
Szeptember 5-én az egri bazi-
likában Ternyák Csaba egri ér-
sek ünnepi szentmise kereté-
ben 28 lektort és 12 akolitust 
avatott az egyházmegye szá-
mos plébániájához tartozó hívő 
férfi ak közül.

A főpásztor homíliájában utalt 
arra, hogy eredetileg márciusra 
tervezték a lektor és akolitus 
avatást. Örömét fejezte ki, hogy 
az ismert helyzet miatt elhalasz-
tott avatásra Isten kegyelméből 
mégis sor kerülhetett.

Ezután a lektorjelöltekhez 
szólt: „Olyan bátor férfiak vagy-
tok, akik lelkipásztoraitok aján-
lásával és a megfelelő felkészü-
lés után készen álltok most arra, 
hogy Isten Igéjével a Szentírás-
sal még bensőségesebb kapcso-
latba kerüljetek és arról a hívő 
közösségben tanúságot tegyetek 
a felolvasói szolgálatban.” 

Ternyák érsek ezt követően 
az akolitus jelöltekhez fordult, 
figyelmeztetve őket arra, hogy 
nem kizárólag áldoztatók lesz-
nek, hanem a plébánosaik, a pa-
pok és diakónusok segítői az Ol-

táriszentség tiszteletének és ki-
osztásának szolgálatában. Fon-
tos szerepük lesz a plébániai 
közösségben az igeliturgia és a 
szentségimádás vezetésében, a 
plébániai közösségek építésében, 

de a betegek otthon vagy kórház-
ban történő áldoztatásában is. 

Beszédének végén köszönetet 
mondott a Hittudományi Főisko-
la rektorának, dr. Dolhai Lajos 
atyának, tanártársainak és lel-

kipásztoroknak, akik teológiai-
lag felkészítették és segítették a 
lektor és akolitus jelölteket. 

Ezután került sor a lektor és 
akolitus avatás szertartására.

B. F.

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) szeptember 4-én kiadott járványügyi rendelkezéseit 
adjuk közre, teljes terjedelmében.

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-
járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus-járvány elsősorban direkt módon 
cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a 
legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember 
jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, 
hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket 
nem mutató személy vegyen részt.

Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők 
figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 
kérjük a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, 
rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni ta-
karítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felüle-
tekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

Templomok
•   Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mel-

lőzzék;
•   az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;
•   kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szent-

misék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fer-
tőtlenítsék kezüket;

•   gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfe-
lelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;

•   lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntas-
sunk;

•   továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok hasz-
nálatának mellőzését;

•   a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
•   kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot 

és tartsanak egymástól 1,5-2 méter távolságot;
•   továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén le-

gyen.

Egyházi intézmények és plébániák
•   Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;
•   zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása 

érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folya-
matos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;

•   kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegen-
dő kézmosó- és fertőtlenítőszerrel;

•   kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe be-
lépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;

•   az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által meg-
jelölt óvatossági szabályokat.

Betegellátás
•   Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában 

résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi ha-
tóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;

•   a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID-19-ben 
szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy 
a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána 
pedig fertőtlenítsék kezüket;

•   a COVID-19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt 
és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen 
szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;

•   célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőz-
tetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biz-
tonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gon-
doskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes 
megyéspüspökök, illetve azok, akik a jogban velük egyenlő elbí-
rálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Forrás: MKPK

OKTÓBER ÜZENETE

„Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és
a hajléktalan szegényt fogadd be házadba.
Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és 
ne fordulj el embertársad elől” (Iz 58,7).

JEGYZET

A Miatyánk a keresztények 
legismertebb imádsága. 
Életünk minden napján, 

akár több alkalommal is elimád-
kozzuk az Úr imádságát, amely 
Aquinói Szent Tamás szerint a 
„legtökéletesebb imádság”. A zsi-
dók szerint viszont ez az imád-
ság a keresztények menórája. A 
menóra egy hétágú gyertyatartó, 
amelyen állandóan égetik a gyer-
tyát. Ugyanígy nincs olyan perc 
ezen a Földön, amikor valaki ne 
imádkozná a Miatyánkot, amely-
nek hét kérése van. Az elmúlt 
kétezer évben sokan és sokat el-
mélkedtek erről az imádság-
ról. Az egyházatyák és teológu-
sok (Cyprián, Ambrus, Ágoston) 
könyveket írtak róla. Nemcsak a 
katolikusok, hanem a reformátu-
sok katekizmusa is magyarázza, 
elemzi és értelmezi a szövegét.

Egy alkalommal az aposto-
lok arra kérték Jézust, hogy tanít-
sa meg őket helyesen imádkoz-
ni, mint ahogyan Keresztelő Já-
nos is „tanította imádkozni tanít-
ványait” (Lk 11,1). Olyan jellegze-

tes imát kértek tőle, amely Jézus 
tanítványaihoz illik és az evan-
géliumi lelkületet erősíti bennük. 
Válaszként az Úr Jézus rajtuk ke-
resztül nekünk is adott egy min-
tát, egy ragyogó példát, hogy ho-
gyan és miért imádkozzunk.

A Miatyánk minden szaváról 
és minden gondolatáról lehet és 
kell is elmélkednünk, de talán a 
legfontosabb az első szó, a meg-
szólítás: „Mi Atyánk!” Jézus olyan 
kifejezést használ az Atya meg-
szólítására, melyet előtte senki 
sem használt az imádságban. Az 
„Abbá” elnevezés bizalmas meg-
szólítás volt, a gyermek szólította 
így az apját. (apa, apácska). Ez 
azt jelenti számunkra, hogy mi is 
olyan egyszerűséggel és bizalom-
mal fordulhatunk a mindenható 
Istenhez, ahogy egy kisgyermek 
az édesapjához. Ahogyan Jézus 
fordult élete minden egyes per-

cében az Atyához, ugyanolyan 
gyermeki bizalommal tehetjük 
mi is ezt. Isten Atyánk lett Jézus 
Krisztus által. Lisieux-i Szent Te-
réz is erre fi gyelmeztet bennün-
ket. „Amikor imádkoztok, jól meg 
kell fontolnotok, hogy ki az, aki-

vel beszéltek, és kik vagytok ti 
magatok, mert csak így fogtok 
ővele illő módon beszélni.”
Az Úr imádsága arra is megta-
nít bennünket, hogy miért imád-
kozzunk. Tanulságos és sokat-
mondó számunkra, hogy a Mi-
atyánk 7 kérése közül az első há-
rom Istenre vonatkozik, az Isten-
nel kapcsolatos, és csak utána 
jönnek azok a kérések, amelyek 
a mi mindennapi életünkben fon-
tosak. Jézus azt kéri tőlünk, leg-
először azért imádkozzunk, hogy 
szenteltessék meg az Isten neve, 
jöjjön el az Ő országa, és legyen 
meg az Ő akarata, és csak ez-

után imádkozzunk a mindenna-
pi kenyérért, bűneink bocsána-
táért és a gonosztól való szaba-
dulásért. Gondoljunk csak arra, 
hogy az Úr Jézus a hegyi beszéd-
ben is ugyanezt mondta tanítvá-
nyainak. „Keressétek először az 
Isten országát, és annak igazsá-
gát, a többit mind megkapjátok 
hozzá.” (Mt 6,33) Sajnos, a mi 
imádságkéréseinkben a sorrend 
legtöbbször éppen az ellenkező-
je. Esetünkben a „többi” kerül az 
első helyre. Először azért imádko-
zunk, hogy az Isten segítsen raj-
tunk. Azt kérjük, hogy adja meg 
nekünk ezt vagy azt: jó egészsé-
get, és mindazt, ami a földi bol-
dogulásunkat szolgálja.

Az Istent dicsőítő, az Isten or-
szágát szolgáló imádság 
szinte teljesen kimarad az 

életünkből. Akkor imádkozzuk te-
hát helyesen az Miatyánkot, ha Jé-
zus lelkületével mondjuk. Ha Is-
ten, a mi mennyei Atyánk áll a szí-
vünk középpontjában, és ha az Ő 
Országának az építése a legfonto-
sabb számunkra. Dolhai Lajos

Miatyánk

Lektor és akolitus avatás 
az egri bazilikában
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A papok és a diakónusok segítői lesznek az akolitusok és a lektorok  Fotó: Gergely Gábor

Az MKPK járványügyi 
rendelkezései

A világ bezárult, a szívünk ki-
tárult – címmel különleges ese-
ményre került sor a jövő szept-
emberre elhalasztott Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK) szervezői jóvoltából, akik 
„Online előtalálkozót” rendez-
tek a NEK jegyében.

A 2020. szeptember 13-20. kö-
zötti hétre olyan régóta és olyan 
lelkesen készült a világ katoli-
kus közössége, hogy a szervezők 
úgy döntöttek emlékezetessé te-

szik ezt az időszakot, mégpedig 
virtuálisan, az iec2020 Youtube-
csatornáján. Erdő Péter bíboros 
felkérésére a NEK néhány meg-
hívott előadója, tanúságtevője 
videóüzenetekben osztotta meg 
gondolatait. A magyar főpász-
tort pedig egy új, egészen külön-
leges szerepben is láthattuk. Ő 
mutatta be az öt kontinensről ér-
kező üzenetek küldőit a nézők-
nek megosztva velük kapcsolat-
ban egy-egy érdekes történetet.

Október 18-án, helyi idő sze-
rint 9 órakor világszerte gyer-
mekek imádkoznak fél órán át a 
békéért és az egységért. A kez-
deményezés keresztény közös-
ségektől, Venezuelából indult 
2005-ben. 

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia megbízásából az 
Országos Lelkipásztori Intézet 
hívja a gyermekeket – kérve a 
tanítókat, hitoktatókat, nevelő-
ket, szülőket, nagyszülőket is, 

hogy csatlakozzanak a szerve-
zéshez, hogy mint az előző évek-
ben, kapcsolódjanak be idén is 
a közös rózsafüzér imádságba, 
lélekben egyesülve gyermekek 
csoportjainak ezreivel szerte a 
világon.

Mivel ebben az esztendőben 
október 18-a vasárnapra esik, 
azt javasolják az iskoláknak, 
hogy a következő napon, októ-
ber 19-én, hétfőn tartsák meg a 
közös imádságot a gyerekekkel. 

Gyermekek imádkozzák
a rózsafüzért

Előtalálkozó az eucharisztikus 
kongresszus jegyében



A sárospataki bazilika bú-
csúját augusztus 29-én tartot-
ták Keresztelő Szent János tisz-
teletére. Az ünnepi szentmisén a 
zarándokok mellett részt vett az 
Abaúj-Zempléni Főesperesség 
papsága és szerzetesei. A szent-
mise főcelebránsa Rácz Bertalan 
aranymisés monoki plébános, a 
búcsúi szónok pedig Kránitz Mi-
hály, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kará-
nak dékánja volt. 

A több száz éves múltra visz-
szatekintő egri Fájdalmas Anya 
búcsú szeptember 19-én, szom-
baton délután a Keresztút végzé-
sével kezdődött, ezután a Fájdal-
mas rózsafüzér elimádkozására 
került sor. Az esti szentmisében 
Szabó József Béla címzetes ka-
nonok, a Hittudományi Főiskola 
énektanára a családokért imád-
kozott. A vasárnap reggeli szent-
misét az idősekért, a betegekért 
ajánlotta fel Schönberger Ferenc 
tb. kanonok, nyugdíjas lelkész. 
Az ünnepi szentmisét Buda  
Péter, az Érseki Papnevelő Inté-
zet rektora celebrálta.

Az egri bazilika védőszentje, 
Szent Mihály arkangyal tisztele-
tére idén szeptember 27-én, va-
sárnap tartották a búcsúi szent-
misét, melyet Michal Muszynski 
tb. kanonok, a Redemptoris Ma-
ter Missziós Szeminárium rek-
tora mutatott be.

Az Egri Hittudományi Főisko-
lán szeptember 12-én tanévnyitó 
ünnepséget tartottak. A kápolná-
ban az Érseki Papnevelő Intézet 
és a Redemptoris Mater Missziós 
Szeminárium kispapjai elénekel-
ték a Veni Sancte-t, a Jöjj Szentlé-
lek Úristen kezdetű éneket, a kö-
zös imádságot vezető Juhász Fe-
renc pasztorális helynök hangsú-
lyozta: aki itt van, nem véletlenül 
került ide, hanem azért, mert tu-
datos döntéssel igent mondott Is-
ten hívására. A lelki formálódás-
hoz, az Istennel való kapcsolat el-
mélyítéséhez pedig nagyon fon-
tosak a szentmisék – hívta föl a 
hallgatók figyelmét. 

A díszteremben folytatódott 
az ünnepség. Dr. Dolhai Lajos 
rektor köszöntötte a megjelen-
teket, közöttük Juhász Ferenc 
pasztorális helynököt, valamint 
Buda Pétert, az Érseki Papneve-
lő Intézet és Michal Muszynskit, 
a Redemptoris Mater Szeminá-
rium rektorát. Tanévnyitó be-
szédében elmondta: az idén 128 
hallgatóval – közöttük 36 kis-
pappal - kezdik az új tanévet. 

Megkülönböztetett szeretettel 
és várakozással köszöntötte a 4 
elsőéves kispapot. Levelező ta-
gozaton: 27 katekéta, 49 osztat-
lan hittanári szakos hallgató fel-
készítése, valamint 16 hit- és er-
kölcstan oktató pedagógus szak-
irányú továbbképzése történik 
majd a tanévben.

A rektor kérte: „megújult lel-
kesedéssel kezdjék meg ezt az 
évet. Az új tanév lehetőség, hogy 
többek és jobbak legyünk.  Job-
ban megismerjük önmagunkat 

és egymást, és igazi, testvéri kö-
zösséget építsünk, amely segít 
bennünket a papság felé vezető 
úton. Azt kérem és kívánom kis-
papjainknak, hogy szítsuk fel új-
ra önmagunkban a tudás utáni 
őszinte vágyakozást, és legyen 
meg bennünk a tanulékonyság, 
a készség az új ismeretek befoga-
dására és elsajátítására.” 

Hangsúlyozta, hogy a lelkiis-
meretes és szorgalmas tanulás 
mellett szükséges a lelki felké-
szülés is. A szeminárium több 

mint egy főiskolai kollégium. 
A kollégium csak a hallgatók 
eredményes tanulásának feltét-
eleit adja. A papnövendékeknek 
az elméleti ismeretek elsajátítá-
sa mellett törekedniük kell arra 
is, hogy imádságos lelkülettel 
mély személyes kapcsolatot ala-
kítsanak ki Jézus Krisztussal, 
tudatos önneveléssel kialakít-
sák magukban a papi lelkiséget. 

A koronavírus járványra utal-
va kérte a kispapokat, vegyék fel 
a maszkot, tartsák be az egész-
ségügyi védekezés józan szabá-
lyait.

Az elsősök fogadalomtétele 
után a Dr. Dolhai Lajos rektor 
bejelentette, hogy a 2020/21-es 
tanévre Tajos Benedict VI. éves 
hallgató nyerte el a felsőokta-
tási ösztöndíjat. Kihirdette azt 
is, hogy a Münsteri Egyházme-
gyében bejegyzett Seppelersche 
Stiftungnak köszönhetően eb-
ben a tanévben is 10 kispap ré-
szesül Benefactor-ösztöndíjban, 
majd megnyitotta az Egri Hittu-
dományi Főiskola 316. tanévét.

Homa János

A Katolikus Egyház egyik leg-
ismertebb és legnépszerűbb 
szentjére, Assisi Szent Ferenc-
re emlékezünk október 4-én. 

Ferenc, Assisi városában jött 
a világra, a város leggazdagabb 
emberének gyermekeként, ha-
talmas vagyon örököseként. 
Már elmúlt húsz éves, amikor 
egy hadjáratban elszenvedett se-
besülés és hadifogság hatására 
felhagyott világias életével. Éle-
tének egyik legmeghatározóbb 
pillanata volt a San Damiano 
templomban tapasztalt külön-
leges misztikus élmény, amikor 
Jézus háromszor így szólt hozzá: 
„Ferenc, menj, és javítsd meg 
omladozó házamat!”

Néhány évig remeteként élt, 
elszakadva a családi örökség-
től, szegénységben, majd egy-
re többen csatlakoztak hozzá. 
A ferences rend “születésnapja-
ként” 1209. április 15-ét említik 
a történetírók, amikor Ferenc a 
Szentírásban ezt a szakaszt tet-
te meg alakuló rendje regulájá-
vá: „Ha tökéletes akarsz lenni, 
menj, add el, amid van, és oszd 
szét a szegények között!” (Mt 
19,21)

A közösség számára III. Ince 
pápa engedélyezte a rendi élet-
formát, aki a legenda szerint 
néhány nappal Ferenc Rómába 
érkezése előtt álmot látott: ál-
mában az összedőlni készülő 
lateráni bazilikát egy rongyos 

szerzetes tartotta meg vállaival. 
A pápa Ferencben ismerte fel az 
egyházat megmentő szerzetes 
alakját. A rend növekedésével 
párhuzamosan megjelent annak 
női ága is. Egy szintén Assisiben 
élő nemesi család leánya, Klára 

csatlakozott Ferenc közösségé-
hez, létrehozva a ferencesek női 
vonalát. Ferenc számos konflik-
tusban közvetített és eszközölte 
ki a békét, miközben társaival 
rengeteget tett a szegények és 
szenvedők megsegítéséért.

Ferencben legendás szeretet 
élt a természet iránt: ő volt az 
a szent, aki, ha szükségesnek 
érezte, a madaraknak is prédi-
kált. Az ő költeménye a Naphim-
nusz, s ezért is nyilvánította őt 
Szent II. János Pál pápa 1979-ben 
az ökológiával foglalkozók védő-
szentjévé. Életének fontos hely-
színe volt a Porciunkula kápol-
na, melyet a városból való kivo-
nulása után kétkezi munkával 
újított fel, s amely később a rend 
központjává vált. Szent Ferenc itt 
adta vissza lelkét Teremtőjének 
1226. október 3-án. IX. Gergely 
pápa már halála után két évvel 
a szentek sorába iktatta és ünne-
pét az október 4-i napra helyezte.

Ferenc pápa az őt megválasz-
tó konklávén a szegények iránti 
elhivatottságból és Assisi Szent 
Ferenc iránt érzett tiszteletéből 

a pápák között elsőként vette fel 
a Ferenc nevet. 
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Katolikus óvoda 
Vizsolyban
A VIZSOLYI Szent Anna Római 
Katolikus Óvoda tanévnyi-
tó ünnepségét augusztus 31-
én tartották a település temp-
lomában. A Szentlélek hívá-
sa után az intézmény óvodá-
sai rövid műsort adtak a ven-
dégeknek. Zsova János plébá-
niai kormányzó köszöntőjében 
elmondta: mintegy fél évvel ez-
előtt fogalmazódott meg a gon-
dolat, hogy a helyi óvodát át-
vegye a főegyházmegye, mint 
fenntartó. Ternyák Csaba egri 
érsek köszönetet mondott a 
helyi vezetőknek, a szülőknek, 
a nagyszülőknek, akik fontos-
nak tartották, hogy az óvoda az 
érsekség fenntartásába kerül-
jön. A közös imádság és ének 
után az ünnepség résztvevői 
átvonultak az óvodába, ahol az 
érsek megáldotta a gyereke-
ket, a dolgozókat, a szülőket és 
az épületet.

Érseki áldás a 
megújult dormándi 
templomon
SZEPTEMBER 8-ÁN, Szűz Má-
ria születésének napján, 
Kisboldogasszony ünnepén a 
dormándi katolikus templom 
búcsúja. Ezen a napon Ternyák 
Csaba egri érsek megáldotta 
a külsőleg megújult épületet. 
A templom tetőzete nagyon le-
romlott állapotban volt, ezért 
volt szükség a rekonstrukcióra. 
A munkálatok közel 60 millió fo-
rintba kerültek. Ennek egy ré-
szét pályázatból, másik részét 
egyházmegyei támogatásból 
biztosították. A templomudvart 
az önkormányzat hozta rendbe. 

Visszakerült az 
egyik kereszt
AZ EGRI Szeplőtelen foganta-
tás Nagyboldogasszony Fe-
rences templomot, közkele-
tű nevén „Barátok templomát” 
1755-ben építették. Az épü-
let és a vele szomszédos rend-
ház állapota nagyon leromlott, 
ezért vált szükségessé teljes 
felújítása. A munka halad, en-
nek jele, hogy az egyik torony 
keresztje újból a helyére került, 
miután Menyhárt József plé-
bános megáldotta. A lelkipász-
tor elmondta: régi hagyomány 
az építkezéseknél, hogy meg-
áldják a templom tetejére kerü-
lő keresztet. Krisztus kereszt-
je megváltásunk szimbóluma, 
mindig hordozza az isteni ke-
gyelmet, látványában is. A ter-
vek szerint néhány hét múlva a 
másik toronyra is visszakerül-
het a kereszt.

HÍREK
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Pilinszky János 

Késő kegyelem
Mit kezdjen, akit elitélt,
de fölmentett később az ég,
megvonva tőle a halált,
mikor már megadta magát?

Kit mindenétől üresen
talált a szörnyű kegyelem,
megsemmisülten, mielőtt
a semmi habjaiba dőlt!

Mit kezdjen itt! Közületek
talányait ki fejti meg?
Szorongva anyját kémleli:
ha elzokoghatná neki!

Fogódzanék akárkibe,
de nem lesz soha senkije;
szeméből, mint gazdátlan ág,
kicsüng a pusztuló világ.

A HÓNAP VERSE

2020. OKTÓBER

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.

Pilinszky János (1921 – 1981) 
a huszadik század egyik legjelen-
tősebb magyar költője, Baumgar-
ten-díjas, József Attila-díjas és 
Kossuth-díjas. 

A legeslegjobb a gyereket boldognak látnia
Lovász Tiborné óvodapedagó-

gus, hitoktató a Szent Gellért-
díj arany fokozatát vehette át 
Ternyák Csaba érsektől az Egri 
Főegyházmegye idei tanévnyitó 
ünnepségén. 

A nagykörűi Petrovay György 
Katolikus Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvo-
da kőteleki óvodájának pedagó-
gusát a következők gondolatok-
kal javasolta kitüntetésre Nagy-
né Baráth Ágnes intézményve-
zető: „Kiskunfélegyházán kato-
likus családban nőtt fel. Érdek-
lődése és elköteleződése az óvo-
dapedagógus hivatás iránt ha-
mar megmutatkozott. Diplomá-
ját Kecskeméten szerezte meg 
1983-ban és abban az évben a 
Jóisten Kőtelekre vezette. Kö-
vetkezetes, kitartó nevelő-ok-
tató munkájával kivívta a szü-
lők elismerését, megbecsülését, 
kollégái számára példát jelent 

szaktudásban, erkölcsi tartás-
ban, hitben.

Pedagógusi hitvallásának 
alapja a gyermekek tisztelete, 
szeretete, feltétel nélküli elfoga-
dása. Fontos szerepe van az óvo-
dás gyermekek hitbéli és vallá-
sos szemléletének kiteljesedé-
sében. Hitoktatóként a gyerme-
kek katolikus nevelésében je-
lentős munkát végez. Rendsze-
res templomba járó, tagja az 
Egyházközség képviselőtestüle-
tének. Munkája példaértékű a 
falu egész közössége számára.”

– Friss diplomásként vélet-
lenszerűen kerültem Kőtelek-
re – mondta a kitüntetett. – Pá-
lyakezdőként egy lelkes, tempe-
ramentumos, gyerekcentrikus 
kolléganő mellé kerültem, mint 
délutános óvó néni. Nyitott sze-
mélyiség volt, aki tapasztalatát, 
tudását szívesen megosztotta 
velem. Maximális szakmai tu-

dása, precizitása, következetes-
sége példa volt számomra, ami 
végig is kísérte a pályámat, na-
gyon sokat tanultam tőle. Igye-
keztem kihasználni minden to-
vábbképzési lehetőséget, hogy 
tudásomat fejlesztve, minél ma-
gasabb színvonalon, minél ered-

ményesebben tudjam végezni 
a pedagógiai munkámat. 1996-
2003-ig terjedő időszakban óvo-
davezetői feladatokat láttam el. 

2012.szeptember 1-től intéz-
ményünk fenntartója az Egri 
Főegyházmegye lett. Ettől az 
évtől új célokat és új feladato-

kat fogalmaztunk meg. Magam 
is vallásos családban nőttem fel, 
így jó volt részese lenni annak, 
hogy olyan értékeket és lehető-
ségeket fedezünk fel a katolikus 
nevelésben, amik örökérvényű-
ek és befolyásolják óvodás gyer-
mekeinket és az intézményben 
dolgozókat. Véleményem sze-
rint tartást, békét ad. „Elültet-
jük” a keresztény értékek kis 
magvacskáit, és naponta táplál-
juk szeretetteljes gondoskodás-
sal, odafigyeléssel. Munkám 
során mindig arra törekedtem, 
hogy az óvodai közegben a gye-
rekeket nyugodt, családias lég-
kör vegye körül. Úgy érzem ez a 
díj nem csak az enyém, hanem 
a nevelőtestület tagjaié, és a 
munkánkat segítőké is. Csapat-
ban dolgozni nagyon jó, sikere-
ket elérni még jobb! A gyereke-
ket boldognak látni pedig a le-
geslegjobb a világon! H. J.

Tanévnyitó az Egri Hittudományi Főiskolán

Assisi Szent Ferenc

Szent Ferenc társaival rengeteget tett a szegények és szenvedők megse-
gítéséért

A rektor kérte: megújult lelkesedéssel kezdjék meg ezt az évet. Az új 
tanév lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk.  Fotó: Nyeste Tamás

Pedagógusi hitvallásának alapja a gyermekek tisztelete, szeretete, felté-
tel nélküli elfogadása 

Búcsúk az 
egyházmegyében


