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riumi rekollekcióját Ft. Veréb László 
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dések során fontos szimbólumként 
került szóba a ház, mint az élet jelké-
pe. A ház építésének lépései, mozza-

natai sok esetben hasonlítanak az élet 
építésének feladataira. A  papságra 
készület esztendői, a belső építkezés 
és növekedés évei, amellyel minden 
növendéknek magának kell szembe-
néznie. Ehhez nyújt segítséget az itt 
elmélyülő Istenkapcsolat, a közössé-
gi élet, a barátságok, valamint a meg-
tapasztalt örömök és nehézségek so-
rozata.Toronyirány
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Kiss-Rigó László püspök úr szeptem-
ber 17-én reggel, a fél hétkor kezdődő 
szentmisében ünnepélyesen megnyi-
totta a szemináriumi tanévet. A sze-
minárium kápolnájában bemutatott 
Veni Sancte szentmisében a  főpász-
tor, az elöljárók és a papnövendékek 
együtt imádkoztak a Szentlélek aján-
dékaiért.

Veni Sancte szentmise

Első rekollekció a szemináriumban



3T

TO R O N Y I R Á N Y  ❘ Üzenet

Az elmúlt három vasárnapon az evangéliumban Jézus olyan témákban ad ta-
nítást, melyek alapvetően befolyásolják minden korban és minden társada-
lomban az ember közérzetét, boldogságát, életének minőségét. Három hete a 
szexualitásról, a házasságról volt szó. Gondoljunk bele, mennyi bomlott agyú 
ideológiával, „érzékenyítéssel” támadják ma a józan észt, a házasságot, a csa-
ládot, a nemi identitást. Két hete a pénzhez, a vagyonhoz való viszonyról 
adott tanítást Jézus. Nézzünk csak körül: hány embernél látjuk, hogy a pénz 

és a vagyon, akár kicsi, akár nagy, teljesen elvette a józan eszét; minden, csak nem boldog, és azt hiszi, 
hogy ettől felsőbbrendűségi érzése, tudata van. Valljuk be, sokszor azok válnak valamilyen módon gaz-
daggá, akiknek sem intelligenciájuk, sem felelősségtudatuk nincs hozzá. Kivételek persze mindig vannak. 
Az elmúlt vasárnapon pedig a bármilyen hatalom megszerzése iránti vágy, illetve a hatalom gyakorlásának 
a módja volt a téma. Az apropót az adta, hogy Jézus apostolai közül, a teamből, a stábból ketten – testvé-
rek – odamennek hozzá, és szemrebbenés nélkül kérik, hogy majd ha hatalomra jut, környezetében a két 
legfontosabb pozíciót nekik juttassa. Jézus ugyanolyan szemrebbenés nélkül azt válaszolja nekik, hogy fo-
galmuk sincs, mekkora butaságot kértek, és ennek kapcsán beszél bármilyen hatalom gyakorlásáról. 
 Először is egy kórképet ad kora társadalmáról. Azt mondja, hogy akik a világ urainak tartják magukat, 
azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Azaz visszaélnek a ha-
talommal, azt a saját anyagi előnyükre használják, azt hiszik, hogy a bármilyen önként vállalt, választás 
vagy kinevezés által elnyert pozíció már önmagában emberileg többé, nagyobbá teszi őket másokhoz vi-
szonyítva. Sajnos a bármilyen vélt vagy valós hatalom gyakorlásának ez a módja jelen van minden társa-
dalomban, még az egyházi klerikalizmusban is. Ismerünk mindannyian olyan családfőt, aki zsarnokos-
kodva uralkodik az egész családon, legalábbis amíg tűrik, vagy olyan bürokratákat, akik vélt hatalmukat 
nem azzal mutatják meg, hogyan képesek egy ügyet megoldani, hanem hogyan képesek azt ellehetetlení-
teni vagy akadályozni; vannak köztük szép számmal saját trágyadombjukon kapirgálva harsányan kuko-
rékoló kiskirályok, vagy csupán a saját anyagi érdekeiket, hasznukat szem előtt tartó politikai hatalomra 
törekvők akár a legalacsonyabb szinten is – sőt, ott talán még inkább. A társadalmi kórkép megfogalma-
zása után Jézus határozottan megfogalmazza az akaratát, hogy az ő közösségében, közöttünk ez ne így 
legyen; aki az ő követője, aki hozzá tartozik, az ne így viselkedjen. Aki a legnagyobb akar lenni, aki első 
akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Azaz az igazi emberi nagyság fokmérője az, hogy meny-
nyire használunk befolyást, hatalmat, pozíciót arra, hogy másokat segítsünk, valódi javakat szolgáljuk. 
Ambíció a befolyásra, pozícióra, hatalomra sokszor kell is, kérdés, hogy azt mennyire gyakoroljuk mások 
szolgálatában. És Jézus ezt a stílust, hozzáállást nemcsak ajánlja, hanem a maga példáján is bemutatja. 
Azt mondja: „nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam váltságul 
sokakért.” És életét adta!

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!



ÉletünkTO R O N Y I R Á N Y  ❘

4T

A forrásnál velünk van Isten – 
a NEK a hit ünnepe
„Most pedig közösségünk felemeli tekintetét, és látóhatárát 
az isteni Eucharisztiához és Krisztus szívéhez igazítja” – 
Angalo Bagnasco érsek szavai adták meg a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus nyitányát szeptember 5-én, 
a Hősök terén bemutatott nyitómisében.
Hívők ezrei gyűltek össze egy héten 
át Budapesten, hogy élő hittel kö-
szöntsék Jézust az Oltáriszentségben. 
Jézus emberré lett, meghalt értünk, 
feltámadt, de nem akart elszakadni 
tőlünk emberektől fizikailag sem. „Ez 
az én testem és ez az én vérem” – Jézus 
köztünk maradt az eucharisztiában, 
a kenyérben és borban minden szent-
misében magunkhoz vehetjük, hogy 
jelen legyen az életünkben, és mi az 
övében. 
Jézus találkozásra hív az Oltári-
szent ségben. A  kongresszus egy 
hete ennek ezerféle alkalmát kínálta: 
a  szent szertartások fényében, a  sze-
retet útját mutató tanúságtételekben, 
a  felebaráti szolidaritás cselekedetei-
ben, a városszerte felcsendülő énekek 
gazdagságában, baráti egymásra talá-
lásban, a kultúra kincseiben. 

A világegyház hírmondói voltak jelen 
öt napon át a budapesti vásárközpont-
ban. Az üldözött és mégis növekvő, az 
újraépítő, az elvilágiasodásban tala-
ját veszett és útját kereső egyház éle-
tébe tekinthettünk be Budapesten. 
Messzi országok – Brazília, Kamerun, 
az Egyesült Államok, Kanada, Irak, 
Mianmar, Liba non, Nigéria, India, 
Venezuela, Dél-Korea, Ecuador, a Fü-
löp-szige tek – főpásztorait, papjait, 
világi hitvallóit hallhattuk, és tanú-
ságot tettek, együtt imádkoztak ve-
lünk közvetlen és távolabbi szomszé-
daink Kárpátaljáról, Szlovákiából, 
Hor vát országból, Csehországból, 
Len  gyel országból, Németországból, 
Bel gium ból, Spanyolországból és 
Olasz  országból.
Öt napon át sokan, sokféleképpen ta-
nítottak, mi pedig rengeteget tanul-

hattunk. Megérthettük, hogy érték 
a sokszínűség, de ez párbeszédre kö-
telez, mert a  különbözőségek elvá-
lasztanak, eltávolítanak egymástól. 
Minél többet találkozunk, annál job-
ban megismerjük és megértjük egy-
mást. Katolikusok vagyunk, az a fel-
adatunk, hogy lokálisan megerősödve 
globálisan is lássunk és gondolkod-
junk, és ismerjük fel, hogy az igazsá-
gosabb viszonyokért mindannyiunk-
nak tennünk kell. Krisztus útján kell 
járnunk, a  szeretet, szolidaritás és 
párbeszéd gyakorlásával kell jelen 
lennünk a világban. 
Bár a  járványhelyzet miatt korlátok 
közé szorítva, de a média és főpász-
toraik közvetítésével öt kontinens sok 
száz millió katolikusa figyelt ránk, 
megjelenhettünk a  világ olyan pont-
jain is, ahol talán a népünk nevét sem 
ismerik. Megmutathattuk vendégsze-
retetünket, kulturális gazdagságun-
kat, fővárosunk kincseit, kiemelkedő 
teljesítményeinket az élet különböző 
területein. 
A Szent István-bazilika környéke 
rendezvénytérré változott. Művészeti, 
spirituális és gasztronómiai progra-
mok teremtettek vásári forgatagot 
a  NEK napjain. A  bazilikában ren-
dezett Afrika-nap a Magyarországon 
széleskörű összefogásban épülő misz-
sziót mutatta be. A  bazilikai szent-
ségimádás felemelő zenei áhítat volt, 
ahol az eucharisztia jelenlétében, az 
eucharisztiáért hálát adva éltük meg 
Krisztusban és Krisztus által a közös-
séget. 
Jelen voltunk a  nagyváros forgata-
gában, az Örs vezér tere és a  Széll 
Kálmán tér a  Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás kezdemé-
nyezésére számos közösséget fogott 
össze, így a  két közlekedési csomó-
pont a  kongresszus kinyújtott karja-
ként a  megszólítás terévé változott. 
Járókelők sokaságát állította meg 
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Krisztusra emeljük tekintetünket – nyitómise elsőáldozással a Hősök terén
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a  zene, az ének, a  szeretet és a béke 
üzenete, a  meghallgatásra hívó sátor 
önkénteseinek szolgálata, és tette 
valósággá a  kongresszus „Találkozz 
Jézussal Budapesten” felhívását. 
Közösséget építettünk, megéltük, 
nem vagyunk egyedül. Össze tar to-
zunk, Isten mindannyiunk atyja, aki 
közel van hozzánk, kopogtat minden 
szív ajtaján. Jézus osztozik az embe-
ri sorsban, világosság számunkra, és 
az eucharisztia által átlép minden 
magányon, minden távolságon, min-
den közönyön, s felemel bennünket 
a  Szentháromsághoz. Életünk vilá-
gossága Krisztus: hozzád akarunk 
tartozni, a te utadon akarunk járni.
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Egyházmegyénk hívei a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson

Forrás, melyből sokáig 
meríteni fogunk
Mi is volt a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus? – lelkigyakorlat, találkozás 
és párbeszéd, misszió és evangelizáció, 
szeretetszolgálat, jelenét a  társadalom-
ban, az egyházi zene csodája, segítő szá-
zak összefogása, kulturális seregszemle 
– mindez együtt adatott a résztevőknek, 
akik eljöttek, hogy a  megújulás forrását 
keressék.
Öt éven át imádkoztunk azért, hogy a NEK hozzon meg-
újulást népünk, Európa és a világ számára. Isten kegyel-
méből sokezer lélek élhette át Jézus felemelő, megtisztító 
és megerősítő jelenlétét ezen a héten. A felütést az elsőál-
dozással egybekötött nyitómise, az előesti csúcspontot az 
Erdő Péter bemutatta szentmise és eucharisztikus körmenet 
jelentette, végül a koronát a zárómise tette fel Ferenc pápá-
val, 2000 óta először ünnepeltünk együtt a Szentatyával 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.
A kongresszus fő helyszíne a  Hungexpo volt. A  plená-
ris csarnok adott helyett a  laudesnek, a katekéziseknek, 
a  tanúságtételeknek, a  szentmiséknek, majd a  fakultá-

cióknak, ezek képezték a kongresszus tanító vonalát. Az 
eucha risztia teológiai megközelítését adó előadások, a vi-
lágegyház életébe betekintő beszámolók hangzottak el. 
A szentmisében és szentségimádásban, a missziós szín-
pad tanúságtételeiben a szív kapott impulzusokat, a dél-
utánokon és estéken kulturális kísérőrendezvények tették 
teljessé az élményt.

