felnőtt testvérünk szintén első
áldozó lett a húsvéti időszakban,
végül októberben a katekumen-cso
port hét tagja bérmálkozott.
A nyár folyamán Jutka néni jónak
látta stafétaként átadni e szolgálatot
a csoportba járó Németh Zsuzsinak,
aki immár szeptember óta lelke
sen vezeti a hitélet útján azon fel
nőtteket, akik a beavatás szentségeit

kérik az egyháztól. Az elmúlt hetek
ben magam is részese voltam a plé
bánián, majd novembertől az online
térben megtartott rendszeres foglal
kozásoknak, ahol 10-12 fő aktívan
bekapcsolódik a katolikus vallás meg
ismerésébe. Zsuzsi az egyetemi okta
tásban begyakorlott módon készül az
órákra, az előre elkészített prezentá
ciót a képernyőn megosztja a csoport
tagokkal, és arról beszélgetnek.
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Számomra is bámulatos volt az
a módszer, ahogy az otthonuk
ban ülő résztvevőkkel kikerestette
a rózsafüzér titkainak bibliai alap
jait. Egymással versengve forgatták
a Szentírást, hogy vajon ki találja
meg hamarabb Jézus élete egyikmásik történetének bibliai leírását?
Mindig akadt, aki
azt szívesen felol
vasta, majd a fel
merülő kérdésekre
kerestek választ.
Őszintén mondom,
hogy hálás vagyok
Istennek, hogy sze
retetével megérin
tette és magához
vonzza e nyitott
szívű embereket.
Ha környezetünk
ben hallunk olyanokról, akik sze
retnének megkeresztelkedni, vagy
bár meg vannak keresztelve, de val
lásgyakorlat híján nem lettek első
áldozók vagy bérmálkozók, buzdít
suk őket, hogy van mód arra, hogy új
lendületet vegyen hitéletük épp azál
tal, hogy bekapcsolódnak a szerda
esténként – legalább online módon –
találkozó katekumen-csoportba!
vereb istván
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Püspöki életutak a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből

Az egyetemes egyház
szolgálatában
A csaknem ezeréves Szeged-Csanádi Egyházmegye területén számos főpap született, illetve tevékenykedett az
elmúlt századokban. Ezek a püspökök és érsekek nemcsak a csanádi püspökség papjaiként vagy főpásztoraiként szolgáltak, hanem gyakran – főleg a modern korban – más egyházmegye élére kerültek. Az alábbiakban
azon püspökök közül kerül ötnek az életpályája röviden
bemutatásra, akik egyházmegyénk területén születtek,
illetve tevékenykedtek lelkipásztorként, viszont másutt
szolgálták főpásztorként Jézus Krisztus egyetemes egyházát.
A csanádi egyházmegye jelenlegi
székhelyén, Szeged városában szü
letett a középkorban tevékenykedő
Baratin Lukács (1470 k.–1510), aki
itáliai egyetemeken tanult, s aki
ugyan egy ideig a csanádi püspöki
méltóságot is viselte, de előtte bosz
niai főpásztor volt, majd élete végén
zágrábi püspök lett. Részt vett
II. Lajos király koronázásán, sőt
a fiatal uralkodó koronázási eskü
jét – amelyben megfogadta, hogy az
ország törvényeit és a rendek érdekeit
mindig szem előtt tartja – aláírásával
hitelesítette. A horvátországi egyház
megye élén állva a tizenhatodik szá
zad első éveiben jelentős adományt
tett szülővárosa főtemploma, a sze
gedi Szent Dömötör-templom javára,
amely mellett kápolnát építtetett
Szűz Mária tiszteletére saját költsé
gén. Ez az egyházi épület, a Baratinkápolna évszázadokig fönnmaradt és
hirdette a szegedi származású főpap
egyháztámogató és templomépítő
tevékenységét.
Ugyancsak Szegeden jött világra dal
mata (bunyevác) család gyermeke
ként Ivánkovits János (1846–1910),

