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Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
 

A Szerkesztőség címe:   
8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Minden ünnep előtt, így 
húsvétkor is segíti a családi 
készülődést a Katolikus Karitász 
élelmiszerosztással. Közel 1700 
tonna élelmiszer gyűlt össze a 
Tartós szeretet országos ado-
mánygyűjtő akció során, amely-
ből több mint 21 ezer csomagot 
állítottak össze a Karitász ön-
kéntesei országszerte. A csoma-
gok átadása a plébániai karitász-
csoportoknál zajlott. 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia évről évre szervez 
tartósélelmiszer-gyűjtést nagy-
böjt idején, hogy a nehézségek-
kel küzdők mindennapi megél-
hetését segítse. „A nagyböjti 
felhívásra a Székesfehérvári 
Egyházmegyében 8500 kg tartós 
élelmiszer gyűlt össze a templo-
mokban és osztottak szét a hát-
rányos helyzetűek között. Csalá-
donként 5-8 kg élelmiszer ado-
mányt kaptak a rászorulók, 
nagycsaládosok, amelyet a Ka-
tolikus Karitász helyi csoportja-
in keresztül mintegy 1700-an 
vehettek át” – mondta el Spányi 
Antal püspök karitász elnök, a 
fehérvári öreghegyi karitászcso-
port húsvéti élelmiszerosztásán. 

A főpásztor köszönetet mon-
dott minden adakozónak és 
mindazoknak, akik lehetővé 
tették, hogy az adományok 
eljussanak a támogatásra szoru-
lóknak.  

„A legelemibb anyagi nehé-
zségek enyhítése nem kötelessé- 

ge egyetlen egyházközségnek 
sem, mégis a legtermészeteseb-
ben, bőkezűen adakoznak a 
hívek, vendégszerető módon 
kínálva fel adományukat a rászo-
rulóknak” – mondta el Kádár 
Sándorné, a Fehérvár-öreghegyi 
karitászcsoport vezetője. 

A sok utánajárással és előké-
szítő munkával összegyűlt tartós 
élelmiszer csomagokban van 
liszt, rizs, cukor, olaj, tészta, tej, 
tojás, tea és persze a gyerekek-
nek húsvéti nyuszi csokik. „Jó 
helyre, nehéz sorsúakhoz, nagy-
családosokhoz, illetve egyedül 
élő idős emberekhez juttatják el 
így az egyházközségekben mű-
ködő karitász önkéntesek az 
élelmiszercsomagokat, de nem-
csak az ünnepek alkalmával 
találnak utat rászoruló embertár-
saikhoz” – hangsúlyozta Sinko-
vicsné Máté Hortenzia egyház-
megyei karitászigazgató- helyet-
tes az átadón. 

Az Egyházmegyei Karitász 
vezető helyettese az adomány-
osztás kapcsán azt is elmondta, 
ezúttal valamivel több tartós 
élelmiszert kaptak, mint az el-
múlt években. Az emberek szí-
vesen adakoztak a templomok-
ban. A rászorulók pedig minden 
segítségnek örülnek, a tartós 
élelmiszernek éppúgy, mint 
bármilyen más támogatásnak. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 
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1,85 milliárd forintból 
újítja fel az egyházmegye a 
Székesfehérvári Szent Imre 
Általános Iskola műemlék-
épületét – 850 millió forint 
értékű kormányzati támoga-
tás, valamint 143,76 millió 
forint értékű KEHOP-pályá-
zati forrás felhasználásával. 

Az átalakítás keretében a 
12 osztálytermes általános is-
kolát további 4 teremmel, 
szaktantermekkel, kistermek-
kel bővítik, és sor kerül az 
épület energetikai felújítására 
is: korszerűsítik a nyílászáró-
kat, hőszigetelik az épületet, 
és napelemes rendszert tele-
pítenek. Az intézményben lift 
biztosítja majd az akadály-
mentesítést, a járható tetőfö-
dém szintjén pedig iskolaud-
vart létesítenek. A sportudvar 
többfunkciós, központi kö-
zösségi térré válik – használ-
ható lesz aulaként vagy akár 
színház- és rendezvénytér-
ként, tornaszobaként is. A te-
tő megemelése lehetőséget ad 
egy új tanári szoba kialakítá-
sára, és felújítják az iskola ét-
termét, melegítő konyháját is. 

Az április 25-i sajtótá-
jékoztatón  Spányi Antal szé-
kesfehérvári  püspök  az  egy-

házmegye   pasztorális  céljai 
közül kiemelte a fiatalok ke-
resztény nevelését, tanítását. 
A felújítás célja, hogy a Szat-
mári Irgalmas Nővérek épü-
lete alkalmas legyen a kor-
szerű oktatásra a rendszerben 
gondolkodó egyházmegye 
számára. „Azt szeretnénk, 
hogy ezt az iskolát – amely 
jelenleg szép és kedves isko-
la, jól működő iskola, magas 
színvonalon tudja az oktatást 
végezni, és amelynek a neve- 

lő munkája is kiváló – tudjuk 
bővíteni, és több gyermek, 
több család számára tudjuk 
biztosítani a lehetőséget a ta-
nuláshoz.” A megyéspüspök 
köszönetet mondott a kor-
mányzatnak a lehetőségért, és 
hozzátette, hogy a valóban 
fontos projekt megvalósításá-
ért az egyházmegye kész ál-
dozatot hozni: átcsoportosí-
tással biztosítják a fennmara-
dó összeget a beruházáshoz. 

Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester örömét fejezte 
ki, hogy a Belvárosban egy 
meghatározó, emblematikus 
épületegyüttes újul meg, így a 
komoly forrásból megvalósu-
ló beruházás műemléki vonat-
kozásban is kiemelkedő. A 
felújítás jelentőségéről így fo-
galmazott: „Gyerekekről van 
szó: kisebbekről és egy kicsit 
nagyobbakról. Amikor óvodá-
ról, iskoláról, óvodai-iskolai 
felújításról, illetve egy-egy 
ilyen környezet megújításáról 
beszélünk – egy közösség jö-
vőjéről beszélünk. Nem min-
degy, hogy a közösség jövőjét 
képviselő gyerekek milyen 
körülmények között nőnek 
föl.”  
A polgármester köszönetét fe-
jezte ki az egyházmegyének a 
feladatok és a komoly  saját 
erő felvállalásáért. Kiemelte, 
hogy a kivitelező székesfehér-
vári  cég  „bentlakással” oldja 
meg a felújítási munkálatokat 
– amihez gratulálva türelmet 
kért a pedagógusoktól, a csa-
ládoktól és a környéken köz-
lekedőktől. 

A műszaki adatokat ismer-
tetve Dózsa István egyházme-
gyei vagyonkezelő hangsú-
lyozta, hogy a műemléképület   

homlokzata ugyan megújul, 
de nem változik – a beruházás 
igazi értéke a funkcióját, fel-
használását érintő változás. 
Hét új helyiség, galériás tanári 
szoba, gumiborítású sportpá-
lya, egy izgalmas, zöld felüle-
tű átjáró az étkezőbe és egy 
nagy multifunkciós aula: a ki-
alakítások az épület mind a 
négy szintjét érintik. 

Már  valóban  nagyon szű-
kösen férnek el az épületben, 
mondta el Csák Lajos iskola-
igazgató. Köszönetet mondva 
azt fogalmazta meg, hogy egy 
másfajta építkezés is elkezdő- 

dik hamarosan, amely egy ér-
tékben még gazdagabb, össze-
tartó közösség megerősödését 
jelenti majd az iskolában a 
felújítás során. 

A szerződést Spányi Antal 
megyéspüspök és Halenár Ist-
ván, a kivitelező SHS-ÉPÍTŐ 
Tervező és Kivitelező Kft. 
ügyvezetője írták alá. 

Az eseményen jelen volt 
Ugrits Tamás pasztorális hely-
nök, iskolabiztos. 

 
Forrás:  

szekesfehervar.hu  
Fotó: Somogyi Tamás 

Ismét „Kék sétát” szervez-
tek április 2-án, az autizmus 
világnapján Székesfehérváron. 
A „Ragyogj kékben!” jelszó-
val elindított nemzetközi moz-
galomhoz az Autisták Orszá-
gos Szövetsége fehérvári 
tagszervezete, a Más Fogyaté-
kos Alapítvány csatlakoztatta 
a várost. Idén a székesfehérvá-
ri önkormányzat és a fehérvári 
egyházmegye mellett több 
oktatási intézmény is részt 
vett a szervezésben.  

A „Kék sétán” jelen volt 
Mahlerné Köfner Anikó kura-
tóriumi elnök, Spányi Antal 
megyéspüspök, és dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter is. 

Az autizmus nincs össze-
függésben az értelmi képessé-
gekkel, viszont az autizmussal 
élők kapcsolatteremtő és kom-
munikációs képességei, szoci-
ális-érzelmi megnyilvánulásai 
eltérnek az átlagostól. A Vi-
lágnapon, amely az autizmus 
spektrumzavarra irányítja a 
figyelmet, számos szervezet 
és  az  egyház képviselői, köz- 

tük Spányi Antal megyés-
püspök, az esemény fővédnö-
ke is kifejezte elkötelezettsé-
gét a szemléletformálás és az 
elfogadás mellett.  

A résztvevők az Országal-
mánál találkoztak, és a Fő 
utcán sétáltak végig. Az Au-
tista Klubhoz, valamint az 
Autisták Országos Szövetsége 
székesfehérvári Info-Pontja és 
a Más Fogyatékos Alapítvány 
által elért érintettekhez és 
családjaikhoz csatlakoztak az 
Arany János Iskola Budai és 
Seregélyesi úton működő 
tagozatainak diákjai, az Ez-
redéves Iskola néhány tanuló-
ja, az Érted Vagyunk EGYMI 
diákjai, a csókakői Autifarm 
lakói és a Szent Kristóf Ház 
lakói is. 

És hogy a figyelemfelkel-
tés sikerült, jelzi, hogy nem 
csak autizmussal élők család-
tagjai, barátai, és nem csak 
pedagógusok vettek részt idén 
a kék sétán. 

 
Berta Kata 

Fotó: szekesfehervar.hu 

https://www.szekesfehervar.hu/kezdodik-a-szent-imre-altalanos-iskola-es-ovoda-felujitasa-es-bovitese
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sét megelőző napokban elvé-
gezték első szentgyónásukat. 

Ugrits Tamás atya beszé-
dében a 4. században élt Szent 
Cirill, Jeruzsálem püspökének 
a fiatalokhoz szóló szavait 
idézte azokhoz, akik kereszt-
ségük után elsőáldozásban ré-
szesültek. A püspöki biztos 
elmondta: ma sem tanít mást 
az Egyház, mint hogy a ke-
nyér valóban Jézus Szent Tes-
te és a bor valóban Szent Vére 
az Eucharisztiában. „Az Egy-
ház ma is azt kéri mindannyi-
unktól, hogy jó lelkiismeret-
tel, lelkünknek vidám és tiszta 
arcát őrizzük meg, abban nö-
vekedjünk. Őrizzük meg igaz-
nak ezt a belső lelki arcot, 
hogy gyermekeink növekedje-
nek hitben, reményben és sze-
retetben. Imádkozzunk értük 
és mutassunk példát, hogy a 
keresztény hitben lelki fiatal-
ságuk, szépségük, arcuk vi-
dámsága, tisztasága megma-
radjon most és mindörökké.” 

A szentbeszédet követően  
a lelki és gondolati felkészítés  

után várakozással telve álltak 
a templomban az elsőáldozás-
ra várók, hogy, égő gyertyá-
val a kezükben megújítsák 
keresztségi fogadalmukat, 
majd életükben először szent-
áldozáshoz járuljanak.  

Az iskola elsőáldozói miu-
tán Krisztus testét magukhoz 
vették, ünnepélyesen ígéretet 
tettek Jézusnak, hogy min-
dennap imádkoznak, vasárnap 
misére járnak és gyakran ál-
doznak, rendszeresen gyón-
nak és másoknak a Mennyei 
Atya gyermekeként, sok örö-
met szereznek. 

A szentmise után Ugrits 
Tamás atya a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házba invitálta elsőáldozóin-
kat és családtagjaikat, ahol 
harmadikosaink verses-dalos 
műsorral, egy-egy csokor vi-
rággal, a szülők képviselőivel 
együtt, köszönték meg a fel-
készítést tanítóiknak. 

 
Dunai Rita és Berta Kata 

Fotó: Nagy Anikó 

Első alkalommal vették 
magukhoz az Oltáriszentséget 
a Szent Imre Iskola harmadik, 
negyedik valamint ötödik év-
folyamos tanulói Székesfe-
hérváron a Szent Imre temp-
lomban április 27-én. Ugrits 
Tamás pasztorális helynök, 
iskolabiztos az Eucharisztiá-
ban jelen lévő Jézussal való 
első találkozáson arra bíztatta 
a diákokat, hogy keresztény 
életük középpontjában min-
dig az Úrral való találkozás 
legyen, a kenyér és a bor vé-
tele által. 

Az iskolabiztos köszöntöt-
te az iskolaigazgatót, az első-
áldozásra készülőket, hozzá-
tartozóikat, a családtagokat, 
és a megjelent pedagóguso-
kat. „Öröm és büszkeség van 
a szívünkben, amikor gyer-
mekeink sikert érnek el, le-
gyen bármilyen verseny, akár 
sport, sakk, vagy egy kulturá-
lis, művészeti eredmény, 
vagy éppen tanulmányi ver-
seny. De mekkora büszkeség 
és öröm,  amikor  a  lelki  élet  

területén sikerül gyermekin-
ket nevelni, oktatni, sikerül 
győzelemre vinni, eredménye-
ket elérni. Mert a lelki életnek 
is megvan a küzdelme és a 
mérhető eredménye. Ilyen 
győzelem az első szentgyónás 
elvégzése és ilyen öröm és 
büszkeség a mai szentáldozás. 
Gyermekeink nem egy arany-
érmet kapnak, hanem szívük-
be kapják meg Jézus valósá-
gos Szent Testét, hogy meg-
őrizve istenfiúságukat, gyer-
meki lelkületüket; növekedje-
nek korban, bölcsességben és 
kedvességben Isten és az em-
berek előtt.” 

Az elsőáldozók mielőtt első 
alkalommal vették magukhoz 
az Oltáriszentséget, gondos 
felkészítésben részesültek 
Ugrits Tamás atya vezetésé-
vel, illetve hitbéli tudásukat is 
folyamatosan gyarapították a 
Schreinerné Rodler Katalin ta-
nító hittanóráin. Hogy tiszta 
lélekkel részesüljenek a leg-
szentebb Eucharisztia vételé-
ben,  az  elsőáldozási szentmi- 
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rült sor a hagyományos kör-
menetre a belvárosban, amely-
nek során elénekelték a Te 
Deumot. Majd visszatérve a 
templomba, a litániát köve-
tően a hívek áldásban része-
sültek. 

Húsvétvasárnap, Urunk 
feltámadásának napján Spányi 
Antal megyéspüspök homíliá-
jában hangsúlyozta: „Krisztus 
húsvéti feltámadása arra hív 
meg bennünket, hogy újjászü-
lessünk, krisztusi emberként 
szülessünk újjá, új erkölcsi 
tartással, új gondolkodásmód-
dal. Naponta döntenünk kell, 
mert a gonosz, az istenellenes 
erő éppúgy jelen van a világ-
ban, mint ahogy jelen van a 
világban az Isten” – mondta a 
főpásztor, majd hozzátette: 
„Engedjük húsvét örömét szí-
vünkbe, hagyjuk, hogy átjár-
jon bennünket, és értsük meg, 
hogy a hit sohasem volt ma-
gánügy. Szívből kívánom, 
hogy ez az öröm töltse el lel-
künket, nemcsak egyetlen 
napra, hanem életünk minden 
napján” – zárta ünnepi gondo-
latait a főpásztor. 

 
Berta Kata 

Képek:  
Somogyi Tamás 

örökkön örökké” – imádkozta 
a főpásztor, majd a megszen-
telt tűzről meggyújtott húsvéti 
gyertyát az asszisztencia kísé-
retében bevitte a templomha-
jóba, közben a diakónus éne-
kelve hirdette: „Krisztus vilá-
gossága!” Az igeliturgia ószö-
vetségi olvasmányait követő-
en, a húsvéti örömének, az 
Exultet elhangzása után ki-
gyúltak a fények, megszólalt 
az orgona, és ismét szóltak a 
csengők. Az újszövetségi ol-
vasmányokat követte az Úr 
feltámadásának evangéliuma, 
Lukács evangélista szerint.  
Ünnepi beszédében a főpász-
tor kiemelte: „Láttuk Krisztus 
halálát és Krisztust a sírban. 
És most ünneplünk valami 
egészen újat; a harmadnapja 
lezárt sírban lévő előjön, di-
csőségben, hogy igazolja min-
dazt, amit mondott, és igazolja 
mindazt, ami az embernek re-
mény és öröm.” A szentbe-
széd után vízszentelés és a ke-
resztség liturgiája következett, 
mely során egy fiatal felnőttet 
részesített a keresztség és bér-
málás szentségében a megyés-
püspök. A szentmise ünnepé-
lyesen folytatódott, és az Oltá-
riszentség visszatért a temp-
lomba. A szentmise végén ke- 

lotavárosi Kálváriánál, Spányi 
Antal megyéspüspök vezeté-
sével. Idén sok százan jöttek 
el, hogy imádsággal és ének-
kel kísérjék Jézus útját a ti-
zennégy stáción keresztül, Pi-
látus ítéletétől a sírbatételig. 
Az idei keresztút-járáson a 
család állt a püspök elmélke-
déseinek középpontjában. A 
közös keresztút-járáson részt 
vett Székesfehérvár polgár-
mestere, dr. Cser-Palkovics 
András, a város alpolgármes-
terei és önkormányzati képvi-
selői is. 

A nagypénteki igeliturgiát 
és szertartást ugyancsak a 
Szent Imre-templomban 
Spányi Antal megyéspüspök 
vezette, aki a csöndes bevo-
nulás után arcra borult az ol-
tár előtt. A szertartás ünnepé-
lyesség nélkül, a legnagyobb 
egyszerűségben zajlott. Majd 
az olvasmányok fölolvasása 
után a passió eléneklése kö-
vetkezett. „Új életet kaptunk, 
új életet kezdhetünk” – hang-
súlyozta Spányi Antal püspök 
szentbeszédében. „A bűnbo-
csánat nem valami távoli re-
mény, hanem minden keresz-
tény ember számára fölkínált 
lehetőség.” A szertartásban 
elhangzottak az egész világért 
mondott egyetemes könyör-
gések, amelyet a kereszthódo-
lat követett.  

Nagyszombaton a húsvét 
ünnepének előesti miséje tűz-
szenteléssel kezdődött a Szent 
Imre-templom előterében; a 
sötétségből kivezető fény és 
világosság által a gyász 
csendjét a remény és öröm fé-
nyességévé változtatva. „Jé-
zus Krisztus, tegnap és ma, Ő 
a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa 
és az Omega. Övé az idő és 
Övé az örökkévalóság. Övé a 
dicsőség  és  a  hatalom mind- 

A szent három nap, nagy-
csütörtök, nagypéntek és az 
ünnepélyes húsvéti vigílián, 
nagyszombaton emlékezik 
meg a kereszténység Jézus 
Krisztus kínszenvedéséről, 
kereszthaláláról és feltámadá-
sáról.  

Nagycsütörtökkel elkez-
dődött a húsvéti szent három 
nap, az egyházi év legfonto-
sabb időszaka. Délelőtt a püs-
pöki székhelyeken ország-
szerte megtartották a krizma-
szentelési misét, amelyen a 
főpásztorok megszentelték a 
szentségek kiszolgáltatásához 
használt olajokat.  

