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Több évtizedes álom vált való-
ra, templomot kapott az egri 
Felsőváros, az Északi lakóte-
lep. 2019. szeptember 1-jén fel-
szentelték azt a templomot, 
amely korábban bútorboltnak 
és edzőteremnek adott otthont. 

Az ünnepélyes szertartás ele-
jén Ternyák Csaba egri érsek és 
Mieczysław Mokrzycki lember-
gi érsek jelképesen kinyitották 
az épület kulcsaival az ajtókat. 
Ficzek László általános helynök 
beszédében elmondta, 2016-ban 
kezdeményezték, hogy az épü-
let egyházi tulajdonba kerüljön, 
ezt követően nyílt lehetőség ar-
ra, hogy kormányzati támoga-
tással az egyházmegye elindít-
sa a munkálatokat. Az ünnep-
ség kezdetén a hívők serege a 
főpásztorokat, papságot és vilá-
gi elöljárókat követve, énekelve 
vonult be az épületbe, a Szent II. 
János Pál Missziós Központba. 

Soltész Miklós államtitkár el-
mondta, a Kormány támogat-
ta ezt a kezdeményezést, de ez 
csak akkor hatásos, ha a tér 
megtelik élettel és lélekkel.

Habis László, Eger polgármes-
tere emlékeztetett: Szent István 
tette Egert egyházi, s így szelle-
mi központtá. A Felsővárosban 
él minden ötödik egri lakos, el-
érhető minden szolgáltatás, szá-
mos intézmény, ezidáig hiány-
zott a templom. 

Ternyák érsek örömét fejezte 
ki, hogy ilyen szép számmal jöt-
tek össze a város lakói, s megkö-
szönte Eger és a kormányzat tá-
mogatását. Az ingatlan korábbi 
tulajdonosához, Harmati Lász-
lóhoz is méltató szavakat idé-
zett, aki – bár nem akarta ér-
tékesíteni az épületet – temp-
lom céljára szívesen adta el. A 
főpásztor elismeréssel szólt a 
Neokatekumenális Út mozga-
lomról, melynek képviselői sok 

hivatást adnak a világnak, az 
egyházmegyének is. Ők jelen 
vannak Egerben, a világ min-
den tájáról érkezve, s hirdetik 
az Evangéliumot. A főpásztor el-
mondta: hálás a lembergi érsek-
nek, aki közvetlen munkatár-
sa volt a szent pápának, s most 
hajereklyéjét elhozta, hogy az 
oltárban elhelyezve tiszteljék 
a hívek. Elmondta, míg Nyuga-
ton templomokból lesznek rak-
tárak, áruházak, addig itt for-

dítva van, egy üzletből is lehet 
Isten háza. Építőkövek vannak, 
s nekünk is azzá kell lennünk – 
buzdított a főpásztor.

Ezt követően a két főpap fel-
szentelte Eger új templomát.

A szentmise főcelebránsa, 
Mieczysław Mokrzycki lember-
gi érsek szentbeszédében hang-
súlyozta:  az ünnepek segítenek 
hitünk elmélyítésében, s ezt 
megtapasztalhatta Szent II. Já-
nos Pál pápa mellett titkárként 
eltöltött 9 éve során is. Szemé-
lyes élményeit megosztva a hí-
vekkel tudatta: őszinte ember-
ség és mély lélek jellemezte az 
egyházfőt, aki mindig az igaz-
ságot kereste, Jézust követve. 
Profétikus alkat volt, aki mindig 
bátorított másokat, életszemléle-
te és tettei megkülönböztették 
másoktól. Békét és jóságot su-
gárzott, emberi és lelki  gazdag-
ságával. Később betegsége egye-
sítette a szenvedő Krisztussal. 
Már fiatalon készült az egyház 
és Krisztus szolgálatára, az ige-

hirdetésben és imádságban rej-
lett gyökere, egyszerűen és szív-
ből mondta imáit, minden reg-
gel a Szűzanyához fordult, ne-
ki ajánlva napját. Utolsó órái is 
imádságban teltek, Istenben és 
Istennek élt, ez volt lelkének az 
oxigén. Zarándok életet élt, pá-
paságának titka a Mária-tiszte-
letben rejlett. Óvta és tisztelte az 
emberi méltóságot, a gyermeke-
ket, gondja volt az idősekre, el-
esettekre, szenvedőkre. Sok ké-
rést kapott közbenjárásért, s 
ezeket teljesítette, így hozzá is 
imádkozhatunk, hogy segítsen 
az égből.

A szertartás végén Ailer Gel-
lért plébániai kormányzó köszö-
netet mondott a lembergi érsek-
nek, hogy megtisztelte az ese-
ményt, Ternyák Csaba érseknek 
és a kormányzatnak, a munka-
társaknak a segítségért, támo-
gatásért, s mindazoknak akik 
valahogyan segítették az ügyet 
és imádkoztak érte.

Bérczessy András

OKTÓBER ÜZENETE
„Legyetek egymás iránt jóindulatúak,
könyörületesek, és bocsássatok meg 
egymásnak, amint Isten is megbocsátott 
nektek Krisztusban” (Ef 4,32).    

JEGYZET

Október a Rózsafüzér 
imádság hónapja. Egy-
részt azért, mert Szűz Má-

riát, mint a Rózsafüzér királyné-
ját október 7-én köszöntjük, de 
arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy októberben, a katoli-
kus templomokban minden este 
közösen imádkozzuk a Rózsa-
füzért.

Rózsafüzér királynéja ünne-
pét V. Piusz pápa rendelte el 
annak emlékére, hogy az álta-
la szervezett keresztény sere-
gek 1571. október 7-én a lepan-
tói tengeri csatában legyőzték a 
muszlim török csapatokat. A tör-
téneti beszámolók szerint a csa-
ta előtti órákban a főparancs-
nok vezetésével a pápai sereg a 
Rózsafüzért imádkozta. Az ütkö-
zet ideje alatt Piusz pápa Rómá-
ban, Szűz Mária képe előtt tér-
delve imádkozta a Szentolvasót, 
és kérte a Szűzanyát, hogy segít-
se győzelemre a sereget. A csa-
ta elején a törökök fölényben vol-
tak, de dél körül hirtelen meg-
fordult a szél, a szemükbe fúj-
ta saját ágyúik füstjét, ami meg-

zavarta őket. A keresztény se-
reg kihasználva a zűrzavart, el-
süllyesztette a török vezérhajót. 
A vezető nélkül maradt hajóhad 

eszeveszetten menekült. Így a 
keresztények a lepantói tengeri 
csatában fényes győzelmet arat-
tak, s ezzel hosszú időre elejét 
vették a törökök hódításainak.

A pápák is mindig szívesen 
imádkozták a Rózsafüzért. Az 
imádság régebbi formáját IV. 
Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-
ban.  A régebbi forma azt jelen-
ti, hogy a keresztények 15 „ti-
tok” segítségével imádkozva el-
mélkedtek Jézus életéről, szenve-
déséről és megdicsőüléséről (ör-
vendetes, fájdalmas és dicsősé-
ges titkok). Minden bizonnyal 
Szent II. János Pál pápát is a Ró-
zsafüzér pápájaként fogják em-
legetni, hiszen 2003-at a Rózsa-
füzér évének nyilvánította. Ebből 
az alkalomból egy apostoli leve-

let (Rosarium Virginis Mariae) 
adott ki, melyben az eddigi tit-
kokat kiegészítette újabb öttel, 
a „világosság titkaival”. Ezek 

az új „titkok” az Úr Jézus életé-
nek olyan eseményeire emlékez-
tetnek bennünket, amelyek na-
gyon fontosak megváltásunk és 
keresztény életünk szempontjá-
ból. A világosság titkai: 1. Jézus, 
aki a Jordán vizében megkeresz-
telkedett; 2. Jézus, aki a kánai 
menyegzőn kinyilvánította iste-
ni erejét; 3. Jézus, aki meghirdet-
te Isten országát; 4. Jézus, aki a 
Tábor hegyén megmutatta isteni 
dicsőségét; 5. Jézus, aki az Eu-
charisztiában nekünk adta ön-
magát. 

Tíz tanácsot is kaptunk tőle a 
Rózsafüzér imádkozására vonat-
kozóan. Például arra is fi gyel-
meztet bennünket, hogy a Rózsa-
füzér, illetve az egyes Üdvözlégy 
Máriák központjában a megvál-

tó Jézus áll. A Szentatya szavai 
szerint „a rózsafüzér mondása 
nem más, mint Krisztus arcának 
szemlélése Máriával”. A Rózsa-

füzér tehát nem a Miatyánkok 
és Üdvözlégyek lélektelen és gé-
pies ismételgetése, hanem kez-
detben a szóbeli, majd az elmél-
kedő, végül pedig a szemlélődő 
imádságnak az iskolája. 

Ebben a levélben a szent 
pápa személyes vallomá-
sát is olvashatjuk a Rózsa-

füzérről: „A Rózsafüzér nagyon 
kedves imádságom. Csodálatos 
imádság! Csodálatos az egysze-
rűsége és a mélysége. Ugyanis 
az Üdvözlégy Mária szavainak 
mondása közben elvonulnak lel-
ki szemeink előtt Jézus Krisztus 
életének főbb eseményei, melyek 
eleven közösségbe kapcsolnak 
Jézussal – mondhatnánk az Ő 
Édesanyjának szívén keresztül.”

Dolhai Lajos
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Egerben minden évben ki-
emelt esemény a Fájdalmas 
Anya búcsúja. A kegyszobrot 
1689-ben az egri szerviták kap-
ták bécsi rendtársaiktól. Miután 
a Fájdalmas Szűz közbenjárásá-
ra csodás gyógyulások történ-
tek, a templomhoz hívők sokasá-
ga kezdett zarándokolni. 

A búcsú szeptember 14-én, 
szombaton 15 órakor a Fájdal-
mas rózsafüzér elimádkozásá-
val kezdődött, majd Keresztúti 
ájtatosságot végeztek. Ezután 
Vízi János, a bazilika új káplán-
ja mondott szentmisét. Szentbe-
szédében a Fájdalmas Anya hét-
fájdalmáról beszélt.  Ezt az oltári-
szentségről való elmélkedés kö-
vette a közelgő Budapesti Eucha-
risztikus Kongresszus jegyében, 
majd szentségimádást tartottak.

Vasárnap reggeli zsolozsmát 
végeztek, majd szentmisét mu-
tattak be a betegekért. Ezt ró-
zsafüzér követte. A búcsúi ün-
nepi szentmisét Szabó József Bé-
la aranymisés mutatta be. Szent-

beszédébe emlékeztetett rá, hogy 
a Szűzanyát már Jézus születése-
kor figyelmeztette Simeon mond-
ván, a „Te lelkedet tőr járja át”. A 
jövendölés beteljesült. Ezek kö-
zött is a legfájdalmasabb az volt, 
amikor Mária ott állt tehetetle-
nül Jézus keresztje alatt, s látta 
fia szenvedését. Bár tudta, hogy 
a Jóság szenvedett vereséget, 
Krisztus halála azonban még-
sem a jóság pusztulását jelentet-
te, hanem az isteni szeretet győ-
zelmét. A szónok elmondta azt is, 
hogy idén ünnepli pappá szen-
telésének 50. évfordulóját. 1969-
ben 11 társával együtt szentel-
ték pappá. Ma már közülük csak 
öten tevékenyek. Hangsúlyozta: 
a mai szentmisén azt is ünne-
peljük, hogy a Boldogságos Szűz 
Mária megtanított minket, hogy 
a Krisztusban való élet: hivatás. 
A szenvedés valamennyiünket 
összeköt Jézussal. Fájdalmaink 
elviselésében segít bennünket 
Mária, Égi Édesanyánk. 
 Homa János

A szenvedés 
összeköt Jézussal

Ternyák Csaba egri érsek 
2019. október 5-én immár tizen-
kettedik alkalommal hívja és 
várja az Egri Főegyházmegye 
ministránsait az egri bazilikába, 
az Főegyházmegyei Ministráns 
Találkozóra. A találkozó meghí-
vott vendége Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi megyéspüspök.

A Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra készülünk. 
Az utolsó előkészületi évnek 

kettős célja van: az evangelizá-
ció és a közösségeink megerő-
södése az Eucharisztia által. A 
találkozó mottóját ennek fényé-
ben: „Menjetek el az egész világ-
ra, és hirdessétek az evangéliu-
mot minden teremtménynek.” 
(Mk 16,15). A Főpásztor szere-
tettel várja a ministránsokat, a 
paptestvéreket és a hitoktató-
kat, hogy együtt ünnepeljünk 
és imádkozzunk.

Az egri bazilika Szent Mihály-
búcsúját szeptember 29-én este 
fél 7-kor tartották. 

Az ünnepi szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek celebrálta, 
szentbeszédet Orosz Atanáz a 
Miskolci Egyházmegye görög-
katolikus püspöke mondta. A 
szentmise előtt egy órával került 

sor Eszterházy Károly püspök 
szobrának megáldására a róla 
elnevezett téren. A szobrot Eger 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, az Eszterházy Károly Egye-
tem és az Egri Főegyházmegye 
közösen finanszírozta. A szobor 
alkotója Kovács Jenő szobrász-
művész.

A bazilika búcsúja
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Veni Sancte 
Miskolcon
SZEPTEMBER 2-ÁN Miskolcon az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásában levő oktatási intézmé-
nyek közös tanévnyitó szentmi-
sével kezdték az évet a Miskol-
ci Arénában. A résztvevő intéz-
mények között a Fráter György 
és a Fényi Gyula középisko-
lák, valamint a Szent Ferenc-, a 
Szent Imre-, a Vörösmarty- és 
a Gárdonyi Géza általános is-
kolák diákjai és pedagógusai 
mintegy két és fél ezren kezd-
ték imádsággal a 2019/20-as 
tanévet. A szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek vezetésével 
az iskolák lelkipásztorai, vala-
mint a miskolci papság mutat-
ta be. Ezután Lóczi Tamás sá-
toraljaújhelyi esperes-plébá-
nos, az EKIF alelnöke tanévnyi-
tó beszédét hallgatták meg a 
résztvevők.

Kápolnabúcsú 
Hejcén
SZEPTEMBER 14-ÉN Kakuk Ferenc 
érseki titkárral ünnepeltek bú-
csút a Katolikus Szeretetszol-
gálat otthonaiból érkezők a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Hejce kastélykápolnájában. 
Zsova János vizsolyi plébános 
kezdeményezte tavaly a Katoli-
kus Szeretetszolgálattal a nyil-
vános búcsúi szentmisét – így 
a Szent Kereszt felmagasztalá-
sának ünnepén ismét megnyíl-
tak a kastély kapui. Az ottho-
nokban élők a környező telepü-
lések – Vizsoly, Vilmány, Gönc, 
Hejce, Göncruszka, Encs, 
Boldogkőváralja – lelkipászto-
raival és a hívekkel együtt vet-
tek részt a szentmisén.

Megáldották a 
Szent Klára Óvodát
AZ EGRI Főegyházmegye fenn-
tartásába került szendrői óvo-
da, az Assisi Szent Klára ne-
vet kapta. A megnyitón Ternyák 
Csaba egri érsek üdvözletét 
Juhász Ferenc EKIF-elnök tol-
mácsolta, Ferencz Károly plébá-
nos, az intézmény lelkivezetője 
pedig megáldotta az épületet. 
Szavai szerint a katolikus egy-
ház nagy kihívás előtt áll Szend-
rőben, ha meg akar felelni vál-
lalt feladatának. Az óvoda veze-
tője és a munkatársak tapasz-
talata azonban garancia a szín-
vonalas munkára.
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Áprily Lajos

Októberi séta…
Ez itt a hervadás tündér-világa.
Akartál látni szép halált velem?
A Bükkös-erdő bús elégiája
szép, mint a halál és a szerelem.

Fától fához remegve száll a sóhaj,
közöttük láthatatlan kéz kaszál.
Az ágakról a fölrebbent rigóraj
tengődni még a holt irtásba száll.

Lombját a gally, nézd, mily kímélve ejti,
holnap szél indul, döntő támadás,
holnaputánra minden elfelejti,
milyen volt itt a végső lázadás.

Mint gyertya-csonkok roppant ravatalnál,
tönkök merednek dúltan szerteszét,
s a nyár, ez a kilobbant forradalmár,
vérpadra hajtja szőke, szép fejét.

A partot fűzek testőrsége óvja,
a tollforgójuk ritkítottan ing.
Halkan himbál a horgom úsztatója,
nagyot csobbant a játékos balint.

Fény-pászma hull most messze,
     holt mezőig,
s a víz egy percre hullámos határ:
innen mosolygó partja tükröződik,
itt egy utolsót lobban még a nyár.

De túl, gyepén a ritkuló bereknek
ijedt lombok rebbennek szerteszét,
a szél felettük pókszálat lebegtet,
ezüst pókszálat és ezüst zenét.

Az ősz hárfás tündére jár a réten,
az ő húrjáról szól a halk zene.
Most át fog jönni: árnyékát sötéten
pallónak átveti a jegenye.

A HÓNAP VERSE

Áprily Lajos, született Jékely 
Lajos (1887 – 1967) József Atti-
la-díjas (1954) költő, műfordító. 
Nem egy kritikusa a legnagyobb 
erdélyi magyar költőnek tartja.

Tanévnyitó az Egri 
Hittudományi Főiskolán

2019. OKTÓBER

Az Egri Hittudományi Fő-
iskolán szeptember 14-én, a 
Szent Kereszt felmagasztalásá-
nak napján tanévnyitó ünnep-
séget tartottak. A kápolnában 
az Érseki Papnevelő Intézet és a 
Redemptoris Mater Szeminári-
um kispapjai elénekelték a Veni 
Sancte-t, a Jöjj Szentlélek Úris-
ten című éneket, majd a szer-
tartást vezető Ficzek László ál-
talános helynök, a tanévet kez-
dő szeminaristák és tanáraik 
életére Isten áldását és a Szűz-
anya közbenjárását kérte. Szent-
beszédében rámutatott, hogy Jé-
zus Krisztus halála és feltáma-
dása az ember üdvösségének 
feltétele. Az élet nehézségeiben, 
kereszthordozásunkban Jézus 
keresztjére kell tekinteni, Ő ad 
nekünk erőt minden szenvedés 
elviselésére. 

A díszteremben folytatódott 
az ünnepség. Megtudhattuk, 
hogy Dolhai Lajost, a hittudomá-
nyi főiskola rektorát, a fenntartó 
Ternyák Csaba egri érsek javas-
latára, a miniszterelnök újabb 5 
évre megbízta az intézmény ve-
zetésével. 

Dolhai Lajos tanévnyitó be-
szédében elmondta: az idén 149 
hallgatóval – közöttük 37 kis-
pappal - kezdik az új tanévet. 
Megkülönböztetett szeretettel 
és várakozással köszöntötte az 

új kispapokat, az 5 elsőéves hall-
gatót, akik meghallották a hívó 
szót, és papok akarnak lenni. 

Felhívta a kispapok figyel-
mét, hogy szeptember 13-án Er-
dő Péter bíboros, esztergomi ér-
sek a Szent István Bazilika előt-
ti téren elindította a visszaszám-
lálást: 2020. szeptember 13-án, 
egy év múlva megkezdődik Bu-
dapesten az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus, ami 
azt is jelenti, hogy megkezdődik 
az utolsó előkészületi év. A rek-
tor hangsúlyozta: a minimum 

az, hogy közösen is imádkozunk 
az egyhetes ünnepségsorozat si-
keréért, melynek középpontjá-
ban az Oltáriszentségben jelen-
lévő Krisztus áll. Őt ünnepeljük 
a szentmiséken, a körmenete-
ken, a szentségimádásokon, sőt 
még katekézisek, tanúságtéte-
lek és kulturális rendezvények 
keretében is. Ez a hét, és nyil-
vánvaló, hogy a felkészülés is 
arra akar rádöbbenteni bennün-
ket, hogy az Egyház életének és 
küldetésének forrása és csúcs-
pontja az Eucharisztia. Elmond-

ta, hogy 37 kispap osztatlan te-
ológus képzésben, a világiak kö-
zül 27 fő katekéta-lelkipásztori 
munkatárs alapszakon, 75-en 
pedig hittanár-nevelő mester-
szakon végeznek teológiai tanul-
mányokat, 10 pedagógus pedig 2 
féléves hitoktatói szakirányú to-
vábbképzésben vesz részt. A ha-
gyományoknak megfelelően az 
elsőéves kispapok fogadalomté-
telére is sor került. 

A bejelentéseket követően a 
rektor megnyitotta a 315. tan-
évet. H. J.

Az elsőéves kispapok fogadalomtétele Fotó: Vanyó Boglárka

Szeptemberben elkezdődött 
az egri bazilika felújítása. Az 
elkövetkező hónapokban kí-
vül-belül megszépül a bazilika 
és környezete. Ficzek László ál-
talános helynök, az Érseki Va-
gyonkezelő Központ igazgatója 
és Rudolf Mihály építész, a fel-
újítás tervezője ismertette a fel-
újítás részleteit. 

A munkálatok két ütemben 
valósulnak meg, és várhatóan 
három évig tartanak. A bazilika 

belsejében többek között kicse-
rélik a burkolatokat, restaurál-
ják a freskókat, és néhány ablak 
is új külsőt kap. Megújul a vilá-
gítás is, számos egyedi lámpa 
készül. Korszerűsítik az elekt-
romos hálózatot. Megszépül az 
oltár és elkészül egy új keresz-
telőkút is. Szembetűnő változás 
lesz, Ternyák Csaba egri érsek 
kérésére, hogy az érseki trón és 
a papi székek közelebb kerülnek 
a hívekhez.

Több helyiség új funkciót kap. 
A sekrestye alatti pincében vi-
zesblokkot építenek. A kültéri 
szobrok zöme jó állapotban van, 
csak le kell tisztítani őket, a 
homlokzati két kerubszobrot vi-
szont ki kell cserélni, mert már 
tönkrementek. A tervek szerint 
elkészül majd Szent II. János Pál 
pápa és Pyrker érsek  szobra is.

Úgy ütemezik a felújítást, 
hogy a bazilika közben működő 
templom maradjon.

Felújítják az egri bazilikát

Ternyák Csaba egri érsek 
Szent Gellért-díj arany fokozatá-
val tüntette ki az egri baziliká-
ban tartott idei tanévnyitón Putz 
Józsefet, a Felsőzsolcai Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola 
igazgatóját. 

Ahogy a laudációból megtud-
hattuk: a kitüntetett magyar-
történelem szakos tanár, 2012-től 
az iskola igazgatója. Hivatástudat 
és szakmaszeretet, következetes-
ség, igényesség, pontosság, a kö-
zösségért érzett maximális fele-
lősség jellemzi. Fejlett toleran-
ciával, nagy empátiával fordul a 
többségében nehéz sorsú tanít-
ványai és szüleik felé. Jó kapcso-
latokat ápol az önkormányzat-
tal és a helyi civil szervezetek-
kel. Évtizedek óta tagja az önkor-
mányzat szociális bizottságának. 
Az egyházközség képviselőtestü-
letének aktív tagja. Szakmai és 
közéleti munkája mellett a hit-
élete és családi élete is példaérté-
kű. Érdemei elévülhetetlenek az 
iskola katolikussá formálásában. 

Felsőzsolca Város Képviselő-
testülete 2004-ben Pedagógiai 
díjban, 2012-ben Közösségi 
munkáért díjban részesített.

–Dorogon születtem 1960-ban 
– mondta a kitüntetett. - Gyer-
mekkoromat a Komárom-Eszter-
gom megyében található Csol-
nokon töltöttem. Édesanyám 
élelmezésvezetőként dolgozott 
a csolnoki Rákóczi-telepi Óvo-
dában. Édesapám bányász volt, 
1974-ben hunyt el bányaomlás 
következtében. Általános iskolai 
tanulmányaimat Csolnokon vé-
geztem. Édesanyám keresztény 
szellemiségű nevelésben része-
sített Vilmos öcsémmel együtt. 
Rendszeresen jártam templom-
ba, elsőáldozó, bérmálkozó vol-
tam, ministráltam. Középisko-
lai tanulmányaimat Budapes-
ten folytattam 1974-től 1978-ig a 
Kossuth Lajos Szakközépiskolá-
ban. 1979-től 1983-ig az egri ta-
nárképző főiskolán, magyar-tör-
ténelem szakon tanultam. 1982-
ben házasságot kötöttem Márk 
Judit magyar-történelem szakos 
tanárral. Házasságunkból két 
gyermekünk született. Eszter 
lányunk 1986-ban, aki közgaz-
dász végzettséget szerzett. Orso-
lya lányunk 1989-ben született, 
a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen tanít kogni-

tív nyelvészetet.  Életünk nagy 
öröme két unokánk.

A főiskola elvégzése után pe-
dagógus házaspárként a Miskolc 
melletti Felsőzsolcán kaptunk 
állást. 1983-tól a felsőzsolcai 
Kisegítő Iskolában tanítottam, 
majd 1985-ben a felsőzsolcai 
Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola pedagógusa lettem, majd 
1994-től intézményvezetőként 
dolgoztam. 

2012-ben az a megtisztelte-
tés ért, hogy Ternyák Csaba ér-

sek úr 2 évre, majd 5 évre és 
2019-ben újabb 5 évre megbí-
zott a Felsőzsolcai Szent István 
Katolikus Általános Iskola ve-
zetésével. Intézményvezetőként 
fő feladatomnak tekintem, hogy 
a tantestület közös munkájával 
elősegítsük a hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetű ta-
nulók keresztény szellemiségű 
nevelését – oktatását. Vélemé-
nyem szerint a katolikus szelle-
miségű nevelés, a szülőkkel va-
ló jó együttműködés, a korszerű 

pedagógiai módszerek alkalma-
zása hozzájárulhat a tanulók fel-
zárkóztatásához, fejlesztéséhez. 

Részt veszek Felsőzsolca vá-
ros közéletében. 2002-2010 kö-
zött önkormányzati képvise-
lő voltam. 2003-tól a Szathmáry 
Király Ádám Kulturális Társa-
ság elnökeként tevékenykedem, 
melynek célja Felsőzsolca múltjá-
nak megismerése, hagyományai-
nak ápolása. Társszerzője lettem 
a Szülőföldünk, Felsőzsolca cí-
mű helytörténeti könyvnek, me-
lyet Zsíros Sándor helytörténész-
szel gyerekeknek írtunk. A Fel-
sőzsolcai Római Katolikus Plébá-
nia egyháztanácsának tagjaként 
munkámmal igyekeztem segít-
séget nyújtani a plébánia felújítá-
sához, részt veszek az egyházta-
nács feladatainak megvalósításá-
ban. Az elkövetkező időszakban 
is fő célomnak és feladatomnak 
tekintem, hogy a pedagógusok, 
dolgozók segítségével iskolánk 
jól működjön, tanítványaink ke-
resztény szellemiségű nevelés-
ben részesüljenek, eredménye-
sen tanuljanak tovább a középfo-
kú intézményekben – mondta el 
végül Putz József. Homa János

Putz József az egri érsektől vette át a kitüntetést  Fotó: Gergely Gábor

Egy Szent Gellért-díjas Felsőzsolcáról
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Jövő év szeptemberében ha-
zánk ad otthont a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus-
nak. Liturgikus események, kul-
turális programok, családi ren-
dezvények várják a résztvevő-
ket. A budapesti Szent István Ba-
zilika előtt szeptember 13-án dél-
után 4 órakor Erdő Péter bíboros 
indította el a visszaszámlálást. 

Mint ismert az 52. kongresz-
szus Magyarországon lesz, me-
lyet 2020. szeptember 13–20. 

között tartanak Budapesten. A 
kongresszus tervezett program-
ja: 13-án nyitó szentmise elsőál-
dozással a Puskás Ferenc Stadi-
onban. Szeptember 17-én szent-
ségimádás a Szent István Bazili-
ka előtt, majd 18-án ifjúsági est 
a Papp László Sportarénában, 
19-én pedig szentmise a Kos-
suth téren, majd eucharisztikus 
gyertyás körmenet. 2020. szept-
ember 20-án pedig ünnepi záró 
szentmise a Hősök terén.

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról


