SPIRITUS
A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA ✤ 24. évfolyam, 1. szám 2022. március

ÚJ POMPÁBAN A KAPOSVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY-SZÉKESEGYHÁZ
Az elmúlt időszakban mintegy 2 milliárd forintos kormányzati támogatásból megújult a kaposvári
Nagyboldogasszony-székesegyház, amelyet március 25-én a fél 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében
– püspökké való kinevezésének 5. évfordulóján – áld meg, és szenteli fel új oltárát Varga László, a Kaposvári
Egyházmegye főpásztora. Isten házának fényességében címmel Mohay Gábor egyházmegyei főépítész mutatja be
a somogyi megyeszékhely ikonikus épületét. FOTÓ: KLING MÁRK
Jegyzetünk a 3. oldalon, folytatás a 6-9. oldalon

KAPOSVÁR ÚJ DÍSZPOLGÁRA TÁMADÁSOK KERESZTTÜZÉBEN ÉLÜNK
A főpásztoré lett a cím 4-5.o.
Vejkey Imre előadása 10-11.o

A ZENE KÖZELEBB VISZ ISTENHEZ
Megyei díj „Bea néninek” 12-13.o
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Minden lehetőség kegyelem
SZÖVEG: DR. RAJNICS PÉTER

A

fertőtlenítő ismerős, szúrós
szaga rögtön megütötte az
orrát, amikor belépett a váróterembe. Ijedt szemmel mérte fel,
hogy rajta kívül még négy kismama
várakozik, egyik nagyobb pocakkal,
mint a másik. Hárman nevetgélve
egy csoportban, tőlük külön a sarokban egy hosszú, fekete hajú és
szemű, fiatal anyuka, magába roskadva. Lehetett vagy húszéves. A
szemfesték kissé elmaszatolódott
a felső szemhéján, de piros rúzzsal
kihúzott ajkai tökéletesek.
Matild tizenegy éve, amióta elvégezte
az egészségügyi szakképzőt, a fal túloldalán, az újszülött részlegen dolgozott.
Soha nem fárasztotta a csecsemősírás,
sem a tapasztalatlan anyukák kérdésáradata. Csendes, dolgos, megbízható,
nyugodt nővér volt, szerették munkatársai és a kismamák is.
Most mégis szorongva lépett be az
épületbe. Férjével, Attilával régóta
vágytak már egy kisgyerekre, aki csak
nem akart megérkezni. Két korábbi
spontán vetélése után elvégeztek egy
örökbefogadási tanfolyamot, de még
nem jelentkeztek szülőnek. Végre öt
hete, Lukács doktor ismét élő magzatot látott az ultrahangon. Nem csoda,
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hogy szinte táncra perdültek Attilával
örömükben.
Attila tegnap kiküldetésbe ment Berlinbe, Matild ma hajnalban úgy érezte,
kissé görcsöl a hasa. Betelefonált, s
az éppen ügyeletes Lukács doktorral
megbeszélték, mielőtt hazamegy reggel, megvizsgálja. Biztos, ami biztos.
Amíg az orvosra várakozott, megszólította az egyedül ülő kismamát:
– Hány hetes vagy?
– Harmincnyolc – válaszolta kurtán a
fiatal nő, miközben továbbra is csak
maga elé nézett.
– Akkor mindjárt itt az idő! Szépen
leszállt már a pocakod is! – bíztatta
Matild.
– Alig várom, hogy túl legyek rajta! –
mondta gépiesen a fiatal lány, és szeme sarkában könny csillogott. Még
csak tizenkilenc múltam, nekem nem
kéne itt lennem!
Matild még kérdezett volna, de kicsapódott az ajtó és Lukács doktor
behívta a vizsgálóba.
Amikor pár perc múlva kilépett a
rendelő ajtaján, úgy érezte, a lábai
nem bírják el, forog körülötte a világ
és falfehéren leroskadt a váróterem
padjára. A terem fertőtlenítő-szagú
levegője mázsás súllyal nehezedett a
mellkasára. Gondolatai, mint a fecskék nyári estéken, ide-oda cikáztak

és egymást kergették: az nem lehet!...
ez biztos tévedés, rosszul látta, biztos
úgy fordult, ... de hiszen ennyi idősen
nem is fordul még…, hogy mondja
meg most Attilának?...
Gondolatrohamai csak akkor álltak
meg, amikor Lukács doktor megérintette a vállát és megszólalt:
– Nagyon sajnálom, Matild! Holnap
délutánra találtam időpontot a kisműtőbe. A befejezéshez. Hívjak egy taxit?
A kisműtét után egy hetet még táppénzen volt, Attila próbálta vigasztalni, de nem esett jól otthon lenni.
Talán majd a munka! Alig várta már,
hogy visszamehessen, de amikor az
osztályátadás után az első éjszakai
műszakban végignézett az alvó csecsemőkön, nem bírta tovább, s kitört
belőle a zokogás. Vera, a kolléganője
alig tudta tartani, úgy rázkódott. De
pár pillanattal később már nem csak
ő rázkódott a sírástól, hanem az egyik
új jövevény is. Az erőteljes visításra
Matild egy szempillantás alatt összekapta magát, s máris a kiságy mellett
termett. Karjaiba vette a síró csöppséget, könnyes arcához ölelte és érezte,
kalapáló kis szíve miképp pumpálja a
vért és hogyan veszi a levegőt, mikor
a sírás egy pillanatra fennakad, hogy
aztán még nagyobb erővel sikítsa ki
magányát erre a világra. Szép lassan
megnyugtatta a kicsit, és amikor elaludt, visszatette az ágyba. Akkor vette úgy igazán szemügyre: sötét, dús
hajú, érett egészséges újszülöttet látott. Vera odasúgta neki:
– Múlt héten szülte egy 19 éves, hos�szú, fekete hajú, csinos lány. Apja
nincs, ő lemondott róla. Holnap jön a
gyámügy.
Matildba mintha villám csapott volna.
Érezte, hogy nincsenek véletlenek, és
itt az idő, melyet nem lehet elszalasztani, ami csak az övé, meg Attiláé.
Fel kell hívnom a férjemet! – s elviharzott az öltözőbe a telefonjáért.
Reggel beszélt a főnővérrel, majd a
nappalosoktól vidáman így búcsúzott:
Sziasztok lányok! GYES-re mentem!
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A szerkesztő jegyzete
SZÖVEG: LŐRINCZ SÁNDOR
A Kaposvári Püspökség 29 esztendővel
ezelőtti megalapításával székesegyházzá lett hajdani belvárosi nagytemplom
az elmúlt években több mint kétmilliárd forintos kormányzati támogatással
megújult, ami – valljuk meg –, igencsak ráfért a somogyi megyeszékhely
ikonikus épületére. A székesegyház
pompáját azonban nemcsak az új tető,
a kívül-belül megszépült falak, a bőví-

tett liturgikus tér, az új burkolat adják,
hanem a mesterséges és a beáradó
természetes fény játéka is fokozza. E
gyönyörű épületben mostantól ismét
várja az Istent kereső embereket az emberkereső Isten, aki fényes reménységünk a világ kezdete óta. Az volt akkor
is, amikor a szemben lévő Kapos Étterem ablakaiból két konyak között árgus
szemmel figyelték majd jelentették a
besúgók, hogy kik lépnek be a templomajtón. Ma már nem kell ettől tarta-

nunk és a békepapság kora is a múlté,
mégis tele vagyok kérdéssel: rendre
megtelnek-e a padok ifjakkal és régebb
óta fiatalokkal? Hallunk-e Szentlélektől
fűtött, tüzes prédikációkat, s viszünk-e
magunkkal majd valamit az itt elhangzó
szentbeszédekből, hogy változzon általuk a mi életünk is? Vajon szeretnénk-e
egyáltalán változni?
Egyháziak, világiak – köztük elitpolitikusok – őszinte válaszán múlik a
jövő. Hazánk és egyházunk jövője is.

