
HÉTFŐ, 2006. AUGUSZTUS 28. • A K T U Á L I S " 3 

Folytatás az 1. oldalról 

- Hogyne jöttem volna el, hiszen kollégám a 
püspök úr! No nem az egyházi hivatalban, 
hanem bitballistaként. Évtizedek óta jó is-
merősök vagyunk, hiszen ismert, hogy ma-
gam is a papi pályát fontolgattam, édes-
anyám szerette volna, ha erre az útra lépek, 
ám az életem másként alakult - mondta el 
Grosics Gyula. 

Egy órával a szertartás előtt már érezhető 
volt a különleges ünnepi hangulat: tizenki-
lenc esztendeje nem tartottak püspöki beik-
tató ceremóniát a szegedi dómban, ritkán lá-
tott tömeg jelezte az alkalom fontosságát. Az 
ország egész területéről érkező vendégek, hí-
rességek, politikusok autókkal, kisbuszokkal 
parkolták lassan körbe az egész teret. A mál-
tai lovagok, majd a csaknem százfős egyház-
megyei papság bevonulásával kezdődött a 
szertartás. Ezt követően húsz püspök, két bí-
boros, az apostoli nuncius - és természete-
sen a székét elfoglaló új főpásztor is Szent 
Gellért ereklyéihez járult. 

A ceremónián luliusz fanusz apostoli nun-
cius felolvasta a pápa kinevező bulláját, majd 
köszöntötte Kiss-Rigó Lászlót. Beszédében 
rámutatott: hazájában, Lengyelországban 
épp szombaton ünnepelték az egyik legna-
gyobb katolikus ünnepet: a chestochowa-i 
Fekete Madonna tiszteletére gyűltek össze a 

POLGÁRMESTERI 
ÉS REKTORI KÖSZÖNTŐK 

A TIK aulájában rendezett állófogadáson 

látta vendégül a beiktatására meghívotta-

kat Kiss-Rigó László, aki péntek este bará-

tai körében vacsorázott a Kiskó'rössy Ha-

lászcsárdában. A szombati állófogadáson 

több százan vettek részt. A csaknem teljes 

püspöki kar, a város és az egyházmegyéhez 

tartozó összes politikai vezető, országgyű-

lési képviselő mellett az egyetem és a vá-

ros elöljárói is elfogadták az invitálást. A 

város nevében Botka László polgármester, 

az egyetem nevében pedig Szabó Gábor 
rektor köszöntötte az új püspököt. A SZTE 

vezetője rektortársaként is üdvözölte 

Kiss-Rigót, és reményét fejezte ki, hogy is-

mereteivel a szegedi tudományos életet is 

gazdagítani fogja. 

lengyel püspökök, ezért Janusz is a lengyel 
zarándokhely Madonnájának ajánlotta 
Kiss-Rigó László apostoli munkáját. 

A katolikus rendnek megfelelően a köszön-
tők után Gyulay Endre átadta az egyházme-
gye pásztorbotját az új püspöknek, és a ka-

tedrához vezette. Az olvasmányokat követő-
en rövid, ám buzdító szentbeszédet tartott az 
új főpásztor, ebben többek között jelmonda-
tát, a Pál apostol által lejegyzett áldás szelle-
mi értelmét is megosztotta a hívekkel, ven-
dégekkel: az erő, a szeretet és a józanság lel-
kének jelentését a mindennapi életre vonat-
kozóan. 

Az ünnepi áldással záruló misén a nyugdíjba 
vonuló főpásztort követően felszólalt még Erdő 
Péter bíboros is. A papság nevében Gyulay 
Endrét búcsúztatta, és utódját üdvözölte Kiss 
Imre általános püspöki helynök. Az új főpász-
tor nyilvánosan is bejelentette: hat hónapig az 
egyházmegye minden tisztviselőjét megerősíti 
hivatalában, így egyelőre személyi változások 
nem várhatók ezeken a területeken. 

