
A Katolikus Karitász megala-
pításának nyolcvanötödik, új-
jászervezésének huszonötödik 
évfordulóját ünnepeltük tavaly, 
melynek során találkozót is 
rendezett az Egri Főegyházme-
gyei Karitász májusban, az egri 
bazilikában.

EGER Az ünnepi eseményen is 
megfogalmazták, hogy az Egri 
Főegyházmegyei Karitász pél-
damutató munkát végez. Árvai 
Ferenc atyát, egyházmegyei ka-
ritász-igazgatót arra kértük, 
hogy összegezze a karitász el-
múlt évi munkáját. 

Elmondta, hogy az Egri Főegy-
házmegyében 68 plébániai kari-
tászcsoportban 810 önkéntes se-
gíti munkájukat. A főegyházme-
gye jóvoltából eddig 30 millió Ft 
értékben segítették a családokat 
a krízissegély program kereté-
ben gyógyszerrel, élelmiszerrel, 
rezsitámogatással. A családokat 
kétezer élelmiszercsomaggal tá-
mogatták. Több mint húsz tonna 
élelmiszert - pékárut, zöldséget, 
gyümölcsöt - kaptak eddig az eg-
ri TESCO jóvoltából, amit napon-
ta osztottak szét a karitász cso-
portok. Az egri karitász-kony-
hán naponta ötven rászoruló ka-
pott meleg ebédet. Kilencszáz 
családot pedig vetőmaggal tá-
mogattak. A termés betakarí-
tása ősszel megtörtént. Három 
kamion almát osztottak szét az 
egyházmegye három régiójá-
ban. Közel háromszáz pár NAV 
által felajánlott cipőt juttattak el 
a rászorulóknak. A betegeknek 
pedig több mint félezer csomag 
Béres cseppet adtak. Két súlyo-
san beteg kisgyermeket támo-
gattak steril szoba kialakítás-
sal, akik a klinikai kezelést kö-
vetően speciális otthoni körül-
mények között gyógyulhattak.

Idős embereknek segítettek 
festékkel Mezőcsáton, Hejőpa-
pin és Ároktőn. A festést szak-
emberek végezték el. Karácsony 
előtt 30 család kapott kályhát, 
380 karácsonyfát, a körömi gye-

rekek 350 mikuláscsomagot 
kaptak a karitász Mikulásától. 
Személyesen és postai úton pe-
dig ezer élelmiszercsomag jutott 
el a rászoruló családokhoz.

A Young Caritas és a Caritas 

Junior ifjúsági szervezet pedig 
egyre több helyen vonzza a fia-
talokat a jótékonykodásra.

Ötszáz diák jutott el idén nyá-
ron Egerbe, a karitász által szer-
vezett táborba, 40 gyermek pe-
dig Erzsébet táborba a Balaton-
hoz. Ezek mind olyan gyerekek, 
akiknek enélkül nem lett volna 
esélyük az üdülésre. Egymillió-
nyolcszázhetvenötezer forinttal 
támogatták a gyermekek tanév-
kezdését, amelyből tanszereket 
és ruhát lehetett vásárolni.  

A Magyarok Kenyere jóté-
konysági akciót már harmadik 
éve rendezik meg hazánkban. 
Novemberben, az érseki palo-
tában megtartott ünnepségen 
Ternyák Csaba érsek köszönte 
meg a 143 Heves megyei gazda 
idei felajánlását. Ebben az évben 
több mint 36 tonna lisztet aján-
lottak fel a gazdák. Ennek egy 
részét a Szent István napi ke-
nyerek elkészítéséhez, 10 ton-
nát pedig az Egri Karitasz Köz-
pontnak adták. Árvai Ferenc el-
mondta, a 2016. évi felajánlást 
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében osztják majd szét a rá-
szorulók között. Az egyházme-
gyei karitász-igazgató megkö-
szönte a támogatók adományait, 
Árpád-házi Szent Erzsébet köz-
benjárására, Isten áldását kérte 
minden jóakaratú támogatóra.