Nagycsütörtökön este, az 
utolsó vacsora emlékére ce-
lebrált ünnepi szentmisét 
Spányi Antal megyéspüspök 
a Szent Imre-templomban. A 
főpásztor szentbeszédében 
hangsúlyozta: ezen az estén 
Jézus szeretetének három leg-
nagyobb tanújelét adta; meg-
alapította az Oltáriszentséget, 
a papságot, amely mindenkit 
bekapcsol az egyház életébe a 
szentségek által, és megmosta 
tanítványai lábát, hogy példát 
mutasson a szolgáló szeretet-
re. A szentbeszédet követően 
a megyéspüspök a miseruhát 
leváltva vászonkendőt kötött 
maga elé, és megmosta a fe-
hérvári plébániák képviselő-
testületeiből érkezett 12 férfi 
lábát. Az Oltáriszentséget őr-
zési helyére, a mellékoltárhoz 
vitték, majd az oltárfosztás 
szertartásával zárult a mise. A 
szentmise után a hívek az 
egyházmegye kispapjainak 
vezetésével imádságos vir-
rasztást tartottak. 

Hagyományosan közös  
keresztúttal emlékeztek Szé-
kesfehérvár hívei és papjai 
Krisztus kereszthalálára 
Nagypénteken délután,  a  Pa- 
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a kapacitások bővítésére 
nincsenek elegendő forrása-
ik, így ez a forrás nagyon 
fontos volt a szervezet szá-
mára.  

A Katolikus Karitász 
hálózatának infrastrukturális 
fejlesztése a hátrányos hely-
zetűek felzárkóztatása érde-
kében” elnevezésű projekt 
keretében 3 helyszínen 1 
meglévő épület felújítása és a 
szolgáltatások bővítését, a 
rászoruló célcsoportok igé-
nyeit figyelembe vevő bőví-
tése, valamint 2 új logiszti-
kai, koordinációs központ 
építése, továbbá fejlesztési, 
katasztrófavédelmi és szociá-
lis célú eszközök, járművek 
beszerzése valósul meg. A 
fejlesztések során a Katoli-
kus Karitász új központjai 
Felsőzsolcán és Székesfehér-
váron, a célszerű kialakítás-
sal és a szükséges eszközök 
beszerzésével katasztrófa- és 
vészhelyzeti mentéshez, 
gyorssegélyezéshez,  újjáépí- 

téshez szükséges tevékeny-
ség is lehetővé válik, így a 
Katolikus Karitász vészhely-
zeti bázisaiként is működnek 
majd. Pécs városában a Kato-
likus Karitász regionális fela-
datellátását segítő koordináci-
ós, képzési és önkéntes köz-
pont kerül kialakításra a meg-
lévő épületek felújításával és 
berendezésével. 

Az ünnepség végén a Kato-
likus Karitász székesfehérvári 
logisztikai központjának idő-
kapszulájába elhelyeztek 
néhány kordokumentumot, 
többek között egy okiratot a 
jelenlevő közéleti és egyházi 
vezetők aláírásával.  

Az alapkövet Spányi Antal 
megyéspüspök, a Katolikus 
Karitász elnöke áldotta meg, 
Écsy Gábor karitászigazgató-
val és helyezte el a megjelent 
támogatókkal. 

 
Berta Kata 

Fotó:  
Simon Erika 

A karitatív szervezetek in-
tézmények, modellprogramok 
és segélyakciók működtetésé-
vel jelentős mértékben részt 
vesznek a szociális gondosko-
dás területein a rászorulók el-
látásában. Az országos hatás-
körű és jelentőségű segély-
szervezetek infrastrukturális 
fejlesztésére kiírt EFOP pá-
lyázaton a Katolikus Karitász 
650.000.000 Ft vissza nem té-
rítendő támogatást nyert el 
egy logisztikai központ létre-
hozására. Székesfehérvár ön-
kormányzatának további tá-
mogatásával az Alba Ipari Zó-
nában indulhat el idén április-
ban a beruházás. Az alapkőle-
tétel ünnepségét, április 8-án 
Spányi Antal megyéspüspök, 
a Katolikus Karitász elnöke 
nyitotta meg. 

A Karitász elnöke elmond-
ta, a segélyszervezetek, így a 
Katolikus Karitász is saját for-
rásból, adományokból és költ-
ségvetési támogatásokból biz-
tosítják működésüket, a rászo-
ruló célcsoportokért végzett 
programjaikat. A fejlesztésre, 
a kapacitások bővítésére nin-
csenek elegendő forrásaik, így 
ez a forrás nagyon fontos volt 
a szervezet raktárbázisainak, 
eszközparkjának bővítésére, 
továbbá a meglévő ingatlanok 
fejlesztésére és ezen keresztül 
a hátrányos helyzetű csopor-
tok felzárkóztatása, segítése 
szempontjából. 

A kormány a segélyszerve-
zeteknek mintegy 4,5 milliárd 
forint támogatást biztosít, így 
az ország harmincöt települé-
sén, negyven helyszínen való-
sulhatnak meg beruházások – 
mondta Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkára. Az államtit-
kár  beszélt  az  összefogásról,  

amely lehetővé teszi hat nagy 
karitatív szervezet 650-650, 
míg a három kisebb 200-200 
millió forintos támogatását. 
„Ez a hatalmas fejlesztés azért 
is jelentős, mert 9 éve kiürese-
dett a karitatív szervezetek tá-
mogatása, és nem voltak meg-
felelő rendelkezések tevékeny-
ségük biztosítására.”  

Fülöp Attila szociális ügye-
kért és társadalmi felzárkózá-
sért felelős államtitkár a Kari-
tász munkájáról, a másokról 
való gondoskodásról, mint 
nemzetstratégiai ügyről be-
szélt. Hangsúlyozta, a szociá-
lis terület lényege a közösség-
építés, és nem egy bajbajutott 
ember magánügye, és nem is a 
bajbajutott ember és az állam 
magánügye – az mindannyi-
unk ügye.” 

Ünnepnapnak nevezte az 
alapkőletétel eseményét dr. 
Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere, aki 
az építési helyszín fontosságát 
emelte ki. „Egy hosszú évtize-
dek óta fejlődő ipari gazdasági 
környezetben Székesfehérvár 
megmutathatja, hogy a jelen-
tős magyar tulajdonú cégek 
között méltó helye van a kari-
tatív szervezetnek.” 

A Székesfehérváron épülő 
karitász logisztikai központot 
Forgács József projekt szak-
mai vezető mutatta be, aki el-
mondta, a létesítmény a helyi 
és környékbeli, valamint a 
nyugati országrész szociális 
feladatellátását biztosítja, vala-
mint az önkéntesek bázisa is 
lesz. 

A segélyszervezetek, így a 
Katolikus Karitász is saját for-
rásból, adományokból és költ-
ségvetési támogatásokból biz-
tosítják működésüket, a rászo-
ruló célcsoportokért végzett 
programjaikat.  A  fejlesztésre, 
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A Székesfehérvári Egy-
házmegye hitoktatóknak és 
lelkipásztori munkatársaknak 
szóló nagyböjti lelkigyakorla-
tát Spányi Antal megyéspüs-
pök szentmisével nyitotta meg 
március 30-án. Beszédében 
rávilágított: a legjobb módja a 
gyermekek tanításának, ha 
életünk példájával bemutatjuk 
nekik azokat a keresztény ér-
tékeket és igazságokat, ame-
lyeket szeretnénk, hogy meg-
értsenek és beépüljön életük-
be. A szentmise után a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házban folytatódó napon 
a hitoktatási referensek egy 
különleges keresztútra hívták 
a jelenlevőket. 

„Az Isten ismeretet, a hitet 
a fiatalok elé kell élni, erőtel-
jesen megélni, mert eszmé-
nyekre van szükségük, ame-
lyekre fogékonyak” – mondta 
a főpásztor, majd az aktuális 
evangéliumi részről, a farize-
usról és a vámosról szóló pél-
dabeszédről elmélkedett. Jé-
zus szavai szerint az egyik 
igaznak tartotta magát, de 
nem vált javára, a másik meg-
maradt önmaga, bűnösnek 
vallotta magát, és mégis meg-
kapta a kegyelmet. „Az ember 
könnyen esik önmaga igazolá-
sának kelepcéjébe, megma-
gyarázza bűneit, felmenti ma-
gát körülményeivel, és azzal, 
hogy mások is ilyenek. Köny-
nyen csapdába ejtenek a gon-
dolkodásunkat befolyásoló, a 
szellemi életben zűrzavart 
keltő hírek a világból. A ha-
zugságok, a féligazságok az 
értékeket meghamisítják, a 
pillanatnak élő ember életstí-
lusát hirdetik, életfelfogását 
erősítik. Ebben a minden bűnt 
jóváhagyó toleranciában a sa-
ját tudatlanságunk is összeza-
varhat bennünket. Fontos, 
hogy  azt  az  igazságot keres- 

sés és a kereszthalál stációi is 
helyet kaptak, mint az emberi 
élet súlyos küzdelmeivel való 
találkozás színterei. Az elmél-
kedések után a megjelentek a 
köszönet és a hála szavaival 
egy papírvirágot helyeztek el a 
teremben felállított kereszt 
előtt.  

A  püspöki  zárszó után,  az  

egyházmegye elismeréseként 
a hitoktatók ajándékokat ve-
hettek át, amelyek hasznosak 
lehetnek a hittanóra megtartá-
sához, és húsvéti gondolatokat 
húzhattak az idei ünnep elmé-
lyítésére. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

sük, amit az egyház tanít, 
mert segítséget kapunk ab-
ban, hogy mit kell meghalla-
nunk, tennünk, hinnünk és él-
nünk. Ez a nagyböjt arra hív, 
hogy világosan nézzünk 
szembe önmagunkkal, és az 
átlagosnál jobban keressük, 
mi az igazság.” 