Közösségek szentségimádása: együtt Jézusban és Jézus által

�
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A Szeged-Csanádi Egyházmegyéből közel 
négyezren vettek részt az eseményeken
Döntő többségük a  nyitó és a  zárószentmisén jelent 
meg, Szegedről és Békéscsabáról szervezett vonat indult. 
A Forráspontra öt busznyi fiatal utazott az ifjúságpaszto-
rációs iroda szervezésében. 
A Szent Gellért Szeminárium növendékei Serfőző Levente 
prefektus és Veréb László spirituális kíséretében töltötték 
el az egy hetet Budapesten, a  Központi Szeminárium 
vendégszeretetét élvezve. Serfőző Levente elmondta, 
meg határozó élményekkel térnek haza.
– A  kispapok közül néhányan először vettek részt vi-
lágszintű találkozón. Megéltük ennek örömét, de az el-
mélyülés nehézségével is szembesültünk. Minden ilyen 
nagy tömeget megmozgató, nagy gazdagságot kínáló 
eseménynél, ahogy a  mottó is mondja, vissza kell térni 
a forráshoz, az eucharisztia köré. Aki rá tud figyelni a lé-
nyegre, az élő Jézusra, az mindenhez tud kapcsolód-
ni – összegzi tapasztalatát az oktatási püspöki helynök. 
Serfőző Levente már előre gondolkodik: a szentségimá-
dás iskolájához hasonlóan ősszel el kívánják indítani az 
evangelizációs iskolát a küldetésre fókuszálva.
– A világ sötét éjszakát él át. Isten kizárása életünkből 
mindenben visszhangzik. De a sötét éjszaka Isten tervé-
ben része lehet a növekedésnek. Nekünk embereknek az 
a feladatunk, hogy megtaláljuk a biztos pontokat, melyek 
segítenek a  továbblépésben. Hangos a  világ, de vannak 
alkalmak, és ez a  kongresszus is ilyen, amikor hallatni 
tudjuk hangunkat.
A nyitó szentmisén két plébánia elsőáldozóival is alkalom 
nyílt beszélgetni. Cseh Miklós hitoktató Deszkről hozta 
el a hittanosokat, Thorday Attila atya pedig Újszegedről. 
A deszki elsőáldozók ötödikesek. Maya, Panna és Kende 
a tűző napon várakozik az egyforma fehér ruhába öltö-
zött gyerekek között.
– Kivártuk az egy évet, hogy egy ilyen nagy eseményen 
lehessünk elsőáldozók – magyarázza Maya, akit szülei, 
nagyszülei és testvére is elkísért Budapestre.
– Nagyon izgulok – mondja Panna és mellette ülő Kende 
is egyetért vele. Kendét megnyugtatja, hogy a  „hittan-
bácsi” mellettük ül, és magyarázza nekik a történéseket. 

„Egy emberöltő óta nem volt ilyen Magyar- 
országon, és most mi is részese lehetünk!”

– Az eucharisztia számomra nehezen felfogható, de azt 
tudom, hogy Jézust fogjuk a szívünkbe fogadni. Én min-
dig szoktam vele beszélgetni, és a  segítségét is kérem, 
leginkább dolgozatok előtt – mosolyog Panna.
– Az, hogy itt lehetünk, győzelmi érzést kelt bennem. 
Sokszor kellett nekifutni a regisztrációnak, és a felkészü-
lés is hosszú volt a gyerekkel. Az egyéves halasztás alatt 
ki kellett tartanunk, és aztán újra bele kellett vágni min-
denbe. Érzem a bizalmat mind a gyerekek, mind a szü-
lők részéről. Járványhelyzetben, nehézségeket leküzdve 
jutottunk el ide. De érzem a bizalmat a szülők és gyere-
kek részéről Isten felé is, hogy elfogadják és átérzik, szük-
ségünk van Isten segítségére, aki tud is nekünk segíteni 
– fogalmaz Cseh Miklós hitoktató. 
Thorday Attila újszegedi plébános két hittanosa mellett 
áll. Malinovszky Irmát és Cseri Pannát az egész család 
elkísérte erre az ünnepre. A két anyuka arról számolt be, 
milyen komolyan készültek a lányok mind az iskolai hit-

tanórákon, mint hétvégenként a  plébánián az elsőáldo-
zásra.
– Irma és Panna még nem töltötte be a 10. életévét, ők 
maguk kérték, hadd legyenek Budapesten elsőáldozók. 
A  hitoktatók felkeltették érdeklődésüket azáltal, hogy 
szemléletes eszközökkel mutattak be egy-egy szent-
írási részt, rávezették őket az eucharisztia titkára, amit 
még felnőttnek sem könnyű megérteni. Úgy gondolom, 
kellően felkészültek a  szentgyónásra és szentáldozás-
ra – mondták el. Panna és Irma a  családdal együtt jár 
templomba, számukra természetes, hogy a  szentáldozás 
valami nagy dolog.
– Nagyon örülnek, hogy eljöhettek ide. Izgalmas nekik 
a  forgatag, hogy sokan vagyunk és mindenki katolikus. 
Megerősítő számukra az élmény. 
Márton Gábor Mórahalomról egyike azoknak a hitokta-
tóknak, akik éltek azzal a  lehetőséggel, hogy hivatalos 
távollétként részt vehetnek a  kongresszus egész hetén. 
Gábor Mórahalmon két iskolában és óvodában is tanít. 

Jézust fogadjuk a szívünkbe – deszki elsőáldozók a Hősök terén

Elkísértük a gyerekeket, a család együtt éli a világesemény 
megerősítő élményét
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Nagy hálát érzek, hogy eljöhettem, és minden 
programot végigélhettem! 

– Miért nem jöttünk 
többen? – tettük fel 
egymás között a  kér-
dést. Hiszen fantasz-
tikus rendezvény, ta-
lálkozhatunk a  világ 
minden részéről érke-
zett katolikusokkal, az 
előadásokban hallhat-
juk, mit élnek át tőlünk 
nagyon távol, akár az 
üldözött létben, akár 
egy jóléti társadalom-
ban. Rácsodálkozunk, 

milyen sokszínű az egyház, mennyire mást jelent a kato-
likusság a világ különböző részein, s hogy a lényeg mégis 
ugyanaz. Bár katolikusságunk fontos része az eucharisz-

tia, ez olyan titok, amit nehéz felfogni. Most különbö-
ző útmutatásokat kaptunk, hogy közeledni tudjuk meg-
értéséhez. Izgalmas volt különböző nyelveken mondani az 
imádságokat, a mise válaszait. Örülök annak is, hogy az 
előadások visszahallgathatók lesznek a kongresszus hon-
lapján. Sok-sok élményt viszek, és örülök, hogy kollé-
gák már jelezték, beszámolót kérnek tőlem. De a gyere-
kek is, akikkel évek óta készültünk, nagyon kíváncsiak, 
mi történt azon a  rendezvényen, amit annyira vártunk. 
Találkozások, liturgiák, ünneplés, dicsőítések, közös 
éneklés tényleges források, a hétköznapokban még sokáig 
meríthetünk mindebből – sorolja élményeit. 

Kerekes László és felesége, Erzsébet a  ferences világi 
rend tagjai, László az országos „szolga”, felesége pedig 
a Szent Klára szegedi csoporté. László 1986-ban, még 
illegalitásban lett tag, majd részt vett a rendszerváltozás 
utáni újraindulásban. A nyitómisén a közösség hazai és 
határon túli tagjaival együtt vettek részt, majd bekapcso-
lódtak a Hungexpo hetébe. 
A házaspárban nagy az összhang. A fakultációkból kü-
lön-külön választanak, és később elmondják egymásnak 
a  hallottakat. A  hét mindkettőjük számára feltöltődés. 
A közgazdász-tanár Erzsébet azt élte meg, mennyire jó 
az egyházhoz való tartozás.
– A Szentlélek itt van közöttünk. Ha elmélyül bennünk 
az Oltáriszentség tisztelete, kapaszkodót nyújt, és sok 
nehézségen át tud segíteni, egyént, családot és az orszá-
got is – fogalmaz László. 
Mindannyian hangsúlyozzák, a NEK-nek köszönhetően 
kinyílt a világ előttünk, nemcsak a saját környezetünket 
látjuk, mások küzdelmeinek is tanúi lehetünk, ez is meg-
erősítés. Pálfai Zoltán makói plébános hozzáteszi:
– Nagyon fontos, hogy kifelé is tekintsünk, a találkozás 
a világegyházzal arra tanít, hogy nem szabad csak a ma-
gunk ügyei körül forognunk, mert az erősen beszűkít. 
A NEK rávezet egy tágasságra, de elvezet a forráshoz is, 
amire nagy szükségünk van, mert egyre kevesebben va-
gyunk. A találkozás megerősítő élményéből még hosz-
szan meríteni fogunk.

trauttwein éva

Márton Gábor a Hungexpón

Jó az egyházhoz tartozni – a Kerekes házaspár a NEK-en

A fiatalok is megtalálták az utat Jézushoz. 
Forráspont a Papp László Sportarénában
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A világegyház találkozott a Hungexpón
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Ferenc pápa útmutató tanítása a magyarságnak

Legyetek nyitottak, 
mélyen gyökerezőek 
és másokat tisztelők

Mindössze egy fél napot kaptunk Ferenc pápától, de 
ebben a  rövid időben olyan útmutatást adott nekünk, 
amely hosszú időre szól. Beszédében merített a magyar 
valóságból, a  múltunkból, jelen életünkből, úgy szólt 
hozzánk magyarokhoz, mint aki ismeri az életünket, 
és így adott iránymutatást az egész magyar egyháznak.