Egyházmegyei füveskönyv
A SZERKESZTŐ MINDIG TANUL; FŐLEG,
HA OLYAN GONDOLATOKAT HALL,
AMELYEK ÖRÖKRE FOGÓ TINTAKÉNT
LELKÉBE VÉSŐDNEK, ÉS AZT SZERETNÉ, HA
KÖZKINCCSÉ VÁLNÁNAK, HA MINÉL TÖBBEK
TÖLTEKEZNÉNEK BELŐLÜK. ÍME EGY CSOKOR:
Dr. Mátrai Márta,
az országgyűlés
háznagya: – „Ma
ne azok álljanak
elő, akik elsősorban
követelnek,
hanem azok, akik
elsősorban ajánlanak!” Ezek mögött
a napjainkban is
érvénnyel bíró szavak mögött hiteles keresztény élet állt, amit Slachta
Margit odaajándékozott Krisztusnak
és az embereknek. Elhatározta, hogy
szerzetesként új, modern úton járva
képviseli a kereszténység évezredes
értékeit: az élet értékeit. A politika számára éppen úgy jó szolgálat
volt, mint a karitász: az emberi élet
kiteljesedésének szolgálata. „A kegyelem egyik nagy csodája, hogy
minden más értelmet és értéket nyer
itt a földön, mint amit természetes
szempontból jelentene. (…) Hitünk
meglátja az élet és történelem láthatatlan irányítóját és észreveszi annak terveit. Akkor látjuk, hogy ami
kívülről megszégyenülés, az belül-

ről mérhetetlen dicsőség az örökkévalóság fényében. Ez az igazak vigasztalása” – idézte az első magyar
női országgyűlési képviselő, a kassai születésű és Buffaloban elhunyt
szerzetesnővér szavait közelmúltbéli újratemetésén Budapesten a Fiumei úti sírkertben.
Gál Péter, zamárdi
egyházközségi képviselőtestületi tag,
művelődésszervező, a tavaly augusztus 20-án induló
imamozgalom ötletgazdája: – Mozgalmunk imaszándéka az, hogy minél
több olyan képviselő kerüljön az új
országgyűlésbe, akinek a tízparancsolat valamennyi törvénye erkölcsi
norma, és a szerint is igyekszik élni.
Ez nem pártfüggő imaszándék, elvileg minden jelölt magáénak érezheti, jóllehet, tudjuk, könnyebb azoknak ezt elfogadnia, akik tudatosan
Isten törvényei szerint akarnak élni.

És azt is tudjuk: az Isten-haza-család hármasát vallók nagyobb esél�lyel tudják ezt az „igyekvést” megvalósítani. Nem tartok attól, hogy
az imamozgalom szándéka megvalósíthatatlan, mert ez a kívánalom
célirány! Mindnyájan gyarlók vagyunk, bűnöktől szeplősök, és ez
áll nyilvánvalóan a képviselőkre is.
Esetükben is érvényes, hogy törekvésük legyen hiteles, legyen annak
bizonyítéka, hogy az életük út az
Üdvözítő felé.
Dr. Brigovácz Éva,
a kaposvári kórház mozgásszervi
rehabilitációs osztályának közelmúltban nyugdíjba vonult osztályvezető
főorvosa: – Kiváló
szakemberekkel
dolgoztam, hiszen
jól működő team nélkül nincs rehabilitáció. Naponta el kellett fogadtatnom a betegeinkkel: nem biztos,
hogy minden olyan lesz, mint régen,
hiszen egy-egy baleset, stroke egyik
pillanatról a másikra végleg tönkre
teheti a szerencsétlenül járt páciens
életét. A hitnek – hiszen Reményik
szerint is Isten a legfőbb orvos –,
a szívekbe ültetett reménynek e tekintetben különösen fontos szerep
jutott. Az idősebbek türelmesebbek;
a bekövetkezett tragédia miatt az Isten és önmaguk ellen is lázadó fiatalokkal azonban nehezebb volt szót
értenem.
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Kaposvár díszpolgára
lett a főpásztor
SZÖVEG ÉS FOTÓ: KLING MÁRK

J

anuár 23-án, Kaposvár város napján ünnepi közgyűlést és gálaestet
tartottak a Csiky Gergely Színházban. A hagyományokhoz hűen az
ünnepségen ismerték el mindazokat,
akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a várost.
A „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet 2022-ben több évtizedes lelkipásztori tevékenységéért,
valamint az egyházmegye elesettjeinek felkarolása érdekében végzett
példaértékű munkájáért Varga László
megyéspüspök vehette át.
– Gratulálok és köszönöm! – kezdte ünnepi beszédét a főpásztor. –
Gratulálok minden kitüntetettnek,
aki tavaly és az idei évben részesült
bármely kitüntetésben. Jelek ők,
akikre nemcsak, hogy érdemes odafigyelni, hanem a példájukból merítve mindannyiunknak törekednie
kell arra, hogy a legtöbbet hozzuk
ki magunkból és teljes életet éljünk
másokért.
A kitüntetettek nevében és a magam
nevében is hálásan köszönöm az elismerést. Amikor megtudtam, két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy hiszen én nem csináltam semmit. 1986.
szeptember 18-óta az életem legfontosabb része a semmittevés. Ez azt jelenti, hogy minden nap hajnalban van
egy óra, mikor nem csinálok semmit,
csak jelen vagyok az Isten jelenlétében. A többi ebből következik. Csak a
munkámat és a hivatásomat végzem,
örömmel.
A másik, ami eszembe jutott, egy vers,
hogy helyén tudjam kezelni a dolgokat. József Attila Én költő vagyok
című verse:
Én költő vagyok, de nem kell dicsőség,
ne ünnepelje bennem senki hősét,
ily ünneplést én Istenre hagyok.
Ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szívem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte.
Ez a barátság határozza meg a megtérésem óta az életemet, a hivatásomat, a papságomat, a szolgálatomat.
Ebből a barátságból nagyon sok
kincs született, amit a prédikációk-
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ban, előadásokban, lelkigyakorlatokban osztok meg másokkal.
Arra gondoltam, hogy most önökkel
is megosztom azt, ami a legjobban
foglalkoztat. Huszonöt éve minden
nyáron tartok egy nagy lelkigyakorlatot a városban. Az idei lelkigyakorlat témája a békességteremtés.
Szükségünk van a szív békéjére.
Minden világháború a szívben kezdődik, a szív megosztottságában.
Szükségünk van a szív békéjére,
ezért békességet kell teremtenünk
a szívünkben. Békességet kell teremtenünk a kapcsolatainkban.
Megosztottak a családjaink. Megosztottak a szülők egymással való
kapcsolata; a szülők, gyermekek, a
generációk kapcsolata. Békességet
kell teremtenünk a családokban és
a kapcsolatainkban.
Mivel megosztott az egyház is, ezért
nagyon fontosnak tartom, hogy békességet teremtsünk az egyházban is.
Soha ilyen erővel nem zúdult gyűlölet
egy pápára, mint Ferenc pápára. Nem
csak az egyházon belülről, hanem az
egyházon kívülről is. Békességet kell
teremtenünk az egyházban!
Mivel nagyon megosztott a társadalom – szekértáborokra oszlott, démonizáljuk egymást, pártoskodunk
és gyűlöletet szítunk –, ezért békességet kell teremtenünk a társadalomban is.
Erről szeretnék majd idén, a három
nagy lelkigyakorlaton tanítani, be-

szélni. Mahatma Gandhi szobájában
egyetlen egy kép lógott: a názáreti
Jézus képe. Egyetlen egy kis mondat
volt aláírva: „Ő a mi békességünk!”
A názáreti Jézus békéjét, az Úr békességét kívánom minden jelenlévőnek, minden kaposvárinak és azt,
hogy éljük meg a békességteremtés
boldogságát! Köszönöm, hogy meghallgattak! – zárta ünnepi beszédét
a megyéspüspök.
Az ünnepi alkalmon Szita Károly,
Kaposvár város polgármestere
hangsúlyozta: – azt szeretnénk,
hogy egészségben és boldogságban élhessünk egymás mellett hos�szú-hosszú ideig. Azt, hogy otthonunk környezetét, fáit, parkjait,
levegőjét megőrizhessük vagy éppen még tisztábbá tehessük. Kaposvár ünnepnapján e célok mellett kell
hitet tennünk.
Az elmúlt évtized közös sikerei a
bizonyítékai annak, hogy az álmok
számunkra elérhetők. A kaposvári
álmokhoz pedig mi magunk kellünk.
Együtt, közös akarattal és elhatározással. A többi már gyerekjáték lesz
– hangsúlyozta Kaposvár polgármestere.
Beszédét követően Szita Károly
a város kitüntetettjeit köszöntötte. Rendhagyó módon megjelentek
azok is, akik tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt ünnepség miatt nem jelenhettek meg a közösség előtt.
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„Életünk igazi értelme
az, hogy növekedjünk
a szeretetben”
Az ünnepi közgyűlésen az alábbi
laudáció hangzott el Varga László
püspök atyáról:

A

z emberi lélek alapos ismerője
1956 augusztusában született
Tapolcán, és tizennégy éves
koráig egy Veszprém megyei kis faluban, Sáskán élt. Vallásos családban
nőtt fel, de a kommunista diktatúra
világában neki is meg kellett harcolnia a hitéért. A hitéért, a szellemi
függetlenségéért és a hivatásáért. Hittanra járt, ezért az általános iskolában
rendszeresen megalázták, továbbtanulását akadályozták, s csak a győri
bencés gimnáziumban lehetett diák.
Itt érettségizett 1974-ben.
A középiskolában mérnöknek készült, tizenhét évesen azonban belső
hívást érzett arra, hogy pap legyen.
Mivel ragaszkodott az elhatározásához, katonai szolgálatát Lentiben, egy
büntetőezredben kellett eltöltenie. Itt
részesült az igazi megtérés élményében: tudatosodott benne, hogy kompromisszumok nélkül akarja követni
Krisztust, vállalva, hogy a mindennapokban is megéli az evangéliumot.
Filozófiai és teológiai tanulmányait a
budapesti Központi Szemináriumban
folytatta, de a politikai rendszer, az
akkori katolikus egyház, a békepapság elleni lázadása miatt továbbra is
rögös volt az útja. Önként vagy kényszerből többször elhagyta a szemináriumot – előfordult, hogy segédmunkásként dolgozott a fővárosban –, de
mindig visszavették. Évekig tagja volt
Bulányi György Bokor-közösségének. Végül megértette, ha változtatni
akar, akkor a legnehezebb útra kell
lépnie: neki magának kell megváltoznia. A szegedi szemináriumba került,
de utolsó vizsgáit ismét Budapesten
tette le.
1982-ben szentelték pappá. Káplánéveit Várpalotán töltötte, s 1987-ben
Somogysámsonban lett plébános.
Azt az indíttatást kapta a Szentlélektől, hogy a társadalom peremére szorultakkal ossza meg életét, ezért két
mozgássérültet is befogadott a plébániára. A karizmatikus, egyre több