A megyéspüspök arra is 
felhívta a figyelmet, elsődle-
ges feladatunk példát mutatni 
a gyermekeknek, hogy meg-
tapasztalják, Krisztus szerete-
te éltet minket. „Ne csak az 
igaz Isten-ismeretet követel-
jük, hanem segítsük őket, 
hogy aszerint is éljenek, és 
maradjon meg bennük fel-
nőttként is a megújulás kész-
sége, a hitben való elmélyülés 
utáni vágy. Sohase „hűljön” 
ki a szívük a bennünket meg-
váltó Isten szeretetére, ne vál-
janak felszínes emberekké, 
hanem készek legyenek tanú-
ságtevő módon a világot for-
málni” – fejezte be beszédét a 
megyéspüspök.  

A hitoktatókat és lelki-
pásztori munkatársakat Ugrits 
Tamás pasztorális helynök 
köszöntötte a teljesen megtelt 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban. Örömét 
fejezte ki, hogy a katekéták 
számára egyre inkább érték a 
lelki nap, a közös összejöve-
tel, amelynek elsődleges érté-
ke, hogy érezhetik, nincsenek 
egyedül, mellettük áll az egy-
ház, a papok, a munkatársak. 

A lelki nap második felé-
ben a hitoktatási referensek 
egy különleges keresztútra 
hívták kollégáikat. A zenés, 
képes vetítés alatt a keresztet 
hordozó Jézus anyjával, Má-
riával, Cirenei Simonnal, Ve-
ronikával, a siratóasszonyok-
kal való találkozásait fiktív 
párbeszédek formájában el-
mélkedték végig.  De  az  ele- 

Az idei év volt a negyedik 
alkalom, hogy megrendezték 
Enyingen a Rügypattintó 
futást, melyre a Kristóf Ház 
fiataljai is meghívást kaptak. 
Április 16-án reggel kicsit 
meg voltunk ijedve, mert az 
előző napi eső miatt elég nagy 
sár volt. Hat fiatallal indul-
tunk útnak, akik nagy lelkese-
déssel várták a rendezvényt.  

A megnyitó és a rajtszá-
mok felvétele után mindenki  
a maga módján teljesítette    
az 1200 méteres távot.  Ezen-
kívül lehetőség volt még 5, 10 
és 21 km-es távok megtételé-
re is.  

A versenyzés után a tele-
pülésen  működő  sportszerve- 

zetek bemutatói következtek 
(karate, jóga, nordic walking, 
foci), valamint különböző 
sporteszközök kipróbálására 
volt lehetőség (kettlebell, 
TRX, airsoft, pingpong). A 
fiataloknak az evezőpadon 
való edzés tetszett a legjob-
ban. Rögtön jött is az ötlet, 
hogy de jó lenne egy ilyen a 
támogatott lakhatásban. A 
hideg batyus ebéd elfogyasztá-
sa után jókat beszélgettünk a 
Polgárdi tekerespusztai és a 
Viktória Rehabilitációs Köz-
pont lakóival. A tombolasor-
solás után fáradtan, de tele 
élményekkel indultunk haza. 

 
Karitász 
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vagkirály alakjának, akiről 
püspökelődje, Prohászka sza-
vait idézte: ,,A magyar esz-
mény Lászlóban lett keresz-
ténnyé és szentté. Szent László 
nem tanít; ő nem apostol; de ő 
küzd, harcol, s győz a keresz-
ténységért. A nép hajlamait, 
harci hagyományait, bátorsá-
gát, vitézségét lépteti be az ed-
dig inkább csak tűrő, szenve-
dő, csöndes megadású keresz-
ténységbe, s ezzel vezeti be az 
egyházat a magyar népéletbe. 
A népnek ugyanis a hős, a da-
lia, a vitéz harcos tetszik. A ré-
gi vitézséget Szent László tün-
tette föl önmagán; e jellemvo-
nása által szívén ragadta meg a 
nemzetet; öröme s eszmény 
László lett; dicshimnuszt zeng 
a legenda róla; alakjába bele-
szövődik a keresztény lelkesü-
lés minden nagy gondolata s 
meleg érzelme.”  Spányi Antal 
püspök beszélt Szent László 
európai szemléletéről, amely 
egyben az ország stabilitásá-
nak és megszilárdulóban lévő 
keresztény kultúrájának védel-
mét is jelentette. Kirajzolta 
egy régió körvonalait, amely 
Horvátországtól a magyar, 
cseh, lengyel területeken át 
egészen a keleti keresztényég 
határáig terjedt, de nem egyet-
len birodalomként, hanem a 
szövetségesek összetartása és 
emberi közelsége révén. 

Szent Istvánt elismerik, mint 
államalapítót, Szent Lászlót 
viszont legendának tekintik a 
mai napig."  

A stáb forgatott például a 
székelyderzsi és a gelencei 
templomban, melyek az 
Unesco Világörökség részei, 
illetve a filmben bemutatják a 
nagyváradi székesegyházat, 
amely Közép-Európa legna-
gyobb barokk temploma. A 
filmben csak egyházi szemé-
lyek szólalnak meg: Gábor 
Zoltán katolikus pap, Kovács 
István, a sepsiszentgyörgyi 
unitárius egyházközösség 
közügyigazgatója. A doku-
mentumfilmben bemutatásra 
kerül minden keresztény 
felekezet temploma, amelyek 
elsősorban falfestményekkel 
őrzik a Szent Lászlói hagyo-
mányt, legendát. 

A filmvetítést Heinczinger 
Miklós „Mika”, a Misztrál 
együttes alapító tagjának 
koncertje követte, aki a film 
zenéjének szerzője. 

 
Berta Kata 

Fotó: Lugosi Balázs 

A középkori Magyaror-
szág – történeti, politikai és 
lelki értelemben véve is – 
egyik legjelentősebb alakját, 
Szent László királyt III. Béla 
király kérésére III. Celesztin 
pápa avatta szentté 1192-ben. 
„Egész életét - a harcos vitéz-
ség mellett - a keresztény 
szelídségben élte. A Szent 
László-i férfiúság egyenes, 
szilárd. Az igazságot védi, az 
elvekért síkra száll, meri vál-
lalni a felelősséget” – hang-
súlyozta köszöntőjében még 
a megyéspüspök. 

Vakler Lajos rendező-
szerkesztő a bemutatón el-
mondta: „Úgy gondoltam, 
hogy a Szent István-filmet 
folytatni kell, hiszen 2022-
ben az Aranybulla nyolcszá-
zadik évfordulója lesz. Kör-
bejárjuk a Kárpát-medencét, 
ha úgy tetszik, az egykori 
nagy Magyarországot. Most 
Erdélyre került sor. … 

„Egyszerű volt a dolgunk, 
mivel gyakorta járunk Szé-
kelyföldön, és felfigyeltünk 
arra, mennyire élő még ma is 
náluk a Szent László-kultusz.  

A fehérvári Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban mutatták be Vakler 
Lajos, az Árpád-ház nagy kirá-
lyait bemutató dokumentum-
film-sorozatának újabb epizód-
ját és a filmhez kapcsolódó, Si-
mon Erika fotóriporter alkotá-
saiból rendezett fotókiállítást 
április 8-án. „Olyan kort élünk, 
amikor Szent László nyomán 
újra fel kell fedeznünk a ke-
resztényi erő értékét a mai erő-
kultusszal szemben” – hangsú-
lyozta a filmbemutató előtt 
Spányi Antal megyéspüspök. 
„Az erő önmagában nem érték, 
nem cél, hanem eszköz. Az erő 
lélek, akarat, odaadás.” 
Székesfehérvár Önkormányza-
ta és a Székesfehérvári Egy-
házmegye támogatásával a Fe-
hérvár Televízió stábja Erdély-
ben járt, hogy ott Szent László 
nyomában haladva megmutas-
sák, mennyire élő ma is a lo-
vagkirályt övező tisztelet. 
Vakler Lajos rendező, Megyeri 
Zoltán operatőr és a vágó, 
Szentmiklósi Dávid vállalták a 
dokumentumfilm elkészítését. 
Az alkotás tizenhárom telepü-
lésen kalauzolja végig a néző-
ket, fókuszban a Szent László-
legendát bemutató templomok-
kal és falfestményekkel. 

A főpásztor köszönetet 
mondott az alkotóknak, hogy 
méltó emléket  állítottak  a Lo- 

Június 10-én, Pünkösdhétfőn kerül megrendezés-
re idén Székesfehérváron a Bregyó Közi Ifjúsági Sza-
badidő Központban a 14. Egyházmegyei Nap. A ta-
lálkozó délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart. 

 
Ebben az évben is szeretettel hívjuk keresztény csa-

ládjainkat a találkozóra, ahol a gyermekjátékok mellett 
minden korosztálynak színvonalas lelki-szellemi progra-
mot kínálunk. 
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lamint a 2020-ban Budapesten 
megrendezésre kerülő közpon-
ti rendezvényeket. A főbb elő-
készületi események közül ki-
emelte az ún. „Forráspont” if-
júsági eucharisztikus napot, 
amellyel a fiatalok is készül-
nek a kongresszusra, 2019. 
szeptember 21-én.  

A köztes programokra ki-
térve a főtitkár elmondta, most 
vagyunk a második évben, 
amely a NEKtek! – Veletek! - 
Minden forrásom belőled fa-
kad (Zsolt 87,7). – mottóval 
indult. Ez az év lehetőséget ad 
arra, hogy az Egyház közössé-
geit megerősítse, és a szerve-
zésbe, az imádságba, közös-
ségépítésbe bekapcsolják a vi-
lágiakat. Az első év során 
hangsúlyt kapott a szentség-
imádás a „Szentségimádás Is-
kolájával”, a második évben 
pedig a szentmise kerül a fó-
kuszba. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy nemcsak a progra-
mok, a regisztráció miatt érde-
mes felkeresni a https://
www.facebook.com/nek2020/ 
-ot vagy  a www.iec2020.hu 

oldalt, hanem a tematikus évek 
ötletfüzetei is letölthetők on-
nan.  

A harmadik év a misszió 
éve lesz, amely elsősorban a 
tanúságtevő, hiteles keresztény 
életre fókuszál. A következő 
füzetet Pünkösdkor adják ki és 
Michael White Tom Corcoran: 
Újraépítve című könyvét is, 
amely arról szól, hogyan lehet 
egy élettelen plébániából misz-
sziós plébániát építeni.  

