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A magukat realistának, nagyon praktikusnak, két lábbal a földön járónak gon
doló emberek gyakran hangoztatják fellengzősen, hogy „hiszem, ha látom”. 
A gond azonban az, hogy gyakran többen is nézik ugyanazt, és mégis mást 
látnak. Vagy világosan, kristálytisztán látnak valamit, mégsem hiszik el. 
Egyébként pedig a látszat gyakran csal. Sokszor kiderül, hogy az igazság éppen 
az ellenkezője annak, amit látni vélünk, vagy belátni gondolunk. Az evangé
lium lapjain Jézus tanítása közben gyakran rámutat ilyen paradox, ellentmon
dásos helyzetekre, állapotokra. Azt, aki mások fejét tiporva, másokat félrelökve, 

másokat lenézve szeretne mindig első lenni, vagy ténylegesen annak gondolja magát, figyelmezteti, hogy 
az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból pedig az elsők. Azt, aki mohón harácsolva, féktelen birtok
lásvágytól fűtve, ész nélkül hatalmat, befolyást, vagyont, pénzt felhalmozva az élet nyertesének érzi magát, 
szembesíti azzal, hogy aki azt hiszi magáról, hogy az életben mindig győztes, az gyakorlatilag zsákutcába 
vitte magát, és tönkretette saját életét. Ilyeneket is mond Jézus, hogy aki a legnagyobb akar lenni egy közös
ségben, az legyen mindenkinek a szolgája, mert aki magát megalázza, azt felmagasztalják, aki pedig magát 
felmagasztalja, feldicséri, az hamar nullává minősül. A mostani, farsangi vasárnapok egyikének evan gé
liumában a boldogságról hallunk ilyen ellentmondásosnak tűnő kijelentéseket, megfogalmazásokat Jézustól. 
A magukat nem hívőnek valló emberek többnyire azt hiszik, hogy a vallásos emberek kizárólag a túlvilági 
boldogságra hajtanak, ezért különösebben nem zavarja őket, ha ebben a földi életben néha az úthenger alá 
kerülnek, kifejezetten szeretnek szenvedni, nem is tudnak az életnek igazán örülni, ezért inkább sajnálatra 
méltók, mert mindig van bennük egy kis savanyúság, komorság. Valójában ennek az ellenkezője igaz, aki 
ismeri és követi az evangéliumot, az tud megfelelően szembenézni az élet tragikus, nehéz vagy elviselhe
tetlennek tűnő pillanataival, és tud mindezektől függetlenül boldog lenni. Boldog, ha nem válik saját javai
nak rabszolgájává, boldog, ha tud éhezni is, boldog, ha képes másokkal együttérezni, boldog, ha valódi 
értékekért képes áldozatot hozni, bármilyen gáncsoskodást elviselni. Azaz boldogságunk nemcsak annak 
a függvénye, hogy mink van, milyen körülmények között élünk, hanem elsősorban annak, hogy milyenek 
vagyunk mi magunk. Nemcsak nézni kell, nemcsak nézni és látni kell, hanem nézni, látni és értelmesen 
gondolkodni – saját boldogságunkról is. A hitelesen hívő ember – szerényen ugyan – de elmondhatja, hogy 
eljutott erre a harmadik szintre is. 
 Ezekben a hetekben értelmesen kell gondolkodnunk közügyekben, az egész társadalmat érintő kérdések
ben is. Dúl a kampány, bomlott agyú ideológiákat hangoztatnak zavaros emberek, még olyanok is, akik 
időnként katolikusnak mondják magukat. Mi, Krisztus követői hitünk fényében és józan eszünk használa
tával döntsük el, hogy kire bízzuk képviseletünket.
 A most kezdődő nagyböjti időszakot pedig használjuk fel mindannyian arra, hogy átgondoljuk mind
azt, amit Krisztustól tanultunk, erősödjünk meg keresztény identitásunkban, minderről bátran és hitelesen 
tanúskodjunk, hogy aztán húsvétkor örömmel ünnepeljük feltámadását, a bűn és a halál fölötti győzelmét, 
melynek már most mi is részesei vagyunk.

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Jézus „baloldaliságának” 
mítoszából azonban a legfontosabb 

kimaradt, az istenhit, ezért 
a mítosz szerint úgy tűnhet, hogy 
az ember lehet úgyis keresztény, 

hogy nem hisz Istenben...

Gondolatok a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban

Isten csak mese?
Az április 3i népszavazás során négy kérdésben kérik az 
állampolgárok döntését.
1. Tarthassanak-e kiskorú gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a  szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultsá-
gokat bemutató foglalkozást?
2. Népszerűsíthessenek-e kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket?
3. Bemutathassanak-e kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül?
4. Megjeleníthessenek-e kiskorú gyermekeknek a  nem meg-
változtatását bemutató médiatartalmakat? 

A népszavazás ellenzőinek fajsúlyosabb érvei szerint 
a  népszavazásnak nincs aktualitása, hogy „homofób”, 
diszkriminálja a „transzgyermekeket”, és sérti a gyermek 
információs szabadságát.
Az aktualitást illetően az a baj, hogy a népszavazás ellen
zői elhallgatják azt, hogy a kérdéseket illetően már eddig 
is komoly változások mentek 
s mennek végbe Nyugaton, 
amelyek mint az „euró
pai értékek” megvalósu
lása és a  „progresszió” köve
tendő mintái jelennek meg. 
Az érem másik oldala, hogy 
a magyar „progresszió” min
dig is a  nyugati liberális és 
baloldali minták követője 
volt és maradt, ezért egy kor
mányváltás esetén szinte biztos, hogy egy „progresszív” 
kormányzat olyan liberális jogszabályokat alkotna, ame
lyek a négy kérdésben igenis megengedőek.
Homofóbiáról, mint beállítódásról szerintem is lehet 
beszélni, de látni kell, hogy a „homofób” jelzőt már szug
tizedek óta azok megbélyegzésre használják, akik ilyen 
témákban nem értenek egyet a „progresszív” követelések
kel és intézkedésekkel. Így lehet Nyugaton „homofób” 
egy szülő, ha nem ért egyet azzal, hogy az iskola eltit
kolhassa előle azt, ha gyermekéről az iskolában derül ki, 
hogy nemi identitászavarai vannak – fiúk lánynak, lányok 
fiúnak képzelik magukat stb. –, és a tanárok a gyerme
ket identitásváltásra ösztönzik… A  „civil” és „jogvédő” 
szervezetek iskolán belüli szabad ténykedésének is az 
eddigi tanulsága az, hogy az identitászavaros gyermeke
ket az identitásváltás felé terelhetik, miközben gyermek 
és iskolapszichológusok szerint a  nemi identitás zavar 
túlnyomórészt csak tünete valaminek – korosztályos 
lázadás, családi problémák stb. –, amivel természetesen 
foglalkozni kell. Éppen ezért rendkívül kockázatos az 

identitászavaros gyerekeket olyan „transzgyermekként” 
kezelni, akinek csak meg kell adni a szülőktől független 
döntési szabadságot, hogy „választott” nemének megfe
lelő módon élje életét, amit ráadásul nemváltó műtéttel 
tud teljessé tenni. A gyermekek „információs szabadsága” 
is eszerint kap értelmet. A gyermekek iskolán belüli „in
formálódása” a  maga valóságában „informálás”. Egy 
„progresszív” elvek szerint működtetett kiűzetésésss
ben értelemszerűen „progresszív” elvek szerint informál
nak az eleve „progresszív” tanárok, civilek és jogvédők stb. 
A progresszív információs szabadságról azonban mindent 
elárul az, ha a szülőket ki akarják zárni az informálásból, 
viszont a tanárok valósággal uraivá válhatnak a szüleiktől 
így elszigetelt gyermekek lelkének és szellemének.
Ami Nyugaton tért nyer, és Magyar országon ugrásra 
készen áll, a  hatvanas évek szexuális forradalmának 
szelleme: légy az, ami lenni akarsz, tégy azt, amit tenni 
akarsz, légy önmagad, szabadon, kötöttségektől mente

sen. A  különbség az, hogy 
most ezt az elvet már intéz
mények támogatják, a  leg
különbözőbb módszerekkel 
próbálják elfojtani az ellen
véleményeket, és a  gyerme
kek céltudatos intézményes 
nevelésével és átnevelésével 
egy progresszív „új embert” és 
progresszív társadalmat akar
nak teremteni.

Ebben a  helyzetben komoly kihívások előtt állnak 
a keresztények is, akikre jó ideje a legváltozatosabb esz
közökkel és módszerekkel igyekeznek ideológiai nyo
mást gyakorolni. A „progresszív” felfogásokba már rég
óta belefér, hogy Jézus homoszexuális vagy transznemű 
volt, aki az apostolokkal homoerotikus (homoszexuális) 
közösséget alkotott. Ennek „korszerűsített” változatai
ban Jézus már az első transzemberként jelenik meg, vagy 
egyenesen transznő, aki a  Mennyeknek Királynője, de 
Jézus fogantatásának rendkívüliségéből már azt is leve
zetik, hogy Mária is transznemű volt. Jézus szenvedés
történetét úgy aktualizálják, hogy Jézus is a diszkriminá
ció és az előítélet áldozata volt a maga korában, és hogy 
szembeszállt minden diszkrimináció és előítélet ellen, így 
azok ellen is, amelyek a  szexuális kisebbségeket sújtot
ták. Ennek a tanmesének az lenne a tanulsága a keresz
tények számára, hogy erkölcsi kötelességük támogatni 
az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű) 
emberek harcát a jogaikért. Függetlenül attól, hogy ezek 
a jogok mit igényelnek, egészen pontosan mit takarnak. 
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A nevelőszülői hivatás 2014 óta fog
lalkoztatási jogviszonynak minősül. 
A kormány célja, hogy a gyermekvé
delmi szakellátásba kerülő gyermekek 
elsődlegesen nevelőszülői családok
hoz kerüljenek. A  Szent Annadíjat 
először négy évvel ezelőtt a  szociá
lis munka napján adták át, akkor az 
egyik díjazott az ásotthalmi Sánta 
Lászlóné volt. A kitüntetésből évente 
hat adományozható, 2021ben a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
két nevelőszülőjének munkáját ismer
ték el.

Szerénységgel, alázattal 
segít Erzsébet
A dévaványai Karácson Imréné Erzsé-
bet munkája példaértékű. 2000 óta 
nevelőszülő, eleinte férjével, majd 
2015ös válásukat követően egyedül 

Díj az elkötelezett 
nevelőszülőknek

2019-ben adták át először a Szent Anna-díjat, amely-
lyel a hivatásukat példamutatóan, kiemelkedő szakmai 
színvonalon végző nevelőszülők munkáját ismerik el. 
2021-ben a  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
két nevelőszülője, a dévaványai Karácson Imréné és 
a Baranya megyei Molnár Mária részesült elismerésben.
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Azt a  keresztényt tehát, aki vallási és erkölcsi megfon
tolásból nem ismer el ilyen jogokat, például a  melegek 
házasságát, nemcsak homofóbnak (melegeket gyűlölő
nek) állítják be, hanem olyannak is, mint aki megtagadja 
Jézust és tanítását. 
Ateista és materialista baloldaliak szerint Jézus a  sze
retete, könyörületessége, jósága stb. és mindösszesen 
pedig „szociális érzékenysége” miatt az első baloldali volt 
a  világon, ami azt sugallja, hogy aki nem baloldali, az 
nem lehet szociálisan érzékeny, és a szociálisan érzékeny 
keresztények baloldali pártra szavazzanak. Jézus „balol
daliságának” mítoszából azonban a  legfontosabb kima
radt, az istenhit, ezért a mítosz szerint úgy tűnhet, hogy 
az ember lehet úgyis keresztény, hogy nem hisz Istenben...
A nyilvánosságban erőteljesen terjed a liberális teológu
sok liberális bibliaértelmezése is, melynek lényege az, 
hogy mindent szabad, amit a  Biblia kifejezetten nem 
tilt, a  témába vágó tiltásokat pedig önkényesen értel
mezik. Másrészt viszont Nyugaton már nem ritka, hogy 
utcai hitszónokok ellen a hatóságok azért indítanak eljá
rást „gyűlöletbeszéd” miatt, mert a Bibliából szó szerint 
idéztek. Finnországban egy volt minisztert, hívő keresz
tényt, hasonló okból állítottak bíróság elé. Nyugaton már 
a határán vannak annak, hogy a Bibliát a tartalma miatt 
a „gyűlöletbeszéd” forrásának nyilvánítsák.

