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A HÁLÓ bemutatása

I. Közösségépítés, önazonosság

A Háló,  eredeti  teljes  nevén  a  Katolikus  Közösségek  Hálózata 1990-ben  néhány,  világiakat 
tömörítő budapesti felnőtt bázisközösség kezdeményezésére alakult a katolikus közösségek közötti 
jobb  kapcsolat,  tájékoztatás  elősegítésére.  2007-re  öt  országban  (Magyarország,  Románia, 
Szlovákia, Ukrajna, Szerbia és Montenegró) csaknem 1000 magyar közösség talált egymásra a Háló 
által  felkínált  szálakon. A Háló gondolata tulajdonképpen válasz volt  a magyar civil társadalom 
útkeresésére  a  rendszerváltozás  időszakában,  amelynek  egyik  jeleként  a  II.  Vatikáni  Zsinat  óta 
megszaporodott  keresztény  kisközösségek  szigetvilágot  alkottak,  egymással  csak  minimális 
kapcsolatot ápolva.

A  Háló  Közösségfejlesztő  Katolikus  Egyesület, mely  1993  óta  működik,  az  önszerveződő 
kisközösségeket támogatja Magyarországon és a határokon túl kisebbségi sorban élő magyarság 
körében.  A  Hálót  a  Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia  2003-ban  krisztushívők 
magántársulataként ismerte el.

A Háló szeretné a sokféle, sokszínű, általában 8-15 fős kisközösségeket összekapcsolni, egymás 
felé  megnyitni,  értékeiket  kifelé  is  láthatóvá,  élővé  tenni.  Ezzel  az alulról  építkező  módszerrel 
kívánja  építeni  Egyházunkat.  A közösségek típusait  a  sokszínűség széles spektruma jellemzi.  A 
kisközösségek  két  nagy  csoportja  a  lelkiségek (például  Fokolare,  a  Házas-hétvége,  Regnum 
Marianum) és a  plébániai csoportok (Rózsafüzér társulatok, imacsoportok, hittanos közösségek). 
Ezen kisközösségek, mozgalmak aktív képviselői a Hálóban a bogozók, akik regionális, országos és 
kárpát-medencei szinten tartják a kapcsolatot egymással.

A Háló önmeghatározása szerint mozgalom; tevékenységének lényege az élő katolikus közösségek 
felkutatása, információs és baráti hálóba vonása – “bogozása” –, a közösségek között közvetlen és 
közvetett kapcsolatok teremtése. A Háló által felkínált szolgáltatások gyakorlati dolgoktól kezdve 
(pl.  szálláslehetőség, segédeszközök, programok stb.) szellemi és elméleti támogatásig terjednek 
(pl.  bármilyen  témában  előadások  szervezése).  Tevékenységének  egyik  fő  célja,  hogy  a 
tagközösségek később önállóan találjanak egymásra és a környezetükben támogassák egymást.

A Háló-identitás fontos összetevője  a személyes kapcsolat, a barátság, ami mindig egy ügyben 
felvállalt  barátságot,  egymás  iránti  emberi  és  közösségi  elköteleződést  jelent.  Ez  a  barátság 
személyes szeretetre épül, vagyis a tagok figyelnek egymásra, válaszolnak a megszólításra. A Háló 
a  kárpát-medencei  családok  ideális  találkozóhelye,  mozgékony,  politikai  kötődésektől  mentes 
szervezet.