A főtitkár a 2020-as ren-
dezvények közül a nyitó szent-
misére külön felhívta a figyel-
met. „A 2016-ban Cebu City-
ben rendezett kongresszuson 
5000 gyermek vett  részt az el-
sőáldozáson. A budapesti nyitó 

ki-NEK!” című előadásán 
Fábry Kornél hangsúlyozta: 
„Az Eucharisztikus Kong-
resszus Magyarország szá-
mára nagy lehetőség a világ 
előtti kulturális és spirituális 
bemutatkozásra, arra, hogy 
bemutassuk hazánk hitéletét, 
hogy sok keresőt vonzzunk 
magunkhoz, hogy az Egyház 
tanúságot tegyen a Krisztus-
tól kapott örömhírről, amire 
egy világeseményen nagyon 
sokan odafigyelnek.” 

 
Berta Kata 

Fotó: Molnár Viktória 

rendezvényre szintén meghív-
juk az elsőáldozókat. A Le-
gyél Te is részese az életre 
szóló élménynek! – felhívásra 
már regisztrálni lehet a Kong-
resszus honlapján.”  

Fábry Kornél atya beszélt 
a Kongresszusra tervezett 
közös szentségimádásról a 
Szent István Bazilika előtt, 
valamint az Eucharisztikus 
gyertyás körmenetről a Hősök 
teréig. 

A „Legyetek tehát irgal-
masok” – Minden forrásom 
belőled fakad (Zsolt 87,7).   
Ki-NEK? Mi-NEK?  Minden- 

„A 2020. szeptember 13–
20-ig, Budapesten megrende-
zésre kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
olyan világesemény lesz, 
amely minden jó szándékú em-
bernek szól. Mert mindenki 
kapott meghívást Isten Orszá-
gába” – mondta Fábry Kornél, 
a NEK főtitkára Székesfehér-
váron, a Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Házban 
tartott előadásában március   
27-én.  

Kornél atya arról beszélt a 
fehérváriaknak, hogy a világ-
méretű ünnepségsorozat sze-
retné közelebb hozni az Euc-
harisztiát az emberekhez, és 
célja az is, hogy a katolikusok 
tanúságot tegyenek hitükről. 
„Mert van mit mondaniuk a vi-
lágnak. Nem mindegy, hol 
töltjük az örök életet és kivel” 
- mondta a főtitkár, majd hoz-

zátette: „Az Eucharisztikus 
Kongresszuson Jézus Krisztust 
ünnepeljük, ez egy hatalmas 
lehetőség arra, hogy az Egyház 
tanúságot tegyen a Krisztustól 
kapott örömhírről, amire egy 
világeseményen nagyon sokan 
odafigyelnek.” 

Az Eucharisztikus Kong-
resszus történetének áttekinté-
se után a főtitkár a magyaror-
szági kongresszust megelőző 
három, pünkösdtől pünkösdig 
tartó előkészületi évről beszélt, 
amelynek már az eredményei 
is megvannak. Megnyíltak a 
templomok, sok helyen reggel-
től késő estig van lehetőség 
szentségimádásra, vagy akár   
0–24 órában is.  

Elmondta, milyen progra-
mok várhatók még a nagy ren-
dezvényig, hol tart a szervezés, 
vagyis milyen háttérmunka 
zajlik a NEK Titkárságán. Be-
mutatta a soron következő, va- 
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21. alkalommal szerveztek 
Regionális Karizmatikus Ta-
lálkozót a Székesfehérvári 
Egyházmegyében. Az Evezz a 
mélyre Lukács evangéliumá-
ból való idézettel meghirdetett 
alkalmat május 1-jén a fehér-
vári Magyarok Nagyasszonya 
Templomban rendezték meg.  

Tornyai Gábor plébános az 
Effeta közösségre bízva a 
szervezést, hívta össze az egy-
házmegye karizmatikus kö-
zösségeit. „Az egyházközség 
számára a Szentlélek az életet 
jelenti, hiszen olyan közösség-
ként létezünk, amit a Szentlé-
lek hívott és gyűjtött egybe. 
Ez a mai nap különösen is 
fontos közösségünk számára, 
hiszen a plébánia egyik ima-
csoportja, közössége, az 
Effeta szervezte ezt az alkal-
mat. Az egyházmegye minden 
pontjáról meghívták a kariz-
matikus lelkiséghez tartozó 
embereket, csoportokat. Ez 
így nemcsak helyi ünnep lett, 
hanem közösségi ünnep, az 
egyház ünnepe. Emberek, aki-
ket az Isten szeretete megra-
gadott és úgy ragadott meg, 
hogy rá tudnak csodálkozni 
saját megajándékozottságukra, 
azok tudtak így együtt lenni és 
ünnepelni.” – mondta köszön-
tőjében a plébános. 

Az alkalmon dicsőítés, ta-
nítás és a szokásostól elté-     
rő formában tanúságtételek 
hangzottak el. Egy Lélek - 
Három út - címmel Kunszabó 
Zoltán, állandó diakónus, az 
Új Jeruzsálem közösség alapí-
tó-vezetője, a Magyar Katoli-
kus Karizmatikus Megújulás 
Nemzeti Szolgáló Bizottságá-
nak elnöke, Sipos Gyula, a 
Szeretet Földje Szolgálat ve-
zetője és Magasi Mónika, 
csákvári  hitoktató  egy interjú 

beszélgetés keretében vallot-
tak arról, hogyan szólította 
meg és hívja ma is őket a 
Szentlélek az Egyház szolgá-
latára, Krisztus követésére. 
Gyógyító imaalkalmat tartott 
Gerendai Sándor csákvári 
plébános.  

Az egész napos szentség-
imádás mellett gyónásra, lelki 
beszélgetésekre és közbenjáró 
imára is volt lehetőség. A 
gyermekeknek hitoktatók, és 
az Antióchia közösség tagjai 
szerveztek programot. 

A találkozón Tornyai Gá-
bor plébános arról beszélt, a 
lelkiségi napot azzal a szán-
dékkal hozták létre, hogy 
akik eljönnek, azok hallják 
meg újra Jézus hívó szavát. 
„Jézus szólít minket és a ka-
rizmák által követésére hív. 
Jézusnak szokása, hogy kihív 
bennünket, kihív a megszoká-
sainkból, az önzésünkből, a 
biztonságunkból. Az aposto-
lok ezt élték meg, amikor a 
csodálatos halfogás élményét 
átélték. Egész éjszaka dolgoz-
tak, küszködtek, de amikor 
Jézussal találkoztak, akkor 
azt mondta nekik: Evezzetek 
ki a mélyre és vessétek ki újra 
a hálót, hogy a biztonságo-
tokból, a megszokásaitokból, 
a rutinotokból lépjetek ki.”  –  

nek fontosak.” – emelte ki a 
főpásztor, majd így folytatta: 
„A keresztény ember küldeté-
se, hogy a világ felé tudjon ta-
núskodni. Az igazi karizma ar-
ról szól, hogy megtalálom en-
nek a módját, mert kinyílok a 
Szentlélek számára, magamat 
átadom Neki. Nem a Szentlel-
ket akarom saját céljaimra fel-
használni, hanem hagyom, en-
gem használjon fel a Szentlé-
lek. Hogy tudjak világos fo-
galmakkal, világos élettel, 
vonzó élettel hitről szóló pél-
dát mutatni a világnak. Amiről 
Szent Pálnál is olvasunk, ami-
kor a karizmákról szól, a nyel-
veken való beszélésről. Na-
gyon fontos, hogy a hitben va-
ló elmélyedésre nagyon nagy 
hangsúlyt fektessünk, és tanul-
juk, ismerjük meg a hitet. Nem 
azt, hogy el tudjuk mondani az 
Egyház imáit tökéletesen, ha-
nem hogy azt az igazságot, 
amit Krisztus hozott, azt a ta-
nítást, amit az Egyház közve-
tít, azt fogadjuk be, és életün-
ket ez formálja. A mai világ-
ban sokan vannak, akik ezt a 
tiszta, világos, határozott taní-
tást hiányolják és várják az 
Egyház részéről.” – zárta be-
szédét. 

A szentmise végén a püs-
pöki áldás után a találkozó 
imádsággal és dicsőítő dalok-
kal zárult. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

hangzott el a beszédben. 
„Nagyon nagy kísértése a ke-
reszténységünknek, de a hét-
köznapjainknak is az, hogy a 
rutin és a megszokás rabjaivá 
válunk. Hogyha nem halljuk 
meg az ebből kihívó szót, ak-
kor beszűkül az életünk. De 
ha meghalljuk azt, hogy 
„Evezz a mélyre”, lépj ki 
vagy hagyd a megszokottat, 
akkor ez az élet felé vezet 
bennünket. Az egyik legfon-
tosabb dolog, hogy a keresz-
ténységünk az egy élettel teli, 
örömmel teli valóság.” 

A találkozó egyik csúcs-
pontja volt, a közös szentség-
imádás Spányi Antal megyés-
püspök vezetésével, majd a 
főpásztori szentmise. A püs-
pök beszédében azt hangsú-
lyozta, amikor fogyatkozóban 
van a hit a világban, nagyon 
fontos kérdés, hogyan tudjuk 
megélni kereszténységünket, 
Krisztus követésünket. „A hit 
talán azért van fogyatkozóban 
a mai világban, mert kevés a 
hitről szerzett tudásunk, bi-
zonytalan a hitünk. Ezeket a 
fehér foltokat, hiányosságokat 
szeretnék sokszor betölteni 
olyan gesztusokkal, olyan for-
mákkal, amelyekkel a világ 
nem tud mit kezdeni. Ezek 
csak  önmagunk  számára lesz 
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Tizenkét diák részvételével 
rendezték meg április 5-én a 
X. Fehérvári Versünnep dön-
tőjét. A zsűri magas színvo-
nalú produkciókat láthatott a 
Városháza Dísztermének 
színpadán, a fiatalok szavala-
taikkal bizonyították, hogy 
szeretik és értik is a verseket. 

A Versünnep győztese a 
zsűri döntése alapján Kneifel 
Nóra lett, aki Gyóni Géza: 
Csak egy éjszakára című ver-
sét szavalta. 

A X. Fehérvári Versünnep 
zsűrijének elnöke ezúttal is 
Kubik Anna Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas Érdemes Mű-
vész volt, a zsűri tagjai között 
pedig Závodszky Noémi szín-
művész, Vakler Lajos újság-
író, Bobory Zoltán író, költő 
és Tornyai Gábor plébános 
atya kapott helyet. 

A döntő megnyitóján 
Hagymásy András, a Fehér-
vár Médiacentrum Kft. ügy-
vezető igazgatója kiemelte, 
évről évre látszik, hogy ebben 
a városban számos olyan te-
hetség nevelkedik, akik mél-
tán állnak színpadra és mutat-
ják meg tehetségüket az egész 
városnak.  

A X. Fehérvári Versünnep 
fináléjában Balázs Fanni 
Fernando Passoa: Pacal portói 
módra,  Kneifel Nóra Gyóni 
Géza: Csak egy éjszakára..., 
Csengey Márton Arany János: 
Visszatekintés, Rásky Gergő 
pedig Szabó Lőrinc: Kalibán 
című versét szavalta. Kiss 
Viktória Reményik Sándor: 
Vájd ki, Brunner Mátyás 
Kosztolányi Dezső: A rút va-
rangyot véresen megöltük, 
Kerényi Réka Szilvia Dsida 
Jenő: Elárul, mert világít, Far-
kas Eszter Kőmíves Kelemen: 
Magyar népballadáját szólal-
tatta meg. Baksa Ervin István 
Karinthy Frigyes: Előszó, 
Krencz Virág Zsófia 
Reményik Sándor: Szeretné-
lek mellen ragadni..., Szipola 
Antal Ady Endre: Finita, Ba-
lázs Fanni és Cser-Palkovics 
Gergely pedig József Attila: 
Minden rendű emberi dolgok-
hoz című versével érkezett a 
döntőre.  

A szavalatok után a zsűri 
döntéshozatalra vonult vissza, 
majd a rendezvény két fővéd-
nöke, Spányi Antal püspök és 
Cser-Palkovics András pol-
gármester  köszöntötte  a  ver- 

senyzőket és a hallgatóságot. 
„Ezen a Versünnepen olyan 
ajándékokat kaptunk, melyek 
fontosak az ember életében. 
Nem valamiféle ünnepi kaca-
tot, hanem valamit, ami elkí-
sér bennünket, ami az életün-
ket teszi jobbá és gazdagabbá. 
Fontos ez nekünk most, ami-
kor azt látjuk, hogy bizonyos 
törekvések olyan emberi érté-
keket szorítanak háttérbe, 
vagy próbálnak elvalótlaníta-
ni, amelyek hozzá tartoznak 
egy nemzet létéhez, de hozzá 
tartoznak egy ember létéhez 
is. A gyökerek, a nyelv, a 
szellemiség, a hagyomány, 
mindaz, ami megtart bennün-
ket." - fogalmazott Spányi 
Antal megyéspüspök.  

Köszöntőjében dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter arról szólt, hogy a X. Fe-
hérvári Versünnep után nyu-
godtan mondhatjuk, hogy a 
város kulturális és oktatási 
életének hagyománya lett ez a 
rendezvény. Székesfehérvár 
polgármestere köszönetet 
mondott mindenkinek, aki 
segített ebben, különösen a 
Fehérvár Médiacentrumnak, a 
zsűri tagjainak és a tehetséges 
diákok tanárainak. 

A zsűri döntését Kubik 
Anna Kossuth- és Jászai Mari-
díjas Érdemes Művész ismer-
tette: a harmadik helyezett 
Kiss Viktória, a második he-
lyezett Csengey Márton, az 
első helyezett pedig Kneifel 
Nóra lett. 

A Fehérvár Médiacentrum 
különdíját Farkas Eszter ve-
hette át Hagymásy András 
igazgatótól, míg Rásky Gergő 
a SZÉPHŐ Zrt. különdíját 
kapta. Szintén különdíjas lett 
Cser-Palkovics Gergely,  aki a 

a Jobtain Kft. különdíját ve-
hette át. 

A győztes, Kneifel Nóra, a 
Teleki Gimnázium végzős 
diákja nem először vett részt a 
Versünnepen. A komoly té-
mákat boncolgató költemé-
nyek a kedvencei, nagyon 
szereti József Attila verseit, 
mégis Gyóni Géza verset 
hozott a döntőre. Mentora 
Varga Gabriella színésznő 
volt.  

A zsűri elnöke, Kubik 
Anna Kossuth- és Jászai Mari-
díjas Érdemes Művész értéke-
lésében kiemelte, hogy a vers-
mondás igényes műfaj, amibe 
sok munkát kell beletenni, 
kemény órák, napok, hetek és 
hónapok munkája van egy jó 
produkció mögött. „Úgy gon-
doljuk, hogy magányos műfaj 
a versmondás és mégis közös-
ségformáló erő. Ha a döntősök 
egymásra néznek életük folya-
mán bármikor, mindig cinkos-
ság lesz a szemükben, ami 
azért születik meg, mert arra 
gondolnak, hogy magasrendű 
gondolatokat tudnak kifejezni 
olyan formában, amit csak a 
költők tudnak megálmodni." - 
mondta el Kubik Anna szín-
művész. 

 
Forrás és további képek: 

szekesfehervar.hu 

https://www.szekesfehervar.hu/kneifel-nora-nyerte-a-x-fehervari-versunnep-dontojet
https://www.szekesfehervar.hu/kneifel-nora-nyerte-a-x-fehervari-versunnep-dontojet
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Május 13. (hétfő) 17.30 óra 
a Székesfehérvári Horvát  

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

Horvát táncház 
 

A táncházat vezeti: 

Rodekné Blahó Márta 
a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője 

 

Harmonikán közreműködik: 

Halász László 

a Kolo együttes vezetője 
 

A belépés díjtalan! 
 

A rendezvény a „Horvát Táncház” 
című sorozat részeként kerül bemutatásra,  

melynek támogatója: 
Miniszterelnökség Egyházi  

és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága  
 
 

Május 14. (kedd) 17.30 óra 

Hegyekről és a lélekről 
„A hegy, mint szimbólum. Határhelyzeteink  

természete az énfejlődés tükrében.” 

Nedeczky Júlia 
hegymászó – pszichológus 

 

vetített képes előadása 
 

Az előadáson közreműködik: 

Farkas Virág 
 

Nedeczky Júlia  
azon kevés hölgyek egyike,  

akik jártak 8000 méteres csúcson,  
és aki emellett pszichológiával és zenével is foglalkozik. 

 
 

Május 16. (csütörtök) 17.30 óra 
Dr. Csókay András idegsebész ajánlásával 

  

MENNYORSZÁG ÉS POKOL 
Az afrikai orvosmissziókban 

 

Dr. Fodor Réka 
belgyógyász  

előadása 
 

„Több országban voltam ösztöndíjas (Svédország, Nagy-
Britannia, Thaiföld). Pályafutásomat a mentőknél kezdtem, 
majd 2006-ban szakvizsgáztam háziorvostanból. 8 évig saját 
praxist vezettem Fóton, jelenleg a sürgősségi betegellátásban 
tevékenykedek, és az egészségmegőrzést, prevenciót taní-
tom.” 
„2018 januárjában elmentem Csókay András idegsebész elő-
adására, aki négy nappal később indult Nigériába, egy katoli-
kus kórházba. Odamentem hozzá az előadás után, elmondtam 
neki, hogy egy belgyógyászati misszióra készülök Afrikába. 
Neki köszönhetem, hogy eljuthatok ugyanabba a nigériai kór-
házba, ahol ő dolgozott. Így az infrastruktúra és az emberi se-
gítség, ami nélkül odakint mozdulni se tudnék, jobban 
a rendelkezésemre áll majd.  Ott  még  a  sima penicillin is hat  

egy tályogos mandulára, ami az európaiakra sokszor már ha-
tástalan, de hiába kerül átszámítva csak háromszáz forintba, ha 
azt sem tudják megfizetni. Egy missziós orvosnak nagyban kell 
gondolkodnia ahhoz, hogy a kint töltött ideje hatásos legyen, 
vagyis annyi pénzt kell gyűjtenie, hogy ott helyben megvásárol-
hassa a betegeinek a szükséges gyógyszereket. Az előadásai-
mon könnyes szemeket látok, megveszik a könyvemet, adakoz-
nak. Ha nem végezném a felkészülés, az alamizsnagyűjtés mun-
káját, talán én is csak olyan embereket látnék, mint akik itt jár-
nak körülöttünk ebben az üzletközpontban, leszegett fejjel, föl 
sem nézve. A derű, életigenlés nem anyagi kérdés, hanem lelki 
irányultság. Az európai emberek anyagi jólétre és célra törekvé-
se jó dolog, de csak akkor, ha nem folyton a nincsre koncentrá-
lunk. Afrikában egyszerre van jelen a pokol és a mennyország. 
Pokoli dolog az, amikor idegsebészként látom, hogy egy kis-
gyermeket simán meg lehetett volna menteni egy egyszerű mű-
téttel, de hiányzott az életben maradásához háromszáz dollár. 
Ott van azonban a mennyország is, mert a cudar körülmények 
ellenére is élő, mély hit jellemzi az ottaniakat – a legnagyobb 
szegénység, nyomor közepette is. 
A hívő ember célja, hogy ne maradjon meg csupán az ész szint-
jén, hanem jusson el a belső megtapasztalásig, és az a közösségi 
élmény, amit átélünk az afrikai orvosmissziónk során, meghoz-
za ezt a megtapasztalást.” 

 

Bemutatásra kerül 

AFRÉKA című könyve 
 

Ajánlott támogatási összeg: 500 forint! 

