
Program

Moderátor:   Süveges Gergő

9.00 – 9.10  Dr. Gál András Levente, szakmai vezető, Digitális Jólét Program
   Megnyitó

9.10 – 9.20  Schanda Tamás, parlamen� és stratégiai állam�tkár, miniszterhelye�es, 
   Innovációs és Technológiai Minisztérium
   Köszöntő

9.20 – 9.35  P. Andrásfalvy János SDB, a szaléziak magyarországi tartományfőnöke
   Emlékezés Carlo Acutisra, az első Internetes evangelistára

9.35 – 9.50  Bugnyár Zoltán, Pálferi Alapítványa a Teljes Életért kommunikációs munkatársa
   A Covid pozitív hatásai a közösségszervezésre

9.50 – 10.05  Madocsai Bea, a Katolikus rádió szerkesztője, műsorvezetője
   A digitális fejlődés szerepe a rádió és rendek, lelkiségek közösségek kapcsolatában

10.05 – 10.20  Dobszay Márton Benedek, OFM, ferences szerzetes, a Nagymarosi I�úsági Találkozó 
   szervező stábjának vezetője
   Ifjúsági találkozó az online térben - avagy mentsük, ami menthető (online bejelentkezés)

10.20 – 10.35  Kígyóssy Örs, a KétIgen Alapítvány opera�v vezetője
   Párkapcsolat-gazdagító műhelyek és férfi önsegítő csoportok hatékonysága és
   tapasztalatai az online térben

10.35 – 10.50  Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspöke
   A Covid gyümölcsei

10.50 – 11.05 SZÜNET

11.05 – 11.20  Hadi Rita / Heiszig Regő / Kis Domonkos, Váci Egyházmegye I�úsági Lelkészség, 
   Mente Misszió
   mente.hu

11.20 – 11.35  Jakab Péter, a Bonum TV vezetője
   Tévézés az internet korszakában

11.35 – 11.50  Horváth István Sándor, kórházlelkész 
   Evangélium365 – Applikáció a kereszt fényében

11.50 – 12.05 SZÜNET

12.05 – 12.20  Böjte Csaba, ferences szerzetes
   Digitális eszközök egy jó ügy szolgálatában (online bejelentkezés)

12.20 – 12.35  Tisch Dániel, élő közve�tés szakértő
   Mit tanultunk 2000 óra szentmise-közvetítésből?

12.35 – 12.50  Boldvai-Pethes Laura, a bizdramagad.hu weboldal munkatársa
   Az új katolikus online eszköztár - a bizdramagad.hu weboldal bemutatása

12.50– 13.05  Sándor Csilla, az 52. Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszus Sajtóosztályának munkatársa
   Jöjj és lásd!

13.05 – 13.20  Dr. Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszus fő�tkára
   Világméretű szentségimádás és közösségi liturgia az internet segítségével

13.20 – 13.25  Süveges Gergő, az MTV műsorvezetője
   Zárszó

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Középiskolai tanulmányait a budapes� József A�la Gimnáziumban 
végezte. Az ELTE BTK-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hi�udományi 
Karán szerze� diplomát. 1998–2000 közö� a Duna Televízióban a Vallási 
Műsorok Szerkesztősége „Élő Egyház” című katolikus híradójának műsorve-
zetője, valamint 1999–2000 közö� a Figyelj!!! című i�úsági magazinműsor 
műsorvezetője. 2000-től rendszeres publikációi jelennek meg az Új Ember 
című he�lapban, az Új Ember Magazinban, a Képmás Családmagazinban, a 
Keresztény Élet című he�lapban, és az Embertárs című folyóiratban. 2001-től 
a Magyar Televízió (MTV) Híradójának, majd más műsorainak volt műsorve-
zetője. 2004-től rendszeresen publikál a Magyar Televízió weboldalán. 2011 
januárjától az M2 csatorna intendánsa. Feladata egy i�úsági csatorna kialakí-
tása volt. 2011. február 11-én jelente�e be, hogy megválik csatornaigazgatói 
megbízásától. Ezután a Ma reggelt veze�e 2011 szeptemberéig, majd októ-
ber 1-től az MTVA több csatornáján is műsort kapo�: a Duna Televíziónál a 
Közbeszéd és a He� Hírmondó, a Magyar Rádióban (MR) a Szombat délelő�, 
az MTV-n pedig az MM című műsort veze�e.