élettapasztalattal és teológiai tudással felvértezett pap felismerte, hogy a
megtört Krisztus, a megtört ostya és a
megtört ember ugyanaz.
1993-ban Balás Béla, az újonnan
megalapított Kaposvári Egyházmegye főpásztora a kaposvári Szent
Imre-templom plébánosává nevezte
ki. Emellett kórház- és börtönlelkészként, 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatójaként, 2013-tól az
egyházmegye általános helynökeként
dolgozott, igazgatta a Szent Imre Kollégiumot, hittant tanított. A Kaposváron Laci atyaként ismert plébános
számos – igen népszerű – lelkigyakorlatos könyvet is írt. Ferenc pápa
2017. március 25-én őt nevezte ki az
egyházmegye főpásztorának, s május
13-án a kaposvári székesegyházban
iktatták be új hivatalába.
Püspöki jelmondata egyetlen szó:
Irgalom, ami arra utal, hogy a reményvesztett, elesett, szegény, sérült
emberek felkarolását püspökként is
egyik legfontosabb feladatának tekinti. Krisztus-központú, irgalomra
épülő egyházmegyét szeretne építeni.
„Álmom – mondja –, hogy az irgalom
átjárja és betölti az egyházat, és eljut
minden emberhez.” Tudja, hogy egyszerre kell megélnie az igazságot és
az irgalmat, hiszen igazság nélkül az
irgalom mit sem ér, irgalom híján pedig az igazság maga a pokol…
Az evangelizációra is nagy figyelmet
fordít; úgy véli, a világot „meg kell
fertőzni” Isten örömével és békéjével.
Ebben különösen a fiatalokra és a
családokra számít, s mindenkit radikálisabb Krisztus-követésre hív.
Mindehhez a csend, az ima, a spiritualitás adja a hátteret. Az Oltáriszentség csendjében töltött időt mással
nem pótolható erőforrásnak tartja.
„Isten a szív csendjében beszél – figyelmeztet –, és nem az a fontos,
amit mi mondunk neki, hanem amit ő
mond nekünk.”
Tanítására – prédikációira, lelkigyakorlataira, könyveire – a társadalom
legkülönbözőbb rétegei figyelnek,
nemcsak egyházmegyéjében, hanem
szerte az országban. A más felekezet-

hez tartozók, sőt a nem hívők is érzik,
hogy érdemes elgondolkodni azon,
amit mond. Az ökumenizmus híve,
aki jó kapcsolatot ápol a társegyházakkal, és a közélet szereplőivel, a civil szervezetek vezetőivel is szót ért.
Nyitott személyiség, a közösségépítés
kiemelt szerepet kap a szolgálatában.
Gyakran látogat intézményeket, működik közre városi ünnepségeken,
társadalmi eseményeken, kulturális,
művészeti rendezvényeken. Azzal
együtt, hogy a lélek magasának és
mélyének értője, sőt szakértője, két
lábbal áll a földön. Úgy tartja: életünk
igazi értelme az, hogy növekedjünk a
szeretetben.
Szívesen nevet, s minduntalan meglátszik rajta az öröm. „Isten a szeretet
– mondja –, és a szeretetben rengeteg
humor és öröm van. Akit szeretnek,
az örül, s aki szeret, az is. És bizony
önmagunkon is sokat lehet nevetni”
– teszi hozzá.
Isten és az emberek érdekében végzett szolgálatát már számos alkalommal elismerték. 2006-ban Kaposvár
Városért kitüntetést kapott, 2009-ben
a Somogy Megyei Prima díj birtokosa
lett, 2021-ben a Magyar Érdemrend
középkeresztjével tüntették ki.
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Befejeződött a Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása

Isten házának fényességében…
SZÖVEG: MOHAY GÁBOR
EGYHÁZMEGYEI FŐÉPÍTÉSZ
FOTÓ: KLING MÁRK, MOHAY GÁBOR
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okunk örömére befejeződött a székesegyház felújítása. Bizony, régóta
vártuk ezt a szép pillanatot, nem
csak Kaposvár Megyei Jogú Város türelmes lakossága, hanem az egész egyházmegye 300 települése, 90 papja, sokezer
hívője. Nem is csoda, hiszen oly ritkán
adatik meg az, hogy egy ikonikus épület
ennyire mélyreható felújításon essen át.
Ragadjunk ki néhány pillanatot, néhány
jellemző területet, néhány érdekességet,
melyek felidézésével közelebb kerülünk
a megújult épülethez, a benne Lakóhoz és
talán egymáshoz is.
Ahogy az bizonyára közismert sokak
előtt, több, mint másfél évszázada szokás
hazánkban, hogy a templomok csúcskeresztje alatti toronygömbbe az építő
bádogosok belehelyeznek valamilyen
korra jellemző relikviát, (újságcikk, fénykép, emléktárgy) így hagyva emléket az
utókornak. Mi is találtunk az 51 méter
magasságban lévő, majdnem egy méter
átmérőjű gömbben palackba zárt híradások között egy kis kézírást, miszerint „ezt
a gömböt és tornyot vörösréz lemezzel
fedték és készítették 1935. szept. 27. Fias
István bádogosmester és Papp János segéd”. Az 1886-ban épült templom – maihoz hasonló utolsó nagyobb – felújítása
ugyanis az 1930-as években történt. Források tanúsága szerint Hoss József apátplébános, az akkori felújítás fő szervezője, aggódva kérdezte Fiastól, nem fél-e
egy szál kötélen olyan magasan, mire ez
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a válasz hangzott: „Miért félnék? Ott közelebb vagyok az Úrhoz, mint apát úr itt
lenn.” Természetesen mi is elhelyeztünk a
toronygömbben egy kis füzetet a püspöki
címerekkel, eredeti tervrajzokkal, 1945
előtti fotókkal és a mostani felújítás előtti
állapot fényképeivel.
Jelen felújítás statikai bravúrnak számító
toronyállványának elkészítése – melyet
úgy oldottak meg, hogy nem támaszkodott
le az állvány a templomhajóra vagyis nem
rongálta azt, – és a többi építőmesteri
munkák gördülékeny kivitelezése Lengyel
István fővállalkozónak és munkatársainak köszönhető. A toronyállványra egy
alkalommal Soltész Miklós államtitkár úr
is felmászott és a konkrét épületszerkezeti problémák megoldása után érdeklődött.
Az új szürke cserépfedés, az előpatinázott

bádogsisakok harmóniája, az egyszerű
tömegű sekrestyebővítés és környezetbe
illeszkedő homlokzatszínezés mind-mind
az épület visszafogott, korszerű, elegáns
megjelenését szolgálja, és méltó karakteres eleme a városnak, a főtérnek.
A belső felújítás egyik legfeltűnőbb eredménye, hogy sokkal világosabb, barátságosabb teret kaptunk, a természetes
fény átjárja az egész templomot. Ez több
mozzanat együttes eredménye. Egyrészt a
színes ólomüvegablakokat restauráltuk,
amibe beletartozott az alapos tisztítás, törött elemek cseréje, pótlása, az ólomsínek
újragyártása, a vizuálisan zavaró merevítők rejtett elhelyezése; mindez Balogh
Eleonóra Ferenczy-díjas üvegművésznek
köszönhető. A részben szenteket ábrázoló figurális, részben geometrikus színes
ólomüveg ablakokat 136 évvel ezelőtt,
Kratzmann Ede budapesti üvegművész
készítette, aki még a híres Róth Miksa
előtt nyitotta meg műhelyét a fővárosban
1879-ben. Kívülről elhelyeztünk egy átlátszó biztonsági üveget a régi drótháló
helyett. Az alsó szinten lévő körablakokon
keresztül beáramló fény útját szabaddá
tettük a gyóntatószékek elbontásával. A
felújítást tervező Ripszám János Ybl-díjas
építész és Lomnici Zsófia építész közös
műve során fénycsatornákat helyeztünk
a padlástérbe, mely összesen 28 helyen
biztosítja a ragyogó napsugár bejutását a
templomba a boltozatokon keresztül. Még
felhős időben is ezek sejtelmes fényt bocsátanak a térbe, mintha mennyezeti lámpák lennének. Izgalmas munka volt a téglaboltozatok átfúrása, nagy körültekintést
és pontosságot követelt. A természetes
fény biztosítása mellett a visszafogottan
elegáns formákból álló csillárok, falika-
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Az északi Jézus Szíve-mellékoltár rácsát
elbontottuk, a lépcsőt hátrébb húztuk, ide
helyeztük a megmaradó keresztelőkutat,
amit ünnep esetén a család körül tud állni, a
szertartás fényeffektusokkal segített meleg
légkörben elvégezhető.
Megújult a templomban a hangosítás, ami
nélkülözhetetlen, hiszen a „hit hallásból
ered”. Mindhárom hajóba bekerült egyegy állítható, nagyméretű LCD-kijelző,
melyekre énekszövegeket, hirdetéseket,
képeket, előadásokat, filmrészleteket is
lehet vetíteni. A templom főhajójában lévő
három darab beépített kamera pedig biztosítja a liturgia vagy rendezvény kulturált
közvetítését, azaz esetleges TV-felvételkor
az operatőrök mozgása nem zavarja a liturgiát, mert a stúdióból lehet irányítani
a kamerák tevékenységét. A hallássérül-

