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AUGUSZTUS ÜZENETE
„Isten nem a csüggedtség, hanem az erő,
a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk”
(2Tim 1,7).

Szent István-napi
ünnepi szentmisék
Augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepén az egri bazilikában ünnepi miserend lesz. A szentmisék 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 és 18.30 órakor kezdődnek.

Megújult a Pyrker-szárny

Négy évvel ezelőtt kezdődött
el az Egri Érseki Palota Pyrkerszárnyának felújítása. Az elmúlt
időszakban megújultak az irodák, megszépült az épületrész
homlokzata és tetőszerkezete. A
beruházás kormányzati támogatással valósult meg.
Ficzek László általános helynök elmondta, hogy Eger belvárosának egyházi épületei nagyon rossz állapotban voltak. A

Pyrker-szárny külső felújítása
készült most el, melynek során
az Eszterházy tér felé eső főbejárat visszakapja eredeti funkcióját. Innen közelíthető majd meg
az Érseki Hivatal. Ügyintézés esetén innen érhetőek el az irodák.
Újra kinyitotta kapuit az Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont is, melyben az állandó
és időszakos egyházi kiállítások
ismét megtekinthetők.

Folyik a bazilika felújítása

Jubiláló papjaink
Az Egri Főegyházmegyében az
idén hét pap jubilált. Kuklay
Antal kanonok vasmiséjét június 20-án mutatta be Mátramindszenten.

Egerben szentelték pappá
1955-ben. Az 1956-os események nagy fordulópontot jelentettek életében. Hat év börtön
után Sárospatakon civil munkásként dolgozott, majd 1966tól plébániai könyvtárosként
tevékenykedett. Közben elvégezte a könyvtáros–levéltáros,
majd a művészettörténet szakot
is. A könyvtárban olyan közösséget hozott létre, hogy a világi
hatalom ezt rossz szemmel nézte s egy kis településre, Körömbe kellett mennie plébánosnak.
1973-tól tevékenykedett a faluban. Az egykori, leromlott állapotú pálos fogadót, mely a plébánia épülete volt, helyre hozatta, lassan szellemi és lelki központtá alakítva. A szomszédos
falvakban, a fíliákban kálváriát építtetett, templomokat renováltatott. Közben Sárospatakon
kezdeményezője és egyik megvalósítója volt a Szent Erzsébet
Háznak, majd a Szent Erzsébetzarándokútnak. 2008-tól 2011ig a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vezetője is volt. Sokan jártak lelkigyakorlataira, illetve kapcsolódtak be a Bölcsesség Hajléka-hétvégék összejöveteleibe, melyeken filozófiai, teológiai, szocio-

Új külsőt és részben új belsőt
kap az egri bazilika, megújul
többek között a színe, a lépcsősorok, a padlóburkolat és a bútorok
is. Amint Ficzek László általános helynök elmondta: a munkálatok tavaly ősszel kezdődtek és
a tervek szerint három évig tartanak majd. Átrendezik a parkolókat, rendezik a zöldfelületeket,
megújulnak a lépcsők és a bazilika előtti tér is. Az épület belsejében többek között kicserélik
a burkolatokat, restaurálják a
freskókat, és néhány ablak is új
külsőt kap. Megújul a világítás
is, számos egyedi lámpa készül.
Korszerűsítik az elektromos há-

lózatot, megszépül az oltár és a
keresztelőkút is. Ternyák Csaba egri érsek kérésére az érseki
szék és a papi székek közelebb
kerülnek a hívekhez.
A külső és belső felújítás két
szakaszban történik a bazilika működőképessége és látogathatósága érdekében. A kültéri szobrok legtöbbje jó állapotban van, a homlokzati két kerubszobrot ki kell cserélni. Ennek az előkészítése történt meg,
amikor az angyalszobrokat leemelték az épület sarkairól. A
tervek szerint a megújult szobrok egy év múlva kerülnek viszsza a helyükre.

lógiai előadások hangzottak el,
jeles zenészek működtek közre, képzőművészek tárlatait lehetett megtekinteni, és hallgathatták Tóni atya elmaradhatatlan elemzéseit egy-egy Pilinszky-versről. Ezeket a verselemzéseket A kráter peremén címmel megjelentette, többszörösen
bővítve; éppen vasmiséjére készült el az ötödik kiadás. 2011ben nyugállományba vonult,
s ekkor költözött Mátramindszentre, ahol a közösségi ház, a
Boldogasszony hajléka fejlesztésén, szellemi, lelki bővítésén fáradozik ma is.
Somodi János címzetes kanonok, nyugalmazott plébános,

akit 1960-ban szenteltek pappá, június 21-én, vasárnap ünnepelte gyémántmiséjét volt hívei körében Horton. A helyi és a
csányi hívek jelenlétében bemutatott szentmisén Mándy Zoltán
plébános, Ternyák Csaba egri érsek köszöntését tolmácsolva, pápai áldást adott át az ünnepeltnek. Somodi János Újfehértón,
Fegyverneken és Kálban káplánként, majd Szilvásváradon,
Sajószentpéteren, Verpeléten és
Horton plébánosként szolgált. A
szép számban megjelent hívek a
horti szentmisét követően az általa építtetett plébánián személyes jókívánságaikat is elmondhatták egykori plébánosuknak.

Négyen aranymiséjüket ünnepelték. Póta Ferencet, Rácz Bertalant, dr. Sedon Lászlót és Veres Józsefet 1970. június 14-én
szentelte pappá Brezanóczy Pál
egykori egri érsek. Póta Ferenc
Szentistvánban, dr. Sedon László Hejőcsabán, Veres József Mezőcsáton, míg Rácz Bertalan Monokon és szülőfalujában, Ináncson is tartott aranymisét a szép
számban megjelent hívek előtt.
Ócsai József Barnabást 25 évvel ezelőtt szentelték pappá. Az
ezüstmisés pap a Szent Ferenc
Kistestvérei Közösség tagja,
harsányi plébános, aki híveivel
közösen ünnepelte papszenteléH. J.
sének jubileumát.

Plébánia és közösségi ház épül
Eger Lajosváros temploma az 1930-as
évek második felében épült, akkor kezdett
el beépülni ez a városrész. A plébánián ma
is aktív közösségi élet folyik.
Az itt élők régi vágya válik valóra azzal,
hogy elkezdődött a plébánia és közösségi

A
Június 29-én hatalmas daruval emelték le az angyalszobrokat, hogy
azokat rekonstruálják

Ünnepi szentmise Mátramindszenten. Jobbról a második Kuklay Antal vasmisés.

ugusztus hónap két legismertebb szentje Szent Mónika és Szent Ágoston,
akik mint szentéletű anya és
szentté vált fia annyira összetartoznak, hogy az Egyház liturgikus naptára összekapcsolta emlékezetüket is. Augusztus 27-én
emlékezünk Mónika életszentségére, 28-án pedig az ő szentéletű
fiára, az első keresztény évezred
legnagyobb hittudósára. Szent
Ágoston Vallomásaiból, illetve számos más írásából is megismerhetjük életüket és lelkiségüket, de napjainkban „A végső
igazság nyomában” című játékfilm segítségével is felfedezhetjük nagyságukat.
Szent Mónika a keresztény
édesanyák példaképe lett. Keresztény családban született. Fiatalon feleségül adták a pogány
Patriciushoz, akit hitével és türelmes szeretetével végül megtérített: férje a halálos ágyán megkeresztelkedett. Nagyon bántotta őt, hogy a legidősebb fia,
Ágoston kezdetben nem úgy élt,
ahogyan szerette volna, soká-

ház építése a régi iskolatelken, mely a közelmúltban került az Egri Főegyházmegye tulajdonába.
Az új létesítmény a lelkiségi mozgalmak,
az idősebbek és a családosok számára is
megfelelő teret tud majd biztosítani. A kor-

szerű, alacsony energiaigényű épületben
egy 100 négyzetméteres osztható nagyterem kap helyet.
A közösségi ház környezetét parkosítják
majd, a tervek szerint 12 hónap alatt készül
el a beruházás.

JEGYZET
ig nem részesült a keresztség
szentségében. Könnyek között,
rengeteget imádkozott fiáért Istenhez, és soha sem kételkedett
abban, hogy az imái meghall-

tet. Ne okozzon ez nektek semmi gondot. Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, akárhol
is lesztek.” (IX. könyv 27.)

Legyen vége az élvezetek keresésének és feslettségnek. Öltsétek
magatokra Urunk Jézus Krisztust, és ne keressétek többé a
testnek és vágyainak kielégítését” (Róm 13,13).
Ezért sokszor
hangsúlyozta,
hogy az Isten kegyelme nemcsak
bensőnkben és láthatatlanul
működik, hanem látható módon
is. A Szentírás, Isten igéjének olvasása, Isten kegyelmi működésének egyik formája. Édesanyja példája mellett Szent Ambrus
prédikációinak hallgatása volt
még számára ilyen külső, érzékelhető kegyelem.
„kegyelem doktorának” is
szoktuk őt nevezni, mert
a pelagiánusok eretnekségével szemben hangsúlyozta az
isteni kegyelem szükségességét
és hatékonyságát. Sőt, arra is rámutatott, hogy életünk végén az
üdvözítő Isten tulajdonképpen
„az Ő saját kegyelmét koronázza
meg bennünk”.

Mónika és Ágoston
gatásra fognak találni. Bizalmában álombeli látomások erősítették meg, és Szent Ambrusnak, Milánó püspökének jól ismert szavai. „Lehetetlen, hogy
ennyi könny gyermeke elveszszen!” Tudjuk, hogy nem hiába fohászkodott, mert megérhette Ágoston megtérését és megkeresztelkedését. Példás földi életét Róma közelében, Ostiában
fejezte be. Saját kívánságára itt
temették el. A Vallomásokból
tudjuk, hogy amikor Ágoston
látta édesanyja fokozatos gyengülését és észlelte közelgő halálát, megkérdezte tőle, ha bekövetkezik a halál, akkor hol temessék el. Mónika így válaszolt.
„Földeljétek el bárhol ezt a tes-

Szent Ágoston a Vallomások
című művében megírta önéletrajzát, de ez a könyv elsősorban
egy őszinte vallomás. Az első részében megismerhetjük fiatalságát, istenkeresését és erkölcsi vívódásait, a második részben pedig a nagy hittudós leírja,
sőt, megvallja, hogy saját életében hogyan tapasztalta meg Isten hitre vezető kegyelmét. Például egy alkalommal – lelki, hitbéli vívódásai közepette – egy
gyermekhangot hallott, amely ismételten azt mondogatta neki.
„Vedd és olvasd!” Mire ő kezébe
vette a Bibliát, ami rögtön kinyílt
azon a helyen, ahol a következőket olvasta. „Legyen vége a dőzsölésnek és kicsapongásnak.

A

Dolhai Lajos
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Papi találkozó
BÉLAPÁTFALVÁN tartották június

25-én az Egri Főegyházmegye
hagyományos papi találkozóját. Az idei esztendő különleges volt abból a szempontból, hogy az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelés is ekkor volt. A szentmisét Ternyák
Csaba érsek mutatta be, a lelkigyakorlatot Dr. Korzenszky
Richárd bencés szerzetes vezette. Örömmel, szeretettel és
hálával gyűltek össze a bélapátfalvi templomban a papi
közösség tagjai – mondta a
szentmise elején köszöntőjében Ternyák Csaba egri érsek.
– Hónapok óta nem volt alkalom együtt lenni, pedig milyen
jó, ha a papok befelé és kifelé is megmutatják, hogy szeretik egymást. Dr. Korzenszky
Richárd szentbeszéde után a
jelenlévő lelkipásztorok megújították a főpásztor előtt papi
ígéreteiket.

Pótfelvételi
AZ EGRI Hittudományi Főiskola katekéta (3 év, levelező) és
osztatlan hittanári szakára
(4 év, levelező), továbbá a pedagógusok két féléves hitoktatói szakirányú továbbképzésére 2020. augusztus 15ig még lehet jelentkezni. A jelentkezést az intézmény címére (Eger, Foglár u.6.) kell eljuttatni a főiskola saját jelentkezési lapján, mely letölthető az
intézmény honlapjáról (www.
eghf.hu).

TISZAFIT
SZERETETTEL hívnak minden 16

és 30 év közötti fiatalt az augusztus 5-e és 9-e között immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Tiszafüredi Ifjúsági Találkozóra. A programok között lesznek előadások, szentmisék, kiscsoportos beszélgetések, strandolás, csónakázás. A pontos információkat a Facebook-on
érhetik el az érdeklődők. A
TISZAFIT szervező csapata
minden részt venni kívánó fiatalt kér, hogy töltse ki a regisztrációs űrlapot, mely a következő linkre kattintva érhető el: https://bit.ly/3gwjI1U

Könyvbemutató
TÖRTÉNETEK a miskolci minorita templom életéből címmel,
a templom életét dokumentáló kiadvány harmadik kötete jelent meg a közelmúltban. A könyv ünnepélyes bemutatója július 12-én volt. Az
érdeklődőket Szalkai Z. József plébániai kormányzó köszöntötte. A kötetet Dr. Várhelyi Krisztina szerkesztette, létrehozásában 37 szerző
vett részt. A könyvet Dr. Gyulai Éva történész, muzeológus
mutatta be.

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
Honlap:
www.eger.egyhazmegye.hu
e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu
Készült a
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510
Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
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Virtuális találkozó Egerszalókon
Ebben az évben is megtartották az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot július 16-19 között. Az idei találkozó különleges volt, mivel virtuális formában került megrendezésre. „Ez az én testem” (Mt
26,26) mottóval várták a lélekben töltődni vágyó fiatalokat,
illetve az immár a gyermekükkel bekapcsolódó családanyákat és családapákat az online felületekre. A közvetítést a
Szent István Televízió youtube
csatornáján tudták élőben követni az érdeklődők.

A nyitó előadást július 16án csütörtökön délután Kerényi Lajos atya tartotta, aki vis�szaemlékezett a közel négy évtizedes múltra visszatekintő rendezvény sorozatra. Mint mondta, idén a Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra való készület is a célok között szerepel.
Ezért is választották a már említett mottót. Ezután került sor a
nyitó szentmisére, melyet Marosi Balázs újmisés celebrált. Majd
szentségimádással zárult a nap,
melyet szintén az újmisés atya
vezetett.
Pénteken a reggeli imát követően Kerekasztal beszélgetés volt a Jószolgálati díjasokkal, majd kiscsoportos beszélgetésre került sor. Délután Keresztút imádságot végeztek az
egri Jézus Szíve Plébánia Ifjúsá-

A HÓNAP VERSE
Puszta Sándor

Ki hegyre megy fel
Ki hegyre megy, annak
Kardok közt kell járni
S odafent a csúcson
Keresztnek kell állni.
Az jut csak oda fel,
Kit Isten keresztel.
De nem babérággal,
Tövissel, kereszttel.
Százezer kard éle
Fog szívébe vágni.
Mégse engedj, Uram
Félúton megállni!

A záró, hálaadó szentmisét Ternyák Caba érsek mutatta be

gi- Ének- és Zenekarának közreműködésével, ezt követően pedig Palánki Ferenc debrecennyíregyházi megyéspüspök előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az esti szentmisét is
Palánki püspök mondta.
Szombaton a reggeli imát Varga Béla sajóládi plébános atya
vezette. Ezt követte Zsuffa Tünde író, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökének előadása. A délutáni Rózsafüzér imádságot Vízi János, az
egri bazilika káplánja, a főegyházmegye ifjúsági referense vezette, míg 16 órakor Csépányi

Gábor, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Papnevelő Intézetének spirituálisa tartott előadást, s ő volt az esti szentmise
főcelebránsa is.
Vasárnap a záróimát követően Kerényi Lajos atya előadása hangzott el, majd fél 12kor szentmisével fejeződött
be a találkozó és lelkigyakorlat. A Kármelhegyi Boldogas�szony tiszteletére szentelt templom búcsúját is jelentő szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt, aki szentbeszédében kiemelte: először tartják a találkozó záró, hálaadó

Fotó: Balogh Ferenc

szentmiséjét a templom falai között a szabadtér helyett. A program mottója – „ez az én testem”
– a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus jegyében született, s most a megváltozott körülmények miatt új jelentést is
kapott. Amikor testileg, fizikailag is együtt vagyunk, akkor vagyunk valódi közösségben.
A szentmisén a zenei szolgálatot a Chords együttes adta.
A virtuális találkozón kiscsoport beszélgetésekre is sor került, amelyekbe az interneten
keresztül kapcsolódhattak be
az érdeklődők.

Puszta Sándor (1911 – 1983)
plébános, költő. Esztétikából doktorált. 1934-ben szentelték pappá. 1937-től haláláig Leányfalun
szolgált. Tizennégy verseskötete
jelent meg.
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Sátoraljaújhely: FM 90,6
Encs: FM 95,4 • Gyöngyös: FM 102,2
Törökszentmiklós: FM 96,4
3300 Eger, Széchenyi u. 5.
Telefon: 36/510-610 •Fax: 36/510-614
E-mail: info@szentistvanradio.hu
Honlap: www.szentistvanradio.hu
www.szentistvantv.hu

Kérjük, segítse
adományával!
Számlaszám: 11102003-18578726-10000001
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

Szeretni Jézust és vele járni az úton
Buda Péter, az Egri Érseki
Papnevelő Intézet rektora az
idei tanévzárón 25 éves tanári
működése elismeréseként, a tanári kar döntése alapján a Pro
Seminario Agriensi kitüntetést
vehette át Dr. Dolhai Lajostól, az
Egri Hittudományi Főiskola rektorától.
Dolhai atya laudációjában
hangsúlyozta: „Buda Péter rektor, mint egyháztörténész jól tudja, hogy a papnevelés nem légüres térben történik, hanem ’hic
et nunc’. A mai Magyarországon,
a mai Magyar Egyház számára
kell jó papokat nevelnünk.”
A kitüntetett a következőket
mondta lapunknak a kitüntetést követően:

– Szurdokpüspökiben nevelkedtem, majd a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Ezután következett az akkor kötelező másfél éves katonaság Marcaliban. Az Egri Szemináriumot 1986-ban kezdtem el,
ezt követően 1987-től a budapesti Központi Szemináriumban,
majd 1988 és 1994 között a római Collegium Germanicum et
Hungaricumban, illetve a Pápai
Gergely Egyetemen tanultam teológiát és egyháztörténelmet.
Dr. Seregély István egri érsek
1992-ben szentelt pappá szülőfalumban. Az egyetem befejezése után 1994-ben tértem haza,
és első kápláni helyként Erdőtelekre kerültem. A következő év-

Buda Péter rektor

ben az egri Jézus Szíve plébániára helyeztek és kineveztek az
Egri Hittudományi Főiskola tanárává, ahol egyháztörténelmet,

ókeresztény irodalomtörténetet és keresztény művészettörténetet tanítok mind a mai napig.
Közben 6 évig prefektus voltam
a szemináriumban, illetve plébános-helyettes Egerszalókon.
Ezt követően Egerbaktán, majd
Egerben, a Nagyboldogasszony
Plébánián tevékenykedtem plébánosként. Hét éve nevezett ki
Ternyák Csaba egri érsek a Szeminárium rektorává. Tanárként
és rektorként arra törekszem,
hogy tanult, imádságos papokat neveljünk az egyházmegyének. Igyekszünk elérni azt is,
hogy kispapjaink tanulják meg
azokat a tárgyakat is, amelyeket
nem nagyon kedvelnek. Jó tanári gárdánk van. Képzettek a

szakterületükön. Mindent megteszünk, hogy megfelelő tudással rendelkezzenek az innen kikerülő papok.
Nekem három példaképem is
van. Mint volt piarista diáknak,
Kalazanci Szent József a Piarista
Rend alapítója. A második Szent
Benedek, a bencés rend alapítója, ugyanis Rómában egy bencés püspök szentelt diakónussá. S természetesen példaképem Szent Péter apostol is, akinek a nevét kaptam. A Szentírásban különösen szeretem azokat
a részeket, amelyek Jézusról és
Szent Péterről szólnak. Nekem
is az a célom, ami Szent Péternek: szeretni Jézust és vele járni
Homa János
az úton.

Intézményvezetői megbízólevelek
átadása az egyházmegyében
Azokban az Egri Főegyházmegyéhez tartozó nevelési-oktatási intézményekben, amelyekben lejárt az intézményvezetők megbízása, az idén a következők kaptak új megbízólevelet
Ternyák Csaba egri érsektől:
• Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc – MOLNÁR TÜNDE,
• Adácsi Szent Jakab Katolikus
Általános Iskola és Sportiskola – JUHÁSZ PÉTER,
• Érseki Szent József Kollégium,
Eger – CZAKÓ TAMÁS,
• Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Fegyvernek – HORNYÁKNÉ SZABÓ
BERNADETT,
• Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium,
Technikum és Szakképző Iskola – MÉSZÁROSNÉ DRIZNER
RITA MÁRIA,
• Szent József Katolikus Elekt-

ronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium, Jászberény
– HALÁSZ PÉTER SÁNDOR,
• Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium – KISS GÁBOR,
• Árpád-házi Szent Margit
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Sátoraljaújhely
– FÁBRIKNÉ KIRÁLY KLÁRA
KRISZTINA,
• Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Balaton – CSUHAJNÉ ÉRSEK
KLÁRA,
• Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium, Gyöngyös –
BENYOVSZKY PÉTER,
• Szent István Katolikus Általános Iskola, Mezőkövesd –
NYESTE ISTVÁN,
• Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázi-

um, Ózd – HAJDU KRISZTIÁN
JÓZSEF,
• Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Sajólád –
SZABÓ ZSÓFIA,
• Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok
Óvoda, Tiszafüred – URBÁNNÉ TÓTH RITA,
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola – GÁL
BENJÁMINNÉ,
• Bercsényi Miklós Katolikus
Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Törökszentmiklós – POLYÁK-TÓTH
KLÁRA,
• Szent Anna Római Katolikus Óvoda, Vizsoly – KAPOSI
BEÁTA.
Az intézmények vezetőire,
minden növendékére és alkalmazottjaira Szent Gellért püspök közbenjárását és Isten bőséges áldását kéri a főpásztor.

Napközis Erzsébet-tábor
Sátoraljaújhelyen
Az Egri Főegyházmegye iskoláiban sok helyen szerveztek napközis táborokat az elmúlt hetekben. A sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit
Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete is vállalta, hogy a
nyáron 4 hétig napközis Erzsébet-tábort tart. A vírushelyzet miatt a szülőknek elfogyott a szabadsága, emiatt is gondot okozott a gyermekek
felügyelete. Július hónapban, sikeres pályázat után 4 héten át 2 x 20 fős
csoportokban töltötték együtt az időt. A diákok megismerkedhettek
Sátoraljaújhely és a környező települések nevezetességeivel. Könyvtárba, múzeumba látogattak, gyertyát öntöttek, mézeskalácsot díszítettek,
jó hangulatban töltötték el az időt.