A Háló vállalja magyarságát, magyar kezdeményezésnek tekinti önmagát, és a Kárpát-medencében 
is  a  magyar  anyanyelvű  közösségeket szólítja  meg.  Ezt  nem  mások  ellen,  hanem  a  saját 
egyháznak építése érdekében tesszük. Ezzel párhuzamosan keressük a kapcsolatot a többi hozzánk 
hasonló szervezettel,  és támogatjuk közösségeink kapcsolatait más nemzetiségű szomszédaikkal. 
Ugyanígy a Háló egy katolikus kezdeményezés, de nem zárkózik el a keresztény közösségek és 
személyek elől.
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II. A működés látható formái: a találkozók

A Háló rendszeresen szervez a  baráti  kapcsolatokra építő  találkozókat,  mégpedig helyi (város, 
község), körzeti (nagyjából esperes-kerület) regionális (országrészek) és kárpát-medencei szinteken. 
2007-re  a  szervezett  találkozók  száma  a  Kárpát-medencében  elérte  az  évi  80  találkozót.  A 
találkozók lényege  maga a  találkozás.  Alkalom a  kitekintésre  saját  közösségünk keretein  túlra, 
megosztani másokkal saját értékeinket és részesülni a másokéból. Egy-egy találkozón arra kérjük 
barátainkat,  térjenek vissza saját  közösségükbe,  de immár a  többi  közösségtől  megérintetten.  A 
közösségvezetőknek  ezek  a  találkozások  nagy  megerősítést  és  feltöltődést  jelentenek.  Ezen 
találkozásokban  nem  csak  a  horizontális,  de  a  vertikális  összetevő  is  jelentős.  Mert  minden 
alkalommal  megtapasztalhatjuk,  Jézus  szavainak  valóságát:  „Ahol  ketten  vagy  hárman  az  Én 
nevemben találkoznak, ott vagyok köztük...”

Egy  évben  egy  kárpát-medencei  vezetőségi  találkozót  szervezünk,  ahol  az  elkövetkező  év 
stratégiáját  beszéli  meg,  készíti  elő  a  vezetőség.  Márciusban van a  kárpát–medencei  vezetőségi 
lelkigyakorlat.  Ez  az az  alkalom, amely nem a szolgálat,  hanem a  feltöltődés  helye  a  Háló  fő 
bogozói  számára.  Szintén évente tartunk Kárpát-medencei  nagytalálkozót  szeptember  folyamán, 
melynek helyszíne évente változik az országrészek között. Ezen kívül minden ország tart évente egy 
országos  színtű  találkozót.  Kisseb-nagyobb  helyi  találkozók  akár  évente  kétszer  is  létrejönnek. 
Tulajdonképp  nincs  is  olyan hétvége  az  év során,  hogy ne  lenne valamiféle  Háló találkozó 
valahol a Kárpát-medencében.

Erőteljesen ajánljuk helyi szinten a közösségvezetők rendszeres találkozóit, mert ez adhatja meg 
azt a rendszerességet és folyamatosságot, amelyre a többi találkozó már biztosan alapozhat.

Nem ritkák a  spontán látogatások sem, melyek a Hálóban kialakuló barátságok kapcsán jönnek 
létre.  Ezek nem csak megerősítőleg hatnak,  de Kárpát-medence és  az  egyház arcosodásához is 
hozzájárulnak.  Hogy  ne  csak  városok,  falvak  nevei  jussanak  eszünkbe  Kárpát-medence  egyes 
régióiról, hanem az ott élő barátainkat jelentse; személyesebbé váljanak a különböző területek. 

III. Eredmények és tervek

A Háló legnagyobb eredménye az a több mint tizenöt éves tevékenység, melyet a kezdetek óta 
végez. A találkozók száma évről-évre növekedést mutat, ugyanúgy mint a találkozókon résztvevő 
közösségi tagok száma is. Minden évben növekvő költségvetése van az egyesületnek is. Minden 
határon  túli  országrészben  megalakult  egy-egy  egyesület,  amely  partnerként  működik  együtt  a 
közösen megvalósítandó munkában.

Egyik legnagyobb kihívás volt számunkra a 2002 nyarán  Zánkán lebonyolított 1500 fős nyári 
tábor megszervezése.

