
Krisztus Király ünnepén,  
november 26-án ért véget az 
egyházi év, mely az idén is gaz-
dag volt programokban, színvo-
nalas rendezvényekben. Ezek 
között említhetjük a Teremtés-
védelmi Napot, a rózsafüzér-
társulati tagok egyházmegyei 
találkozóját, a pünkösdhétfői 
sárospataki Szent Erzsébet za-
rándoklatot, a 34. Egerszaló-
ki Ifjúsági Találkozót és Lelki-
gyakorlatot, a ministráns talál-
kozót, melyen részt vett Erdő 
Péter bíboros, prímás, továbbá 
az októberi Pyrker emlékkon-
ferenciát, melyet az egri bazili-
kát építő elődjének tiszteleté-
re tartottak jeles tudósok rész-
vételével. Nehéz lenne felsorol-
ni valamennyi jeles programot 
és eseményt…

– Érsek úr! A rendezvények közül 
melyekre emlékszik vissza leg-
szívesebben?

– Természetesen mindegyik 
kedves és fontos nekem. Ezek-
nek a rendezvényeknek az a cél-
ja, hogy a résztvevőket közelebb 
vigyük Istenhez és egyúttal kö-
zösségi élményt adjunk. Sze-
retnénk, hogy ezáltal megerő-
södjék bennük az együvé tarto-
zás, egyházmegyei identitás tu-
data és a főszékesegyházhoz va-
ló kötődés.

– Az összejövetelek egy jelentős 
részére a fiatalokat hívták meg…

– Kétségtelenül ők a legin-
kább mozgékonyak, de nem fe-
lejthetjük el a május 13-i rózsa-
füzér társulatok találkozóját, 
ahol emlékeim szerint inkább 
az idősebbek képviseltették ma-
gukat nagyobb számban, mint 
ahogy pünkösdhétfőn a sáros-
pataki Szent Erzsébet zarán-
doklaton is.

– Érsek úr, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia oktatási bi-
zottságának elnökeként nagy fi-
gyelmet szentel az ifjúság neve-
lésére. Közel ötven nevelési-ok-
tatási intézmény és annak tag-
intézményei tevékenykednek az 
Egri Főegyházmegyében. Elége-
dett ezek működésével?

– Azzal vagyok elégedett, hogy 
elindultunk egy olyan úton, 
amely egyszer majd sok gyümöl-
csöt fog hozni, de addig még ren-
geteg munka vár ránk. Hálás va-
gyok a szülőknek, hogy ránk 
bízzák gyermekeiket, az igazga-
tóknak és elkötelezett pedagó-
gusainknak éppúgy, mint a lel-
kipásztoroknak és a hitoktatók-
nak, akik mindent megtesznek 
azért, hogy iskoláinkat egyre in-
kább áthassa a katolikus keresz-
tény identitás.

– A több száz templom és plébá-
nia karbantartása, felújítása is 
nagy feladatot jelent a főegyház-
megyének.

– Állandó kihívást jelent épí-
tett örökségünk méltó rendben 
tartása, hiszen ezek egy része 
nemcsak kultikus épület, ha-
nem egyúttal kiemelt műemlék 
is, vagy egy település legrango-
sabb régi épülete, olykor jelen-
tős idegenforgalmi vonzerővel. 
Ezért is tartjuk bölcs döntés-
nek, hogy ezek felújítását rész-
ben uniós forrásból, részben 
hazai forrásokból támogatja a 
kormány.

– Érsek úr, az idén több elismerő 
címet vehetett át. Augusztus 20-
án Eger díszpolgára lett, majd a 
Heves megyéért kitüntető címet 
kapta meg nem sokkal később. 

A méltatásokban kiemelik az ön 
széleskörű tevékenységét, me-
lyet az iskolák, az egyházi épüle-
tek, a települések megújítása ér-
dekében végez.

