Mécses Extra
Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új
egyháztanácsot választ.
Március 15-től, a legalább két jelölő szelvényt kapott és a jelöltséget elvállaló személyek
nevei, a hirdetőtáblán és a kiadott lapon olvashatók. A jelöltek száma 18 fő. Ebből a 18 főből
10 főt választanak meg a hívek. Három fő hivatalból tagja lesz az új egyháztanácsnak (a
plébános, a helyi katolikus intézmény vezetője és a kántor). További három főt pedig a
plébános maga hív meg az egyháztanácsba. Így a jövőben összesen 16 tagú képviselő testület
áll fel. Az új testület április 26-án, a 10 órai szentmise keretében ünnepélyes esküt tesz, majd
a püspök atya jóváhagyásával megalakulhat a Szent Anna Plébánia Egyháztanács testülete,
amely öt évre kap megbízást.
A szavazáson kérem, hogy csak azon 18. életévüket betöltött személyek szavazzanak, akik
rendszeresen - havonta legalább 3 alkalommal együtt ünnepelnek a közösséggel - vagyis
járnak szentmisére, és közösséget vállalnak a Római Katolikus Egyházzal. Továbbá legyen
szempont az is, hogy az egyházközség felé rendezve tudják évi anyagi hozzájárulásukat is.
A szavazás a március 29-én, 10 és 18 órakor megtartandó szentmisék keretében kerül
sor.
Azok számára, akik a vigília (szombat esti) szentmisén vesznek részt, a szentmisét követően a
sekrestyében biztosítunk lehetőséget a szavazó lapok kitöltésére. A lepecsételt és a névsorral
ellátott papírlapon 10, azaz tíz fő neve mellé kell egyértelmű jelet tenni (X vagy + jelet),
mellyel világosan kifejezzük, hogy az illető személyére adjuk le szavazatunkat.
A jelöltek bemutatkozó gondolatai:
Halmai István: 1967. november 10-én születtem katolikus család harmadik gyermekeként
Szentesen. 1995. július 29-én kötöttem szentségi házasságot Gyergyószárhegyen (feleségem
szülőhelyén), mely házasságból három gyermekünk született. 1995. augusztusa és 1998.
decembere között Fábiánsebestyénen láttam el kántori szolgálatot. Magam első
munkahelyemen a MÁV- nál dolgozom, jelenleg humánpartner szakelőadó munkakörben. A
Kereszténydemokrata Néppárt és a Máltai Szeretetszolgálat szentesi szervezetének alapító,
továbbá Szentes Város Önkormányzati Képviselőtestületének jelenlegi tagja vagyok. A
felsőpárton és a főplébánián is számos munkaakció aktív szervezője és résztvevője voltam. Az
anyaszentegyház öt parancsolatát magamra nézve mindig kötelezőnek tartom. Kántori
teendőket szükség esetén több ízben is elláttam. Liturgikus eseményeinket az egyik legszebb
imával, az énekkel igyekszem gazdagítani. Szívesen vállalok olvasást a szentmiséken. A
közelmúltban két kitüntetés is ért az egyházközség részéről: szervezhettem 2008-ban és ez
évben is a Feltámadási kereszt fogadását, továbbá 2008 Karácsonyán a betlehemi lángot
hozhattam Szegedről Szentesre. Testvéremmel, Jánossal 17 éve szervezzük és vezetjük a
csíksomlyói zarándoklatot.
Végh Erika: A Köztársaság utcai Gyermekrendelőben dolgozom. 2 gyermekünk van,
egyetemisták Budapesten. Eddig az Egyházközség Karitászában dolgoztam A későbbiekben
is szívesen részt veszek a Karitász munkában. Az Egyházközséghez tartozó idősek,
rászorultak felderítése, megkeresése, támogatása terén még sok a feladat. A kórházi
beteglátogató csoportban hétfőnként járok látogatni. Főként azokat, akiket ritkán vagy nem

látogatnak, egyedül vannak. A Karitászban dolgozók és kórházi beteglátogatók körét is
bővíteném. Köszönöm a bizalmat!