Magyarország nagyon várta a  pápát. 
Hazánkba legutóbb huszonöt éve ér-
kezett pápa II. János Pál személyében, 
aki akkor Pannonhalmára és Győrbe 
látogatott. Mi, magyarok két évvel ez-
előtt találkozhattunk Ferenc pápával 
Csíksomlyón. 2000 óta először történt 
meg, hogy a katolikus egyházfő záró-
misét celebrálva részt vett Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson.
A rövid látogatás meghatározó talál-
kozások alkalma volt. A  Szentatya 
testvéri hangulatban több mint fél 
órát töltött együtt főpásztorainkkal, 
tanácskozott Magyarország köz jogi 
méltóságaival, fogadta a  Magyar-
országi Egyházak Öku me ni kus Ta ná-
csának és Magyarország zsidó közös-
ségeinek képviselőit. 
A Hősök terén, a Dózsa György úton 
és az Andrássy úton várakozó hívő-
sereg első találkozását a Szentatyával 
a „Tu es Petrus” – a Krisztus oratórium 
egyházalapítást megéneklő műve kí-
sérte. Ezen a  vasárnapon több száz-
ezer ember ünnepelte együtt a pápá-
val, a  világ püspökeinek, papjainak, 
a testvéregyházak tagjainak jelenlété-
ben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus zárómiséjét. 
A zárómise Statio Orbis volt. Ez 
a  meg nevezés XXIII. János pápa óta 
azt fejezi ki, hogy az egyetemes egyház 

gyűlik össze Krisztus asztala körül. 
Az egység és testvériség megélése az 
egész világból ideérkezett püspökök-
kel, papokkal, szerzetesekkel és va-
lamennyi hívővel; a  testvéregyházak 
képviselővel, I. Bartholomaiosz kons-
tantinápolyi pátriárka személyében 
az ortodox testvérekkel, a zsidó vallás 
képviselőivel és mindazokkal, akik-
nek más a világnézetük. Erdő Péter bí-
boros, prímás szerint az „idők élő jele”, 
hogy most együtt ünnepelünk.
– Budapest – Magyarország és Euró  - 
pa szívében – a  hidak városa. Hiva-
tásunknak érezzük, hogy híd legyünk 
Kelet és Nyugat között, a különböző 

kulturális és vallási világok, a nemze-
tek között. 
Homíliájában Ferenc pápa azt mutat-
ta be, ki az a Krisztus, akit nemcsak 
csodálnunk, de követnünk kell. Ez 
volt Péter útja is, aki meg nem értés-
ből fakadó tagadás és több megbotlás 
során vált a „valódi Jézus” követőjévé. 
A  valódi Jézus ugyanis nem az volt, 
akit a világ várt. Jézus nem uralkod-
ni jött, nem akarta erővel elhallgat-
tatni ellenségeit. A  valódi Jézust az 
eucharisz tiában fedezhetjük fel: Jézus 
a  megtört kenyér, a  keresztre szege-
zett és másokért odaajándékozott sze-
retet. Úr egy kenyér egyszerű formá-
jában: mindig velünk van, és engedi, 
hogy megtörjük, szétosszuk, és táp-
lálékunkká válik. Szolgává lesz azért, 
hogy üdvözítsen bennünket, meg-
hal azért, hogy nekünk életünk le-
gyen. A  szeretet áll elénk benne, és 
különbségtételt kér: választanunk kell 
a valódi Isten és énünk istene között. 
Ahogyan Péter is szívesebben lázadt, 
amikor felmerült a fájdalom perspek-
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Szegedi kispapok a NEK-en
„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) hirdette az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, melyet 
Budapesten rendeztek 2021. szeptember 5-12. között. 
A kongresszus célja, hogy az Oltáriszentségben jelenlé-
vő Krisztust ünnepeljük, és jobban megismerjük. A világ 
számos országából érkeztek papok, püspökök, szerzete-
sek és világi keresztények is, de mi magyarok is jelentős 
számban vettünk részt. Ahogy az egyházmegye hívei és 
plébániái, mi, a  szegedi szeminárium hallgatói is már 
évek óta készültünk a katolikus világeseményre, melybe 
nagy örömmel kapcsolódtunk be.
A nyitó szentmisét Angelo Bagnasco bíboros mutat-
ta be, aki az elsőáldozók mellett a  papsághoz is szólt. 
Hétköznapokon a Hungexpo adott helyet az esemény-
nek. A  napot a  Reggeli dicséret (Laudes) elimádkozá-
sával kezdtük, melyet egy ún. katekézis (tanítás) és ta-
núságtétel követett. Ismert bíborosok, püspökök, papok 
világítottak rá az eucharisztia különböző oldalaira az 
egyház tanításán és saját élettapasztalatukon keresz-
tül. A nap középpontja természetesen a szentmise volt. 
A délutánok folyamán pedig különböző előadásokból le-
hetett választani aszerint, hogy milyen terület érdekelt 
bennünket.
Mi, papnövendékek nemcsak résztvevőként, hanem li-
turgikus szolgálattevőként is jelen voltunk az egyhetes 
eseményen. Szerda reggel a Laudesen és a csütörtök esti 
közösségek szentségimádásán – mely a  Szent István-
bazilikában volt – ministráltunk, illetve különleges fel-
adatokat is kaptunk. A  szentmiséken a  három akolitus 
– Aleksza János, Tapodi Krisztián és Tápai Leon – az ál-
doztatásban is segédkezett, Tompa Szabolcs pedig azt 
a feladatot kapta, hogy a felolvasókat irányítsa.
Hétfőn este részt vettünk a Csík zenekar előadásán, pén-
teken pedig az Ákos-koncerten és a Forráspont Ifjúsági 
Esten. Szombaton Családi nap volt a  Margitszigeten, 
melynek keretében Veres András püspök atya bejelen-
tette, hogy 2022-ben Szeged rendezi meg a  Katolikus 
Társadalmi Napokat. A bejelentés után a Margit szigetről 

vonultunk át a  Kossuth térre, ahol szentmisén vettünk 
részt, melyet eucharisztikus gyertyás körmenet követett 
a  másnapi zárószentmise helyszínére, a  Hősök terére. 
A záró szentmisét, vagyis a statio orbist Ferenc pápa mu-
tatta be. A Szentatya arra tanított bennünket, hogy „a ke-
resztény útja nem a siker ostromlása, hanem éppen azzal veszi 
kezdetét, hogy hátralépünk egyet, s ez megszabadít attól, hogy 
a középpontban legyünk, ki tudunk lépni középről.”
A hivatalos programok mellett új embereket ismerhettünk 
meg, köztük a  központi szeminárium kispapjait, akik 
egész héten vendégül láttak bennünket. Természetesen 
a hét során – olykor váratlanul is – régi ismerősökkel, ba-
rátokkal találkoztunk. Jó volt megtapasztani egyházunk 
lelki gazdagságát, az ünneplő közösség erejét, a találko-
zások örömét.
A kongresszuson új látásmódokkal és felismeréssek-
kel gazdagodtunk, az imádság és a szolgálat által pedig 
Istenhez is közelebb kerültünk. Ezen tapasztalatokkal és 
élményekkel kezdjük meg az új tanévet. 

aleksza jános v. éves pap növendék 

tívája, úgy mi is legszívesebben elfor-
dulunk a kereszttől.
– Jézus azonban megráz bennünket. 
Azt várja, hogy a  kereszt előtt meg-
tisztítsuk vallásosságunkat, és enged-
jük, hogy Jézus kigyógyítson a  be-
zárkózásból, hogy megnyisson az 
osztozásra. Ez bensőnk gyógyulását 
hozza, és elindít azon az úton, amely 
mindig a  másik javát keresi, egészen 
önmaga feláldozásáig. Tőlünk is ezt 
kéri Krisztus – ezekkel a  szavakkal 

buzdított arra Ferenc pápa, hogy le-
gyen a  mai nap kiindulópontunk, és 
minden nap ébredjen újra a vágy, hogy 
odaajándékozott szeretetté váljunk. 
Az Angelust a tömeg együtt imádkozta 
a Szentatyával. „Isten áldd meg a ma-
gyart” – fohászkodott értünk az egy-
házfő. Azt kívánta, hogy a kereszt le-
gyen számunkra a híd a múlt és jövő 
között.
– A  vallásos érzés ennek a  gyökerei-
hez olyannyira kötődő nemzetnek az 

éltető nedve. De a földbe szúrt kereszt 
nemcsak arra indít bennünket, hogy jól 
gyökerezzünk meg, hanem a  magas-
ba is nyúlik, és kitárja karjait minden-
ki felé. Arra hív, hogy ragaszkodjunk 
gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg 
ezzel; hogy merítsünk a  forrásból és 
adjunk inni mindazoknak, akik szom-
jaznak a mi korunkban. Azt kívánom 
nektek, hogy legyetek ilyenek: megala-
pozottak és nyitottak, mélyen gyökere-
zőek és másokat tisztelők. t. é.
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Hálaadó szentmisével ünnepelték a felújított  
150 éves kunágotai templomot
Kiss-Rigó László püspök mutatta be a hálaadó szentmisét a Bé-
kés megyei Kunágotán, mellyel a Szent Imre-templom építésé-
nek 150. évfordulóját ünnepelték. A másfél évszázados jubileum 
alkalmából az épület külső részét felújították, és új üvegablako-
kat is beépítettek.
Június 24-én ünnepelték a kunágotai 
katolikus templom építésének és át-
adásának 150. évfordulóját a  dél-bé-
kési településen. Az épületet 1870. 
november 5-én szentelték fel, a  jár-
ványhelyzet miatt 2020-ról az idei 
évre csúszott a  megemlékezés. Az 
ünnepi szentmisén részt vett Kovács 
József általános püspöki helynök, aki 
Kunágotán született, itt keresztel-
ték 65 évvel ezelőtt, és itt is bérmál-
kozott. A püspöki helynök jelen volt 
a templom építésének 100. évforduló-
ján is, amikor legutóbb felújították az 
épületet. 
– 50 évvel ezelőtt az akkori esperes-
plébános, Szakács József atya vezeté-
sével állami támogatás nélkül, a hívek 
adományából, külföldi segítséggel si-
került a  templomot felújítani – em-
lékezett vissza Kovács József. – De 
ötven év meglátszik egy épületen, még 
akkor is, ha karbantartják. A  temp-
lom a falu közepén áll, ez a település 