Magyarországon is nyilvánosság elé léptek olyan LMBT
emberek, akik hívő kereszténynek tartják magukat, 
LMBTjogokat követelnek, diszkriminációra panaszkod
nak, de azt nem kifogásolták, hogy a legutóbbi Buda pest 
Pride (melegbüszkeség) felvonulásra a  máskor nagyon 
akkurátusan méricskélő szervezők rejtélyes okból been
gedték az ateisták szövetségét (!), akik az alábbi felirattal 
feszítettek ki molinót: „A szerelem valóság, Isten csak mese”. 
Felbukkantak olyan transzparensek is, amely a világhírű 
Rio de Janeiroi Megváltó Krisztusszobrot ábrázolták 
azzal a  felirattal, hogy „Veletek vagyok”. Ez egy vissza
fogottabb kifejeződése a „Ha Jézus élne” kezdetű, egyre 
divatosabb értekezések egyikének: ha Jézus élne, biz
tos részt venne a Pride felvonuláson… A keresztényeket 
célzó ideológiai zavarkeltés így teljes: Isten nincs, Jézus 
istentelen és LMBTember, aki maximálisan támogat 
bármilyen LMBTjogot, ezért a keresztényeknek is egyet 
kell érteniük a népszavazás kérdéseivel, hiszen ha Jézus 
élne, iskolai felvilágosítást végző LMBTaktivista lenne. 
A népszavazás valódi tétje az, hogy az iskola ne váljon 
a genderpropaganda kirakatává és gyermekek ne legye
nek bárki által szabadon átöltöztethető próbababái ennek 
a kirakatnak. A gyermekek nevelése egyedül a szülők fel
adata, a szavazáson való felelős részvétel azonban mind
annyiunké! löffler tibor

Karácsony Imréné Erzsébet
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folytatta nevelőszülői tevékenységét. 
Jelenleg 5 gyermek él nála, két test
vérpár és egy fiú, a  legidősebb gyer
mek 16 éves, középiskolás, a  legki
sebb pedig 6 éves, most kezdte az első 
osztályt. 
Összesen 48 gyermeket nevelt 
eddig, 12 gyermeket örökbe adott, 
29et hazagondozott. Enyhe értelmi 
fogyatékos gyermekekről is gondos
kodott, számukra minden fejlesztést, 
vizsgálatot maximálisan biztosított. 
Egy 3 éves kislányt, – aki halmo
zottan fogyatékkal élt, cumisüveg
ből evett csak – más településekre is 
rendszeresen hordott fejlesztésekre. 
Koraszülött gyermekeket is vitt haza 
kórházból, akikkel évekig korai gon
dozóba, szakorvosi vizsgálatokra járt.
– Ez a 21 év nagyon sok örömet adott. 
Nekem boldogságot jelent más embe
reken segíteni, így van ez minden 
egyes hazagondozás és örökbeadás 
kapcsán. Nehéz elengedni őket per
sze, de a visszajelzések megerősítenek 
engem – mesélte. Példamutatásának 
köszönhetően a nála nevelkedő gyer
mekeket felkészítette az önálló életre, 
a  tőle kikerülő fiatalok megállják 
helyüket az életben, rendszeresen 
visszajárnak hozzá látogatóba.

Otthonra találtak, 
otthont nyújtanak
A Szent Ágota Baranya megyei 
nevelőszülői hálózatának tagjaként 
a Székelyszabaron élő Molnár Mária 

2010 óta végzi munkáját alázato
san, teljes odaadással. A nevelőszülő 
és családja szeretete, elfogadása és 
teherbíró képessége csodálatra méltó. 
Jelenleg 6 gyermeknek – köztük egy 
3as és 2es testvérsornak – nyúj
tanak szeretetteljes és biztonságos 
családi légkört. Az elmúlt 11 évben 
még 5 másik gyermek is töltött náluk 
többkevesebb időt. A nevelőszülőnél 
beteg, különleges szükségletű fiatalok 
is nevelkednek. 
Mária és férje, Rezső 1993 óta élnek 
Magyarországon, a  jugoszláviai há
bo rú miatt menekültek Baranyába. 
37 éve házasok. Példaértékű, ahogy 
a  Ba ra nyában újra otthonra lelt 
házaspár támogató, meleg légkört, 
otthont teremtett a náluk nevelkedő 
különleges szükségletű gyermekek
nek.

Büszkék nevelt 
gyermekeikre
Erki Ferencnét és férjét nagy meg
lepetés érte. Terike 2020ban  lett 
Szent Annadíjas, ám a  járványhely
zet miatt a  hivatalos díjátadó elma
radt. A családot karácsony előtt meg
látogatta kerekharaszti otthonukban 
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős 
államtitkár és Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő, valamint Szabó 
Zsolt, a  térség országgyűlési képvi
selője, a  szolgáltató nevében pedig 

András Katalin főigazgatóhelyet
tes, hogy személyesen gratuláljanak 
nekik. 
 – Nagyon büszkék vagyunk nevelő
szüleinkre. A Szent Annadíj egy új 
kitüntetés, amivel az a  célja a  kor
mányzatnak, hogy reflektorfénybe 
állítsa a  nevelőszülői hivatást. Az 
első két évben egyegy, legutóbb két 
díjazottunk volt. Számunkra is nagy 
megtiszteltetés hogy olyan nevelő
szülőink vannak, akik kiérdemlik ezt 
az elismerést – magyarázta András 
Katalin. 
Terike férje, Ferenc is nevelőszülő, 
ketten együtt 21 gyermeket – 16 fiút 
és 5 lányt – neveltek fel 27 év alatt. 
A  házaspár sok energiát fektetett 
abba, hogy a fiatalokat tanulásra ösz
tönözzék: eddig mindannyian szak
mát szereztek vagy továbbtanultak. 
Jelenleg két 22 éves és egy 16 éves fiú 
él náluk. Dávid az Óbudai Egyetem 
hallgatója, Bence pénzügyszámvitelt 
tanul, míg a  középiskolás Titánnak 
a sport a hobbija.
– Ezekből a példákból is látszik, hogy 
a nevelőszülői hivatás pótolhatatlanul 
fontos a társadalom számára. Akik el
hivatottságot éreznek és szeretnének 
az otthonukba gyerekeket befogadni, 
azok tájékozódhatnak és jelentkez
hetnek a  www.szentagota.hu webol
dalon – fogalmazott a  Szent Anna
díj kapcsán a szolgáltató főigazgatója, 
Kothencz János. hajó edina

Molnár Mária

Erki Ferencnét otthonában látogatta meg Fülöp Attila államtitkár,  
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő
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Erki Ferencnét otthonában látogatta meg Fülöp Attila államtitkár,  
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő

Kardszentelő Balassi-mise 
Lendván

A magyar alapítású nemzetközi iro
dalmi díj, a Balassi Bálintemlékkard 
hagyományához tartozó kardszen
telő misét ezúttal a Muravidék köz
pontjában, Lendván tartották az 
Alexandriai Szent Katalin temp
lomban. Itt áldotta meg a szablyákat 
KissRigó László püspök.
Most először fordult elő, hogy az 
egyik kitüntetendő irodalmár maga 

is jelen volt már az előzetesen meg
tartott kardszentelésen. Az idén 
ugyanis a Lendván élő Bence Lajos 
vehette át a költőnek járó szablyát. 
A másik díjazott külföldi műfor
dító ebben az évben a román Elena 
Lavinia Dumitru volt.
A kétnyelvű szentmisén megtöltöt
ték a széksorokat a magyar és szlo
vén hívek. A KissRigó László püs
pök és Martin DolamičKonrad által 
celebrált istentisztelethez zenei szol
gálatot a Misztrál együttes és a lend
vai templom asszonykórusa adott. 
A  híveknek nagy élményt szereztek 
a  magyar művészek által megzené
sített Balassiköltemények. A mise 
egyúttal az idei Balázsáldás miséje 
is volt, ahol a szegedcsanádi püspök 
és a helyi plébános adta a két gyertya 

között a torokvédő szentelést a hosz
szú sort álló híveknek.
A szertartást követően Soós Mihály, 
a helyi Magyar Nemzetiségi Mű ve lő
dé si Intézet igazgatója és Molnár Pál, 
az irodalmi díj alapítója, a  Balassi 
Kard Mű vé szeti Alapítvány elnöke 
köszöntötte a püspököt és a plébá
nost, valamint a híveket.
A Balassikardok megszentelése ván
dorló mise keretében történik. Tar
tottak már kardszentelő istentisz
teletet a bécsi Stephansdomban, az 
esztergomi, majd a kismartoni Fe ren
cestemplomban, a szegedi dóm
ban és más rangos helyeken. A díjat 
hagyományosan Bálint napján, feb
ruár 14én adták át Budapesten az 
irodalmároknak. 
 ti

Kardszentelő Balassi-misét tartottak február 5-én 
a szlovéniai Lendván. Az istentiszteletet a járványügyi 
szabályok betartásával rendezték Kiss-Rigó László 
püspök főcelebrálásával és Martin Dolamič-Konrad 
szlovén plébános celebrálásával. Megáldották a két szab-
lyát is, amelyet irodalmi díjként immár a huszonhatodik 
alkalommal adtak át.

Az Evangélium c. mûsor 6. évfolyamában Lukács evangéliu-
mát dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 8:55 órakor 
az M5-ös csatornán vagy a mediaklikk.hu oldalon!
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Szabó István honvédelmi államtitkár 
felidézte, hogy a 2017es indulás óta 
jelentősen bővült a  résztvevő intéz
mények száma. 
– A  Honvéd Kadét Program vonat
kozásában mérföldkő ez az esemény, 
hiszen immár a  századik intéz
mény csatlakozásáról beszélhetünk. 
Mérföldkő ez a  békési technikum 
vonatkozásában is, hiszen ők eddig 
is elkötelezetten végezték ezt a tevé
kenységet, most pedig más minő
ségbe kerül mindez. A  kadét prog
ram olyan keretet biztosít, mely révén 
közismereti tantárgyként oktathat
ják az érintetteket honvédelmi isme
retekre, azon túl pedig szabadidős 

tevékenységként gyakorlati foglalko
zásokat is tarthatnak – tudatta Szabó 
István. 
Az eseményen a  rendszerváltás ide
jén a tábori lelkészi szolgálat létreho
zásában maga is nagy szerepet vállaló 
Kiss-Rigó László püspök azt mondta, 
szükség van olyan ütőképes katona
ságra, mely az élet különböző terü
letein képes szolgálni a  társadalmat. 
Arra is felhívta a  figyelmet, hogy 
a sorkatonai szolgálat megszüntetése 
óta érezhető a hiánya egy olyan kép
zésnek, mely révén a fiatalok előrébb 
léphetnek az önfegyelem, a  pontos
ság, az alkalmazkodni tudás, a  testi 
állóképesség terén. 