Berkecz S. József: Szentesen születtem 1955-ben. Óvodás koromban kezdtem el ministrálni,
és egyre több- és több időt tölteni a templomban és a plébánián. Úgy is mondhatnám itt
nőttem föl az egyházközségben. A múltban már ért az a megtiszteltetés, hogy tagja lehettem a
képviselőtestület temetői bizottságának és egy ideig a temetőgondnoki feladatokat is
elláthattam. Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt években több alkalommal részt
vehettem a gyergyószárhegyi adományok kijuttatásában, valamint a bérmálkozói csoport
erdélyi kirándulásán is mint "sofőr". Köszönöm a jelölést és remélem, hogy munkám,
családom és idős szüleim gondozása mellett maradéktalanul el fogom tudni látni az
egyházközség által rám ruházott feladatokat. Ehhez kérem az én Istenem segítségét és a
közösség imáját.
Ráfiné Gáspár Annamária: 1996 óta élek Szentesen a családommal. Férjem, Ráfi Dénes
magyar - német - filozófia szakos tanár a Horváth Mihály Gimnáziumban. Két gyermekünk
van, Balázs és Anna. 1997 óta tanítok magyart és franciát a Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskolában. Mivel a hivatásom a gyerekekhez köt, így a Szent Anna
Egyházközségben is ezen a téren szeretnék tevékenykedni. Munkámmal azt szeretném
segíteni, hogy iskolánk diákjai megtalálják helyüket a plébániánk közösségében is, így
életkoruknak megfelelően kapcsolódjanak be egyházközségünk életébe.
Palásti Ágnes: A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanítok hittant és rajzot.
Egyházközségünkben az Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösségben tevékenykedem az ifjúsági
hittanos táborok szervezésével, rádióműsorok szerkesztésével, segítem a gyerekközösségünk
összejöveteleit. A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság tagjaként városi kulturális-hitéleti
rendezvények szervezésében munkálkodom. Jó lenne, ha egyházközségünkből minél többen
bekapcsolódnának egy-egy közösség, imacsoport életébe, mely segítséget nyújt keresztény
életük mélyebb megéléséhez. Ennek megvalósulását főként az ifjúsági területen tudom
segíteni. Ezt a célt szolgálják az ünnepek előtti kézműves foglalkozások, kirándulások,
játékdélutánok, melyeket közösségünkkel rendszeressé szeretnénk tenni, hogy általuk a
fiatalok betekinthessenek a plébánia életébe abban a reményben, hogy a későbbiekben
egyházközségünk aktív tagjaivá válnak.
Molnár Zsolt: Jelenleg egy dekorstúdióban dolgozom, mellette foglalkozom tánctanítással.
Feleségemmel 12 éve élünk szeretet-szövetségben, Emma gyermekünk tavaly született. Az
egyházközség tagjaként több közösség munkájában is részt vettem: Új Hajtás ifjúsági
közösség, családos csoport, Mécses újság, Hit Percek rádióműsor. Feleségemmel aktívan részt
vettünk a családos programokban. A jövőben az egyháztanács munkáját a média területén
tudnám segíteni. Fontosnak tartom az egyházközség életét minél színesebben bemutatni, a
különböző közösségi rendezvényekről és programokról a híveket tájékoztatni, emellett
nyitottnak lenni a világegyház híreire is.
Hegedűs Csaba:1975 02.17.-én születtem Szentesen. Csecsemőként keresztelkedtem a Szent
Anna templomban, hit nélkül nevelkedtem. 21 éves koromban tértem meg, egy pár éves
kereső állapotot követően, mégis hirtelen. Házasságot is ott kötöttem feleségemmel aminek
idén ünnepeljük a 10. évfordulóját. Jelenleg üzemvezetőként dolgozok az Árpád Agrár Zrt.
Erőtakarmánygyárában, mellette kertészkedek. Kevés szabadidőmben szívesen szolgálok az
egyházközségben; ha időben hívtok, hogy kell egy segítő kéz, akkor megyek. Rendszeresen
jártam examen imákra, nagyon szeretem a Taize- i imaórákat, az ökumenét támogatom.

Szeretem Erdélyt, szívügyem a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Idén lettem a Magyar Máltai
szeretetszolgálatnak a tagja.
Horváth György: 58 éves vagyok, három felnőtt gyerekem van és egy 2 éves unokám.