Ternyák Csaba egri érsek az 
Irgalmasság Szentévéről szól-
va a következőket mondta egy 
interjúban: „elsősorban nem a 
programok látogatottsága ad-
ja meg a szentév mérlegét, sok-
kal inkább az irgalmasság tes-
ti és lelki cselekedetei, amelye-
ket ebben az évben végeztünk. 
Ez részben a Katolikus Karitász 
segítségével valósult meg....” 

Homa János

JANUÁR ÜZENETE
„Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy 
bemutassuk neki hódolatunkat”  (Mt2,2).

JEGYZET

A protestáns világ 2017-ben emlékezik a 
reformáció kezdetének 500. évforduló-
jára. 1517. október 31-én Luther Márton 

kiszögezte 95 pontból álló tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára, és ezzel kezdetét vette a 
reformáció, amelynek eredménye lett a nyugati 
egyházszakadás.

2016. október 31-én, a svédországi Lundban 
Ferenc pápa jelenlétében kezdődött meg ez a 
sajátos jubileumi esztendő. Azért itt, mert e vá-
rosban alakult meg 1947-ben a Lutheránus Vi-
lágszövetség, melynek központja ma Genfben 
található. Az újságírók úgy beszéltek erről az 
eseményről, mint Ferenc pápa „újabb forra-
dalmáról”. A katolikusok közül is sokan meg-
lepődtek, mert az elmúlt évszázadokban még 
soha nem fordult elő, hogy a pápa együtt „ün-
nepelte” volna a reformáció évfordulóját pro-
testáns egyházi vezetőkkel. A Szentatya, egy 
olasz katolikus újságnak (Avvenire, 2016. nov-
ember 18.) adott interjújában rögtön válaszolt 
is a meglepő látogatással kapcsolatos meg-
jegyzésekre. Rámutatott a találkozó igazi oká-
ra és magyarázatára, vagyis a II. Vatikáni Zsi-
natra utalt, amelynek egyik fontos célja volt a 
Krisztusban hívők egységének a megvalósítá-
sa. Ő folytatni kívánja elődeinek, II. János Pál-
nak és XVI. Benedek pápának a művét, akik 
kinyilvánították, hogy a katolikus egyház vég-

érvényesen elkötelezte magát az ökumené 
ügye mellett.

 A magyarországi jubileumi év megnyitása 
2017. január 6-án, vízkereszt napján lesz Buda-
pesten. A protestáns egyházak sokféle rendez-
vénnyel emlékeznek eredetük kezdetére, és azt 
szeretnék, hogy protestánsok és katolikusok kö-
zösen emlékezzenek a reformáció kezdeteire.

Nemcsak a katolikusok, hanem az evangéli-
kus egyházak vezetői, kiemelten Fabiny Tamás 
evangélikus püspök is úgy gondolják, hogy eb-
ben az évben nem ünnepeljük a reformációt, 
hanem megemlékezünk róla. Az ökumeniz-
mus szellemében gondolunk a 16. században 
megtörtént sajnálatos, szomorú eseményekre. 
Mert nyilvánvaló, hogy egyetlen felelősen gon-
dolkodó Krisztust követő ember sem ünnepel-
heti az egyházszakadást, a keresztények egy-
mástól való elszakadását. Egyre inkább belát-
hatjuk, hogy Krisztus Urunk csak egy egyhá-
zat alapított; és azt akarta, hogy követői hitben 
és szeretetben egyek legyenek. A keresztények-
nek az a megosztottsága, amivel találkozunk 
nincs összhangban Isten igéjével, sőt „botrány” 

a nem hívő emberek számára.
Ferenc pápa és a Lutheránus Világszövet-

ség elnöke a tavalyi találkozó alkalmából egy 
olyan közös nyilatkozatot írt alá, amelyben 
azt tanácsolják, hogy ökumenikus lelkület-
tel emlékezzünk az 500 évvel ezelőtt történt 
eseményekre. „Bár nem változtathatjuk meg 
a múltat, de az emlékezetünket és az emléke-
zés módját átalakíthatjuk”. Azt is kérik, hogy 
„imádkozzunk sebeink gyógyulásáért, és emlé-
kezetünk gyógyulásáért is, mely elhomályosít-
ja egymás látását”.

A reformáció emlékévében gyakran gon-
doljunk arra, hogy a történelmi protes-
táns egyházakkal is összeköt bennün-

ket a Szentháromságba, Jézus Krisztusba és 
a megváltás művébe vetett hit, továbbá olyan 
egyházi értékek, mint a Szentírás, a Szentírás-
ból táplálkozó kegyelmi élet, a hit, a remény 
és a szeret. Azután a legfőbb „szentségi egye-
sítő kötelék”: a keresztség, mert ez a szentség 
Krisztus Titokzatos Testének tagjává teszi azt, 
aki hisz és megkeresztelkedik, anélkül, hogy 
jogi értelemben a Római Katolikus Egyház tag-
ja lenne. Éppen ez a hitigazság az alapja an-
nak, hogy a katolikusok is emlékezhetnek 
azokra az eseményekre, amelyek eredménye-
ként létrejött a világban a kereszténységnek a 
protestáns formája. Dolhai Lajos

Ötszáz éve

Január
Megnyílt az Egri Érseki Palota 
Kulturális és Turisztikai Látoga-
tóközpont. Ternyák Csaba egri 
érsek áldotta meg az épületet.  Az 
önerővel együtt 1,348milliárd fo-
rintos,  uniós forrásból megvaló-
suló fejlesztésnek köszönhetően 
az itt látható kiállítások - és ma-
ga az épület is - az Egyház múlt-
ját mutatják be, melyek történel-
mi örökségünkhöz tartoznak. 

Február
A szerzetesekért imádkozunk 
Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepén minden évben. 
Ternyák Csaba érsek a Szerzete-
sek Évének zárásaként hálaadás-
ra hívta az egyházmegye terüle-
tén működő 17 szerzetesközös-
ség tagjait, akik szolgálatukat 
az oktatásban, az ifjúságneve-
lésben, a betegpasztorációban, 
a cigány kisebbség, a szegények 
és az elesettek körében végzik. 

Március
Eszterházy 
Károly szel-
lemi és épí-
tett öröksége 
címmel tar-
tottak tudo-
mányos kon-
ferenciát az 
egri Líceum 
káp ol nájá -
ban március 
17-én. Eszterházy lelkisége és Is-
tenben gyökerező élete ma is pél-
da mindenki számára. 2016-ban 
megvalósult Eszterházy álma, 
Eger végre egyetemi város lett. 

Április
Cigánypasztorációs Tanács 
néven alakult újjá a korábbi 
Cigánypasztorációs Bizottság. 
Az Irgalmasság Évében különös 
jelentősége van, hogy új lendü-
letet kap ez a szolgálat – mondta 
el Koós Ede cigánypasztorációs 
referens. 

Május
Május 7-én az egri baziliká-
ban, május 16-án, Pünkösdhét-
főn pedig a sárospataki bazili-
kában tartottak egyházmegyei 
zarándoklatot az Irgalmasság 
Szentévében. Május 21-én Egy-
házmegyei Karitász Találkozó 
volt az egri bazilikában. 

Június
Bakos Tamás 
d i a k ó n u s t 
pappá szen-
telte Ternyák 
Csaba érsek 
az egri bazili-
kában, június 
18-án, szom-
baton. Az ün-
nepi szentmi-
sén részt vett 

a főegyházmegye papsága, a 
papnövendékek és a hívők so-
kasága. 

Július
Ferenc pápa 
részvételé -
vel, július 26. 
és 31. között 
r e n d e z t é k 
meg Krakkó-
ban a Katoli-
kus Ifjúsági 
Világtalálko-
zót. Az össze-
jövetelen az 
Egri Főegyházmegyéből kétszáz 
fiatal vett részt.  

Augusztus
A Főegyházmegyei Pedagógus 
Tanévnyitót tartottak augusz-
tus 25-én az egri bazilikában. 
A rendezvényre az Egri Főegy-
házmegye negyvennyolc köz-
nevelési intézményének peda-
gógusai és lelkipásztorai kap-
tak meghívást. 

Szeptember
Szeptember 
4-én avatta 
szentté Teréz 
anyát Ferenc 
pápa. A szer-
tartást a ró-
mai Szent Pé-
ter téren tar-
tották.  Az in-
diai Kalkut-
tában 1997. 
szeptember 5-én elhunyt szerze-
tesnőt a halála évfordulója előtti 
vasárnap avatták szentté. 

Október
Október 1-jén ministráns-talál-
kozót tartottak Egerben. A több 
esztendős hagyománnyal bíró 
találkozó meghívott vendége 
Bábel Balázs Kalocsa-kecske-
méti érsek volt.

November
Krisztus Király ünnepén, nov-
ember 20-án, vasárnap Ternyák 
Csaba egri érsek szentmisét 
mutatott be, amelynek kereté-
ben a papnövendékek lektor és 
akolitus avatására, illetve az Ir-
galmasság Rendkívüli Szent-
évének lezárására került sor az 
egri bazilikában. 

December 
December 27-én, Szent János 
apostol és evangélista ünnepén, 
aki az Egri Főegyházmegye és 
egyben a Főszékesegyházi Káp-
talan védőszentje is, az ünnepi 
szentmisét követően megáldot-
ták azokat a borokat, amelye-
ket az egri bortermelők hoztak 
el. Jelen voltak a borrendek és a 
hegyközségek képviselői is.

Összeállította: Homa János

2016-ban történt

Árvai Ferenc egyházmegyei karitász-igazgató elmondta, a lisztet Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében osztják majd 
szét a rászorulók között

Az Irgalmasság éve és
a Katolikus Karitász

Ternyák Csaba egri érsek megköszönte a gazdák idei felajánlását



Több mint 16 évvel ezelőtt szó-
lalt meg először a ma Szent 
István Rádió néven ismert rá-
dió, 5 évvel ezelőtt pedig elin-
dult a Szent István Televízió. En-
nek kapcsán beszélgettünk 
Bérczessy Andrással, a médiu-
mok igazgató-főszerkesztőjével.

– A médiapiaci palettán hogyan 
lehet elhelyezni a Szent István 
Rádiót és Televíziót?

– Szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy különleges 
színfolt vagyunk.  A hangvé-
tel, a témák választása egyedi-
vé teszi a rádiót, így tudjuk elér-
ni azt, hogy a nagyszámú vallá-
sos hallgató mellett sokan köve-
tik nyomon adásunkat olyanok 
is, akik nem kötődnek az egy-
házhoz, vagy esetleg útjukat ke-
resik.  A televízió pedig annyi-
ban különleges, hogy  - bár tele-
víziónak nevezzük – egyéni mó-
don van jelen a felületeken. Az 
interneten elérhetőek az anya-
gok (www.szentistvantv.hu), s a 
gyarapodó számú partnereknek 
köszönhetően hagyományos mó-
don is megjelennek a műsorok. 
Rendszeres beszállítói vagyunk 
számos helyi televíziónak és sa-
ját sávunk van a PAX TV és a Lí-
ceum Televízió adásában.
– A rádiók és televíziók időről 
időre hallgatottsági, nézettségi 
mutatókat jelentetnek meg. Ho-
gyan alakul ez a Szent István Rá-
dió és Televízió szempontjából?

– Léteznek olyan vállalkozá-
sok, amelyek arra specializálód-

tak, hogy bizonyos módszerek-
kel, egy adott nagyságú min-
ta – mondjuk 1000 fő – megkér-
dezésével adatokat generálnak. 
Ezt szépen lehet ábrázolni szí-
nes grafikonokon, főként azzal a 
céllal, hogy igazolják, a verseny-
társnál jobbak a mutatóik. Ne-
künk ilyenre nincs szükségünk, 
lévén, hogy a szó üzleti értel-
mében nincs versenytársunk, s 
nem kereskedelmi rádióként mű-
ködünk. Más értelemben persze 
van versenytársunk: valameny-
nyi rádió, ami elérhető a vétel-
körzetben. Az egyediség jól meg-
különböztet bennünket, de fon-
tos, hogy minél több hallgató vá-
lassza adásainkat. Ezért a Szent 
István Rádió és Televízió nevét, 

mint márkanevet is igyekszünk 
minél ismertebbé tenni.

A televízió esetében az interne-
tes látogatottság ad valamelyest 
képet arról, hogy egy-egy mű-
sor milyen érdeklődést váltott ki.  
Mindezeken túl a hallgatók, né-
zők visszajelzéseinek száma is 
mutat valamit: minden nap tu-
catnyi hívás érkezik, s levelet is 
szép számmal kapunk. Ezekben 
köszönetüket fejezik ki a hallga-
tók, s témajavaslatokkal is keres-
nek bennünket, ezek is fontos 
szerepet játszanak a szerkesz-
tésben. Nagyon lényeges a fo-
lyamatos kapcsolat, s számomra 
az évek során bebizonyosodott, 
hogy szeretetet az éteren keresz-
tül is lehet sugározni.

– Hogyan néz ki a Szent István 
Rádió és Televízió jövőképe?

– Köszönet illeti Ternyák Csa-
ba érsek urat, aki fenntartó-
ként biztosítja a működés feltét-
eleit, így stabil alapokra építhe-
tünk továbbra is. Szeretnénk bő-
víteni a vételkörzetet, hogy mi-
nél több helyen jelen legyünk, 
ez azonban a médiahatóságtól 
függ. Bízunk benne, hogy lesz-
nek szabad frekvenciák és ered-
ményesen tudunk majd pályáz-
ni. S ha már a köszönetnél tar-
tunk: hálásak vagyunk hallga-
tóink és nézőink figyelméért, 
imáiért és adományaiért, ez biz-
tosítja, hogy küldetésünket tel-
jesíteni tudjuk.

Balogh Ferenc
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Szent László- 
emlékév 2017
Január elseJén vette kezde-
tét a 2017 végéig tartó Szent 
László-emlékév a lovagkirály 
trónra lépésének 940., szent-
té avatásának 825. évforduló-
ja alkalmából.  a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia 
is csatlakozott az állami kez-
deményezéshez. az egyház - 
több országot összekapcsoló - 
programsorozattal kíván meg-
emlékezni az árpád-házi ural-
kodóról, akit a szomszéd or-
szágokban is tisztelnek. 

Zárva lesz a 
turisztikai központ
TechnIkaI okok (garanciális javí-
tási munkálatok) miatt, az Egri 
Érseki Palota Kulturális és Tu-
risztikai Látogatóközpont 2017. 
január 9-től 28-ig zárva tart! ja-
nuár 28-a után szeretettel vár-
ják a látogatókat. a nyitva tar-
tási idő megtekinthető a www.
egriersekipalota.hu honlapon.

Egyetemisták 
látogatása
az egrI római Katolikus Egye-
temi Lelkészség közösségének 
tagjai, a hagyományt megtör-
ve, idén nem egymást ajándé-
kozták meg Szent Miklós ün-
nepén, hanem az egri hajlékta-
lanokat: harminc csomagot és 
14 kilogramm gyümölcsöt osz-
tottak szét közöttük december 
6-án. a fiatalok saját, illetve a 
mások által felajánlott adomá-
nyokból állították össze a cso-
magokat. Füleczki István egye-
temi lelkésszel ellátogattak a 
helyi hajléktalanszállóra, ahol 
beszélgettek, együtt imádkoz-
tak és énekeltek az ott jelen-
lévőkkel. 

A Szent István 
Akadémia tagja lett
Dr. DolhaI laJos, az Egri Hit-
tudományi Főiskola rektora a 
Szent István akadémia rendes 
tagja lett. Ezt az akadémiát, 
mint a katolikus tudósok tár-
sulatát 1885-ben a Szent Ist-
ván Társulat, a Katolikus Egy-
ház legfőbb könyvkiadója hoz-
ta létre. a rendszerváltást kö-
vetően 2003-ban alakult újjá. 
Több szakosztálya van (bölcsé-
szet, természettudományok, 
teológia).  

Fraknói Vilmos-díj
2016. December 12-én Fraknói 
Vilmos-díjat vehetett át Dr. Sza-
bó Irén, a sárospataki római 
Katolikus Egyházi Gyűjtemény 
vezetője. a Fraknói Vilmos-dí-
jat a kiváló teológus és tudós 
történész emlékére 2000-ben 
alapították. a kitüntetés azok-
nak adományozható, akik mun-
kássága kiemelkedő a teoló-
gia, a filozófia, vagy az egyház-
történelem és kultúra terüle-
tén, illetve akik tevékenységük-
kel előmozdították a magyar 
vallási élet megújulását.
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ama csillag után.
a holdsugaras hideg éjszakában, 
Mint egy fehérlő, csendes álom, 
Úgy vonult el a komoly karaván. 
És elől ment a három.

a sziklás föld mogorván és kopáron 
Feküdt el lábaik alatt. 
Méltóságos sora a száz tevének 
a harmaton halkan haladt. 
És mintha fehér árnyak lengenének, 
Úgy vonult végig a fehér sereg 
a völgyön, ahol nem nőttek virágok, 
S a városon, ahol az emberek 
nem virrasztottak és nem énekeltek. 
S ahol nem látta őket senkisem.

És így suhant el csendesen 
Életre éledt vágya napkeletnek 
az ezredéves éjszakán.
ama csillag után.

a hónap verse

Sík Sándor (1889 – 1963) 
piarista tanár, tartományfőnök, 
költő, műfordító, irodalomtörté-
nész, egyházi író, cserkészveze-
tő, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, Kossuth-
díjas, a 20. század jelentős ma-
gyar lírikusa.

„Az egyediség jól megkülönböztet bennünket, de fontos, hogy minél több hallgató válassza adásainkat”

„Szeretetet az éteren keresztül 
is lehet sugározni”

 Sík Sándor

A napkeleti 
bölcsek 

Jászberény A 2016/17-es tanév-
nyitó ünnepségen a Szent Gel-
lért-díj arany fokozatában része-
sült Ilonkáné Baranyi Zsuzsan-
na, a Jászberényi Nagyboldog-
asszony Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Középiskola és Kollégi-
um igazgató-helyettese. A díjat 
Ternyák Csaba érsektől vehet-
te át az egri bazilikában. A ki-
tüntetett munkáját igényesség, 
felkészültség, lelkiismeretes-
ség, kreativitás, gyermekszere-
tet, kollegialitás jellemzi. Föld-
rajztanítás közben hazaszere-
tetre és a teremtett világ csodá-
inak felfedezésére ösztönzi ta-
nítványait. A tanulókat egészsé-
ges életmódra neveli, országjá-
rásokra vezeti, sportversenyek 
országos döntőjébe juttatja. 

– Jászberényben születtem 
1958-ban – kezdte a bemutat-
kozást a kitüntetett. – Két test-
véremmel olyan családban ne-
velkedtünk, ahol a szeretet volt 
a meghatározó. Szüleink becsü-
letes, toleráns viselkedése pél-
daértékű és követendő volt szá-
munkra. Érettségi után tanítói, 

majd testnevelő – és földrajz sza-
kos tanári diplomát szereztem. 
Első munkahelyemen, Tápiósá-
gon a Dr. Papp Károly Általános 
Iskola volt. Nagyon sok kedves 
élményem kötődik ehhez az idő-
szakhoz. A vidéki gyerekek tisz-
ta őszintesége, szeretete megha-
tározó volt a pályám kezdetén. 
1989 óta dolgozom a jelenlegi 

munkahelyemen. Kinevezésem-
kor a Jászkürt DSE vezetésével 
is megbíztak. Néhány év eltelté-
vel az akkori iskolavezetés fel-
kért osztályfőnöki feladatok el-
látására. Az évek folyamán igye-
keztem a munkámat lelkiisme-
retesen, a keresztény értékren-
deknek megfelelően elvégezni. 
Fontosnak tartom, hogy tanítvá-

nyaim szűkebb környezetünket, 
hazánkat és a környező orszá-
gok egyházi, történelmi értékeit, 
természeti szépségeit megismer-
jék. Így diákjaimmal eljutottunk 
hazánk páratlan szépségű tájai-
ra, valamint Erdélybe, Felvidék-
re, Padovába, Assisibe, Rómába.

Testnevelőként figyelmet for-
dítok a sportszerű viselkedé-

si normák kialakítására. A já-
tékos sportversenyeken, az el-
múlt 10 év alatt hat alkalommal 
jutottunk a Diákolimpia Orszá-
gos Döntőjébe. Az iskolánk sza-
badidős tevékenységeiben is szí-
vesen veszek részt. Hosszú éve-
ken át szerveztem és vezettem a 
gyalogos vándortáborozást. Is-
kolánk a marosvásárhelyi 20. 
sz. Általános Iskola magyar ta-
gozatával tart fent kapcsolatot, 
melynek szervezése és vezeté-
se feladataim közé tartozik. Vá-
rosi szinten a pedagógus ter-
mészetjáró szakosztály vezető-
je vagyok, valamint a városvédő 
egyesület vezetőségi tagja.

Férjemmel, aki szintén pe-
dagógus, iskolaigazgató, 1980-
ban kötöttünk házasságot. 
Két gyermekünk született. Lá-
nyunk testnevelő tanár, aki 
szintén ebben az iskolában ta-
nít, fiunk gépészmérnök, ő 
szakoktatóként dolgozik. Há-
rom gyönyörű unokánk van. 
Hálát adok a jó Istennek, hogy 
a munkám a hivatásom is.

Homa János

A teremtett világ csodáira oktat

a klinikán 
Nehéz, sikeres műtét után hívom a klinikára köze-
li rokonomhoz a lelkészt, mert hálaadásképpen ál-
dozni szeretne. Megérkezik az idős, hajlott hátú 
domonkos szerzetes és szívére mutatva így szól: 
„meghoztam az Úr Jézust.” 
A gyónás ideje alatt a kórterem ajtaja előtt őrkö-
döm és akkor döbbenek rá a kimondott szavak leg-
mélyebb értelmére. Az Úr Jézus „utánunk jön” min-
denhová, ha akarjuk és kérjük, velünk van beteg-
ségünkben, gyógyulásunkban, itt, ebben a pillanat-
ban a klinikai kórteremben is. Hirtelen a folyosón 

sétálgató beteg hozzám lép és megkérdezi: nagyon 
nagy a baj, azért tetszik sírni? Bizonyára azt hitte, 
az orvosok most közölték, hogy hozzátartozóm be-
tegsége súlyos. Csendesen válaszolom, hogy nem 
baj van, hanem megnyugvás, mert a lelkész elhozta 
az Oltáriszentséget. A kérdező szilárd meggyőződés-
sel mondja: igen, ezen a helyen mindnyájan csak Is-
tenben bízhatunk. 
Utólag hozzáteszem, hogy nemcsak ezen a helyen, 
hanem mindenhol, minden időben.
 dr. Endrész Erika

A tanárnő fontosnak tartja, hogy diákjai szűkebb környezetünket, hazánkat és a környező országok egyházi, 
történelmi értékeit, természeti szépségeit megismerjék

eger Az Egri Érseki Palota Tu-
risztikai Látogatóközpontban 
újabb kötetbemutatót tartottak 
az Érseki Vagyonkezelő Központ 
Közgyűjteményeinek szervezé-
sében. Ezúttal az egyházmegye 
nyugalmazott segédpüspökéről, 
Katona Istvánról szóló portrékö-
tetet mutattak be, melynek címe: 
Szelíd határozottsággal. A jelen-
lévőket Ternyák Csaba érsek kö-

szöntötte. A kötetet dr. Löffler Er-
zsébet, az ÉVK-Közgyűjteményei 
nyugalmazott igazgatója mutat-
ta be, majd Elmer István, író, új-
ságíró, vallott a könyv születé-
séről és a Szent István Társulat 
„Pásztorok” sorozatáról. 

E kötet a huszadik század 
második feléről és a legutóbbi 
évek magyar egyháztörténeté-
ről ad képet.

Kötetbemutató