– Olyan értékek előmozdításáért 
kötöttünk megállapodást, melyek 
közös értékek nemcsak a  résztvevő 
felek, hanem az egész társadalom 
számára is. Ilyenek a  hazaszeretet, 
a  gyengék felkarolása, az önállósá
gunk, függetlenségünk megvédése. 
Mindemellett látjuk azt is, hogy 
a  katonaság nemcsak a  fegyveres 
harcról szól, hanem sokkal többről, 
a járvány idején a kórházakban is lát
hatjuk a katonákat. Az ilyen értéke
ket érdemes tudatosítani, mert néha 
háttérbe szorulnak – hangsúlyozta 
KissRigó László.
– A Honvéd Kadét Programhoz való 
csatlakozással megerősítést kapott 

Életünk

Századikként csatlakozott 
a Honvéd Kadét Programhoz 
a békési technikum
A csapatzászló bevonulásával vette kezdetét január 14-én az az ünnepség, melyen 
együttműködési megállapodást kötött a  Gál Ferenc Egyetem békési technikuma és 
a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre 
Területvédelmi Zászlóalja. A felsőoktatási intézmény békéscsabai karán tartott ren-
dezvény országos jelentőségét leginkább az adta, hogy a békési iskola századikként 
csatlakozott a Magyar Kadét Programhoz, mely a fiatalok hazafias és honvédelmi 
nevelését tűzte zászlajára.

Szabó István honvédelmi államtitkár

Kiss-Rigó László püspök

Kozma Gábor rektor
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a békési technikum, ez egyben meg
hívót is jelent a  haza védelmére – 
jelentette ki Kozma Gábor, a  Gál 
Fe renc Egyetem rektora. – Nálunk 
minden, ami a  hivatásképzésre 
vonatkozik, egy célt szolgál, erősíteni 
a társadalmat, a szülőföldön való bol
dogulást, a  felkészültséget szellemi
fizikai értelemben a jövő kihívásaira. 
Ebben segít a  kadét program, ebbe 
a hívjuk a diákokat, hogy készüljünk 
a haza, a nemzet szolgálatára! 
Takács Árpád kormánymegbízott fel
idézte középiskolás éveit, melyet egy 
katonai kollégiumban töltött. Úgy 

fogalmazott, elsős diákként lehet, 
hogy lógott rajta az egyenruha, de 
a  gyerekből mégis felnőtté vált, el
szántságot, hitet és akaratot szerezve. 
Emlékeztetett, hazánkat a  tatárok
tól a  szovjetekig több nagyhatalom 
megszállta az évszázadok során, róluk 
azonban ma már legfeljebb a  köny
vekben olvashatunk, míg mi most is 
itt vagyunk. Hangsúlyozta, azzal, 
hogy a  békési technikum lett a  szá
zadik intézmény, mely csatalakozott 
a Honvéd Kadét Programhoz, a fenn
tartó SzegedCsanádi Egyházmegye 
újabb szolgálatot vállalt. Arra is 

felhívta a  figyelmet, hogy a  fegyver 
mellett a  katona legfőbb ereje a  hit
ben van. 
– Nemcsak arról van szó, hogy 
a megyében a harmadik, az or szág
ban pedig a századik intézmény csat
lakozott a programhoz, ha nem arról 
is, hogy Békésben mindig is éltek 
katona népek. Ennek az újra kezdése, 
az alapoknak a megteremtése tör
ténik most meg – fogalmazott a kor
mány megbízott.
Az esemény zárásaként Moldován-
Garas Helga, a  békési technikum 
igazgatója, és Polyák András ezredes, 
a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred parancsnoka látta el kézjegyé
vel az együttműködési megállapo
dást. csiszér áron

Takács Árpád kormánymegbízott

Moldován-Garas Helga, a békési technikum igazgatója és Szabó István honvédelmi 
államtitkár
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Szerveződik a KATTÁRS 

Közös értékeinket
mutatjuk felA KATTÁRS – Katolikus Társadalmi 

Napok – feladata, hogy keressük és fel-
mutassuk közös értékeinket, az egyház és 
a  társadalom közös pontjait. Szeged az 
elmúlt száz évben a város, az állam, az 
egyházmegye és az egyetem közös mun-
kálkodása folytán alakult, és lett olyan, 
amilyennek ma látjuk. Szeretnénk ezt 
az együttmunkálkodást megerősíteni és 
megmutatni szeptember 22–25-e között 
– fogalmazta meg Serfőző Levente ok-
tatási helynök.
➜ Milyen elhatározásokkal, vágyakkal tért haza Szeged-
re, amikor a NEK idején a Margitszigeten a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye nevében átvette át az egyház társadal-
mi tanításának kompendiumát, a  következő KATTÁRS 
stafétabotját?
➜ A Margitszigeten pünkösdi élményben volt részem. 
Már akkor éreztem, ezt kellene átadni nekünk is 
Szegeden. Nagyon sok arcát mutatta meg a magyar egy
ház a NEK alatt, vonzó kép volt, amit láttunk. Szegeden 
négy napot kapunk. Hívjuk az egyház közösségeit, 
a szerzetesrendeket, mozgalmakat, intézményeket, hogy 
mutassák be, hogyan tudják ők az egyházat és a  társa
dalmat szolgálni, gazdagítani. Élni szeretnénk Szeged 
adottságaival, vannak kincseink. Ezt szeretnénk megmu
tatni, és az értékeinkre tenni a hangsúlyt.

➜ Mire szeretnék tenni Szegeden a hangsúlyt?
➜ A közös értékeket keressük, az egyház és a társadalom 
közös pontjait. Szegeden azért van ennek különös hang
súlya, mert a város elmúlt száz éve a város, az állam, az 
egyházmegye és az egyetem közös munkálkodása foly
tán alakult, és lett olyan, amilyennek ma látjuk. A dóm 
és a Dóm tér ennek a  szimbóluma. Felépítésük az újjá
születés szimbóluma, létük a  vallás, a  kultúra, a  tudo
mány, a művészet találkozási pontja a városban. Szeged 
és történelme szépen kifejezi mindazt, ami a KATTÁRS 
üzenete. A társadalomnak vannak kérdései, amelyekre az 
egyháznak is vannak válaszai. Van üzenetünk a társada
lom számára az életről, az emberről, és morális kérdé
sekben is vannak válaszaink, tudunk irányt mutatni. Az 
egyház tanítása kiegészíti, a  hit pedig mélyíti az egyes 
tudományterületeket, de ugyanígy a  zsidó–keresztény 

gondolkodás egy eredeti és sajátos megközelítést kínál 
tudományos kérdésekben.

➜ Hogyan történik a szervezés és hol tartanak?
➜ KissRigó László püspök úr megbízásából az oktatási és 
a pasztorális helynökség összefogásával dolgozunk együtt 
a Caritas in Veritate Bizottsággal. Folynak az egyezteté

sek november óta. Látjuk már a program ívét, készül az 
ütemterv. A következő nyolc hónapban fel kell osztanunk 
a  feladatokat. Rengeteg az apró részfeladat, sok embert 
vesz igénybe. Kell az összefogás, hogy egy nagy prog
rammá segítse a rendezvényt. Gondolkodunk a jelmon
daton. Szeretnénk kifejezni a legfőbb üzenetünket: közös 
értékeink vannak, és ezekben kell keresnünk a megúju
lást. Megkezdődött a kapcsolatfelvétel a közösségekkel, 
mozgalmakkal, mindazokkal, akik a  Margitszigeten is 
ott voltak. Fontos, hogy a  KATTÁRS ne csak Szeged 
napja legyen, hanem megszólító ereje legyen országosan. 
Látjuk, milyen kihívás ezt elérni.

➜ Kialakult már a program íve?
➜ Igen, már látjuk a négy nap tematikáját, négy napra 
bővültünk ugyanis az Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia támogatásával. Nem lenne ugyanis szeren
csés péntektől vasárnapig tartani, mert akkor le kellene 
mondanunk az egyetemistákról, mi pedig szeretnénk 
bevinni az egyetemi életbe is a  rendezvényt. A  csütör
tök az egyetemisták napja lesz a Tanulmányi Információs 
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Központban. A  TIKben lesz kiállítás, előadások a  te
rem tés véde lem, zöld gondolkodás jegyében, de nem fron
tális megszólalásban gondolkodunk, hanem vitaestben. 
Pro és kontra a klímavédelemről, azt gondolom, a fiata
lokat így tudjuk megszólítani. Az este pedig egy szabad
téri dicsőítő koncerté a belvárosban. A péntek hagyomá
nyosan a tudományos konferencia napja. Szegeden ez az 
egyház–oktatás–nevelés–kultúra találkozását hivatott ki
bontani. A glattfelderi és klebelsbergi gondolatot állítjuk 

a középpontba ezen a Gál Ferenc Egyetemen rendezett 
tudományos fórumon. A szombat lenne a margitszigeti
hez hasonló családi nap. Szeged belvárosában, a  Dóm, 
a  Dugonics és az Árpád téren jelennénk meg, a  Szent 
Gellért Fórum pedig szabadidős sportprogramnak adna 
helyet. Vasárnapra gondoltuk el az ünnepi záró szentmi
sét a helyi főpásztor és a következő rendező egyházmegye 
főpásztora vezetésével.

trauttwein éva

Három új tárlat 
a látogatóközpontban
Gazdag programokkal várja az egyházmegyében élőket a Sze-
gedi Dóm Látogatóközpont a következő hónapokban. Az 
állandó kiállítások mellett az időszaki tárlatok, a kulturális es-
tek és a tematikus séták miatt is érdemes a Szeged szívében ta-
lálható intézményt felkeresni. 
Február első három hete három új 
tárlatot hozott a látogatóközpontba, 
amelyek mindegyike legalább húsvé
tig tekinthető meg nyitvatartási idő
ben – keddtől vasárnapig 9–17 óra 
között. 
A Vendégségben az Úrnál című ki
állítás február 2tól várja az érdek
lődőket. A  korábban Budapesten, 
majd Debrecenben szabadtéri tárlat
ként bemutatott alkotásokat kétszáz 
anyaországi és határon túli művész 
munkáiból válogatta az öttagú zsűri, 
akik a  MANK Ma gyar Alkotó
művészeti Közhasznú Non pro fit 
Kft. és a  Ma  gyar Keres ke del mi és 
Vendég látó ipari Mú  zeum a kiállítás 
címével azonos pályázatára jelent
keztek műveikkel. Szegedre a szak
emberek által a  legnívósabbnak ítélt 
34 képző, ipar és fotóművészeti 
alkotás érkezett, de az interneten 
megtekinthető a teljes gyűjtemény.
Február 10én nyílt meg a Bálint 
Sán dor eucha risztia tiszteletéről 
szóló kiállítás. Az 52. Nem zet közi 
Eucha risz ti kus Kong resszus kései 
gyümölcsének tekinthető tárlat
nak aktualitást ad, hogy most is tart 
a  legszögedibb szögedi boldoggá 

avatási folyamata. Ser főző Le ven te 
oktatási helynök elmondta, áttekin
tették a  hitvalló tudós hagyatékát, 
s kiemelték abból az eucharisztia 
tiszteletéhez kapcsolódó tárgya
kat, írásokat, különös tekintettel az 
1930as és az 1940es évekre. Bálint 
Sándor feldolgozta többek között 
egy középkori Szegedhez köthető 
eucharisztikus csoda, egy vérző 
ostya történetét. A  kegyhely ugyan 
a török időkben elpusztult, azonban 
a tisztelete tovább élt, ennek nyomait 
a neves néprajzkutató megtalálta. 
A piarista rend 300 éves magyar
országi jubileumának megünneplé
sét célozza meg az a kiállítássorozat, 
amely záróeseményének Szeged ad 
otthont. A február harmadik hetében 
a  látogatóközpontba érkező tárlatot 
érdemes meglátogatnia nemcsak az 
egyháztörténet, hanem a  délalföldi 
város múltja iránt érdeklődőknek 

is. Borbás Péter, a  Piarista Múzeum 
gyűjteményvezetője hangsúlyozta, 
hogy az összesen mintegy százöt
ven műtárgy között vannak olyanok, 
amelyek fontosak a rend történetének 
megértéséhez – kelyhek, iskolai szer
tárak tárgyai vagy éppen a régi rend
házi élethez kapcsolódó emlékek –, 
ezeket minden állomáshelyen be
mutatják. Az előbbieken felül azon
ban több, Szegedhez kapcsolódó 
különlegességgel – köztük egy érem
kollekcióval, egy Szentháromság 
Társulathoz kötődő ereklyetartó
val, valamint Dugonics András 
szobrának kisméretű másolatával – 
készülnek, hiszen másfél évszázadig 
a kegyesrendiek működtették a város 
egyetlen gimnáziumát.
Egyegy program miatt is érde
mes ellátogatni a  dóm altemplo
mába. Február 19én fél 11től 
Aba-Novák-sétához, 26án szin
tén fél 11től Orgona-sétához lehet 
csatlakozni. Minden hónapban 
várja a  kultúra barátait a  Dóm 
Művészeti Szalon. Március 18án 
17 és 19 órától Haumann Petra lép 
fel, monodrámájában Karinthy 
Frigyes és Kosztolányi Dezsőné írá
sait dolgozza fel női szemszögből. 
Április 9én a  Magyarok a  Kárpát-
medencében című előadását hozza el 
a  kétszeres Jászai Maridíjas Benkő 
Péter színművész. A  programokra 
a Szegedi Dóm Látogatóközpontban 
vásárolhatóak jegyek.  t. m.