egyik legfontosabb, ha nem a legfon-
tosabb épülete. 
A mostani felújítást a  hívek adomá-
nyai mellett már az állam is támo-
gatta, ennek köszönhetően meg-
újult az épület előtti tér is, amely új 
külső burkolatot kapott. A  templom 
tetőszerkezetét kicserélték, és hat új 
ólomüvegablakot is készítettek az év-
forduló alkalmából. Ezzel párhuza-
mosan felújították a kunágotai plébá-
nia régi épületét, melyben közösségi 
házat alakítottak ki. A plébánia újabb 
épületét korszerűsítették, és a  teme-
tőben található ravatalozót is felújí-
tották.
A hálaadó szentmisén Kiss-Rigó 
László püspök a valódi értékekről be-
szélve elmondta, hogy aki felismerte 
az Istennel való kapcsolat fontosságát 
az életében, az az ember tud minden 
más körülménytől függetlenül is ér-
telmesen és boldogan élni. Az ilyen 
évfordulók a püspök szerint a közös-

ségek viharos történelmi múltunkra 
emlékeztetnek. 
– Érdemes hálát adni Istennek, hogy 
az igazi értékek és a  legfőbb érték, 
az Istenhez való tartozás az, ami-
nek köszönhetően most itt vagyunk, 
ez a  templom is itt van, és a  közös-
ség itt él. Az egyházmegyére is igaz 
ez, és Európára is igaz lenne, ha min-
denki rádöbbenne arra, mik az igazi, 
valódi értékek az életben. Mi ezeket 
az értékeket képviseljük, és mindent 
megteszünk azért, hogy másokkal is 
meg tudjuk osztani ezeket. A püspök 
hangsúlyozta, hogy nem önmagában 
csak a kunágotai templom 150 évéért 
kell hálát adnunk, hanem azért a kö-
zösségért is, melynek tagjai a  másfél 
évszázad alatt a megpróbáltatások el-
lenére összetartottak, és megtöltötték 
az épületet. czégé zoltán
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Egyházi épületek újulnak meg

Alig negyedórát vett igénybe, hogy 
az új fémkeresztet az emelőkosaras 
daruval a  magasba emelte, majd az 
úgynevezett császárfára illesztette, és 
ott csavarokkal rögzítette a bogárzói 
templom tornyának csúcsára az ezzel 
megbízott szakember, Martonosi 
Péter. A 114 esztendős épület tavaly 
őszre közösségi összefogással és pá-

lyázati támogatás révén, összesen 
10,8 millió forintból már megújult, 
a tizenhét méter magas tornyot ékesí-
tő fémkereszt azonban csak most. 
Az új keresztet 90-100 munkaóra be-
fektetésével a  makói Váll-Ker Kft.-
ben készítette el Zentai István hegesz-
tő, aki korábban meghatódva mondta 
el, hogy bogárzói őseinek tiszteletére 
vállalta el a feladatot.

ti

Új keresztet kapott a bogárzói 
templom
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Megáldották a felújított Csongrád-Csanád 
megyei pitvarosi templomot

A szürke homlokzat már a múlté Földeákon

A kánikula ellenére kellemes volt a hőmérsék-
let a 70 éves Nagyboldogasszony-templomban 
augusztus 8-án annak köszönhetően, hogy 
napelemes hőszivattyús rendszerrel látták el 
az épületet. A berendezés a hűtést és fűtést egy-
aránt biztosítja. A pitvarosi ezáltal a megye 
első klimatizált templomává vált.
– A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 34 mil-
lió forintot kaptunk, ezenkívül 15 millió forintot nyer-
tünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának különbö-
ző pályázatain. A templomot teljesen felújítottuk belülről 
– mondta Kasuba Róbert plébános. – Lecseréltük a tető-
szerkezetet, szükségessé vált a  villamos hálózat átszere-
lése. Az elektromos rendszert napelemmel működtetjük. 
A  falakat vízmentesítettük, a  padozat szigetelést kapott 
– sorolta a plébános.
A templomnak korábban hőlégbefúvásos fűtése volt, 
a  kazánhoz gázolajat használtak. Drága volt és hangos, 
ezért csak a szentmisék előtt fűtötték fel a teret nagyjából 

15-16 °C-ra. A mise kezdetén kikapcsolták a berendezést, 
másképp nem lehetett volna hallani a prédikációt.
Az új fűtés hőszivattyús, a  szükséges áramot a  napele-
mekkel termelik meg. A  rendszer lehetővé teszi, hogy 
nyáron ezzel hűtsék az épületet.

ti
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Békésben és Csongrád-Csanádban

Kijavítják a vakolathibákat, és sárga-fehérre festik a Csongrád-
csanádi Földeák templomának falait. A munkálatokra 15 millió 
forint pályázati támogatást nyert a plébánia.
–  A maximálisan kérhető összeg 
15 millió forint volt, erre pályáz-
tunk. Első körben 92 pályázat nyert, 
a miénk nem volt közte, de a második 
körben nekünk is sikerült anyagi for-
ráshoz jutni – mondta Laczkó István 
plébános. Az egyházi örökség védel-
me keretében tavaly ősszel írták ki azt 
a  pályázatot, aminek segítségével le-
hetővé vált a templom külső felújítása. 
A földeáki Szent László király-temp-
lom még az 1980-as években kapta 
azt a  szürke, kőporos festést, amit 
most átfestenek a mesterek. 2019-ben 
kezdődött a templom rekonstrukció-
ja, akkor adományból alászigetelték 
az épületet, majd következett a belső 

felújítás. Szűcs Gábor asztalosmester 
akkor a neogótikus gyóntatófülkét is 
szakszerűen felújította.
– A  15 milliós keretből megvalósul 
a  teljes külső vakolatjavítás, az épü-
let több pontján a  lábazatot is kicse-
rélik. A  támpillérek beton fedőlapjai 
közül korábban már kettő annyira 
tönkrement, hogy leesett a  helyéről, 
ezért újakra cserélték. Az ajtók szin-
tén megújulnak Szűcs Gábor keze 
nyomán.
A plébános maga is meglepődött, 
mennyien érzik a  földeákiak közül 
sajátjuknak a templomot. A szentély 
fölötti félköríves bádogborítás is több 
helyen sérült, mivel felállványozták 

a  templomot, hamarosan ezt is 
rendbe hozzák. A  vízelvezetést és 
a párkányokat is javítják, a toronyhoz 
azonban további forrásra lesz szükség. 
A  felső rész javítási munkálataihoz 
Hajnal Gábor polgármester ajánlott 
fel segítséget.

tóth a. péter
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Egyetemi Veni Sancte Szegeden
A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség idén is meg-
tartotta egy év kihagyás után a már hagyományossá 
vált egyetemi tanévnyitó szentmisét a székesegyházban 
szeptember 28-án. Ez a szentmise volt egyben a Szent 
Imre Szakkollégium közösségének a tanévnyitó szent-
miséje is.
A kedden este kezdődő szentmise főcelebránsa Kiss-
Rigó László püspök volt, akivel együtt koncelebráltak 
a Lelkészséghez kötődő atyák. A szentmise zenei szol-
gálatában közreműködtek a Szent Imre Szakkollégium 
hallgatói. 

A szentmisén a szegedi egyetemisták és az Egyetemi 
Lelkészség tagjain kívül részt vettek a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Gál Ferenc Egyetem meghívott ok-
tatói, a szegedi keresztény szakkollégiumok vezetői és 
munkatársai, valamint a Szent Gellért Szeminárium 
kispapjai.
A lelkészség minden tanévet új hangsúllyal indít, amit 
egy mottóban fogalmaznak meg. Idén a járvány után 
Isten szolgája Márton Áron püspöktől választották 
a mottót: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!”f
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Három városképi szempontból is jelentős 
egyházi intézményt korszerűsítenek Békésben
Már megkezdődött a gyomaendrődi 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium főépületének energeti-
kai korszerűsítése.  A tornatermi ré-
szen lévő nyílászárók a mai követel-
ményeknek nem felelnek meg, ezeket 
kicserélik a 112 millió forintos beru-
házás során.
Az épület homlokzati részének hőszi-
getelése belülről, a fűtött tér felől tör-
ténik. Az energiahatékonyságot javító 
felújításhoz részenként hőszigetelik 
a lapostetőt, a homlokzatot és a pad-
lásfödémet, ajtókat, ablakokat, vala-
mint radiátorokat cserélnek. A  fej-
lesztés eredményeként az intézmény 
egy energetikailag korszerűsített 
iskola épülettel, Gyomaendrőd pedig 
egy felújított épülettel gazdagodik.

Gyulán a  Petőfi téri közösségi házat 
korszerűsítik. A  belvárosi, kétszin-
tes ingatlan a  19. század végén ere-
detileg iskolának épült, részben alá-
pincézett, utcai homlokzata díszített. 
A  138 milliós projekt részeként ki-
cserélik a  nyílászárókat, szigetelik 
a pince és a padlás födémét, emellett 
új kondenzációs kazánt és radiátoro-
kat szerelnek fel. 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye si-
keresen pályázott, és nyert 173 millió 
forintot az újkígyósi Szent Erzsébet 
Szeretetotthon energetikai korszerű-
sítésére is. A  szigetelési munkálatok 
mellett kicserélik a  nyílászárókat, 
a  napelemes rendszer kialakításával 
pedig tovább nő az épület energia-
hatékonysága. A szeretetotthon 1988 

és 1991 között épült. Az építkezés 
első szakaszában elkészült a  föld-
szint, majd a  második ütemben, 
1994-ben befejeződtek az északi rész 
építési munkálatai. 2005-ben elen-
gedhetetlenné vált a teljes tetőcserép-
csere. Mostanra az épület szerkeze-
te hőtechnikai  szempontból elavult, 
ezért korszerűsítik. 
A gyomaendrődi, a  gyulai és az új-
kígyósi programban is közös elem, 
hogy az egyházmegye a  beruhá-
zás teljes összegét elnyerte, azok-
hoz plusz forrást már nem kell tenni. 
A  három projekt ugyan nem egy 
időben indul, a  befejezési határ-
idő viszont mindegyik esetben 2022 
augusz tusa.

ti

Egyházi épületek újulnak meg
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Tudatosan vállaljuk 
értékeinket!
Az Európában uralkodó trenddel ellentétben mi nem 
kívánjuk megváltoztatni identitásunkat, és tudatosan 
erősítjük a  kereszténységhez tartozó értékeket - hang-
súlyozta Kiss-Rigó László püspök Gyulán, a  Nádi 
Boldogasszony-templom búcsúján. A főpásztor kiemel-
te: mindenki, aki magyarnak vagy európainak vallja 
magát, az kulturális értelemben keresztény is.
Szűz Mária személye végigkíséri az 
egész magyar történelmet – hangzott 
el a Nádi Boldogasszony búcsún. Kiss-
Rigó László püspök kiemelte, Mária 

jelen van többek között a  képző-
művészetben és az irodalomban, ezért 
hozzátartozik a  nemzeti identitá-
sunkhoz. 