Süveges Gergő
moderátor

Jogi diplomáját 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerezte meg, emelle� tanulmányokat folytato� Zürich-
ben sajtójogból, Bécsben ingatlan-nyilvántartásból. 1996-ban Tokióban 
politológiát hallgato�. 2002-ben alapíto�a a Gál és Társai Ügyvédi Irodát, 
2012-től a Magyar Közigazgatási és Szerveze�ejlesztési Kutatóintézet Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 2011 decemberéig a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium közigazgatási állam�tkára, 2012. szeptember 1-jéig a Jó 
Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős 
kormánybiztos. 2013-ban Magyary Zoltán-díjban, illetve a Nemze� Közszolgá-
la� Egyetem díszpolgára elismerésben részesült. 2015-től a Digitális Jólét 
Program állandó szakértőjeként, 2018-tól szakmai vezetőként járul hozzá 
Magyarország digitális korszakváltásához. Több jogi konferencia vezérszóno-
ka, angolul és németül beszél. Számos könyv szerzője és szerkesztője.

Dr. Gál András Levente
szakmai vezető, 

Digitális Jólét Program

1987-ben születe� Budapesten. A Piarista Gimnáziumban ére�ségize�, majd 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen politológus, a Budapes� Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen pedig okleveles közgazdász végze�séget 
szerze�. 2006-tól informa�kusként, illetve informa�ka oktatóként dolgozo� 
két budapes� iskolában, majd pályáza� koordinátor volt a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. 2010-ben a Magyar Nemze� Vagyonkezelő Zrt.-nél 
vezető szakmai �tkár le�, 2011-től kormányza� há�érintézményeknél dolgo-
zo� közoktatási, majd külpoli�kai-diplomáciai területen. 2014-ben az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma i�úságpoli�káért és esélyteremtésért felelős 
helye�es állam�tkára le�, 2016-tól pedig a tárca európai uniós fejlesztéspoli-
�káért felelős állam�tkáraként dolgozo�. 2018-tól az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős állam�tkáraként irányí-
to�a a hazai fejlesztéspoli�kát, 2019-től pedig a tárca parlamen� és stratégiai 
állam�tkára, miniszterhelye�ese. 2019-től a Kereszténydemokrata Néppárt 
budapes� II. kerüle� alapszervezetének elnöke, 2020-tól a párt alelnöke.Schanda Tamás

parlamenti és stratégiai államtitkár, 
miniszterhelyettes, Innovációs és 

Technológiai Minisztérium

Gimnáziumi tanulmányait a budakeszi Prohászka O�okár Katolikus Gimnázi-
umban végezte, első diplomáját színháztörténészként a Pannon Egyetemen 
szerezte, majd az Egyesült Államokban végze� kommunikációs és MBA mes-
terképzéseken, jezsuita és vincés egyetemeken. 
Dolgozo� újságíróként, szerkesztőként, egyike volt a Képmás magazin létre-
hozóinak. Ezt követően számos évig dolgozo� nagyvállalatoknál, kommuniká-
ciós területen. Jelenleg Svédországban él, a HírTV és a Magyar Nemzet skan-
dináv tudósítója.
 Pál Ferihez régi kapcsolat fűzi, már az ezredfordulón tagja volt első kisközös-
ségének. A 2010-es években bekapcsolódo� az atya mentálhigiéniás szakem-
berként tarto� előadásai köré szerveződő, sok száz fiatalt megmozgató közös-
ség életébe, ahol programszervezőként és kommunikációs munkatársként is 
sok évet önkénteskede�.