A Háló ösztönzésére létrejött  műhelyek a Kárpát-medence területéről próbálják meg összefogni a 
hasonló érdeklődésű embereket. Egyik ilyen műhely a pedagógusokat tömöríti, akik tevékenysége 
2003-ban  egy  háromszáz  fős  konferenciában  csúcsosodott.  A média  műhely  a  Pázmány  Péter 
Katolikus Egyetemmel közösen szervezi a Kötő-jel kisközösségi újságíró és animátor képzést. Az 
elmúlt évek során mintegy száz résztvevő csatlakozott a képzéshez.

2004  vége  óta  a  Háló  Budapest  szívében  bérel  egy  300  m2-es  ingatlant,  ahol  a  szükséges  és 
nagyarányú  átalakítási  munkák  elvégzése  óta  egy  modern,  az  igényeknek  megfelelő  közösségi 
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központ működik. A helyszín egyrészt találkozópontként szolgál a budapesti közösségek részére, 
emellett  azonban kulturális  és  közéleti  események is  helyt  kapnak itt,  mint  például  koncertek, 
kiállítások, beszélgetések.

A Háló legfontosabb terveit a következő három pontban gyűjthetjük össze:

Közösségfejlesztés:
Az eddig is végzett munka mellett a Háló jelenleg dolgozik azon a stratégián, amelyhez illeszkedve 
a  következő  években  öntudatosabban  szeretne  tevékenykedni  a  közösségfejlesztés  következő 
területein: A Kárpát-medencében működő magyar katolikus kisközösségek feltérképezése. Az egyes 
közösségek  megismerése  és  nyilvántartásba  vétele.  A  közösségek  átvilágítása.  Ezeknek  a 
közösségeknek  a  megismertetése  egymással.  Közösség-ambulancia  működtetése.  A  közösség-
kereső  személyek  elirányítása  a  közösségekhez.  Az  egyes  közösségek  nyitottabbá  tételének 
elősegítése. A közösséghez tartozás iránti igény felébresztése azokban az emberekben, akik még 
nem tartoznak közösséghez. Új közösségek létrejöttének segítése.

Önkéntesség:
A Háló egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a keresztény társadalomban elősegítse a személyek 
öntudatos és felelősségteljes tevékenykedését az Egyházért. Ennek érdekében elhatároztuk egy saját 
önkéntes hálózat kiépítését. Jelenleg ennek a hálózatnak igyekszünk lerakni az alapjait, ugyanakkor 
megkíséreljük  a  mostanáig  működő  struktúrák  újragondolásával  megerősíteni  és  hatékonyabbá 
tenni azok működését is.

Központ:
Harmadik kiemelt célunk a Háló Közösségi Központ szélesebb körben történő megismertetése, a 
Központ látogató-körének kialakítása, a budapesti közösségek megszólítása. A jelenlegi évi 100-150 
program  bővítése  mellett  egy  állandó  nyitvatartással  rendelkező  teázó  funkciót  szeretnénk 
összekapcsolni.  A Központ  működtetésével  további  célunk  lehetséges  példát  mutatni  egy  jól 
működi  közösségi  központnak.  Hosszútávú  terveink  szerint  több  ilyen  központ  létrehozását 
szeretnénk megvalósítani a Kárpát-medence egyes városaiban.

IV. Elérhetőségek

A Hálóval kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók a www.halo.hu honlapon, beleértve 
a magyarországi és határon túli régióvezetők elérhetőségét is. A Háló Közösségi Központ címe: 
1053 Budapest, Ferenciek tere 7/8 (Kárpátia udvar) III. lépcsőház II. emelet. A budapesti iroda 
vezetékes telefonszáma 1/2660723, az irodavezető mobilja 20/5390512. 

Végezetül  egyik  legfontosabb  gondolatunkat  jegyezzük  le:  A  Háló  csak  eszköz.  Ha  valaki 
elbizonytalanodik, Jézus szavaival biztatjuk:

"Hagyd el a Hálót és kövess engem!"

http://www.halo.hu/
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