
Történelmi esemény lesz
Ferenc pápa június elsejei csík-
somlyói látogatása, hiszen a ka-
tolikus egyház feje még soha 
nem járt Erdélyben! A pápa má-
jus 31-én érkezik Bukarestbe, 
amelynek katedrálisában a ro-
mán püspöki kar tagjaival mu-
tat be szentmisét. 

A Szentatya június 1-jén dél-
előtt, helikopterrel érkezik 
a csíkszeredai hegyimentők 
légibázisára, onnan indul a csík-
somlyói kegyhelyre, a romániai 
idő szerint 11.30-kor (magyar 
idő szerint 10.30-kor) kezdő-
dő szentmise helyszínére. Akik 
a szentmisére bejelentkeztek, 
azoknak március 31-ig kellett 
regisztrálniuk. 

Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek a csíksomlyói pápalá-
togatás napját fogadalmi búcsú-
nak nyilvánította, hogy a pápa-
látogatás zarándokai is eleget te-
hessenek az ősök fogadalmának. 

A Szentatya látogatása az Er-
délyben élő katolikus hívek szá-
mára igazi ünnep. Útját úgy 
szervezték, hogy mind a görög 
katolikusok, mind a római ka-
tolikusok számára fontos hely-
színek is beleessenek, így Csík-
somlyó mellett a görög katoli-

kus egyházmegye székhelyére, 
Balázsfalvára, valamint a mold-
vai katolikusok központjába, 
Jászvásárra is ellátogat. Csíksze-
redából Jászvásárra indul majd, 
ahol a római katolikus székes-
egyházat látogatja meg, ezt kö-
vetően találkozik a fiatalokkal 
és a családokkal. 

Vasárnap reggel Balázsfalvára 
utazik. Ott  a 11 órakor (magyar 
idő szerint 10 órakor) kezdő-
dő keleti rítusú szentmise ke-
retében – a Szabadság mezején 
(Câmpia Libertăţii) – boldoggá 
avat hét görögkatolikus vértanú 
püspököt. A szentmise végén el-
mondja a Regina Coeli imádsá-
got. Délután a balázsfalvi roma 
közösség tagjaival találkozik. 

A Szentatya és kísérete a 
szebeni repülőtéren vesz búcsút 
vendéglátóitól, majd visszaindul 
Rómába. 

Pápalátogatás 
Csíksomlyón

Nagyszombaton este, Húsvét 
vigíliájának szertartása 
a sötétség beállta után a 
tűzszenteléssel kezdődött 
az egri bazilikában, Ternyák 
Csaba érsek vezetésével. 

A Főpásztor az új tűzről gyúj-
totta meg a húsvéti gyertyát, 
amely a halott Jézus testét szim-
bolizálja, benne a tömjénszegek-
kel, amelyek Jézus halálos sebeit 
jelzik. Szimbolikusan ez a föltá-
madás pillanata. A megszentelt 
tűzről gyújtott gyertyák sokasá-
ga Krisztus világosságának el-
terjedését érzékeltette, azt, hogy 
a bűn és halál sötétjében Krisz-
tus feltámadásának ereje kiter-
jed az egész emberiségre. Ez-
után hangzott föl az Exultet, a 
húsvéti örömének. 

Ezt követte az igeliturgia, mely 
végigvezetett minket az üdvös-
ségtörténet nagy állomásain. Az 
ószövetségi olvasmányok után 
felhangzott a Glória, és visszatér-
tek a harangok, felszólítva a hí-
veket Krisztus győzelmének ün-

neplésére. A Szentleckét követő-
en az ünnepélyes Alleluja Isten 
népének ujjongó örömét fejezte 
ki. Jézus feltámadásának evan-
géliumi felolvasása után pedig a 
szentbeszéd következett. 