rok és pillérekre helyezett spotlámpák
sok változatban adnak lehetőséget a különböző liturgikus cselekmények és kulturális rendezvények kiszolgálására.
A belső felújítás másik látványos eleme a
kibővített szentély az első pillérpárig. A
plébániatemplom az építéskori funkciót,
majd később a zsinati liturgikus reform
követelményét kielégítette a meglévő
szentély elrendezése, de a püspöki székesegyházi rang okán a szentély több új
funkcióval is gyarapodott. Megszűntettük a szentélyben lévő törtvonalú, különböző magasságú lépcsőfokokat, melyek
helyenként balesetveszélyesek voltak, és
egy szinten lévő egységes padlóburkolatú
szentélyteret hoztunk létre, mely három
lépcsőfokkal kiemelt a templomhajóhoz
képest. Az új szentélyben helyet kapott
az új püspöki stallum a színes üveglapra
domborított püspöki címerrel, a plébános, a papság és az asszisztencia számára
biztosított kulturált ülőhelyekkel, a Szűz
Mária-oltár előtti részen pedig mobil székekkel a papság vagy a zenekar alternatív
helyével. Így – nagyobb egyházmegyei
rendezvények esetén – a papság nagyobb

része a szentélyben kaphat ülőhelyet. Stílusában, sima vonalvezetésével a szembemiséző oltár és az ambo is illeszkedik az
új berendezésekhez.
Az egész templom új, valódi kőlapburkolatot kapott, mely alatt a csőkígyóban áramló
melegvíz biztosítja a fűtést. Mivel a boltozatot felülről hőszigeteltük, így költségtakarékosan lehet folyamatosan fűteni a teret, ami
szintén emberibb körülményeket biztosít a
híveknek. A templomba járó szemével kissé ijesztő volt látni, ahogy a térben markológépek, traktorok jönnek-mennek, de a
hatalmas tömegű bontáshoz nélkülözhetetlen volt a segítségük. Az egész templomba
új, valódi tömör tölgyfa bútorzat készült. A
régi, picit kényelmetlen ülőpadok helyett
tervezett új padból mintadarabot készítettünk, amit különböző testalkatú emberekkel
kipróbáltattunk, és kis igazítás után véglegesítettünk. A padok száma, hossza nőtt,
ezzel kiváltottuk a régi összefogott thonet
székeket. Kétszemélyes padok kerültek a fal
mellé az oldalhajókba is. A déli kereszthajó
fülkéjébe épült az összefogott három gyóntatószék, belül kárpitozott hangszigetelt
megoldással, térdelés és ülés biztosításával.
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séből származó koromlepedék miatt beszürkült. Több helyen évtizedes beázás,
néhol a felázás által rongálódott, helyenként a gépészeti vezetékek szakszerűtlen
elhelyezése végzett roncsolást. Szűcs Gergely és munkatársai majdnem másfél évi
munkával elvégezték a secco és a sgrafitto technikával készült felületek tisztítását,
konzerválását, retusálását és esztétikai
helyreállítását, illetve ahol szükséges volt,
rekonstrukciós kiegészítését, újrafestését is. Ez vonatkozik a figurális, az ornamentális, a geometrikus díszítésekre is,
az egyszerű sima felületekre, és az aranyozott, ezüstözött kis felületekre, a falképekre, a pilléreken lévő 14 stációra is.
Érdekesség, hogy restaurálás során előkerült egy töredék a díszítőfestés eredeti,
1886-1935 között állapotából is, melyet a
restaurátor most ügyesen be is mutatott,
meghagyva, letisztítva azt. Miközben keressük ezt a kis töredéket, számtalan finom részletet fedezhetünk fel, például azt
is, hogy egy helyen, mintegy tanúfelületként meghagyta a restaurátor a felújítás
előtti koszos állapotot, így könnyebben
össze lehet hasonlítani, mekkora a különbség. A templomban lévő öt márványból készült szobrot (Brandceisz János és
Bory György alkotásai 1935-45) mechanikai tisztítással is felfrissítette. A Szent
Antal- és Szent Teréz-szobrokat áthelyeztük az karzat alatti előtérbe, megkönnyítve így a hozzájuk fohászkodók helyzetét.
Gyönyörű aranykoronát és a jobb kezébe
jogart is kapott a szentély déli fülkéjében
álló barokk Madonna faszobor, melyet
1787-ben faragtak a ma álló templomnál
is korábban, hiszen az még az 1748-1885
között itt állt templom oltáráról való.
Templomfelújításhoz szorosan hozzátartozik az orgona felújítása is, fokozottan igaz
ez egy püspöki székesegyházban. A meglévő Angster-orgona 1907-ben készült,
melyet a huszadik század során többször

tek kiszolgálására a főhajóban indukciós
hurkot is elhelyeztünk.
A felújított templombelsőbe belépőt – a
fényviszonyok változásán kívül – a falés boltozatfestésen átesett változás hökkenti meg. A mintegy 2500 m2 festett
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felületet teljes egészében restauráltuk. A
díszítő- és figurális festést Leszkovszky
György budapesti festőművész készítette
1935-40 között. Nyolcvan esztendő alatt
a belső teljes díszítőfestés meglehetősen
elkoszolódott, az egykori gyertyák égeté-

9
átépítettek, inkább a lehetőségekhez mérten és nem mindig a legnagyobb szakszerűséggel. Jelen felújításkor az orgona teljes
szétszedése után Süveges István ócsai orgonaépítő mester megállapította, hogy mely
elemek használhatók, értékesek, és mely
elemek elavultak, vagy mentek tönkre. A
vizsgálat alapján tervezte és építette meg a
7-8 regiszterrel bővített, 3-manuálos, mintegy 2500 síppal rendelkező hagyományos
orgonánkat, mely így küllemében a régi felújításaként hat, belsejében azonban újnak,
korszerűnek mondható. Külön igényünket
elégítette ki azzal, hogy második játszóasztalt is készített, melyet a templomhajóban,
az egyik pillér elé helyeztünk. Ez orgonahangversenyek esetén behúzható középre,
így a mai igényeknek megfelelően a művész
közvetlenebb kapcsolatba kerülhet a hallgatósággal.
Mindezek mellett több kisebb helyen történt változás. A karzat alatti elválasztórács
helyett keret nélküli üvegfal készült, az új
sekrestyében a nagyobb létszámú klérus
számára biztosított előkészületi tér, illetve
kétnemű, a hívek számára is elérhető vizesblokkot létesítettünk.
A környezet felújításának legfontosabb
eleme, hogy megoldottuk a székesegyház személygépjárművel való megközelítését, ami 2000 óta – amikor gyalogos
forgalmú lett a Kossuth tér – nehezítette
az idősebb generáció templomba jutását.
Az új akadálymentes rámpán keresztül
pedig a babakocsival, kerekesszékkel érkezők, illetve a lépcsőn nehezen járók is
könnyebben betérhetnek a templomba. A
plébániaépület körül új parkolókat alakítottunk ki; a plébániaépületet is részben
felújítottuk, több, 34 évvel ezelőtti épületszerkezetet cseréltünk ki, mint például
a cserépfedés, nyílászárók, előlépcsők,
belső vizesblokkok. A teljes homlokzatfestéssel pedig üdévé varázsoltuk az épületet. A területen, a magas tömör kerítés
lebontásával, új áttört kerítés áthelyezésével pedig a katolikus iskola számára is
tudtunk parkolóhelyeket és a tömbbelső
átláthatóságát biztosítani. Régi beteljesületlen igényt tudtunk kielégíteni azzal,
hogy a körkápolna új, egymanuálos, ötregiszteres, hagyományos mechanikus
csúszkaláda rendszerű orgonát kapott,
ami a liturgia igényes kiszolgálásán túl
akár oktatási célra is felhasználható.
Ezúton is köszönetet mondok a teljes beruházás minden résztvevőjének gondos
munkájukért, a különböző szakágak együttműködéséért, a hívek türelméért, a plébános és munkatársai, a Nagyboldogasszony
Iskolaközpont, a városlakók és -vezetők aggódó figyelméért, a Magyar Állam mintegy
2,1 milliárd forintos támogatásáért. Hálát
adok a Mennyei Atyának, hogy baleset és
komolyabb konfliktus nélkül éltük végig az
előkészítés másfél és a kivitelezés két évét.
Remélem, a megújult kaposvári székesegyházat mindannyian nyitott szívvel és örömmel vesszük újra birtokba.

