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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

Az előző bemutatkozók között szerepelt az egyetlen válasz-
tott női képviselő és két családapa. Különböző személyisé-
gek, különböző életutak. Egy dologban viszont mindhárman 
hasonlóan gondolkodtak. Jó lenne, ha minél több fiatal jönne 
a közösségbe. 
Ismerjük hát meg a legfiatalabb választott képviselőt: 
Kispéter Gábor 

A Tömörkény István Gimnáziumban érettségizett, majd a 
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi karán foly-
tatta tanulmányait. Az itt eltöltött rövid idő alatt azzal a ta-
pasztalattal lett gazdagabb, hogy ez nem az ő útja, ezért át-
jelentkezett a BTK Kommunikáció és Médiatudományi sza-
kára, ahol jelenleg is tanul. 

A tanulás mellett mivel kapcsolódsz ki, mi a kedvenc időtöl-
tésed? 
-Nemrég kezdtem el fotózással foglalkozni. Van még mit ta-
nulni, de szeretem, és elég érdekesnek tartom. 
Ezen kívül a dobolás, még amit egy régebb óta tartó hobbi-
nak mondhatok, bár az most már azért több mint hobbi. 

Rendszeresen csodáljuk a Jelenlét zenekar közreműködését 
a zsombói templomban és azon kívül is tudom, hogy egyre 
több helyen szolgáltok. Gondolom ez elég sok idő? 
Amikor tudunk és szükség van rá (gyakorlásra mindig szükség 
van), akkor próbálunk. Az elmúlt időszak változatos volt a ví-
rus miatt, de alapvetően úgy néz ki, egyre több szolgálat vár 
ránk, már alig van „szabad” vasárnap, de ezt egyáltalán nem 
bánjuk. 

Te vagy a legfiatalabb a képviselők között. Honnan jött az 
indíttatás? Édesapád szorgalmazta? 
-Ha jól emlékszem István atya ötlete volt, hogy lehetne egy 
fiatalabb is a képviselőtestületben, ezt édesapám tolmá-
csolta nekem, (mert talán azt hiszem épp egy testületi ülésen 
jött szóba). Aztán kértem a tanácsát, vajon jó döntés lenne-e 
elfogadni a jelöltséget, átgondoltam, végül igent mondtam 
és onnantól igazából nem rajtam múlt. 

Te mit gondolsz arról, hogy hogyan lehetne több fiatalt, 
"becsábítani" a közösségbe? 
-Jó kérdés. Biztosan az életünkkel kell igyekeznünk tanúságot 
tenni a hitünkről, mert hagyományból nem fogják Jézust kö-
vetni a fiatalok, csak ha látják, hogy ez az út jobb minden 
másnál, meglátják, hogy ez az egyetlen út. 

Milyen terveid vannak? Akár templomi közösséggel, vagy 
magánélettel kapcsolatban? 

Szeretnék részt venni továbbra is a templomi közösség élet-
ében. A magánéletben pedig szeretnék a következő időszak-
ban munkába állni, akár még az egyetem mellett. 

Mire vagy büszke? 
-Azt hiszem, a családomra vagyok büszke leginkább, és még 
jobban hálás Istennek érte. 
 
Nagyon szép végszó. Úgy gondolom igazán jó „ötlet” volt, 
hogy egy ilyen értékes, egészséges értékrenddel rendelkező 
fiatal is bekerülhetett a „nagy öregek” közé. 

„Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy 
öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája” Heltai Jenő 
 

(Földiné Fülöp Katalin) 
 

VASÁRNAP 
05.23. 

 
10:45 
11:00 
 
 
18:00 

PÜNKÖSDVASÁRNAP – FÜ 
májusi litánia 
Nagygyörgy Józsefné élő és 
elhunyt családtagok 
 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
05.24. 

 
 
8:45 
9:00 

Boldogságos Szűz Mária az 
Egyház anyja – E 
májusi litánia 
Túrzó Ottó, édesanyja Viktó-
ria, édesapja Zoltán élő és + 
családtagok 

KEDD 
05.25. 

7:45 

8:00 

májusi litánia 

Igeliturgia 

SZERDA 
05.26. 

 

 

18:00 

Néri Szent Fülöp áldozópap 

– E 

májusi litánia 

Szent Mónika imacsoport 

CSÜTÖRTÖK 
05.27. 

 

 

16:45 

17:00 

17:30 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, 

az Örök Főpap – Ü 

májusi litánia 

Szentmise 

„Zene és költészet” zenés 

áhítat 

VASÁRNAP 
05.30. 

 
 
11:00 
 
 
 
18:00 

SZENTHÁROMSÁG VASÁR-
NAPJA – FÜ 
Lápastói búcsú 
Szilágyi István élő és elhunyt 
családtagok 
 
Engesztelő imaóra 


