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Az elmúlt vasárnapok egyikének evangéliumi üzenete az anyagi, materiá-
lis javak birtoklásáról, ennek hatásáról, és az ezzel kapcsolatban felmerülő 
társadalmi igazságtalanságról szólt. A kérdés mindig időszerű, és sokat fog-
lalkoznak vele mind elméletben, mind a gyakorlatban. Azt mondják, hogy 
egy adott társadalom akkor egészséges, ha a távolság a leggazdagabbak és 
a legszegényebbek között csökkenő tendenciát mutat, ha viszont állandóan 
növekszik, az előbb-utóbb nagyon súlyos konfliktusokhoz vezet. A gyakor-
latban az emberek többsége leegyszerűsíti a kérdést, és ha egyik szélsőség-
hez sem tartozik, hajlamos a gazdagokat eleve negatív módon megítélni, 

a szegényekre pedig már a szegénységük miatt eleve emberileg pozitívan tekinteni. Ilyen 
szempontból az evangéliumban Jézus világos tanítást ad: boldognak mondja a lélekben sze-
gényeket. Azaz a boldogság, és az emberség mértéke nem az, hogy mink van, és mennyink 
van, hanem hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Sajnos azonban akik magukat a felső „x” 
ezerben érzik, gyakran érzéketlenek, és nélkülöznek minden szolidaritást a szegényebbek 
iránt, akik pedig szegénységben érzik magukat, sokszor irigységgel és gyűlölettel kompen-
zálnak, és gyakran az erőszakban látják az egyetlen megoldást.
A vallást is mindig foglalkoztatta a kérdés: ha Isten törődik az emberrel, miért enged ég-
bekiáltó szenvedést, nyomorúságot okozó társadalmi igazságtalanságokat, és egyáltalán 
lesz-e valamikor valódi igazságszolgáltatás? A választ Jézusnak a dúsgazdagról és a szegény 
Lázárról szóló egyszerű példabeszédébe burkolt tanítása adja meg. Ugyanabban a környe-
zetben él egy dúsgazdag, elkényelmesedett, mások iránt teljesen érzéketlen, fényűzően lak-
mározó ember és egy nincstelen, szerencsétlen koldus, aki csak abban reménykedik, hogy 
valami morzsát vagy moslékot kap az ajtón kívül. De még ebből sem részesül, csak a kutyák 
nyalogatják a sebeit. Azaz olyan emberrel áll szemben, akivel kapcsolatban elmondható, 
hogy még az állatban is több részvét és szeretet van, mint benne – ilyeneket mi is szoktunk 
gondolni, vagy mondani egyes emberekről. De mindkettő meghal, és a helyzet kölcsönösen 
megváltozik. Azaz van tökéletes igazságszolgáltatás, mégpedig végleges és visszafordítha-
tatlan, de csak a végső célban, a túlvilágon. A példabeszédben a pórul járt szívtelen gazdag 
kéri Istent, hogy ha már ő visszafordíthatatlanul tönkretette saját életét, legalább a család-
ja kapjon valamilyen isteni üzenetet, nehogy ők is vesztükbe kövessék őt. De azt a választ 
kapja, hogy ott vannak a próféták, ott a Szentírás, ha rájuk nem hallgatnak, akkor ha még 
akár a halálból jönne is vissza valaki, arra sem hallgatnának. Azaz ne várjuk el Istentől ci-
nikusan, hogy még a mi nagyságunkat is megrendítő irgalmatlan pofonnal vagy gyomor-
szájassal vigyen padlóra minket ahhoz, hogy gondolkodjunk, hanem éljünk józanul azzal 
az értelemmel, szabadsággal és lelkiismerettel, mely megadatott mindannyiunknak.

Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!



TO R O N Y I R Á N Y  ❘

4T

Életünk

Ilyen volt a KATTÁRS Szegeden 

Összehozott, megerősített 
és feladatot adott

Programgazdagság, sokszínűség, találkozás, együttgon-
dolkodás – így írható le a KATTÁRS egy hete Sze ge den. 
Szentmisék, előadások, műhelyek, pódiumbeszélgetések, 
könyvbemutatók, kiállítások voltak hivatottak elmélyíte-
ni a Napok célkitűzését: „Megújulni közös érté keinkben” 
– Kiss-Rigó László püspök a megnyitón a mottó szellemé-
ben külső és belső párbeszédre hívott. Kifelé nyitottságra 
biztatott, befelé szembenézésre, önvizsgálatra: „Hitelesen 
képviseljük-e értékeinket, hatékonyan vagyunk-e ezek 
szellemében jelen a társadalomban?”
A  KATTÁRS ugyanis az egyháznak azon rendezvé-
nye, melyben a hangsúly az egyház világban való jelenlé-
tén van, azokon a tevékenységeken, amelyeket a társada-
lom jobbá és szebbé tételében végez. „Egyik oldalról azt 
szeretné a  rendezvény megmutatni, milyen szolgálatok-
ban teszi ezt, mely intézmények, közösségek, kezdemé-
nyezések váltják mindennapi gyakorlatra ezt a küldetést, 
a másik oldalon pedig közös gondolkodásra hív, hogy tár-
sadalmunk és világunk időszerű kérdéseit közösen gon-
doljuk át a hit fényében” – ezt pedig már Erdő Péter bíbo-
ros hangsúlyozta a KATTÁRS záró szentmiséjén. 

A  Ma gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) Caritas in Veritate bi-
zottsága és a Szeged-Csanádi Egyház-
megye közös rendezvénye, a Katolikus 
Társadalmi Napok egy héten át kínált 
programokat az egész magyar egyház, 
kiemelten a  Szeged-Csanádi Egyház-
megye pasztorális, szociális, kulturális 
és közösségi életéből. Sokakat mozga-
tott, a szervezők adatai szerint a prog-
ramokra több mint 2500 résztvevő jött 
el, a szentmiséken mintegy 1500 fő vett 
részt, a koncertre 8000-en, a Dóm téri 
forgatagra pedig egész nap több ezer em-
ber látogatott ki.
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– Úgy gondoljuk, a KATTÁRS összehozott minket, és 
újra felébresztette bennünk a missziós lelkületet. Ez a hét 
megerősített bennünket abban, hogy feladatunk van a vi-
lágban, ott, ahol élünk, azok között, akikkel nap mint 
nap találkozunk. Egy héten át együtt növekedtünk és ün-
nepeltünk – fogalmaztak a rendezvényt értékelve a szer-
vezők. A  Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális és 
oktatási helynöksége munkatársainak és a mögöttük álló 
nagy számú önkéntesnek köszönhető a KATTÁRS sze-
gedi programgazdagsága. 
Tíz helyszínen negyven program hívott találkozni. 
A dóm ban ökumenikus istentisztelettel kezdődött a hét, 
ahol Kiss-Rigó László püspök és Balog Zoltán, a Duna-
mel léki Református Egyházkerület püspöke adott közös 
tanítást. Azt fogalmazták meg, az egyház társadalmi je-
lenlétének kulcsa, ha tud Jézus szemével látni, a társadal-
mi igazságosság ugyanis csak a jézusi szeretet útján lehet 
valóság. A megnyitón Székely János püspök, a Caritas in 
Veritate Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a KATTÁRS 
azt mutatja fel, hogy az evangéliumból ma is élet fakad. 
A rendezvény arra hív, hogy kovászként, a szeretet és az 
igazság képviselőiként járjuk át a világot. 
A KATTÁRS nyitó miséjét Veres András, a  Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, 
Marton Zsolt családreferens püspök volt a családokkal és 
családokért bemutatott mise, Felföldi László pécsi püs-
pök pedig a Szent Gellért Találkozó miséjének szónoka. 
A zárás és hálaadás szentmiséjét Erdő Péter bíboros, prí-
mással ünnepelték a szegediek. 

A Gál Ferenc Egyetem előadást, konferenciát, pódium-
beszélgetést és kiállítást kínált. A  hat szegedi egyházi 
szakkollégium hallgatósága töltötte meg a  Klebelsberg 
termet, hogy meghallgassa Azbej Tristan, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium államtitkára előadását az üldö-
zött keresztények megsegítését célzó Hungary Helps 
programról. Czagány Gábor, a  Gál Ferenc Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának docense a világ legjelentő-
sebb etikus kereskedelmi mozgalmáról, a fair trade moz-
galomról értekezett. Az Érszegi Márk Aurél összeállította 
kiállítás Katolikus jelenlét a világban címmel azt mutatta 
be, hol és milyen módon voltak jelen magyar katolikusok 
történelmünk ezer éve során, és azt erősítette meg ben-
nünk, tudtunk maradandót alkotni, tudtuk gazdagítani 
a világot. A Megújulni közös értékeinkben címmel rende-
zett konferencia kiemelten foglalkozott Glattfelder Gyula 
csanádi püspök tevékenységével, a hivatali ideje alatt el-
indult kezdeményezésekkel, így a katolikus nagygyűlések 
intézményével, a katolikus társadalmi értékek közösségi 
megjelenési modelljeivel, Kerkai Jenő SJ és Sík Sándor 
SP közösségszervező tevékenységével, az egyetemisták 
keresztényszociális mozgalmaival. Óriási érdeklődést 

váltott ki Böjte Csaba OFM és Csókay András pódium-
beszélgetése, amelyet Isten a  bajban címmel rendeztek 
meg. Zsuffa Tünde moderátor értő kérdésekkel segítette 
a beszélgetés kibontakozását. Csókay András a kisfia ha-
lála kapcsán így vallott: „Ez a  tragédia hozta meg szá-
momra a felismerést, hogy – amint az evangélium írja – 
én benned vagyok, te pedig énbennem. Ez a legnagyobb 
öröm, amit akkor él meg az ember, amikor közelebb kerül 
a Názáreti Jézushoz.” Böjte Csaba az egyik, közadakozás-
ból épült házuk leégéséről beszélt: „Az ember időnként 
úgy érzi, egyszerűbb volna feladni, félreállni, ezt azon-
ban soha nem szabad megtenni” – mondta. Egy, a közel-
múltban történt tragédia kapcsán pedig felismerte, a leg-
nagyobb elbukás az, ha lemondunk az irgalmas Isten 
szeretetéről, és átadjuk magunkat a bűnnek. Böjte Csaba 
szerint sokkal jobban kellene figyelnünk egymásra, fog-
nunk egymás kezét, bízva Isten határtalan szeretetében. 
Az egyetemisták életébe lépett be két rendezvénnyel 
a KATTÁRS a TIK-ben. Digitális fotókiállítást rendez-
tek Az év természetfotósa címet elnyerő Daróczi Csaba ter-
mészetfotóiból. Egy-egy szemlélődni hívó kép – egy-egy 
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elmélkedni késztető biblia sor képezi ezt a digitális tárla-
tot. „Sebzett a világunk, a mi hibánkból, mulasztásaink-
ból, felelőtlenségünkből fakadóan, aminek nap mint nap 
tapasztaljuk a következményeit. Daróczi Csaba meglátta 
ennek a sebzett természetnek a tiszta, érintetlen és párat-
lan szépségét” – e gondolatokkal hívott Serfőző Levente 
oktatási helynök felelősségünk tudatosítására, mellyel 
a teremtett világnak tartozunk. A SZTE szabadegyete-
mén Hit és tudás címmel hallgathatták a diákok Németh 
Norbert teológus és Szabó Gábor fizikus a teológia és a ter-
mészettudomány megbékéléséről folytatott párbeszédét.
Két ízben fogadott be KATTÁRS-rendezvényt a Szegedi 
Dóm Látogatóközpont. Rófusz Ferenc Oscar- és Kossuth-
díjas animációsfilm-rendezővel beszélgetett Az utolsó va-
csora című filmről Liszkai Tamás plébános. Mérlegen az 
élethez való jog és az önrendelkezés joga címmel az EWTN 
Pro Life műsorának kerekasztal beszélgetésén Birher 
Nándor dékánt (PPTE-BTK), Janka Ferenc rektorhe-
lyettest (GFE) és Földi-Kovács Andrea újságírót Keresztes 
Ilona kérdezte. 
Jelen volt két programmal a  KATTÁRS a  Somogyi 
Károly Városi és Megyei Könyvtárban is. Simon András 
társadalmi témákat érintő műveiből rendeztek tárlatot, 
Horváth Gábor történészt, A magyar katolicizmus remény-
ségei című könyv szerzőjét pedig itt hívta könyvbemutató 
beszélgetésre Miklós Péter.
A Honvéd téri református közösségi teremben mutat-
ták be Igino Giordani A testvér című művét Máthé-Tóth 

András (SZTE-BTK) és Tóth Pál (US Sophia Egyetemi 
Intézet Loppiani), valamint az Új Város kiadó vezetője, 
Paksy Eszter részvételével. 
Közterekre is eljutott a rendezvény. A csúcspont a Dóm tér 
volt egy egésznapos forgataggal, majd esti zárókoncerttel. 
A forgatag országos seregszemle volt, mintegy 50 kiállító 
fogadta beszélgetni, játszani az érdeklődőket. Betekintést 
adtak abba a számtalan tevékenységbe, mellyel az egyház 
a  társadalom szolgálatában áll. Oktatás-nevelés, család-, 
házasság- és életvédelmi mozgalmak, börtön- és munkás-
misszió, kórházlelkészi szolgálat, gyermekvédelem, szere-
tetszolgálat, ifjúságpasztoráció, teremtésvédelem – meg-
annyi intézmény, szolgálat, világi és szerzetesközösség 
mutatkozott be. A  szervezők szándékát Kondé Lajos, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke fo-
galmazta meg: „Azt szerettük volna láthatóvá tenni, hogy 
egyházunknak vannak válaszai különböző embercsopor-
tok, különböző igényeire. Személyes benyomásokat igye-
keztünk adni arról, hogy mivel foglalkozunk a hitünkben 
való elköteleződésből indíttatva.”
A kiállítók faházaival körülölelt színpadon bemutatkoz-
tak a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási intézményei 
is – lefedve az egész egyházmegyét, este pedig Tóth Gabié 
és Ákosé volt a tér, a két énekest 8000 rajongó hallgatta. 

A belváros másik szíve, a Dugonics tér is KATTÁRS-
helyszín volt: a dicsőítésben, énekben, zenében, tanúság-
tételben mutatta fel az Oltáriszentséget a téren összegyűlt 
sokaságnak. Az Eötvös utcán húsz tabló, fotókkal és idé-
zetekkel mutatja be Bálint Sándort. A néprajztudós élet-
eseményekhez kapcsolt gondolatai betekintést adnak lel-
kiségébe. 
Első ízben kapott sportesemény is helyet a programok 
között. A  KATTÁRS Kupáért tizenkilenc csapat-
ban kétszáz 13-14 éves fiú versengett a  Szent Gellért 
Fórumban. Feszült pillanatok, nagy küzdelem jel-
lemezte ezt a  napot. Végül tizenegyesekkel dőlt el, ki 
a kupagyőztes. A szegedi Karolina Általános Iskola és 
Gimnázium csapata lett az első, 2. helyen végzett a ba-
lástyai Munkácsy Mihály Általános Iskola, a 3. helyet 
pedig a  kétsopronyi Szent István Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola csapata szerezte meg. A kupát és az elis-
meréseket kifejező okleveleket Kiss-Rigó László püspök 
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és Germán Tamás, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
labdarúgója adták át.
A rendezvény napjait végigkísérték a   zenei programok. 
Két este a dómban tartottak komolyzenei hangversenyt: 
az egyik egy barokk est volt, amelynek programját Johann 
Sebastian Bach és Antonio Vivaldi műveiből állították 
össze, a  másikon Mozart és Beethoven zenéje csendült 
fel. A Dugonics téri dicsőítő koncerten a magyar keresz-
tény könnyűzene nagyjai álltak színpadra: az Eucharist, az 
Eleven Tűz, a Szabad-On, a Jelenlét, Mező Misi, valamint 
Csiszér László és zenekara. Tóth Gabi és Ákos Dóm téri 
koncertjét már említettük, és nem hiányzott a programból 
a népzene és a néptánc sem: fellépett a Maros Táncegyüttes, 
a Mentés Másként együttes és a Népzenei Kamaraműhely, 
Szalóki Ági pedig nemcsak a gyerekeknek énekelt.
Gondolatokban, beszélgetésekben, találkozásokban, él-
ményekben gazdag hetet nyújtott a  Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate bizott-

sága és a Szeged-Csanádi Egyházmegye közös rendezvé-
nye. Csoda és ünnep, fantasztikus hangulat – összegzik 
a szervezők. Egyet kell értenünk velük.

trauttwein éva 

Tanévnyitó a közoktatásban és az egyetemen
Szeptember 5-én celebrálták a Szent Gellért Katolikus 
Iskolai Főhatósága alá tartozó intézmények pedagógu-
sai részére az ünnepi szentmisét a szegedi székesegyház-
ban. Kiss-Rigó László püspök arra hívta fel a pedagógu-
sok figyel mét, hogy ma a degenerált ideológiák vezetői 
reklámozzák magukat. Szent Pál idején is ilyen folya-
matok játszódtak le, a kor hasonló gondolatai vezettek 
a Római Birodalom bukásához. Ahogy akkor, úgy ma is 
az evangéliumi igazságba vetett hit ezen ideológiák el-
lenszere. Rámutatott, Jézus az igazság megvallását nem 
rokonszenv, divat vagy mérlegelés szempontjává tette.
– Az értelmiségnek és főleg a  hívő értelmiségnek az 
a feladata, hogy tanító legyen, és az igazságot hitelesen 
képviselje – fogalmazott a püspök. 
Lipcsey Imre, a főhatóság főigazgatója azt kívánta kollé-
gáinak, hogy legyen erejük a gyerekek szívében lévő ér-
tékek kibontakoztatására.
A hagyományokhoz híven tartották meg a Veni Sancte 
szentmisét és a Gál Ferenc Egyetem központi tanév-
nyitó ünnepségét a  szegedi Fogadalmi templomban 
szeptember 14-én, amelyen Kiss-Rigó László püspök fel-

hívta a figyelmet több közelgő évfordulóra. Jövőre lesz 
ezer éve, hogy Szent Gellért, az egyházmegye alapítója 
Bakonybélbe vonult remetének, majd hét évvel később, 
1030-ban a  Csanádi Egyházmegye püspöke lett. Egy 
évszázada költözött a kolozsvári egyetem Szegedre, és 
ugyanebben az időszakban került a városba Temesvárról 
a katolikus teológia, amely a mai Gál Ferenc Egyetem 
elődjének tekinthető.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a katolikus egye-
temek fontosságát hangsúlyozta. Úgy véli, a  világ, az 
ember és az Isten titkait csonkítatlanul, a maguk teljes-
ségében kell kutatni – erre viszont csak a katolikus egye-
temek képesek. Kifejtette, a Gál Ferenc Egyetem által 
nyújtott tudás a társadalom és az egyén fejlődését is szol-
gálja, az pedig különösen fontos, hogy határon túli ma-
gyarok is tanulnak itt, így az egész Kárpát-medencében 
egységes szakmai nyelv is tovább él. 
Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora emlékezte-
tette az oktatókat, a hallgatókat és a meghívott vendége-
ket, hogy keresztény értékrenddel bíró, magas szakmai 
tudású hallgatókat képeznek az intézmény karain.
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Püspöki részvétellel rendezték meg augusz tus 14-én 
a  Nádi Boldogasszony-búcsút. A  középkori gyökerek-
kel bíró ünnep alkalmából hagyományosan a Körös-vi-
dék népe Gyulára zarándokol, és imádkozik oltalomért 
a Nádi Boldogasszonyhoz.

A szentmisét bemutató Kiss-Rigó 
László püspök homíliájában az igazi 
keresztény imádság lényegéről is be-
szélt. Mint mondta, az imádságra 
nekünk van szükségünk azért, hogy 
szinkronba kerüljünk a  Teremtővel. 
Hangsúlyozta, Isten szeretettel akar-
ja a javunkat, de nem szolgálja ki ké-
nyünket-kedvünket. 
A főpásztor szólt arról is, milyen az 
igazi vallásosság. Nehézség, küzde-
lem, áldozatvállalás mindig van az 

ember életében, de igazán örülni, bol-
dognak lenni csak Istennel lehet.
– Sokan azt hiszik, Isten nélkül is 
lehet örülni az életnek, az igazi val-
lásosság még sok hívő ember sze-
rint is csak beszűkíti a lehetőségeket, 
pedig az igazság pont fordítva van, 
Isten nélkül nem tudjuk igazán, a szó 
nemes értelmében élvezni az életet –
fogalmazott Kiss-Rigó László.  
Nagyboldogasszony ünnepének ap-
ropóján arra is felhívta a  figyelmet, 
hogy van ennek az időszaknak egy 
kifejezetten magyar sajátossága is.
– Szent István a  halála előtt, ami-
kor úgy látta, hogy bizonytalan a po-
litikai helyzet, és nem lehet biztos 
abban, hogy amit elindított, az foly-
tatódni fog, az országot felajánlot-
ta Máriának. Ezért is nevezzük ma-
gunkat Mária országának. Ez nem 
ok arra, hogy felsőbbrendűséget érez-
zünk, ez nem tesz minket különbbé, 
ez egy történelmi helyzet, mely erő-

síti identitásunkat, önbecsülést ad, és 
segít abban, hogy hűséggel eleget te-
gyünk annak a hivatásnak, amit ke-
resztségünk és magyarságunk jelent – 
mondta a püspök.
A szentmise hagyományosan kör-
menettel zárult, a  résztvevők az ol-
táriszentséggel kerülték meg a gyulai 
belvárosi templomot. cs. á.

Csongrádon és Zákányszéken is ünnepeltek
A csongrádi Nagyboldogasszony-templom augusztus 14-ei 
búcsúi ünnepén Serfőző Levente oktatási püspöki hely-
nök mutatott be szentmisét.  A templom zsúfolásig 
megtelt a csongrádi hívekkel és az ünnepre érkező za-
rándokokkal. Serfőző Levente Mária mennybevétele 
kapcsán korunk kihívásairól beszélt, és Mária életének 
kiemelkedő eseményeit állította példaként az ünneplő 
közösség elé.

A zákányszéki Szentháromság-templom búcsúját augusz-
tus 15-én tartották. Itt Czank Gábor gyomaendrődi 
plébános celebrálta a szentmisét, aki a helyes út fontos-
ságát hangsúlyozta.
– Az ember néha elkenődik. Ilyenkor kell, hogy eszünk-
be jusson, hogy ha ott van az Oltáriszentség és Szűz 
Mária szeretete az életünkben, akkor a helyes úton já-
runk – fogalmazott Czank Gábor.  
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Negyedszázad 
Jézus szolgálatában
„Fogadd el, világ üdvözítője, drága Jézus szerzetesi fo-
gadalmam megújítását, és kegyelmeddel erősítsd meg 
döntésemet, hogy életem végéig teljesítsem azt, amit es-
küvel ígértem” – így imádkozott Jyothi Jampana a sze-
gedi dómban azon a szentmisén, amelyet szerzetesi fo-
gadalomtételének 25 éves évfordulója alkalmából neki 
ajánlott Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyház-
megye püspöke. 
A szalvatoriánus szerzetesrendhez tar-
tozó nővér jelenleg a Szeged-Csa nádi 
Egyházmegye fenntartásában mű-
ködő Szent Ágota Gyer mek védelmi 
Szolgáltató pasztorációs csoportjának 
tagja. Olyan gyermekek lelki gondo-
zásában vesz részt, akik valamilyen 
okból elvesztették a családjukat. 

Indiából Szegedre
Hosszú út vezetett odáig, hogy a sze-
gedi székhelyű szolgáltató munka-
társa lett Jyothi Jampana. Katolikus 
családban született 1970-ben Dél-
kelet-Indiában. Szülei mellett nagyon 
sokat köszönhetett a  helyi plébános-
nak, aki segített, hogy el tudja végezni 
az általános iskolát és a gimnáziumot, 
mert korán megözvegyült édesanyja 
egyedül nevelte őt és öt testvérét. Már 
az érettségi után megfogalmazódott 
benne az elhatározás, hogy szerzetes 
nővér legyen, amit családja nehezen 
tudott elfogadni. 1992-ben lépett be 
a Szalvátor nővérek kongregációjába, 
öt évvel később, 1997-ben tette első 
fogadalmát. A  Generalátus kérésére 
2006-ban érkezett Magyarországra, 
előbb Budapesten látott el szolgálatot, 
majd Szegedre hívták. 
A jubileumi szentmisén megvallotta, 
sok bizonytalanságot érzett, amikor 
Magyarországra küldte a  rend. Nem 
tudta, milyen környezetbe érkezik és 
mi lesz a  feladata. Utólag persze ki-
derült, a  Jóisten előre gondoskodott 

róla, mert most már itt, Szegeden van 
a második családja.
– Arra nincsenek szavaim, hogyan 
adjak hálát Istennek. Ő minden apró 
dologról részletesen gondoskodik, és 
erőt ad arra, mire képesek vagyunk. 
Nagyon szépen köszönöm Kiss-Rigó 
László püspök úrnak, hogy befo-
gadott minket. Rengeteg segítséget 
kaptunk tőle a szolgálathoz – mondta 
meghatottan. 

A Szent Ágotában otthonra 
talált 
Jyothi nővér két éve, ötvenéves ko-
rában került a  Szent Ágota Gyer-
mek védelmi Szolgáltató munkatársai 
közé, ahol – mint mondta – megtalál-
ta a életfeladatát.
– Idáig hívott a  Jóisten, itt találtam 
meg a hivatásom. Sokféle helyen dol-
goztam, de ez a szolgálat nagy öröm 

nekem. A  gyerekek, akik a  szüleik 
nélkül, a  szolgáltató gondoskodásá-
ban nőnek fel, nagyon érzékenyek 
mindenre. Nekik kell továbbadnunk 
az evangélium legfontosabb üzeneteit, 
hogy megmutassuk, ők is szerethetőek 
és értékesek. Az idei ÁGOTA tábor-
ban egy 19 éves fiú azt mondta nekem 
amikor a hitről beszélgettünk, hogy ő 
nagyon sokáig haragudott az Istenre. 
Hiába várta, hogy az anyukájával le-
hessen, az Isten nem hallgatta őt meg. 
Ám amikor megtapasztalta a  társai 
támogatását, és egy másik fiatal őszin-
te szeretetét, képes volt azt mondani, 
hogy kezdi érezni Isten jelenlétét az 
életében. Az ilyen beszélgetések azok, 
amik megerősítik bennem, hogy érde-
mes végeznünk ezt a szolgálatot – ma-
gyarázza, miért is olyan fontos számá-
ra jelenlegi munkája.

varga márta

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pasztorációs mun-
katársai lehetőséget biztosítanak arra, hogy azt a keresztény ér-
tékrendet, amit józan gondolkodású emberekként magunktól 
is elvárunk, megismerjék a  gyermekeink. Ebben vesznek részt 
szalvatoriánus nővéreink. Szeretettel gratulálunk a jubileumhoz 
Jyothi nővérnek, aki mindig kedvesen és alázattal fordul a gondos-
kodásunkban nevelkedő gyermekek és fiatalok felé. Pasztorációs 
munkájával az evangélium üzenetét tolmácsolva segíti gyógyulni 
a lelki sebeket – mondta az ünnep kapcsán Kothencz János, a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója.
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Megújulóban a gyulai 
közösségi ház
Befejeződött a gyulai Nádi Boldogasszony Plébánia kö-
zösségi házának energetikai korszerűsítése. Az épület 
megújítása azonban még nem ért véget.

Pályázati források bevonásával az el-
múlt hónapokban elvégezték a  kato-
likus közösségi háznak otthont adó 
gyulai épület energetikai korszerűsí-
tését. Kovács Péter plébános elmondta, 
az energiahatékonysági szempontból 
korszerűtlen konvektorokat az egész 
épületben modern radiátorokra cse-
rélték. A fűtési rendszer szívét új kon-
denzációs kazánok biztosítják, ezek-
nek külön helyiséget biztosítottak.
A költséghatékonyság jegyében meg-
újultak a  Petőfi téri épület nyílászá-
rói is. A városképi jelentőségű, meg-
szépült ablakok ugyanazt a  látványt 
nyújtják, mint az épület fénykorában, 
vagyis kívülről megmaradtak az ere-

deti formák, azonban belül három 
réteg üveg biztosítja a  hő megmara-
dását. A  felújítás az ablakok mellett 
az ajtókat is érintette, de szigetelési 
munkálatok zajlottak az épület pad-
lásán és a pincében is. 
– Hatalmas segítséget jelentett ne-
künk a  korszerűsítés, mert így bir-
tokba vehetjük az épületet. Terveink 
szerint a munkálatok nem állnak meg 
itt, a  folytatásban szeretnénk felújí-
tani a tetőt, majd a külső homlokza-
tot, később pedig a  belső tereket is. 
A közösségi házban kulturális prog-
ramokat tervezünk, de otthonra lel-
hetnek itt az ifjúsági- és az imacso-
portok is. Az emeleten a zarándokok, 
a  lelkigyakorlatokra érkezők kaphat-
nak helyet, a  földszinten pedig mú-
zeum kialakításában gondolkodunk. 
A  XVIII. század közepétől vannak 
olyan értékeink, melyek érdemesek 
a bemutatásra. Az ötvös- és a  textil-

munkák mellett a  Mária múzeum 
néprajzi anyaga is ide kerülhetne 
– mondta Kovács Péter. 
Mindezeken túl a gyűjtemény egyedi 
emléket állítana a megyét a török hó-
doltság után újra telepítő Harruckern 
családnak, de egy Apor Vilmos-em-
lék szoba kialakítása is a tervek között 
szerepel, ahol a  vértanú püspök sze-
mélyes tárgyait mutatnák be.

csiszér áron

Korszerűsítés Szentesen, 
Gyomaendrődön és Újkígyóson
Az egyházmegyében a  gyulaihoz 
hasonló, a hatékony energiafelhasz-
nálást segítő munkálatokat végez-
tek vagy végeznek más ingatlano-
kon is. 
A szentesi Szent Erzsébet Kato-
li kus Általános Iskola 1913-ban 
épült, azóta ilyen jelentős korsze-
rűsítés itt nem zajlott. A  szecesz-
sziós stílusjegyeket viselő épület 
rezsi költségei a  nyílászáró felújí-
tás, a záró- és a pincefödém szige-

telés és az új napelemek segítségé-
vel csökkenhetnek. A gyomaendrődi 
Szent Gellért iskolában a hőszigete-
lés mellett a  radiátor- és a  nyílás-
záró csere a főépületet, a tornacsar-
nokot és az öltözőket érintette. Az 
újkígyósi Szent Er zsé bet Szeretet ott-
hon nál szintén hőszigetelési mun-
kálatokat végeztek, de nyílászárók 
cseréjére is sor került. Az épület 
energiahatékonyságát napelemes 
rendszer erősíti.
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Fenyő Iván és Csík János is fellép a Szegedi Dóm Látogatóközpontban

Gazdag programok 
a látogatóközpontban
Gazdag programokkal várja az egyházmegye területén 
élőket és a Szegedre érkező turistákat a Szegedi Dóm 
Látogatóközpont. A  legkisebbeket és a  fiatal korosz-
tályt Betlehem-készítő pályázattal, a felnőtteket idősza-
ki kiállításokkal és a  művészeti szalon programjaival 
szólítják meg.
Szeptember 13-án nyílt meg Kovács 
Jenő szobrász TEREMTésÉG című 
önálló kiállítása. „Miért készül-
tek most ezek a  szobrok?” A  válasz: 
mert a  feleségem hitoktató és nem 
talált megfelelő rajzokat az aktuá-
lis hittanos témához. Ezért megkért, 
hogy rajzoljak neki magyar szenteket. 
Ebből előbb rajzok, aztán plakettek, 
s végül kerámia szobrok lettek, mert 
mindig hajtott a  kíváncsiság, a  kí-
sérletezés csodája – vallotta Kovács 
Jenő. A művész alkotásai közül kettő 
– a Szegedi Zsidó Hitközség áldozatá-
nak emlékére című és a  Gulágra el-
hurcolt áldozatoknak emléket állító 
– a  szegedi dóm kertjében található 
meg. A  tárlat egészen november vé-
géig megtekinthető.

Októberben újabb évadja indult 
a  DÓM Művészeti Szalonnak, 
az előadások az adott napon dél-
után öt és hét órakor kezdődnek. 
Novemberben az ismert színművész, 
Fenyő Iván érkezik Márai Sándor, 
Hamvas Béla, valamint saját írásából 
készült Észlelések című irodalmi est-
jével, amelynek premierje a  Szegedi 
Dóm Lá to  gató központban lesz.
Decemberben Csík János (Csík ze-
nekar) és barátai – Őze Áron Jászai 
Mari-díjas színművész, Balogh Kál-
mán és Dresch Mihály dzsesszzené-
szek – lépnek fel az altemplomban.

– A  magyar népzene lelket melen-
gető, éltető ereje és a magyar költők 
életünk meghatározó fordulópont-
jairól – örömről, bánatról, szerelem-
ről és halálról – legtalálóbban meg-
fogalmazott igazságai segítenek majd 
a  hallgatóságnak megérteni a  költé-
szet és a  zene egyfajta sajátos kap-
csolatát. Az est során József Attila, 
Márai Sándor, Radnóti Miklós, 
Kosztolányi Dezső és Dsida Jenő ver-
seit szeretném ötvözni a népzene, va-
lamint a kortárs zene sajátos ízeivel. 
Úgy gondolom, hogy a  különböző 
műfajok sajátos elegyítése lehetősé-
get teremt egy egyedülálló, sokszínű 
produkció létrehozására – fogalma-
zott korábban a Csík zenekar alapí-
tója Adagio című estjükről.
Az előadások napja lapzártánkkor 
még egyeztetés alatt állt, amelyet ha-
marosan közölnek a www.domlatoga-
tokozpont.hu címen elérhető honlapju-
kon, valamint a Facebook oldalukon. 
A  bérletek nagy része már szeptem-
berben elkelt, így érdemes minél ha-
marabb megvásárolni a jegyeket.
Idén is meghirdetik Márai Sándor 
mottójával – „Nem lehet csoda nélkül 
élni” címmel – a  Betlehem-készítő 
pályázatot. November 20-ig várják 
a családok, az iskolai osztályok, a plé-
bániai csoportok, valamint az egyé-
ni jelentkezők pályaműveit, amelye-
ket vagy személyesen lehet behozni, 
vagy postai úton beküldeni (6720 
Szeged, Dóm tér 16). Az alkotások-
nak szó szerint csak a  fantázia szab 
határt: az anyag, a méret és az alkal-
mazott technika szabadon választha-
tó. A beküldött alkotásokat díjazzák, 
és időszaki kiállítás keretében 2022. 
november 27-től 2023. január 29-ig 
megtekinthetőek lesznek a  Szegedi 
Dóm Látogató központban.

t. m.Szent Miklós (Kovács Jenő szobra)
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Párbeszéd

➜ Ismerik önt Szegeden, a dél-alföldi 
régióban mint keresztény-konzerva-
tív értékrendet valló oktatót, egyetemi 
tanárt, de pályája elsősorban a Szege-
di Tudományegyetemhez és nem a Gál 
Ferenc Egyetemhez kötődött. Mikor 
érkezett a  felkérés a  rektori tisztség 
elvállalására? Mennyi ideig gondol-
kodott a döntésen?
➜ Július első felében keresett meg 
a püspök úr, azonban éppen nem tar-
tózkodtam Magyarországon, ezért 
kértem, hogy a  következő héten 
üljünk le a  kérdést megbeszélni. 
Ismertem az egyházmegye lelki-kul-
turális életét, felsőoktatását, így nem 
volt szükségem gondolkodási időre: 
nyugodt szívvel tudtam igent mon-
dani a lehetőségre.

➜ Információnk szerint már a  tan-
évnyitó előtt (a beszélgetés szeptember 
7-én vettük fel – szerk.) bemutatkozó 
látogatásokat tett az egyetem több ka-
rán. Milyenek az első benyomásai az 
intézményt belülről megismerve?
➜ Úgy gondolom, a  Gál Ferenc 
Egye tem nagyon jó lelkülettel ren-
delkezik – kiváló oktatókkal, admi-

nisztratív dolgozókkal. Az elmúlt 
évek méretnövekedése és profilbővü-
lése, az újabb feladatok számos terü-
leten összehangoltabb, egymást erő-
sítő munkát kívánnak. E kihívások 
közül számosat sikerült azonosíta-
nunk.

➜ Mint utalt rá, mind tudomány-
területek tekintetében, mind földraj-
zilag tagolt az egyetem, hiszen Sze-
ged mellett Gyulán, Békéscsabán és 
Szarvason is működnek karok, vala-
mint több településen közoktatási in-
tézményekkel bírnak. Hogyan kíván 
azért tenni, hogy ezen, különböző jel-
legű távolságok ellenére a Gál Ferenc 
Egyetemen erősödjön az összetartozás 
érzése?
➜ Az elmúlt években püspök úr 
munkájának köszönhetően komoly 
előrelépések történtek ebben a tekin-
tetben, olyan kulturális, sport, egy-
házi események zajlottak, amelyek 
segítették, hogy ezek a  közösségek 
valóban otthonra találjanak. Ezt ter-
mészetesen folytatni kell, de elmond-
ható, hogy minden felsőoktatási in-
tézménynek a gazdasági-demográfiai 

Együtt szeretnénk erősödni 
az egyházmegyével 
és az országgal
Novák Katalin köztársasági elnök 2022. szeptember 
1-jével Dux László professzort nevezte ki a Gál Ferenc 
Egyetem rektorává a következő öt évre. A Toronyirány 
magazinnak adott bemutatkozó interjújában az intéz-
mény új vezetője hangsúlyozta, az eddigi úton kívánja 
továbbvezetni az egyetemet: erősíteni kívánja szere-
pét a régióban, de egyben a nemzetközi láthatóságát is 
fejleszteni akarja. A földrajzi széttagoltság előny is: az 
egyházmegye városait erősíti a fiatalok helyben tartásá-
val, a felnőttek továbbképzésével.

kihívások miatt ki kell mozdulnia 
a  „komfortzónájából”. Közelebb kell 
menni a hallgatókhoz, meg kell szó-
lítani azokat, akik munka mellett ta-
nulnak. A vidéki városokban egy-egy 
egyetemi kar nagyon fontos társa-
dalomszervező tényező – kulturális 
programokat ad, megtartja helyben 
a  fiatalokat, a  vendéglátóhelyeknek 
bevételt jelent.

➜ Rámutatott arra, hogy fontos a fia-
talság megszólítása és egyben az idő-
sebb korosztályé is: „A jó pap holtig 
tanul” – tartja a  mondás, s ugyanezt 
jelenti a ma divatos „élethosszig tartó 
tanulás”, a  „lifelong learning” fogal-
ma. Hogyan tudnak ez utóbbi terüle-
tén segíteni? 
➜ Ma már szinte nincs olyan szak-
ma, amelynél azt mondhatnánk, 
hogy valaki huszonévesen megta-
nulja a fortélyait, majd negyven éven 
keresztül ebből meg tud élni. A de-

Dux László a tanévnyitón
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létszámának csökkenése is abba az 
irányba hatnak, hogy a  felsőoktatási 
intézmények is részt vegyenek a  fel-
nőttoktatásban. A  régió gazdasági 
szereplői számára is fontos ez, hiszen 
ha munkavállalóiknak korszerű tu-
dást, továbbképzést kívánnak bizto-
sítani, abban nemcsak a cégen belüli 
képzések, hanem a hagyományos ok-
tatási szereplők is segítséget tudnak 
nyújtani. Ilyen megkereséseket már 
most kaptam, s a jövőben is szívesen 
vállalunk ebben szerepet.
Mindehhez erős, elkötelezett oktatói 
gárda kell, akik esetében fontos feladat 
a  folyamatos erősítés, bővítés, a  dok-
tori fokozatszerzések támogatása. Ha 
fenntartjuk az egyetem a  vonzóságát, 
akkor folyamatosan fognak olyan sze-
mélyek jelentkezni, akik rész- vagy 
teljes munkaidőben kívánnak részt 
venni az intézmény életében.

➜ Az egyetem egyrészt tevékenysége 
miatt a  felsőoktatáshoz kapcsolódik, 
másrészt a  Szeged-Csanádi Egyház-
megyéhez, mint fenntartójához. Mi-
lyen jellegű együttműködésekben tud 
részt venni az előbbieknek köszönhe-
tően a Gál Ferenc Egyetem?
➜ A Szegedi Tudományegyetemmel 
már személyem is kapcsolatot jelent: 
Rovó László rektor úrral, Fendler 
Judit kancellárasszonnyal és a  karok 
többségével jó viszonyban vagyok. 
Építhetünk a  korábban megindult 
együttműködésre – a  pedagógus-, 
a  szociális, az egészségügyi képzés 
területén, ezt szintén erősíteni, gyor-
sítani szeretném.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Szeged-
Csanádi Egyházmegye olyan felada-
tokat is kapott, amelyek országos ha-
tókörűek – ezek felsőoktatási lábát 
a Gál Ferenc Egyetem biztosítja. Az 
országos lefedettségű hálózatok lelki 
központja Szegeden, az egyházme-
gye székhelyén van. Azt gondolom, 

komoly perspektívák előtt áll a  Gál 
Ferenc Egyetem egészségügyi, szo-
ciális, pedagógiai, gyermeknevelési 
területeken.

➜ A Szegedi Tudományegyetemen is 
erős katolikus közösség létezik, a hall-
gatók közül is biztosan olvassák töb-
ben a  Toronyirány magazint. Szá-
mukra fontos kérdés lehet: továbbra 
is folytatja korábbi oktatói tevékeny-
ségét a Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Karon?
➜ Lassan negyven éve tanítok bio-
kémiát orvostanhallgatóknak három 
nyelven, sokáig a  Gyógy sze rész tu-
do mányi Karon is oktattam, ahogy 
az Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karon is. 1992 óta, három 
évtizede vezetek doktori iskolát. Hu-
szon kétszer (1997 és 2010 között – 
szerk.) választottak meg az év leg-
jobb előadójának a magyar, az angol 
és a  német évfolyamok hallgatói. 
Amikor a  felsőoktatásért és tudo-
mánypolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkári pozíciót elvállaltam, akkor 
is abban egyeztünk meg, hogy ha el-
készül a  felsőoktatási törvény, akkor 

„össze ütöm a  bokámat”, és visszajö-
vök tanítani. Számomra ez természe-
tes közeg, ha megkérnek, és fizikailag 
tudom vállalni, akkor csinálom.

➜ Milyen Gál Ferenc Egyetemet sze-
retne látni a most vállalt ötéves rekto-
ri ciklusa végén?
➜ A keretek adottak, együtt szeret-
nénk növekedni az egyházmegyével 
és – reményeink szerint – Ma gyar-
országgal. Még a  jelenleginél is lát-
hatóbb, sokak számára vonzó in-
tézményként kívánunk megjelenni. 
Olyan egyetemként, amelynek kép-
zései programjai a Dél-Alföld mellett 
a Vajdaságban, a Partium déli részére, 
azaz a régi Csanádi Egyházmegye te-
rületére is hatást gyakorolnak. Minél 
több belföldi és határon túli magyar 
felsőoktatási intézménnyel kívá-
nunk együttműködni, egyben erősí-
teni szeretnénk a  Gál Ferenc Egye-
tem nemzetközi láthatóságát, hiszen 
ez a  hallgatók és az oktatók érdeke 
is. Bízom benne, hogy a  következő 
öt évben e célok nagy részét sikerül 
megvalósítani.
 tóth marcell

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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Az ügyintézéstől  
a méltó búcsúztatásig
Soha nem könnyű feladat egy szerettünktől végleg el-
búcsúzni. A lelki terhet nem tudja átvállalni senki, de 
a  temetés megszervezésében segíthet a  Szent Gellért 
Egyházi Kegyeleti Kft. A  szinte az alapoktól újra-
építkező vállalkozás egyelőre elsősorban Szegeden és 
környékén fejti ki tevékenységét, de a távlati céljaik kö-
zött szerepel, hogy az egész egyházmegyében elérhetővé 
tegyék szolgáltatásaikat.
– Talán még az egyházme-
gye intézményeinek alkal-
mazottjai közül sem tudják 
sokan, hogy működünk – 
fogalmazott a  Toronyirány 
magazinnak Molnár Lajos, 
a  Szent Gellért Egyházi 
Kegyeleti Kft. munkatársa. 
A vállalkozás ugyan hat éve 
létezik, azonban működte-
tését idén tavasszal teljesen 
megújult csapat vette át: az 
említett Molnár Lajos mel-
lett Soós Tímea, aki korábban 
Szlovéniában dolgozott te-
metkezési vállalkozóként, és 
most az ott szerzett tapasz-
talatait is felhasználva kí-
vánja sikeressé tenni a céget.
Az eredményes munka ér-
dekében megszüntették 
a külső telephelyeket és csak 
Szegedre és térségére kon-
centrálnak, ez lehetővé teszi, 
hogy szolgáltatásaikat is fej-
lesszék. Új és régi munkatár-
saikat nemcsak egységes formaruhá-
ba öltöztették, hanem folyamatosan 
képzik is őket, hogy minél méltóbb 
módon történjen az elhunyt búcsúz-
tatása. Még a munka kezdeténél tar-
tanak, de már kaptak pozitív vissza-
jelzéseket – többek között egy a dóm 
altemplomában zajló temetéssel kap-
csolatban. Hosszabb távon remélik, 
hogy egy új pompa kocsival is bővít-