11T
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Tizenötödik alkalommal a boldog házasságokért

Egy hét a házasságról
„Maradjunk együtt!” – e mottó köré épül a február 13-án kezdődő Házasság Hete, 
amelyet idén tizenötödik alkalommal szerveznek meg Magyarországon. A Szeged-
Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja együttműködő 
partnereivel szintén gazdag programmal várja azokat, akik megtalálták vagy remé-
lik, hogy hamarosan megtalálják életük párját.

– Sok félelem van a fiatalokban: látják, 
hogy családjukban, környezetükben 
mennyien vannak, akiknek valami 
miatt nem sikerül a  házasságuk – 
fogalmazott a  Toronyirány maga
zinnak Thorday Attila újszegedi plé
bános, esperes. Ő szervezi a  február 
6án kezdődő, Újszegedi Jegyes Esték 
című, tíz alkalomból álló házasságra 
felkészítő képzést az Árpádházi 
Szent Erzsébet Plébánián, amelyen 
– a nyitó és zárónapot leszámítva – 
házastársak osztják meg tapasztala
taikat arról, hogy miként küzdöttek 
meg a  párkapcsolatokban felmerülő 
kihívásokkal, nehézségekkel: gyer
mekvállalás, pénzügyek, betegségek 
és más közösen megoldható problé
mák, feladatok.
Ugyanez a célja a Házasság Hete ren
dezvénysorozatnak: felhívja a figyel
met a házasság, a családi értékek fon
tosságára, s egyben segíteni kívánja 
azokat, akik életüket össze akarják 
kötni vagy éppen válságban lévő pár
kapcsolatukat szeretnék megmen
teni. Már a  február 13i, Pál József 
Csaba temesvári püspök celebrálta 
nyitómise előtt egy nappal „Főzzük 
ki együtt!” címmel online élmény
konyha várta a  párokat. Móni Ákos, 
a szegedi Katedrális Étterem execu
tive chefje útmutatásai alapján egy 
háromfogásos vacsorát készíthet
tek el, miközben az Egyházmegyei 
CsaládKözPont segítségével a  kap
csolatukra reflektáló feladatok és kér
dések formájában önmagukat és egy
mást is jobban megismerhették. 
Február 15én, kedden a  Karolina 
Iskola szervezésében egyházmegyei 
rajz és szavalóversenyt tartanak, 

szerdán este hattól pedig Buda László 
pszichiáter tart előadást a Tanulmányi 
és Információs Központban a  testi
lelki egyensúly, érzelmi érettség, pár
kapcsolati harmónia témaköreiben.
Az „Ëgy ëmbör mög ëgy asszony” című 
népmese, népdal és népballada válo
gatásában egy olyan világba kalauzol 
el minket február 18án, pénteken 
este hat órától a  Katolikus Házban 
a  hét gyermeket felnevelő Szűcs 
Miklós–Dezső Dóra házaspár, „ahol 
még kerek egészként élték az életet, s 
ha valami elromlott, azt megjavítot
ták.”
Szombat délután Újszegeden, a  Jan
ko vich utcában a Fokoláré Kö zös ségi 

Házban várják a párokat „kap  csolat 
feltöltésre”.
A Házasság Hete február 20án ér 
véget a  SzegedHonvéd téri Re for
mátus Gyülekezet által szervezett 
ökumenikus istentisztelettel, azon
ban azoknak a házasságra készülő fia
tal pároknak sem kell elkeseredniük, 
akik nem tudtak részt venni az idei 
programsorozaton, vagy éppen kevés 
szabadidővel rendelkeznek – hívta fel 
a figyelmet Thorday Attila. Őket várja 
a Jegyes Hétvége 2022. április 22–24. 
között SzegedSzentmihályon. Jelent
kezni online, a https://jegyeshetvege.hu/ 
oldalon lehet.
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Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünne-
pén a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
katolikus hívei is megemlékeztek arról, 
hogy Szűz Mária bemutatta Jézust a je-
ruzsálemi templomban. II. János Pál 
pápa kezdeményezésére február másodi-
ka negyed évszázada egyben a megszen-
telt élet napja is. Az ünnepi szentmisét 
Kiss-Rigó László püspök celebrálta 
a székesegyházban.
Ismét gyertyák fénye világította be a szegedi Fogadalmi 
templomot az Urunk bemutatásának ünnepén tartott 
liturgia kezdetén. A hagyományoknak megfelelően Kiss-
Rigó László püspök megáldotta a gyertyákat, majd kör
menetet tartottak a hívek részvételével. 
– Az áldozat, a fény és a találkozás ünnepe. Az ószövet
ségi törvény előírásai szerint Mária és József a gyermek 
Jézust elvitték a  jeruzsálemi templomba, hogy felajánl
ják őt Istennek. A bemutatott áldozat mind a zsidóság
nál, mind más vallásoknál az értékeset szimbolizálja, 
amely fényt ad addig, amíg elég, megsemmisül. Jézus 
egész élete áldozat volt, s akkor világított a  legfénye
sebben, amikor életét szó szerint feláldozta a kereszten. 
A kereszt az a gyertyatartó, amelyre az ő fényét helyezte 
Isten, s onnan beragyogja az egész emberiséget – fogal
mazott az ünnepi szentmisén a püspök.
Hangsúlyozta, ez egyben a találkozás ünnepe is: három 
generáció – a gyermek Jézus, a  szülei, valamint az agg 
Simeon és Anna prófétaasszony – áll együtt a templom
ban, ami által összekapcsolódik az Ó és az Újszövetség. 
Az ünnep ugyanakkor előtételezi a  húsvétot is, hiszen 
Simeon így szólt Szűz Máriához: A  te lelkedet is tőr 
járja át – utalva arra, hogy az édesanya szemtanúja lesz 
fia keresztútjának. Simeon éneke a mai napig az egyház 
hivatalos esti imájának része: hálát adott, hogy meglát
hatta az ígért Megváltót a  gyermek Jézusban, így már 
érdemes volt élnie, és készen áll arra, hogy találkozzon 
Istennel.

– Gondoljunk arra, hogy hány millió ember nem talál
kozott az Üdvözítővel: nemcsak a  történelemben előtte 
élők, hanem azok, akik nem ismerik őt, a  hitben sem 
tudtak vele találkozni – mondta KissRigó László. 
A  püspök Pál apostol leveleit idézte, amelyek egyben 
intelmek napjaink keresztényeinek is: Krisztus szeretete, 
az ő lángja kell, hogy égjen bennünk is. 
A misén résztvevő, a  SzegedCsanádi Egyházmegye 
területén működő szerzetesközösségek, világi intézmé
nyek és az apostoli élet társaságának tagjai felé fordulva 
rámutatott, azért a  szerzetesek ünnepe e nap, mert ők 
azok, akik egész életüket felajánlották Istennek: az ő 
áldozatuk, szeretetük a fény környezetük számára.
 – Köszönjük szolgálatukat: imádkozzunk, hogy öröm és 
erő töltse el őket! t. m.

A szerzetesek áldozata 
a fény a környezetük 
számára



TO R O N Y I R Á N Y  ❘

1 4T

Karitász

Tűzifa adományt osztott 
szét a Karitász
Öt település összesen 422 családja részesült abból a tű-
zifa adományból, amelyet a Szeged-Csanádi Egyház-
megyei Karitász osztott szét az idei fűtési szezon előtt. 
Az ELI területén kitermelt több mint 600 m³ faanyag 
a  Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére került 
állami tulajdonból az egyházmegyéhez. A megyei kari-
tász először tudott így tüzelőt juttatni rászoruló csalá-
doknak Baks, Ferencszállás, Klárafalva és Tiszasziget 
önkormányzatai, valamint a Szegedi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat együttműködésével.
Az egyházmegyei karitász folyamatos 
segítségnyújtó programjaival az év
szakokhoz kötődő igényekhez, szük
ségletekhez is alkalmazkodik. Míg 
például tavasszal  vetőmag akcióval 
járul hozzá ahhoz, hogy a rászoruló 
családok megtermelhessék maguk
nak a konyhakerti terményeket, addig 
télen, a hajléktalan teajárat keretében 
nyújt rendszeres segítséget azoknak, 
akik a szabad ég alatt élnek. Ilyenkor 
élelmiszert, meleg ruhát, takarót 
visznek magukkal, ezt osztják szét 
közöttük, hogy át tudják vészelni 
a  legnehezebb napokat, éjszakákat. 
Az idei tél volt az első, amikor tüzelő
anyag biztosításában is közreműköd
hetett a szervezet. 
– Fendler Judit kancellárasszony érte
sített arról, hogy a  lézerközpont és 

környéke tereprendezése során nagy 
mennyiségű, tüzelőfának alkalmas 
faanyag gyűlt össze, amely egyelőre 
állami tulajdon, de szeretnék, ha 
jótékony célra lehetne felhasználni. 
Ezt követően indult el a  folyamat, 
amelynek lényege, hogy a  Szegedi 
Tudományegyetem kezdeményezé
sére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. a SzegedCsanádi Egyházmegye 
tulajdonába adta a nagy mennyiségű 
fát. Az egyházmegye karitász köz
pontja kapta meg azt a  feladatot, 
hogy a teljes mennyiség a rászorulók
hoz jusson tűzifaként. Olyan önkor
mányzatokhoz fordultunk a  felaján
lással, ahol sok hátrányos helyzetű 
család él. A  velük kötött megálla
podás értelmében a települések gon
doskodtak az elszállításról, mi pedig 
arról, hogy a  nagy rönköket felda
raboltassuk, szállíthatóvá tegyük. 
Sok mindent kellett tehát megol
dani ahhoz, hogy a  faanyag az ott
honokba kerüljön, de ahogy az már 
lenni szokott, a  jó szándék megte
remti a jó emberek összefogását. Így 
jóval a fűtési időszak előtt ki tudtuk 
osztani az egyes önkormányzatoknak 
a nekik szánt mennyiséget – mondta 
Kothencz János, a  SzegedCsanádi 
Egyházmegyei Karitász koordiná
tora. 