Kedves Testvérek!*
Az elmúlt öt évben, amióta Ferenc pápa kinevezett a Kaposvári Egyházmegye főpásztorának, sok ajándékot kaptunk a Jóistentől egyénileg és közösségileg is. Ezen
ajándékok közül elsőként a püspökségen dolgozó munkatársaimért, a paptestvéreim hűségéért, a diakónusokért, akolitusokért és a hitoktatóinkért adok hálát. Köszönet az iskoláinkban, óvodáinkban dolgozókért, a pedagógusokért, óvónőkért,
a Szociális otthon, a Szeretetszolgálat és a Jót Tenni Jó szolgálat munkatársaiért.
Hálát adok azért a közel ötszáz testvérünkért, akik a Jó Pásztor imaközösség tagjaiként „rejtekben”, csendben és hűségesen végzik imáik és szenvedéseik felajánlását
papi, szerzetesi és misszionáriusi hivatásokért. Szolgálatuk gyümölcsöző, vannak
új papi hivatások és olyanok is, akik a mi egyházmegyénket választják útjuk folytatásaként.
Nagyon hálás vagyok az Egyházmegyei Zsinatért! A zsinatot előkészítőkért, a zsinati bizottságért és a zsinat tagjaiért. Az evangelizáció szolgálatáért, a családjainkért, és az ifjúságért. Köszönöm mindazok munkáját, akik a Krisztusban való életet
szolgálják közöttünk!
Hálát adok a Porta Pacis lelkigyakorlatos központ kibővítéséért. Az új konferenciaközpontért, a vendégházakért és remeteségekért. Köszönöm Istennek, hogy több
mint egy éve elindult a Jubiláte Imádság Háza szolgálat és elkezdődött az Irgalmasság Háza kiépítése is.
A lélek templomainak megújulását szolgáló művek mellett számos templomot tudtunk felújítani egyházmegyénkben, amelyek közül kiemelkedik a Nagyboldogas�szony Székesegyház teljes felújítása. Köszönetemet fejezem ki Világos Krisztián
vagyonkezelő atyának, Mohay Gábor főépítész úrnak, a gazdasági osztály munkatársainak, a vállalkozóknak és kivitelezőknek, áldozatos és precíz munkájukért.
Örömmel jelzem, hogy kétévi munka után, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén megáldom a felújított Székesegyházat, orgonát és felszentelem
az új oltárt.
Erre az ünnepre szeretettel hívlak és várlak benneteket! Imádkozzunk, hogy ez a
templom is megteljen élettel, a zsinatunk szellemében vonzó lehessen sokaknak,
szülessenek benne közösségek és az egység példája lehessen a többi templomunk
és közösségünk számára!
Kaposvár, 2022 Nagyböjtjén
Varga László
megyéspüspök
*(Részlet Varga László megyéspüspök legújabb körleveléből)
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A politikusoknak minden reggel ki
kell mondaniuk: szolgálni fogok!
SZÖVEG ÉS FOTÓ:
LŐRINCZ SÁNDOR

E

urópa ott kezdődik, ahol
ráébred az ember az Istenhez tartozás tudatára. Ezt Vejkey Imre ország�gyűlési képviselő (KDNP), az
Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke mondta a
kaposvári Szent Margit-templomban, ahol Hit és politika
kapcsolatáról beszélt a Hit,
tudomány, kultúra című, évek
óta sikeresen zajló előadássorozat keretében.
A jogász végzettségű honatya,
aki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is képviselője, beállt ministrálni a
Rumszauer Miklós atya által
bemutatott szentmisén. Ezt
követően lépett mikrofonhoz,
s mondandója első felében
imaként hatott minden szava.
Gyakran szólítgatta az Urat,
köszönt, kért, üzent és tanított.
Egyebek mellett azt: a magukat
kereszténynek tartó politikusoknak minden reggel ki kell
mondani: „szolgálni fogok”.
Szolgálni az Urat, a nemzetet
s a családot, s a világosság oldalán részt venni a történelmi
küzdelemben. Arra kérte a Teremtőt: adjon erőt ahhoz, hogy
az Úr dicsőségére cselekedve,
tettekkel és szavakkal is építhessék Isten evilági országát.
Ezt követően a világosság és
a sötétség között vont párhuzamot.
– A bűn relativizálásával a
sátán erős lett a világban, s
ugyan a világ sötétségbe borul, de vissza kell venni a
világosság számára. S hogy
mivel? Böjttel, bűnbánattal és
imával – jegyezte meg, majd
arra kérte az Urat, legyen a
politikusok – de mindannyiunk – segítségére abban, hogy
alázatos és bűnbánó szívvel,
növekedve az erényekben,

lelkünk újra fehérré váljék. A
sötétség ugyanis megtéveszti
az embert; mondván: elég okosan élni, nem kell bölcsnek is
lenni, jóllehet: nagy a különbség e két jellemvonás között.
Nyugaton már régen elszakadtak az Úrtól, saját maguk által
kitalált mérték szerint élnek,
tagadva a teremtett világot, s
vele együtt minden értéket. A
kereszténység helyébe globális világképet képzelnek.
Elvesztették Istent, nem hisznek a Tízparancsolatban, az
áldozatvállalásban, s tagadják
a Bibliát. Amikor Finnország
egykori sokgyermekes belügyminisztere
napjainkban
kiállt a Szentírás mellett, s a

Ima a Szent Korona közelében
Megtudtuk, Vejkey Imrét foglalkoztatta az is: volt-e valaha kápolna a Parlamentben, ugyanis az imacsoport összejöveteleit
akkor állandó helyen tudnák megrendezni. Nos, a kutatások
szerint, soha nem volt kápolna az Ország Házában.
Ezért aztán Kövér László házelnökkel megegyeztek abban,
hogy a kupolában, a Szent Korona közelében lévő helyiségben tarthatják imatalálkozóikat.
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Teremtés könyvét idézte – Isten férfinak és nőnek teremtette az embert –, akkor a volt
minisztert perbe fogták: vagy
visszavonja ezt a kijelentését, s akkor szabadságvesztés
helyett csak pénzbüntetést
kap, vagy börtönbe kerül. A
miniszter visszautasította az
alkut; ha börtönbe zárják is,
kiáll Krisztus igazsága mellett.
A meghívott vendég szerint
ördögi, ami körülvesz bennünket; a liberális oldal ténykedése rosszabb az orwelli
gondolatrendőrségnél. Felülről akarják ránk terhelni deviáns ideológiájukat. A gonosz
valóban ordító oroszlánként
van közöttünk, s azt keresi, kit
nyeljen el. A társadalom lidérctüze nem más, mint az illegális
migráció, a liberális ideológia,
a genderelmélet és az LMBTQ,
amely férfi és nő misztériumát
tapossa sárba. Ezellen pedig
egyesített erővel kell fellépni;
a keresztény Európa védjegye
a nemzetállam. Látható, hogy
a világ és benne Európa nagy
veszélyben van, s mi magyarok