Ivánkovits János püspök
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aki történész és egyházi író is volt.
A szeged-alsóvárosi templom histó
riájáról több könyvet írt, de számos
egyéb egyháztörténeti, kateketikai,
erkölcstani és oktatásügyi – elsősor
ban az iparoktatás gyakorlati téma
köréből – tankönyve, kötete és cikke
is megjelent. Egy cikluson keresz
tül, 1887 és 1892 között Szeged
egyik országgyűlési képviselője, az
1890-es években pedig a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium kato
likus ügyosztályának „osztályfőnöke”
– mai fogalmaink szerint osztályve
zetője – volt. Szegeden a Belvárosban
hitoktatóként és iskolaigazgatóként,
majd Rókuson plébánosként és a sze
gedi kerület espereseként szolgált.
1896 végén az uralkodó által kineve
zett, majd XIII. Leó pápa
által megerősített, Kalocsán
1897 tavaszán fölszentelt
rozsnyói
megyéspüspök
volt.
Czapik Gyula (1887–1956)
egri érsek szintén Szegeden
született. Bécsi teológiai
doktorátusa után a csanádi
püspökség papjaként az
egyházmegye akkori köz
pontjában,
Temesvárott
komoly sajtótevékenységet
folytatott. Szerkesztésében
jelent meg a Havi Közlöny
című hitbuzgalmi népújság.
A trianoni békediktátumot
követően – miután egy ideig
Horthy Miklós gyermekei
nek nevelője volt – áttelepült
Budapestre, ahol az Egyházi
Lapok, a Magyar Kultúra és
A Szív című katolikus orgá
numok
szerkesztőjeként
dolgozott – utóbbi akkori
ban a legnagyobb példány
számban kiadott egyházi
periodika volt. Veszprémi
püspökké 1939 júliusában
nevezték ki és szentelték
föl. Az egri érsekség élére
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1943 májusában került, a veszprémi
püspöki székben Mindszenty József
volt a közvetlen utódja. A Rákosidiktatúra éveiben, a Mindszenty
bíboros és a Grősz József kalocsai
érsek elleni koncepciós perek után,
1951-től haláláig a Magyar Katolikus
Püspöki Kar elnöke volt.
Az 1993 óta a szeged-csanádi püspök
séghez tartozó Hódmezővásárhelyen
– amely korábban a váci egyházme
gye része volt – született Badalik
Bertalan (1890–1965) domonkos
szerzetes, veszprémi püspök. Kiváló
egyházi szónok volt, aki 1916 decem
berében az utolsó magyar király,
Boldog IV. Károly koronázásán tar
tott szentbeszédet, s aki a népszerű
katolikus lap, a Rózsafüzér Királynéja
szerkesztője volt. Több évszáza
dos megszakítás után újjászervezte
a domonkos rend magyarországi tar
tományát, amelynek első vezetője
lett. Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa
1949 júliusában veszprémi püspökké
nevezte ki – Grősz József kalocsai
érsek a budapesti domonkos temp
lomban szentelte püspökké. Egyházi
konzervativizmusa miatt élete utolsó
éveit internálásban töltötte, egy
házkormányzati szerepet nem vál
lalhatott, s a kádári állambiztonság
a veszprémi püspökség ügyeitől gon
dosan távol tartotta – előbb a Borsod
megyei Hejcén, majd a fővárosban
kellett élnie.

Badalik Bertalan püspök

Czapik Gyula egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 1956-ban

Szeged szülöttje Paskai László (1927– A fönti néhány rövid püspöki pálya
2015) bíboros, prímás, esztergom- képből láthatjuk: a Szeged-Csanádi
budapesti érsek, aki előbb a szeged- Egyházmegye egykori és jelenlegi
alsóvárosi rendház lakója volt mint területén született egyházi emberek
ferences szerzetes (rendi neve: Pacifik közül többen is püspöki méltóságot
testvér), majd a Szegedi Hittudományi nyertek, s szolgálták a katolikus egy
Főiskola oktatója és spi
rituálisa. Később a buda
pesti Központi Papnevelő
Intézet lelki igazgatója
ként, filozófiai tanszék
vezetőjeként, majd rekto
raként tevékenykedett.
Szent VI. Pál pápa 1978
márciusában
címzetes
püspökké és a veszprémi
egyházmegye
apostoli
kormányzójává nevezte
ki. 1979-től 1982-ig
veszprémi püspök, majd
Ijjas József mellett kalo
csai koadjutor érsek, 1987től esztergomi, illetve
– a magyarországi egy
házmegyék átszervezése
következtében – 1993tól esztergom-budapesti
érsek és Magyarország
prímása.
Paskai László bíboros
Szent II. János Pál pápa
1988. június 28-án bíborosi rangra házat főpásztorként – azonban nem
emelte. A rendszerváltozás ide egyházmegyénkben, hanem más
jén a katolikus egyház társadalmi és püspökség vagy érsekség vezetője
közéleti szerepvállalásának újrapozi ként. Mindez mutatja a történelmi
cionálása, s az egyház oktatási, szo Csanádi Püspökség és a mai Szegedciális, egészségügyi és egyéb intéz Csanádi Egyházmegye kivételesen
ményrendszerének újjászervezése volt nagy spirituális hatástörténetét.
a legfontosabb föladata.
miklós péter
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Az óföldeáki templomra
is szavazhattak a Highlights of Hungary listáján
Egyedüli Csongrád-Csanád megyei
ként az óföldeáki erődtemplom került
fel a Highlights of Hungary elneve
zésű, hét éve életre hívott civil kez
deményezés országos 55-ös listájára.
A civil közösség évről évre kiválasztja
azt az ötvenöt személyt, eseményt,
ötletet, tárgyat, építészeti örökséget,
mely szerintük az emberi teljesít
mény, a hazaszeretet, illetve a lokál
patriotizmus jelképe. Az indoklás
szerint a 14. században épült óföl
deáki műemlék azért kerülhetett
a rangos listára, mert megújításával
a keresztény szellemiséget közvetíti
korszerű formában a jövő nemzedé
kének. A jelöltek közül kettő – egy
a civil közösség által kiválasztott,
illetve egy a közönség által megszava
zott – 2-2 millió forint pénzdíjat kap.
Szavazni február 18-ig a www.highlightsofhungary.hu oldalon lehetett.
Amennyiben az óföldeáki erődtemp
lom nyer, a pénzt a templom javára,
további felújításokra fordítják majd.