Bugnyár Zoltán
Pálferi Alapítványa a Teljes Életért 

kommunikációs munkatársa

Szalézi pap, aki 1971-ben születe� Budapesten. Miután végze� a budapes� 
Piarista Gimnáziumban, a biológia és kémia szakra ve�ék föl az ELTE tanár-
képző Főiskoláján. 1991-ben belépe� a Don Bosco Szaléziak szerzetesrendjé-
be, a rendszerváltozás utáni első novíciusok közé. Papi tanulmányait a Piarista 
Főiskolán kezdte, egy évet tanulhato� nemzetközi közösségben a Szen�öl-
dön, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia szakán fejezte be. 
2001-ben i�úságpasztoráció-kateke�ka szakon licenciát szerze� a Szalézi 
Pápai Egyetemen Rómában, majd Péliföldszentkeresztre és a nyergesújfalui 
Szalézi-Irinyi Gimnáziumba helyezte a tartományfőnök atya. 2008-tól 2010-ig 
Szombathelyen, majd 2010-11-ben Óbudán teljesíte� szalézi szolgálatot, míg 
2011-ben Kazincbarcikára helyezték. Először a Szalézi Szent Ferenc Gimnázi-
umban, majd a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium 
és Gimnáziumban le� igazgatóhelye�es. O� sikerült megalapítaniunk a Don 
Bosco Barcika Tanodát. Több rendi megbízás után (i�úságpasztoráció, a 
tömegkommunikáció, a szalézi munkatársak, formáció) most tartományfő-
nök.
Bizakodva igyekszik ellátni az Úrtól rá bízo� feladatokat.

P. Andrásfalvy János SDB
a szaléziak magyarországi

tartományfőnöke

A Magyar Katolikus Rádió indulása óta annak munkatársa, a Kossuth Rádió-
ban elhangzó Tanúim lesztek című műsor szerkesztője. 2020 márciusa óta 
dolgozik az EWTN-nél.

Madocsai Bea
a Katolikus rádió szerkesztője, 

műsorvezetője

Dobszay Márton Benedek
OFM, ferences szerzetes, 

a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
szervező stábjának vezetője

Az előadó ferences szerzetes, lelkipásztor, biológus, a Magyarok Nagyasszo-
nya Ferences Rendtartomány tartományfőnök-helye�ese, a pasaré� feren-
ces rendház vezetője és a ferences növendékek rendi nevelője. Több mint �z 
éve a Nagymarosi I�úsági Találkozó szervező csoportjának tagja.

Kigyóssy Örs a KétIgen Alapítvány opera�v vezetője és egyik létrehozója. A 
párkapcsolat-gazdagító műhelyek kidolgozásában ve� részt. Előadóként és 
feleségével mentorpárként is kíséri a párokat. Férfiaknak szervez önismere� 
fókuszú hétvégéket, havi rendszerességű programokat és erdei túrákat. A 
családok Jézusban Karizma�kus Közösség és a Házas Hétvége Mozgalom 
tagja. 5 gyerekes családapa, építész, képzésben lévő pár- és családterapeuta 
és mentálhigiénés szakember.

Kígyóssy Örs
a KétIgen Alapítvány 

operatív vezetője

Francia-hi�an szakos tanári, illetve mentálhigiéné-lelkigondozó. Több mint 20 
éve kapo� meghívást a fiatalokkal való szolgálatra, azóta is önkéntesként 
szolgál a Váci Egyházmegye Észak-Duna men� régiójában kisebb testvérként, 
Nagymaroson i�úsági csoportot vezet. Tagja az Őrtüzek Imádság Háza csapat-
nak, ahol dicsőítés vezetőként szolgál. Hiszi, hogy Jézus hívta meg a szolgálat-
ra, hogy az Egyházat ilyen formában építse és hálás, hogy Ő ad erőt, illetve 
továbbra is a vezetést, Szentlelke által!

Hadi Rita
Váci Egyházmegye 
Ifjúsági Lelkészség, 

Mente Misszió

20 éves, spanyol szakos hallgató az ELTE-n. Emelle� a MenteMédiaMisszió 
lelkes tagja és a Váci Egyházmegyei I�úsági Iroda médiás munkatársa. 
14 évesen szereze� először mélyebb Istentapasztalatot a misszió egyik regio-
nális táborában, majd később önkéntesként fejleszte�e és hasznosíto�a 
médiás ismereteit. A közösség egyik fotósa-, videósa- és grafikusaként fontos 
számára, hogy a digitális világban minél több fiatalt megszólítsanak és vonzó-
vá tegyék számukra a keresztény életmódot. E cél felé több apró lépést is 
te�ek az elmúlt másfél év nehéz időszakaiban, számos online találkozó, dicső-
ítés és elmélkedés közve�tése által.