sem adhatjuk fel őseink álmát,
alapelveinket; a magyarság jövője a lelkünkben él. Látszódjék rajtunk az Úr ecsetvonása!
– buzdított a politikus, aki
emlékeztetett arra is: a kétely
és az ellenségeskedés kereszttüzében egyre több ember hite
van fokozódó veszélyben. A
hűség a feltétele annak, hogy
az ajándékba kapott hit tovább
éljen.
Ezt követően Vejkey Imre a
tízesztendős, „keresztényi ihletettségű”
Alaptörvényről
beszélt, amelynek előkészületeiben maga is tevékenyen
részt vett. Mivel az európai
alaptörvényekben nem szerepelnek keresztény értékek
– már azt is firtatják, egyáltalán vannak-e keresztény
gyökereink –, természetesen
folyamatosan támadják a magyar Alaptörvényt. Azért, mert
kinyilvánítja: az élet a fogantatással, s nem a születéssel kezdődik, házasság csak egy férfi
és egy nő között jöhet létre, az
anya nő, az apa férfi. E három
kulcsérv ellen harcol a Brüs�szel-Strasbourg-Soros-féle
triumvirátus.
Szó esett az egyik magyar
napilapban megjelent Krisztusgyalázó karikatúráról is,
amely ellen szót emelt a honatya, mondván: a rajz sérti a
keresztény közösséget. Első
fokon pert vesztett a bíróságon; a bírónő megkérdezte:
miből gondolja, hogy Magyarországon létezik keresztény
közösség. Aztán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tagjai is véleményt nyilvánítottak ez ügyben, melyhez a
protestáns és az ortodox egyházak is csatlakoztak, sőt még
a zsidók, a muszlimok is ellátták kézjegyükkel a tiltakozást.
Másodfokon elmarasztalták a
lapot a karikatúráért.
Mivel az előadó nevéhez fűződik a Magyar Parlamenti Imacsoport létrehozása, így a 9
éves múltról is szót ejtett. Felekezet és párthovatartozás
nélkül, bárki csatlakozhatott
a 2-2,5 órás összejövetelhez,
amelyen az adott igeszakasz
felolvasását követően kötetlen
beszélgetés keretében osztják
meg gondolataikat a politikusok. Felemelő volt hallani:
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Véráztatta alkotmányunk
A KDNP-s honatya sok helyütt megfordult a világban. Járt
Egyiptomban is, s találkozott Észak-Afrika kopt püspökével,
aki latin szentmisét mutatott be a magyar delegáció tiszteletére. Aztán egy kiszögelt, véráztatta szöveghez vezette. Arra a
kérdésre, hogy miről szól, azt felelte: a Magyar Alaptörvény
preambuluma, amit a világ püspökeinek lefordíttatott saját
nyelvükre és elküldte címükre. A vér pedig azé, akire a kiszögeléskor rálőttek.
legutóbb a Magyar Szentek
Templomának kertjében 250
hajléktalannak és szegénynek
főztek, s maguk adagolták az
ételt, sokat beszélgetve velük.

Az úgynevezett nemzeti imareggeliről is mesélt, ahova
általában 200-220-an regisztrálnak, 27 országból. Amerikai politikusok véleménye is

elhangzott, miszerint: nehezen
érthető számukra az, hogy a
kommunizmus bukása után
30 évvel, miként lehet nagyobb
lelkiséget tapasztalni a magyar
parlamenti
imacsoportban,
mint az amerikai szenátusban.
Az előadó felidézte azt is: egy
amerikai meghívásnak eleget
téve Trumph elnöknek megjegyezte: úgy érzi, Magyarországon kívül más nem nagyon
áll ki az üldözött keresztények
támogatásáért. Trumph később
jelezte: előkészítik csatlakozási
szándékukat a magyarországi
kezdeményezéshez. Napjaink-

ban viszont Joe Biden kormánya állítólag már azt latolgatja,
nem dolguk, hogy kiálljanak az
üldözött keresztények mellett,
inkább más, fontosabb ügyet
finanszíroznak.
Az előadást követően Rumszauer Miklós plébános megköszönte az előadó tüzes szavait,
karakteres megnyilvánulását,
majd megáldotta a vendéget a
jelen lévő Mátrai Márta háznaggyal, Gelencsér Attila országgyűlési képviselővel és
Dér Tamás alpolgármesterrel
együtt.
(A Somogyi Hírlap cikke nyomán)

KÖNYÖRGÉS
… Megbűnhődte?
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!
- Megérdemeljük, Uram irgalmadat?
Krisztus kegyelmezz!
Legyen dicsőség égen és földön Istennek,
hogy végre békesség legyen a jóakaratú embereknek,
hogy a föld sója, a kenyér kovásza, a világ világossága legyünk!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
- mindig, és mindnyájan az egyedül IGAZ, a mindig SZÉP és az örök JÓ értékeket
megismerve, azokat elfogadva éljünk!
- hogy megkaphassuk azt a BÖLCSESSÉGET, amelynek segítségével meg tudjuk különböztetni
az IGAZAT a hazugságtól,
a SZÉPET a talmi csillogástól,
a JÓT a rossztól,
az egymást segítő JÓAKARATOT az ellenségeskedéstől,
a SZERETETET a gyűlölettől,
a BÉKÉT a békétlenségtől és ármánytól.
a RENDET a fizikai és szellemi rendetlenségtől,
a SZABADSÁGOT az anarchiától!
Segíts, Uram, hogy
a JÓ győzzön – és ne a gonosz,
az ERŐ győzzön – és ne az erőszak,
az IGAZSÁG győzzön – és ne a gyűlölet,
a MEGFONTOLTSÁG győzzön – és ne a kapkodás,
az ÉSZ, az OKOSSÁG győzzön – ne az ostobaság,
a SZORGALOM győzzön – ne az irigység,
a TEHETSÉG győzzön – ne a könyöklés!
Add meg, Urunk,
hogy Nagyasszonyunk, Szent István királyunk és az utána következő nagy magyar szentek közbenjárására
ORSZÁGUNK a megszenvedett múltunk után, végre örök bizalommal az
		
igazi EMBERI ÉLET,
		
a NYUGALOM,
		
az EMBERSÉG,
		
a MAGYARSÁG,
		
a SZERETET és
		
a SZABADSÁG országa legyen!
Kérünk, URAM! Csak Benned bízhatunk!
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Közösségérlelő kovászként hat
a fiatalokra, de a kistérségre is
SZÖVEG: LŐRINCZ SÁNDOR
FOTÓ: KATONA ZSÓFIA
Katona István Jánosné Kricsfalussy
Beáta hitoktató, a LOGOSZ – Civilek a
Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület elnöke csaknem harminc éve kiemelt figyelmet fordít a
barcsi gyerekek és ifjak lelki-szellemi
fejlődésére, és arra törekszik, hogy a
felsőfokú tanulmányaikat végző fiatalokat is bevonja a városi programokba.
Hűséges helytállását Somogy Polgáraiért díjjal ismerte el a megyei közgyűlés.

A

kitüntetett pedagógus – mindenki
Bea nénije – a város számos iskolájában, óvodájában hitoktat. A
templomi gitáros misék meghonosítója,
hittantáborok szervezője a jelenlegi Mustármag együttes elődjével már a ’90-es
évek közepe óta szolgál rendszeresen a
szentmiséken, illetve az egyházi eseményeken, de a zenészek-énekesek számos
kulturális program közreműködői is. A
pedagógus által szervezett Mustármag
gitársuliban pedig az évek során számos
gyerek készült fel a zenekari tagságra.
– Görögkatolikus családban születtem
Szabolcs-Szatmár megyében- mesélte
Katona István Jánosné. – 1983-ig ott

éltünk, s amikor férjem erdőmérnök-tanárként állást kapott Barcson a mai
Dráva Völgye Szakközépiskolában, két
gyermekünkkel ideköltöztünk Somogyba. A harmadik gyermekünk már itt született. Néhány évig még otthon voltam
gyermekeimmel, majd – mivel korábbi

végzettségeimnek megfelelő munkát
nem találtam helyben, illetve azért, mert
egyre inkább vágytam arra, hogy pedagógus legyek – a három gyerek nevelése
mellett elvégeztem a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző főiskola
óvodapedagógus szakját és a Bárczi

Mese a hóvirágról
SZÖVEG: LÉVAY MÁRIA

E

gyszer volt, hol nem volt, valahol az
Üveghegyen túl, de az Óperenciás
tengeren még innen egy apró kis
ország, ahol sorra váltogatták egymást az
évszakok, ahogy illett. Tavaszra nyár jött,
a nyárra ősz, s bizony a tél is mindig beköszöntött, amikor eljött az ideje. Az emberek természetesnek tartották mindezt, s
őszintén örültek az évszakok váltakozásának. Tudták, mikor mi a dolguk, sőt! Azt is
tudták, mikor milyen ételt kell fogyasztaniuk. Tavasszal tavaszi főzelékeket ettek,
spenótot, sóskát, cukorborsót, majd a
nyári zöldségfélék következtek, a zöldbab,
a tök, a karfiol. Mondanom sem kell, hogy
télen ették a babot, a lencsét, a káposztát,
és a krumplit, amikor a kertben már nem
termett semmi, hisz a természet is téli álmát aludta ilyenkor.
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Emlékszem, gyermekkoromban ünnepként
éltem meg, amikor az első spenótot megláttam a tányéromon. A tél után mindnyájan ki
voltunk éhezve a friss zöldségekre. És nemcsak a friss főzelékeknek örültünk, hanem
mindennek, ami arra emlékeztetett minket,
hogy vége a hosszú, hideg télnek. Sokszor
még hó alatt feküdt a kert, de mi már izgatottan figyeltük, melyikünk veszi észre elsőként a tavasz hírnökét, a hóvirágot. Nem
ismerek bájosabb, kedvesebb és egyszerűbb
virágot a hóvirágnál, amely apró hagymájából bújik elő a föld alól. Előbb két hos�szúkás levelet hajt, aztán szárat növeszt, s ez
a törékeny szár kecses, fehér virágot ringat.
Magyarországon négyféle hóvirág ismert,
melyek közül a kikeleti hóvirág az őshonos
fajta. És ezt a virágot 2005 augusztusában,
az uniós jogszabályváltozásoknak köszönhetően az Európai Közösség egész területén
védett növénnyé nyilvánították. Természet-