terveztek. Közülük kettőt be is sze
reltek, de ezek a harangok nem
maradtak meg. Valószínűleg az első
világháború idején ágyút öntöttek
belőlük – mondta Szabó Zoltán Jenő
plébános.
A gyűjtést Borsosné Lúczó Gizella
kezdeményezte, jópáran csatlakoz
tak hozzá, így összegyűlt annyi pénz,
hogy egy apátfalvi szakember mun
kájának köszönhetően nemrég új
elektromos szerkezetet kapott, és
megszólalhatott a Nagyasszonyunk
elnevezésű harang.
– Igazi összefogás volt – ahogyan bő
száz esztendeje a templomunk építé
sekor, úgy most is többen adtuk össze
a szükséges összeget – fogalmazott
Galgóczkiné Krobák Mária. Kövegy
polgármestere hozzátette, ha minden
a tervek szerint halad, jövőre akár
a templom hajójának viharvert pad
lózata is megújulhat.

Újra szól a nagyharang
Kövegyen

Csongrád-Csanád megye legkisebb
településén évek óta nem haran
goztak. Nemrég helyi és kövegyi
kötődésű emberek gyűjtötték össze
a pénzt az 1902-ben felszentelt temp
lom nagyharangjának javítására.
– A téglatoronyba építésekor akkori
áron 152 koronáért három harangot
fotó: tóth a . péter

Ezerszer is igen!
– Házasság hete
13. alkalommal

A megújult kövegyi nagyharang

Szegeden február 7–14. között zaj
lott az egyházmegye Pasztorális
Helynökség Családközpontja szerve
zésében, az országos rendezvények
hez kapcsolódó népszerű programso
rozat, a Házasság hete. A keresztény
egyházak, valamint civil szervezetek
széles körű összefogásával megvaló
suló rendezvénysorozat célja, hogy
felhívja a figyelmet a házasság, a csa
lád értékeire és fontosságára, valamint
hogy segítséget nyújtson a házas
ságra készülőknek vagy a párkapcso
lati problémákkal szembesülőknek.
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A rendezvénysorozat idei mottója:
„Ezerszer is igen!”. Az eseményeket –
a vírushelyzetre való tekintettel rend
hagyó körülmények között – legtöbb
esetben online követhették az érdek
lődők.

Az egyházmegye négy
egyetemi karon várja
a továbbtanulókat
A felvi.hu-n február 15-ig jelentkez
hettek a szegedi, szarvasi, békéscsabai, gyulai karok a gazdálkodási és
pénzügyi, ápoló, szociális munka,
kisg yermeknevelő, óvodapedagógus,
tanító, valamint kétszakos hittanár
szakok nappali vagy levelezős kép
zéseire Csongrád-Csanád és Békés
megyébe, valamint Budapestre is.
A hallgatóknak kollégiumot, kül
földi és belső ösztöndíjakat, újabb
nyelvvizsgára felkészítést, sportolást,
közösségekbe való bekapcsolódást
biztosít a Gál Ferenc Egyetem.

Az újszegedi
katekumen-csoport várja
a jelentkezőket
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 órától várják az Árpádházi Szent Erzsébet-templom világ
hálós oldalán (https://join.skype.com/
f6WAdj85UdNa).

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.

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.

Csongrád megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

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

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.
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További információk:
www.paprikadrops.com
Forgalmazó:
Dóm Fejlesztő- és Turisztikai
Szolgáltató Szervezet

Jézus megkísértése
Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére
a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette az ördög.
Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett.

Ekkor így szólt hozzá az ördög:
„Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek,
hogy váljék kenyérré!”

De Jézus ezt felelte:

„Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.”

Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás
alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát.
„Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –,
mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom.
Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.”

Jézus elutasította:

„Írva van: Uradat, Istenedet imádd
és csak neki szolgálj!”

Ekkor Jeruzsálembe vitte,
a templom párkányára állította és így szólt:
„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van:
Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak;
és: Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.”

De Jézus ezt válaszolta:

„Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
Miután az ördög minden kísértést végbevitt,
egy időre elhagyta Jézust.

(Lk 4,1-13)