– Ezekre a kitüntetésekre 
úgy tekintek, hogy azok szemé-
lyemen keresztül az egész kato-
likus közösségnek szólnak, elis-
merve azt a szolgálatot, amelyet 
egyházunk az élet számos terü-
leten végez az egész társadalom 
javára.

– A következő egyházi évnek me-
lyek lesznek a legfontosabb te-
endői?

– Fő feladatunk továbbra is 
az evangélium, Jézus Krisz-
tus örömhírének meghirdeté-
se minden ember számára. Ez 
a legfőbb küldetésünk. A csa-
ládok, a szegények és rászoru-
lók segítése is állandó feladata-
ink közé tartozik, hiszen a tevé-
keny szeretet gyakorlása képes 
hitelessé tenni szavainkat.

– Közeleg a Karácsony, Jézus 
Krisztus születésének ünnepe. 
Az idei ünnep egyben jubileumot 
is jelent Önnek. Hogyan tekint 
vissza az elmúlt 25 évre?

– Meghívásként tekintek rá, 
és Isten iránti hálával. Jó ar-
ra visszagondolni, hogy mind-
egyik szolgálati helyemen adott 
mellém olyan kiváló munkatár-
sakat, akikkel megoszthattam a 
szolgálat gondjait, és akik segí-
tettek abban is, hogy másoknak 
az életébe örömet tudjak vinni. 
Az idei Karácsony, Jézus Krisz-
tus születésének mostani ün-
neplése is akkor lesz a szeretet 
ünnepe, ha mindannyian örö-
met tudunk hozni legalább né-
hány ember életébe.

– Köszönjük az interjút!
Homa János

November 9-én kezdődött Eger-
ben a háromnapos Főegyházme-
gyei Kateketikai Konferencia. A 
Nagyboldogasszony templom-
ban tartott nyitó szentmise ho-
míliájában Udvardy György pé-
csi megyéspüspök a hitoktatók 
személyes elkötelezettségét és 
a jó példa fontosságát hangsú-
lyozta a hitélet gyakorlásában, 
amely a hitoktatás egyik fontos 
célkitűzése.

A Hotel Flórában tartott ren-
dezvény csaknem háromszáz 
katekétája számára az első elő-
adást Ternyák Csaba egri érsek 
tartotta, majd meglepetésként 
Piero Marini érsek, a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szusok Pápai Tanácsának elnö-

ke köszöntötte őket. Felszólalá-
sában a szentmise központi sze-
repéről beszélt. 

A hitoktatásban felmerülő 
kommunikációs problémákról 
Balázs Tamás teológiai tanár, a 
Győri Egyházmegye Kateketikai 
Irodájának vezetője szólt.  
Bányai Sándor irányításával bib-
liai élménypedagógiai módsze-
reket, Sipos Edit vezetésével az 
úgynevezett Kett - módszer alap-
ján szervezett hittanórák „prak-
tikáit”, Csépe Ágnessel a konflik-
tuskezelési technikák gyakorlat-
ba való átültetését, Psenyeczky-
Nagy Klárával pedig a koopera-
tív tanulásszervezési techniká-
kat sajátíthatták el a hitoktatók 
és lelkipásztorok. B. F.

Harmadik éve adományozzák a 
hevesi gazdák a Magyarok ke-
nyere mozgalom felhívására az 
összegyűjtött búzát, az abból ké-
szített lisztet, az Egri Főegyház-
megyei Karitász Központnak, 
amelyet a szervezet eljuttat a 
rászorulóknak. Az ünnepélyes 
adomány átadáson Árvai Ferenc 
egyházmegyei karitász-igazga-
tó köszöntötte a megjelent gazdá-
kat, és ismertette a szervezet te-
vékenységét. Mint mondta, no-
vember végén Árpádházi Szent 
Erzsébet ünnepét követően „Tár-
játok ki a szíveteket!” jelmondat-
tal indul a Katolikus Karitász té-
li adományozó akciója. Az akció 
keretében jut majd el az egyház-
megye különböző pontjaira kari-
tász csoportjainkon keresztül a 
rászorulókhoz ez a 19 tonna liszt 
adomány, amiért hála és köszö-
net illeti a gazdákat, és a Heves 
Megyei Agrárkamarát, hogy im-
már harmadik alkalommal a Ka-
tolikus Karitászt választották ki 
adományaik célba juttatására. Ez 
a felajánlás jól illeszkedik a se-
gélyszervezet egyéb programjá-
hoz, mint például a tartós élelmi-
szer-adományok kiosztása, vagy 
a kályha és rezsi támogatás a ne-
héz helyzetbe jutottak számára.