hetik a vállalkozás eszközparkját, va-
lamint szeretnének egy kegyeleti ter-
met kialakítani azok részére, akik 
szerettüket nem a  temetőben kíván-
ják búcsúztatni. 
Minden szükséges ügyintézést vál-
lalnak: a  belföldi és külföldi halott-
szállítást, a  papírmunka elvégzé-
sét – a  halotti anyakönyvi kivonattól 
a közüzemi szolgáltatókkal való kap-

csolattartásig –, a  gyászjelentés ösz-
szeállítását, a síremlék elkészítésének, 
valamint a temetés időpontjának, he-
lyének, módjának megszervezését, 
a virágok és a koszorúk megrendelését.
Hagyományostól eltérő temetkezést is 
igényelhetnek a gyászolók, a megfele-
lő búcsúztatási mód kiválasztásában 
is segédkeznek az iroda munkatársai 
– ma egyre gyakoribb, hogy hajóról 
vagy repülőgépről a  Tiszába szórják 

a  hamvakat –, de folyama-
tosan figyelik a  más telepü-
léseken alkalmazott gyakor-
latokat is. Molnár Lajos és 
Soós Tímea hangsúlyozta, 
nemcsak római katolikus te-
metéseket vállalnak, a vegyes 
házasságban élők vagy nem 
vallásosak is nyugodtan for-
dulhatnak hozzájuk.
Molnár arról is beszélt, hogy 
korábban sokan keresték 
az olcsó pozdorja és fenyő 
koporsókat, de most bőví-
tik a  kínálatot tölgyfa ko-
porsókkal – ez utóbbiak ára 
nem sokkal magasabb a töb-
binél, de sokkal szebbek. Az 
előbbieken kívül kegytár-
gyak árusításával foglalkoz-
nak, távlati terveikben pedig 
egy webshop is szerepel, így 
azok is hozzájuthatnak majd 
az áruikhoz, akik a  szegedi 
irodától messzebb élnek. 
A cég munkatársai bíznak 
abban, hogy erőfeszíté seik 

eredményesek lesznek, s hos szabb 
távon az egyházmegye egész területére 
ki tudják terjeszteni tevékenységüket. 
A Szent Gel lért Egy házi Kegyeleti Kft. 
irodája Sze ge den, a Mikszáth Kál mán 
utca 16. szám alatt található, az iroda 
a  +36 20 807 9249-es telefonszámon 
és az info@szentgellertkegyelet.hu email 
címen érhető el.

t. m.
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A gádorosi Kisboldogasszony Plébánia karitász csoportja 
immáron 20 éve működik. Székhelye a katolikus plébá-
nia. A maroknyi önkéntes közül többen is a kezdetektől, 
már két évtizede végzik hűségesen a szolgálatot, s teszik 
ezzel könnyebbé a  Gádoroson élő rászorulók minden-
napjait.
– Azokat a szívszorító, meghitt pilla-
natokat, amikor látjuk a hálát a köny-
nyes szemekben, nem lehet elfelejteni. 
Végig szociális munkásként dolgoz-
tam az életem során, s most nyugdíjas-
ként örülök, hogy tovább gyakorolha-
tom a szakma iránti elhivatottságomat. 
Nagyon sok személyes élményünk volt 
az elmúlt években, amelyekre jó szív-
vel emlékezünk. Említhetném a gyer-
mek táborokat, ahol mindig sikerült 
a  kicsiknek örömet szerezni. Vagy 
a  magányosok karácsonyát, amikor 
ebéddel és ajándékkal vártuk a rászo-
ruló magányos embereket – idézi fel 
emlékeit a  gádorosi karitász csoport 
vezetője, Bencsik Sándorné Ágnes.
A településen sajnos sok család él nap 
mint nap nehéz körülmények között. 
A lakosság közel egyharmada 60 éven 
felüli, a  szociális helyzetről általá-
nosságban elmondható, hogy kevés 
a  jövedelem, alacsonyak a nyugdíjak, 
helyben szűkösek a  munkalehetősé-
gek, sokan többszörösen hátrányos 
helyzetűek. Ezt pedig csak tetőzi egy 
bekövetkezett krízishelyzet. 
– Feltétlenül fontos, hogy olyan helyre 
kerüljön a segítség, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. Ebben az egyházme-
gyénkben működő 41 csoport hatal-
mas szerepet játszik – hangsúlyozza 
Kothencz János, a  Katolikus Karitász 
egyházmegyei koordinátora. – A  rá-
szorulók tárgyi és anyagi támogatása 
mellett pedig a kapott jó szó, az em-
beri odafordulás is létfontosságú.

Gádoroson minden segítségadásra 
szükség van, még akkor is, ha sokszor 
úgy tűnhet, hogy az csak csepp a ten-
gerben.
– Azt gondolom, hogy minden segít-
ség segítség – vallja a  helyi karitász 
csoport vezetője. – Nincs annál na-
gyobb ösztönző erő, mint amikor lát-
juk, hogy mi is hozzájárultunk egy-
egy család boldogulásához.
A tíz állandó taggal működő karitász 
csoport fontos céljának tartja, hogy az 
önkéntesek létszámát bővítse, hiszen 
a tagok átlagéletkora 67 év. Sokan in-
kább csak alkalmi segítőként vesznek 
részt az éppen adódó munkákban, 
például az egyházi ünnepekhez kap-
csolódó karitatív tevékenységekben, 
mint a nagyböjti élelmiszergyűjtés és 
-kiosztás húsvét előtt, vagy a gádoro-
si templom búcsújának megszervezé-
se. A Szegedi Egyházmegyei Karitász 
Központ programjai által nyúj-

tott lehetőségek nagyban támogat-
ják a  csoport helyi segítségnyújtását. 
Igyekeznek a karitász központ pályá-
zatain részt venni, amikor csak lehet, 
2022-ben például a Karitász gyermek-
tábor című pályázatukra nyertek tá-
mogatást. 
A csoport munkáját helyi szinten is 
sokan támogatják, hiszen jó kapcso-
latot ápolnak a  település lakosaival, 
az önkormányzati intézményekkel, 

alkalomszerűen helyi vál-
lalkozókkal, önkéntes se-
gítőkkel, más civil szerve-
zetekkel, a helyi Katolikus 
Általános Iskolával is. 
A csoport a  legkülönfé-
lébb területeken nyújt se-
gítséget a  rászorulóknak. 
A szegényeknek való ado-
mánygyűjtésen túl a  plé-
bánián heti rendszeresség-
gel tartanak ruhaosztást. 
Részt vesznek a Gádorosi 
Ízek Napja rendezvény 
előkészületi munkáiban 
és a  lebonyolításában. Az 

önkormányzat által szervezett adventi 
gyertyagyújtáson is mindig jelen vol-
tak az elmúlt években, a  kilátogató-
kat szeretet megvendégeléssel várták, 
bejglivel, forró teával, forralt borral, 
süteményekkel. 2021-ben a Gádorosi 
Hagyományőrző és Faluszépítő 
Egyesülettel együtt adventi vásárt 
szerveztek. Vetőmag csomagokat osz-
tanak olyan rászoruló családoknak, 
akik rendszeresen megművelik a kert-
jüket. De ha arra van szükség, akkor 
beiskolázási utalvánnyal könnyítik 
meg a nehéz sorsú családok életét. 
– Csoportunk arra törekszik, hogy to-
vábbra is segítséget tudjunk nyújta-
ni a rászorulóknak, tovább vigyük az 
előző évek programjait. S természete-
sen a felmerülő szükségletekre is oda-
figyeljünk – foglalja össze a két évti-
zedes munka folytatásával kapcsolatos 
céljait Bencsik Sándorné Ágnes.

h. e.

A gádorosi karitász csoport ott segít, ahol arra a legnagyobb szükség van

Ott a hála a könnyes 
szemekben
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Megrendezték a jubileumi 25. ÁGOTA Tábort

ÁGOTA Falva a bizalom, 
az összekapaszkodás és  
a lelki gondozás központja lett
2022 augusztusának első két hetében zajlott a jubileumi 
25. ÁGOTA Tábor, az Állami Gondozottak Országos 
Találkozója, amely 24 évnyi vendégeskedés után végre 
otthonra talált a Bács-Kiskun megyei Tass-Alsószentta-
máson, ÁGOTA Falván. A gyermekkel és önkéntesekkel 
együtt mintegy hatszázötvenen tapasztalhatták meg, 
mit is jelent az ÁGOTA-élmény. A táborban fontos sze-
rep jutott a pasztorációnak is: szerzetes nővérek, pszi-
chológus és hívő önkéntesek szervezték a hitéletet, hogy 
minden olyan gyermek, aki gyakorolja a vallását vagy 
közel érzi magához az evangélium tanítását, lehetőséget 
kapjon a lelki gondozásra.

– Az elmúlt 24 év során számtalan 
különböző helyszínt tettünk nyaranta 
alkalmassá arra, hogy 10 napra meg-
felelő otthona legyen az ÁGOTA 
Tábornak. A legelső tábort 1997-ben 
a  Bács-Kiskun megyei Izsákon ren-
deztük meg, most pedig 25 év eltelté-
vel megannyi más helyszín bevonása 
után a  tábor végre hazatalált – ma-
gyarázta Kothencz János, az ÁGOTA 
Alapítvány alapítója.

Az ÁGOTA Alapítvány és a  Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
jubileumi rendezvényén nevelőszü-
lőknél és lakásotthonokban élő gyer-
mekek és fiatalok táborozhattak, 
akikkel tíz napon át segítő szakem-
berek, pedagógusok, terapeuták va-
lamint képzett önkéntesek foglalkoz-
tak. Idén is fantasztikus hangulat, 
ováció és ünneplés várta a  táborozó-
kat a nyitó napon.
– Már voltam többször ÁGOTA 
Táborban, ám mindig újra és újra 
meglepődöm ezen a  fogadtatáson, 
olyan, mintha királyok és királylányok 
lennénk – mondta a  17 éves La ka tos 
Evelin, aki Páhiról érkezett ÁGOTA 
Falvára. 
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Széles körű összefogás

A tábor megnyitójára érkező mintegy 
150 vendéget gyermekeink és fiatal-
jaink tapsvihara kísérte. 
Fülöp Attila, a gondoskodáspolitákért 
felelős államtitkár elmondta, olyan 
helyen vagyunk, ami az összefogás 
helye lett, egy olyan hely, ami azt mu-
tatja meg, hogy mindenki szeretne 
tenni a gyermekvédelemért.
– Nemcsak gyermekvédelmi szak-
emberek, hanem vállalkozók, a  gaz-
daság, a  hivatalok, a  közüzemek 
szereplői is közös ügynek érzik a csa-
ládjukból kiemelt gyermekek ügyét – 
fogalmazott az államtitkár.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püs-
pök ÁGOTA Falva létrejöttét egy 
álom megvalósulásának, egy csodá-
nak nevezte.
– Csak hát a  csoda az nem magá-
tól történik, hanem ránk is szükség 
van. Amit itt látunk, nagyon nagy 
példája a  széles körű összefogásnak. 
Azok a fiatalok, akik itt táboroznak, 
ide látogatnak, az egymásra utaltsá-
guk alapján megtapasztalják az igazi 
közösségi élményt és nagyfokú sze-
retetet, ebben gazdagodnak meg – 
hangsúlyozta, majd püspöki áldásban 
részesítette a jelenlévőket. 

Központban a bizalom 
kérdése
A megérkezést és az ismerkedést kö-
vetően megkezdődhetett a  te rápiás 
munka is a  táborban. Első alka-
lommal Kothencz János beszélge-
tett a  gyerekekkel a  bizalom kérdé-
séről. Többek közt arról, hogy akik 
sokat csalódtak a felnőttek világában, 
mennyire érzik kiszolgáltatottnak 
magukat, és mernek-e olyan bátrak 
lenni, hogy megajándékozzanak bár-
kit a bizalmukkal. 

– A  család hosszabb távú megoldást 
kínál a  jövőre nézve, mint az, hogy 
mennyit keresel. Higgyél abban, 
hogy neked is lehet családod! – hang-
súlyozta Kothencz János.
Számos élményprogram is várta a tá-
borozókat. A sportbajnokságon több-
féle sportágban, egyebek mellett asz-
taliteniszben, dartsban, csocsóban, 
strand röp lab dá ban mutatták meg 
erejüket, gyorsaságukat, ügyessé-
güket. Minden ÁGOTA Táborban 
megidézik a  legendás vitéz, Toldi 
Miklós alakját a  Toldi-versennyel. 
Idén sem törték meg a hagyományt, 
a tábor egyik napján a gyerekek helyt 
állhattak vicces, mégis komoly kihí-
vást tartogató feladatokban, pél dául 
autóhúzásban vagy vizes vödör fél 
kézzel tartásában. 

Fontos a pozitív énkép 
kialakítása
Három, már évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintő esten is lehe-
tőségük nyílt színpadra lépni a  tá-
borozóknak: a  szépségversenyen, 
a Roma-esten, illetve a Ki mit tudon. 
A zsűri a szépségversenyen nem csu-
pán a  külső megjelenést vette figye-
lembe, hanem tekintettel volt a belső 
szépségre, a  kisugárzás varázsára is, 
így rendkívül sok helyezést és ju-
talmat osztottak ki. A  Roma-est az 
ÁGOTA Táborok egyik legfonto-
sabb programja. Idén egy táncos szín-
darabbal készültek a  fiatalok erre az 
alkalomra, amely a lányszöktetés ha-
gyományát elevenítette fel. 
– A roma identitás erősítése, a büsz-
keség érzésének kialakítása, támoga-
tása nagyon fontos, hiszen a gyerekek, 
akik sorsukból kifolyólag gyökérte-
lennek érzik magukat, a  roma szár-
mazásuk megélésével mégis vala-
miféle gyökereket kaphatnak itt 

nálunk – emelte ki Szili-Balog Mária, 
a  Roma-est házigazdája. Ezen az 
estén vendégül látták Langerné Victor 
Katalint, Novák Katalin köztársasági 
elnök tanácsadóját is, aki az est kez-
detén kedves szavakkal köszöntötte 
a táborozókat, s kiemelte, hogy min-
den olyan eseményre elmegy az or-
szágban, ahol roma közösségek mu-
tatják meg magukat.
– Arra számítottam, hogy ahol 360 
gyermek van, ott káosz uralkodik, ám 
nem ez fogadott. Itt a fiatalok megbe-
csült tagok, nem kell felhívni a figyel-
müket magukra, mert így is figyelnek 
rájuk, biztonságban érzik itt magukat 
– osztotta meg az ÁGOTA Táborral 
kapcsolatos benyomásait az elnöki ta-
nácsadó.

Legyetek egymás emberei!
Az ÁGOTA Táborban minden évben 
nagy gondot fordítanak a  lelki gon-
dozásra a szervezők, ám idén minden 
eddiginél intenzívebb volt a pasztorá-
ció a tíz nap során. A tábor idejére át-
rendezték a templombelsőt, esténként 
égő gyertyákkal, taizéi dalokkal tet-
ték hangulatosabbá, hogy minél hí-
vogatóbb legyen a  gyermekek, a  fia-
talok és az önkéntesek számára. 
Folyamatosan érkeztek is a  táboro-
zók, hogy beszélgessenek az ér zé seik-
ről és együtt elmélkedjenek a paszto-
rációs csoport tagjaival. Mindenkit 
meghallgattak, közösen énekeltek, 
imádkoztak, Istenhez szóló gondo-
lataikat a  fiatalok szív alakú papírra 
írták le név nélkül – így hagytak ta-
nulságos üzeneteket másoknak.
Az ÁGOTA Tábor egyik napjának 
középpontjában a gyerekbarát szent-
mise állt, ahol gitár, hegedű és dob 
kíséretében közel négyszázan énekel-
tek együtt. 
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Kitekintő

Kossuth-ház Amerikában a Vasváry-
gyűjteményből

A világiak egyházvezetésben 
betölthető szerepéről 
tanácskoztak a bíborosok

Azt követően, hogy Ferenc pápa az 
augusz tus 27-i konzisztórium kere-
tében húsz új bíborost kreált a  Va ti-
kán ban a  világ minden 
tájáról összegyűlt bíbo-
rosok jelenlétében, a  bí-
borosi kollégium tag-
jai zárt ajtók mögött 
kétnapos tanácskozást 
tartottak a  világi hívők 
vatikáni hivatalokban be-
tölthető szerepéről, a  va-
tikáni tisztviselők hivata-
li idejéről és a  Szentszék 
pénzügyeiről. A gyűlésen 
a  226 bíborosból 197 fő-
pásztor vett részt, és az 
ügy jelentőségét mutatja, hogy Ferenc 
pápa közel tízéves péteri szolgála-
ta alatt nem volt még ilyen nagy lét-
számú bíborosi összejövetel, beleértve 
a 2014-ben a családról tartott püspöki 
szinódus bíborosi tanácskozását, ame-
lyen akkor 180 bíboros volt jelen.
A National Catholic Reporter ameri-
kai katolikus hírportálnak nyilatkozó 
résztvevők elmondták: a találkozó ele-
jén Ferenc pápa leszögezte, hogy a va-
tikáni hivatalokat átszervező reformok 
a  különböző hivatalok munkatársai-
val folytatott párbeszéd eredménye-
ként fogalmazódtak meg. A folyama-
tot a Ferenc pápa által megválasztását 
követően, 2013-ban létrehozott bíbo-
rosi tanács vezette, amely az elmúlt 
kilenc évben fokozatosan vitte keresz-

tül azokat az intézkedéseket, amelye-
ket most, a június 5-én hatályba lépett 
konstitúcióban rögzítettek.

Az egyik legjelentősebb változás 
a Szent II. János Pál pápa által 1988-
ban közreadott Pastor Bonus kezdetű 
apostoli konstitúcióhoz képest, hogy 
már nemcsak bíborosok és érsekek, 
hanem bármely hívő vezetheti szinte 
az összes vatikáni hivatalt. A bíborosi 
tanácskozáson résztvevők megjegyez-
ték, hogy sok időt szenteltek ennek az 
újításnak az átbeszélésére, beleértve 
azt is, hogy mely konkrét vatikáni hi-
vatalokat vezethetnének világi hívők.
Az új konstitúciót bemutató már cius 
21-i sajtótájékoztatón Gian franco Ghir-
landa jezsuita egyházjogász, újonnan 
kreált bíboros hangsúlyozta: az egy-
házban a  kormányzati hatalom nem 
az egyházi rend szentségéből hanem 
a missziós megbízásból adódik. Marc 

Ouellet kanadai bíboros a  L’Osser-
vatore Romano című vatikáni napi-
lapban júliusban közölt értekezésében 
történelmi példákat sorakoztatott fel 
arra, amikor az egyházban a hatalmat 
és az egyházi rend szentségét szét-
választották. Kifejtette: a  pápa Péter 
utódaként és a  püspöki testület feje-
ként Isten népének tagjait kormányzói 
hatalmának részesévé teheti. A nyilat-
kozó résztvevők szerint a tanácskozá-
son a témáról folytatott párbeszédnek 
ez a két megnyilvánulás volt az alapja.

A bíborosok a  tanács-
kozás második napján 
a  2023 őszére tervezett 
vatikáni püspöki szinó-
dushoz vezető szinodális 
folyamatról is eszmecse-
rét folytattak. Ferenc pápa 
sokszor hangsúlyozza az 
egyház kormányzásának 
szinodális jellegét, amely 
során előtérbe kerül a vi-
lági hívők meghallgatása, 
a velük való párbeszéd és 
aktív részvételük az egy-

ház formálásában. A  kétéves szino-
dális út 2021 októberében indult el 
a  világ minden egyházmegyéjében. 
Ennek során a hívők egyénileg és kö-
zösségben szólhattak hozzá az egyhá-
zi élet megújítását célzó folyamatok-
hoz annak érdekében, hogy az egyház 
minden tagja felismerje személyes fe-
lelősségét, a közösséget szolgáló sze-
repét és saját küldetését.
A bíborosi tanácskozást a Szent Péter-
bazilikában lezáró szentmisén Ferenc 
pápa szentbeszédében kiemelte, hogy 
az egyház szolgálatában állni azt je-
lenti, hogy rácsodálkozunk Isten ter-
veire, és az egyház küldetésének szol-
gálatában állunk bárhol és bárhogyan 
választ ki erre a Szentlélek.

kamocsa gábor

A világ bíborosai Ferenc pápával együtt a Római Kúria 
reformjáról szóló Praedicate Evangelium (Hirdessétek 
az evangéliumot!) kezdetű új apostoli konstitúcióról 
folytattak megbeszéléseket augusztus 29-én és 30-án, 
amelyek egyik központi témája a világi hívők egyház- 
vezetésben betölthető szerepe volt.
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Kulturális mozaik
Két forradalmi 
tárlat 

Alig harminc kilomé-
ternyire egymástól két 
helyszínen is az 1848-
49-es szabadságharcunk 
egy-egy vezéralakjának 
emlékét idéző tárlatra 
látogathatunk. A  sze-
gedi Somogyi-könyvtár 
a  220 esztendeje szüle-
tett Kossuth Lajos ame-
rikai emigrációjának 
ünnep- és hétköznap-
jait tárja a  látogató elé 
a  Vasváry-gyűjtemény 
relikviáival. Vasváry 
Ödön, a  Szegedről elszármazott re-
formátus lelkész amerikai működé-
se során gyűjtötte össze a  Kossuth 
száműzetésben töltött éveit megörö-
kítő relikviákat és a Kossuth-kultusz 
tanúságait. A  mórahalmi Ezer Év 
Parkja időszaki kiállításán Petőfi 
szelleme éled azon a tárlaton, amelyre 
az ország minden szögletéből érkez-
tek kiállítási tárgyak magángyűjtők 
és Petőfi-rajongók kollekciójából.

Líra és avantgárd
Nyolcvanötödik születésnapja alkal-
mából tárlat köszönti Zombori László 
festőművészt a  Szegedi Akadémiai 
Bi zot tság székházában. A  szegedi 
piktúra meghatározó alakja – akár-
csak az életben – képein is szűksza-
vú, a  részletek szépségeit firtató líri-
kusnak mutatkozik. A gyulai Kohán 
Képtárban a  hazai kortárs festészet 
élvonalbeli alkotóiról nyerhetünk en-
ciklopédikus képet. A szentendrei is-
kola, a  neoavantgárd és az absztrakt 
expresszionista törekvések legjavát 
felsorakoztató válogatásnak külön 
értéket kölcsönöz, hogy a  Szilágyi 
András filozófus, művészeti író, költő 
magángyűjteményéből származó al-
kotások eddig még sohasem szerepel-
tek közönség előtt.

A remény kerámiái
Huszonötödik alkalommal került sor 
szeptemberben a Vásárhelyi Kerámia 
Szimpóziumra. A  fazekas iparmű-
vészetéről, majolika- és porcelán-
ipari hagyományairól híres városban 
több ország keramikusai adtak egy-
másnak találkozót, hogy szakmai 
eszmecserék és közös műhelymun-
ka keretében osszák meg egymással 
tapasztalataikat. A  programsorozat 

eszmeiségét ebben az 
esztendőben a  remény-
ség fogalomköre fejez-
te ki: a  Vásárhelyre ér-
kezett alkotók ebben 
a  témakörben keresték 
a kifejezés új formáit és 
érvényes üzeneteit.

Jubilál a kisgrafika
Fennállásának hatva-
nadik évfordulóját ün-
nepli a  Kis gra fika 
Ba  rá  tok Köre a  So mo-
gyi-könyv tár kiállító-
terében. A  műfaj mél-
tán népszerű, hiszen 
a  kispénzű műkedvelő 

is hozzájuthat egy-egy képeslapnyi 
metszethez vagy nyomathoz, míg 
a  magánkönyvtárakat képzőművé-
szeti értékkel gazdagítja az ex libris 
műfaja. Szegeden nagy hagyományai 
vannak a kisgrafikának, hisz a műfaj 
olyan elődök nyomdokain halad, mint 
a világhírre szert tett Buday György, 
Dinnyés Ferenc, Vadász Endre, Kass 
János vagy éppen Kopasz Márta, és 
a grafikusként is jeleskedő díszletter-
vező, Varga Mátyás. Az évfordulós 
tárlat e kisméretű műfaj sokszínűsé-
géről ad számot kortárs grafikusmű-
vészek alkotásainak tükrében.

Makói hangok
A nyárvégi hagyományoknak megfe-
lelően ebben az évben is fúvószeneka-
rok sereglettek össze a Maros-parti vá-
rosban, hogy összemérjék tudásukat és 
kedvében járjanak e derűs műfaj hívei-
nek. A  29. Nem zet közi Fúvós zenekari 
Fesztivál idei föllépői a Szerb Nemzeti 
Ifjúsági Fúvószenekar, ugyancsak 
Szer biából a  Nagybecskereki Fúvós-
zenekar, a  Csík szentsimoni Fúvós-
zenekar, a Tabi Fúvószenekar, a hor-
vátországi Solini Fúvószenekar, 
valamint a  házigazda Makói Magán 
Zeneiskola Koncert Fúvószenekara 
voltak.

marton árpád
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Zombori László: Őszi színek
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Szeged-Grosics Akadémia

Gyorsabban épülhetnek fel 
a sérülésekből  
az akadémisták

Hódi Zsuzsanna gyógytornászként 
dolgozik a  Szeged-Csanád Grosics 
Akadémiánál. Munkája során nagy 
hangsúlyt kapnak a  különböző test-
tartással kapcsolatos problémák, 
mint a lúdtalp, a gerincferdülés vagy 
az izomrövidülés. Olyan kiterjedt 
vizsgálatokat végez – egyelőre az 
U 14-es korosztálynál –, mely során 
a  gyerekekről gyakorlatilag min-
den olyan problémát feltárhat, mely 
a  labdarúgás vagy akár későbbi éle-
tük során gondot okozhat. Ezekkel 
a vizsgálatokkal jó eséllyel meg tud-
nak előzni olyan sérüléseket, melyek 
akár hosszú időn át megnehezíthetik 
a fiatalok életét, hátráltathatják fejlő-
désüket. 
– A mai gyerekek egy felgyorsult vi-
lágban élnek, sokkal több időt tölte-
nek ülve vagy fekve, mint régen, és 
kevesebbet sétálnak, gyalogolnak. 
Ez minden fiatalnál okozhat anomá-
liákat. Mi ráadásul egy olyan növés-
ben lévő korosztállyal foglalkozunk, 
amely mindezek mellett az átlagos-
nál jóval nagyobb fizikai terhelést 
kap, a  felkészülés során ezek a  fiúk 
heti nyolc-tíz edzésen is részt vettek. 
Összességében tehát a  hanyagabb 
tartású, sokszor feszülő izomcso-
portokkal bíró gyerekeken végezzük 
a felméréseket, majd teszünk javasla-
tot arra, hogyan, milyen gyakorlatok-
kal lehet korrigálni a  problémákat – 
mondta Hódi Zsuzsanna. 
Az akadémián a  sérült játékosok 
a  megfelelő orvosi engedély birto-

kában először gyógytornászhoz és 
a  masszőrhöz, Szatmári Róberthez 
fordulhatnak, utána az erőnléti edző 
veszi „kezelésbe” őket, és csak úgy ke-
rülnek vissza a  csapathoz, hogy már 
képesek teljes értékű munkát végezni. 
Cseszkó Szilveszter erőnléti edzőként 
olyan speciális feladatokat ad a  gye-
rekeknek, melyek nemcsak gyorsítják 
a  felépülést, hanem biztosabbá is te-
szik azt. Ilyenkor elsősorban a  törzs 
erősítését szolgáló gyakorlatok, szök-
delések, kitámasztások, megindulá-
sok vannak a  fókuszban. Kezdetben 
ezeket jellemzően lassabban, majd 
egyre lendületesebben végzik.
– Velem az idősebb, 14–19 év kö-
zötti korosztályok érintett játéko-
sai heti két alkalommal találkoznak, 
de mindenki kap házi feladatot, és 
az edzések előtt is el kell végezniük 
egy egyszerű, de haté-
kony gyakorlatsort – 
hangsúlyozta Cseszkó 
Szilveszter. 
– Nyár óta érezhetően 
kevesebb a  sérült já-
tékos – hívta fel a  fi-
gyelmet Czebe Norbert 
szekcióvezető. A moz-
gáskoordináció fejlesz-
tésével is foglalkozó 
szakember elmondta, 
a  program hatékony-
ságát csak hosszabb 
távon érdemes mérni, 
de az első tapasztala-
tok kimondottan pozi-

tívak. A komplex vizsgálatok egyelőre 
az U 14-es korosztálynál zajlanak, de 
a kisebbek is átesnek egy egyszerűbb 
felmérésen, az idősebbek pedig egyéni 
korrekciós programban vesznek részt. 
– Büszkék vagyunk arra, hogy ha 
kevés szakemberrel is, de magas szín-
vonalú munka zajlik az akadémián, 
mely jól látható eredményeket hoz 
– mondta Halász László. Az akadé-
mia szakmai vezetője kiemelte, ez 
a munka ráadásul nemcsak a labdarú-
gást szolgálja, a gyerekek egész életét 
jobbá teheti, ha időben korrigálnak 
például egy rossz testtartást. A távla-
ti cél az, hogy minden fiatal Szeged-
Csanád Grosics Akadémia játékos 
megkapja ezt a segítséget.
 cs. á.

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport 
foglalkozik a  gyerekekkel a  szegedi futballakadémián. 
Munkájuk révén a  fiatal labdarúgók nemcsak hama-
rabb épülhetnek fel egy sérülésből, hanem akár egész éle-
tükre vonatkozó pozitív változásokon eshetnek át.

Cseszkó Szilveszter erőnléti edző
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A kereszténységnek lényeges eleme a  közösségben, az 
emberek közötti kapcsolatokban, s így a  cselekedetek-
ben és a  tettekben megjelenő és megélt hit. A történe-
lem minden szakaszában így volt ez, a  modernitásban 
azonban újabb hangsúlyokat kapott és sajátosabb tartal-
makkal gazdagodott. Ennek keretében például a tömeg-
sajtó megjelenésére és a kommunikációs forradalmakra – 
amelyek íve Gutenberg nyomdájától a világhálóig terjed 
– reagálva alakult ki, és formálódik napjainkban is a ka-
tolikus sajtó. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
a Magyar Kurír című hírportált működteti, az Új Ember 
katolikus hetilapon kívül pedig a Vigilia című folyóirat 
is fontos orgánum. Mindezek mellett az egyes szerzete-
si közösségek, egyházmegyék és egyházközségek is jelen 
vannak a  médiában. A  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
lapunkat, a Toronyirány Magazint, valamint annak Ka-
len dáriumát adja ki.
A tizenkilencedik–huszadik század fordulóján megje-
lent – az egyház társadalmi tanításának reprezentálására 
– a katolikus elkötelezettségű Néppárt a hazai közélet-
ben, amelyet az első modern magyar pártként tart nyil-
ván a  politikatörténet. Élénk sajtótevékenységet folyta-
tott a szervezet, s nyitott volt a női egyenjogúság, vagy 
éppen az etnikai kisebbségek kérdései iránt. Emellett 
mai fogalmaink szerinti „civilszervezeti hátteret” terem-
tett magának: olvasókörök szervezésével. Első vezetője 
gróf Zichy Nándor volt, szervezője pedig – akit az első 
„profi” magyar politikusnak tartanak – Molnár János ko-
máromi apátplébános. 

A két világháború között a  Szeged környéki tanyavi-
lágban jött létre, elsősorban Kerkai Jenő jezsuita szer-
zetes – akinek Nagy Töhötöm, Farkas György és Ugrin 
József voltak a vezető munkatársai – elgondolásai nyo-
mán a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos 
Testülete (KALOT). Az országos hatókörűvé alakult 
szervezet négy jelmondatban foglalta össze program-
ját: Krisztusi embert! – Műveltebb falut! – Életerős népet! 
– Önérzetes magyart! A parasztságra, mint a magyar ka-
tolikus társadalom legnagyobb számú és egyik legfonto-
sabb rétegére tekintett a  csoport, amelynek nem titkolt 
célja volt a  fiataloknak a  szélsőséges ideológiáktól való 
távoltartása: az ateista kommunizmustól éppúgy, mint 
fajelméletet hirdető nácizmustól. Ezek helyett egy szo-
ciálisan érzékeny és a keresztény értékrendet szem előtt 
tartó agrárifjúsági közösséget kívánt teremteni: többek 
között tanfolyamokkal, újságkiadással, vezetőképzéssel, 
mozifilmek vetítésével, társasági alkalmak szervezésével.
Ugyanebben a korszakban a katolicizmus nem feledke-
zett meg a munkásságról sem. Bár a munkásrétegekben 
a  baloldali szakszervezetek és a  szociáldemokrata (sőt 
az akkoriban még illegális kommunista) politikai szer-
vezetek voltak népszerűek, a  plébániánként létrehozott 
Egyházközségi Munkás Szakosztályok (EMSZO) és 
a  keresztény alapú szakszervezeti mozgalom, valamint 
a  hivatásszervezet országos szinten százezres nagyság-
rendű tagsággal működött, de az 1930-as évek végén 
Szegeden is a szervezett munkásság jelentős része a ke-
resztény szakszervezetek keretein belül fejtette ki érdek-
képviseleti tevékenységét.
Említést érdemel még Sík Sándor költő, író, műfordí-
tó, esztéta közösségszervező tevékenyége. A  két világ-
háború között a szegedi egyetem irodalomtörténész pro-
fesszoraként dolgozó piarista szerzetes pedagógusként, 
cserkészvezetőként, irodalmi lap szerkesztőjeként egy-
aránt katolikus szellemiségű közösségeket hozott létre. 
Roppant nyitott személyisége volt az alapja annak, hogy 
a falu kutatással, könyvkiadással, ismeretterjesztő előadá-
sok, művészeti programok szervezésével is foglalkozó, 
egyébként protestáns gyökerű, ugyanakkor a  baloldal-
hoz is kötődő Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
– amelynek legjelesebb tagja Radnóti Miklós volt – föl-
keltette a figyel mét és kivívta az elismerését. Olyannyira, 
hogy a „művkoll” gondozásában egy kötete is megjelent 
a papköltőnek.

miklós péter
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Az érdi KALOT-népfőiskola épülete

Katolikus közösségszervezések a múlt század első felében

Krisztusi embert! – 
Önérzetes magyart!
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Áldást kértek 
az iskolatáskákra

Volt diák, aki szinte üres iskolatás-
kával érkezett a Fogadalmi templom 
szeptember tizenegyedikei esti szent-
miséjére. Más nebulók jól láthatóan 
biztosra mentek, és erősen görnyed-
tek a  hátukon cipelt súly alatt, míg 
az oltárhoz értek terhükkel. A tanév-
nyitó szentmisét bemutató, és a  tás-
kákat megáldó Kondé Lajos a  roller-
jét helyezte el ott, azáltal szemléltette 
a kisdiákokra váró feladatokat. Ahogy 
a roller hajtásához is emberi erő szük-

séges, úgy kell a  nebulóknak is saját 
erejükből helytállniuk az iskolában, 
hiszen sem Isten, sem szüleik nem 
fognak helyettük dolgozatot írni, vagy 
figyelni a tanórákon. Továbbá, ahogy 
a  rollerrel be kell tartani a  közleke-
dési szabályokat ahhoz, hogy bizton-
ságban legyen az utas, a gyerekeknek 
a tanév során ugyanúgy kell Jézus ta-
nítását is betartani.

Emlékülés Mihalik 
Kálmán halálának 100. 
évfordulója alkalmából
– Mihalik Kálmán a Székely Himnusz 
zenéjével olyat alkotott, amely száz 
évvel halála után is millióknak ad bá-
torságot, erőt, összefogásra ösztönöz 
és erősíti a  szolidaritásunkat – fo-
galmazott Kiss-Rigó László püspök 
a Szegedi Dóm Látogatóközpontban, 
ahol emlékülést rendeztek a  zene-
szerző halálának 100. évfordulója al-
kalmából. A  rendezvény fővédnöke, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
levélben küldte el gondolatait. Ebben 
úgy fogalmazott, a Székely Himnusz 
az ellenállás jelképévé vált. Nem csu-
pán Ceaușescu Romániájában volt 
betiltva, de a  szocializmus évtize-

dei alatt Magyarországon sem csen-
dülhettek fel fájdalmas, de lelket 
erősítő dallamai. Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnöke azokról az év-
tizedekről beszélt, amikor még tiltó-
listán jegyezték a Székely Himnuszt. 
Magát a nomád nemzedék tagjaként 
definiálta, helyét kereső emberként, 
aki megpróbálta pótolni azt az iden-
titáskeresés során lelt űrt, amelyet 
a szocialista érában nem hagytak be-

tölteni az egyháznak és az iskoláknak. 
Potápi Árpád János sikeresnek nevezte 
az elmúlt 12 év nemzetpolitikáját.
– A  nemzetrészekkel közösen hatá-
roztuk meg és hajtottuk végre a  fel-
adatokat, az eredményeinkre méltán 
lehetünk büszkék – közölte a nemzet-
politikáért felelős államtitkár.
– A  himnuszok a  nemzeti identi-
tás kovászai – jelentette ki a  rendez-
vényen Szili Katalin miniszterelnö-

Átadták a GEMMA-központ
új épületét
Európai uniós és magyar álla-
mi támogatásból, valamint vál-
lalkozások adományainak kö-
szönhetően adhatták át Szegeden 
a  fogyatékossággal élő gyerme-
kekkel és fia talokkal foglalkozó 
GEMMA-központ új épületét au-
gusztus 31-én. A 440 millió forint 
értékű fejlesztésnek köszönhetően 
1400  négy zet méterre nőtt az in-
tézmény alapterülete. A  központ-
nak 91 nappali tagozatos tanulója 
van, 40 főt látnak el nappali intéz-
ményükben. Novák Katalin köztár-
sasági elnök beszédében kiemelte 
Kiss-Rigó László püspök személyét, 
aki a  kezdetektől fogva az intéz-
ményt segítette:
– Először csak azért, hogy néhány 
tízmillió forintot teremtsen elő, 
most pedig már egy félmilliárdos 
fejlesztésről beszélhetünk. Püspök 
atyának a személyes közbenjárására 
volt ehhez sokszor szükség. Magam 

is jól emlékszem erre. Nagyon há-
lásak lehetünk azért, hogy ő az első 
perctől kiállt a  Gemma mellett – 
fogalmazott.
Közös terveikkel kapcsolatban el-
mondta, Kiss-Rigó Lászlóval szán-
dékuk, hogy a  jövőben minden 
évben pár nap kikapcsolódási lehe-
tőséget biztosítsanak a  fogyatékkal 
élő fiataloknak és családtagjaiknak 
Zánkán, az Erzsébet-táborban.
A Szeged-Csanádi Egy ház megye 
püspöke úgy fogalmazott, e nap 
a  szolidaritás, a  szeretet, a  szülői 
gondoskodás, az összefogás és az 
áldozatkészség ünnepe.
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ki megbízott. Előadásában kiemelte, 
a 21. század olyan világot hozott szá-
munkra, amelyben minden feloldód-
ni látszik, egyre eltörpülnek a  nem-
zeti sajátosságok. Európa azonban 
csak akkor tudja majd újradefiniál-
ni magát a  világban, ha a  nemzetek 
Európájában gondolkodik.
Kalmár Ferenc, a  szomszédságpoli-
tika fejlesztéséért felelős miniszte-
ri biztos azzal folytatta, hogy sajnos 
az Európai Unió és intézményei nem 
foglalkoznak az őshonos nemzeti ki-
sebbségekkel, ezt a kérdéskört a tag-
országok belügyeinek tekintik.
– Magyarul kecskére bízzák a  ká-
posztát. Európában nincs kerettör-
vény, amely kötelezővé tenné a nem-
zeti kisebbségek jogainak betartását. 
Szükség volna egy kötelező és ki-
kényszeríthető keretszabályozásra – 
hangsúlyozta a nagykövet.

Oktató kórház címet 
kapott a Békés Megyei 
Központi Kórház
A Gál Ferenc Egyetem Egészség- és 
Szociális Tudományi Kara az ápolás és 
betegellátás alapszakos hallgatók ré-
szére nyújtott gyakorlati oktatás erősí-
tése érdekében egyetemi gya korlóhely 
címet adományozott a gyógyító intéz-
ménynek, amelyben a gyakorlatot tel-
jesítő hallgatók a kórházban dolgozó 
szakemberektől a mindennapi beteg-
ellátási feladatok ellátása során sajá-
títhatják el az elméleti ismeretek gya-
korlatban történő alkalmazását.
Az oktató kórház címet az egyetem 
szabályzata szerint a  rektor adomá-
nyozta a  kórház többéves egyetemi 
oktatási tapasztalataira alapozva. Az 
oktatókórház megfelelő feltételekkel, 

akkreditált osztályokkal működik, 
ahol az oktatást végző egészségügyi 
szakoktatók oktatási tapasztalat-
tal rendelkeznek és alkalmasak a kar 
által meghatározott tematikai köve-
telményeinek teljesítésére. A  főisko-
lai és egyetemi végzettséggel rendel-
kező ápolási szakemberek folyamatos 
tudományos tevékenységet folytatnak 
az ápolástudomány területén, és az in-
tézmény megfelelő minőségfejleszté-
si háttérrel is rendelkezik. Az okta-
tó kórház címet Prof. Dr. Dux László, 
a  Gál Ferenc Egyetem rektora és 
dr. Vincze Gábor PhD kari dékán adta 
át az intézményt képviselő dr. Szabó 
Ferenc orvos igazgatónak és Mészáros 
Magdolna ápolási igazgatónak.

Ékszer került a csong- 
rádi templom tetejére
Több száz álmélkodó pillantás ke-
reszttüzében illesztették a  helyére 
a  Szent Rókus-templom új torony-
süvegét. A  májusban daruval le-
emelt régi toronysüveg helyére a temp-
lomkertben készítette el a teljesen új, 
az 1818-ban épült torony formavi-
lágához hű, rézfedésű torony sipkát 
a  ráckevei Ócsai Sándor toronyépítő 
mester és családi vállalkozása.
A templomot pályázati forrásból újít-
ja fel a Nagyboldogasszony Plébánia, 
az új toronydísz mellett restaurálják az 
épület falfelületeit, konzerválják a fa-
oltárokat, és a  belső festés is teljesen 
megújul. A  teljes felújítás befejezése 
jövő év elejére várható, addigra elké-
szül a templombelső is. 
– Jelenleg a mennyezetet restaurálják, 
emellett egyes falakat is már előkészí-
tettek a további munkára. Reményeink 
szerint januárban egy ünnepség kere-
tében adhatjuk át a  templomot a  hí-
veknek. Nemcsak a  köveket újítjuk 
meg, de lélekben is megújulva fogunk 
visszatérni ide a  templomba – fogal-
mazott Topsi Bálint plébános.

Megújult a szentesi 
Szent Anna-templom
Július végére elkészült a szentesi Szent 
Anna-templom külső homlokzatának 
felújítása, a tanévnyitó szentmisét így 
már a  megszépült templomban tart-

hatták meg. A misén jótékony célra is 
gyűjtöttek, az adományokat egy nehéz 
helyzetű édesapa és félárván maradt 
két kisfia részére ajánlották fel.
Az épület homlokzati festése mintegy 
33,5 millió forintba került. Ebből 15 
millió forintot az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához benyújtott pályá-
zaton nyertek el, a  költségek másik 
felét az egyházközség tartalékából és 
a hívek adományaiból teremtették elő 
A  felújított templomot Beer Miklós, 
a  Váci Egyházmegye nyugalmazott 
püspöke szentelte meg.

Női lelkinap Nagy- 
boldogasszony ünnepén
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
tíz településéről érkeztek résztvevők 
a Szeged-környéki tanyavilágban álló 
Stella Maris Vendégházba augusz-
tus 14-én azzal a céllal, hogy együtt 
készüljenek a  másnapi Nagy bol dog-
asszony ünnepre. A női csoport tag-
jai nagyon hamar egymásra hango-
lódtak, amiben segített a  résztvevők 
kedves nyitottsága és az egyházi ha-
gyományhoz, zenékhez kapcsolódó 
liturgikus körtáncok. Már a bemutat-
kozó körben kiderült, hogy a  25  fős 
csoportnak összesen 94 gyermeke 
van, így jelentős anyai, asszonyi ta-
pasztalat sűrűsödött össze a  jelenlé-
vők egymáshoz való kapcsolódásában.



Szeretettel várunk mindenkit!

Katedrális Étterem és Kávézó
különleges helyen, a szegedi dóm

látogatóközpontjának szomszédságában, 
a dóm altemplomának bejáratánál található.

Nyitva tartás: hétfő–vasárnap, 10:00–22:00

6720 Szeged, Dóm tér 16.  ›  Telefon: +36 20 360 1144  
Email: etterem@katedralisetterem.hu  ›  www.katedralisetterem.hu

Azokat is, 
akik csak egy kávéra 
térnek be hozzánk, 
és azokat is, 
akik a konyhánk által 
készített ételeinkből 
szeretnének fogyasztani.
Rendezvények 
lebonyolítását is vállaljuk 
akár 300 főig.

IX. évfolyam, 4. szám
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