– Ma egy kicsit más a  módi a  kon-
tinens egyes részein, de Európában 
még az ateista is keresztény. Akármit 
teszünk, a  gyökereinkhez hozzá-
tartozik a  kereszténység. Aki euró-
painak vallja magát, dönthet ugyan 
arról, hogy milyen világnézetet kép-
visel, de az objektív adottság, hogy 
egy keresztény értékrenden alapuló 
társadalomban él. Lehet ezt tagad-
ni, vagy tudatlannak mutatkozni, de 
attól még ez a helyzet. Aki magyar, 
az is valamilyen módon keresztény, 
kulturális értelemben mindenképpen 
– szögezte le az augusztus 15-ei gyu-
lai búcsún Kiss-Rigó László. A püs-
pök azt mondta, Európában harc 
folyik. Racionálisan nem lehet meg-
magyarázni, hogy miért zajlik az ér-
tékek feladása, miért hódít teret a ni-
hilizmus és a  liberális demokrácia, 
mely a tiltás diktatúrája.
– Mi Magyarországon pont ezek-
ben a napokban tudatosítottuk, hogy 
másképp gondolkodunk. Nem kí-
vánjuk megváltoztatni identitásun-
kat, és valljuk, tudatosan erősítjük az 
ehhez tartozó értékeket, mint a csa-
lád, a  házasság vagy a  becsületes 
munka – mondta a püspök. 
A búcsúi szentmisére több telepü-
lésről érkeztek zarándokok, Békés-
csabáról többen gyalog tették meg 
az utat. A szentmise körmenettel zá-
rult, mely által a búcsúsok hírül adták 
Krisztus jelenlétét.

cs. á.
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Több évszázados hagyomány 
él Gyulán
Gyula első templomát Máriának 
szentelték, a  hívek legalább a  XIII. 
század óta tőle vártak oltalmat.
IX. Bonifác pápa 1398-ban engedélye-
zett búcsújárást Gyula Nádi Bol dog-
asszony-templomában, mely máig az 
egyetlen kegyhely az Alföld délkele-
ti részén. A török vész idején sokan 
a  környékbeli nádasokban húzták 

meg magukat, és ott is ápolták Mária 
kultuszát. A  templom helyén ekkor 
dzsámi állt. A török kiűzése után az 
elpusztult városban az új templomot 
a  Nádi Boldogasszonynak szentel-
ték. Kultusza később elhalványult, 
de Mindszenty bíboros révén a má-
sodik világháború után új lendületet 
kapott, és ma is él.



TO R O N Y I R Á N Y  ❘

1 4T

Tűzhely

ÁGOTA-tábor: az a hely, 
ahol szeretettel gyógyítanak
Fesztivál hangulat, sport, jókedv és élettörténet feldolgozás – így zajlik évek óta az 
állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek ÁGOTA-tábora. A már több mint két 
évtizedes múltra visszatekintő szabadidős rendezvényre az idén az ország 16 megyé-
jéből érkeztek a Békés megyei Doboz-Szanazugba. Az ÁGOTA közösség legfontosabb 
programján mintegy ötszáz fő vett részt, az önkéntes segítőkkel együtt. 
Tíznapos mennyország – így említik egymás között a gye-
rekek a nyári tábort, amely mindmáig a legnagyobb lélek-
számú és a legtöbb élményt adó találkozó, amelyet kifeje-
zetten a családjukból kiemelt gyerekek és fiatalok számára 
szerveznek. Kothencz János, a szegedi székhelyű ÁGOTA 
Alapítvány alapítója szerint különleges táborról van szó.
– Élményprogramokba ágyazzuk a terápiás elemeket, így 
teremtünk lehetőséget saját értékeik tudatosítására és egy-
más mélyebb megismerésére. A tábor végére erősebb ön-
bizalommal tekinthetnek magukra a családjukból kiemelt 
gyerekek. Az oldott hangulat arra is szolgál, hogy felsza-
badítsa őket a  lelki terhek súlya alól és azzá lehessenek 
itt, legalább tíz napra, akik valójában: önfeledt, boldog 
gyermekek és fiatalok – mondta az évről évre visszaté-
rő rendezvény megálmodója. – A tábor ideje alatt olyan 
közös programok vannak, amelyekkel több önbecsülésre 
tehetnek szert: szépségversenyt, Toldi-versenyt, Ki mit 
tud?-ot, roma estet, váltóversenyeket szervezünk nekik. 
A sportbajnokságok: a foci, az asztalitenisz és a csocsó is 
minden gyermeket megmozgat, és sikerélmények lehető-
ségét teremti meg. Ha az itteni önkéntesek biztatására in-
dulnak ezeken és megméretik magukat, az mindannyiuk 
számára megerősítést jelent, hogy ők is tehetségesek. Ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy megtapasztalhatják: érdemeiktől 
függetlenül szeretetre méltóak – foglalja össze a tábor leg-
fontosabb feladatát Kothencz János. 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye régóta együttműkö-
dik az ÁGOTA Alapítvánnyal. Kiss-Rigó László püspök 
a megnyitón kiemelte: egy év kihagyás után szerveződött 
meg az idei tábor, így még nagyobb a  találkozás okozta 
öröm, mint máskor.
– A szeretet sugárzik az alapítvány által szervezett tábo-
rokból. Ne felejtsük el, hogy minél több szeretetet kapunk, 
annál többet adunk – ezt tapasztalhatjuk meg minden 
évben itt a megnyitón, amit köszönök vendégek nevében 
– tette hozzá.
Bencét két évvel ezelőtt hívták először a  táborba, nem 
akart jönni, aztán mégis rászánta magát.
– Most örülök, hogy itt vagyok, jó itt lenni, szereztem új 
barátokat. Minden este beszélgetek a csoportvezetőmmel, 
elmesélem neki a napomat. Igénylem ezeket a beszélge-

téseket, nehezen bízom meg az emberekben – mondta 
a 17 éves Bence. A szegedi fiúhoz közel álló szakemberek 
szerint ő visszahúzódó személyiség, ennek ellenére a  tá-
borban szerzett élményeit örömmel mesélte. Legjobban 
a  strandolást és a  habpartit élvezte, de büszke a  Toldi-
versenyen elért eredményére is. 
Jónás Patrik egy témafelvezető foglalkozáson beszélt arról, 
miért fontos számára a tábor. 
– Nagyon durva körülmények között gyerekeskedtem, 
csak hogy érzékeltessem: egy függöny volt az ajtó és egy 
pokróc az ablak a  házunkon. Innen kerültem a  lakás-
otthonba. Nem jártam iskolába, nem hallgattam senki-
re, sokszor nem is aludtam ott. Addig, amíg egy neve-
lő meg nem kérdezte, hogy mi bajom van, ki bántott? 
Emlékszem, nem is tudtam válaszolni, csak folyt a köny-
nyem. Sokat beszélt velem, megnyugtatott, hogy segít 
nekem, amiben tud. Akkoriban bukás szélén álltam a su-
liban, ma már két szakmám van, és most itt vagyok a tá-
borban autentikus segítőként – mondta az önkéntes a bi-
zalomról és a kiszolgáltatottságról szóló beszélgetésen. 
Kothencz János szerint, ha az ilyen sorsú gyerekek biza-
lommal fordulnak egy felnőtt felé, azt a legnagyobb aján-
déknak kell tekinteni. A  gyermekvédelmi szakemberek 
dolga az, hogy kiérdemeljék ezt a bizalmat. A  táborban 
tíz napon keresztül az alapítvány önkéntesei és terapeu-
ták teljesítenek karitatív szolgálatot, többségüknek ez már 
a sokadik tábora, de mindig vannak köztük újak is. 

A gyerekek fogadása
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Tízéves a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató
Alapítása 10. évfordulóját ünnepeli idén a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, 
ennek alkalmából 10-esre fel! címmel alkotói pályázatot hirdettek. Arra kérték 
a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket, nevelőszüleiket és a munkatár-
sakat, hogy kreatív módon jelenítsék meg a 10-es számot. 

A táborban önkéntesként dolgozik Bereczki Tímea, aki 
szintén állami gondoskodásban nőtt fel – nevelőszülők-
nél, Csongrádon.
– Többször voltam gyermekként az ÁGOTA-táborban, és 
már akkor elhatároztam, amint tehetem, segíteni fogom 
a hozzám hasonló sorsúakat. Ez már a második alkalom, 
hogy önkéntesként jöttem. Nekem is nagy örömet nyúj-
tott itt lenni korábban, és szeretném, ha minél több fia-
tal érezhetné ugyanezt – mondta a fiatal lány, aki éppen 
a rendezvény nyitónapján tudta meg, hogy sikeresen fel-
vételizett a Szegedi Tudományegyetem védőnői szakára. 
– Az ÁGOTA-tábor célja az, hogy az együtt töltött tíz nap 
után más minőségben gondoljanak saját magukra, a helyze-
tükre a gyerekek – folytatja a program ismertetését Kothencz 
János, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel, így 
misszióként tekint az idén negyedszázados rendezvényre.
– Lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyerekek 
jöttek ide, akiknek egy közös nevezőjük van: a  család-
ból kiemeltség. A tábor ideje alatt erőfeszítéseket teszünk 
a feszültsé geik feloldására, hogy aztán ki merjék monda-
ni, ami bennük van. Erre az oldottságra épülve kezdődik 
el a  terapeutikus munka, ami csoportokban zajlik, a bi-
zalom, az értékek és normák, valamint a jövőkép témájá-
nak feldolgozásával – mondja a gyermekvédelmi szak értő. 