A 617 m3 faanyagból Baks önkor
mányzata 100 m3t kapott, ame
lyet 173 rászoruló családnak osztott 
szét. Ferencszállás 100 m3 fa kiosz
tásáról gondoskodhatott, ezt 34 csa
lád kapta meg. Klárafalva az 50  m3 
faadományát 23 családnak juttatta 
el, míg Tiszasziget önkormányzata 
150 m3 tűzifájából 150 család része
sült. A Szegedi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzathoz került a  legna
gyobb mennyiség, csaknem 216  m3, 
ezt két szegregátumban, a Kis kun do
rozs mán lévő Árpa és Búza utcában, 
valamint Alsó városon, a  Cserepes 
soron élő 42 családnak osztották ki. 
Így összesen 422 családhoz jutott 
a felajánlott faanyagból.
Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgár
mestere azért hálás az egyházmegyé
nek, mert az adománynak köszön
hetően idén a  település minden 
családjának jutott tüzelő.
– Rendszeresen segítünk a  hideg 
idő közeledtével a  rászorulóinknak. 
Korábban felmértük, hogy ki nem 
tudja biztosítani magának a  szüksé
ges tűzifát. Összesen 203 igény futott 
be. A karitász adományának köszön
hetően azonban mindenki számára 
jutott elegendő tüzelő, sikerült a köz
ség összes háztartásában megköny
nyíteni a fűtési időszak anyagi terheit. 
Házhoz vittük a fát, az időseknek és 
az egyedül élőknek kályhakészen, 
azaz felhasogatva. Ebben a  nemes 
feladatban az önkormányzat mun
katársai, valamint az önkénteseink 
és a  polgárőrök egyaránt részt vet
tek, vállalták, hogy közösségi munka 
keretén belül kihordják a kapott tűzi
fát. Köszönjük, hogy a  mi telepü
lésünk is részesült belőle – mondta 
Ferenczi Ferenc. 
A többi település polgármestere és 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke is hasonló igyekezettel gon
doskodott arról, hogy az adomány 
mindenütt időben célba érjen és szol
gálja az otthon melegét a  fagyos téli 
napokon.

varga márta
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A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek ma már 
nem nagylétszámú intézetekbe, hanem nevelőszülők
höz vagy lakásotthonokba kerülnek. Az ilyen közösség 
esélyt ad arra, hogy ők is megélhessék, megtapasztalják 
a szeretetteljes törődést. A szolgáltató gondoskodásában 
lévő közel hétezer gyermek nagy része nevelőszülőknél 
él, kisebb részük, mintegy négyszáz fiatal pedig kislét
számú, családias lakásotthonokban.

Ezekből összesen harminchatot működtetnek szerte az 
országban, az egyházmegye területére ebből nyolc esik: 
a  három gyulai, két csanádpalotai, egy szegvári, egy 
hódmezővásárhelyi és egy szegedtápéi lakásotthonban 
összesen mintegy száz fiatal él. Az utóbbi napokban min
den épületben elvégezték a házszentelést.
Kothencz János, a  szervezet főigazgatója a  szertartá
sok kapcsán hangsúlyozta: az ÁGOTA közösség misz
sziója az, hogy a családjukat nélkülöző gyerekek életébe 

szeretettel lépjen be, és személyre szabott gondoskodásba 
ágyazottan közvetítse számukra érthető és élhető módon 
az evangélium üzenetét.
– Rétegpasztorációs munkánk lényegéhez tartozik, 
hogy semmit nem erőltetünk, nem teszünk kötelezővé. 
Pasztorációs csoportunk tagjai értő figyelemmel közelí
tenek a fiatalokhoz, és foglalkozásaik során teret nyitnak 
a Szentírásban rejlő tanításoknak. Jókedv és összetarto
zás érzés kíséri ezeket az élményeket – legyen az kirán
dulás, tábor, sportolás, játék, beszélgetés vagy szentmise. 
A gyermekek ezeknek a közösségi és liturgikus esemény
nek köszönhetően, valamint a  feltétlen elfogadás által 
kezdenek kapaszkodni azokba az értékekbe, amit az 
Evangélium közvetít.
A házszentelés is az egész ott élő közösség ünnepe, éppen 
ezért mindenütt készülnek rá: rendezett környezettel és 
ünneplőbe öltözött lélekkel várják a fiatalok és a munka
társak az atyát. Ezzel azt fejezik ki, hogy az életüket, 
munkájukat, az egész esztendőt Isten oltalma alá helye
zik. Az esemény előtt mindenütt beszélgetnek a  szer
tartás jelentőségéről, fontosságáról, majd miután az Úr 
imáját közösen elimádkozták, az atya szenteltvízzel hinti 
meg a házat, a lakásotthont, a résztvevőket. 
A bejárati ajtóra ezután kerül a  felirat: 20+C+M+B+22. 
Az évszám közé felírt három betű a „Krisztus áldja meg e 
hajlékot” kívánság latin nyelvű megfelelőjének rövidítése: 
Christus mansionem benedicat.
A házszentelés után az atya elbeszélget a  jelenlévők
kel, érdeklődik a fiataloktól a mindennapok felől. Ezek 
a találkozások nagyon jó hangulatban zajlanak, a végén 
apró ajándékok átadásával köszönnek el egymástól. 
Az idei esztendőben a szolgáltató szegedi, Csongor téri 
központi épületét is megszentelték. Az ott dolgozók 
hiszik és vallják, hogy mindez segíti a gondoskodásukra 
bízott gyermekekkel kapcsolatos munkájukat, közösen 
kitűzött céljaik megvalósulását, ahogyan az áldás szövege 
tanít és figyelmeztet is egyben:

„Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét.  
Költözzék ide velünk együtt boldogság, isteni áldás, 
derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség.  
Távozzék erről a helyről a gonoszlélek ártalma 
és viszálykodása.  
Lakjanak itt a békesség angyalai!”

 v. m.

Lakásotthonok is részesültek az áldásból

Lakjanak itt a békesség 
angyalai!Vízkereszt ünnepével kezdődik a  ház-

szentelések időszaka. Idén a  Szeged-
Csanádi Egyházmegye által működtetett 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató lakásotthonaiban élő, gyermekvé-
delmi gondoskodásban lévő gyermekek 
is részesültek a  házszentelés áldásából. 
A  szervezet pasztorális csoportja min-
den ilyen otthont adó épületben meg-
szervezte a szertartást.

Idén a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szegedi, 
Csongor téri központi épületét is megszentelték
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Kulturális mozaik
A könyv művészete

Alighogy Gutenberg találmánya for
radalmasította az írott szó terjeszté
sének lehetőségeit, a kódexek helyébe 
lépő nyomtatott könyv hamarosan 
új műfajokat teremtett az illusztrá
ció terén. A kézzel festett miniatúrák 
helyett immár a szövegek képzőművé
szeti keretbe foglalása is sokszorosít
hatóvá vált, ami a tipológiai lehetősé
gek végtelen lehetőségeit nyitotta meg. 

A  korszak élenjáró nyomdáikönyv
kiadói vetekedtek a mívesen metszett 
és szedett, lenyűgöző látványt nyújtó 
könyvlapok és a  műtárgynak is be
illő, nemes anyagokból készült, szá
mos esetben aranyozott könyvborí
tók előállításában. Az új művészeti ág 
két legjelentősebb központja Velence 
és Amszterdam volt. Az alapításá
nak 1600. évét ünneplő, tengerre épült 
városban működő edíciók ritkaságai 
messze földre is eljutottak, hogy főúri 
gyűjtemények büszkeségeivé váljanak. 
Minthogy alapítója, Somogyi Károly 
esztergomi kanonok egyszerre ügyelt 
páratlan gyűjteményének tudományos 
és könyvészeti értékére, a  Somogyi
könyvtár régikönyves gyűjteménye 
gazdag anyagot őriz a velencei könyv
művészet remekeiből – köztük nem 
egy ősnyomtatvánnyal. Idénynyitó tár
latuk ebbe a kincstárba enged bepillan
tást: egyebek közt a kimagasló művelt
ségű humanista, Aldus Manu tius (Aldo  
Manu zio) műhelyéből, akinek többek 
között a dőlt betűs és szabályosan köz
pontozott írást vagy éppen az előszó 

műfaját köszönhetjük, s akinek könyv
művészete ma is legalább annyira 
jelentős, mint kortársai, Michelangelo 
szobrászata, Tiziano festészete vagy 
éppen Sansovino építészete. A  köny
vészet történetében megkerülhetetlen 
Giuntinyomdászfamília több kiad
vánnyal is megjelenik a február végéig 
látogatható tárlaton, ahol az is kide
rül: hogyan születtek meg Velencében 
a kisméretű, zsebben hordható kötetek 
és az őket szemrevaló küllemmel föl
ruházó, mindmáig használatos betű
típusok.

A Magyar Kultúra Napja 
Kölcsey Ferenc költeményének, nem
zeti Himnuszunknak „születésnap
ján”, január 22én kulturális intéz
ményeink ezidén is kiemelt figyelmet 
szenteltek nemzeti kultúránk közös
ségképző, identitásalkotó szerepének. 
A  szen tesi Koszta József Múzeum 
szenzációszámba menő program
mal várta a látogatókat: Szabó-Erdélyi 
Gab riella restaurátor a közönség szeme 
láttára fogott hozzá az intézmény név
adója 1940ben keletkezett önarcké
pének rendbehozatalához. A  Tóth 
József Színház ugyanezen az estén 
Eperjes Károly magyar költők alkotá
saiból összeállított, vallomásos vers
műsorát látta vendégül. A békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum a  város 
szülötte, Ezüst György emléktárlatával, 
a  Csabagyöngye Kulturális Központ 
zenés irodalmi gálaműsorral tisztel
gett az ünnep előtt. Gyulán Szilágyi 
Enikő Jászai Mariemlékműsorát lát
hatta a  nagyérdemű, ugyanitt meg
nyílt a magyar ToulouseLautrecként 
emlegetett Szilágyi István festőművész 
Szilágyi 125+1 című emléktárlata. 
A Magyar Kultúra Napjához a szegedi 
Dóm Látogatóközpont a  Dömötör
torony és a  Hősök Kapuja köré szer
vezett Aba-Novák-emléksétával csat
lakozott. Ugyanitt egy héttel később 
a  világhírű dómorgona titkaiba nyer
hettek beavatást az érdeklődők, a  ki
állítótérben pedig a  tavalyi Nem
zet kö zi Eucha risz tikus Kongresszus 

szellemiségétől megihletett műalko
tásokból nyílt tárlat. Szegeden hagyo
mányosan az ünnep alkalmából adták 
át a  város kulturális díjait. Az idén 
a város történetének élő lexikona, Apró 
Ferenc helytörténész, Bánvölgyi László 
szobrászművész és Roboz István fotó
művész, a Szegedi Nemzetközi Nép
tánc fesztivál egyik alapító szervezője 
is kitüntetésben részesült.