- Több mint háromezren vettek részt a ce-
remónián, persze jókora készülődésnek kel-
lett megelőznie az ünnepséget, a Szegedi Sza-
badtéri Játékok vezetőségével is meggyez-
tünk, hogy felszabadítják számunkra a szín-
padot, hiszen a mise után szeretetlakomán 
láttuk vendégül a híveket. Az utóbbi egy hó-
napban az egész plébánia gyakorlatilag a be-
iktatás szervezésével foglalkozott - mondta 
el Kondé Lajos, a dóm plébánosa, aki a szent-
mise végén a meghívott vendégeket ünnepi 
fogadásra invitálta az egyetem tanulmányi és 
információs központjába. 

I. SZ. 

Erő, szeretet, 
józanság 

ILLYÉS SZABOLCS 

Az előd nyomdokain - de saját stílusában, nyilatkozta az egy-
házmegye kormányzásával kapcsolatban a szombaton hivatalá-
ba lépő Kiss-Rigó László. Különleges helyzet egy vezető tizenki-
lenc évi munkáját átvenni és folytatni, és speciáhs az a lelki közeg 
is, ahol mindezt meg kell valósítani: Szeged-Csanád. Ahogy a be-
iktatási ceremónián summázva és nem titkoltan, a mai helyzetet 
jellemezve többször is elhangzott: a Viharsarok. 

Ám, mint azt a misén is elmondták: a vihar nem csak rosszat 
jelenthet. A pusztítás furcsa hagyatéka, hogy teljes újjáépítés kö-
vetheti, nem kell a düledező építményeket toldozni-foltozni. A 
szekularizáció gyümölcse, a keresztény hit, erkölcs térvesztése 
ebben az egyházmegyében is vihar utáni állapotot tükröz. Ám va-
lami változóban van. 

Tények igazolják: nagyot fordult a világ - csakúgy kis hazánk és 
szűkebb pátriánk szellemiségének kereke is az utóbbi öt-nyolc 
esztendőben, kimutatható, hogy egyfajta közöny felől a vallásos-
ság felé nyílik a posztmodern médiakultúrába lassan teljesen be-
ágyazódó tömegek gondolatvilága. Ez az érzékenység egyszerre 
veszélyt és lehetőséget is magában rejt mind a társadalom, mind 
pedig a kereszténység számára, hiszen csakúgy lehet jó sansz az 
újpogányságnak, a sajátos erkölcsösségnek, mint a hit reneszán-
szának. Nem máson múlik, mint a vallási intézményvezetők 
döntésein. Szűkebb környezetünkben - sokak mellett - a Sze-
ged-Csanádi Egyházközség püspökének reakcióin. 

Úgy vélem, döntést igényel a helyzet: a plébániák falain belül ma-
radni és őrizni az egyház szellemi kincseit (sok katohkus vezető véli 
így), és ezzel várni a nyugaton már húsba vágó valóságot: a csaknem 
teljes elvallástalanodást, reménykedni benne, hogy a hagyomány 
puszta ereje elegendő a társadalom újraoltásához, míg a másik utat 
így nevezik: evangelizáció (sokak pedig ezt vallják, ám van, aki sze-
rint a kettő együtt is megvalósítható - én kétlem). Biztató, hogy a 
szombati szertartáson többször is kimondatott ez a szó, ami nem 
mást jelent, mint az örömhír hirdetését: mind több emberrel tudat-
ni azt, hogy a teljes élet mindenki számára lehetséges. Az aktivitást, 
aminek szükségszerű velejárója a feudális, terület- (föld)alapú gon-
dolkodás, az egyház mint világi hatalmasság képének átformálása a 
XXI. század viszonyaira. Úgy hiszem, ehhez emberközeli lelkipász-
torkodásra, emberközeli lelkipásztorokra, a változtatáshoz pedig 
mindenekelőtt bátorságra van szükség. 

Éppen erről szól Kiss-Rigó László püspöki jelmondata, Pál apos-
tol Timóteushoz írt második levelének buzdítása az evangélium 
bátor hirdetésére: „hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta ne-
künk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét". A hit erejét, a 
szeretet hatalmát és a tiszta gondolkodás, a józanság fegyverét. 
Nyilvánvaló: nem másról van szó, mint a bátorságról. Tudom, 
mert sok hívőtől hallottam: az új főpásztor személyében épp egy 
ilyen bátor püspököt remélnek. 

Tűzoltóautó a reptérnek 
Korszerű tűzoltóautót vett a szegedi önkormányzat. Az 5800 liter vi-
zet hordozó gépjármű üzemeltetője a Szegedi Közlekedési Kft., és a 
szegedi repülőtéren teljesít szolgálatot - tegnap óta. Az autó menet 
közben 80 kilométer/óra sebességgel is képes tüzet oltani. A vízágyú 
hatótávolsága hetven méter. A tűzoltóautó 111 millió 480 ezer forint-
ba került, és az SZKT szombati ünnepségén adták át. 

Több ezer hívő és vendég jelenlétében tartották a ceremóniát a dómban 

Beiktatták az új püspököt 

Egyházi főméltóságok a szentmisén (balról jobbra): Juliusz Janusz apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek és Gyulay End-
re nyugalomba vonuló szeged-csanádi megyés püspök Fotó: Schmidt Andrea 

Csongrád megyében 15 évest még nem gyanúsítottak ilyen szörnyű rablógyilkossággal 

Perdöntő bizonyítékok Heni felgyújtására 
A rendőrségnek megdönthetetlennek 
látszó bizonyítékai vannak K. András 
bűnösségéről, a nyomozók szerint ő 
követte el a Pénzes Henrietta elleni 
szörnyű bűncselekményt. A 15 éves 
makói fiú anyja sokkot kapott, amikor 
meghallotta, hogy szinte minden a fia 
ellen szól, de még reménykedik, hátha 
kiderül, hogy tévedés történt, és a fiú is 
áldozat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Információink szerint szerdán ismét 
megpróbálják kihallgatni a nyomozók a 
18 éves magyarcsanádi Pénzes Henriet-
ta megölésével gyanúsított, és a szörnyű 
bűncselekmény másnapján, július 
21-én letartóztatott K. Andrást. A kör-
nyezetében Mukiként emlegetett 15 
éves makói fiú gyanúsítottként csak 

egyszer tett vallomást. Akkor annyit el-
ismert, hogy járt a helyszín közelében, 
ahová a lány barátja, S. Norbert vitte, de 
azt tagadta, hogy köze lenne a Pénzes 
Henrietta elleni bűncselekményhez. 

K. András hiába kezdte eddigi egyetlen 
gyanúsítotti vallomását úgy, hogy „ak-
kor most elmondom a teljes igazságot", 
a rendőrség adatai szerint sok minden-
ben hazudott. Többek között július 
20-án reggel hét órakor nem ment érte 
S. Norbert egy piros színű motorral, és 
nem vitte a bűncselekmény közelébe, 
hanem ő ment oda azzal a robogóval, 
amiről azt állította, hogy csak nyolc óra-
kor hozta el az egyik rokonától. A jármű 
nyomait rögzítették a helyszínen, sőt a 
technikusok K. motorjáról „lepattant" 
zománcdarabokat is összegyűjtöttek. 
Azt már korábban megírtuk, hogy a fiú 
cipőjének nyomait is megtalálták. 

