
Az 1800-as évek közepétől a 
perecesi völgyben és a szomszé-
dos Lyukó-völgyben szénbányá-
szat folyt. A bányászok családja-
ikkal együtt igyekeztek a völgy 
végében lévő „aknákhoz” minél 
közelebb letelepedni, s nemcsak 
maguknak akartak házat építe-
ni, hanem Istennek is. A nagy-
méretű, impozáns templomot 
1928-ban szentelték fel Jézus 
Szentséges Szíve tiszteletére. A 
templom eleinte a Miskolc-Vas-
gyári plébánia fíliája volt, csak 
1950-től lett önálló. Aztán a hat-
vanas években megszűnt itt a bá-
nyászat, melynek a templom is 
kárát látta, beázott a teteje, a vi-
harok megtépázták a vakolatot, 
mállottak a falak, a templomke-
rítés is tönkrement. Ahogy Da-
nás György, az egyházközség vi-
lági elnöke is megjegyezte: „Mi 
is láttuk magunk előtt a templo-
mot omladozva.” 

Eljutott mindennek a híre 
Egerbe is. Ternyák Csaba érsek 
úgy határozott: a templomot fel 
kell újítani. A felújításhoz szük-
séges anyagiak zömét az Egri Fő-
egyházmegye adta, ám hozzájá-
rult a munka elkészültéhez Mis-
kolc Város Önkormányzata, a 
helyi önkormányzati képviselő, 

a hívek adományai, valamint a 
jótékonysági hangversenyek be-
vételei is.

Az idén, június 28-án Jézus 
Szíve ünnepén tartották a felújí-
tott templom búcsúját. A zsúfolá-
sig megtelt templomban sokan 
könnytől csillogó szemmel ad-
tak hálát Istennek. Ternyák ér-
sek homíliájában a templom és 
az egyházközség megújulásáról 
beszélt. 

– Azért éppen a templom bú-
csú ünnepén jöttem el megál-
dani a templomot, hogy együtt 
imádkozzunk a közösségért, en-
nek a városrésznek minden la-
kójáért. Istennek minden ember 
fontos, aki itt él. Ez a ház, az Is-
ten háza és ő mindenkit vár ide. 
Bárcsak minél többen megis-
mernék őt, bárcsak minél töb-
ben elfogadnák a meghívását – 
mondta az érsek. A szentmise 
végén Berkes László plébános és 
az egyházközség vezetője meg-
köszönték a szentmisét bemuta-
tó főpásztornak, hogy támogat-
ta a templom felújítását, és hogy 
megáldotta azt. Ekkor mondtak 
köszönetet az építőknek és az 
előző plébánosnak, Balog Gyulá-
nak, aki szinten sokat fáradozott 
a templom megújításáért. 

Felújított templomok Miskolc-
Perecesen és Andornaktályán

Ebben az évben is többszáz
fi atal vett részt az Egerszalóki 
Ifjúsági Találkozón és Lelkigya-
korlaton, megcáfolva azokat, 
akik ennek az immáron 36. al-
kalommal sorra kerülő össze-
jövetelnek a kifáradásáról be-
széltek.

Az első napon, július 18-án, 
csütörtökön délután a Szalók 
Band zenéje segítette a fiatalo-
kat a ráhangolódásra. Galo Gá-
bor főegyházmegyei ifjúsági re-
ferens köszöntőjével kezdődött a 
találkozó, majd a csendes elmél-
kedések, a kiscsoportos beszél-
getések után, Kerényi Lajos, pia-
rista szerzetes celebrálta a nyitó 
szentmisét. A találkozó központi 
mottója: „Isten fiatal”, mely Szent 
II. János Pál pápától származik, 
aki így fogalmazott: „Isten sze-
ret benneteket, mert Ő maga is 
fiatal”. E gondolat kapcsán Keré-
nyi atya elmondta: a mai társa-
dalmak és személyek legvesze-
delmesebb betegsége az elörege-
dés, a lelki megvénülés. Hangsú-
lyozta: lelkesedést, ifjú lendületet 
ad a remény. Ez biztosítja, hogy le-
gyenek mindig új, elérendő célok. 

Pénteken Bakos Tamás mező-
kövesdi káplán és Gersei Csen-
ge, egyetemista tartott előadást 
a fiataloknak. Az esti szentmi-
sét pedig Varga Béla plébános 
atya mondta, biztatva a fiatalo-
kat, hogy legyenek elkötelezett 
keresztények. Az esti színdarab 
Karol Wojtyla, azaz Szent II. Já-
nos Pál pápa életét mutatta be.

Szombaton a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus főegy-
házmegyei koordinátora, Kovács 
Krisztián, tanúságtevő előadá-
sában szólt a 2020. szeptember 
13-a és 20-a között Budapesten 
sorra kerülő esemény előkészü-
leteiről. Ez a világméretű ünnep-

ségsorozat a katolikus kereszté-
nyek tanúságtétele Isten szerete-
téről a világ felé. Délután Simon 
Dávid, kispap tartott előadást, 
majd az Imperfectum együttes 
zenéjét hallgathatták meg a fia-
talok. Az esti szentmisét Palán-
ki Ferenc püspök mondta, mely 
fáklyás körmenettel zárult.

Vasárnap Kerényi Lajos atya 
előadásával kezdődött a nap, 
amelyet csendes elmélkedés kö-
vetett. A záró szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek mondta. 

– Nagy dolog, amikor az Úr lá-
togat meg bennünket, amikor Is-
ten teszi meg irányunkba az el-
ső lépéseket, keresi társaságun-
kat. Isten szereti az embert, ezért 
minden szentmisében saját tes-
tével és vérével táplál bennün-
ket. Mindezt szelíden és halkan 
teszi, apró jelekkel, életünk ese-
ményeiben üzen nekünk.

Észre kell vennünk, hogy éle-
tünk Isten üzenőfüzete – fogal-

mazott a főpásztor. – Ő szólongat 
bennünket, hív, szívünkbe sze-
retne költözni. Aki Egerszalókra 
eljön, az válaszol e hívásra és szí-
vébe engedi Istent.

Ternyák Csaba örömének 
adott hangot, hogy több szá-
zan vannak jelen Egerszalókon, 
akik az elmúlt napokban kitar-
tottak minden nehézség ellené-
re. Kitartásuk, elkötelezettsé-
gük jelzi, hogy életükben Eger-
szalók fontos helyet tölt be, mert 
ez az Istennel való találkozás he-
lye, az ő látogatásának a befoga-
dása. Az érsek hozzátette: minél 
nehezebb, annál értékesebb a ki-
tűzött cél elérése.

Így vagyunk mi, papok sa-
ját hivatásunkkal is – folytatta. 
– Sok mindenről le kell monda-
nunk az Istennek szentelt élet ér-
dekében, amint tették a találko-
zó résztvevői is. Mégis néhány 
napot arra szántatok, hogy el-
mélyedjetek megismerésében és 

szeretetében. Isten itt újra meg-
látogatott titeket, amint megláto-
gatta az olvasmányban Ábrahá-
mot és Sárát, az evangéliumban 
pedig Máriát és Mártát. Találko-
zott veletek. Ez teszi különösen 
értékessé ezeket a napokat.

A szentbeszéd végén Ternyák 
érsek egy „titkot” osztott meg. 
Arról, hogy évek óta vannak, 
akik felvetik, van-e ma is értel-
me Egerszalókon ifjúsági találko-
zót rendezni, nem öregedett-e ki 
Szalók. Az érsek elmondta, a ne-
hézségek, a gondok egyre jobban 
meggyőzik arról, hogy a találko-
zók megrendezése Isten akarata. 
„Ezért már most bejelentem, nem 
akarunk szembeszállni Isten 
akaratával.” Ternyák Csaba sza-
vait hatalmas tapsvihar fogadta, 
így az érsek csak hosszú idő eltel-
tével tudta befejezni a mondatát: 
Jövőre is lesz szalóki találkozó, 
mindenkit szeretettel várunk.

 H. J.

AUGUSZTUS ÜZENETE

„Mit használ az embernek, ha az egész vilá-
got megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja?”

 (MK 8,36)  

JEGYZET

Egy olyan világban élünk, 
ahol sok minden bánthat, 
nyugtalaníthat bennünket, 

és a rengeteg hatás próbára te-
szi Krisztust követő életünket. 
Mostanában már kevesebben 
vannak olyan emberek, akik 
nyíltan beszélnek a hit és vallás 
ellen, de a bennünket körülvevő 
világ így is szinte észrevétlenül 
gyengítheti a hitünket.

Nem támogatja a hitünket 
például a fogyasztói társada-
lom, amely az elmúlt évtizedek-
ben nálunk is kialakult. Ez a sa-
játos életforma a reklámok vi-
lágával, a plázákkal és a nagy 
bevásárló centrumok által azt 
akarja elhitetni velünk, hogy 
az emberi élet minősége első-
sorban attól függ, hogy mennyi 
pénzünk van, és mit fogyasz-
tunk. Nagy kísértés számunk-
ra, vallásos emberek számára is 
ez a mentalitás. A pénz minden-
hatóságába vetett hit bennün-
ket is megkísért. Van, amikor mi 
is úgy gondoljuk, hogy akinek 
pénze van, annak mindene meg-

van, mert a pénzzel „mindent el 
lehet intézni”.

Ezért nagyon aktuális és 
hasznos számunkra a holnapi, 

augusztus 4-i, évközi 18. vasár-
napi evangélium (Lk 12,13-21), 
az „oktalan gazdagságról” szó-
ló példabeszéd. Többek között 
így szól: „vigyázzatok és óva-
kodjatok a kapzsiságtól, mert 
nem a vagyonban való bővelke-
déstől függ az ember élete”. Az 
Úr Jézus elítéli a kapzsiságot, és 
megtanít bennünket arra, hogy 
az ember élete, illetve életének 
minősége elsősorban nem az 
anyagi javaktól függ. Az anya-
gi javak, a pénz bősége nem ga-
rantálja a földi boldogságot, 
mert „nemcsak kenyérrel él az 
ember”. A jóság, a szelídség, a 
türelem, a megbocsátás, a bé-
kességre való törekvés, a szere-
tet gyakorlása, az alázatosság, 

az odafi gyelés, az együttérzés, 
az engedelmesség és más lel-
ki javak is szükségesek ahhoz, 
hogy elégedett és boldog embe-

rek legyünk itt a földön, és el-
jussunk az örök boldogságra.

Jézus tanítása szerint hitünk 
és örök üdvösségünk szempont-
jából a pénz, a gazdagság, az 
anyagiasság nem ártatlan, kö-
zömbös dolog, hanem olyan va-
lami, ami gyengítheti a hitün-
ket és veszélyeztetheti az üdvös-
ségünket. Ezért Jézus nyilvános 
működése idején ismételten fi -
gyelmeztette tanítványait a gaz-
dagság és az anyagiasság veszé-
lyeire. Egy alkalommal megdöb-
bentő módon azt mondta, hogy 
„könnyebb a tevének átmen-
ni a tű fokán, mint a gazdag-
nak bejutni az Isten országá-
ba” (Lk 18, 25), vagyis szinte le-
hetetlen. Arról sem feledkezhe-

tünk meg, hogy nem szolgálha-
tunk Istennek és a Mammonnak 
(Mt 6,24). Az embernek dönte-
nie kell, hogy kitől vagy mitől 
várja a sikeres és boldog életet. 
Az embert teremtő és üdvözíte-
ni akaró Isten azt akarja, hogy 
Őt szeressük, Őbenne bízzunk, 
Őbenne higgyünk. Mégpedig ki-
zárólagosan! „Mert ahol a kin-
csed, ott a szíved is” (Mt 6, 21).

A példabeszéd végén a meg-
váltó Jézus az anyagi ja-
vak gyűjtögetése helyett 

„az Istenben való gazdagodást” 
és a lelkiekben való bővelkedést 
ajánlja nekünk. Azt kéri tőlünk, 
hogy ne földi kincseket gyűjtö-
gessünk, hanem olyanokat, ame-
lyek megmaradnak az örök élet-
re. Erre fi gyelmeztet bennünket 
földi életünk mulandósága is. Ne 
feledkezzünk meg arról, hogy az 
idő múlik, emiatt egyre kevesebb 
van belőle arra, hogy Istenben 
gazdagodjunk, s ezzel biztosít-
suk örökké tartó jövőnket, örök 
életünket. 
 Dolhai Lajos

Kapzsiság

Aki Egerszalókra eljön, 
szívébe engedi Istent

A főpásztor megáldotta a perecesi templomot

Az idén is többszázan vettek részt a találkozón Fotó: Balogh Ferenc
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Jelentős, mintegy tizenhat-
millió forintos támogatásnak 
köszönhetően megújult az 
andornaktályai Sarlós Boldog-
asszony-templom belseje. Az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma 15 millió forinttal támo-
gatta az elmúlt év végén indult 
beruházást, melyhez az Eg-
ri Főegyházmegye és az egy-
házközség további önerőt biz-
tosított a hívek felajánlása se-
gítségével. 

A támogatásoknak köszön-
hetően kicseréltek öt ablakot 
és a sekrestye ajtaját, a bejá-

rati ajtót pedig restaurálták. 
Ezen felül kijavították a lába-
zatot, és a belső festést is el-
végezték a szakemberek, va-
lamint megújult a tetőszerke-
zet is. 

A felújított andornaktályai 
templom megáldására július 
2-án, Sarlós Boldogasszony 
ünnepén került sor ünnepi ér-
seki szentmise keretében. Az 
egri érsek köszönetet mondott 
Korózs Péter plébánosnak és 
azoknak a híveknek, akik a 
szervezésben és a takarítás-
ban jeleskedtek.

Szent István napi 
érseki szentmise
Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában celebrál ünnepi 
szentmisét augusztus 20-án 17 órakor. A Szent István napi 
szentmisére szeretettel várják a híveket.
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Börtönpasztoráció 

A MEGLÉVŐ együttműködé-
si szerződés és az intézetben 
folytatott lelkipásztori szolgá-
lat gyakorlati elemeinek kö-
zös felülvizsgálatát követő-
en, az Egri Főgyházmegye és 
a Heves Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet megújította 
együttműködési megállapodá-
sát. Ennek példányait 2019. 
július 9-én látta el kézjegyé-
vel Ternyák Csaba egri érsek 
és Nagy Balázs bv. alezredes, 
mb. intézetparancsnok az Ér-
seki Hivatalban. 

Tiszafüredi Ifjúsági 
Találkozó 
JÚLIUS 31-ÉN kezdődött a IV. 
Tiszafüredi Ifjúsági Találko-
zó. A lapunk megjelenése ide-
jén is tartó, ötnapos találkozó 
mottója: „Fiatal vagyok, kato-
likus vagyok”, vezetője pedig 
Csiszér László. A helyszín a Ti-
szafüredi Római Katolikus Plé-
bánia, ahol elmélyült beszél-
getésekben és elmélkedések-
ben vehetnek részt a fiatalok, 
de lesz lehetőség strandolás-
ra, kenuzásra is.  

Kiállítás 
Sárospatakon 
EGYVONALBAN ISTENNEL címmel, 
Simon András grafikusművész 
előadására és kiállítás meg-
nyitójára került sor július 3-án 
a sárospataki Szent Erzsébet 
Házban. Köszöntőt mondott 
Bereczkei Miklós igazgató. A 
tárlatot augusztus 21-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

Érseki Palota 
nyitva tartása 
EGERBEN, a Széchenyi utca 3. 
sz. alatt található az Érseki  
Palota. Ebben az épületben 
nyílt meg 2016-ban az Érseki 
Palota Turisztikai Látogatóköz-
pont, amelyben különlegesen 
szép, autentikus környezetben 
ismerhető meg az egri püspö-
kök és érsekek világa. A mú-
zeum nyáron keddtől vasárna-
pig 10 és 18 óra között várja 
az érdeklődőket. Az érseki pin-
cerendszer is innen tekinthe-
tő meg, a látogatóközpontban 
történt jegyvásárlás után, tár-
latvezetés keretében. A láto-
gatóközpont hétfőnként szün-
napot tart.

Pótfelvételi 
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
la katekéta (3 év) és osztatlan 
hittanári szakára (4 év, levele-
ző tagozat), továbbá a peda-
gógusok két féléves hitoktatói 
szakirányú továbbképzésére 
2019. augusztus 15-ig még le-
het jelentkezni. A jelentkezést 
az intézmény címére (Eger, 
Foglár u. 6.) kell eljuttatni a fő-
iskola saját jelentkezési lapján, 
mely letölthető az intézmény 
honlapjáról (www.eghf.hu).
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Babits Mihály

A MAGYAROK ISTENÉHEZ
Vagy-e? S ki vagy? S mienk vagy-e? Csupán 
mienk és senki másé? Szabad-e 
hogy csupán a mienk légy? És lehetsz-e 
az, aki vagy, ha csupán a mienk vagy?

S mégis: lehetsz-e aki vagy, ha nem tudsz 
csupán-mienk is lenni? Lehet-e 
világod végtelen, ha nem vagyunk 
mi is középen, és sorsunk a Tengely? 

Mi vár reánk? És jön-e még igazság? 
Vagy mi leszünk a keresztrefeszített 
a nemzetek közt? Akkor is középen 
áll a Kereszt, s ki szenved: Messiás.

És ez van talán hátra még. Az embert, 
az aprót, megváltottad már. A népek 
váltsága jő most. S bizonnyal mienk vagy, 
Isten, amíg mi hordjuk a keresztet.

Mert nem lehetsz a mérges kis Wotanok 
öccse te, egy a sok közül, pogány 
csillag, hanem ki eljött, csillagoltó 
nap, s kinél kisebb nékünk nem elég:

magyarok és mindenek Istene. 

A HÓNAP VERSE

Babits Mihály (1883 – 1941) költő, író, irodalomtörténész, műfordító, 
a 20. századi magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedé-
kének tagja.

Aranymise Egerben
2019. AUGUSZTUS

Szabó József Béla érdemes 
esperes június 10-én ünnepi 
szentmisét mutatott be az egri 
szeminárium kápolnájában, júli-
us 7-én pedig a bazilikában ab-
ból az alkalomból, hogy 50 év-
vel ezelőtt, 1969. június 22-én 
szentelték pappá Egerben. 

Az aranymisés pap Erdőtel-
ken és Sajónémetiben kisegí-
tő lelkész, Verpeléten, Bélapát-
falván, Egerben és Nyíregyhá-
zán káplán, majd Bogácson, és 
Eger-Felnémeten plébános volt. 
1983 óta az Egri Hittudományi 
Főiskola énektanára, 1984-től 
az egri kántorképző igazgató-
ja, majd zenei főigazgató. 1991 
és 2003 között helyettes espe-
res, 2003 és 2014 között kerü-
leti esperes volt. Egerben, a Bel-
városi Főplébánián tevékenyke-
dik. 1994-ben címzetes kanono-
ki címet kapott. 

Szabó József Béla az ének ok-
tatásával papi nemzedékek so-
rát készítette fel arra, hogy a li-
turgiát megfelelő méltósággal, 
az ének hangján tudják bemu-
tatni. Mivel készségtantárgyat 
oktatott, ezért sokszor nehéz 

dolga volt. Szigorú, de követ-
kezetes és segítőkész tanárt is-
mertek meg benne. Több száz 
kispapot tanított az eltelt idő-

ben. Munkásságáért 2013-ban 
Pro Seminario Agriensae ki-
tüntetést vett át a hittudomá-
nyi főiskolán.

Ötven évvel ezelőtt szentelték pappá Szabó József Bélát

Július 12-én, az Érseki Palo-
ta kápolnájában került sor az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásában működő számos iskola 
igazgatójának a megbízólevél 
ünnepélyes átadása. Az Úran-
gyala közös imádkozása után 
Ternyák Csaba érsek köszöntő-
jében hangsúlyozta: a katolikus 
iskola egyik fő feladata, hogy el-
bűvölje a diákokat, hogy rácso-
dálkozzanak a tudományon és a 
hiten keresztül Isten szereteté-
re. Az értelem és a hit átszövik 
és erősítik egymást. Ezért fon-
tos a tudásban és a hitben egy-
aránt előre haladni. 

Ezt követően dr. Németh 
Zoltán, az EKIF vezetője szó-
lította az igazgatókat, akik-
nek Ternyák érsek adta át a ki-
nevező okiratokat. Az esemé-

nyen azok számára is új meg-
bízólevelet nyújtottak át, akik 
már korábban is igazgatóként 
végezték szolgálatukat, de az 
idén lejárt a megbízatásuk és 
intézményvezetőként folytat-
ják munkájukat. 

A következő igazgatók kap-
tak megbízólevelet: Bán János 
(Bánréve), Budáné Tóth Gabri-
ella (Miskolc - Diósgyőr), Mar-
ton Miklós (Gyöngyössoly-
mos), Jakab Tamás (Szerencs, 
Bocskai), Kalóné Papp Krisz-
tina (Mezőnyárád), Gaszperné 
Tilman Edina (Szerencs, Bo-
lyai), Juhászné Varga Márta 
(Adács), dr. Kovácsné Nikházy 
Eleonóra (Miskolc, Szent Imre), 
Kurucsai József (Gyöngyös, Rá-
kóczi), Szendreyné Miskolczi 
Mária (Kál), Nagyné Deli Mó-

nika (Füzesabony), Nagyné Ba-
ráth Ágnes (Nagykörű), Nagy 
Sándorné (Karácsond), Putz 
József (Felsőzsolca), Racsekné 
Csapó Csilla (Tenk), Rozmán 
Éva (Eger, Andrássy), Szikszai-
né Vrazala Marianna (Girincs), 
Tarnai Mihály (Jászalsószent-
györgy), Tóth Ferenc (Apc), Tóth 
Zoltán Gyuláné (Vámosgyörk), 
Valkó Viktor (Eger, Szent Imre), 
Urbánné Tóth Rita (Tiszafüred). 

Igazgatóhelyettesként intéz-
ményvezetői megbízást kapott: 
Szekeres Éva (Hangony), Kiss 
Gábor (Mezőkövesd, Széche-
nyi), Bagyalné Kocsis Márta 
(Miskolc, Fráter) és Czakó Ta-
más (Érseki Szent József Kollé-
gium). 

Az összejövetel díszebéddel 
zárult. 

Nagyboldogasszony ünnepe
A Katolikus Egyház augusz-

tus 15-én Szűz Mária halálát és 
mennybevételét, vagyis Nagy-
boldogasszony napját ünnep-
li. Az ősegyházig visszanyú-
ló hagyomány szerint a Meg-
váltó édesanyjának, Máriának 
holttestét nem engedte át a föl-
di enyészetnek. XII. Piusz pá-
pa 1950. november 1-jén hirdet-
te ki hittételként, hogy a „Bol-
dogságos Szűz Mária földi élet-
pályája befejezése után testével 
és lelkével együtt felvétetett a 
mennyei dicsőségbe”.

Szent István király ünnepe
Az egyik legrégebbi magyar 

ünnepnap, a keresztény magyar 
állam alapításának és ezeréves 
folytonosságának emléknap-
ja. Szent István még augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony nap-
ját avatta ünneppé: élete végén 
ezen a napon ajánlotta fel az or-
szágot Szűz Máriának. Az ün-
nep dátumát Szent László ki-
rály tette át augusztus 20-ára, 
mert 1083-ban VII. Gergely pá-
pa hozzájárulásával ekkor avat-
ták szentté István királyt.

H. J.

Augusztusi ünnepek

Intézményvezetői 
megbízólevelek átadása

Az Egri Főegyházmegye ka-
tolikus iskoláinak diákjai közül 
sokan táboroztak és táboroz-
nak még e nyáron, tudtuk meg 
Barta Gábortól, az EKIF pályá-
zati referensétől, aki elmondta, 
hogy az Egri Főegyházmegye 
idén több ún. EFOP-os projekt 
kedvezményezettje volt. Az 
egyik 14 katolikus iskolát érin-
tett. Az ózdi, a bánrévei, a heve-
si, az egri, a miskolci, a tiszaúj-
városi, a jászalsószentgyörgyi, 
a karcagi, a sárospataki, a sze-
rencsi, a sajóládi, a körömi és a 
jászfényszarui diákok június 3. 
és 4. hetében napközis és bent-
lakásos táborokban vehettek 
részt Sarudon, a Genezáret Lel-
kigyakorlatos Házban és Eger-
ben, az Érseki Szent József Kol-
légiumban. 

46 iskolánkban valósul meg 
egy másik projekt, amelyben 
a pályázatban szerepelő ifjú-
sági táborokban intézményen-
ként 20 tanuló és kísérőik ve-
hettek részt. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Rt.-től kapott támo-

gatásból, a közösségformáló cé-
lú hittantáborok megvalósítá-
sára 46 katolikus iskola része-
sült támogatásban. A háromna-
pos táborok elsősorban a közös-
ségépítést szolgálták. 

Szintén EFOP-os konstrukció 
keretében valósultak meg az 
Együtt, testvérként - iskolaközi 
szemléletformáló programok 
összesen 20 iskolában 10 test-
vérpár együttműködésével. Az 
iskolák tanulóinak tematikus 
napok keretében, tanév közben 
lehetőségük van egymás isko-
láinak meglátogatására. A pro-
jekt lehetőséget nyújt a tanórá-
kon kívüli hasznos időeltöltés-
re, kulturális intézmények lá-
togatására, minőségi progra-
mok szervezésére. Nyáron pe-
dig a testvérintézmények tanu-
lói (50-50 fő közösen) egyhetes 
táborban vehettek részt. 

A nagykörűi Petrovay 
György Katolikus Iskola és an-
nak tagintézménye, a kőtelki 
Szent Gellért Katolikus Iskola, 
valamint a mezőnyárádi Boldog 

Sándor István Katolikus Iskola 
testvériskolai közös táborának 
az Érseki Szent József Kollégi-
um adott otthont június 24-27. 
között. A két intézményből 100 
gyermek és 10 pedagógus vett 
részt ezen a programon. 

Nagyné Baráth Ágnes, a 
nagykörűi intézmény igazgató-

ja elmondta: a 2 éves program 
kiemelkedő eseménye volt ez 
a tábor, amely, mintegy meg-
koronázta az iskolákban folyó 
munkát. 

Minden nap voltak közös 
programok a pályázat témái-
ban, amelyek keretében a lel-
ki egészségről, az internet ve-

szélyeiről hallgattak előadáso-
kat, vegyes csapatokban ver-
sengtek, készítettek plakáto-
kat, megismerhették egymás 
iskolai indulóit, felismerhették 
az éneklés lelki hasznát, hogy 
mennyire jó stresszoldó, meny-
nyi boldogságot ad. Nagyon so-
kat énekeltek együtt. 

A város gazdag kulturális 
kincsei közül a Érseki Turisz-
tikai és Látogatóközpontot és 
a Főegyházmegyei Könyvtá-
rat, az egri bazilikát látogatták 
meg. De betekintést nyerhet-
tek a Szent István Rádió és Te-
levízió munkájába is. A szabad-
idős programok között a legna-
gyobb sikert az egri strandon 
történő fürdőzés jelentette a 
gyerekeknek. 

A kollégium falai között ne-
vetés és hangos éneklés jelezte, 
hogy a tanulók örömmel vettek 
részt a programokon. 

Összesen 1515 diák táborozott 
a program segítségével, élt ezek-
kel a nagyszerű lehetőséggel.  

Homa János

Nyári táborok egyházmegyénkben

Reggeli torna a nagykörüi diákoknak
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