védelmi eszmei értéke tízezer forint, s egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.
Emlékeim közt kedves kora tavaszi színfoltként őrzöm, az utcán egykor hóvirágcsokrokat áruló idős néniket, akik fáradságos munkával, az ezekből származó
csekélyke jövedelemmel egészítették ki
szegényes nyugdíjukat. Néha magam is
kipróbáltam, milyen fárasztó akárcsak
egy csokorra való hóvirágot is összegyűjteni, hát még többet. Az első tavaszi kirándulásunk mindig a kisberényi erdőszélre
vitt, ahol március elején fehéren virított a
domboldal a rengeteg hóvirágtól, ahogy
ma is virít, csak éppen nem szedi le többé senki, hisz a magyar ember törvényt
tisztelő fajta, s többségük nem vét ellene
akkor sem, ha maga sem érti, minek is ez a
tiltás? Józan paraszti ésszel nehéz is megérteni ezt a hóvirágtörvényt. Kiváltképp
azt, miért azok hozzák a törvényt, akiknél
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Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola Nyelv és Beszédfejlesztő szakját is.
Keresztény pedagógusként a 90-es évek
elején beiratkozott a Pécsi Püspökség
világiak számára szervezett teológiai tanfolyamára, hitoktatói megbízást kapott, és
főállása mellett a város Arany János Általános Iskolájában kezdett el hittant tanítani – nagy örömmel és lelkesedéssel.
– Később a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hittanári szakját is elvégeztem, és
a város más iskoláiban is lehetőséget kaptam a tanításra, az egyházközségen belül
pedig néhány éven keresztül felnőttek hitoktatását is végezhettem. Kezdettől nem
elégedtem meg azzal, hogy a gyerekekkel
csak a hittanórákon találkozzak, az egyházközség életébe is próbáltam bevonni
őket, megjelenni a legkisebbekkel a nagy
közösség előtt, s ezzel párhuzamosan
azon munkálkodtam, hogy kapcsolatot
teremtsek az akkori fiatalokkal. Ami ezt a
törekvést segítette, az még boldogult kamaszkorom hozadéka: a gitáron – ezen az
időközben újra divatossá vált hangszeren
– való játék. Néhány fiatallal elkezdtük a
gitáros miséket Horváth József esperes
úr támogatása mellett. Kerestem a lehetőségeket a gyerekek nyári táboroztatására
is; az újudvari táborba minden évben és
minden korosztályból sokan jutottak el
Barcsról, de az egyházmegyei szervezésű
csurgói hittanversenyen s a sportnapokon is rendszeresen ott voltak és szépen
szerepeltek a barcsi hittanosok.
2006-ban megalakult a LOGOSZ – Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület, amelynek ki más
lehetett volna az elnöke, mint a szerve-

zet ötletgazdája: Beáta. Tagjaik között
vannak a városban, illetve a kistérségben élő és dolgozó pedagógusok,
egyéb foglalkozású felnőttek – köztük:
könyvtáros, jogász, védőnő, médiamunkatárs – , valamint egyetemista, főiskolás és középiskolás fiatalok, akiknek a
városhoz való kötődését azzal igyekeznek segíteni, hogy az általuk szervezett
programokba bevonják a nagybetűs
Életbe készülőket. Mint megtudtam: az
egyesület a címében felvállaltakon kívül
rendszeresen részt vesz felkérések alapján a város kulturális és szociális rendezvényein, de a különféle iskolákkal, a
művelődési házzal, az Együtt Egymásért
Szociális Otthonnal, az Öregek Otthonával is gyümölcsöző az együttműködés, és a csapat mindenütt szívesen látott vendég.
– Tizenöt éve Sass Rudolf plébános atya
és az egyházközség támogatásával szervezünk saját nyári tábort fiataljaink részére – mondta. – Előbb Barcson, majd az
utóbbi években Drávatamásiban. Az évek
során a fiatalok egyre aktívabbak lettek; a
hittantáborok programjait önállóan szervezik és vezetik, Barcsiókia néven ifjúsági
közösséget alakítottak, ahová hívják a fiatalabb korosztály tagjait és példamutatóan foglalkoznak velük.
A Beáta által vezetett Mustármag zenekart
nemcsak a templomi szolgálatokon láthatjuk, hallhatjuk és énekelhetünk velük
együtt, hanem a barcsi rendezvényeken is.
Ugyan a tagok folyamatosan cserélődnek,
de a muzsikálás iránti lelkesedésük töretlen. Beáta természetesen igyekszik kiemelt
figyelmet fordítani a zenekar utánpótlás
nevelésére is. A kitüntetett arról is szólt,

hogy Barcs zenei életének immár hagyományos rendezvénye az „Őszi Muzsika”
elnevezésű zenés találkozó, melyen az
iskolásokon és a zenekaron kívül mindig
vendégül látnak más zenei csoportokat –
határon innenről és túlról is. Több éve karácsonyi szabadtéri muzsikát szerveznek
a Mustármag együttes közreműködésével;
a járókelőket, érdeklődőket pedig forralt
borral, teával, pogácsával kínálják. Hisznek abban, hogy kovászként vannak jelen
Barcs és a kistérség életében.
– Az évek során fontosnak tartottam
megtanítani a legkisebbekkel, miként formálható bennük a hálás lelkület, az idősebbeknél pedig mindenkor a keresztény
öröm ébresztése motivál: az élet szép, mert
Jézus feltámadt! Mindig szem előtt tartom
a Szent Ferenc-i intelmet: „Ne sokat tégy,
de azt jól!” Úgy érzem, nem tartottam be
ez maradéktalanul, mert néha sokat tettem
és nem mindig jól, de a második fele: „S
öröm lesz a béred”, az maradéktalan, mert
a béremet busásan megkaptam: az elmúlt
évtizedekben valóban sok örömben volt
részem.
Nyugdíjasként is hitoktat
Beáta elmondta azt is: nyugdíjasként a
város két iskolájában, valamint három
óvodájában kap lehetőséget, hogy az elkezdett munkát folytassa, s a hozzá való
erő, testi-lelki egészség pedig a Jóisten
ajándéka. Természetesen nem feledkezhet meg a háttérsegítségről sem, amit a
család, a munkatársak, a szülők, a fiatalok és a gyermekek szeretete, segítsége
és ragaszkodása jelent.
(A Sonline cikke nyomán)

nincs hóvirág? Elismerem, hogy odafenn
északon kihalásra van ítélve ez a növény,
de a Pireneusoktól, Közép- és Dél-Európán át, a Kaszpi-tóig, illetve a Közel-Keletig akár kaszálni is lehetne, ahogy a kisberényi erdőszélen is.
Mivel kevés vagyok ahhoz, hogy a hóvirágok érdekében bárhol is szót emelhessek, meg-elégszem azzal, hogy kedvemre örüljek az udvaromra valahonnan
idekerült néhány hóvirág-hagymának,
melyről tudom ugyan, hogy mérgezőek,
de békén hagyom őket a föld alatt. Nekem csak a viráguk érdekes, azok pedig
nem ártanak az egészségemnek, sőt! Látványuk kimondottan jókedvre hangol, s
a vidámság ugyebár a jó egészség titka.
Néhány napja már kinyíltak udvaromon
a hóvirágok. Először csak két szál árválkodott a babarózsa bokor tövében, de
azóta már társai is akadtak. Gyönyörködve figyelem őket, nem sajnálom rá az
időt. S ha már mesével kezdtem, mesével
is fejezem be soraimat: és a hóvirágaim
addig éltek, míg a hagymájuk a földben
egészséges maradt. Itt a vége, fuss el
véle!
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Kaposszentbenedeken február 20-án
délután a festői szépségű környezetben, a Petörke-völgyben, a házasságok
megerősítéséért és a boldogabb családokért sétáltak és elmélkedtek a házaspárok Világos Krisztián bárdudvarnoki
plébános kezdő és záró áldásával. A
petörkei zarándoklat a Házasság hete
zárónapi programja volt.
DR. HEGEDÜS GYÖRGY KÉPRIPORTJA

Templomi búcsú
kiállítással
Árpádházi-Szent Margit ünnepén a
kaposvári Margit-templomban ünnepi szentmisét mutatott be dr. Rumszauer Miklós plébános, püspöki
helynök. A szentmisét követően az
érdeklődők megtekinthették Szekeres
Erzsébet textilművésznek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készült grafikáiból nyílt kiállítását.
FOTÓ: DR: HEGEDÜS GYÖRGY
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Hálaadó szentmise a tüzes szavú kapitányért

Átvitorlázott a túlsó partra
SZÖVEG: LŐRINCZ SÁNDOR
FOTÓ: KLING MÁRK
Marik Tamás lelki üdvéért szólt a kaposvári Szent Imre-templom harangja január
8-án. A hálaadó gyászmisét Varga László megyéspüspök mutatta be a ferences
paptanárért, a magyar karizmatikus
mozgalom ikonikus alakjáért, a Nagyboldogasszony katolikus gimnázium néhai
igazgatójáért, akit 82 évesen, december
közepén „levettek a betegség keresztjéről” – ahogy a főpásztor fogalmazott barátja ravatalánál. A személyes hangú vis�-

szaemlékezésből kitűnt: lényéből áradó
derűjét, az örömöt szórta környezetében,
s olyan alakja volt a megújulásnak, akit
nem lehetett sztaniolpapírba csomagolni
és tömegcikként fogyaszthatóvá tenni, aki
kilógott a sorból az egyházon belül és kívül is. Ahogy hallgattam Laci atya szavait,
sokunk előtt megelevenedett Tamás atya
alakja, aki – hazatérve a kenguruk földjéről –, Ozsváth Ferenc gimnáziumigazgató
utódja lett, s abban bízott: amíg vannak
katolikus szülők, az intézménynek mindig lesznek tanulói. Akkoriban a vasárnap esti diákmiséken zsúfolásig megtelt

a Szent Imre-templom, 2 éven át Tamás
atya humorral fűszerezett, tüzes tanításai
lelkesítették a fiatalokat. Kapitány volt –
nemcsak a Balatonon vitorlázva, hanem a
Szentlélek örömcsapatában is. Ég áldjon,
kedves Tamás!

