
A találkozó ünnepi szentmi-
séjén az egri főpásztor meghí-
vására Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyéspüspök mon-
dott szentbeszédet. Ebben egye-
bek mellett úgy fogalmazott, a 
Szentírásból tudható hogy Jézus 
12 apostolt, majd később 72 ta-
nítványt választott maga mellé, 
akiket különböző feladatokkal 
bízott meg. Mint hangsúlyoz-
ta, kétezer éve Jézus azóta is hív 
az egyház közösségébe embere-
ket, akiket valamilyen szolgá-
lattal bíz meg. Isten számára pe-
dig a ministránsok, papok, kán-
torok, püspökök emberi méltó-
sága egyforma – mondta Kiss-
Rigó László.

Közelebb kerültek Jézushoz 
lélekben, barátságban és fizi-
kailag is. A hűségesen végzett 
szolgálat gyümölcse ez. Őszin-
te tanúságtételre, példamutatás-

ra ad lehetőséget – tette hozzá a 
főpásztor.

A szentmisét követően cso-
portkép készült a találkozó 
résztvevőiről, a délután folya-
mán pedig különböző helyszí-
neken, csoportos foglalkozáso-
kon vettek részt a fiatalok, a pa-
pok, a hitoktatók pedig a két fő-
pásztorral találkoztak az Érseki 
Palota Látogatóközpontban. 

A találkozó záró percei ismét a 
bazilika falai között zajlottak. A 
fiatalok kérdéseket tehettek fel a 
vendég püspöknek, majd egy rö-
vid szentségimádást követően az 
egri érsek záró áldásával ért vé-
get a találkozó.

Federics Róbert

Megáldották a gyöngyösi 
Szent Bertalan-templom most 
elkészült toronysisakjait. Az 
eredeti konstrukció még az 
1917-es nagy tűzvészben sem-
misült meg. A korabeli újjáépí-
tést követően a vaskos tornyo-
kat egyszerű sátortető fedte. 
2018 tavaszán újult meg a szer-
kezet, amely így a több, mint 
100 évvel ezelőtti formáját kap-
ta vissza. A felújítást 2018 ta-
vaszán kezdték meg, a tor-
nyok visszanyerték több mint 
100 évvel ezelőtti formájukat. 
Az ünnepi szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek mutatta be. A 
szertartás elején a főpásztor Is-
ten áldását kérte mindazokra, 
akik a felújítást segítették.

Az egri érsek szentbeszédé-
ben igazi örömünnepnek nevez-
te a napot, amikor hálát adha-
tunk Istennek azért, hogy vala-
mit sikerült befejeznünk, mind-
annyiunk közös örömére. A 
templom falán galamb képében 
ábrázolt Szentlélekre utalva ki-

emelte: a Lélek az, ami használ, 
aki bennünket közösségé tesz, 
ő segít felismerni, hogy Isten 
gyermekei vagyunk. Az evan-
géliumban a szamaritánus asz-
szony Jézust kérdezi arról, hogy 
hol kell imádni az Istent, a he-
gyen, vagy Jeruzsálemben, a 
templomépítő Salamon király 
kérdése is visszhangra talál. 
Lehetséges, hogy a Földön lakik 
az Isten? Ezek a kérdések azóta 
is foglalkoztatják az embert. A 
nem hívők nem értik, hogy mi-
ért a templomban imádjuk Is-
tent, azt hiszik, hogy ez valami-
féle pogányságra hajló rítus. A 
templomban őrizzük Krisztus 
Szent Testét, s erre külön is em-
lékeztet a kongresszusi készü-
let. Ebben a templomban nem 
csak imádkozunk, hanem egy-
úttal Isten lakhelyeként is szá-
mon tartjuk. Neki tesszük szép-
pé, az Ő dicsőségére. Tornyokat 
emelünk, melyek emlékeztet-
nek arra, hogy az a mi utunk, 
fölfelé, az Istenhez.

Az a kívánságunk, hogy su-
gározzon innen, a templomból 
is Isten szeretete az egész vá-
rosra, a hívek pedig vigyék ma-
gukkal mindenhová Isten sze-
retetét. A két torony, mely mesz-
sziről látszik, szimbóluma a vá-
rosnak, hívogatja szelíden az 
itt élőket Isten imádására.  De 
nem csupán az imádság háza, 
mely sosem üres, mert a ke-
nyér színe alatt ott van közöt-
tünk Krisztus.

Ez a mai nap egy alkalom ar-
ra, hogy azok is érezzék meg-
hívottságukat, akik nincsenek 
Isten közelségében, bárcsak ez 
a két torony felrázná azok lel-
kiismeretét, akik távol kerül-
tek, de a lelkük mélyén kere-
sik Őt. Mert az Isten is keresi az 
embert, nemcsak a jámborok, 
a templombajárók üdvösségét 
akarja, hanem minden emberét. 

A szentmisében Balog Gyula, 
a templom plébánosa köszöne-
tet mondott azoknak, akik segí-
tették az ügyet.

Az ünnepségen jelen volt 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, aki úgy fogalmazott: 
az állam tartozott ezzel a város-
nak, mindenki megtette a ma-
gáét az ügyben, a kormány for-
rásokat biztosított, uniós forrá-
sokat használtak fel, s a város 
és az egyház is nagyban hoz-
zájárult a beruházáshoz, össze-
sen 330 millió forintba került a 
felújítás.

A déli toronyban egy látvány-
lift is helyet kapott, így a temp-
lom a helyi turizmust is erősíti 
majd. B. A.

NOVEMBER ÜZENETE

„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatok-
ra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság 
szentségében alkotott teremtmény” Ef (4,23).

JEGYZET

Novemberben nemcsak em-
lékezünk elhunyt szeret-
teinkre, hanem imádko-

zunk is értük. Nem csupán a há-
lás szeretet, hanem Isten igéje és 
Egyházunk tanítása is erre biztat 
bennünket. Azért imádkozunk, 
hogy Isten irgalma bocsássa meg 
elhunyt testvéreink bűneit, gyar-
lóságait, és adja meg nekik az 
örök élet boldogságát. 

A Biblia alapján tudjuk, hogy 
az irgalmas Isten még halálunk 
után is megadja nekünk a bo-
csánatos bűnöktől való szabadu-
lás lehetőségét. Már az Ószövet-
ség is megemlíti, hogy Makka-
beus Júdás ezüstdrachmát kül-
dött Jeruzsálembe, hogy áldo-
zatot mutassanak be a meghol-
tak bűneiért. A leírás azt is meg-
jegyzi, hogy „szent és üdvös gon-
dolat imádkozni a halottakért”, 
hogy bűneiktől megszabadul-
janak (2 Makk 12,40-45).  Az 
Úr Jézus beszél arról, hogy van 
olyan bűn, ami nem nyer bocsá-
natot sem ezen a világon, sem a 
másvilágon (Mt 12,32). Ebből lo-

gikusan következik, hogy van-
nak más bűnök, amelyek a túl-
világon is bocsánatot nyernek.  
Szent Pál egy hasonlattal utal 

arra, hogy életünk végén vala-
miféle tisztító jellegű tűz által is 
megmenekülhetünk, illetve eljut-
hatunk az üdvösség állapotára 
(1Kor 3,10-15).

Ezt a lehetőséget, illetve álla-
potot latin eredetű szóval pur-
gatóriumnak nevezzük. Tisztí-
tóhelynek vagy tisztítótűznek is 
szoktuk mondani, de egyik sem 
szerencsés elnevezés, mert nyil-
vánvaló, hogy nem egy helyről 
van szó, hanem a tisztulás álla-
potáról, amit megad a mennyei 
Atya a gyarló embernek. Dante, 
az olaszok nagy költője is vallja, 
hogy ez egy állapot, „ahol kitisz-
tul az emberi szellem, s méltóvá 
lesz, hogy legyen az ég lakója” 
(Isteni színjáték, I, 5-6).

A katolikus tanítás szerint, 
akik Isten kegyelmében és barát-
ságában halnak meg, de még-
sem teljesen tisztán, a purgató-

riumba jutnak, hogy megtisztul-
va alkalmassá váljanak az örök 
élet boldogságára.  Ez egy át-
meneti állapot.  Modern hason-
lattal élve egy „egyirányú utca”, 
mert innen már csak a mennyor-
szágba lehet jutni.  Nem egy mi-
ni-pokolról van tehát szó: mert 
a tisztítótűz szenvedése lényege-
sen különbözik a pokol, illetve a 
kárhozottak szenvedésétől. Pro-
hászka Ottokár „szimpatikus” 
lelkeknek mondja az itt lévőket, 
mert ők biztosak abban, ami rá-
juk vár, és ezért készséggel vál-
lalják a tisztulás állapotát. 

A purgatóriumról szóló taní-
tás nem a teológusok találmá-
nya. Bibliai alapja is van, de 
mi magunk is beláthatjuk azt, 

hogy életünk végén szükségünk 
van egy olyan lelki tisztulásra, 
amely alkalmassá tesz bennün-
ket Isten és a megdicsőült szen-
tek közösségére. Tulajdonkép-
pen arról van szó, hogy a leg-
több keresztény ember nem elég 
szent ahhoz, hogy halála után 
azonnal Isten színe elé lépjen, 
de nem is annyira bűnös, hogy 
a kárhozatban jusson. Szüksé-
günk van tehát a halál utáni 
tisztulásra is. 

Ne feledkezzünk meg ar-
ról, amire az Úr Jézus pél-
dázata fi gyelmeztet, hogy 

csak a kegyelmi állapot me-
nyegzős köntösében léphetünk 
be az örök élet lakomájára (Mt 
22,1-4). Pál apostol szerint „test 
és vér nem örökölheti az Isten 
országát”(1Kor 15,29).  Kiváló 
költőnk, Babits Mihály is jól ér-
zékelteti: „Óh hány éles vasnak 
kell rajtunk faragni, míg mél-
tók nem leszünk, hogy az Ég ki-
rálya beállítson majdan szobros 
csarnokába” (Pscyhoanalysis 
cristiana). Dolhai Lajos
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Katolikus iskolák igazgatóinak értekezlete
Szentmisével kezdődött a fő-

egyházmegye katolikus nevelé-
si-oktatási intézményeinek őszi 
igazgatói értekezlete október 
9-én Egerben, amelyet Ternyák 
Csaba egri érsek mutatott be.

A szentmise utáni értekezle-
ten Juhász Ferenc, az Egyház-

megyei Katolikus Iskolai Főha-
tóság elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket. Az intézményveze-
tők előadásokat hallhattak a te-
remtésvédelemről, a tehetség-
gondozásról, gyermekvédelem-
ről, tájékozódhattak az aktuá-
lis feladatokról, gazdasági kér-

désekről, pályázatokról és a be-
ruházásokkal kapcsolatos tud-
nivalókról. 

Több intézményvezető osztot-
ta meg tapasztalatait az énekta-
nításról, tekintettel arra, hogy 
az idei tanév mottója: „aki éne-
kel, kétszeresen imádkozik”.

Az Egri Érseki Papnevelő Inté-
zet és a Szent János Lelkigyakor-
latos Ház adott otthont az októ-
ber 4–5-én tizenhetedszer meg-
rendezett cigánypasztorációs 
konferenciának, melyen közel 
százötvenen vettek részt. 

Az összejövetelt a közelgő 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus előkészületének 
jegyében tartották, ezért témá-
ja az Eucharisztia közösségte-
remtő ereje volt. Ehhez kapcso-
lódott többek közt Székely Já-
nos szombathelyi megyéspüs-
pöknek, az MKPK Caritas in 
Veritate Bizottsága elnökének 
előadása is.

A konferencia kezdetén 
Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatott be szentmisét a szeminá-
rium kápolnájában. A szentmi-
sét követő sajtótájékoztatón ar-

ról beszélt az érsek, hogy Ma-
gyarországon sorsdöntő kérdés 
a szegény, hátrányos helyzet-
ben élő cigány lakosság sorsá-
nak jobbra fordítása. Ebben ko-
moly segítséget nyújthatnak a 
főegyházmegye területén lévő 
katolikus tanintézmények, aho-
va sok cigány származású fiatal 
jár. Az érsek szólt arról is, hogy 
a cigányság alapvetően kötődik 
a katolikus hithez, az Egyház-
hoz. A családokba érkező gyere-
kek megkeresztelése fontos az 
egész közösség számára, a ke-
resztelőre való felkészítés pe-
dig tudatosítja az értékválasz-
tást mindenkiben. De nem elég 
a családokban a keresztelés, el 
kell vinni hozzájuk az evangéli-
um örömhírét is. Ebben számít 
minden minden plébániai és is-
kolai munkatársa segítségére.

Cigánypasztorációs 
konferencia Egerben

Ministránstalálkozó 
Egerben Egész napos program keretében találkoztak egymással 

az Egri Főegyházmegye ministránsai Ternyák Csaba 
érsek meghívására október 5-én, az egri bazilikában. 
Az esemény mottója a misszió, a küldetés volt.
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Búcsú 
Jászberényben
JÁSZBERÉNYBEN évszázados 
múltra tekint vissza az októ-
ber első hétvégéjén megrende-
zett Rózsafüzér királynője bú-
csú. Idén 2019. október 6-án, 
a Ferences-templomba már ko-
rán reggel érkeztek a hívek és 
a zarándokok, hogy megtölt-
sék a templomot és imájuk-
kal, énekeikkel kifejezzék hálá-
jukat és megfogalmazzák ké-
réseiket a Szűzanyához. No-
vák István plébános évről-évre 
igyekszik neves vendéget hívni 
a búcsúi szentmise celebrálá-
sára. Ebben az évben Udvardy 
György veszprémi érseket kér-
te fel. Udvardy érsek köszöntöt-
te a híveket a zsúfolásig meg-
telt templomban, majd homíliá-
jában Rózsafüzér királynőjét, a 
Boldogságos Szűz Máriát mél-
tatta. Hangsúlyozta az ünnep 
örömét, az ünnep tanítását.

Eucharisztikus 
imaalkalom
EZ ÉV MÁJUSA óta szervez a Pa-
rádi Esperesi Kerület más-más 
egyházközségi helyszíneken 
imaalkalmat a 2020-as buda-
pesti Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra való fel-
készülés jegyében. Október 
10-én a siroki Szeplőtelen Fo-
gantatás templomban gyűl-
tek össze a hívek, akik rózsafü-
zér imádság, szentségimádás 
és szentmise révén mélyed-
tek el az Eucharisztia titkában. 
Árvai Ferenc siroki plébános 
elmondta: az ötlet abból adó-
dott, hogy a fatimai jelenések 
évfordulóját megünnepelve az 
egyházközségek vendégül lát-
ták egymás híveit, egy bejára-
tott imádságos együttlétről van 
szó. A záró alkalom szentmisé-
jét Ternyák Csaba egri érsek 
mutatta be. Beszédében töb-
bek között az Isten iránti biza-
lomra hívta fel a figyelmet. 

Jubileum 
Tiszafüreden
IDÉN ÜNNEPLI fennállásának 
150. évfordulóját a tiszafüre-
di Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola. A jubileum alkal-
mából mutatott be szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek a te-
lepülés templomában. A nagy-
teremben elhelyezett idősza-
lag bemutatja a Bartakovics 
érsek által 1869-ben Római 
Katolikus Elemi Népiskola-
ként alapított intézmény váz-
latos történetét. Urbánné Tóth 
Rita igazgató elmondta, hogy 
2011-ben került az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásába 
az iskola. A képességfejlesz-
tés mellett a pedagógusok cél-
ja, hogy személyes tanúságté-
telükkel, és a hittanórák által 
is Isten szeretetét közvetítsék 
a diákok felé. Az ünnepség vé-
gén Ternyák érsek megáldotta 
az iskola bejáratánál elhelye-
zett emléktáblát.
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Juhász Gyula

Béke
És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,

Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.

A HÓNAP VERSE

Juhász Gyula (1883 –1937)  
A 20. század első felének egyik 
legelismertebb magyar költője,  
a magyarság sorsának egyik leg-
jelentősebb lírai kifejezője.

Ünnepelt a Szent István 
Rádió és Televízió közössége
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2000. október 20-án kezdte 
meg adását Egerben, a Sere-
gély István érsek által alapított 
Szent István Rádió. Ternyák 
Csaba egri érsek kezdeménye-
zésére pedig 2011-től készí-
ti műsorait a Szent István Te-
levízió. A 19. születésnapon a 
hagyományoknak megfelelő-
en szentmisében adtak hálát a 
médiumok munkatársai. Ezút-
tal a minorita templomban volt 
a szertartás.

Szarvas István atya, a rádiót 
és televíziót működtető Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány el-
nöke szentbeszédében úgy fo-
galmazott: az evangéliumban 
Jézus vendégségbe megy. Be-
lép a vendéglátó farizeus házá-
ba. Nekünk is így kell a tech-
nika eszközein keresztül is el-
vinnünk Istent az emberekhez, 
eszközök vagyunk Isten kezé-

ben. Műsorainkkal kell szolgál-
nunk Krisztus ügyét, mert tud-
juk, az Isten mindenhol ott akar 
lenni, mindenkivel találkozni 

akar. Az elmúlt évek tapaszta-
latai azt mutatják, hogy a rádió 
és a televízió jó eszköz erre, s ez 
számunkra felelősséget jelent. A 

munkatársak a szentmise után 
bejárták azt a Deák Ferenc ut-
cai épületet, mely hamarosan a 
szerkesztőség székhelye lesz.

A munkatársak felkeresték azt a Deák Ferenc utcai épületet, ahová hamarosan költözik a szerkesztőség

Barta Judit igazgatóhelyettes, 
a mezőkövesdi Széchenyi Ist-
ván Katolikus Középiskola ma-
tematika-kémia szakos tanára a 
Szent Gellért-díj arany fokozatá-
ban részesült az idei egyházme-
gyei tanévnyitón. A kitüntetést 
Ternyák Csaba érsek adta át az 
egri bazilikában.

Mint megtudtuk: Barta Judit 
1986-tól dolgozik az iskolában. 
1991-től az iskolát segítő Szé-
chenyi Alapítvány vezetője és a 
gyermekvédelmi feladatok fele-
lőse. Ő a mezőkövesdi középis-
kola egyik motorja. 

Embersége, a nehéz helyzet-
ben lévők felé tanúsított empá-
tiája, segítőkészsége példaérté-
kű. Nagy tekintélynek örvend 

tanítványai, munkatársai kö-
rében, hiszen időt, fáradtságot 
nem kímélve igyekszik megol-
dani minden problémát akkor 
is, ha mások már feladták.

– Borsodbótán töltöttem gyer-
mekkoromat, egy bányásztele-
pülésen. A bányászok összetar-
tása, segítőkészsége beleíródott 
a gyermekkoromba, ami megha-
tározta a további életemet. Min-
dig fontosnak tartottam, ha mó-
domban van, segítsek másokon. 
Középiskolába Kazincbarcikára 
az Irinyi János Vegyipari Szak-
középiskolába jártam. Kollégis-
ta voltam és szerettem tanítva 
tanulni. Ezért választottam a 
tanári pályát, és a matematika, 
kémia szakot. Reál érdeklődé-

sem mellett az olvasás szerete-
te is megmaradt. A mai napig ez 
jelenti számomra a kikapcsoló-
dást, a horgászás valamint a ré-
gi tárgyak gyűjtése és felújítása 
mellett. 1986 óta vagyok a Me-
zőkövesdi Széchenyi István Ka-
tolikus Középiskolában, folya-
matosan osztályfőnökként, szü-
lői munkaközösség összekötő 
tanárként illetve ifjúságvédelmi 
felelősként, osztályfőnöki mun-
kaközösség-vezetőként, majd 
igazgatóhelyettesként. 2000 óta 
folyamatosan foglalkozom a pá-
lyázatok koordinálásával. A cé-
lom, hogy kiegyensúlyozott, az 
élet minden területén helytálló 
gyermekeket neveljünk.

Homa János

Szent Gellért-díjban részesült a mezőkövesdi tanár

Fontosnak tartja, hogy 
segítsen másokon

November hónapban ünnepel-
jük a legismertebb magyar szen-
tet, Árpád-házi Szent Erzsébetet, 
akit 788 évvel ezelőtt, november 
19-én temettek el. A Katolikus 
Karitász védőszentje, a mindösz-
sze 24 évet élt magyar királylány, 
aki némethonban élte le életét és 
jótékonykodó életszentség híré-
ben fejezte be. Halála után négy 
évvel már a szentek sorába avat-
ta IX. Gergely pápa.

Erzsébet egyik mondása volt: 
„Tegyétek boldoggá az embere-

ket!”. Ha a boldogságot a nélkü-
lözés akadályozta, akkor adomá-
nyokkal segítette a rászorulókat, 
ha vigaszra volt szükségük, ak-
kor lelkileg erősítette az embe-
reket. Árvai Ferenc igazgató el-
mondta, hogy a Főegyházmegyei 
Egri Karitász Központ égi pártfo-
gónk példáját követve teszi a jót 
az evangélium szellemében és az 
egyház nevében, közvetítve az Is-
ten gondviselő szeretetét. Főegy-
házmegyénkben 64 plébániai 
Karitász Csoporttal, 911 karitász 

önkéntessel, Egri Karitász Köz-
ponttal, egri RÉV szenvedélybe-
teg-segítő Szolgálattal és miskol-
ci Karitász-Ponttal igyekszik en-
nek a küldetésnek megfelelni.

Ebben az évben télen a csalá-
dokat kályhával és tüzelővel, a 
hajléktalanokat meleg étkezte-
téssel és téli ruhával segítettük. 
Egerben egész évben naponta 50 
rászoruló kaphat meleg ételt a 
Karitász Konyhán.

Tavasszal 1.200 család kapott 
vetőmagot, hogy a kertjeik mű-

velésével segítsék az öngondos-
kodást. Tartósélelmiszer csomag-
gal 1.700 alkalommal segítettek 
családokat. Egész nyáron 300 rá-
szoruló gyermek táborozott in-
gyen a karitász táboraiban. Krí-
zissegély programjukban - rezsi 
támogatásban, gyógyszer kivál-
tásában, gyógyászati segédesz-
köz megvásárlásában 728 csalá-
dot támogattak. 

A karitász önkénteseik szá-
mára karitász lelkigyakorlatot 
és szakmai képzéseket szervez-

tek, hogy hatékonyabb legyen a 
karitatív szolgálatuk. Árpád-há-
zi Szent Erzsébet égi közbenjá-
rását megtapasztalják, mert sok 
adományozóval és segítővel erő-
síti munkájukat. Hála és köszö-
net a karitászban jótékonykodó 
munkatársaknak, önkéntesek-
nek és az adományaikkal segí-
tő támogatóknak. A „Főegyház-
megyei Karitász Központ Eger” 
CIB Banknál vezetett bankszám-
laszáma: 10700282-48854209-
51100005 H. J.

Szent Erzsébet a Katolikus Karitász védőszentje

„Tegyétek boldoggá az embereket!”

A Bazilika és a Líceum közötti 
tér teljesen megújult. Szeptem-
ber 29-én felavatták Eszterhá-
zy Károly püspök egész alakos 
szobrát, mely Ternyák Csaba eg-
ri érsek kezdeményezésére, az 
egyházmegye koordinálásával 
az Eszterházy Károly Egyetem 
és Eger város támogatásával va-
lósult meg. A szükséges anyagi 
forrást a felek egyenlő arányban 
vállalták. A szobor Kovács Jenő 
szobrászművész alkotása.

Ternyák Csaba egri érsek be-
szédét egy Albert Einsteinnek 
tulajdonított mondással kezd-

te, miszerint: „A tudomány val-
lás nélkül sánta, a vallás tudo-
mány nélkül vak.” A vallás, a 
hit és a tudomány együttes je-
lenlétét szimbolizálja a Bazilika 
és a Líceum közötti tér. Eszter-
házy püspök mindkettőben je-
leskedett, a szobra pedig felhív-
ja a figyelmünket arra, hogy a 
tudásért érdemes tenni, tanulni 
és művelni magunkat, mert a jö-
vő azoké, akik előre tekintenek 
és mernek nagyot álmodni.

Az ünnepség végén Ternyák 
érsek megáldotta a teret és a 
szobrot is.

Felavatták Eszterházy 
püspök szobrát 

Nemcsak igazgatóhelyettesként, hanem osztályfőnökként is tevékenykedik az iskolában

Ternyák érsek megáldotta a szobrot Fotó: Balogh Ferenc