A Szent Damján patikában dolgozom gyógyszerészként, emellett a kertbarát kör elnöke és a
Rotary Klub titkára is vagyok. Fontosnak tartom a médiákban való megjelenésünket. Nem
elég a Mécses újság, a helyi rádióban és televízióban is minél többször meg kell jelenni: "akár
alkalmas, akár nem". Az ökumené elkötelezett híve vagyok. Ha mi, egy Isten hívők nem
tudunk összefogni, mit várhatunk azoktól, akik még csak keresik Istent. Minden történelmi
egyházzal közösen összefogva kell fogódzót adnunk a kiutat, az élet értelmét kereső emberek
számára.
Kóczán Józsefné (Rimfel Klára): Zala megyéből kerültem Szentesre, és lassan két évtizede
élek ebben a városban. Szüleim 4 testvéremmel együtt szerény körülmények között neveltek
fel bennünket, melyben igazán megtapasztalhattam a szülői és testvéri szeretetet, a
megosztást, egymás elfogadását és a megbocsátást, melyeket nagyon fontosnak tartok minden
család életében. Ezt szeretném továbbadni 3 gyermekemnek is, akikkel a jó Isten
megajándékozott minket. Nekünk keresztény szülőknek a feladatunk a keresztény és magyar
értékek megőrzése és átadása, a meleg családi fészek biztosítása, egy olyan közös otthon
megteremtése, amely mindig biztos pont lesz gyermekeink életében, bárhová kerülnek is az
életben. Elképzeléseimben szerepel egy olyan csoport létrehozása az Egyházközségben, ahol
a családok találkozhatnak egymással, élményeiket, tapasztalataikat megoszthatják,
tanácsokkal segítik egymást, hisz mindenkinek van hasonló problémája, nehézsége.
Munkámmal szeretném a Szent Anna Egyházközség közösségét erősíteni, hogy minél több
szeretetélményünk legyen, melyből erőt meríthetünk a hétköznapok nehézségeinek
legyőzésében.
Nagy János: "Az Egyház kinyilvánította, melyek azok a zenei termékek, amelyek kiválóan
birtokolják azt a művészi és szellemi hajlamosságot, ami összhangban áll az Isteni Mesterrel:
ez a gregorián ének - és az ebből kifejlődött - többszólamú ének." /II. János Pál pápa/ Ennek
szellemében szándékozunk a Szent Anna Templom Szkólájával /kórusával/ a liturgiát mind
szebbé tenni, de lehetőségeimhez mérten a hívekkel is több miserészletet megtanítani. Én
magam is igyekszem ezeken közreműködni, de ismert művészek közreműködésével is
szervezek zenei rendezvényeket. Ezeket a hangversenyeket nem csak az Egyházakhoz tartozó
hívek látogatják. Tevékenységem harmadik területe, amely a fentiekhez szorosan
kapcsolódik, a Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítványon keresztül, az orgona
felújításának előmozdítása.
Nemcsényi-Horváth Gabriella: Gyermekkorom óta templomba járok és részt veszek a Jézus
Szíve és a Szent Anna egyházközség életében is. Az új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség
tagjaként főként gyerekekkel foglakozom, illetve rádióműsorok szerkesztésében segítek.
Programok szervezését, a médiában való megjelenést fontos dolognak tartom. Ezen a téren
segíteném az egyházközség életét.
Nemcsényi János: felnőttkori megtérő. A katolikus egyház, és a szentesi katolikus
egyházközségek életébe a Szent Anna egyházközség Új Hajtás 102 közösségén keresztül
kapcsolódtam be, 2003-tól kezdve, jelenleg e közösség elnöke vagyok. A szegedi Gál Ferenc
Hittudományi Főiskola katekéta-szakán elsőéves levelező hallgatóként tanulok. A bérmálás
szentségében 2008-ban részesültem a Szent Anna templomban. Fontosnak tartom az egyház
missziójának kiterjesztését a modern média felületein - az egyházközség ezirányú munkáját, a

hívek bevonásával, ebben kívánom előre mozdítani (jelenleg is segédkezem az egyházközség
rádióműsorának, internetes honlapjának, keresztény rendezvények plakátjainak, hirdetéseinek
készítésében).
Tomcsik Tibor: Egyházközségünk Képviselő testületének tagja voltam. A karitász
csoportban dolgoztam. Szerény körülmények között próbálkoztunk segíteni a rászoruló,
elsősorban Egyházközségünkbe tartozó embereken. Sok idős ember van
Egyházközségünkben. Jelölésem nagy feladat elé állit - ismételten a Karitász csoporton belül
szeretnék tevékenykedni - a korlátozott idő és anyagi lehetőségek ellenére bővítenünk, és
szorosabbá kellene tennünk a rászorulókkal a kapcsolatot. Főképpen a lelki támogatással
szeretnénk segíteni. Megpróbálnánk több embert bevonni a munkába, éves tervet készíteni.
Keressük azokat a rászoruló testvéreket, akik kimaradtak eddig ebből a kapcsolatból.
Binderné Berkecz Mária: Családpasztorációban kívánok részt venni: jegyesoktatás,
imaórák, családos csoport szervezése, személyes kapcsolat ápolása, házasságápoló, ill.
kisgyermekes szülőknek programsorozatainak a megszervezésében és kivitelezésében. Mint
családterapeuta, segítségnyújtás krízishelyzetben.
Homoki Nagy Mária: A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
tanszékvezető egyetemi tanár vagyok. Ezért a hétköznapok nagy részét Szegeden töltöm,
hiszen az oktatás és a kutatómunka odaköt. A hétvégeken illetve az oktatási szünetekben
azonban igyekszem mindig Szentesen lenni. Ezt azért jelzem mindenki számára, mert
szeretnék ugyan sokat tenni a Szt. Anna egyházközségért, de ennek gyakran időbeli akadálya
van. Örömmel segítek abban, hogy minden liturgia szép legyen. Szeretnék segíteni abban,
hogy Vági László apátúr hagyatékában fennmaradt beszédeket, gondolatok a Mécses
hasábjain a testvérekkel megosszam. Fontosnak tartom, hogy protestáns felekezetű
testvérekkel ne csak a januári ökumenikus imaheteken találkozzunk, hanem az év más
időszakaiban is.
Szabó László vagyok, 64. életévében járó nyugdíjas, Szentesen lakunk feleségemmel.
Rákoscsabán születtem, 20 éves koromig Budapesten éltem, 1968-ban kötöttem házasságot
Szilágyi Máriával Szentesen, ezóta vagyok "szentesi állampolgár". Gyermekeink Budapesten
élnek, 3 unokánk van.
Hívő keresztény család 4. (egyben legkisebb) gyermeke voltam, szüleim kétkezi munkát
végző, egyszerű emberek. Szeretnék mindabban a tevékenységben aktívan részt venni,
amelyekre az egyháztanács kompetenciája kiterjed, a rendszeres, folyamatosan visszatérő
rutinfeladatokban éppen úgy, mint a tevékenységünkből adódó úgynevezett "ad hoc" - eseti feladatok végrehajtásában és a karitatív tevékenységet igénylő magányos, rászoruló
embertársaink segítésében.
Szabó Péter: Árpádhalom községben, katolikus családban nőttem fel. Januárban voltam 50
éves, Szentesen közel 25 éve élek családommal, feleségemmel és 12 éves lányunkkal.
Jelenleg könyvvizsgálóként dolgozom és kiegészítő tevékenységként mezőgazdasági
vállalkozásom is van. Az elmúlt időszakban, az Egyházközségben a gazdasági ügyekkel
foglalkoztam elsősorban, illetve Dr. Sipos Ferenc halála után a Szent Anna Egyházközség
elnökének választottak a tagok. Mivel elég sok elfoglaltságom van és időm nagy részét
vidéken töltöm, ezért a továbbiakban az elnöki teendőkről szívesen lemondanék,
megköszönve a tagok eddigi megtisztelő bizalmát. A gazdasági ügyekkel természetesen
ezután is foglalkozom, amennyiben erre a testület majd igényt tart. Az elnöki pozícióba pedig
nálam valamivel aktívabb embert tudnék elképzelni. Amennyiben a kedves testvérek továbbra

is megtisztelnek bizalmukkal, úgy szerény lehetőségeim keretein belül továbbra is a fent
említett területen szeretném szolgálni az egyházközségünket.
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A fentiekben felsorolt nevek közül 6 főt kell válasszanak a hívek. A szavazás 2009. március
29-én, vasárnap a reggel 8 órai szentmise kertében történik!