Székely Zoltán a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Heves Me-

gyei Szervezetének elnöke arról 
beszélt, hogy a megyében évről 
évre nő az adományozók száma, 
és a felajánlott búza mennyisé-
ge is. A Magyarok kenyere moz-
galom elindítója, Korinek László 
professzor elmondta, három év-
vel ezelőtt az első felhívására 9 
tonna, idén pedig már 600 ton-
na liszt gyűlt össze hazánkban a 
gazdák jóvoltából, amellyel ma-
gyar gyermekeket segítő szerve-
zeteket támogatnak - nem csak 
határon innen, de szerte a Kár-
pát-medencében.

Ternyák Csaba egri érsek, 
amikor köszönetet mondott az 
adakozóknak, a Szentírást idéz-
te: „Isten országa olyan, mint az 
az ember, aki magot vet a földbe. 
Utána, akár alszik, akár ébren 
van, éjjel vagy nappal, a mag ki-
csírázik és szárba szökik, maga 
sem tudja hogyan” (Mk 4,26-27). 
Mint mondta, ez a „maga sem 
tudja hogyan”, egy csoda, amely 
az embert hálaadásra készteti, 
hiszen a gazdák munkáján, erő-
feszítésén rajta van Isten áldá-
sa, ők pedig meglátták, meghal-
lották a felhívást, és évről évre 
nyitott szívvel a kezdeményezés 
mellé állnak.

A főpásztor az ünnepség végén 
oklevelet adott át köszönetkép-
pen az adományozó gazdáknak.

december üzenete
„Szállást keres a Szent Család.  
De senki sincs, ki helyet ád. 
Nincsen, aki befogadja 
Őt, ki égnek s földnek ura…” 

 (adventi népének)

jegyzet

Az adventi időszak egyik 
főszereplője a fiát 
váró édesanya, Szűz 

Mária, aki az embert teremtő és 
üdvözíteni akaró Istentől azt a 
hivatást kapta, hogy Ő legyen a 
Megváltó Jézus édesanyja. Má-
ria igen-t mondott az Isten aka-
ratára, és elvállalta ezt a sajátos 
hivatást. Valószínű, sőt biztos, 
hogy Mária – mint minden édes-
anya – nagyon várta Jézus szüle-
tését. Várjuk tehát mi is hitből fa-
kadó örömmel a Karácsonyt, Jé-
zus születésének ünnepét.

A nagy adventi várakozók, az 
„Úr útjának” előkészítői között a 
legszebb és legnehezebb feladat 
Máriának, az egyszerű názáreti 
lánynak jutott. Nem volt próféta, 
nem prédikált a Messiás eljövete-
léről, nem hirdetett bűnbánatot a 
Jordán folyónál, mint Keresztelő 
János. Üdvösségtörténeti szerepe 
mégis nagyobb minden prófétá-
nál: szíve alatt hordozta Jézust, 
az emberiség és az egész világ 
Megváltóját. Nem véletlenül állít-
ja elénk egyházunk liturgiája a 
következő hetekben a Szűzanya 
alakját. A gyermekét váró Mária 
példája tanulságos számunkra 

az adventi időben. Azzal a hittel, 
szeretettel, imádságos és szolgá-
ló lelkülettel készüljünk az ünne-
pekre, amellyel Mária várta Jé-
zus születését. 