 
 

Május 21. (hétfő) 

A „Zenei nevelésért” Alapítvány 
20 éves jubileumi 

hangversenye 
 
 

Május 22. (szerda) 18 óra 

a Musica Bella Vonószenekar  
évadzáró koncertje 

 

Vezényel: 

dr. Szabó Balázs 
 
 

Május 27. (hétfő) 17 óra 
Útkereső Filmklub 

 

AZ IDŐK JELEI 
magyar dokumentumfilm (2018.) 65 perc 

 

Rendező:  

Krisztics Dezső, Szögi Lackó 
 

Képesek vagyunk-e ma is a négy sarkalatos erény - az igazsá-
gosság, a mértékletesség, a lelki erősség és az okosság -  men-
tén élni az életünket, vagy ez csupán utópia egy olyan társada-
lomban, amely morális válságot él meg, mert elvesztette a ka-
paszkodóit?  A film többek között erre keresi a választ   

 

A belépés díjtalan! 
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Május 30. (csütörtök) 17.30 óra 
a Székesfehérvári Horvát  

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

A magyar-horvát kiegyezés  
megkötése és következményei 

 

Előadó: 

Schwärczwölder Ádám 
történész, VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori 

Kutatócsoport tagja 
 

A belépés díjtalan! 
 

A rendezvény a „Horvát-magyar kapcsolatok  
a dualizmus korában” című sorozat részeként  

kerül bemutatásra, melynek támogatója: 
Miniszterelnökség Egyházi  

és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 
 
 

Június 3. (hétfő) 17.30 óra 
a Székesfehérvári Horvát  

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

Horvát táncház 
 

A táncházat vezeti: 

Rodekné Blahó Márta 
a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője 

 

Harmonikán közreműködik: 

Halász László 

a Kolo együttes vezetője 
 

A belépés díjtalan! 
 

A rendezvény a „Horvát Táncház” 
című sorozat részeként kerül bemutatásra,  

melynek támogatója: 
Miniszterelnökség Egyházi  

és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága  
 
 

Június 25. (kedd) 16 óra 
Megemlékezés  

Gyóni Géza költőre 
Születésének 135., halálának 102 évfordulóján 

 

„Csak egy éjszakára  
küldjétek el őket…” 

(Az első világháború „Radnótija” volt) 
 

Előadó: 

Toldi Éva 
pedagógus, szerkesztő, újságíró 

Ingyenes gyermekprogramok  
minden héten: 

 

Minden szerdán 9.30-11 óráig 
 

Felfedezem a világot… 
játékkal 

mozgással 
alkotással 

zenével 

csak játékosan! 
 

Komplex játékos foglalkozás  
2-3 éves gyermekeknek 

 

Jelentkezés és információ: 

Kamarás Emese 
06 20 368 8844 

 

Minden kedden 9.30 órától 

Csipogó Csibevár 
 

Szeretettel várjuk a 0-3 éves babákat és szüleiket  
a népi kultúra alapjain nyugvó  

énekes, mondókás foglalkozásokra 
Alakítsunk ki egy közös nyelvet! 

Fejlesszük a közös kommunikációnkat  
és tanuljunk egymástól a zene segítségével! 

Akár repertoárbővítés, akár csak a közös éneklés a cél. 
 

A dalolást vezeti: 

Berki Lilla 
népi ének tanár 

Nem csak a gyermekekre gondolunk: 

 

Csütörtökönként 10-12 óráig 

Csak nagyszülőknek 
Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe 

 

Játékmester segítségével  
ismerkedhetnek meg 

újfajta társasjátékok szabályaival 
 

Várunk minden érdeklődő nagyszülőt! 
 

A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 
 

Bejelentkezni lehet az telefonszámokon: 

0622 502 888  /  0630 463 3484  /  0630 4716069 
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BÉRMÁLÁS MÓRON 
Május 12-én  (vasárnap) 10 
órakor a móri templomban 
bérmál Spányi Antal megyés-
püspök. 
 
PÜSPÖKI SZENTMISE  
BOGNER MÁRIA MARGIT  
HALÁLÁNAK  
ÉVFORDULÓJÁN 
Május 12-én (vasárnap) 17 
órakor Érd-Óvárosban ünnepi 
szentmise keretében emléke-
zik meg Spányi Antal püspök 
az egyházmegye papságával 
Bogner Mária Margit vizitáci-
ós nővér halálának évforduló-
járól. Ezután imádkoznak a 
nővér sírjánál  boldoggá ava-
tásáért. 
 
A STEPHANUS – DÍJAK  
ÁTADÁSA 
Május 13-án (hétfőn) 11 óra-
kor a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem dísztermében 
(Budapest VIII. kerület, 
Szentkirályi u. 28.) a Szent 
István Társulat szervezésében 
idén huszonhetedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
Szent István Könyvhét, a ke-
resztény szellemiségű könyv-
kiadók legnagyobb hazai se-
regszemléje.  
A könyvhetet Erdő Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom-
budapesti érsek, a Szent Ist-
ván Társulat fővédnöke nyitja 
meg. A megnyitón bemutatás-
ra kerülnek a könyvhét újdon-
ságai, majd Erdő Péter  bíbo-
ros, valamint Spányi  Antal 
székesfehérvári megyéspüs-
pök, a Magyar Katolikus  Rá-
dió vezérigazgatója a Stepha-
nus Alapítvány elnöke átadják 
az idei Stephanus-díjakat: teo-
lógiai kategóriában Robert 
Sarah bíborosnak, az Istentisz-
teleti és Szentségi Kongregá-
ció prefektusának, irodalmi 
kategóriában pedig Szelestei 
Nagy László irodalomtörté-
nésznek.  
 
EGY NAP A  
FOGYATÉKOS EMBEREK  
BEFOGADÁSÁRA  
A MUNKA VILÁGÁBA  
„A NEKED MUNKA,  
NEKEM ÁLOM”  
PROGRAM  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Május 16-án (csütörtökön)  
Székesfehérváron idén is meg-  

templomban bérmál Spányi 
Antal megyéspüspök. 
 
SZENT ÁGOTA NAP  
SÁRSZENTÁGOTÁN  
Május 19-én (vasárnap) Sár-
szentágota Község Önkor-
mányzata, a Magyar Rákelle-
nes Liga Sárszentágotai Alap-
szervezete és a Szent Ágota 
Plébánia szervezésében idén is 
megrendezésre kerül, immár 
hetedik alkalommal a Szent 
Ágota Nap. A 14.15-kor kez-
dődő program 16 órakor ünne-
pi szentmisével zárul. 
 
FEHÉRVÁR  
KÖSZÖNTI KATONÁIT 
ÜNNEPSÉG 
Május 20-án (hétfőn) a Vörös-
marty Színházban, 18 órakor 
Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata idén is 
megrendezi a hagyománnyá 
vált „Fehérvár köszönti kato-
náit” ünnepséget. A megújuló 
honvédséget befogadó város 
kifejezve katonáinak a kultu-
rális és közéletben vállalt fon-
tos szerepét, gálaműsor kere-
tében elismerések átadásával 
tiszteleg a katonák előtt. Az 
eseményen részt vesz Spányi 
Antal megyéspüspök. 
 
BÉRMÁLÁS  
LAJOSKOMÁROMBAN 
Május 25-én (szombaton) 10 
órakor a lajoskomáromi temp-
lomban bérmál Spányi Antal 
megyéspüspök. 
 
BÉRMÁLÁS  
OROSZLÁNYBAN 
Május 25-én (szombaton) 16 
órakor az oroszlányi templom-
ban bérmál Spányi Antal me-
gyéspüspök. 
 
BÉRMÁLÁS AGÁRDON 
Május 26-án (vasárnap) az 
agárdi templomban 9.30 óra-
kor bérmál Spányi Antal me-
gyéspüspök. 
 
HŐSÖK NAPI  
MEGEMLÉKEZÉS  
A DON-KANYAR  
EMLÉKKÁPOLNÁNÁL 
Május 26-án (vasárnap), Hő-
sök napján a Székesfehérvári 
Egyházmegye 15 órakor a 
Don-kanyar Emlékkápolnánál 
(Pákozd, Mészeg-hegy) meg-
emlékező ünnepséget szervez,  

amelynek keretében Spányi 
Antal megyéspüspök mutat 
be szentmisét a hősi halotta-
kért, a háborúk áldozataiért. 
 
EMLÉKTÁBLA A HŐSI 
HALOTTAK EMLÉKÉRE  
A PÜSPÖKSÉGEN 
Május 28-án (kedden) a Szé-
kesfehérvári Püspökség kert-
jében az I. világháború hősi 
halottainak tiszteletére emlék-
táblát helyeznek el, délelőtt 
10 órakor a Krajczáros Ala-
pítvány, a Bársony István 
Alapítvány, a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör szer-
vezésében. Az emléktáblát    
a díszkörtefa mellé helyezik 
el, melyet az I. világháború 
centenáriuma alkalmából, a 
Nagy Háború hőseinek emlé-
kére ültettek el az elmúlt 
esztendőben. 
 
A 2019. ÉVI BÓLYAI-DÍJ 
ÁTADÓ GÁLAEST 
Május 29-én (szerdán) 18 
órakor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében 
lesz a Bolyai-díj Alapítvány 
kuratóriuma által szervezett 
2019. évi Bólyai-díj átadó 
gálaest, amelyen részt vesz 
Spányi Antal megyéspüspök.  
A Bolyai-díj azon magyar 
állampolgárságú, illetve ma-
gyar származású személynek 
adományozható, aki nemzet-
közi mércével is kimagasló 
eredményt ért el a tudomá-
nyos kutatás, fejlesztés, a 
tudományos utánpótlás neve-
lése, illetve ezek eredményei-
nek a társadalmi-gazdasági 
életben való hasznosítása 
terén. 
 
KÖZÖS  
SZENTSÉGIMÁDÁS  
AZ EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSRA  
KÉSZÜLVE 
Május 30-án, a régi „Áldozó-
csütörtök” napján 17 és 19 
óra között a Székesfehérvári 
Egyházmegye minden temp-
lomában szentségimádást 
tartanak egyházmegyénk lelki 
megújulásáért, papi és szerze-
tesi hivatásokért, a családo-
kért és a 2020-ban megrende-
zésre kerülő Eucharisztikus 
Kongresszusért. 
 

Berta Kata 

valósul a „Neked MUNKA, 
nekem ÁLOM” program a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei Karitász szervezésében. 
A szemléletformáló nap lehe-
tőséget ad arra, hogy a fogya-
tékos résztvevők együtt dol-
gozhatnak egy számukra érde-
kes munkahely munkatársával, 
egy őket érdeklő munkakör-
ben, és testközelből figyelhetik 
meg egy munkahely minden-
napi tevékenységeit. A nap 9 
órakor sajtótájékoztatóval 
kezdődik a Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Házban. 
 
A „HOZOMÁNY  
- HAGYOMÁNY” CÍMŰ  
KIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓJA 
Május 17-én (pénteken) a 
Herendi Porcelánmúzeumban 
(8440 Herend, Kossuth L. u. 
140.), 14 óra 30 kerül sor a  
Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt., a Herendi Porcelánművé-
szeti Múzeum Alapítvány és a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum szervezésében  a 
„Hozomány - hagyomány” cí-
mű kiállítás megnyitójára. 
Ünnepi beszédet mond: Spányi 
Antal Székesfehérvári me-
gyéspüspök, Dr. Cser-Palko-
vics András Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város polgár-
mestere. A megjelenteket 
köszönti: Smohay András a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum igazgatója, Dr. 
Simon Attila, a Herendi Porce-
lánmanufaktúra Zrt. vezérigaz-
gatója. A kiállítást megnyitja: 
Mons. Ugrits Tamás a Székes-
fehérvári Egyházmegye pasz-
torális helynöke. 
 
BÉRMÁLÁS  
DUNAÚJVÁROSBAN 
Május 18-án (szombaton) 10 
órakor a dunaújvárosi temp-
lomban bérmál Spányi Antal 
megyéspüspök. 
 
BÉRMÁLÁS  
ALSÓSZENTIVÁNON 
Május 18-án (szombaton) 16 
órakor az alsószentiváni temp-
lomban bérmál Spányi Antal 
megyéspüspök. 
 
BÉRMÁLÁS  
TATABÁNYA-BÁNHIDÁN 
Május 19-én (vasárnap) 11 
órakor    a   tatabánya-bánhidai  

http://szentistvankonyvhet.hu/stephanus-dij/
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„A keresztény családi élet 
értékeinek bemutatása a mé-
diában” címmel a VII. De-
mográfia, egészség- és szoci-
álpolitika tudományos ren-
dezvénynek adott otthont a 
Városháza május 3-án. A tu-
dományos rendezvényt meg-
előzően Fehérvár polgármes-
tere és Prof. emeritus Dr. 
Bártfai György, a program fő-
szervezője a konferencia elő-
adóival, meghívott vendégei-
vel közösen tartottak sajtótá-
jékoztatót. 

Első alkalommal lépte át a 
Duna vonalát a Demográfia, 
egészségpolitika című tudo-
mányos konferencia, amelyet 
Kecskemét, Gyula, Szeged, 
Tusványos, Kiskunmajsa és 
Baja után hetedik alkalommal 
Székesfehérváron rendeztek 
meg. 

„A konferencia célja, hogy 
felhívja a figyelmet az ország 
aggasztó demográfiai helyze-
tére és közös gondolkodásra 
hívja a szakembereket.” - adta 
meg a tanácskozás alaphang-
ját professzor emeritus Dr. 
Bártfai György D.Sc., a prog-
ram főszervezője. 

 „Komoly dolgokról csak 
nagyon őszintén, nagyon vilá- 

gosan lehet beszélni. Ha nem 
ezt tesszük, önmagunkat csap-
juk be és nem teszünk semmi 
hasznosat. Az ember Isten 
képére és hasonlatosságára van 
teremtve. Az ember feladatot 
kap Istentől. Azt a feladatot, 
hogy őrizze, védje, tegye szeb-
bé, gazdagítsa a világot, de 
őrizze testvérét is; gondoskod-
jon arról, hogy a testvér is 
kibontakoztathassa életét. (...) 

Egymás szeretetében és 
megbecsülésében, egymásért 
felelősséget vállalva és egy-
mást támogatva vagyunk képe-
sek ezt a feladatot teljesíteni. 
Az ember szabad lény, önmaga 
dönt, hogy mit tegyen, tegyen-
e egyáltalán valamit és ha tesz 
jót vagy rosszat tegyen? A 
teremtett világ pusztul és törjük 
a fejünket: hogyan tudjuk ezt a 
nagyon kritikus helyzetet vala-
hogyan megfordítani, úgy, 
hogy későbbi nemzedékek is 
itt, boldogan tudjanak élni.” - 
hangsúlyozta a tanácskozást 
köszöntő beszédében Spányi 
Antal, a Székesfehérvári Egy-
házmegye püspöke. 
 

Cikk forrása és teljes cikk:   
szekesfehervar.hu 

Fotó: Simon Erika  

is.  „Nagy öröm, hogy az év 
legszebb hónapját azzal kezd-
hetjük, hogy együtt vagyunk 
és imádkozunk. Leborulunk 
és keressük a szentségi Jé-
zust, hogy hozzá minél köze-
lebb kerüljünk, neki éljünk, 
helyet adjunk számára éle-
tünkben. A Boldogságos Szűz 
Máriának szenteljük ezt a 
hónapot, hogy Mária szemé-
vel tudjunk nézni Jézusra és 
egymásra. Mária lelkével 
tudjuk átélni hitünk szent 
titkait, formálni az egyházias 
lelkületet magunkban, az 
imádságos élet szándékát. Azt 
a lelkületet figyeljük, ahogy 
Mária tekintett az Úrra. Ővele 
szemléljük Jézust, Ővele 
terjesszük elé szívünk kérése-
it és imádkozunk új papi 
hivatásokért.” 

Az Eucharisztia ünneplése 
végén a jelenlevők elimád-
kozták az Egyház májusi 
imádságát, a lorettói litániát. 

A szentmise után az ima-
órán a főpásztor azért fohász-
kodott, hogy Máriához hason-
lóan mi is felismerjük Jézus-
ban az Isten Fiát, a világ  
üdvözítőjét. A megyéspüspök 
imádkozott a betegekért, a 
szükséget szenvedőkért, el-
hunyt és élő hozzátartozó-
kért, az üldözött kereszténye-
kért is.  

A székesfehérvári papok 
és hívek közös Eucharisztia 
ünnepe júniusban a felsőváro-
si Szent Sebestyén templom-
ban folytatódik a főpásztor 
vezetésével. 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás   

A papi hivatásokért, a hit 
megerősödéséért, a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kong-
resszusért imádkoztak a fehér-
vári szemináriumi templom-
ban a májusi elsőcsütörtöki 
szentmisén és imaórán május 
2-án.  

Spányi Antal megyéspüs-
pök a Szűzanya szerepéről be-
szélt, aki a hit mintaképe az 
Egyház számára. „Sajátos 
erővel, a bizonyosság erejé-
vel, mindig hittel és bizalom-
mal tekintett Jézusra, elfogad-
va általa az Atya akaratát.” – 
hangsúlyozta főpásztor.  

Az egykori karmelita 
templomban a város hívei és a 
papság nevében Dózsa István 
belvárosi plébános köszöntöt-
te a megyéspüspököt. „Május 
egy ragyogó hónap, ilyenkor 
minden tekintet a természet 
megújulását szemléli. Mély 
levegőt vehetünk, mint a nagy 
nehézségek után és lelkünk 
Húsvét örömében, a feltáma-
dás reményében és Pünkösd 
várásában élhet tovább. Mi-
közben májusban még jobban 
Mária közbenjárására bízhat-
juk magunkat.” – hangzott el 
a köszöntőben. 

A szentmisében a főpász-
tor arról beszélt, sokféle mó-
don tekintettek Jézusra azok, 
akik körülvették, szinte min-
denkiben volt kételkedés. Ma 
is így nézünk az Úrra, a kéte-
lyeinkkel, elfordulásainkkal. 
Mária nagy példakép előt-
tünk, Ő, aki már a kezdetek-
ben is mély hittel fogadta Jé-
zust, és hitében mindig tovább 
növekedett Fia  keresztje  alatt   

https://www.szekesfehervar.hu/fehervar-adott-otthont-a-vii-demografia-egeszseg-es-szocialpolitika-tudomanyos-forumnak
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„A Magyar Szent Család nyomában tematikus zarándokút fejlesztése  
a Székesfehérvári Egyházmegyében”  

elnevezésű, GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú projekt keretében megkezdődik  
a Székesfehérvár, Városház tér 4. szám alatti egykori ferences rendház felújítása. 

 

A munkálatok a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot, a Barátok Boltját és az Egyházmegye 
fenntartásában működő központi konyhát érintik. 

  

Az egyházmegyei múzeum a kivitelezés befejezéséig, várhatóan 2020. júniusig zárva tart.  
 

A Barátok Boltja rövid zárva tartás után  
a Liszt Ferenc u. 1-ben folytatja működését.  

 

A konyhán készült ételek pedig  
a Mátyás király körút 1. szám alatti Szent Gellért Sörözőben fogyaszthatók a felújítás ideje alatt. 

 
Az építési munkálatok keretében sor kerül a homlokzat rekonstrukciójára,  

a nyílászárók cseréjére, új portálok beépítésére.  
A múzeum fogadóterének bővítése mellett egy kávézót is kialakítanak az épületben.  

Továbbá sor kerül az épület belső udvarának burkolására és zarándokudvarrá alakítására.  
A kivitelezés során megvalósul az épület akadálymentesítése, ami magába foglalja a lift építését,  

az akadálymentes mosdó kialakítását, továbbá sor kerül a konyhai rész technológiai fejlesztésére is.  
Az építési munkákon kívül sor kerül interaktív élményeket adó eszközök  

és a konyha felszereléséhez szükséges eszközök beszerzésére is.  