Homíliájában Ternyák érsek el-
mondta: Mi ma éjjel Krisztus fel-
támadását ünnepeljük. A liturgia 
minden apró részlete arra emlé-
keztet minket, hogy itt minden 
értünk történik. A Teremtéstörté-
netből tudjuk, hogy Isten az em-
bert saját képmására alkotta. A 
világon minden az emberért van. 
Az ember viszont az Istenért. Így 
van ez Krisztus feltámadásával 
is: ahogyan Ő értünk halt meg, 
úgy értünk is támadt fel. 

Kitért arra is, hogy a világ-
ban akkor kuszálódnak össze 
a szálak, amikor az ember Is-
ten helyére lép. Szabadságában 
áll ugyanis az embernek, hogy 
a világot ne rendeltetésszerűen 
használja. Isten azonban még ezt 
is számításba vette. Semmit sem 
bízott a véletlenre. Húsvétkor Ő 
hozta helyre azt, amit mi elron-

tottunk. A Húsvéti örömének 
szavai csodálatos módon szól-
nak arról, hogy Krisztus lerót-
ta helyettünk az Atyának mind-
azt, amivel Ádám tartozott. Az 
Ősbűn zálogát kiváltotta Szent 
Vérének árán. Semmit nem ér-
ne földi életünk, ha a megváltás 
ránk nem árad. Jézus a halálból 
átment az életbe, a fény legyőz-
te a sötétséget, a szeretet legyőz-
te a gyűlöletet, az irgalom győ-
zött a bűn felett. Jézus végérvé-
nyesen megváltotta az emberisé-
get. Töltse el hála mindannyiunk 
szívét, hogy Krisztus megváltott 
minket – hangsúlyozta a szónok. 

A keresztvíz megáldása után 
Ternyák érsek tizenöt felnőtt 
katekument keresztelt meg, 
majd a jelenlévők megújítot-
ták keresztségi fogadalmukat. 
A szentmise végén a Főpásztor, 
az asszisztencia és a hívek rész-
vételével körmenetet tartottak, a 
„Feltámadt Krisztus e napon” cí-
mű húsvéti népéneket énekelve, 
majd a himnuszok eléneklésével 
ért véget a szertartás.  H. J.

MÁJUS ÜZENETE
„Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli kül-
detést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk
a hitért minden nép között, akik közé tartoztok 
ti is, Jézus Krisztus meghívottai„  (Róm 1,5-6).

JEGYZET

Az első Húsvétvasárnap 
hajnalban a Jézus sírjá-
hoz érkező asszonyokhoz 

így szólt az angyal: „Ne féljetek! 
Tudom, hogy a megfeszített Jé-
zust keresitek. Ő nincs itt, mert 
feltámadt, amint megígérte” (Mt 
28, 5-6). Ez a húsvéti evangéli-
um rövid foglalata. Jézus Krisz-
tus feltámadt, Jézus él! Jézus fel-
támadt és él, úgy, ahogy azt az 
Írások előre megmondták. Az 
a Jézus, akit pénteken kereszt-
fára feszítettek, akit eltemettek 
és harmadnapra, húsvétvasár-
nap hajnalban dicsőségesen fel-
támadt. Találkoztak vele a ben-
ne hívő asszonyok és a tanítvá-
nyok, akik el is mondták, hogy 
láttuk az Urat, mert feltámadott. 
Ez a magyarázata annak, hogy 
a húsvéti időben hitből fakadó 
örömmel mindennap Alleluját 
énekel az Egyház, a Krisztusban 
hívők közössége.

Szent Pál a Galatákhoz írt le-
velében arra is fi gyelmeztet ben-
nünket, hogy a feltámadt és 

mindörökkön élő Jézus Krisztus 
él, sőt élni akar mindazoknak 
az életében is, akik a hit és a ke-
resztség által Jézus Krisztushoz 

kapcsolták az életüket. „Élek én, 
de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem”– írja az apostol (Gal 
2,20). Amikor Pál azt mondja, 
hogy Krisztus él benne, ez sze-
mélyes hitvallás volt részéről. Az 
élő, megváltó Jézusról akart ta-
núságot tenni, aki ugyanaz teg-
nap, ma és mindörökké. Ő je-
len akar lenni mindnyájunk éle-
tében a hit által, az imádság ál-
tal, az Isten törvényéhez és az ő 
evangéliumához igazodó élet ál-
tal. Legfőképpen a kegyelem ál-
tal, hiszen a kegyelem tulajdon-
képpen nem más, mint Krisztus 
élete bennünk, mivel Jézus a sző-
lőtő, mi pedig szőlővesszők va-
gyunk.

A közelgő Pünkösd ünnepe és 
a Rómaiakhoz írt levél 8. fejeze-
te arra akar rádöbbenteni ben-
nünket, hogy az üdvtörténet je-

lenlegi fázisában az élő Jézus je-
lenléte a Szentlélek által való-
sul meg a világban. Ne feled-
jük, hogy „senki sem mondhat-
ja, hogy Jézus Krisztus az Úr, 
hacsak nem a Szentlélek által” 
1Kor 12,3). Isten Lelke az, aki Jé-
zushoz kapcsolja az életünket. 
A Szentlélek keresztségünk óta 
jelen van az életünkben (Róm 
8,9). Gyöngeségünkben segít-
ségünkre siet, mert önmagunk-
ban még azt sem tudjuk, hogy 
hogyan kell helyesen imádkoz-
ni (8,26). Ő tesz képessé bennün-
ket arra, hogy minden gyarló-
ságunk és gyengeségünk ellené-
re úgy tudjunk élni, ahogyan azt 
Jézustól tanultuk.

Pál apostol arra is emlékez-
tet bennünket, hogy Jézus él az 
Ő földi testében, az általa alapí-
tott Egyházban. Az apostoli taní-
tás szerint az Egyház Krisztus ti-
tokzatos teste. Krisztus Urunk-
ról azt mondja: „Ő a testnek, az 
Egyháznak a feje”, a hívekről 
pedig azt írja: „Ti Krisztus tes-
te vagytok, s egyenként tagjai” 
(1Kor 12,27). „A test ugyan egy, 
de sok tagja van, a testnek ez 
a sok tagja azonban mégis egy 
test” (1Kor 12,3). Tehát az Egy-
ház első és legfontosabb veze-
tője a feltámadt és megdicsőült 
Krisztus. 

A megkeresztelt emberek 
pedig olyan életközösség-
ben vannak Krisztussal, 

mint ahogyan az emberi test ré-
szei is elválaszthatatlanok egy-
mástól. Mindnyájan, mint egy-
egy élő szerv és egy-egy élő sejt 
vagyunk Krisztusban. Joggal 
mondhatjuk tehát, hogy Krisz-
tus él bennünk!

Dolhai Lajos

Jézus él

A felajánlásról
A SZENTMISE életünk közép-
pontja címmel tanítással egy-
bekötött imaalkalom - sorozat 
indult január 3-án Egerben. A 
2020-as Budapesti Eucharisz-
tikus Kongresszusra való fel-
készülést szolgáló, az eucha-
risztia jobb megismerését cél-
zó program negyedik állomá-
sa a Szent Lajos templomban 
volt, ahol Ternyák Csaba érsek 
celebrált szentmisét. Az ese-
ményen megjelent hívek Koós 
Edének, a templom plébáno-
sának a tanítását hallgathat-
ták meg, aki a szentmise fel-
ajánlási részéről elmélkedett. 

Az Isteni 
Irgalmasság 
Országos 
Konferenciája
AZ ISTENI Irgalmasság Or-
szágos Konferenciáját idén 
Mátraverebély-Szentkúton, 
nemzeti kegyhelyünkön ren-
dezték meg a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra 
való felkészülés jegyében 
április 27-én, szombaton. Az 
ünnepélyes szentmisét 11 
órakor tartották, szentségi 
körmenettel. Az esemény az 
Irgalmasság Rózsafüzért el-
imádkozásával fejeződött be.
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Húsvét vigíliája az egri bazilikában

Jézus Krisztus 
megváltott minket

Buda Péter a Szeminárium rektora köszöntötte a fi atalokat

A szertartás tűzszenteléssel 
kezdődött
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minden hónap
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Nyílt hétvége a 
Szemináriumban 

Évről évre minden év Virág-
vasárnap hétvégéjén kerül meg-
rendezésre az Egri Érseki Pap-
nevelő Intézetben a „nyílt hétvé-
ge”. Idén a hétvége mottójául Jé-
zus szavait választották a szer-
vezők: „Jöjjetek utánam, és én 
emberek halászává teszlek tite-
ket” (Mt 4,19). 

Mintegy harminc fiatal vett 
részt az összejövetelen. A prog-
ram április 12-én, pénteken kez-
dődött és április 14-ig tartott. 
Betekintést nyerhettek több tan-
órába, melyek által megtapasz-
talhatták a Szemináriumba el-
látogatók, hogyan zajlik a taní-
tás az Egri Hittudományi Főis-

kolán. Szombat reggel az elő-
adások előtt Ternyák Csaba ér-
sek úrral együtt imádkoztunk 
a szentmisén. Virágvasárnap az 
egri bazilika 10 órai szentmisé-
jén vettünk részt, melyet köve-
tett az ünnepélyes lezárás.

A nyílt hétvége célja az volt, 
hogy a fiataloknak bemutas-
sák a szemináriumot és a kis-
papi életet, valamint a közös 
imák, beszélgetések, tanúság-
tételek és az érsek atyával va-
ló találkozás által választ kap-
janak a hivatással kapcsolatos 
kérdéseikre. 

Novák Lajos 
I. éves papnövendék 

Anyák napja alkalmából 
szeretettel köszöntjük

az édesanyákat
és a nagymamákat!
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Tanulmányi 
verseny döntője 
MÁRCIUS 30-ÁN, szombaton ren-
dezték az Egri Főegyházmegye 
által meghirdetett „Az 1938. 
évi budapesti Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus és 
kora” című középiskolai törté-
nelmi tanulmányi verseny dön-
tőjét. A döntőbe az előző há-
rom, beküldős forduló után hív-
ták meg a legeredményeseb-
ben szereplő 8 csapatot. A szó-
beli versenyre több tanulmány, 
könyv, folyóirat kijelölt oldalai-
ból kellett felkészülni a verseny-
zőknek. Itt sokféle feladat vár-
ta a diákokat, többek között a 
beszédírás és előadás mellett 
a 1938-as pesti események is-
merete, topográfiai elhelyezé-
se, a közreműködő szervezetek 
vezetőinek felismerése, az eu-
charisztia teológiájának isme-
rete is szükséges volt. Az első 
helyen a törökszentmiklósi Ber-
csényi Miklós Katolikus Gimná-
zium „Kereszteslovagok” nevű 
csapata, a második helyen a 
szikszói Szent Márton Gimnázi-
um tanulói, míg a harmadikon 
a miskolci Fráter Gimnázium ta-
nulói végeztek. 

Megemlékezés a 
Katyn-i áldozatokról 
MINDEN ÉV áprilisában megem-
lékezést tartanak a Miskolc 
Megyei jogú Város Lengyel Ön-
kormányzata szervezésében 
a Katyn-i áldozatok emlékére. 
Sztálin utasítására a második 
világháborúban lengyel hadi-
foglyok ezreit végezték ki Szmo-
lenszk környékén, akiket tömeg-
sírba temettek. A miskolci Mi-
norita templomban ez év április 
10-én a Katyn-i áldozatokra em-
lékezve szentmisét mutatott be 
Artur Prenkiewicz OFM lengyel 
származású minorita szerzetes, 
házfőnök, aki szentbeszédében 
megemlékezett az eseményről. 
A szentmisét követően a minori-
ta rendház falán elhelyezett em-
léktábla előtt helyezték el a ke-
gyelet koszorúit Miskolc Város 
Önkormányzata, valamint a mis-
kolci Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében. 

Hittanári képzések 
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
lán a 2019/2020-as tanévben 
katekéta-lelkipásztori munka-
társ alapszakon (3 év) és hitta-
nári szakon (4 év) levelező ta-
gozatos formában lehet készül-
ni hitoktatói tevékenységre és 
keresztény műveltségünk gya-
rapítására. A hittanári szak az 
Eszterházy Károly Egyetemmel 
együttműködésben történő kö-
zös képzés. A képzésekre az 
EGHF saját jelentkezési lapján 
kell jelentkezni (május 15-ig). A 
következő tanévben is lesz pe-
dagógusok számára a 2 féléves 
hitoktatói szakirányú tovább-
képzés. Bővebb információ a fő-
iskola honlapján (www.eghf.hu) 
olvasható.
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Pilinszky János

A tenger
A tenger, mondtad haldokolva, 
s azóta ez az egy szavad 
jelenti számomra a tengert, 
s azt is talán, hogy te ki vagy. 

S azt is talán, ki vagyok én? 
Hullámvölgyek, hullámhegyek. 
Agóniád, akár a tenger, 
megszabadít és eltemet. 

Anya, anya. Hétköznapok. 
Halálod hallom s hívlak én. 
Irtóztató hétköznapok. 
Szegény, szegény, szegény, szegény.

A HÓNAP VERSE

Pilinszky János (1921 – 1981) 
a huszadik század egyik legjelen-
tősebb magyar költője, Baumgar-
ten-díjas, József Attila-díjas és 
Kossuth-díjas. Munkatársa volt a 
Vigília, az Élet, az Ezüstkor és az 
Új Ember lapnak is.

Egyházmegyei Ifjúsági 
Találkozó Egerben

2019. MÁJUS

„Isten fiatal” – ez a mottója a 
2019. május 18-án, Szent II. Já-
nos Pál pápa születésének 99. 
évfordulóján sorra kerülő egy-
házmegyei ifjúsági találkozó-
nak, melyet Egerben a Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban tarta-
nak. Az összejövetelre Ternyák 
Csaba érsek elsősorban azokat a 
fiatalokat várja, akik középisko-

lába, főiskolára, egyetemre jár-
nak, vagy akik tagjai egy ifjú-
sági közösségnek, hogy együtt 
tegyenek tanúságot Krisztusba 
vetett hitükről. 

A találkozó 14 órakor regiszt-
rációval és zenés hangolódás-
sal a kispapok közreműködé-
sével kezdődik és kb. 21 óráig 
tart, amelyben lesz Páterrock 

koncert, tanúságtételek, érseki 
szentmise, katekézis, szentség-
imádás, kérdezz-felelek, találko-
zás szerzetes nővérekkel, fiatal 
atyákkal. 

A Kemény Ferenc Sportcsar-
nok befogadóképessége miatt 
csak korlátozott számú jelentke-
zést tudnak elfogadni a regiszt-
ráció sorrendjében. 

Jelentkezni lehet: 

A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatát vehette át az egyházmegyei 
tanévnyitón Gálné Ambrus Már-
ta a bánrévei Szent Mihály Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda 
pedagógusa Ternyák Csaba egri 
érsektől. 

Az intézmény igazgatójától, 
Bán Jánostól megtudtuk, hogy 
1975. szeptember 1-jétől az in-
tézmény dolgozója. A Sárospata-
ki Comenius Tanítóképző Főisko-
lán szerezte meg tanítói diplomá-
ját. Pályakezdőként nagy lelkese-
déssel figyelte idősebb kollégáit, 
s szerezte meg a tanításhoz szük-
séges apró fortélyokat, ismerete-
ket. Leginkább az iskolakezdés 
évei állnak közel a szívéhez, el-
ső-másodikos tanulókat tanított 
leggyakrabban. Saját készítésű 
szemléltető eszközeivel színesí-
ti óráit. Alsó tagozatos munka-
közösség vezetőként összefogja, 
irányítja a tanítónők munkáját. 
Az Egyház életében is aktívan 
részt vesz. Segít a templom és a 
parókia szépítésében, az Egyház-
zal közös rendezvények szerve-
zésében. Figyel tanítványai lelki 
életére az iskolán kívül is, igazi 
lelki segítője tanítványainak. Na-
gyon jó kapcsolatot tart a szülők-
kel. Két gyermekét is a keresz-
tény életre nevelte. 

– Miskolcon, a Kossuth Gim-
názium angol tagozatos osztályá-
ban érettségiztem – mondta a ki-
tüntetett pedagógus. – Kollégiu-
mi nevelőtanárnőm inspirálásá-

ra jelentkeztem a pedagógus pá-
lyára. Hajdani iskolám igazgató-
nője hívott haza a diploma meg-
szerzése után. Elismerték lelke-
sedésemet, hamar rám bízták az 
alsós munkaközösség vezetését. 
Osztályfőnökként nemcsak az 
oktatásra, a nevelésre is figyel-
met fordítottam. A Bárczy Gusz-
táv Gyógypedagógiai Főiskolán 
egyéves fejlesztőpedagógusi tan-
folyamot végeztem. A Meixner-
féle tanulási módszer jobb meg-
ismerése érdekében Miskolcon 
vizsgáztam, hogy a diszlexiát 
minél jobban ki tudjam szűrni. 
Megismertem egy holland mód-
szert is, amely a tevékeny tanu-
lói életet tartja a legfontosabb-
nak. A tanulmányi versenyeken 
diákjaim eljutottak a legjobbak 
közé. Minősítésemkor 100 száza-

lékos teljesítménnyel kerültem 
Pedagógus II. fokozatba. A hob-
bim: mesékből, mondákból for-
gatókönyvet készítek, amelyeket 
alkalomadtán elő is adunk a gye-
rekekkel. Osztálykiránduláskor 
arra törekedtem, hogy szűkebb 
hazánkat, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyét ismerjék meg a gye-
rekek. Azt is mindenképp szeret-
ném megemlíteni, hogy pedagó-
gus énemmel megfertőztem a na-
gyobbik fiamat, aki műszaki kö-
zépiskolából kanyarodott vissza 
a pedagógus-hívatáshoz. Jelen-
leg Nagykőrösön egy nevelőott-
honban van és katolikus diakó-
nus. Ami pedig a majdani nyug-
díjas éveimet illeti: szeretném 
folytatni a forgatókönyvírást és 
nagyon sokat foglalkozni az uno-
káimmal.  H. J.

Kétszáz éve, 1819-ben szüle-
tett Zsasskovszky Ferenc, az eg-
ri főszékesegyház egykori kar-
mestere a felvidéki Alsókubin-
ban. Ebből az alkalomból emlék-
konferenciát rendeztek az 
Egri Érseki Palota Kul-
turális, Turisztikai 
és Látogatóközpont-
ban április 3-án. 
Ternyák Csaba eg-
ri érsek köszöntő-
jében méltatta a 
Zsasskovszkyakat, 
Ferencet, valamint 
testvérét: Endrét, aki 
évtizedeken át  a fő-
székesegyház orgonistája 
volt. A főpásztor hangsúlyozta: 
a liturgia fontos része a színvo-
nalas egyházi zene, amely ráirá-
nyítja a figyelmet az eucharisz-
tiára. Ez a rendezvény a 2020-
as Eucharisztikus Kongresszus 
előkészítését is szolgálja. Ha szé-
pen szól az ének, a fiatalok is szí-
vesebben kapcsolódnak be a li-
turgiába, egyre többen vesznek 
részt a szentmisén. Új hajtás az 
Egri Főegyházmegye életében az 
Érseki Fiúkórus, mely az emlék-
konferencián is fellépett.

A konferencián Watzatka Ág-
nes a Tárkányi-Zsasskovszky 
énektárat méltatta, Klem Dénes 
A kezdők zenei nevelése XIX. 
századi művek tükrében cím-
mel tartott előadást. Dr. Miklós 
Réka arról beszélt, hogy milyen 
volt a Zsasskovszky–féle ének-
könyv utóélete, míg Katonáné 
Dr. Szabó Judit a századforduló 
római katolikus népénektárait 
mutatta be.

A Zsasskovszkyak munkássá-
gukkal megújították a katolikus 
liturgiát, s ehhez nagy segítsé-
get kaptak paptestvérüktől, Jó-
zseftől, aki hosszú időn keresz-

tül az egri papnevelde lelki igaz-
gatói tisztét töltötte be. Neki kö-
szönhetően, testvérei egyház-
zenei, sőt profán zenei kiadvá-
nyai is választékosak, művészi-

leg befejezettek lettek.   
Zsasskovszky Ferenc 

még 1844-ben kapott 
felkérést egy olyan 
énektár összeállítá-
sára, melyben egy-
házi énekek szere-
pelnek, s melyeket 
a kántorok és a hí-

vek is használhat-
nak. A szöveget Tár-

kányi Béla, az ismert 
egri költő öntötte formá-

ba. A magyar kántoroknak ez 
volt az első útmutatója az egyhá-
zi énekek szabatos, egyszerűen 
magasztos elénekléséhez, s eh-
hez megfelelő orgonakíséret tár-
sult. 

A Tárkányi – Zsasskovszky-
féle, 1855-ben megjelent Énektár 
az egész országban elterjedt. Kö-
tetek sora került ki a kezük alól, 
amelyekkel az iskolások ének- és 
zeneoktatását segítették. Ezek a 
kiadványok a kottaolvasás elsa-
játításától kezdve, a többszólamú 
megszólalásig segítséget adtak 
a karnagyoknak és a hangsze-
res zene művelőinek. Az általuk 
szerkesztett kiadványokat az or-
szág szinte minden részén hasz-
nálták az oktatásban. 1865-ben 
a pápának is bemutatták művei-
ket, majd az 1872-es londoni, ké-
sőbb az 1879-es párizsi világki-
állításon is díszoklevelet, illetve 
érmet kaptak műveikért. 

A konferencián megerősítést 
nyert, hogy a Zsasskovszkyak 
vitathatatlanul maradandót al-
kottak a magyar egyházzenei 
életben.

Homa János

Szent Gellért-díjas tanítónő

Emlékkonferencia 
Zsasskovszky Ferencről

Elsősöket és másodikosokat tanított leggyakrabban

A Páterrock együttes is fellép 

Látogatható a pincerendszer 
Mint arról korábban hírt ad-

tunk, 2018 decemberében bir-
tokba adta a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő az Egri Főegyház-
megyének az érseki pincerend-
szert. A visszaadott létesítmény 
az Egri Érseki Palota Turiszti-

kai Látogatóközponttal szerves 
egységben hitéleti, turisztikai 
és kulturális célokat szolgál a 
jövőben. 

Húsvéthétfőtől az érdeklődők 
40 perces vezetett sétán tekint-
hetik meg az érseki pincerend-

szert. A vendégek megkóstolhat-
ják az „Egri Érsek Bora” címmel 
elismert borokat, a fiataloknak 
pedig szőlőlevet kínálnak. 

A sétára az Egri Érseki Palota 
Turisztikai Látogatóközpontban 
lehet jegyet váltani. 