Máriához hasonlóan fogad-
juk be a Megváltó Jézust az éle-
tünkbe, hogy a karácsonyunk 
is, és az életünk is boldogabb 
legyen. Erre biztat bennünket 
Angelus Silesius, a középko-
ri latin költő is: „Ha Krisztus 
százszor is megszületne Betle-
hemben, elvesznél, ha nem szü-
letne meg a te szívedben”.  A 
hit által Jézus „megszülethet”, 
élő valósággá válhat a mi éle-
tünkben is, és ott is marad, ha 
az imádság által kapcsolat-
ba maradunk vele, és életünk 
minden napján igyekszünk Is-
ten törvényei és Jézus tanítása 
szerint élni. Jézus megszületett 
„test-szerint” a júdeai Betlehem-
ben, de minden emberben kü-
lön is meg kell születnie a hit és 
a kegyelem által. Az adventi és 

a karácsonyi idő erre is figyel-
meztet bennünket.

József Attila megfogalmazása 
szerint Mária „boldogságos kis 
mama” lett. A biblia szerint nem-

csak az anyaság érzése, hanem 
a hite tette Máriát igazán boldog-
gá. Az ő rokona, Erzsébet szerint 
Mária azért lehet igazán boldog, 
mert hitt mindannak beteljesedé-
sében, amit az Úr mondott neki. 
Mária anyasága sajátos anya-
ság, amit Isten akaratának és a 
hitének köszönhet. Találóan fo-
galmazza meg mindezt az egyik 
beszédében Szent Ágoston, egy-
házunk nagy tanítója: „Boldo-
gabbnak mondjuk Máriát azért, 
mert hitében magába fogadta Is-
ten Igéjét, mint azért, hogy testé-
ben hordozta őt” (Serm. 186,2).

Máriát a mély hite, Istenbe ve-
tett bizalma tette képessé arra, 
hogy igen-t mondjon az Isten 
akaratára. Elfogadta, amit Gábor 
angyal mondott, annak ellenére, 
hogy nem egészen értette, ezért 

meg is kérdezte: „hogyan lehetsé-
ges mindez, hiszen férfit nem is-
merek”.  Hitt akkor is, amikor az 
angyal beszélt vele, de akkor is 
hitt, amikor az Isten küldötte ma-
gára hagyta. Mária hite arra ta-
nít bennünket, hogy mindig és 
minden körülmények között, jó és 
balsorban higgyünk, bízzunk az 
Istenben. Higgyünk abban, hogy 
életünk, a jelenünk és jövőnk az 
Isten kezében van. Amikor nem 
látunk tisztán, amikor esetleg ki-
látástalannak és reménytelen-
nek látjuk az életünket, akkor is 
mondjunk „igen”-t az Isten szavá-
ra, az Isten akaratára.

A hitből fakadó öröm és bol-
dogság úgy is megjelenik 
az életünkben, mint az ad-

venti hitünk és biztos reményünk 
gyümölcse. A Karácsony előtti 
hetekben nemcsak az Isten igéje, 
hanem még az adventi koszorú 
rózsaszínű gyertyája is a hitből 
fakadó öröm fontosságára figyel-
meztet bennünket, Karácsonyt 
váró embereket. Már az ünnepek 
előtt is lehet, és kell örülni, mert 
Jézus Krisztusban velünk van, 
közel van hozzánk az Isten. 
  Dolhai Lajos

Mária adventje

Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel

Örömet vinni mások életébe

Kateketikai Konferencia

A Magyarok kenyere az 
Egri Főegyházmegyében

ternyák Csaba egri érsek Fotó: Balogh Ferenc

tanulásszervezési technikákat is elsajátítottak Fotó: Balogh Ferenc



Karácsonykor a keresztény 
ember Jézus Krisztus születé-
sét ünnepli. A Karácsonyt 325-
ben, az első niceai zsinat után 
tették december 25-re. A ha-
gyományainkat folytatva la-
punk fiatalokat kérdezett meg, 
mit jelent számukra ez a nagy 
ünnep, a Megváltó születése. 
Az elkövetkezőkben az egri  
Érseki Szent József Kollégium 
diákjainak gondolatait tesszük 
közzé.