A  témafelvezetés majd a  klienscsoportos foglalkozások 
arra vezetik rá a táborozó gyerekeket és fiatalokat, hogy 
a  mindennapokban megélt nehézségeket milyen sok-
rétűen lehet kezelni. 
– A terapeutikus utat együtt járjuk végig, az élményprog-
ramok és a csoportos foglalkozások egymás hatását erő-
sítik. Mi egymás ajándékaivá válunk a tíz nap alatt. Így 
történik meg az a  csoda, amit az ÁGOTA-táborok va-
rázslatának szoktak tartani – zárta gondolatait a táborve-
zető. hajó edina

A szolgáltató 13 megyéjének 76 településéről összesen 
394 pályamunka érkezett, a legjobbakból kiállítást szer-
veztek, és díjazták a nyerteseket. A díjátadó rendezvé-
nyen jelen volt Kiss-Rigó László püspök és Fülöp Attila, 
az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára is. 
A díjak átadása előtt Kothencz János főigazgató arról be-
szélt, hogy hálás szívvel gondol vissza mindarra, ami-
nek köszönhetően az elmúlt 10 évben a  Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató tenni tudott a családjukat 
vesztett gyerekekért. Köszönetet mondott az egyház-
megyének és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
mert mint fogalmazott, támogatásuknak köszönhetően 
beteljesedni látszik az út, amit elkezdtek. 
– A kormányzati bizalomnak hála Magyarország legna-
gyobb gyermekvédelmi szakellátási intézményévé vál-
tunk. A  következő 10 év célja: elcsendesedni és belső 
minőséget építeni – fogalmazott.

Kiss-Rigó László püspök kiemelte: az egyházmegye sok 
területen vállalt közszolgálatot, a  gyermek-és ifjúság-
védelem azonban mind közül a legszebb és legnehezebb. �

Játékos vetélkedő
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Egyházmegyei intézmény a NEK-en

Ahol a gondoskodás szolgálat

Tűzhely

Fotóanyaggal vett részt az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus kísérő 
programjában a  Szeged-Csanádi Egy-
házmegye Szent Ágota Gyermekvédel-
mi Szolgáltatója. Az Ezerarcú szeretet 
elnevezésű kiállítás a Katolikus Egyház 
karitatív tevékenységét, annak történel-
mi előzményeit és napi gyakorlatát volt 
hivatott bemutatni.

Képzőművészeti alkotások, dokumentumok: régi újság-
cikkek, plakátok, hanganyagok, filmek és fotósorozatok 
mutatják be világegyházi és hazai vonatkozásaiban az 
egyházi szolgálatot, a gondoskodás fontosságát, szerepét. 
Köztük ott van a gyermekvédelmi gondoskodásban ne-
velkedőkről gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató és a vele szorosan együttműködő civil szer-
vezet, az ÁGOTA Alapítvány tevékenységét bemutató, 
húsz fényképből álló sorozat is. 
A keresztény ihletettségű Ágota közösség missziója az, 
hogy a családjukat nélkülöző gyerekek életébe szeretet-
tel lépjen be, és személyre szabott gondoskodásba ágya-
zottan közvetítse számukra érthető és élhető módon az 
evangélium üzenetét. Mivel a rájuk bízott gyermekeket 
lakásotthonokban és nevelőszülői családokban nevelik, 
ezért réteg pasztorációs feladatot látnak el. 
Ez egyrészről értékközvetítés, másrészről lelki gondo-
zás, amely türelmet és megértést igénylő, hosszantartó 
folyamat. A  munka lényegéhez tartozik, hogy semmit 
nem erőltetnek, nem tesznek kötelezővé, értő figyelem-
mel közelítenek a  fiatalokhoz és foglalkozásaik során 
teret nyitnak a Szentírásban rejlő tanításoknak. Jókedv, 
és összetartozás érzés kíséri a pasztoráció során szerzett 
élményeket – legyen az kirándulás, tábor, sportolás, játék, 
beszélgetés vagy szentmise. A gyermekek ezeknek a kö-
zösségi és liturgikus eseménynek köszönhetően, valamint 
a  feltétlen elfogadás megtapasztalása által kezdenek el 
kapaszkodni a reményben, amit az evangélium közvetít.
Az Ágota közösség elhivatottságát Kothencz János, 
a szervezet vezetője így írja le: reményt ébreszteni, jövőt 
mutatni, a bizalom sebeit gyógyítani ott, ahol a kiszol-
gáltatottság az úr! Ezen alapult az elmúlt években a fel-
adatellátásuk, és a jövőben is ezt a célt fogja szolgálni.

varga mártaPodmaniczki Imre atya áldása

– Szerencsére itt olyan munkatársakkal dolgozhatunk 
együtt, akik elkötelezettek és szakmailag is kiválóak – 
tette hozzá.
Fülöp Attila államtitkár arról beszélt, hogy a  Szent 
Ágota a gyermekvédelem rendszerváltásának résztvevő-
je és alakítója volt. Hangsúlyozta, hogy mostanra sikerült 
leszámolni azzal, hogy ez a  feladat állami monopólium 
legyen és azzal is, hogy csak gyerekfelügyeletről szóljon.
– A gyermekvédelem mintegy háromnegyede, a nevelő-
szülők pedig szinte 100 százalékban egyházi fenntartók-
hoz tartoznak. Mindenki azon dolgozik, hogy a 23 ezer 
érintett gyerek, ha kikerül a rendszerből, önálló életre le-
gyen képes, ehhez pedig hozzájárul az a közösség is, me-
lyet az egyház ad számukra – fogalmazott.

A pályázati felhívás nem tartalmazott semmilyen kötött-
séget, bárki bármilyen ötletét megvalósíthatta annak ér-
dekében, hogy minél érzékletesebben fejezze ki a szám-
mal az összetartozást, mindazt, amit számára jelent 
ehhez a  közösséghez tartozni. A  pályázat sikeres volt, 
már a beküldött pályamunkák számát illetően és az öt-
letesség, a kivitelezés sokszínűségét tekintve is. Ám ami 
igazán képes volt lenyűgözővé tenni az alkotásokat, az 
a belőlük áradó szeretet.
A beérkezett fotókat három kategóriába csoportosították 
a  szervezők: nevelőszülői családok pályázatai, lakásott-
honok pályázatai és egyéni indulók, pontosan azért, hogy 
ha nehezen is, de kiemeljék közülük valamilyen szem-
pont szerint a legsikerültebbeket. 

�
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Megújulást hozhat-e 
a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus?Ferenc pápa emlékeztetője az Oltári-
szentségnek a  katolikus életben betöltött 
központi szerepéről minden eddiginél 
aktuálisabb napjainkban.

A nemzetközi eucharisztikus kongresszusok 140 éves tör-
ténete során a  pápák rendszeresen ellátogattak a  katoli-
kusok világméretű ünnepségére, azonban legutóbb még 
Szent II. János Pál pápa vett részt eucharisztikus kong-
resszuson 2000-ben Rómában. Ferenc pápa jelenléte 
a budapesti rendezvényen ilyen szempontból is nagy je-
lentőséggel bír, és rámutat arra, hogy korunkban 
megújulásra van szükség az egyházon belül is.
A hitetlenség Jézus Krisztus testének és vérének 
az Oltáriszentségben való valóságos jelenléte, 
és ennek a  katolikus hitben betöltött közpon-
ti szerepe kapcsán sajnálatos módon nem csak 
a  szekuláris világra jellemző. Az amerikai ka-
tolikusok körében a közelmúltban végzett köz-
vélemény-kutatás szerint a  megkérdezetteknek 
csak a fele ért egyet az egyház alapvető tanításá-
val, miszerint Jézus valóban jelen van fizikailag 
az eucharisztiában minden alkalommal, amikor 
katolikus misét tartanak.
Ferenc pápa többször is hangsúlyozta, hogy 
csak a Jézussal való eucharisztikus kapcsolatunk 
révén válhatunk teljes mértékben Krisztus kö-
vetőivé, hogy meglássuk jelenlétét a szenvedőkben, és ez 
ösztönözzön minket arra, hogy az őket megillető szeretet-
tel és igazságossággal forduljunk feléjük.
A Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in Need) 
nemzetközi katolikus segélyszervezet éppen ezért tartja 
fontosnak, hogy számos olyan projektet támogasson, amely 
elősegíti az Oltáriszentség jelenlétét. Regina Lynch, a szer-
vezet projektekért felelős igazgatja elmondta, a  támoga-
tásuk sokféle formát ölt, lehet például egy motorkerékpár 
biztosítása, hogy a pap eljuthasson egy távoli missziós állo-
másra misézni, vagy egy kápolna építése egy elszigetelt si-
vatagi régióban vagy a magas hegyekben, de magában fog-
lalja a papképzéssel kapcsolatos támogatásokat is.
Lynch szerint az eucharisztikus élet népszerűsítése a hívek 
körében alapvető fontosságú a közösség életében.
– Ez azt jelenti, hogy elhozzuk Krisztust a közösségekbe 
– magyarázta. – Sok országban a hívek valóban vágyakoz-
nak az eucharisztia fogadására és jelenlétére, de számos 
problémával szembesülnek, mint például a vallásszabad-
ság hiánya, a polgári és a katonai konfliktusok miatti bi-

zonytalanság, a nagy távolságok és a megfelelő közlekedés 
hiánya vagy a szegénység.
Lynch szerint az említett esetekben az eszközök hiánya 
vagy a szabadság hiánya az akadály, ugyanakkor nyugaton 
nagyon gyakran találkozunk a hit hiányával. 
– Túl sok stressz, időhiány vagy közömbösség az eucha-
risztia iránt. Emiatt nagyon fontos imádkozni azért, hogy 
a kongresszus belső megújulást hozzon Európa és a nyu-
gat számára – jelentette ki.

Vannak, akik párhuzamot látnak a  mostani kongresz-
szus és az 1993-ban Denverben tartott Katolikus Ifjúsági 
Világtalálkozó között. Az ifjúsági találkozó ugyanis új 
lendületet adott az amerikai egyháznak, számos kezde-
ményezés született annak nyomán nemcsak az ameri-
kai nagyvárosban, hanem azon túl is. Bár a világtalálko-
zó gyümölcsei nem azonnal voltak láthatók, hatása a mai 
napig érezhető. A coloradói székhelyű Real Life Catholics 
szervezet vezetője, Chris Stefanick, aki maga is részese volt 
a denveri találkozónak, elmondta: Denver még mindig az 
egyik központja a hitnek Észak-Amerikában, és ez annak 
köszönhető, ami itt történt 28 évvel ezelőtt.
Ha a  denveri eseményt tekintjük hivatkozási alapnak, 
akkor időbe telhet majd, mire a budapesti eucharisztikus 
kongresszus valódi hatásai érezhetők lesznek. Stefanick 
ugyanakkor úgy véli:
– Az, hogy tömegesen összegyűlünk és nyilvánosan ünne-
peljük a hitünket egy világi város közepén, paradigmaese-
mény, minta arra, amit mindenkor tennünk kell.

kamocsa gábor
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Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Az elitbe készül 
a Grosics
Két hónapja érkezett a Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia Tisza parti divíziójához a korábban a hazai akadé-
miákat is átvilágító belga Double Pass munkatársaként 
nyolc éven át dolgozó Herczeg Gábor. A  szakember 
a futballal foglalkozva Brazíliától az Egyesült Államo-
kon át a fél világot bejárta. Túlzás nélkül állítható, hogy 
olyan tapasztalatokkal vértezte fel magát, melyek Sze-
geden is jól jöhetnek.