Heiszig Regő
Váci Egyházmegye 
Ifjúsági Lelkészség, 

Mente Misszió

Házas, kétgyermekes családapa, pedagógus, hi�anár. Máig hitoktat részmun-
kaidőben, azonban meghívásra csatlakozo� a MenteMisszió munkatársi 
csapatához, mint Koordinátor és a Váci Egyházmegyei I�úsági Iroda vezetője. 
Korábban önkéntesként koordinálta az Ipolymen� Nagyboldogasszony Közös-
séget, majd i� ismerte meg feleségét is. Sok fiatal táboroztatása, lelki progra-
mok szervezése áll a hátuk mögö�, melyből ő is sokat tanult. Elköteleze� 
abban, hogy a jövő egyházának építésében ilyen módon részt vállaljon. 
Mindig öröm számára, mikor fiatal életek megváltozásának lehet szemtanúja.

Kis Domonkos
Váci Egyházmegye 
Ifjúsági Lelkészség, 

Mente Misszió

1956. augusztus 17-én születe�, majd 1982. április 17-én pappá szentelték.  
A több mint három év�zedes papi szolgálat ala� számtalan előadást, prédiká-
ciót és lelkigyakorlatot tarto� Isten szeretetéről. A mindennapi szentségimá-
dás papi életének középpontjává vált.  1993-ban került a kaposvári Szent Imre 
templomba, ahol elkezdte nyári lelkigyakorlatait az egész ország területéről 
érkező emberek százainak. Ezekből eddig 21 könyv és 3 füzet születe�. 
Lelkipásztori munkájában és könyveiben megismerhetjük az irgalmas szere-
tet útját, amelyre minket is hív. 2017. május 13-án szentelték a Kaposvári 
Egyházmegye püspökévé. Püspöki jelmondata egyetlen szó: “IRGALOM”.

Varga László
a Kaposvári Egyházmegye püspöke

Az első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziót üzemeltető BONUM 
Társadalmi Vállat társalapítója, és az EWTN Katolikus Világhálózat magyar 
médiamisszió vezetője.

Jakab Péter
a Bonum TV vezetője

Római katolikus pap a Szombathelyi Egyházmegyében. 1994-ben szentelték 
pappá. Jelenleg Zalaegerszegen kórházlelkész. 2004 óta hirde� az evangéliu-
mot az interneten. Kezdetben e-mailben, majd honlap és könyvek segítségé-
vel. Okostelefonos applikációja 2011-ben indult, melynek legfrissebb verziója 
5 nyelvű.

Horváth István Sándor
Evangélium 365

Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa 
létrehozo� gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények 
közö�, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 
2500 gyermekről gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelő-
szülői rendszerben.

Böjte Csaba
ferences szerzetes

Szo�vermérnökként több, mint 13 éve szakosodo� internetes élő-videóköz-
ve�tő rendszerek fejlesztésére. Megszerze� tapasztalatát évek óta evangeli-
zációra is hasznosítja.

Tisch Dániel
élő közvetítés szakértő

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom család munkacsoportjának a tagja, végze�-
ségét tekintve szociológus-közgazdász. A bizdramagad.hu weboldal munka-
társa.

Boldvai-Pethes Laura
a bizdramagad.hu weboldal 

munkatársa

Történelem, média és politológia tanulmányainak befejezése után 21 éven 
keresztül dolgozo� újságíróként he�- és napilapoknál, online portáloknál, 
televízióknál. A régi iskolán nevelkede�, amelynek vezérelve: A hír szent, a 
vélemény szabad. Néhány évre elszakadt a hivatásától, 2020-tól a Nemzetkö-
zi Eucharisz�kus Kongresszus Titkárságának munkatársa volt. 

Sándor Csilla
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus Sajtóosztályának 
munkatársa

Kaposvári egyházmegyés pap, az Emmánuel Közösség tagja, 2016 tavasza óta 
Erdő Péter bíboros felkérésére a Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszus 
fő�tkára.

Dr. Fábry Kornél
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus főtitkára

Szerete�el várjuk rendezvényünkön!

Az ak�v hitélet támogatása
digitális eszközökkel
Carlo Acu�s �szteletére

2021. október 12.