Dante labirintusaiban 

Tizenöt év alatt megalkotott, enciklo
pédikus Isteni színjátéka révén a  700 
esztendeje elhunyt Dante Alighieri 
(1265–1321) az egyetemes európai 
szellemiség egyik első összefogla
lója és legelső letéteményese. A túlvi
lágon tett képzeletbeli utazásról írott 
verses beszámolójában a  késő közép
kor teljes világképét és erkölcsi rend
szerét összefoglalta. A  mű több szál
lal is kötődik Szegedhez: Babits itteni 
tanárkodása idején dolgozott korsza
kos Dantefordításán, és a  Szegedi 
Tu do mányegyetemen Pál József pro
fesszor irányításával működik a  világ 
egyik élenjáró Danteműhelye. Ez 
adta az indíttatást a  Reökpalotában 
február 20ig látható Dante univer-
zuma című kiállításhoz, amely kiváló 
magyar képzőművészeket kért föl: 
adjanak számot egyegy alkotásukkal 
arról, mit jelent, milyen értéket kép
visel Dante szellemisége a XXI. szá
zad horizontján. A tárlat Szeged után 
Budapesten és Rómában is látható lesz 
majd. marton árpád

Székács Zoltán: A Purgatórium kapuja

Velencei könyvcsodák  
a Somogyi-könyvtárban
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➜ Hogyan merült fel a neve?
➜ Először azt hittem, tévedés, amikor felkértek elő
adásra az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által 
szervezett konferencián. Ide a nemzeti püspökkari kon
ferenciák képviselőit hívták meg. Azzal a céllal rendez
ték, hogy az új kateketikai direktórium tartalmát meg
ismertessék, hogy szemlélete jobban meggyökerezzen 
a  nemzeti egyházakban. Kétségem volt, én vagyoke 
a megfelelő ember, hiszen a frontvonalban, középiskolá
sok között tanítok. Megerősítették, hogy erre a tapaszta
latra van szükség.
➜ Milyen szerepe volt a  konferencián, és hogyan folytatja 
majd a bizottságban a munkát?
➜ Negyedmagammal tartottunk kerekasztal beszélge
tést. A négy előadás gyakorlati oldalról nézett rá arra, mi 
a  katekézis kapcsolata a  plébániai közeggel, az internet 
világával, az iskolával és a katekézist megelőző tevékeny
séggel. A  cél az volt, hogy ezekről a nagyon életbevágó 
témákról vitázzunk. A  munka a  Katekézis Nemzetközi 
Bizottságában folytatódik. Ez egy tizenötfős munkatársi 
közösség, melynek az a feladata, hogy a Szentszék, s ezen 
belül az Új Evangelizációért Felelős Pápai Tanács mun
káját támogassa. A leköszönő bizottságnak nagy szerepe 
volt a jelenlegi kateketikai direktórium megfogalmazásá
ban, nekünk is hasonló lesz a feladatunk. Az idők változ
nak, a kihívások és a lehetőségek is, nekünk erre kell vála
szolnunk.
➜ Mi a jelentősége ennek a kateketikai direktóriumnak?
➜ A kilencvenes évek második felében lehetőségem volt 
Rómában tanulni a szalézi egyetemen. Amit ott képvisel
tek szemlélet, most jelent meg a direktórium szintjén. Azt 
vallja, hogy az evangélium az életet szolgálja, az életért van. 
Mint középiskolai tanár annak vagyok tanúja, a  diákok 
szomjazzák azt, amit életbölcsességnek hívunk, de nem 
pusztán magát a tudást, hanem azt, mit ad az evangélium 
bölcsessége az életükhöz. Bátor a direktórium a hangsú
lyok tekintetében, nemcsak utolérte magát a pápai egyete
meken tanítottakhoz képest, hanem előrelépést tett.

➜ Milyen hangsúlyokat emelne ki?
➜ Az evangelizáció életre váltására buzdít. Ezt nevez
zük kerigmatikus katekézisnek. Legyen szó akár a szent
mise ünnepléséről, iskolai és plébániai közegben történő 
hitnevelésről, felnőttekkel, idősekkel való foglalkozásról, 
a lényegre kell koncentrálnunk, arra, ami az evangé liumi 
üzenet szíve, amitől a  lüktetését kapja. Úgy a  szavak, 
mint a tapasztalat szintjén. Amire meghívunk, azt éljük 
át együtt. A hívő közösségben is fontos újra felfedezni az 
evangélium éltető erejét.
➜ Mit hozott haza?
➜ Kitágult a  világ, megismertük egyegy nemzeti 
közösség miénktől nagyon eltérő kihívásait, örömeit. 
Megerősítést jelentett, hogy bátran haladjunk tovább az 
evangelizáló hangsúlyú katekézisben, amit évek óta pró
bálunk végezni piarista tartományi szinten is. A  kate
kézisünk ad tudást, de az elsődleges cél mégis az, hogy 
valami elinduljon és megerősödjön a  diákokban, hogy 
mindez az életért van. Figyelünk a kérdéseikre. Ez nem

csak azt jelenti, hogy válaszokat akarunk adni, hanem 
azt is, hogy teret adunk a  kritika kifejezésének. Hogy 
merike felvállalni, nagymértékben függ a  légkörtől, és 
attól, hogyan állok én eléjük. Ha én felvállalom annak 
a kockázatát, hogy magam is alakuljak istenkapcsolatom
ban és emberi minőségemben, az evangélium tükrében 
– és ebben pótolhatatlan szerepe van számomra a Szeged 
Alsóvárosi Ferences Plébániaközösség mellett a Loyolai 
Szent Ignác lelkiségét élő Keresztény Élet Közösségének 
is, amelyekhez tartozunk – akkor várhatom azt, hogy 
az a szolgálat, amit én teszek, abban ott lesz a krisztusi 
jelenlét, és ez hat másokra is.

t. é.

Szegedről a Vatikánba
Vatikáni megbízatást, az Új Evange-
lizáció Pápai Tanácsának égisze alatt 
működő Katekézis Nemzetközi Bizott-
ságba kapott felkérést Keszeli Sándor, 
a  szegedi piarista gimnázium tanára. 
Mi a  bizottság feladata, hogyan került 
bele a szegedi tanár, és milyen katekétai 
hitvallást visz magával? – erről kérdez-
tük Keszeli Sándort.
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Százhetvenöt éve, 1847. január 16-án született Mik-
száth Kálmán. A  magyar irodalom nagy klasszikusa 
1878 és 1880 között Szegeden dolgozott újságíróként, 
s a városban élte át a települést elpusztító 1879. már ciusi 
árvizet, melynek emléke több későbbi írásában is fölbuk-
kant. Ezek egyikében megemlítette Kreminger Antal 
szeged-belvárosi plébánost, aki Szeged tizenkilencedik 
századi egyháztörténetének fontos alakja.

Mikszáth Kálmán (1847–1910) Két-
ezer Salamon című írása Szeged pusz
tulásának és újjászületésének huszon
ötödik évfordulójára íródott, s a város 
újjáépítésének nehézségeit ábrázolta. 
(Az Újság 1904. március 17i számá
ban jelent meg.) Mikszáth tárcájában 
megemlékezett Ferenc József 1879. 
márciusi – a  „nagyvíz” utáni – sze
gedi látogatásáról: „A Fölség mindent 
megnézett, néhány vigasztaló szót 
ejtett el, s aztán maga is elszomoro
dott, és vonatra ült. Mikor kikísérték 
a primipílusok [elöljárók], és az ural
kodó már fölszállt volt a  kocsiba, az 
elkeseredett Kreminger prépost fáj
dalomtól rezgő hangon kiáltott föl: 
– Bizony, jaj minékünk; nem lesz itt 
város soha többé.” 
A Mikszáth által idézett és Szeged 
város miatt aggódó prépost, Kreminger 
Antal – neve Kremminger alakban is 
előfordul – 1804ben született szegedi 
német család gyermekeként. 1826
ban szentelték pappá Temesvárott, 
ahol később a  papnevelő szeminá
rium dogmatika (1828tól), majd egy
háztörténet és kánonjog (1831től) 
tanára lett. 1835ben SzegedPalánk 
(Szent Dömötörtemplom) plébá
nosává választották, s ettől az évtől 
a szegedi esperesi tisztséget is ellátta. 
Működését népszerűtlen intézkedé
sekkel kezdte: 1835ben beszüntette 
a közkedvelt októberi pásztorünnepet, 

a dömötörözést; 1837től pedig német 
nyelvű prédikáció helyett magyar 
nyelvű szentbeszédet tartott. 
Kremingert 1840ben a Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett csöpöfői pré
postság címzetes prépostjává nevez
ték ki. A reformkor éveiben politikai 
tevékenységet folytatott: meghatározó 
alakja volt a szegedi konzervatív párt
nak. 1843tól szentszéki ülnökként, 
1851től Szeged katolikus iskolái 
fölötti püspöki biztosként tevékeny
kedett. 1885. február 5én hunyt el. 
1848/1849ben, a  szabadságharc ide
jén Szeged város vezetősége el akarta 
mozdítani állásából. Csak Horváth 
Mihály választott csanádi püspök, 

vallás és közoktatásügyi miniszter 
erélyes föllépése eredményeként tart
hatta meg tisztségét. Kreminger nem 
nyugodott bele tervezett eltávolítá
sába, s Nyílt Válasz címmel reagált az 
őt ért támadásokra, melyben fölso
rolta a  magyar kormány szolgálatá
ban szerzett érdemeit: „Két zászlót is 
szenteltem, a 6kat és a 8kat, a honért 
lobogókat. Utóbbit Márczius 15kén 
a  szentrókusi, az elsőt Augustus 
4kén 1848ban a palánki szentegyhá
zakban.” E védőiratra Nyáry Ferenc, 
a  liberális meggyőződésű szegedró
kusi lelkész Nyílt Felvilágosítás című 
röpiratában válaszolt, amelyben élesen 
bírálta és sértően támadta a prépostot.
Kreminger Antal – akinek papi pályáját 
legalaposabban Zakar Péter professzor 
dolgozta föl az egyházmegyénk fönn
tartásában működő Gál Ferenc Egye
tem folyóirata, a  Deliberationes egyik 
nemrég kiadott számában – tehát 
ugyan ellentmondásos alakja Szeged 
történetének, Mikszáth Kálmán révén 
azonban személye – ugyan csupán 
marginálisan, de – része lett a magyar 
irodalomtörténetnek.

miklós péter

Mikszáth Kálmán  
és a szegedi esperes

Kreminger Antal címzetes prépost

Mikszáth Kálmán mint fiatal újságíró 1878 
és 1880 között Szegeden dolgozott
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Jelentés készült a keresztény kisebbség-
hez tartozó nőkkel szemben elkövetett 
erőszakról. A maga nemében új jelentés 
„emberi jogi katasztrófának” minősítette 
a keresztény kisebbséghez tartozó nőkkel 
való bánásmódot Afrika egyes térségei-
ben, a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában.

A Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in 
Need) pápai jogú nemzetközi katolikus segélyszervezet 
2021. november 24én adta közre a dokumentumot „Hear 

Her Cries” (Halld meg a  sírásukat/kiáltásukat) címen, 
amely a keresztény nők és lányok elrablásáról, más vallásra 
való áttérésének kényszerítéséről és szexuális kizsákmá
nyolásáról számol be. Az első alkalommal kiadott jelentést 
a szervezet évente megrendezett „vörös szerda” elnevezé
sű kampányának keretében mutatták be, amelynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet a keresztényüldözés jelenségére.
A dokumentum országjelentéseket és esettanulmányo
kat közöl az aggasztó tendenciákról Irakban, Szíriában, 
Egyiptomban, Mozambikban, Nigériában és Pakisztán
ban. A  jelentés megállapította, hogy az elmúlt néhány 
évben nőtt azoknak az eseteknek a száma, amelyek so
rán lányokat és nőket erőszakkal vittek el a családjuktól, 
megerőszakoltak vagy más vallásra való áttérésre kény
szerítettek. Az is kimutatható, hogy a koronavírus világ
járvány csak tovább rontott a helyzeten. Az esetek azon
ban nagyon kevés médiavisszhangot váltottak ki.
A jelentés alapjául szolgáló kutatás rávilágított, hogy 
a vallási kisebbségekhez tartozó nők közül a leggyakrab

ban a keresztények vannak kitéve támadásoknak. A ni
gériai keresztény egyesület szerint az országban az isz
lamista szélsőségesek által elrabolt nők és lányok 95%a 
keresztény. A pakisztáni szolidaritás és béke mozgalom 
szerint évente akár a  70%ot is elérheti a  keresztények 
aránya a vallási kisebbségekhez tartozó lányok és fiatal 
nők között, akiket más vallásra kényszerítenek és férjhez 
adnak. A jelentés azt állítja, hogy az olyan országokban, 
mint Nigéria, Szíria vagy Irak, a rendszerszintű problé
ma „jellegénél fogva a népirtás kategóriájába sorolható”.
A kutatásban részt vevő Michele Clark, a George Wash
ington Egyetem nyugalmazott oktatója elmondta, a  je
lentés azért fontos, mert feltárta a probléma nagyságrend
jét. „Rádöbbenünk, hogy nemcsak egy-egy országban történik 
ilyen, hanem a világon számos helyen” – magyarázta. Clark 
az egyiptomi kopt keresztények helyzetét kutatja, és meg
látása szerint a  probléma egyre nagyobb méreteket ölt, 
ugyanakkor egyre inkább kezdik felismerni, hogy a  je
lenséggel foglalkozni kell. Megemlítette, hogy az erőszak 
miatt egyre több nő kér menedékjogot más országban, és 
reményét fejezte ki, hogy az érintett országok kormányai 
is elkezdik komolyan venni a kérdést.
Clark szerint a hívők imádsággal és tájékozódással se
gíthetik a nehéz helyzetben lévőket. A Szükséget Szen
vedő Egyház jelentést összeállító brit irodája pedig 
a  „vörös szerda” alkalmából petíciót indított, amelyben 
felszólították a brit kormányt és az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét, hogy tegyenek hatékonyabb lépéseket an
nak a kettős veszélynek a kezelésére, amellyel bizonyos 
országokban a vallási kisebbségekhez tartozó nők és lá
nyok szembesülnek a szexuális erőszak és az üldöztetés 
miatt. Szót emeltek azért, hogy a november 25én tar
tott, a  nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 
célkitűzései közé az ENSZ vegye fel a keresztény és más 
vallási kisebbségekhez tartozó nők ellen elkövetett erő
szak felszámolásának szükségességét.

kamocsa gábor

Aki behatóbban szeretné tanulmányozni ezt a  témát, 
azoknak az alábbi – angol nyelvű – linkeket ajánljuk 
figyel mébe:
https://acnuk.org/hear-her-cries-report/
https://acnuk.org/news/news-briefing-new-report-shines-
light-on-extremist-assaults-on-christian-girls/
https://www.licas.news/2021/11/26/new-report-docu-
ments-extremist-assaults-on-christian-women-and-girls/
https://www.catholicnewsagency.com/news/249693/report-
declares-treatment-of-christian-minority-women-and-
girls-a-human-rights-catastrophe

Jelentés a keresztény nőkkel 
szemben elkövetett erőszakról
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Labdarúgóból edzővé vált 
Szegeden

Több másod és harmadosztályú 
felnőtt együttesben is megfordult 
Podonyi Norbert, igaz, Csongrád
Csanád megyéhez mindvégig ragasz
kodott. A  SzegedCsanád Grosics 
Akadémiánál is megforduló játé
kos fiatalon, a  labdarúgó karrierrel 

párhuzamosan elkezdett edzősködni, 
majd amikor szögre akasztotta a stop
lis cipőt, kézenfekvő volt, hogy foly
tatja a trénerkedést.
– Egész játékospályafutásom alatt 
tudtam, hogy egyszer majd edző 
szeretnék lenni. Amikor befejeztem 
a  focit, biztos voltam abban, hogy 
nem ért véget az utam a futball vilá
gában, hanem egy új szakasz kezdő
dik – fogalmazott Podonyi Norbert. 
Edzőként Algyőn a felnőtt és a kor
osztályos csapatot vezette, és mint 
mondta, nagyon örült a  szegediek 
megkeresésének, mert szeretne 
magasabb szintre jutni. Új csapata, 
az U 19es gárda az őszt a 11. helyen 
zárta az Országos U 19 Alap csoport
ban, vagyis mondhatjuk azt, hogy 
nem feltétlenül hozták ki magukból 

a fiúk azt, amire valójában képesek.
– A  csapattal kapcsolatos első be
nyomásaim egyértelműen pozitívak. 
Persze az nem lehet meglepetés, hogy 
ezen a  szinten már mindenki komo
lyan veszi a munkát. Az eddig látottak 
alapján úgy vélem, nem reális a tabel
lán elfoglalt helyünk, ezért minden
képpen szeretnénk előrébb lépni, 
ehhez pedig minden adott – mondta. 
Podonyi Norbert hozzátette, a helye
zéseknél sokkal fontosabb, hogy 
a  játékosok egyénileg fejlődjenek, és 
helytálljanak a felnőttek között. Arra 
is felhívta a  figyelmet, hogy ebben 
a korban még semmi sem dőlt el, szor
galmasan, sok munkával bárki eljut
hat akár a  SzegedCsanád Grosics 
Akadémia NB IIes együttesébe.

csiszér áron

Podonyi Norbert a  2011/12-es szezonban erő-
sítette felnőtt csapatunkat, az Újpest FC ellen 
2012 tavaszán még gólt is szerzett a szezont a 12. 

helyen záró együttesben. Az 1984-es születésű szak-
ember a télen vette át a Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia U 19-es gárdáját.

Megnehezíti a felkészülést 
a koronavírus járvány
A pandémia az élet minden területén 
érezteti hatását, nincs ez másként 
a  sportban sem. A  SzegedCsanád 
Grosics Akadémia utánpótlás 
együttesei is megszenvedték a  jár
vány hatásait. Ezen sorok megírá
sakor szinte minden csapatnál van 
hiányzó betegség miatt. Szegeden 
a  Szent Gellért Fórum mellett 
Kiskundorozsmán és Tápén zajla
nak az edzések. Az idősebb együtte
sek edzőtáborba is vonultak, a gyulai 
akadémián valamennyien optimá
lis körülmények között, csak a  fut
ballra koncentrálva dolgozhattak. 

A gyulai divíziónál is kemény 
munka zajlott az elmúlt hetekben, 
s  mindez nemcsak a  játékosokra 
igaz. A menedzsment ugyanis nagy 
energiákat mozgósít azért, hogy 
minél több tehetséges fiatal válassza 
az akadémiát.
– Az előttünk álló félévben is a játé
kosok képzése lesz a  fókuszban, 
ugyanakkor az idősebb korosztályok 
esetében már az eredmények is szá
mítanak. Ez utóbbit nagyban segí
tené, ha a  toborzókon ígéretesnek 
mutatkozó játékosokat sikerülne még 
a télen leigazolni. A körülmények, az 

infrastruktúra mindenesetre adott 
ahhoz, hogy a  következő időszak
ban minden korosztály eredményes 
munkát végezzen – mondta Kiss 
János, a gyulaiak szakmai vezetője.
A  cél mindenesetre a  fürdőváros
ban és Szegeden is ugyanaz: minél 
több, olyan játékos kerüljön ki az 
akadémiáról, aki képes lesz a felnőt
tek között is minél magasabb szinten 
helytállni. cs. á.
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Önkéntes akciókkal 
segítik a rászorulókat 
a roma szakkollégisták
A Szegedi Keresztény Roma 
Szakkollégium hallgatói az őszi fél
évben a  társadalmi felelősségválla
lás jegyében többféle önkéntes akciót 
szerveztek Szegeden. Októberben az 
Idősek Világnapja kapcsán a Szegedi 
Ősz Idősotthonban adtak műsort 
versekkel, énekekkel, hegedűmuzsi
kával, az idősek lelkes és hálás figyel
métől kísérve.
Novemberben az Életrevalók Tanoda 
falát festették ki színes, vidám geo
metrikus mintákkal, december 6án 
pedig Mikulásvetélkedőt szervez
tek a  dorozsmai hátrányos helyzetű 

gyerekeknek, ahol természetesen 
a  Mikuláscsomagok átadása sem 
maradhatott el. Egy hallgató így írt 
az idősotthonban megvalósult ak
ciók ról: „A kedvenc élményem a  segí-
tői munkám volt a  szakkollégiumban. 
Nagyon megható volt az időseknek ver-
set szavalni és látni, mennyire megha-
totta őket az előadásunk. A  legszebb 
pillanat az volt, amikor a  hallgatótár-
sam az Ave Mariát játszotta hegedűn, 
az idősek pedig behunyták a szemüket és 
a fejüket ringatták a dallamra.”
Egy másik hallgató a  Mikulásve
tél ke dőre emlékezett vissza: „Nem 
létezik számomra annál csodálatosabb 
dolog, mint sok-sok kisgyerek örömtől 
csillogó szemét látni, főleg az ünnepek 
előtt. Úgy érzem, hogy ez volt az egyik 
legnagyobb löket, ami megadta a  kellő 

lendületet a  vizsgaidőszak megkezdé-
séhez.”

Megújult a királyhegyesi 
templom
Sokáig a  királyhegyesi volt a  kör
nyékbeli tanyavilág egyetlen temp
loma, az évtizedek során azonban az 
épület állapota erősen leromlott. Az 
utóbbi években több korszerűsítési 
pályázatot nyújtottak be, ezek közül 
három sikeres volt. A  korszerűsí
tés befejezéséhez szükséges mintegy 
20 millió forintot a SzegedCsanádi 
Egyházmegye és a helyi plébánia biz
tosította. A  munkálatok során töb
bek között szigetelték a  falakat, fel
újították az elektromos hálózatot és 
a  fűtési rendszert. Akadálymentessé 

Korzenszky Richárd és Hegyi László 
kapták a Gelsey-díjakat
A  2021es Gelseydíjakat decem
ber 17én, a névadó Gelsey Vilmos 
születésének századik évfordu
lóján adták át Szegeden, a  Dóm 
Látogatóközpontban.
A SzegedCsanádi Egyházmegye 
és annak Gelsey Vilmos Pedagógiai 
Intézete 2014ben alapította a díjat, 
ezzel is tisztelegve az idén el
hunyt Gelsey Vilmos munkás
sága előtt. A  magyar származású 
brit közgazdász, bankár a  buda
pesti Ki rályi Egyetemi Katolikus 

Fő gim ná zium ban végzett, és jelentős 
szerepe volt abban, hogy ez az intéz
mény visszakapja eredeti épületét és ott 
indíthassa újra az oktatást.
A Gelsey Vilmosdíj a  szoborral ki
tüntetést olyan ember kaphatja meg, 
aki hosszú idő óta példamutatóan 
szolgálja a  keresztény értékekre épülő 
magyar társadalom fejlődését, a gazda
ság és a kultúra erősítésével a keresz
tény nevelés ügyét.
Az idei díjazott, Korzenszky Richárd 
1989ig a  Pan non halmi Bencés 

Gim  ná  zium igazgatója volt. 1989
től 1991ig Pannon halmán főmo
nostori perjel, ugyanakkor a  Ma 
 gyar Katolikus Egyház megbízott 
képviselője volt a  Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumban, ahol 
1994ig miniszteri biztosi mun
kát is végzett. Abban az időszak
ban, 1996ig betöltötte a Katolikus 
Iskolák Főhatóságának ügyvezető 
elnöki posztját. 1994 októberétől 
Tihanyban él, 2017ig a  Tihanyi 
Bencés Apátság elöljárója volt.
A Gelsey Vilmosdíj a plakettel ki
tüntetést olyan személyeknek ítélik 
oda, akik elkötelezett keresztény
ként a magyar nemzeti kultúra és az 
oktatás rendszerében és irányításá
ban érnek el kimagasló eredményt. 
Az elismerést Hegyi László, az egy
házi felsőoktatási és szakképzési 
intézmények fejlesztéséért felelős 
miniszteri biztos kapta 2021ben. 
Hegyi László pedagógusként dol
gozott, 1998tól az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársa, majd 
2000től kormányzati tisztviselő. 
Feladatai mindvégig érintették az 
egyházi oktatást, a  kormányzati 
egyházi kapcsolatokat.Hegyi László, Korzenszky Richárd, Kozma Gábor és Kiss-Rigó László püspök
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vált a bejárat, a világításhoz szüksé
ges energiát pedig napelemek bizto
sítják. 
Az apátfalvai és a királyhegyesi hívek 
adományaiból két új, Szent Józsefet 
és a kis Jézust, valamint Szent Ritát 
ábrázoló szobrot állítottak, és restau
rálták a templom régi műalkotásait.
A decemberi, avató szentmisét Kiss-
Rigó László püspök mutatta be, Jánosi 
Szabolcs plébános pedig köszöne
tet mondott a felújításban részt vevő 
embereknek.