Herczeg Gábor mindenesetre az U 7 és 
az U 15 közötti korosztályok nemrég 
kinevezett szakmai vezetőjeként nagy 
terveket sző.
– Tehetségközpontként a  Magyar 
Labdarúgó Szövetség felé komoly kri-
tériumoknak kell megfelelnünk, de ezt 
inkább amolyan alapnak tekinthetjük, 
mert ennél többre vágyunk. Azt sze-
retnénk elérni, hogy ne legyen kérdés, 
melyik az első számú klub a régióban, 
szeretnénk a legmeghatározóbb után-

pótlás műhellyé válni, mely jelentős 
támogatást nyújt a  felnőtt csapatnak 
– mondta Herczeg Gábor. Rövidebb 
távon megpróbálnak alternatívát 
nyújtani a  fiatal játékosoknak, meg-
mutatnák, hogy nem csak az elit aka-

démiákon folyik olyan képzés, mellyel 
fel lehet építeni egy ígéretes labdarú-
gó karriert. Hosszabb távon az a cél, 
hogy Szeged képes legyen megtarta-
ni a  legjobb fiatalokat, majd később 
átadni őket a helyi felnőtt csapatnak, 
a  jelenleg NB II-es Szeged-Csanád 
Grosics Akadémiának.
A szakmai fejlesztés legfontosabb 
elemeit egy folyamatosan bővülő, 
150 oldalas dokumentumban foglal-
ták össze. Herczeg Gábor elmond-
ta, az edzők vevők az újdonságok-
ra, és jó partnerként dolgoznak azon, 
hogy minél színvonalasabb legyen az 
itt zajló munka. Most azon van a sor, 
hogy a partner egyesületek is megis-
merjék ezt az anyagot.
– Szeretnénk kiteljesíteni és megerő-
síteni azt a futballt, mely a leginkább 
jellemző Szegedre. Ennek érdekében 
fejlesztjük a gyerekek játékát, a  tech-
nikáját, és végrehajtunk egy mozgás-
fejlesztési programot is – hangsúlyoz-
ta Herczeg Gábor. 
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Gyulán két új korosztály indult
Egy év kihagyás után a  béké-
si fürdővárosban újra működik az 
U 17-es és az U 19-es csapat, mind-
két gárda a  regionális bajnokság-
ban bizonyíthat. Lényegében az 

egész gyulai divízióval kapcsolat-
ban igaz az, hogy nincs eredmény-
kényszer, a  legfontosabb az, hogy 
a gyerekek fejlődjenek, és igyekez-
zenek minél jobb játékossá válni.

Herczeg Gábor a Double Passtól 
érkezett a Grosicshoz

A Szent Gellért Fórum ad otthont immár valamennyi érintett korosztálynak,  
vagyis az U7-től az U15-ig valamennyi tréninget itt tartanak
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Kalandok a Kulturális Örökség 
Napjain
Egyházmegye-szerte kalandozásra csábítottak a Kulturális 
Örökség Napjai. Az országos rendezvénysorozat célja, 
hogy közelebbről megismerjük kulturális – elsősorban épí-
tett, illetve városképi – értékeinket, netán hétköznapo-
kon nem látogatható színtereket járhassunk be. Szegeden 
a  Somogyi-könyvtár helytörténeti munkatársai csalogat-
tak többek között a  város közönség elől elzárt, meghitt 
kertjeibe és mesélő homlokzatai elé, megnyíltak a Lechner 
Ödön és Pártos Gyula tervezte Városháza rejtett terei, 
rendkívüli altemplomi és toronytúrákat kínált a  székes-
egyház Látogatóközpontja, irodalmi emléksétát kínált az 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház, ingyenes tárlatvezetéssel 
kedveskedett a  régiségek iránt érdeklődőknek a  Dankó 
Pista által is megénekelt dorozsmai szélmalom. Makón 
a József Attila Múzeum helytörténészei vezettek élmény-
túrát a Rónay-család hagyatékát képviselő épített emlékek-
hez. Szentes legújabb büszkesége, a Tóth József Színház 

és Vigadó fölfedezésére invitált, a békéscsabai Munkácsy 
Múzeum Történetek és legendák Békéscsaba szívében címmel 
kínált kulturális kalandtúrát. Az eseménysorozat üde szín-
foltjaként Szegeden nosztalgiavillamosok, a békéscsabai és 
a szegedi vonalon pedig muzeális vasúti szerelvények adtak 
módot valódi időutazásra.

MAOE a REÖK-ben
Hatszáz alkotó művei – festmények, grafikák, installáci-
ók, szobrok – íme a szegedi Reök-palota őszindító kiállí-
tásának mérlege számokban. A Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének szemléje a  hazai kortársi al-
kotóművészet szinte teljes spektrumát a  közönség elé 
tárja, hiszen a tárlat a magyar alkotók élcsapatát hozta el 
a Dél-Alföldre. A pályájuk elején járó és neves művészek 
„Horizont” tematikába illeszthető alkotásai sorakoznak 
a falakon és töltik meg a termeket, így hát az úgynevezett 
húzónevek műveinek megtekintése mellett arra is alkal-
munk adódik, hogy feljövőben lévő, kezdeményező mű-
vészek nevét és törekvéseit is megismerjük. A tárlat no-
vember 14-ig várja látogatóit.

Fókuszban a fotózás
Új színfolttal gazdagodott a Dél-Alföld nyári kulturális kí-
nálata: a Szegedhez közeli kisváros országszerte elismert, 
számtalan rangos szakmai díjjal kitüntetett fotóművésze, 
Török János kezdeményezésére augusztus 9–14. között ren-
dezték meg az első Sándorfalvi Fotóhetet. A  Pallavicini-
kastély klasszicizáló tereiben és platános kertjében egy 
héten át adtak találkát egymásnak a  fotóművészet mes-
terei és közönségük. A szemle Dobóczky Zsolt nagy hatá-
sú drónfotóinak kiállításával vette kezdetét. Az esti pódi-
umbeszélgetések és előadások széles tematikát öleltek föl. 
Dr. Molnár Gyula, dr. Tokody Béla Széll Antal és Gera István 
a természetfotózás, illetve -filmezés kulisszatitkaiba enge-
dett bepillantást, különös figyelemmel arra a  kérdéskör-
re, miként hangolható össze a  természetfotós működése 
a természetvédelem, a növény- és állatvilág megóvásának 
szempontjaival. Dömötör Mihály fotóművész nagyívű témát 
választott előadása tárgyaképpen: gondolatmenete a  nő 
szerepére fókuszált a fotótörténet különféle korszakaiban, 
a kamera innenső és túlsó oldalán: a fotók modellje, illető-
leg alkotója gyanánt. Németh György, Ujvári Sándor és Kis 
Péter a fotós műfajok presztízsét érintő gondolatait osztotta 
meg a hallgatósággal. Benkő Erika afrikai fotósorozatainak 
keletkezéséről tartott vetített képes előadást. A fotóhét al-
kalmával Sándorfalvára érkezett a nemzeti parkjaink élő-
világát megismertető Varázslatos Magyarország fotópályá-
zat alkotásait felvonultató vándortárlat.

marton árpád
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A szeged-alsóvárosi Napsugaras Tájház

A Dankó Pista által is megénekelt dorozsmai szélmalom
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Magyar virtus 
szélesvásznon
Szeptember 7-én az egyházmegye látta vendégül 
a  nagyszabású Hungarikum Gálát a  Szent Gellért 
Fórum arénájában 
A Novák Péter által rendezett, látvá-
nyos gálaműsor műfaji korlátok nél-
kül sorakoztatta föl mindazt, amitől 

megdobban a magyar szív: néptáncot, 
opera- és operettrészleteket, magyar-
nótát és etnikus alapú világzenét. 
A zenei és látványkavalkád hangu-
latáról már a  föllépők névsora is hű 
képet ad: a  Kossuth-díjas operadíva 
és nótaénekes, Miklósa Erika és Bangó 

Margit éppúgy színre lépett, mint az 
operett nagyasszonyai, Kállay Bori 
és Fischl Mónika. Oszvald Marika, 
Szendy Szilvi, Laki Péter, valamint 
Boncsér Gergely az operett világából, 
a Jávorkai Brothers, világklasszis basz-
szistánk, Molnár Levente és a hősba-
riton Haja Zsolt, Herczku Ági népdal-
énekes, Pálházi Bence Bandája, Vadász 
Károly zenekara vagy Nikola Parov, 
a  balkáni népek zenéjének világhírű 
nagykövete. 
A műsor széles műfaji horizonton te-
kintette át mindazt, ami csak hunga-
rikumnak mondható: nemzeti operá-
ink, a Bánk Bán, a Hunyadi László és 
a Székelyfonó, továbbá nemzeti daljá-
tékunk, a Háry népszerű részletei mel-
lett Bartók-mű éppúgy felhangzott, 
mint magyarnóta és a Cigányszerelem, 
a  Mágnás Miska, a  Marica gróf-
nő vagy a  Csárdáskirálynő sláge-
rei. A  fergeteges hangulatot a  Silló 
István által vezényelt Szegedi 

Szimfonikus Zenekar tartotta magas 
hőfokon a hűvösödő őszeleji ég alatt. 
Az önfeledt szórakozás a  Szeged-

Csanádi Egyházmegye nagyvona-
lú fölajánlásának révén jószolgálati 
küldetést teljesített, hiszen a  pro-

dukciót Szegedre invitáló püspök-
ség a gálakoncert teljes jegybevételét 
a fogyatékos gyermekek fejlesztéséért 
tevékenykedő Gemma Központ ala-
pítványának továbbította.
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Kulcs a nyolcszáz éves rejtély megoldásához  
a Gál Ferenc Egyetem egyháztörténeti műhelyéből