AZ EL0ZMENYEK 
Mint azt korábban megírtuk, július 20-án Makótól 7-8 kilométerre, a királyhegyesi úton, fás, 

bokros területen megtámadták, megkötözték, megerőszakolták, kirabolták, benzinnel lelo-

csolták, meggyújtották, majd sorsára hagyták Pénzes Henriettát. A lány testének 60-70 szá-

zaléka megégett, válságos állapotban szállították a kórházba, ahol három héttel később 

meghalt. A rendőrség még aznap kihallgatta S. Norbertet. A 27 éves férfi elmondta, hajnali 

négy éráig együtt voltak, utána elváltak egymástól, ő horgászni ment Sándor Bélával, Henit 

Mukira bízta, megkérte, hogy kísérje el a lányt a buszmegállóig. A 15 éves fiú ellen számos 

bizonyítékot találtak. A rendőrök már a nyomozás első óráiban kijelentették, K.-nak köze le-

het a közvéleményt felkavaró bűncselekményhez. Még aznap őrizetbe vették, és letartóztat-

ták. Rendőrségi adatok szerint a fiú korábban részt vett több erőszakos bűncselekményben, 

köztük egy idős asszony elleni rablótámadásban, de eddig életkora miatt mindig megúszta. 

Őrizetbe vételekor egy lopott telefon SIM-kártyáját találták meg a zsebében. 

Ennél a kútnál töltetett benzint műanyag flakonba Muki Fotó: Segesvári Csaba 

K. András akkor sem mondott igazat, 
amikor azt állította, hogy a robogót 
nyolc órakor hozta el, ugyanis háromne-
gyed nyolc körül már azzal ment a Hon-
véd városrész szélén lévő benzinkútra. 
Nem a motorba tankolt, hanem a ben-
zinkutas segítségével, szabálytalanul, 
egy másfél literes műanyag üdítős pa-
lackba vett a kút számítógépének adata 
szerint 1,62 liter benzint. 

A közvélemény jelentős része, sőt 
Pénzes Henrietta szülei és K. András 

édesanyja és lánytestvére sem hitte el, 
hogy K. András egyedül követte el a 
szörnyű bűncselekményt. Mindenki azt 
találgatta, Muki hogyan vitte ki a nála 
legalább 40 centivel magasabb és ugyan-
annyi kilóval nehezebb lányt a Makótól 
mintegy 7-8 kilométerre lévő helyszín-
re, illetve mi történt, miután elváltak 
Heni barátjától. 

Úgy tudjuk, K. András rávette Henit, 
hogy látogassák meg a horgászó S. Nor-
bit. A lány fején talált sérülésnyomok 

arra utalnak, hogy a már említett fás, 
bokros területen leütötték. Pénzes Sán-
dor és felesége úgy tudja, lányukat meg-
erőszakolták, de ezt szakértői vélemény 
még nem erősítette meg. Pénzesné azt 
mondta, lányának szép, hosszú körmei 
voltak, ha megtámadták, és eszméleté-
nél volt, védekezhetett. Muki testén, 
mellkasán találtak karmolásnyomokat, 
de erről anyja azt állította, azokat egy 
veszekedés hevében ő okozta. 

A rendőrség feltételezése szerint K. 
András Heni megkötözése és esetleges 
megerőszakolása után kerékpárral visz-
szament Makóra, anyja ellenkezése elle-
nére elhozta a robogót, elment benzi-
nért, és visszament arra a helyre, ahol 
megkötözött áldozatát hagyta. Lelocsol-
ta a lány haját, arcát, pulóverét, majd 
meggyújtotta, utána hazament. A tech-
nikusok a motoron rögzítették Henriet-
ta szagmintáját is, ami Mukiról került 
oda. 

Pénzes Henrietta a neki segítőknek 
azt mondta, egy fiatal, vékony cigányfiú 
támadta meg, rabolta ki, erőszakolta 
meg és gyújtotta fel... 

MUKI ANYJA MÉG REMÉNYKEDIK 

K. András édesanyját sokkolták azok a hí-

rek, amelyek szerint fia bűnösségét szám-

talan közvetlen bizonyíték támasztja alá. A 

két gyermekét egyedül nevelő asszony zo-

kogva mondta, még mindig nem hiszi, hogy 

fia képes volt kirabolni, megerőszakolni, 

felgyújtani egy nővérével majdnem egykorú 

lányt. Reméli, kiderül, hogy tévedés történt, 

és Muki is áldozat. 


