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Medugorje a „béke szigete”” 

Szeptember 7-én a Katolikus Egyházközösség szervezésében zarándokúton vettünk részt. Úti célunk Medugorje, ami 
Bosznia Hercegovina területén fekszik, jelentése „hegyek között”. Az emberek itt régebben állattenyésztéssel és 
szőlőműveléssel foglalkoztak, mindaddig a napig, amikor is jelentős változás állt be életükbe. 1981 június 24-én 
Szűzmária megjelent hat falubeli gyermeknek, és azóta is rendszeresek a jelenések a mai napig. Titkokat bízott rájuk a 
világ sorsáról, amit meghatározott időkben szabad nekik elmondani. A hat látnok közül Vicka, aki a legidősebb, ma már 
41 éves (Vele már találkoztam személyesen is) aztán Marija, Mírjana, Ivan, Ivanka és a legfiatalabb Jakov. Üzeneteket 
közvetít rajtuk keresztül az egész világ számára. Nagyon sokan meghallják hívó szavát, hiszen emberek milliói érkeznek 
ide, hívők és nem hívők a világ minden részéről, hogy családjaikért, hozzátartozójukért a Szűzmária közbenjárását kérjék 
imáikban. Sokan hívják Medugorjét a szeretet földjének, a béke szigetének. Egyrészt, mert úgy érezzük a föld összeér az 
éggel, másrészt pedig lehet érzékelni a szeretet és a béke kiáradását, amit a világon sajnos kevés helyen lehet 
megtapasztalni. Szűzmária az egész világot felszólítja: Adok nektek fegyvert Góliát ellen, íme az öt kő: 
Rózsafüzér-szívből ódaadó ima, Eucharisztia-szentáldozás, Biblia, Böjt, Gyónás 
„Ha Isten a tiétek, mindenetek megvan, nincs szükségetek semmire.” 
Medugorjéban hatalmas szállodák, hotelok várják az embereket. Már csak pár házacska maradt fent a régi időkből, ami 
mutatja az akkor épülteket. Terméskőből épült szegényes házak ezek. Itt is mint Fatimában, Lurdban vagy a többi 
kegyhelyen szegény család gyermekeinek jelent meg a szent szűz, akik hívő emberként élték mindennapjaikat. Szent Pál 
apostol is így írja az Efezusiakhoz írt levélben: „Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne balgán, hanem 
bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.” 
Ebben az évben került sor Medugorjéban a fiatalok nemzetközi találkozójára, amit immár 16. alkalommal rendeztek meg 
a szervezők. 52 országból jöttek a fiatalok, közel harmincezren. A találkozás témája: „Eljöttünk, hogy imádjuk őt”  
Medugorjét körülövezi két hegy, az egyik a magasabb, a Krizevac, ahol Jézus keresztútjának állomásait kísérhetjük végig, 
amit egy Olasz szobrászművész készített el adományként. A másik hegy a Padbrdó, ahol az első jelenés történt. Itt is 
szintén stációk vannak felállítva. Mindkettő köves, sziklás, de a zarándokok többen is mezítláb mennek fel, felajánlva egy 
bizonyos cél érdekében. 
A központban áll a templom, amelynek két tornya, mint egy útmutatóként emelkedik a magasba. A templom háta mögött 
pedig több ezer emberleültetésére szolgáló padsorok állnak, szemben a szabadtéri oltárral. Itt is, mint a templomban, a 
nyári időszakban szentmiséket, szentségimádásokat szoktak tartani. Én és a csoporttársaim is (26–an voltunk) és még pár 
ezer ember részt vettünk a szentmiséken és a szentségimádáson, lélekben megújulva. Aki ide eljön más emberként tér 
haza, lehet az hívő, nem hívő vagy egyszerűen csak kíváncsiskodó, biztos, hogy visszavágyódik erre a szent helyre. 
Számtalan csoda, gyógyulás történt már itt. Többen látták a beton keresztet forogni a hegytetőn, vagy a napcsodákat, 
amikor mindenféle színben ragyog a nap és szórja a sugarakat le-föl. Ez alkalommal mi is részesültünk benne. Hitben 
gazdagodva térhettünk haza otthonainkba. (Studinger Csaba MKDSZ) 
 
Kárpátaljai beszámoló 
Zavagyák Tamás szeptember 15-17 között Siklóst és régiónkat képviselte Kárpátalján a Nemzetközi Idegenforgalmi 
Kiállításon. Útjának célja, hogy régiónkat megismertesse az ott élő emberekkel, és városunkba csábítson minél több 
turistát. A kiállításon, melynek Ungvár adott otthont 104 cég vett részt, ahol bemutatásra került az a film, amit az 
ungváriak készítettek a siklósi csirkepaprikás fesztiválon. Olyan sportolókkal is sikerült felvenni a kapcsolatot, akik 
ígéretet tettek, hogy edzőtáborukat szűkebb pátriánkban fogják megszervezni. Zavagyák Tamás még elmondta, hogy 4 
ukrán TV- nek, és helyi újságoknak is nyilatkozott, melyben térségünk nagyszerűségére hívta fel a figyelmet. A 
csirkepaprikás fesztivált már a Vár Kht. és az ő szervezésének köszönhetően megtisztelte jelenlétével Ungvár város 
alpolgármestere, Pávlo Csucska, és Kárpátalja Idegenforgalmi Osztályának vezetője valamint Csoknyai Tatyjana, az 
Alen- Print Kft., budapesti orosz nyelvű, idegenforgalmi szaklap főszerkesztője. Az ott élőket érdekli térségünk, szeretnék 
közelebbről is megismerni Siklóst és környékét. Kérték Zavagyák Tamást, hogy az idegenforgalmi szakemberek 
szilveszterét szervezze meg ebben a régióban. Reméljük, hogy 2006- tól beindul az idegenforgalom Ukrajnából. 
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