Kiderült, hogy ki volt 
Anonymus?
A kecskeméti Cifra Palota Pávás termében mutatták 
be szeptember 3-án délután Horváth Gábor egyház-
történész Anonymus feledésbe merül? című könyvét, 
amely a Gerhardus Kiadó gondozásában jelent meg.
A kötetbemutatón – amelyet Mák 
Kornél, a  Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés kereszténydemokrata al-
elnöke vezetett – a  szerző mellett 
részt vett Kozma Gábor, a Gál Ferenc 
Egyetem rektora, Végh Katalin, 
a kecskeméti Katona József Múzeum 
igazgatóhelyettese és Miklós Péter, 
a  Kodolányi János Egyetem címze-
tes professzora. Az eseményen meg-
jelentek megtudhatták, hogy törté-
nelmünk egyik legnagyobb rejtélyére, 
a  titokzatos középkori szerző, a ma-
gyar nép történetének egyik első ösz-
szefoglalója, Anonymus kilétére 
derülhet fény Horváth Gábor nemré-
giben megjelent könyvéből.
A nagyhírű római Pápai Gergely 
Egyetemen, a  Gre go ria nán dokto-
ri fokozatot szerzett Horváth Gábor, 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fönntartásában működő Gál Ferenc 
Egyetem tanszékvezető főiskolai ta-
nára a magyar történelem egyik leg-
nagyobb rejtélyének fölfedésére vál-
lalkozott könyvében. Az Anonymus 
feledésbe merül? P-nek mondott mester 
Gestája, kora és Pusztaszer című mun-
kájának a célja, hogy azonosítsa a le-
gendás és titokzatos, a tizenkettedik–
tizenharmadik század fordulóján élt 
szerzőt, a  magyar középkortörténet 
egyik legfontosabb forrásának alko-
tóját „P. dictus magistert”, azaz az 
Anonymusként emlegetett „P-nek 
mondott mestert”.
A kötet nagy szakmai erénye és szin-
te szenzációszámba menő újdonsá-

ga, hogy – nagyszámú és eltérő típusú 
eredeti forrásszöveg alapul vételével – 
a  titokzatos „P-nek mondott mester” 

művének és műveltségének keresztény 
eszmetörténeti, teológiai és üdvtörté-
neti kontextusát is megadja. Eszme- 
és egyháztörténeti, életrajzi, vala-
mint filológiai és okleveles adatokkal 
támasztja alá Horváth Gábor azon 
megállapítását, hogy „P-nek mondott 
mester” nem más, mint Kalán pécsi 
püspök (†1218), aki III. Béla magyar 
király kancelláriáját vezette, komoly 
nemzetközi – francia és itáliai – tudo-
mányos és diplomáciai kapcsolatokkal 
rendelkezett, jól ismerte III. Ince pápa 
törekvéseit – elsősorban a  keresztes 
eszme ébrentartására és a  Szentföld 
meghódítására tett kísérleteit –, aki 
fontos kormányzati tisztséget töltött 
be mint Dalmácia kormányzója, s egy 
rövid ideig megválasztott esztergomi 
érsek is volt.

Horváth értelmezésében a  „P. dic-
tus magister” legnagyobb valószínű-
séggel azt jelenti, hogy „Pater dictus 
magister”, vagyis „mesternek mon-
dott Atya”. Az „Atya” elnevezés a kö-
zépkorban a  tisztelet jele volt, hi-
szen Kalán (latin formában: Calanus) 
püspököt a  pécsi kanonoki testület, 
a  káptalan – mint az egy 1217-ben 
kelt dokumentum igazolja – „urának 
és atyjának” (domino ac patre nost-
ro) nevezte. Indirekt – ikonográfiai 
és művészettörténeti – adatokkal is 

alátámasztja nézetét a szerző, hiszen 
a  középkori szeri bencés monostor, 
amelynek a Bár-Kalán nemzetség volt 
a  kegyura, és az akkoriban átépített 
pécsi székesegyház nagyon hasonló, s 
egyazon teológiai programra utaló dí-
szítő motívumokkal rendelkezik.
Horváth Gábor az Anonymus-
kérdést eszmetörténeti és keresz-
tény üdvtörténeti értelmezési keret-
ben vizsgálva, európai művelődés- és 
művészettörténeti kitekintésben gon-
dolkodva, a  rendelkezésre álló hazai 
és külföldi okleveles adatokkal, va-
lamint történeti tényekkel és filoló-
giai érvekkel dolgozva arra jutott, 
hogy a  titokzatos középkori mester, 
a Gesta Hungarorum szerzője: Kalán 
pécsi püspök.

m. p.
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SZOKERESZ nyári tábor 
Balatonmáriafürdőn

A hosszú karantén és különlét után háromnapos tábort 
szervezett a  Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium 
hallgatói és munkatársai részére. A csapathoz csatlakoz-
tak a Szakkollégium középiskolás Cherhaja-programjának 
diákjai és leendő szakkollégisták is. A tábor kiváló lehe-
tőséget teremtett arra, hogy ismét élvezhessék egymás 
társaságát, a nagy beszélgetések és a pihenés, strandolás 
mellett a Regens Wagner Vendégház strandján. A bala-
toni hétvége programját esti sétahajókázás színesítette. 
A csapat a balatonboglári Gömbkilátóból gyönyörködött 
a szép kilátásban, majd a parton zamatos borokat is kós-
tolhatott. A  szép közös élmények hatására a  közösség 
megerősödve várta a következő tanévet.

Szent Istvánt ünnepelték Szatymazon
1901-ben Szent István oltalmába ajánlották a  kápol-
nát a  szatymaziak, majd az épületet 1938-ban, az ak-
kori  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  idejé-
re  templommá bővítették. Augusztus 20-án búcsúi 
szentmisével ünnepelték meg a védőszentet és a 120 éves 
épületet.  Fazakas Attila plébános hangsúlyozta, ahogyan 
a Szentírásban is olvasható, sziklára kell építeni a közössé-
geket. Ezt Szent Istvántól is megtanulhattuk, hiszen ő a ma-
gyar nemzetet kősziklára építette, így bár megfogyatkoz-
va, de kiállva minden idők próbáját jelen vagyunk most is.

Állami kitüntetésben részesült 
Kothencz János
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben ré-
szesült Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. 
Az elismerést a gyermekvédelmi gondoskodásban élők, 
valamint a  rászoruló családok megsegítése érdekében 
végzett példaértékű munkájáért adományozta Áder János 
köztársasági elnök.

Új kereszt és díszvilágítás Öttömösön 
Templomi díszkivilágítással és új kereszt állításával ün-
nepelték Öttömösön az egyházközség 85. évforduló-
ját. Az összegyűlt hívek és a környező egyházközségek 
papjai együtt vettek részt az évfordulós szentmisén, ahol 
új keresztet és templomi díszkivilágítást is avattak. A tér-

ség településeinek papjai mindig örömmel vesznek részt 
egymás főbb egyházi ünnepein, így volt ez Öttömösön 
is. Kopasz István, Üllés és Zsombó plébánosa meg-
szentelte a  település nevezetes zöldségét, a  spárgát, az 
Ásotthalomról érkező Biacsi József a prédikációban vett 
részt, Joó Balázs esperes-plébános pedig a  szentmisét 
koor dinálta. Gordos Ferdinánd Kiskundorozsmáról érke-
zett, az ő szerepe volt megáldani a  templom előtt fel-
állított új keresztet. A  helyiek plébániai kormányzója, 
Negyela Zoltán és Dobó István polgármester a mise után 
elültették az egyházközség élet-fáját az évforduló alkal-
mából. Végül az esti órákban felgyúltak a templom külső 
világításának fényei.



Szegeden lépett fel a pápa kórusa

Több mint harminc fiú énekes és húsz felnőtt hangja töl-
tötte be a dómot, ahol a Sixtus-kápolna kórusa adott kon-
certet. Így a zene- és liturgiatörténet legismertebb alkotá-
sai is felcsendültek Marcos Pavan karnagy vezényletével, 
valamint Josep Solé Coll orgonaművész játékát is hallhat-
ta a közönség a Filharmónia Magyarország és a Szeged-
Csanádi Egyházmegye szervezésében.

A GFE fenntartásába vette  
a gyulai Göndöcs Benedek 
Katolikus Technikumot
A Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium alapításától a Szeged-Csanádi Egy-
ház megye fenntartásában működött, most a  szintén 

egy ház megyei GFE-hez került. Ezzel a  GFE keretei-
ben már két technikum is működik a békési, a  szegedi 
tagintézményével együtt és az újonnan befogadott gyu-
lai. Mindez arra ad lehetőséget, hogy a technikusi és az 
egyetemi képzések összehangolásán túlmenően az egye-

tem a mindennapokban is támogathassa az iskolák kép-
zési, fejlesztési tevékenységét.

Megáldották az iskolatáskákat
Különleges eseménnyel kezdődött a  tanév a  szegedi 
Belvárosi Plébánia közösségében. Több tucatnyi iskola-
táskával telt meg a vasárnap reggeli szentmise kezdetén 
a  dóm főoltára előtti tér. A  liturgia keretében ugyanis 
Köllő Sándor káplán Isten áldását kérte a kisdiákok leg-
főbb „munkaeszközére”. 
– Isten igéje mindig, minden helyzetben erőt, fényt ad 
számunkra. Segít, ha beengedjük életünkbe, szívünkbe. 
Azért imádkozunk, hogy Jézus küldje el a  Szentlelket, 
akit pünkösdkor ajándékba adott nekünk, hogy legyen 
velünk e tanévben. Hogy a Szentlélek legyen a hátszél, 
nyissa meg mindannyiunk fülét a figyelemhez, a hallás-
hoz, és adjon tehetséget, tudást, bátorságot a jó beszédhez 
is – fogalmazott a káplán, majd a szentmise végén meg-
áldotta az iskolatáskákat, valamint átadta a plébánia hit-
oktatóinak Kiss-Rigó László püspök megbízóleveleit.

Gondolatok a házasságról
Öt egyházi személy, köztük Kondé Lajos pasztorális hely-
nök osztotta meg gondolatait többek között a házasság-
ról és a nők szerepéről a szegedi Új zsinagógában. Abban 
mindannyian egyetértettek, hogy házasság csakis nő és 
férfi között jöhet létre, a kapcsolatban pedig Isten a har-
madik személy. A házassággal visszavonhatatlanul a má-
siknak ajándékozzuk az életünket, és ezáltal a legdrágább 
kincset adjuk oda. Éppen emiatt a katolikus egyházban 
nagy figyelmet fordítanak a házasulandók felkészítésére, 
hogy a párok testben, lélekben és gondolkodásban is meg-
erősödve mondják ki a holtodiglan holtomiglant. A há-
zasság legnagyobb sikere az, hogy Istent szerető gyerme-
ket tudnak nevelni a szülők.
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Az Evangélium c. mûsor 5. évfolyamában Máté evangéliu-
mát dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 7 órakor az 
M5-ös csatornán vagy a mediaklikk.hu oldalon!

T 2 3