„Szűcsiben élünk. A készülődést 
már az Adventtel elkezdjük. En-
nek első mozzanata, hogy édes-
anyám elkészíti az adventi ko-
szorút, amelynek gyertyáit a 
Karácsony előtti vasárnapokon 
meggyújtjuk. Aztán hozzá lá-
tunk díszíteni a házat, minden-
kinek megvan a maga feladata. 
A fát már Karácsony előtt felöl-
töztetjük, üvegalmákkal, dísz-
világítással, szaloncukorral. Bá-
tyámmal együtt rakjuk fel a dí-
szeket. Szenteste, amikor elké-
szül az ünnepi vacsora, a csa-
ládtagokkal körülüljük az asz-
talt. Nekem ez azért is nagy nap, 
mert ekkor ünneplem a szüle-
tésnapomat. Nálunk gyűlik ösz-
sze ezen a napon a nagycsalád, 
a rokonság. A vacsora után át-
adjuk egymásnak az ajándéko-
kat. Amikor eljön az idő, együtt 
megyünk az éjféli misére.  Az-
tán másnap mi megyünk a ro-

konokhoz. A karácsonyfában 
pedig Vízkeresztig gyönyörkö-
dünk.”

(KoczKA Adrián, 9. oSztály,  

Egri SzAKKÉpzÉSi cEntruM 

BornEMiSSzA gErgEly 

SzAKgiMnáziuM

ÉS SzAKKözÉpiSKolA)

***
„Besenyőtelken lakom. Kará-
csony előtti napokban elme-
gyünk édesapámmal fenyőfát 

venni. Otthon édesanyám is bese-
gít a díszítésébe. Szenteste nap-
ján édesanyám süteményeket és 
ünnepi ételeket készít. Sült hal és 
halászlé mindig kerül az asztal-
ra. Sok állatot tartunk, de aznap 
sietünk az ellátásukkal, mert 
sürget az ünnep. Közös étkezés 
után, amikor együtt a család, el-
énekeljük a Mennyből az angyal, 
a Pásztorok, pásztorok örvendez-
ve, a Fel, nagy örömre című éne-

keket... Aztán alkalomhoz illő fil-
meket nézünk meg, majd az ün-
nepi hangulatban felbontjuk az 
egymásnak titokban vett ajándé-
kokat. Természetesen a napot az 
éjféli misével zárjuk. Szinte min-
den évben szoktam szerepelni a 
templomi betlehemi játékokban.”

(czAKó AntAl, 9. oSztály,  

gárdonyi gÉzA 

ciSztErci giMnáziuM)

***
„A Karácsony, nálunk a csa-
lád ünnepe. Átányban lakunk.
Ilyenkor szinte az összes roko-
nunkkal találkozunk. Szentes-
te először az egyik majd a má-
sik nagymamámhoz megyünk 
el szüleimmel és húgommal. 
Mindenütt terített asztal fogad 
bennünket. Sütemények, húsfé-
lék, finom csemegék… Aztán es-
tefelé hazamegyünk és várjuk 
a Jézuskát, majd az éjféli misé-
ig otthon csevegünk. Természe-
tesen a karácsonyfa alá mindig 
kerül sok ajándék. Ha halljuk a 
kis csengőt, akkor már tudjuk, 
ott vannak az ajándékok a fenyő-
fa alatt. De amíg kisfiúként na-
gyon szerettem, ha megkapok 
mindent, amit kértem a Jézuská-
tól, most már inkább adni szere-
tek. Ez ma már nagyobb örömöt 
jelent számomra.” 

(BArnA láSzló, 9. oSztály,  

AndráSSy györgy KAtoliKuS 

 KözgAzdASági SzAKgiMnáziuM 

ÉS giMnáziuM)

II  EgyházMEgyEi hírEK

Eszterházy Károly 
életművéről
EsztErházy Károly, egy püspö-
ki életmű a tudományok és a 
művészetek javára címmel kon-
ferenciát rendeztek Egerben, 
az Eszterházy Károly Egyete-
men november 16-án. Az ünne-
pi eseményen, melyet Ternyák 
Csaba egri érsek nyitott meg, 
felidézték a püspök emlékét, 
akinek az egri líceum megépíté-
sét köszönhetjük.

Érseki látogatás 
Felsőzsolcán
tErnyáK Csaba egri érsek láto-
gatásával, hálaadó szentmi-
sén ünnepelte fennállásának öt 
éves jubileumát és az iskola fel-
újítását a felsőzsolcai Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola. 
A több mint 200 roma gyerek 
oktatását, nevelését végző in-
tézmény jó tanulmányi eredmé-
nyeket tudott felmutatni az el-
múlt években.

Príma-díjas 
szerzetes
a VállalKozóK Országos Szö-
vetsége Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezetének elnöksé-
ge minden évben meghirdeti a 
megyei Príma-díjat, amellyel a 
megye kulturális, tudományos, 
oktatási és sportéletének legki-
válóbb képviselőit ismerik el. A 
kategóriák győztesei a díjakat 
egy gála keretében vehették 
át november 4-én, a Miskolci 
Nemzeti Színházban. A Magyar 
Oktatás és Köznevelés kategó-
riában a legjobbnak járó díját 
Chavvakula Lourduraju verbita 
szerzetes nyerte el. Az indiai 
származású Lourduraju atya ti-
zenkét éve szolgál Magyaror-
szágon. Néhány éve Köröm és 
Girincs településeken a cigány 
misszió felelőse. Gratulálunk az 
elismeréshez!

Szent Imre búcsú 
Nagyrédén
Kozma ImrE, a Magyar Mál-
tai Szeretet Szolgálat alapító-
ja, búcsúi szentmisét mutatott 
be november 5-én, vasárnap 
Nagyrédén, Szent Imre tisztele-
tére. A szónok számos példával 
illusztrálta a magyarok segítő-
készségét a bajbajutottak iránt. 

Pályázati felhívás
az EgrI ÉrsEKI Palota Turiszti-
kai Látogatóközpont az adven-
ti időszakra Betlehem-készí-
tő versenyt hirdet! Az alkotások 
mindenféle anyagból készülhet-
nek, valamint a mérete és az al-
kalmazott technika is szabadon 
megválasztható. A pályázatra 
csoportonként, iskolai osztály-
közösségenként és egyénileg 
is lehet jelentkezni, telefonon, 
vagy e-mailben. A betleheme-
ket személyesen vagy postai 
úton, 2017. december 14. (csü-
törtök) 16.00 óráig várják az 
Egri Érseki Palota Turisztikai Lá-
togatóközpontban (3300 Eger, 
Széchenyi u. 1.).
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görgey gábor

Falusi karácsony
Éjfél száll a nagytoronyra,
szárnyaival beburkolja
 hideg kőfejét.

Vaksötétben vágtat a fagy,
csengő szánjaival a nagy
 éjszakából jött.

Elaludtak a csillagok?
Nyakig betakaróztak ott
 fenn a mennyeken.

Hol rejtőzik hát az ünnep,
ha a csillagok eltűnnek,
 sehol semmi fény?

Láthatatlan vándorol a
falu népe a templomba
 fagyott utakon.

Kopog a sok cipő, csizma,
az éj kimondatlan titka
 ül az ágakon.

Sötétben, fagyban, szótlanul
jönnek egyre, míg csontosul
 alattuk a föld,

s minden sötét árnyon halvány
piros fénnyel, el-elhalván –
 átdereng a Szív.

a hónaP VErsE

Görgey Gábor, eredeti neve: 
Görgey Artúr (Budapest, 1929 –) 
Kossuth-díjas író, költő, drama-
turg, rendező.

diákok az ünnepről 

Várjuk a Jézuskát

Domenico Ghirlandaio: A pásztorok imádása

2017. dECEMBEr

A miskolci Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános Iskola ta-
nára, Bíró Ignác, a Szent Gel-
lért-díj arany fokozatát vehette 
át Ternyák Csaba egri érsektől 
az egyházmegyei tanévnyitón. 
Múlhatatlan érdemeket szerzett 
abban, hogy a Vörösmarty hosz-
szú évek, évtizedek óta őrzi első 
helyét az iskolák közötti testne-
velés pontversenyben.  

– A székelyföldi Gyergyó-
alfaluban, Bíró Ignác és Baricz 
Rozália második fiú gyermeke-
ként, egy közismerten zárt ka-
tolikus közösségben születtem 
1958-ban – mondta Bíró Ignác. 
– Gyermekkoromban nagyon 
szerettem ministrálni. A kará-
csonyi pásztorjátékokon több-
ször szerepeltem és játszottam 
Szent József szerepében is. Jég-
korongozni a szülőfalumban 
kezdtem, majd  Csíkszeredában 
az akkori sportiskola és líceum 
csapatában folytattam. Felnőtt-
ként a Gyergyószentmiklós és 
Sepsiszentgyörgy első osztályú 
csapataiban játszottam.

1984-ben egy miskolci lány-
nyal, Benedek Évával házassá-
got kötöttünk és áttelepültem 
Miskolcra. Két gyermekünk 
született. Dénes fiam 1985-
ben és Anna lányom 1992-ben. 
Mindketten a Miskolci Jezsuita 
Gimnáziumban érettségiztek. 

A budapesti Testnevelési 
Egyetemen jégkorong szakedzői 
diplomát szereztem, majd az Eg-
ri Tanárképző Főiskolán végez-
tem el a testnevelő tanári sza-
kot. Testnevelőként 1993-ban 
kezdtem tanítani a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskolában. 

Hat évvel ezelőtt nagy örö-
münkre, iskolánk az Egri Főegy-
házmegye fenntartásába került. 

Két éve újították fel iskolánkat, 
mely új tornateremmel bővült, 
ami nagyban hozzájárul tanuló-
ink megfelelő szintű testi neve-
léséhez és sportolásához. 

A diákolimpiai versenyeken 
majdnem minden sportágban 
versenyzünk. Kiemelt szere-
pet  kap a jégkorong, a gyorskor-
csolya és a – jégkorong száraz-
földi hasonmása – a floorball. 
Az elmúlt 25 év alatt ezekben 
a sportágakban nagyon sok or-
szágos bajnoki címet szerez-
tünk vörösmartys diákjaimmal. 
Tavaly a Diákolimpia országos 
döntőiben, gyorskorcsolyában 3 
arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet,  
floorballban 1 arany, 1 ezüst, és 
1 bronzérmet szereztünk. 

Jégkorongozóként Miskolcra 
kerülésem után a helyi felnőtt 
OB II-es, majd OB I-es  csapatnak 
voltam játékos-edzője. Miután 
kineveztek a DVTK Jegesmed-
vék szakmai igazgatójának, so-

káig gondolkoztam, feladjam-e 
iskolai állásomat? Végül abban 
állapodtam meg Mariscsák Ist-
vánnal, az iskola igazgatójával, 
hogy félállásban továbbra is 
szolgálom majd az intézményt, 
így az iskola megmarad a sport-
ág helyi bázisának.   

Tartom a kapcsolatot szülőföl-
demmel. Minden évben részt ve-
szünk tanítványaimmal Gyer-
gyószentmiklóson, a decemberi 
Szent Miklós ünnepségek kere-
tein belül megrendezésre kerü-
lő gyerek jégkorong fesztiválon. 
Nyaranta több mint 80 gyerek-
kel és szülővel edzőtáborozunk 
Gyergyóban. Ilyenkor mindig 
beiktatunk egy-egy kirándulást, 
próbálok minél több Erdéllyel – 
Székelyfölddel kapcsolatos isme-
retet átadni diákjaimnak. S ter-
mészetesen minden esztendő-
ben hazamegyek a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúba is. 

homa János

Kulcsszerepben az iskolában 
és a Jegesmedvéknél

Istennek és az 
Egyháznak szolgálnak
A hagyományoknak megfele-
lően Krisztus Király vasárnap-
ján, november 26-án, az egri ba-
zilikában, az ünnepi szentmisé-
ben Bosák Nándor nyugalma-
zott debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök lektorokat (felolva-
sókat) és akolitusokat avatott az 
Egri Érseki Papnevelő Intézet és 
a Redemptoris Mater Szeminári-
um kispapjai közül. 

A harmadévesek közül az eg-
ri egyházmegyés Simon Dávidot 
lektorrá avatta. A negyedéves kis-
papok közül az egri egyházme-
gyés Barta Mártont, Marosi Ba-
lázst és Nagy Ferencet, valamint 
a debrecen-nyíregyházi egyház-
megyés Máté Pétert és Szidor Já-
nost, továbbá a Redemptoris Ma-
ter Szemináriumból Herbst Ádá-
mot, Thiago Jackson Pinheiro 
Costa-t, Carlos Sirer Melist, Ma-
rio José Morales Monjarrezt 
akolitussá avatta. A lektorok fel-
adata, hogy Isten Igéje a liturgiá-
ban méltó módon és jól érthetően 
hangozzék el, az akolitusok hiva-
tása pedig az, hogy segítsék a di-

akónusokat, és szolgálatot végez-
zenek a papok mellett.

Ugyancsak az egyházi év utol-
só vasárnapján volt az 5. éves 
kispapok admissziója, azaz a 
diákonátus és a papság jelöltjei 
közé történő felvétele. Ennek so-
rán az egri egyházmegyés Pin-
tér Bálint és Soltész Ádám, a vá-
ci egyházmegyés Bógár Zsolt, 
és a debrecen–nyíregyházi egy-
házmegyés Sziklai Dávid a püs-
pök előtt nyilvánosan és ünne-
pélyesen kinyilvánította, hogy 
egész élete során az Istennek és 
az Egyháznak kíván szolgálni.

Az Egri Érseki Papnevelő In-
tézetben nyolc másodéves kis-
pap öltötte magára a reveren-
dát november 25-én, szombaton 
a szentmise keretében. Az egy-
házi öltözetet Buda Péter, a sze-
minárium rektora áldotta meg, 
mielőtt a kispapok azt maguk-
ra vették. Ugyanitt hat elsőéves 
kispap, akik idén kezdték meg 
tanulmányaikat az Egri Hittu-
dományi Főiskolán, keresztet és 
rózsafüzért vehetett át. h. J.

Éremátadó után a floorball-csapat tagjaival 

Mészáros Judit Ráhel nővér és 
Szász Csilla Rita nővér Sebők 
Anna Mónika nővér elöljáró ke-
zébe tették le örökfogadalmukat 
Miskolcon, a Mindszenti-temp-
lomban október 28-án, azon a 
szentmisén, amelyet Ternyák 
Csaba egri érsek mutatott be.

A fogadalomtételen részt vett 
Német László nagybecskereki 
megyéspüspök és Mohos Gábor, 

a Katolikus Püspöki Kar titkára 
is. „A papok és a szerzetesek élet-
re szólóan kötelezik el magukat 
Jézus Krisztus és az ő egyházá-
nak szolgálatára. Ez történik két 
nővérünk életében is, akik a mai 
napon örökfogadalmat tesznek 
és az örökfogadalomban végle-
gesen elkötelezik magukat Jézus 
Krisztusnak” – mondta szentbe-
szédében az érsek.

Örökfogadalmat 
ünnepeltek