Eltemették Nikovitz atyát
SZÖVEG ÉS FOTÓ:
KLING MÁRK
Nikovitz Antal nyugalmazott
somogysárdi plébános lelki üdvéért celebrált szentmisét Varga
László megyéspüspök, a kaposszentbenedeki Szent Benedek-templomban február 3-án.
A szentmisén Somos László általános helynök, kaposfői plébános prédikációjában emlékezett a nyugalmazott plébánosra,
aki a kommunizmus áldozata
volt. A szeminárium elhagyására kényszerítette az akkori
államhatalom. 1960-ban, titokban szentelték pappá és rögtön

szolgálaton kívülre került, nem
gyakorolhatta papi hivatását.
Ez nagyon nehéz volt számára,
sok lelki gyötrelemben volt része emiatt. Ebben az időszakban
méhészkedett és mézfeldolgozással foglalkozott. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudásra
tett szert. Cikkei, tanulmányai
bizonyítják ezt.
Mivel a Jóistentől a papi hivatás
kegyelmét kapta, ezért 1998ban, papszentelése után harmincnyolc évvel elkezdte papi
szolgálatát. A kisegítő lelkészi
szolgálatát követően tizennégy
évig Somogysárdon volt plébános, így szomszédok lettünk. A

somogysárdiak ma is nagy szeretettel gondolnak Antal atyára.
A szentmisét követően a ka-

posszentbenedeki temetőben
helyezték örök nyugalomra
Nikovitz atyát.

Felújításra vár a Szent László-kápolna
SZÖVEG: BODÓ IMRE
FOTÓ: BODÓ ÁKOS
Fekete István író szülőfalujának határában
található a Svastics család sírkápolnája.
A Szent László-kápolna az 1882-85 táján
épült. Ekkor Chernel Gyuláné, szül. Svastics
Róza volt itt birtokos, így a kápolnaalapí-

tását neki tulajdonítják. Az épület tégláit
helyben égették és „S” monogrammal látták
el. A család elhunyt tagjai a kápolna alatti
kriptába temetkeztek. Legutoljára Chernel
Gyulánét helyezték itt végső nyugalomra
1939. március 4-én.
A kápolnát az 1950-es évek elején villámcsapás érte, ezt követően a kriptát kirabolták. Még gyermekkoromban hallottam
az idősebb emberektől, hogy a Cserepespusztán dolgozó, úgynevezett traktorista
lányok eltávolították a kripta fedelét, és
az ott elhelyezett koporsókat feltörték és
kifosztották. A földi maradványok később
a kápolna mögötti temetőbe kerültek.
Uzdpusztán ma már csupán a romos kápolna hirdeti a néhai település nevét. A
kápolna tetőzete, boltozatai beszakadtak,
csak a falai és tornya dacolnak az időjárással. Kovács Ernő volt gellei polgármesterrel régi vágyunk volt, hogy a kápolnát

meg kellene menteni az utókor számára.
2021. április 2-án egy lelkes göllei csapat társadalmi munkában, Novák Márk
jelenlegi polgármesterrel az élen, megtisztították a kápolnát és környékét az
évtizedes fáktól és bozóttól. Ekkor került sor a temető rendbetételére is. Majd
2021. november 8-án dr. Márton Kálmán
ügyvéddel megbeszéltük a pályázási lehetőségeket, és tervbe vettük a széleskörű
adománygyűjtést. December 21-én pedig
összeült a helyi Értéktár Bizottság, ez alkalommal többek között védetté nyilvánítottuk a kápolnát, mely önkormányzati
tulajdonban van, ezzel megkönnyítve a
pályázási lehetőségeket. A göllei önkormányzat hamarosan megnyitja azt az
alszámlát, ahova a felajánlani szánt ös�szegeket lehet utalni. E nemes feladathoz
csatlakozni kíván a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület is.
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Megjelent Lőrincz Sándor legújabb portrékötete

A kegyelem erőterében
Ízelítő a kötetből
A

kegyelem erőterében címmel a Kairosz Kiadó gondozásában múlt év végén jelent meg Lőrincz Sándornak, lapunk főszerkesztőjének legújabb kötete,
melyben ötven portréinterjú olvasható a kortárs irodalmi,
képzőművészeti és színházi élet ismert és kevésbé ismert kiválóságairól. A szerző a világi interjúalanyokon kívül az egyháziakat is különleges érzékenységgel szólította meg – szem
előtt tartva az ökumenét és az egyházi ünnepeket is. Néhány
politikus arcéle is megjelenik a fotókkal gazdagon illusztrált,
több mint 300 oldalas kötetben, amelynek előszavát dr. Simicskó István, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának
frakcióvezetője írta. A honatya egyebek mellett erre hívta fel
az olvasó figyelmét ajánlásában:
Amikor Lőrincz Sándor barátom a hitről, a hazafias identitásról, Isten megtalálásáról és az ebből következő boldogságról kérdezi interjúalanyait, éppen olyan időket élünk,
amikor a Kegyelem erőterében című kötetben összpontosuló értékek a szükség óráján jelenthetnek segítő karnyújtást,
megerősítést és motivációt a kedves olvasónak.

Balás Béla: A belső csönd kitágítja a zártságot / Varga
László: A püspökséghez is hit, humor és gyomor kell /
Somos László: Jobbá szidni senkit nem lehet, csak jobbá szeretni / Dr. Rumszauer Miklós: A migránskérdés
nem politikai, hanem nemzeti ügy / Kiss Iván: A közös
ima és a böjt ereje / Dr. Mátrai Márta: A büszke magyarság nem a hőzöngést jelenti / Maczkó Mária: A
várakozás öröme magasba emeli a szívet / Jókai Anna:
Égi küldött a küszöbön / Szászfalvi László: A képviselő
belső iránytűje / Vidnyánszky Attila: Életmesék színpadán / Papp Lászlóné: A jó dada melegszívű és puha /
Dr. Kocsis Gabriella: Először ember, s csak utána orvos
/ Dér Tamás: A szerpentinek tartják edzésben a lelket
/ Dr. Rajnics Péter: Sötétségeink Isten fényébe emelve
oldódnak fel / Dr. Giber Vilmos: „Erkölcs nélkül nincs
ember” / Sára Sándor: Az volt a dolgom, hogy tükröt
tartsak / Eperjes Károly: Csibészes büszkeséggel fogadja, ha bolondnak nézik

Korunk telis-tele van számos olyan kihívással, amelyeknek meg kell felelnünk, ám mindez óriási terhet ró nemcsak az egyénekre, hanem a családokra, sőt a nemzetekre
is. (…) A mi küzdelmünk ezúttal a lelkekben zajlik, harcmezőnk az emberi elme, fegyverünk a kimondott és a leírt
szó, pajzsunk pedig a szeretet ereje. Szeretet Isten iránt,
hazánk iránt és egymás iránt – legyen az illető hívő vagy
kereső. A keresztény hitvallás az a kovász, amely bármilyen közösséget képes egybeforrasztani, a megbocsátás
ereje minden sebet képes begyógyítani, a Teremtőbe vetett hitünk pedig átsegít a legnyomasztóbb helyzeteken is.
A szerző legújabb kötetében is elgondolkodtató, tanulságos, szívmelengető és megható gondolatokkal biztosít
bőséges muníciót ahhoz, hogy – a mindennapok forgatagából egy kicsit kiszakadva –, mély hittel, megerősített
szellemmel és megingathatatlan magyarsággal, érzékenyen reagáljunk az idők jeleire, erőt merítve a próbatételekhez. A kötet szereplőinek többsége tisztában van azzal:
Isten kegyelmi ajándékaival mindez sokkal könnyebb, hiszen a kegyelem erőterében élnek s alkotnak.

Megrendelhető:
Kairosz Kiadó
telefon: (+361) 796-7238 és 796-7239
e-mail cím: kairosz@hu.inter.net
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