
Egerben minden évben kiemelt 
esemény a Fájdalmas Anya bú-
csúja. A Fájdalmas Anya kegy-
szobra 1689-ben került a vá-
rosba, az egri szerviták kapták 
bécsi rendtársaiktól. A temp-
lomhoz hívők sokasága kez-
dett zarándokolni, miután a 
Fájdalmas Szűz közbenjárásá-
ra csodás gyógyulások történ-
tek. Az idén is több százan jöt-
tek el a Kárpát-medence ma-
gyar lakta területeiről.

A búcsú szeptember 15-én, pén-
teken délután a Keresztút vég-
zésével kezdődött. Ezt követően 
a szenvedélybetegekért és a lel-
ki válsággal küzdőkért mondott 
szentmisét Szabó József, az Eg-
ri Érseki Papnevelő Intézet spi-
rituálisa.

Szombaton délután a Kereszt-
útra, ezután a Fájdalmas rózsa-
füzér elimádkozására került sor, 
majd szabadtéri szentmisét ce-
lebrált a családokért Linczenbold 
Levente teológiai tanár, tardi plé-
bános. A hagyományoknak meg-
felelően, ezután éjfélig tartották 
az egri plébániák szentségimá-
dási óráit.  

Vasárnap az ünnepi szentmi-
sét Veres András, a Győri Egy-
házmegye megyéspüspöke, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elnöke mutatta be.

Szentbeszédének középpont-
jában a Szűzanya állt. Amint 
mondta: a Szűzanya ugyanazt 
az emberi életet élte meg, amit 
mi élünk, éppen ezért találjuk 
meg az ő istenkövetésében a ma-
gunk keresztény útját. Kiemelte: 
a művészetekben a leggyakrab-
ban Stabat Materként, szenvedő 

édesanyaként, Piétaként ábrá-
zolják. Amint a püspök rámuta-
tott: a Szűzanya fájdalmai mind-
nyájunk közös fájdalma.

A Fájdalmas Anya ünnepe, a 
compassio-nak az együttszen-
vedésnek az ünnepe, hogy meg-
tanuljuk a Szűzanyától – ahogy 
Ő tudott a kereszt alatt fiával 
egyesülten szenvedni –, hogyan 
kell mindnyájunknak részt ven-
ni szeretteink szenvedésében. 
Sőt ezen túlmenően, hogyan tu-
dunk mindnyájan hívő emberek 
Krisztus szenvedésében, Krisz-
tus megváltó áldozatában részt 
venni. Jézus szenvedéséről szól-
va hangsúlyozta: a szenvedés el-
kerülhetetlen része életünknek. 
Senki nem menekülhet el előle. 
Lehet ez fizikai, testi fájdalom, 
de néha talán még ennél is ször-
nyűbb a lelki szenvedés.

Rámutatott: a nem hívő em-
ber nem tud mit kezdeni a szen-
vedéssel. A szenvedés sötétségé-
ben csak a hit tud világosságot 
gyújtani. Csak a hit, csak Isten 
tud  számunkra irányt, megol-
dást mutatni. A Szűzanya együtt 
szenvedett fiával és minket is ar-
ra hív, hogy a saját szenvedése-
ink mellett vállaljuk fel mások 
szenvedéseit is. Veres András 
püspök idézte Szent Pál apostolt: 
Tövist kaptam a testembe, hogy 
el ne bízzam magam (2Kor 12). 
Majd így folytatta: amíg fiatal, 
amíg egészséges valaki, addig 
nem ismer se Istent, se embert. 
Szükség van a tövisre, szükség 
van a szenvedésre. Ne essünk 
kétségbe, ha baj ér bennünket. 
Ebben Isten szeretetének egy 
másfajta módját ismerhetjük fel. 
Nagyon sok – korábban nem hí-

vő  – embertársunk épp a szen-
vedések közepette jutott el Isten 
szeretetének, Isten létének a fel-
ismeréséig. Aki le tud térdepelni 
a kereszt elé, az fel fogja ismer-
ni a kereszt alatt Isten szeretetét. 
A szenvedés, a kereszt révén ka-
punk új erőt, hogy életünket Is-
ten gyermekeiként tudjuk élni.

Beszéde végén kérte, hogy a 
házakban, lakásokban, szobák-
ban őrizzük meg a feszületet. Ne 
tüntessük el köznapi életünkből. 
Külön felhívta a figyelmet az út 
mentén állított, rossz állapotban 
lévő keresztek felújítására. Kér-
te, hogy időnként álljunk meg 
Krisztus keresztje előtt. Akkor, 
amikor a legnagyobb bajokkal 
küzdünk, hogy megismerjük Is-
ten szeretetét, aki a fájdalomban 
is új erőt, új szépséget akar ne-
künk adni. Homa János

Tizedik alkalommal kerül meg-
rendezésre az Egyházmegyei 
ministráns találkozó 2017. ok-
tóber  7-én, szombaton, az egri 
bazilikában. A találkozó meghí-

vott vendége Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti ér-
sek.  A találkozó mottója: „Tegye-
tek meg mindent, amit mond!” 
(Jn 2,5).

Ternyák Csaba egri érsek szep-
tember 3-án Miskolcon, az Avas-
Déli Isteni Ige Plébania templom-
ban szentelte pappá Petrovics 
László jezsuita szerzetest. Tizen-
öt éve tagja a jezsuita rendnek, 
Angliában és Spanyolországban 
is folytatott tanulmányokat. Pap-
szentelése után a miskolci Fényi 

Gyula Jezsuita Gimnázium isko-
lalelkész feladatainak ellátására 
kapott megbízást.

Az újmisés szerint jezsuitá-
nak lenni, egyet jelent a nagy-
lelkűséggel: nagylelkűnek len-
ni az életben, a megbocsátás-
ban. Mindig nagylelkűnek len-
ni a szeretetben.

OKTÓBER ÜZENETE
„Tegyetek meg mindent, amit mond!” (Jn 2,5).

JEGYZET

Egész évben Szűz Mária 
fatimai megjelenésének 
centenáriumát ünnepeljük. 

A kerek évforduló miatt talán job-
ban odafi gyelünk a fatimai tör-
ténésekre, s egyáltalán a Mária-
jelenésekre. Jó alkalom ez arra, 
hogy elgondolkodjunk az Egyház 
által jóváhagyott Mária-jelenések 
értelméről és jelentőségéről.

Ezeknek a jelenéseknek a 
nagy része valamely Mária tisz-
teletére épült búcsújáró helyen 
volt; lehetséges az is, hogy ahol 
a jelenés történt ott jött létre egy 
máriás kegyhely. A világon na-
gyon sok búcsújáró hely van, 
de nem mindenütt jelent meg a 
Szűzanya. Vannak olyan vidé-
kek, ahol egy festményhez vagy 
kegyszoborhoz kapcsolódik a hí-
vek különleges Mária-tisztelete 
(pl. Máriapócs, Szentkút). Eze-
ken a helyeken nem jelent meg 
a Szűzanya, itt viszont valami-
lyen csoda vagy csodás ima-
meghallgatás történt az Ő köz-
benjárására. Vannak olyan he-
lyek is, ahol a Szűzanya megje-
lent, és egy látnok személyén ke-
resztül üzent valamit az embe-
riségnek. Ami fi gyelemre mél-
tó, hogy az utóbbi kétszáz év-

ben több helyütt olyan szavahi-
hető tanúk jelentkeztek, akik-
nek megjelent Szűz Mária, sok-
szor még csodás gyógyulások is 
igazolták a jelenés valódiságát. 
1830, a „csodás érem” átadásá-

nak éve a nyitánya ezeknek a je-
lenéseknek, amelyek közül a két 
legismertebb 1858-ban, Lourdes-
ban, valamint 1917-ben Fatimá-
ban történt. Vannak azonban az 
Egyház által el nem ismert Má-
ria-jelenések is, ilyen például a 
garabandáli vagy a medjugorjei.

Mit kell nekünk tudni ezekről 
a jelenésekről? Egyáltalán meny-
nyire szerves részei a hitünk-
nek? Nyilvánvaló, hogy a jele-
nések valódiságának eldöntésé-
re az egyházi tanítóhivatal ille-
tékes, amely nagyon óvatos és 
körültekintő, mert semmikép-
pen sem akar tévesen dönteni. 
A vizsgálatban nem perdöntő a 
látnokok tapasztalatának vagy 
az ennek nyomán jelentkező hi-
edelemnek az intenzitása. Az 
Egyház főként a jelenést kísérő 

csodák alapján dönt, vagyis fő-
képpen azt vizsgálja, hogy va-
lóban történt-e természetfeletti 
esemény vagy sem.

A legfőbb kritérium a jelené-
sekkel kapcsolatos üzenet tartal-

ma. Azt kell megvizsgálni, hogy 
az elhangzó üzenetek és szavak 
összhangban vannak-e a Bibli-
ával és az Egyház tanításával. 
Ha a jelenés ellene mond az Is-
ten igéjének, vagy azt kiegészíte-
ni akarja, föltétlenül elvetendő, 
mert hittel valljuk, hogy a kinyi-
latkoztatás, Isten teljes és végső 
üzenete lezárult az utolsó apos-
tol, Szent János halálával. At-
tól kezdődően hitünk igazsága-
it már csak mélyíteni vagy még 
jobban megmagyarázni lehet. 
Ebből adódóan egyetlenegy jele-
nés sem hozhat valamiféle új ki-
nyilatkoztatást. Így például a 
lourdes-i és a fatimai üzenetek 
is lényegében az evangélium be-
vezető tanításait ismétlik: tér-
jünk meg, imádkozzunk és en-
geszteljünk.

A jelenéseket úgy is felfoghat-
juk, mint jeleket. Jeleket, ame-
lyek feltűnő módon akarják fi -
gyelmeztetni az emberiséget 
arra, amit már Szent Péter apos-
tol megfogalmazott a pünkösdi 

beszédében: „Nin-
csen üdvösség 
senki másban, 
nem is adatott az 
embereknek az 

ég alatt más név, amely által üd-
vözülhetnénk, csak Jézus Krisz-
tus” (ApCsel 4,12).

Az is megfi gyelhető, 
hogy a keresztény élet 
komoly impulzust, il-

letve új lendületet kapott a külön-
féle Mária-jelenésektől. Gondol-
junk például Medjugorje-ra, aho-
vá egyre többen elzarándokol-
nak, a nagy Mária-ünnepeken tö-
megek imádkoznak, sokan elvég-
zik a szentgyónásukat, és visz-
szatalálnak a hit útjára. A jelené-
sek helyén nem csupán fokozott 
Mária-tisztelet született meg, ha-
nem sokakban új erőre kapott a 
meggyengült keresztény hit, egy-
bekapcsolódva az Eucharisztia 
iránti mély tisztelettel, valamint 
a megtérések erkölcsi csodáival.
 Dolhai Lajos

Mária jelenéseiről

Isten a fájdalomban is 
új erőt akar adni

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be a szentmisét  

Papszentelés 
Miskolcon

Október 7.: ministráns 
találkozó Egerben

Az újmisés, Petrovics László jezsuita szerzetes Fotó: Fojtán László

Körömi diákok, tanárok és szülők a tanévnyitó szentmisén

Újabb egyházmegyei 
oktatási intézmények
Újabb iskolával bővült az Egri 
Főegyházmegye által fenntar-
tott oktatási intézmények sora. 
A körömi – korábbi IV. Béla – ál-
talános iskola, a 2017-es tanév-
től Szent II. János Pál Pápa Ka-
tolikus Általános Iskola néven 
működik tovább. 

A fenntartóváltást és egyben a 
tanév kezdetét szentmisével ün-
nepelték meg, amelyet Ternyák 
Csaba egri érsek mutatott be a 

pedagógusok, a szülők és ter-
mészetesen a kisdiákok jelenlé-
tében.

A főpásztor mindenkinek kö-
szönetet mondott, aki segítette 
az egyházi iskolává válás folya-
matát, kiemelten a plébániát is 
vezető verbita rendnek, amely 
az iskola lelki vezetését végzi 
majd. A szentmise végén az egri 
érsek megáldotta az intézmény 
lobogóját és az iskola falait.

*****
Bánrévén szeptember 1-jétől, a település eddigi óvodája az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában működik tovább. Az ötvennyolc óvo-
dással induló katolikus intézmény modern és korszerűen berende-
zett óvodai szobákkal és foglalkoztatókkal került az egyházmegye 
fenntartásába. Öt évvel ezelőtt az általános iskola már egyházi keze-
lésbe került, és az eltelt idő jó tapasztalatai alapján, az önkormány-
zat bizalommal fordult Ternyák Csaba egri érsekhez az óvoda át-
adás ügyében.

Szervita búcsú 
Egerben



Az Egri Hittudományi Főiskolán 
szeptember 9-én tanévnyitó 
ünnepséget tartottak, melyen 
részt vett Katona István nyu-
galmazott egri segédpüspök, 
Ficzek László általános hely-
nök, és Dr. Pajtókné dr. Tari 
Ilona, az Eszterházy Károly 
Egyetem rektorhelyettese is. 

A kápolnában a kispapok el-
énekelték a Veni Sancte-t, a Jöjj 
Szentlélek Úristen című éneket, 
majd Buda Péter, az Érseki Pap-
nevelő Intézet rektora beszélt a 
Szentlélek szerepéről a minden-
napi életben és a hivatás meg-
erősítésében. Ezt követően be-
jelentette, hogy Ternyák Csa-
ba egri érsek főiskolai tanárrá 
nevezte ki Dr. Michał Bartosz 
Muszyńskit, a Redemptoris Ma-
ter Szeminárium rektorát.

A díszteremben folytatódott 
az ünnepség. Dr. Dolhai Lajos, 
a hittudományi főiskola rekto-
ra elmondta: az idén 154 hall-
gatóval – közöttük 9 új kispap-
pal - kezdik az új tanévet. Mint 
mondta: az idei tanév legfőbb 
jellegzetessége az, hogy a helyi 
egyházzal közösségben megkez-
dik a 2020-as Budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra való lelki előkészüle-
tet. Hangsúlyozta: a vasárnapi 
szentmiséken a kongresszus si-
keréért végzett imádság is erre 
emlékeztet bennünket. Remél-
hetőleg, ez a sajátosság megha-

tározza a lelki életünket, mun-
kánkat, hiszen intézményünk 
első és legfontosabb célja, hogy 
a magyar katolikus egyház szol-
gálatára nevelje a szeminaristá-
kat. A kongresszusra való lelki 
felkészülés mindegyik évének 
van valami sajátos tematikája. 
Az első év az Eucharisztiával 
való személyes viszonyt kíván-
ja elősegíteni. Ennek az évnek 

a jelmondata: „Az Eucharisz-
tia, mint az egyéni keresztény 
élet forrása”. A második év a kö-
zösség felé nyit: „Az Eucharisz-
tia, az Egyház forrása”, a harma-
dik év pedig a misszióra helye-
zi a hangsúlyt: „Az Eucharisztia 
forrás a világ számára”.

A hallgatók közül, a 39 kispap 
mellett 11 fiatal nappali tagoza-
ton készül a hittanári pályára. 

60 levelezős hallgató lesz az osz-
tatlan hittanári szakon, 18-an 
mesterfokozatú hittanári dip-
loma megszerzésért tanulnak. 
A tanévben 26 pedagógus 200 
órás, 60 kredites szakirányú to-
vábbképzésben tanul, hogy al-
kalmassá váljon hitoktatói tevé-
kenység végzésére.

A hagyományoknak megfele-
lően az elsőéves kispapok foga-
dalomtételére is sor került. Ez-
után a rektor kihirdette, hogy a 
2017/18-as tanévre Czókoly Sán-
dor diakónus, VI. éves hallgató 
nyerte el a Nemzeti Felsőoktatá-
si Ösztöndíjat. Ezt mindig a leg-
kiválóbb teljesítményt elért di-
akónus kispap kapja egy tan-
éven át, amit a tanári kar előter-
jesztése alapján az Emberi Erő-
források Minisztériuma álla-
pít meg. A Münsteri Egyházme-
gyében bejegyzett Seppelersche 
Stiftungnak köszönhetően eb-
ben a tanévben is 10 kispap Be-
nefactor ösztöndíjban részesül.

Bejelentette, hogy az Egri Hit-
tudományi Főiskola tanári kara 
a közelmúltban elhunyt Veres 
Árpád atya emlékére Kiválósági 
Ösztöndíjat alapított. Ezt megpá-
lyázhatják azok a  2., 3., 4., és 5. 
éves kispapok, akiknek a tanul-
mányi átlaga a 2. félév végén 4,5 
felett van.

A bejelentéseket követően, Dr. 
Dolhai Lajos rektor megnyitotta 
a 313. tanévet.

Homa János

Ternyák Csaba egri érsek a 
Szent Gellért-díj ezüst fokoza-
tával tüntette ki az egri bazili-
kában tartott idei tanévnyitón 
Kovácsné Medve Máriát és fér-
jét Kovács Lajost, a Vámosgyör-
ki Visontai Kovách László Kato-
likus Általános Iskola tanára-
it, akik együtt kezdték a pályá-
jukat.

Tóth Zoltán Gyuláné igazgató-
nő azzal indokolta a kitüntetésre 
való felterjesztésüket, hogy éle-
tükkel példamutatóak, az egy-
házközségük aktív, segítőkész 
tagjai, vallásukat, hitüket gya-
korló emberek, akik családjuk, 
tanítványaik előtt is jó példával 
járnak elől, munkájukban meg-
bízhatóak.

A feleség Vámosgyörkön, a 
férj Szomolyán kezdte az álta-
lános iskolát. Mindketten az eg-
ri tanárképző főiskolán végez-
tek magyar-orosz szakon, 1981-
ben. Harminchat éve tanítanak 
Vámosgyörkön. A rendszervál-
tást követően Mária az orosz 
nyelv tanításának megszűné-
se miatt rajz, Lajos pedig német 
nyelv szakon végzett ugyancsak 
Egerben. A férj a közoktatás-ve-
zetői oklevelet is megszerezte, s 
1994-től, 15 éven át volt iskola-
igazgató, valamint hosszú ideig 
tevékenykedett önkormányzati 
képviselőként is. Mindketten jó 
néhány pedagógiai, könyvtári, 
számítástechnikai, drámapeda-
gógiai tanfolyamot elvégeztek. 
Számtalan siker fűződik a ne-
vükhöz. Családi életük is példa-
mutató. Két gyermeket neveltek.

– A pedagógus hivatásom leg-
szebb területe a tehetséggondo-
zás – mondta a feleség. – A mű-

vészetek területén kiemelkedő 
tanulók felismerése és felkészí-
tése versenyekre. A tehetség-
gondozásban végzett munká-
mért a Heves Megyei Pedagógi-
ai Intézetben négy alkalommal 
vehettem át elismerő oklevelet. 
Az iskola és a templom díszíté-
se is az én feladataim közé tar-
tozik. Nagyon fontosnak tartom 
a községünkben működő intéz-
ményekkel a kapcsolattartást. 
Iskolásaink műsorait mindig 
bemutattuk a helyi óvodában, az 

idősek otthonában is. Osztályfő-
nökként eddig nyolc osztályt kí-
sértem végig a felső tagozatos 
éveken. Szép közös műsorok, 
többnapos kirándulások, nyári 
táborok, erdei iskolai emlékek 
maradtak meg bennem. Az em-
berré nevelés az egyik legkülön-
legesebb élményem. Arra töre-
kedtem, hogy a tanítványaim jól 
érezzék magukat az iskolában, 
ne szorongjanak az órákon, lás-
sák meg a legkisebb dologban 
is a jót, az értékeset, hogy ki-
egyensúlyozott emberekké vál-
hassanak.

– Iskolai munkám során sze-
mélyes tapasztalatokat szerez-
tem az oktatás egész területén: 
megismertem a napközis, az al-
só és felső tagozatos feladato-
kat egyaránt – mondta a férj. – 
Intézményvezetőként és „A Vá-
mosgyörki Általános Iskoláért 
Alapítvány” kuratóriumi elnöke-
ként nyelvi laboratóriumot hoz-
tunk létre. Sikerült beköttetni az 
Internetet, amely SuliNet-té ala-
kult át. Közben az iskolarádiót is 
kiépítettük. Kiadtuk a Suli-kok-

tél című iskolaújságunkat, mely 
a tanév krónikája volt diákszem-
mel. A tizenöt év alatt minden év-
ben tanultam, képeztem magam 
valamilyen tanfolyamon. Ezzel is 
igyekeztem példát mutatni kollé-
gáimnak. Több mint húsz éve vi-
deokamerával örökítem meg az 
iskola, az egyház és a község ren-
dezvényeit. Boldog vagyok, hogy 
feleségemmel együtt kaptam 
meg a Szent Gellért-díjat, hiszen 
együtt küzdöttük végig az eltelt 
közel négy évtizedet. Mindket-
tőnk számára fontos volt a csa-
lád és az iskola. H. J.

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Kisboldogasszony 
búcsú
AZ EGRI Kisboldogasszony 
templom búcsúját szeptem-
ber 10-én tartották. Vasárnap 
délelőtt, régi hagyomány sze-
rint az egerbaktai hívek né-
pes gyalogos zarándoklatá-
val vette kezdetét a program. 
10 órakor az ünnepi szentmi-
sét és az azt követő körmene-
tet Racs Csaba teológiai tanár, 
egerbaktai plébános atya tar-
totta. A délelőtti eseményeket 
szeretetvendégség zárta. Dél-
után 16 órakor Füleczki István 
egyetemi lelkész, az egri Jézus 
Szíve Plébánia káplánja tartot-
ta a szentmisét és az azt köve-
tő körmenetet.

Kazincbarcikai 
évforduló
A SZENT CSALÁD TEMPLOM fel-
szentelésének tizedik évfordu-
lóját ünnepelték Kazincbarci-
kán. Az elmúlt évtized alatt a 
templom a város hívei számá-
ra élettel teli, igazi közössé-
gi térré vált – mondta P. Vitális 
Gábor, plébános. A szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatta be.

Az eucharisztiáról 
Homrogdon
AZ „EUCHARISZTIA – élet és 
szentség forrása” című prog-
ramsorozat első állomását tar-
tották a homrogdi Krisztus Tes-
te és Vére templomban. A ren-
dezvényen Seregély István nyu-
galmazott egri érsek tartott ka-
tekézist. A nyugalmazott fő-
pásztor szólt az Eucharisztia 
fontosságáról, a kongresszus 
jelentőségéről, és buzdította a 
jelenlévőket a hitünkben való 
megerősödésre, a családtagok 
iránti apostolkodásra is.

A pedagógus 
álláshirdetésekről
AZ EGRI Főegyházmegye fenn-
tartásában Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében 2017. 
szeptember 1-től 49 közneve-
lési intézmény működik. Ta-
pasztalataink szerint az intéz-
mények nyugdíjba vonuló pe-
dagógusainak pótlása egy-
re nehezebb, ezért az Egyház-
megyei Hírek olvasóinak fi -
gyelmét is szeretnénk felhív-
ni arra, hogy az Egri Főegyház-
megye honlapjának az alábbi 
oldalain álláshirdetéseket ta-
lálnak, amelyekben megjelölt 
intézményvezetőink érdeklő-
déssel várják a katolikus érté-
kek iránt elkötelezett álláske-
reső pedagógusok jelentkezé-
sét.http://eger.egyhazmegye.
hu/oktatas/allashirdetesek
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Bede Anna

Csak a földön 
vannak csodák
Még hiszek abban ami nincs.
Még hiszek abban ami jó.
Hogy betéved és elvarázsol
váratlan a nem-várható.

Az üstököst műszerek mérik
a mérhetetlen téren át.
Az eget képletekbe fogták.
Csak a földön vannak csodák.

Ki faragta a tornyos oltárt,
e rothadáson – diadalt?
Milyen nyelvet beszélt? Mit érzett?
Kit ölelt? Mit hitt? Mit akart?

Már pora sincs, de él az álma:
gótikus templom-ív ragyog,
s engem visznek új áhitatba
a mozdulatlan angyalok.

A HÓNAP VERSE

Bede Anna (Budapest, 1926 – 
Biharkeresztes, 2009) József 
Attila-díjas magyar költő, műfor-
dító.

Egy Szent Gellért-díjas 
házaspár Vámosgyörkről

Kovácsné Medve Mária és Kovács Lajos, Ternyák Csaba érsektől ve-
hették át a kitüntető címet Fotó: Balogh Ferenc

Veni Sancte az Egri
Hittudományi Főiskolán

A tanévnyitó résztvevői a díszteremben

Az elsőéves kispapok fogadalomtétele  Fotó: Vanyó Boglárka

Az Egri Főegyházmegye fenntar-
tásában működő iskolák sikere-
sek voltak az EFOP-os  „A társa-
dalmi szerepvállalás erősítése a 
közösségek fejlesztésével” című 
pályázaton. Ennek a pályázat-
nak a keretében került megren-
dezésre a Hagyományőrző csa-
ládi nap a miskolci Szent Imre 
Római Katolikus Általános Isko-
lában. A családi nap célja a szü-
lők–gyermekek–tanárok közöt-
ti együttműködés erősítése volt. 
Közel 800-an tisztelték meg isko-
lánkat jelenlétükkel 2017. szept-
ember 9-én. Az idei évre – isko-
lánk lelki vezetője, Balog Gyula 
plébános úr által – meghirdetett 
jelmondatunk jegyében szervez-
tük meg az izgalmas programo-
kat. „Keressétek, ami kedves az 
Úrnak!” felhívással invitáltuk a 
családokat erre a szombati napra.

Már korán reggel az udvaron 
óriási üstökben főtt a gulyásle-
ves, majd benépesült az egész 
sportpálya. A napot közös imá-
val és elmélkedéssel kezdtük, 
ezt követte a megnyitó, majd pe-
dig iskolánk néptáncosai rög-
tönzött táncházzal mozgatták át 
a megjelenteket.

Iskolánk diákjainak, szüle-
inek, valamint kisebb és na-
gyobb testvéreiknek igyekez-
tünk programokat szervezni. A 
szülők bűnmegelőzési előadá-
son és elsősegély-nyújtó bemu-
tatón is részt vehettek. 

A délelőtt folyamán az autók 
iránt rajongók különböző ver-
senyautókat próbálhattak ki, 
míg mások az íjászatban, az óri-
ás szappanbuborék készítésben 
és a gyöngyfűzésben jelesked-
tek. Futhattak 2017 méteren, a 
hagyományőrzés témakörében 
a kalligráf írást és olvasást, il-
letve a diótörést és a sodrófahají-
tást egyaránt kipróbálhatták. A 
szülőknek is igyekeztünk ked-
vezni. Apuka focira és anyuka 
tornára invitáltuk őket. Emel-
lett ugrálóvárak, aszfaltrajzver-
seny várta a kisebbeket, de le-
hetőséget teremtettünk „igeha-
lászatra” és egy kiállítás megte-
kintésére Szent László királyról, 
akinek emlékévét tartjuk.

A nap végén mindannyian 
örültünk, hogy egy emlékezetes 
napot tölthettünk együtt.

dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra
igazgató

2017. OKTÓBER

„Keressétek, ami 
kedves az Úrnak!”

Voltak, akik az íjászatban jeleskedtek a családi napon

Az országos Ars Sacra Fesztivál 
első napja – hagyományosan – a 
nyitott templomok napja is egy-
ben. Ez alkalomból rendeztek 
koncertekkel tarkított kulturá-
lis délutánt szeptember 16-án a 
bélapátfalvi ciszterci apátsági 
templomban, amelyen fellépett 
az egri Jézus Szíve Plébánia If-
júsági Zenekara valamint az Ér-
seki Fiúkórus is.

Nyitott 
templomok 
napja