Tematikus kiadvány 
készült Bálint Sándor 
életéről
Bálint Sándor éle
téről szóló tema
tikus kiadványt 
jelentetett meg 
a  Szeged című 
várostörténeti és 
kulturális folyóirat 
2021. decemberi 
lapszáma. A  kiad
vány jelentőségét 
növeli, hogy a szer
zők közül többen 
találkozhattak és 
ismerhették a  hit
valló tudós egy
szerű, közvetlen, 
sugárzó személyi
ségét, de akadnak olyanok is, akik 
munkáin, gyűjteményén, vagy a város 
emlékezetén keresztül rajzolják elénk 
alakját. Az aktuális számot Gyulay 
Endre: Bálint Sándor, Isten hű szolgája 
című személyes hangú visszaemléke
zése nyitja. Ezt követően több mint 
tíz szerző mutatja be Bálint Sándor 
személyét, munkásságát, kultuszát, 
a  különböző élethelyzetének kor
szakait. A szerzők között van Barna 
Gábor, Bálint Orsolya, Csapody Miklós, 
Kiss Norbert, Glässerné Nagyillés 
Anikó, Frauhammer Krisztina, Bogoly 
József Ágoston, Miklós Péter és Serfőző 
Levente. 
Bene Zoltán főszerkesztő a  kiadvány 
megjelenésével kapcsolatban úgy 
fogalmazott: reméljük, hogy a  lap
pal hozzájárulunk ahhoz, hogy még 
közelebb kerüljön a  szegediekhez 

Bálint Sándor, és a szegediek is köze
lebb kerüljenek Bálint Sándorhoz. 
Serfőző Levente oktatási helynök 
kiemelte, aki kezébe veszi a  Szeged 
folyóiratot, az találkozhat a  Bálint 
Sándort övező kettős tisztelet jegyei
vel: egyrészt, mint tudóssal, másrészt 
mint szenttel, az evangéliumi ember 
példájával.

Aba-Novák nyomot 
hagyott Szegeden
AbaNovák Vilmos, a Hősök kapuja, 
illetve a Dömötörtorony keresztelő
kápolnája freskóit is megalkotó művész 
állt a Dóm Látogatóközpontban meg
tartott januári emlékséta középpont

jában. A programot 
a  Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 
hirdették meg. Az 
érdeklődők Lázár 
György idegenve
zetésével tudhattak 
meg többet a  festő
ről, akinek újszerű 
stílusa miatt egykor 
rajongói és bírálói is 
egyaránt akadtak. 
A Hősök kapuja 
freskói AbaNovák 
sajátosan szuggesz
tív stílusa mellett 
talán azért is hatnak 
máig akkora erővel 

a szemlélőre, mert a szegediek vitéz
ségének, a 12 ezer hősi halált katoná
nak is méltó emléket állított.

A Don-kanyarban 
elesettekre emlékeztek 
Szegeden
Az egykori Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szegedi Szervezete és 
a  Szegedi Bajtársi Klub kezdemé
nyezésére a doni áttörés évfordulójá
hoz közel eső szombaton az elesettek 
és áldozatok lelki üdvéért tartottak 
szentmisét Szegeden, a  Szent József 
jezsuita templomban.
A misét celebráló Serfőző Levente 
úgy fogalmazott, ezek a katonák vál
lalták a  háború minden kockáza
tát értünk, a nemzetért, a hazáért és 

a  becsületükért. Hangsúlyozta, erőt 
kell merítenünk a  katonák példájá
ból, akik az életüket áldozták hazáju
kért. A misén szó esett arról is, hogy 
bár a katonák lelki üdvéért mondanak 
imát, egyúttal ünnepelni is kell őket, 
hiszen hősökről van szó, akikre büsz
kének kell lennünk.
– Erőt kell merítenünk példájuk
ból, hogy legyenek mások is, akik 
képesek az életüket áldozni hazáju
kért – mondta Serfőző Levente, majd 
reményét fejezte ki, hogy ilyen hely
zet sosem történik meg. – Nem lesz 
háború, ha a  krisztusi elvek szerint 
cselekszünk – tette hozzá. A  meg
emlékezést a szentmise után koszorú
zással zárták: a résztvevők átvonultak 
a  Rákóczi térre, ahol elhelyezték az 
emlékezés virágait Kligl Sándor alko
tása, a Doni áldozatok szobra előtt.
A doni áttörés 1943. január 12én 
kezdődött, a szovjet Vörös Hadsereg 
támadása mínusz harminc fok
ban érte a  magyar katonákat, akik 
a hősies ellenállás ellenére, a jelentős 
túlerőnek nem tudtak ellenállni.

Együttműködik a Békés- 
csabai Tankerületi Köz- 
pont és a Gál Ferenc 
Egyetem
Együttműködési megállapodást kö
tött január 18án a Gál Ferenc Egye
tem és a  Békés csabai Tan kerü leti 
Köz pont. Az összefogás célja, hogy az 
egyetem Békés megyében folyó kép
zési és tudományos, szakmai közéleti 
tevékenységével hozzájárulhasson 
a tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmények fejlődéséhez. 
Bánki András, a  tankerületi központ 
igazgatója az eseményen kiemelte, 
ezzel a  megállapodással erősöd
het Békés megye népességmegtartó 
képessége. A  tankerületi központ
hoz tartozó pedagógusok továbbkép
zése, átképzése a Gál Ferenc Egyetem 
közreműködésével valósulhat meg. 
Kozma Gábor, az egyetem rektora el
mondta, az együttműködés lehetősé
get teremt arra is, hogy olyan hiva
tásokat, képzettségeket szerezzenek 
meg a diákok, melyek jó egzisztenciát 
nyújtanak.



A málenkij robotra 
emlékeztek több 
településen
Az elmúlt hetekben több helyen is 
megemlékeztek Békés megyében 
a  második világháború után málen
kij robotra elhurcolt, zömmel német 
származású emberekről. Mezőberény 
után Gyulán idézték fel a hetvenhét 
éve történteket. A németvárosi Szent 
Józseftemp lomban Balogh Ottó káp
lán mutatott be szentmisét. A kény
szermunkára hurcoltakról korábban 
könyvet szerkesztő Kovács Lajosné 
Murvai Zsuzsanna elmondta, azért is 
fontos az emlékezés, mert már csak 
néhány olyan ember él, akik a  több, 
mint ötszáz gyulai egyikeként részesei 
voltak a  szovjet kényszermunkának. 
Gyulán rendszeresen megemlékez
nek nemcsak a németek elhurcolásá
ról, hanem arról is, amikor az érintet
tek többsége hazatért. A németvárosi 

templom mellett a  korábbi években 
emlékművet is állítottak. 
Eleken a Sarlós Boldogasszonytemp
lomban, majd a Kiűzetési emlékműnél 
elevenítették fel, hogy a németek ki
űzetésével máig helyrehozhatatlan 
károk keletkeztek.

Megújul az algyői és 
a móravárosi templom
Az algyői Szent Annatemplom és 
a móravárosi Szent Kereszttemplom 
korszerűsítésére is sikeres, egyenként 
1515 millió forintos pályázatot nyúj
tottak be – írta a delmagyar.hu. A két 
egyházközség plébánosa, Fazakas 
Attila a  lapnak elmondta, Algyőn 
főként külső felújítást végeznek, míg 

SzegedMóravároson a nyílászárókat 
cserélik ki és a fűtést is korszerűsítik, 
illetve renoválják az épület lábazatát. 
Fazakas Attila a  jövőbeli tervekről 
is beszélt. Algyőn a  külső homlok
zat renoválását tervezik a  falu felőli 
oldalon, míg a belső térben fűtéskor
szerűsítésre, a  padlózat cseréjére és 
festésre lenne szükség. Móravároson 
a tetőszerkezetet kellene megújítani, 
azt követően pedig napelemeket ten
nének a  tetőre, hogy csökkentsék 
a költségeket.

Ruhabörze Tarjánban
Tarján városrész egész területé
ről két napon át több ezren éltek 
a  lehetőséggel, hogy részt vegyenek 

a  Sze gedCsa nád Egy ház megyei 
Ka ri tász és az ÁGOTA Alapítvány 
első közös ruhabörzéjén. Januári 
utolsó hétvégéjén a Csongor téri köz
pont udvarára szervezett akción több 
mint három kamionnyi cipő, ruha, 
játék várta új tulajdonosát. Mint aho
gyan azt Kothencz Jánostól, az egy
házmegyei karitász koordinátorától 
megtudtuk, a  pandémiás időszakban 
nagyon sok felajánlás gyűlt össze, amit 
vagy az ÁGOTA Alapítványhoz vagy 
a  karitászhoz juttattak el az adomá
nyozók. Ezek egy része használt ruha, 
és cipő volt, de jelentős mennyiségű 
vadonatúj holmi is érkezett hozzájuk. 
A  börzén gyermekesek, fiatalok és 
idős emberek, férfiak és nők egyaránt 
találhattak hasznos dolgot maguknak.

Debreceni református alapítvány díjazta 
Benyik Györgyöt
Sokat tett a  felekeze
tek közötti párbeszé
dért, ezzel érdemelte 
ki Benyik György kato
likus teológus, a  Gál 
Ferenc Egyetem tanára 
a  Both Antal Teológiai 
és Kulturális Alapítvány 
díját. A  kitüntetés át
adására január 23án 
a  debreceni református 
Nagy temp lomban, az Ökumenikus 
imahét záró alkalmán került sor. 
A  díjat Fekete Károly püspök és 
Kustár Zoltán kuratóriumi elnök 
adta át.
A teológus 1989ben indította útjára 
a Szegedi Biblikus Konferencia ren
dezvénysorozatot, és már 1989ben, 
az első összejövetel kapcsán felme
rült a kérdés, hogy nyissone a kon
ferencia a többi felekezet felé. Benyik 
György a  nyitás mellett döntött. 
A  szegedi rendezvénysorozat ezzel 
a  bibliatudomány magyar nyelvű 
művelői számára az ökumenikus 
találkozás és a  felekezet közi párbe
széd legfontosabb fórumává vált.
Benyik György ökumenikus beál
lítottságának további ékes bizonyí
téka, hogy a  témában szerkesztett 
gyűjteményes kötetei (2000 és 2016) 
teljes természetességgel egyesítik 

egyetlen lexikonban a magyar kato
likus és protestáns bibliatudóso
kat. Amikor 2017ben és 2019
ben az ő irányítása alatt elkészült 
egy római katolikus hangzó Biblia, 
a projektbe a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem, de más 
protestáns oktatási intézmények 
hallgatói is meghívást kaptak.
A Both Antal Teológiai és Kul tu
rá lis Alapítvány kuratóriuma 2018 
novemberében alapította meg a „Pro 
Unitate in Christo” díjat és fogadta 
el a  díj adományozásának rend
jét. A díj neve magyar fordításban: 
„A  Krisztusban megélt egységért”. 
A díj létrehozásának elsődleges célja 
az ökumenikus, felekezetközi pár
beszéd szimbolikus elősegítése volt 
hazai és nemzetközi vonatkozásban, 
mindenekelőtt a római katolikus és 
a református egyház között.
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dsida jenő

Krisztus

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –


