
Örömmel értesültünk róla, 
hogy a Szentatya bejelentette 
döntését, miszerint az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus záró szentmiséjére Bu-
dapestre jön.

Bízunk benne, hogy látogatá-
sa nagy bátorítást és lelki meg-
erősítést jelent mindannyiunk, 
és az Eucharisztikus Kongresz-
szus majdani részvevői számá-
ra – írta a március 8-án megje-
lent közleményben Dr. Erdő Pé-
ter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek és Dr. Veres 
András győri megyéspüspök, az 
MKPK elnöke.

Az Egri Főegyházmegyében 
Ternyák Csaba érsek zárt körű 
szentmisén nyitotta meg a 
Család évét az egri baziliká-
ban, 2021. március 19-én, 
Szent József főünnepén. A hí-
vek a Szent István Rádió élő 
közvetítésén keresztül és a 
Szent István Televízió Youtube 
csatornáján keresztül kapcso-
lódhattak be a szertartásba.

A főpásztor a szentmise kez-
detén úgy fogalmazott, Szent Jó-
zsefnek, az egyház védőszentjé-
nek ünnepén megnyitjuk a Csa-
lád évét, és kérjük az ő közbenjá-
rását az egyház és az emberiség 
nagy családjára, hogy le tudjuk 
győzni azt a koronavírust, mely 
sokak életét veszélyezteti, s egy 
napon egy nagy közös hálaadás-
ban fordulhassunk az Úr felé.

Szentbeszédében az érsek rá-
mutatott, Szent József, Szűz Má-
ria jegyese Jézus Krisztus ne-
velőapja, védelmezője volt, aki 
egész életét a háttérben töltöt-
te, az evangéliumokban egyszer 
sem szólalt meg, csendben szol-
gált. Ez a némaság azonban nem 
jelentéktelenség, hiszen négy ál-

máról is tudunk, melyek az Úr 
által rábízott feladatokról adnak 
tanúságot.

A főpásztor emlékeztetett: Fe-
renc pápa tavaly december 8-án 
apostoli levelet írt abból az al-
kalomból, hogy 150 évvel előtte 
nyilvánították Józsefet az Egy-
ház védőszentjévé. Ebben az írá-
sában elmélkedik József négy 
álmáról. Az első álomban meg-
nyugtatja az angyal a jegyese 
várandósságának hírén felzak-
latott férfit, aki végre is hajtja az 
Úr angyalának parancsát. A má-
sodikban a menekülésre kap pa-
rancsot, amit ugyancsak rögtön 
teljesít. A harmadik álomból tud-
ja meg, hogy elmúlt a Gyermeket 
fenyegető veszély, majd szintén 
álmában kap útmutatást a csa-
lád életére vonatkozóan.

Szent József éjjel-nappal vi-
gyázott Máriára és a Gyermek-
re, ez volt a hivatása. S tudjuk, 
akinek hivatása van, nem önma-
gáért, hanem másokért él. Ez le-
het az oka, hogy ma kevés pap, 
tanár, orvos van, mert kevesen 
akarnak másokért élni. Talán 
ezért van, hogy felbomlanak há-
zasságok, szétesnek családok, 

s maradnak egyedül emberek. 
Pedig önmagunknak élni unal-
mas, szomorú, végső soron ön-
pusztító, míg másokért élni azt 
jelenti, hogy igazi belső örömre 
és energiaforrásra találunk.

A Szentatya döntése szerint 
ma megkezdődik a Családok 
éve, s ez az ünnep alkalmas arra, 
hogy a mai édesapákra, család-
főkre alkalmazzuk, amit Szent 
Józsefről tudunk. A családjukért 
élő édesapák Szent József példá-
jából ma is erőt meríthetnek, az 
értelmes, teljes, szeretetből faka-
dó élet példáját követve.

A szeretet dinamikája feltölt 
energiákkal: amit önmagunk-
nak talán nem teszünk meg, ar-
ra másokért szeretetből képesek 
vagyunk. Sok egyedül élő ember 
elhanyagolja magát, mert nem 
tartja érdemesnek, hogy törőd-
jön magával. Ezzel szemben, aki 
életének súlypontját saját magán 
kívül helyezi, nem veszít el sem-
mit, hanem mindent megnyer.

Az érsek imádságra buzdí-
tott családjainkért és azért, hogy 
Ferenc pápával együtt kérjük 
Szent József közbenjárását.

 Bérczessy András

ÁPRILIS ÜZENETE

„Nektek is, akik azelőtt idegenek és ellensé-
ges érzületűek voltatok gonosz tetteitek kö-
vetkeztében, most nektek is megszerezte a ki-
engesztelődést halandó testében a halál árán, 
hogy szentté, szeplőtlenné és feddhetetlenné 
tegyen benneteket színe előtt” (Kol 1, 21-22).

JEGYZET

Húsvétkor Jézus feltámadá-
sára emlékezünk, és feltá-
madásunk lehetőségét ün-

nepeljük. Hitből fakadó örömmel 
gondolunk arra, hogy a megvál-
tó Jézusnak köszönhetően a mi éle-
tünkben is jelen van, és jelen le-
het a feltámadás. Mind a kettő na-
gyon fontos számunkra. Erre fi -
gyelmezteti Szent Pál apostol a ko-
rinthusi híveket és bennünket, ami-
kor azt mondja: „Ha Krisztus nem 
támadt fel, hiábavaló a ti hite-
tek, és hiábavaló a mi igehirdeté-
sünk” (1Kor 15,14). „Ha csak eb-
ben az életben reménykedünk 
Krisztusban, szánalomra mél-
tóbbak vagyunk minden teremt-
ménynél” (1Kor 15,19). A húsvét 
mindnyájunké, hiszen a feltáma-
dás lehetősége mindenki számára 
valóságos lehetőség, és már most 
ebben a földi életben is. Tehát nem-
csak életünkben, hanem földi éle-
tünk végén is! Főként két szent-
ség, a keresztség és a bűnbocsá-
nat szentsége által tapasztalhatjuk 
meg a feltámadás reális valóságát.

Erre fi gyelmeztet bennünket 
Szent Pál apostol a húsvéti ün-
nepi szentmise szentleckéjében 
(Róm 6,3-11). Az apostol a feltá-

madással összefüggésben beszél 
a keresztség szentségéről. Azt ta-
nítja, hogy a keresztségben Krisz-
tussal együtt eltemetkeztünk a 
halálba, hogy miként Krisztus az 
Atya dicsőségéből feltámadt a ha-
lálból, úgy mi is új életre keljünk 
(Róm 6,4). Miként Krisztus feltá-
madt, a keresztség által mi is új 
életre támadhatunk, „új teremt-
mények” lehetünk. Feltámadunk 
a lelki halálból, hiszen az újjá-
teremtő Szentlélek megszabadít 
bennünket az áteredő bűntől és 
minden személyes bűntől.

A bűnbánat szentsége, a gyó-
nás is a feltámadás szentsége. A 
tékozló fi úról szóló példabeszéd-
ben olvassuk, hogy amikor  fi a-

talabb fi ú bűnbánatot tart és ha-
zatér, az irgalmas atya így nyi-
latkozik: „együnk és vigadjunk, 
mert ez a fi am halott volt és élet-

re kelt, elveszett, de megkerült”. 
Az apa örül, és meg is magyaráz-
za örömét: a fi ú elveszett, de meg-
került: tékozló bűnös élete követ-
keztében számára már meghalt, 
de most új életre támadt. Ne fe-
ledjük, hogy amikor halálos bűnt 
követünk el, a lelki halál állapo-
tába kerülünk. Amikor bűnbána-
tot tartunk, akkor pedig feltáma-
dunk, hiszen Isten, a mi irgalmas 
mennyei Atyánk megbocsátja bű-
neinket, megújítja lelki életün-
ket és a vele való kapcsolatun-
kat. Erre emlékeztet bennünket 
Nyehljudov herceg, Tolsztoj híres 
regényének (Feltámadás) hőse, 
akiben felébred, illetve feltá-
mad a lelkiismeret, hogy Katyu-

sa Maszlova, az egykori kedve-
se az ő bűne miatt elzüllött; bör-
tönbe került és kényszermunká-
ra ítélték. Sokat gyötrődik, szen-
ved a bűne miatt, de Isten kegyel-
me megadja neki a megtérés ke-
gyelmét. Ebből a regényből is lát-
juk, hogy már ebben a földi élet-
ben is megtapasztalhatjuk a fel-
támadás valóságát.

Olyan természetes és ma-
gától értetődő számunk-
ra, hogy tavasszal a ha-

lottnak tűnő téli táj szinte „feltá-
mad”, a napfény és a meleg kö-
vetkeztében. Szinte az egyik nap-
ról a másikra megújul, mert a Te-
remtő megadta a természetnek a 
megújulás képességét. Mi pedig 
a megváltó Jézusnak köszönhet-
jük, hogy a mi életünkben reális 
lehetőség a feltámadás. Húsvé-
ti örömünk forrása Jézus feltáma-
dása és az ő ígérete: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet, és mind-
az, aki belém vetett hittel él, nem 
hal meg örökre.” 

Dolhai Lajos 

Feltámadás

Ternyák Csaba érsek: „A családjukért élő édesapák 
Szent József példájából ma is erőt meríthetnek…”
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Az egri érsek megnyitotta a Család évét

Kérjük Szent József 
közbenjárását

Az Egri Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányel-
vein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérel-
ve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma mi-
att meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő 
rendelkezések lépnek életbe:
1.  A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei külö-

nösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Még-
is felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvá-
nos istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyház-
megye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a te-
metés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő 
részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél ki-
sebb létszámot nem írnak elő.

2.  A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezet-
ten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése 
értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra 
bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékozta-
tás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3.  A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli fel-
mentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig 
megadom.

4.  A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekinte-
tében is mindenben kövessük az állami és egyházi járvány-
ügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – 
szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük 
az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

5.  Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben min-
denben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal min-
denben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az álta-
luk adott általános irányelvekre.

6.  A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról ké-
sőbb történik intézkedés.
 
Eger, 2021. március 5.   Ternyák Csaba

egri érsek

Az Egri Főegyházmegye
járványügyi rendelkezései

Kitüntetett egyházi vezetők 
és lelkipásztorok

Áder János köztársasági elnök 
nemzeti ünnepünk alkalmából 
számos egyházi személyt tünte-
tett ki.

A Magyar Érdemrend közép-
keresztje polgári tagozata ki-
tüntetést kapta meg dr. Ternyák 
Csaba metropolita, az Egri Fő-
egyházmegye érseke több év-
tizedes, odaadó lelkipásztori
szolgálata, kiemelkedő egyház-
diplomáciai szerepe, valamint a 
katolikus nevelés érdekében vég-
zett munkája elismeréseként.

Magyar Érdemrend közép-
keresztje polgári tagozata ki-
tüntetésben részesült Palánki 
Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye püspöke, az Eg-
ri Főegyházmegye korábbi se-
gédpüspöke több évtizedes lel-
kipásztori szolgálata, valamint a 
papnövendékek szellemi és lelki 
felkészítését szolgáló nevelői te-
vékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje polgári tagozata kitün-
tetésben részesült az Egri Főegy-
házmegye és a helyi közösségek 
szolgálata, különösen a szegé-
nyek felkarolása iránt elhivatott 
lelkipásztori pályája, valamint 
keresztény kulturális szervezőte-

vékenysége elismeréseként Miko-
lai Vince pápai prelátus, címzetes 
prépost, főszékesegyházi kano-
nok, a Miskolc Diósgyőr Római 
Katolikus Plébánia plébánosa.

Közel öt évtizedes lelkipász-
tori szolgálata, kiemelkedő egy-
házközség-szervezői tevékeny-
sége, a miskolci egyetemi hitok-
tatói képzés elindítása, valamint 
az Egri Főegyházmegye érdeké-
ben végzett odaadó mukája elis-
meréseként Mándy Zoltán Pál pá-
pai prelátus, címzetes apát, főszé-
kesegyházi kanonok, a Horti Ró-
mai Katolikus Plébánia plébáno-
sa a Magyar Érdemrend lovagke-
resztje polgári tagozata kitünte-
tésben részesült.

Négy évtizedes lelkipászto-
ri szolgálata során a hátrányos 
helyzetű, állami gondozott gyer-
mekek, illetve fiatalok felkaro-
lása, nevelése és hitoktatása ér-
dekében végzett odaadó munká-
ja elismeréseként Galsi János ró-
mai katolikus lelkipásztor, egy-
házmegyénk papja a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést kapta.

Gratulálunk, további életükre 
és szolgálatukra a Jóisten áldá-
sát kérjük!

Hazánkba 
látogat 
a Szentatya

Húsvét ünnepe 
Egerben

Amint lapzártakor megtud-
tuk, a koronavírus okozta jár-
vány miatt a lelkipásztorok az 
idén is hívek nélkül ünneplik 
meg a Húsvéti Szent Háromnap 
misztériumait. 

Ternyák Csaba egri érsek 
nagycsütörtökön 18 órakor, 
nagypénteken 15 órakor, és 
nagyszombaton 18 órakor zárt 
körben vezeti a szertartásokat. 
Húsvét vasárnapján, az ünnepi 
szentmisét 10 órakor mutatja be 
a főpásztor. 

A szertartásokat és az ünne-
pi szentmisét a hívek élőben kö-
vethetik a Szent István Rádió, és 
a Szent István Televízió Youtube 
csatornája segítségével. Kérjük 
a híveket, hogy ők otthonaik-
ban kapcsolódjanak be az ün-
neplésbe.



Több mint tíz éve folyik az egri 
Érseki Palota épületegyüttes 
külső és belső rekonstrukció-
ja. Immáron két éve folyik az 
Egri Bazilika felújítása is, és 
a napokban kezdődött az Egri 
Szeminárium rekonstrukciója. 
Ficzek László általános hely-
nököt, az Érseki Vagyonkeze-
lő Központ igazgatóját arra ké-
rem, hogy avasson be a felújí-
tási munkákba. 

– Mi tette indokolttá ezt a nagy-
szabású építkezést?

– Az Érsekség épületegyüt-
tesének műszaki állapota tel-
jes felújítást igényelt, hiszen 
voltak olyan épületrészek, 
amelyek 50-100 éve, vagy akár 
megépítésük óta nem kerültek 
felújításra. Eger belvárosának 
egyik emblematikus épületé-
ről van szó, amelynek központi 
épületrésze 2016-ra, az érseki 
irodát magába foglaló Pyrker-
szárny pedig az elmúlt évben 
készült el, az egriek által Ér-
sek-udvarként ismert épület-
rész felújítása pedig most van 
folyamatban. Teljes körű felújí-
tást jelentenek ezek a munkák, 
amelyek magukban foglalják a 
tetőcserét, külső homlokzatok 
megújítását, nyílászárók, bel-
ső burkolatok, épületgépészet 
cseréjét, a falak utólagos szige-
telését. 

– Az épületegyüttes egyik szár-
nya napjainkban is eredeti funk-
cióját tölti be. 

– Valóban itt működik az Ér-
seki Hivatal központja. Jelentős 
szervezési feladatot jelentett az 
iroda működésének biztosítása 
a felújítás során. Ennek első lé-
pése volt, hogy 2019-ben kiala-
kításra került egy modern épü-
letben, a Deák Ferenc úton az 
Egyházmegyei Irodaház, ahol 
az egyházmegyei fenntartású 
katolikus iskolák oktatási osz-

tálya, a hitoktatási iroda és a 
plébániai könyvelési csoport 
került elhelyezésre, a Szent Ist-
ván Rádió és Televízió mellett. 
Ezeken a területeken dolgozó 
munkatársak átköltözése után 
vált lehetségessé az érsekségi 
épületegyüttes belső helyisé-
geinek átadása az építőipari cé-
geknek. Az Érseki Levéltár át-
költöztetése – amely jelenleg a 
Kispréposti Palotában kapott 
helyet – különösen nagy odafi-
gyelést igénylő feladat volt.

– A több ütemben végrehajtott, 
eredeti állapot helyreállítását 
célzó fejlesztések eredménye-
ként az Érseki Palota legrégeb-
bi, egyben legértékesebb közép-
ső szárnya teljesen megnyílt a 
nagyközönség előtt, látogató-
központként működik és sokré-
tű turisztikai szolgáltatást nyújt. 
Milyen tapasztalatokat szerez-
tek ezzel kapcsolatban?

– A koronavírus járvány előt-
ti időszakban sokan és szíve-
sen keresték fel a látogatóköz-
pontot. Nagyszerű lehetőség be-
mutatni az egyházmegye múlt-
jának egyes részleteit, amelyek 
az itt tevékenykedő elődeink 
személyes hitéről is tanúságot 
tesznek. Bízunk benne, hogy 
a járvány elmúltával szívesen 
térnek vissza a turisták, illet-
ve a zarándokok a látogatóköz-
pontba. A látogatóközpont mun-
katársai szívesen várják őket.

– Az északi szárnyban a rendbeté-
telt követően kapnak-e más funk-
ciót az épületrész helyiségei?

– A felújítás után az Érsek ud-
varnak nevezett épületszárny-
ba visszaköltözik a Levéltár és 
a műtárgy raktár. A sétáló ut-
cai szakaszon üzletek kerülnek 
kialakításra. Új funkciót jelent 
majd az egykori lóistállóból egy 
modern, több száz főt befogad-

ni képes étterem kialakítása, 
amelynek főbejárata szintén a 
sétáló utcáról nyílik. A rend-
szerváltás után ebben az épü-
letben működött a katolikus if-
júsági klub, amely az étterem 
fölötti tetőtérbe költözik, egy 
előadóteremmel együtt.

– Februárban kezdődött a Szemi-
nárium épületének felújítása is. 

– A Szeminárium épülete a 
Szent János Házzal együtt a ter-
vek szerint 30 hónap alatt újul 
meg. A felújítás első szakasza 
alatt a kispapok a Szent János 
Házba költöztek át. Várhatóan 
18 hónap elteltével visszatérhet-
nek a Szeminárium épületébe, 
és akkor a Szent János Ház fel-
újítása kezdődhet majd el. A fel-
újítás megkezdéséről a facebook 
oldalakon nagyon sokan értesül-
tek, hiszen a kispapok a vizsga-
időszak végén a költözködésről a 
közösségi médiában hírt adtak. 
Képes beszámolóikon keresztül 
követhető volt a várva-várt ese-
mény, a Szeminárium felújításá-
nak közvetlen előkészülete. 

– Zajlik a Bazilika felújítása is, a 
hívek gyakran kérdezik, mikorra 
végeznek a munkálatokkal?

– Jelenleg a Bazilika rekonst-
rukciójának első üteme van fo-
lyamatban. A beállványozott 
külső rész jól mutatja, hogy a 
Székesegyház melyik részén 
folynak a munkák, és melyik 
részét látogathatják a hívek. A 
tervek szerint egy éven belül el-
készülhet a beállványozott rész 
és a Bazilika környezetének 
burkolati munkálatai. A Bazili-
ka méretei és teljes rekonstruk-
ciója - a műmárványozás, fres-
kók, padok és bútorok restaurá-
lása, villamos hálózat cseréje, 
kőpadló megújítása – teszi idő-
igényessé a beruházást. 
– Köszönjük az interjút!

Homa János
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Esterházy János 
boldoggá avatásáért
 ISTEN SZOLGÁJA Esterházy Já-
nos születésének 120. év-
fordulójára emlékévet hirdet-
tek, melynek mottója: „Ester-
házy János visegrádi küldeté-
se - négy nemzet egy Lélek-
ben”. Az emlékév keretében a 
felvidéki magyar mártír, poli-
tikus boldoggá avatásáért és 
lelki örökségének kibontako-
zásáért mutattak be szentmi-
sét 2021. március 3-án Eger-
ben, a minorita templomban. 
A szentmisét Cebula Pawel mi-
norita szerzetes, plébános, 
a boldoggá avatási eljárás 
posztulátora mutatta be.

Hittanári képzések
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
lán a 2021/2022-es tanévben 
katekéta-lelkipásztori munka-
társ alapszakon (3 év) és hit-
tanári szakon (4+1 év) levele-
ző tagozatos formában lehet 
készülni hitoktatói tevékeny-
ségre és keresztény művelt-
ségünk gyarapítására. A hit-
tanári szak az Eszterházy Ká-
roly Egyetemmel együttműkö-
désben történő közös képzés. 
A képzésekre az EGHF saját je-
lentkezési lapján kell jelent-
kezni (május 15-ig). A követ-
kező tanévben is lesz pedagó-
gusok számára 2 féléves hit-
oktatói szakirányú továbbkép-
zés. Bővebb információ a főis-
kola honlapján (www.eghf.hu) 
olvasható.

Jászjákóhalmi 
összefogás
ELKÉSZÜLT a jászjákóhalmi te-
mető kerítésének első üteme, 
miután a Magyar Falu Prog-
ram keretében elnyert 5 millió 
forintos pályázati támogatás-
hoz az önkormányzat  3 millió, 
valamint a településen élők és 
az onnan elszármazottak to-
vábbi 3,9 millió forintot ado-
mányoztak. A főbejárati kapu 
kialakításakor a környező régi, 
megrongálódott térburkolatot 
is ki kellett cserélni, és a kút 
környékét is célszerű volt most 
megújítani, s elkészült a kerí-
tés egy jelentős, 330 méteres 
szakasza. Ivancsó István plé-
bánostól és Zsidó Zoltán világi 
elnöktől megtudtuk, hogy a II. 
ütemben egyszerűbb, olcsóbb, 
de tartós kivitelű betonoszlo-
pos, vadhálós kerítés építé-
sét tervezik a még bekerítet-
len hátsó részen. Ennek meg-
valósításához tovább folytat-
ják a gyűjtést, mivel még nem 
áll rendelkezésünkre a szüksé-
ges anyagi fedezet.

HÍREK
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Reviczky Gyula

Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.

A HÓNAP VERSE
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Az Érseki Palota már felújított középső szárnya teljesen megnyílt a nagy-
közönség előtt, látogatóközpontként működik Fotó: Dernovics Tamás

Juhászné Nyusti Klára igazga-
tóhelyettes, a sárospataki Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Is-
kola igazgatóhelyettese a Szent 
Gellért-díj ezüst fokozatát ve-
hette át a tanévnyitó ünnepsé-
gen Ternyák Csaba egri érsektől. 
Ahogy a kitüntetett méltatásából 
kiderült tanító képesítést a sáros-
pataki Comenius Tanítóképző Fő-
iskolán, majd a nyíregyházi Bes-
senyei György Tanárképző Főis-
kolán, testnevelő tanár szakon 
szerzett diplomát. 

Az Apáczai Kiadó Módszerta-
ni műhelyében több éven át jelen-
tek meg publikációi. 2015-ben az 
Egri Eszterházy Károly Főisko-
la testnevelő tanár mesterszakot 
is elvégezte. Rendszeresen részt 
vesz a vasárnapi szentmiséken, 
ahol szolgálatot vállal. Évek óta 
bekapcsolódik a plébánia szerve-
zésében a nyári napközis tábor-
ba, ahol a családórák szervezési 
feladatait látja el. Férjével szent-
ségi házasságban élnek, életszö-
vetségük szeretetteljes. 

– Az iskolába 1986-ban kerül-
tem, testnevelést tanító szakve-
zetőként – mondta a kitüntetett. 
– Akkor Árvay József Gyakorló 
Általános Iskola volt a neve. Pá-
lyakezdőként nagy kihívás volt 
szakvezetőként is helytállnom, 
hiszen igazából még én is akkor 
tanultam a tanítómesterséget. Az 
elhivatottságomat, a szakma sze-
retetét vittem magammal a kato-
likus iskolába is, amikor 2011-
ben megtörtént a fenntartóvál-

tás. A gyermekek nevelése során 
a testi – lelki egyensúlyuk fenn-
tartása mindig központi helyet 
foglaltak el az óráimon. A tehet-
séggondozáson, a versenyekre 
való felkészítéseken túl legalább 
olyan fontos volt azon tanulók 

segítése is, akik kezdetben nem 
szerettek mozogni, mert kevés-
bé voltak ügyesek és így kisebb-
ségérzetük volt. Igyekeztem mo-
tiválni őket, hogy higgyék el, ők 
is jók valamiben. 

Egy zempléni kis faluban, 
egy egyszerű család negyedik 
gyermekeként születtem. Sze-
rető, gondoskodó szüleim szel-
lemiségét, nevelését vittem to-
vább a saját családom életébe is. 
Két gyermekünket, a lányun-
kat és fiunkat is ennek a mintá-
nak megfelelően neveltük, és en-
gedtük útjukra. Igazgatónőnk 
2009-ben kért fel a helyettesi te-
endők ellátására. A frissen szer-
zett közoktatásvezetői végzettsé-
gemmel és azóta is, az intézmény 

igényeinek megfelelő folyamatos 
képzésekkel igyekszem a kollé-
gák, az iskola fejlődésében, inno-
vatív tevékenységeiben aktívan 
részt venni. 2016-ban a Szent Er-
zsébet Nővérek Kongregációja és 
a Szent Erzsébet Apostolai Közös-

ségnek lettem a tagja. A Nővérek 
és a közösség élete, mindennap-
jaink részei lettek. A közös imád-
ságok, programok erőt adnak hit-
ben, szeretetben, amelyet a gyer-
mekek nevelésében tovább tudok 
adni. Büszke vagyok az iskolánk-
ra, a kollégáimra, tanítványaink-
ra, ahol a nyugállományba vonu-
lásom előtti éveket hitben, szere-
tetben tölthettem. A Jóisten se-
gített a munkámban és csalá-
domban, erőt adott a nehézségek 
megoldásához. Bízom kegyel-
mében, a 2021. június 30. utá-
ni nyugdíjas éveimben is, és Is-
ten áldását kérem az intézmény-
ben maradó dolgozókra, a továb-
bi eredményes munkájukhoz.

 H. J.

A közös imádságok ereje

A kitüntetett igyekszik a tanulókat katolikus nevelésben részesíteni

Megújulnak egyházi épületeink

Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője,
A Boldogságos Szűz Mária hitvese.
Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
Benned bízott Mária;
Atyai gondoskodásoddal lett Krisztus felnőtté.
Áldott József, légy nekünk is
gondoskodó édesapánk,
és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. 
Ámen.”

A Ferenc pápa által írt imát a pápának az idei Szent József-évet 
meghirdető, 2020. december 8-án kiadott apostoli levele végén 
olvashatjuk. A levélben megemlékezik arról, hogy Boldog IX. 
Piusz pápa 1870. december 8-án Szent Józsefet a katolikus egyház 
védőszentjévé nyilvánította.

Szent István Rádió, Eger
Hétfőtől szombatig 7 órakor, 

vasárnap 10 órakor, az egri Ér-
seki Papnevelő Intézetből. Hall-
gatható www.szentistvanradio.
hu honlapon. 

Kossuth Rádió
Vasárnaponként átveszi a Ma-

gyar Katolikus Rádió délelőtt 10 
órai szentmise közvetítését.

Duna Televízió
Vasárnaponként 11 órától köz-

vetít szentmisét. 

EWTN/Bonum TV
Minden nap 8.30-kor, 12.00-

kor, 17.00-kor és 20.00 órakor 
közvetít szentmisét. (Megtalál-
ható a nagyobb kábelszolgál-
tatók csatornakiosztásában és 
nézhető az interneten a www.
katolikus.tv oldalon.)

Ima Szent Józsefhez 

Reviczky Gyula (1855 – 1889) 
magyar költő, író.

Az Eszterházy Károly Egye-
tem szenátusa 2021. február 17-
én egyhangú döntéssel támogat-
ta, hogy az egyetem fenntartója 
az Egri Főegyházmegye legyen. 

Schanda Tamás az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
államtitkára elmondta: a kor-
mány célja, hogy a fiatalok a jö-
vő nyertesei legyenek, ezért ver-
senyképesebbé kell tenni az ok-
tatást és a felsőoktatást is. Az ál-
lamtitkár megjegyezte: „A nagy 
múltú magyar felsőoktatásban 
az egyházaknak mindig is ki-
tüntetett szerepe volt, sok száz 
éves gyakorlatuk van az oktatá-
si intézmények fenntartásában. 

Bár sajnos a hazai történelem-
ben volt négy évtized, amely-
ben a nemzet- és keresztényelle-
nes hatalom ellehetetlenítette az 
egyházakat felelős és áldásos te-
vékenységük végzésében”. 

Az Eszterházy Károly Egye-
tem átadása az Egri Főegyház-
megyének a kormány azon ter-
vének része, hogy az egyház-
nak a jelenleginél sokkal na-
gyobb szerepet adjon a pedagó-
gusképzésben. Ezzel egyidőben 
folyamatban van számos felső-
oktatási intézményben az ún. 
modellváltás, amely az egyete-
mek alapítványi fenntartásba 
adását jelenti.

Szentmisék 
a tv-ben, 
rádióban

Átveszi az egyházmegye 
az egri egyetemet


