
A 40. Egerszalóki Ifjúsági Ta-
lálkozó és Lelkigyakorlat nyitó 
szentmiséje kezdetén Vízi Já-
nos atya, a főegyházmegye if-
júsági referense köszöntötte
Ternyák Csaba egri érseket, 
Mária-kegyhely plébánosát, az 
ezüstmisés Árvai Zoltán atyát 
és a találkozó elindítóját, Keré-
nyi Lajos piarista atyát és vala-
mennyi résztvevőt. 

A főpásztor szentbeszédében a 
találkozó mottójára utalva – „Itt 
vagyok, engem küldj” (Iz 6,8)” 
– elmondta:  akik itt vagyunk, 
meghallottuk a kérdést: kit küld-
jek el Egerszalókra? S akik itt 
vagyunk, választhattunk vol-
na mást is ebben a melegben. De 
éreztük, hogy itt a helyünk, s ez-
zel megtettük az első lépést az 
Úr kérésére. Istennek van egy ál-
ma mindannyiunkról, s azok az 
igazán boldog emberek, akik ezt 
meg tudják fejteni, meg tudják 
valósítani, s ebben meg tudnak 
erősödni. Isten tervének megva-
lósítása a boldogság forrása. Ha 
bennünket küldeni akar, készen 
kell állnunk, kimondva az igent 
hívására. 

A szertartás végén Czapkó 
Mihály érseki titkár olvasta fel 
Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntőjét, melyben a 95 éves, 70 
éve pappá szentelt lelkipásztor,  
Kerényi Lajos érdemeit méltatta, 
az egri bazilika jubileumi ezüst-
érmét adományozva. 

Pénteken színes programok-
kal folytatódott a 40. Egerszaló-
ki Ifjúsági Találkozó és Lelkigya-
korlat. Délelőtt a helyi víztározó-
hoz zarándokoltak el a résztve-
vők, ahol Marton Zsolt váci me-
gyéspüspök személyes hangvé-

telű tanúságtételét hallgatták 
meg. Az esti  szentmisét Roska 
Péter pápai káplán, a Budapest-
Újpesti Szent József plébánia plé-
bánosa celebrálta.

Szombaton Böjte Csaba feren-
ces szerzetes tartott előadást, 

s ő mutatta be az esti szentmi-
sét. Szentbeszédében elmond-
ta: az a hivatásunk, hogy Isten 
jelenlétében, Szűz Mária példá-
ján Jézust hordozva éljünk. Má-
riát nem csodálnunk kell, ha-
nem követnünk! Mária szolgál-

ni ment Erzsébethez, szeretetből. 
Azért vagyunk a világon, hogy 
egymást biztassuk, a remény 
hírnökei legyünk.  A szentmi-
sét fáklyás körmenet zárta, majd 
az Esztenás zenekar táncháza. A 
napot szentségimádásal, virrasz-
tással fejezték be a templomban.

Szombaton szentmisével zár-
ták a négy napos programot, ha-
gyományosan a helyi kegytemp-
lom Kármelhegyi Boldogasszony 
búcsújával együtt. A főcelebráns 
Kerényi Lajos életéből vett esemé-
nyeket felidézve szólt személyes 
hivatásáról és az identitás megőr-
zésének fontosságáról. A szertar-
tás végén Vízi János ifjúsági re-
ferens hírül adta Ternyák Csaba 
egri érsek üzenetét: 2023. július 
13-16 között újra benépesülhet a 
szalóki templom és plébánia kör-
nyéke. A szentmise Kerényi La-
jos atya rubinmisés áldásával ért 
véget. Bérczessy András

AUGUSZTUS ÜZENETE
„Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, 
és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is 
megbocsátott nektek Krisztusban”  (Ef 4,32).
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Jézus Krisztus nemcsak taní-
totta, hanem ismételten biz-
tatta és bátorította tanítvá-

nyait. Ezt halljuk és tapasztal-
hatjuk meg mindnyájan augusz-
tus első vasárnapján a szentmi-
se közösségében.

Erre készít fel az ószövetsé-
gi olvasmány, illetve a választott 
nép története is. Tudjuk, hogy ez 
a nép az egyiptomi fogság idején 
sokat szenvedett, küzdelmek és 
félelmek között élt, de bizakod-
va, reménykedve várta a gondvi-
selő Isten segítségét. A Bölcses-
ség könyve emlékeztet bennün-
ket a zsidó nép szabadulásának 
titokzatos éjszakájára, amely 
gyászt és pusztulást hozott az 
egyiptomiaknak, akik nem hit-
tek a Mózes által közvetített is-
teni szónak, de főleg arra emlé-
keztet bennünket, hogy a zsidók-
nak ez az éjszaka örömet és sza-
badulást hozott, mivel hittek az 
isteni ígéreteknek; megszabadul-
tak az egyiptomi fogságból és el-
juthattak az ígéret földjére. Az ő 
ragyogó példájuk láttán jusson 
eszünkbe, keresztény őseink hit-
ből fakadó mondása: „Aki Isten-
ben bízik, az nem csalatkozik”!

A szentleckében pedig Szent 
Pál apostol Ábrahámnak, a hí-
vők atyjának a példájával akarja 
megerősíteni hitünket és a Jóisten 
iránti szeretetünket. Ábrahám 
nemcsak a zsidók, hanem mind-

nyájunk számára a hit példaképe 
lett, és az apostol azt is elmond-
ja, hogy miért. Azért, mert hittel 
engedelmeskedik Istennek, kéré-
sére elhagyja ősei földjét és elin-
dul az ismeretlenbe. Elhiszi azt, 
hogy öregsége ellenére fi a szüle-
tik majd a feleségétől, Sárától, és 
benne, általa áldást nyer a Föld 
minden népe. Hitében még arra 
is készen áll, hogy isteni parancs-
ra habozás nélkül feláldozza 
Izsákot, egyetlen fi át, pedig tőle 
várta az Istentől megígért utódo-
kat. Pál apostol szerint Ábrahám 
magatartása alapján meghatá-
rozhatjuk, hogy mi is a hitnek a 
lényege: Isten ígérete alapján „A 
hit bizalom abban, amit remé-
lünk, meggyőződés arról, amit 
nem látunk” (Zsid 11,1).

Az evangélium egy szívet me-
lengető biztatással kezdődik, és 
ez a bátorítás magától Jézustól 
jön: „Ne félj, te kisded nyáj! Úgy 
tetszett Atyátoknak, hogy nek-
tek adja országát” (Lk 12,32). 

Jézus kisded nyájnak nevezi ta-
nítványait. Az Úr lelkesíti őket: 
ne aggodalmaskodjanak amiatt, 
hogy kevesen vannak, hanem 
inkább gondoljanak arra, hogy 
ők Isten új választott népe, akik 
által jelen van és fokozatosan 
megvalósul már itt a Földön az 
Isten országa. Az embert terem-
tő Isten általuk akarja megvaló-
sítani az üdvözítő tervét.

Sajnos – bizonyosan a világ-
járvány miatt is – a vasárna-
pi szentmiséken kevesebben va-
gyunk. A magukat katolikusnak 
vallók közül csupán öt-tíz szá-
zalékra tehető azoknak a szá-
ma, akik rendszeresen megje-
lennek az Isten házában. Jézus 
szavaival élve, azt mondhatjuk, 
hogy újra „kisded nyáj” lettünk, 

de emiatt nem szabad aggodal-
maskodunk. Az evangéliumok-
ban Jézus más hasonlatokkal is 
érzékeltette, hogy Isten országá-
ban, az Isten uralmának meg-
valósulásában nem a számok a 
fontosak. Gondoljunk csak arra, 
hogy a tanítványok közösségét 
kovászhoz, sóhoz és mustármag-
hoz hasonlította (Mt 13,31-35). 
Mindnyájan tudjuk, hogy a ko-
vászból egy kevés is elég; a kis 
mennyiség is milyen nagy hatás-
sal van tésztára. A csipetnyi só 
mennyiségileg jelentéktelen az 
ételhez viszonyítva, mégis meny-
nyire fontos és nélkülözhetetlen 
a konyhában!

A szociológusok sok mindent 
mondanak és mondhat-
nak a hit és a vallás jele-

néről és jövőjéről, de ha a hit ke-
gyelem, Isten ajándéka, akkor Is-
ten bárhol, bármikor és bárki-
nek megadhatja; tehát a hit jövő-
jét semmiképpen sem lehet a szo-
ciológia törvényeivel meghatá-
rozni. Isten Szentlelke jelen van 
és működik abban a világban is, 
amelyben mi élünk. Ez a mi hi-
tünk és ez a mi reménységünk.

Dolhai Lajos

A bátorító Jézus

Pyrker János László egykori 
velencei pátriárka, majd egri ér-
sek, a bazilika építtetője szüle-
tésének 250. évfordulója alkal-
mából, Pius Maurer az auszt-
riai Lilienfeld ciszterci apátja 
meghívására ünnepélyes szent-
misét mutatott be Ternyák Csa-
ba egri érsek a 13. században 
épült apátsági templomban má-

jus 15-én. Pyrker emléke ma 
is élő Lilienfeldben, hiszen az 
apátság történetének legjelen-
tősebb apátjaként tartják szá-
mon. A szentmisén jelen volt 
Ficzek László általános helynök, 
Czapkó Mihály érseki titkár, 
Varga János a bécsi  Pázmáneum 
rektora, Nagy Andor, Magyaror-
szág ausztriai nagykövete is. 

Pyrker 250

Hivatásgondozó 
lelkigyakorlat

Az Egri Szeminárium ebben 
az évben is várja a hivatásgondo-
zó lelkigyakorlatra azokat a fiú-
kat, akikben él a vágy, hogy Jézus 
Krisztust jobban megismerjék és 
szeressék. A lelkigyakorlat egy 
lehetőség, ahol a Szentlélek meg 
tudja érinteni a fiatalok lelkét. A 
fő célja az Istennel való kapcso-
lat mélyítése, a közös és az egyé-
ni ima gyakorlása, a Szentírás ol-
vasása és értelmezése.

A lelkigyakorlat helye az Eg-
ri Érseki Papnevelő Intézet, Fog-
lár György utca 6. (A felújítások 

miatt ez a Szent János házat je-
lenti). A program augusztus 16-
án (kedden) 18.00 órakor kezdő-
dik és 19-én (pénteken) az ebéd-
del ér véget.

A középiskolás korú, vagy an-
nál idősebb fiatal férfiakat, fiú-
kat várják. Az alsó korhatár 14 
év. Hozzanak magukkal Szent-
írást, jegyzetfüzetet és tollat. 
Jelentkezni Lóczi Tamás spiri-
tuálisnál lehet: loczitamas76@
gmail.com Levélcím: Egri Hit-
tudományi Főiskola, 3300 Eger, 
Foglár György utca 6.

Színvonalas előadásokon, zenei programokon is részt vehettek a fi atalok  Fotó: Balogh Ferenc

Kerényi Lajos atyát 95. születésnapja és pappá szentelésének 70. évfor-
dulója alkalomból Ternyák Csaba érsek köszöntötte  

Igazgatói megbízóleveleket 
adott át Ternyák Csaba egri ér-
sek 2022. július 12-én. Az Eg-
ri Érseki Palota magánkápolná-
jában az Egri Főegyházmegye 
fenntartásában működő iskolák 
közül 13 igazgató vette át a do-
kumentumot.

A közös imádságot követően a 
főpásztor köszöntőjében úgy fo-
galmazott: ünnepi lélekkel kér-
jük Isten áldását szolgálatukra. 
Fontos az igazgatók feladata, a 
jövőt építik, az egyház, a nem-
zet, a család jövőjét.  Ez akkor 
lesz hatékony, ha mindez hitben 
történik – hangsúlyozta az ér-
sek. Érezhető, hogy az intézmé-
nyek átvételekor megfogalma-
zott tervek valóra válnak. Szent 
Benedek előző napi ünnepére 
utalva Ternyák érsek azt mond-
ta: a Római Birodalom megszű-
nése után ő mentette meg Euró-
pát és őrizte a katolikus hitet. Jé-
zus Krisztus örömhírét helyezte 

a közzéppontba. Nekünk is így 
kell tennünk, s megtapasztal-
juk, hogy Krisztussal a minden-
napi munkánk könnyebb lesz, 
és az egész közösség épülését 
szolgáljuk.

Az iskola feladata a hit ébresz-
tése és növelése. Ebben a szolgá-
latban az igazgatókra, mint fon-
tos munkatársakra tekintek – 
hangsúlyozta a főpásztor. Isten 
kezébe kapaszkodva, a hit raci-
onalitását, értelmes válaszát be-
mutatva a mindennapokban, az 
iskolának missziós feladata van. 
Azok felé, akik még nem jutot-
tak el a hitre az Istenbe vetett hit 
boldogságát akarjuk nagy türe-
lemmel, vonzó módon felmutat-
ni intézményeinkben.

A köszöntő után Juhász Fe-
renc pasztorális helynök szó-
lította az intézményvezetőket, 
akik Ternyák Csaba egri érsek-
től átvették megbízólevelüket, 
buzdító szavak kíséretében.

Megbízólevelek 
átadása

Ternyák Csaba érsek az egri 
bazilika megújult kupolája alatt 
celebrál ünnepi szentmisét au-
gusztus 20-án 10 órakor, amely-
re szeretettel várják a híveket. A 
szentmisén felhangzik Joseph 
Haydn miséje a Paukenmesse. 

Előadják: a Cantus Agriensis 
Kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, 
a Miskolci Cardinal Mindszenty 
Kórus és a Miskolci Szent Ferenc 
Kórus és Kamarazenekar, Ger-
gely Péter Pál karnagy vezény-
letével.

Szent István napi 
érseki szentmise



Az elmúlt évekhez hasonló-
an az idén is sok család számá-
ra jelentettek segítséget az isko-
lai táborok. Amint Barta Gábor 
az Egyházmegyei Katolikus Is-
kolai Főhatóság (EKIF) pályá-
zati referense elmondta, az Eg-
ri Főegyházmegye iskoláiban 
többféle tábort szerveztek a ta-
nulóknak. A Kormány pályá-
zatai nagy segítséget jelentet-
tek a táboroztató iskoláknak. 
Az elnyerhető támogatás össze-
ge 400 ezer forint. A kapott ösz-
szegekből hittanos táborokat, 
közösségépítő programokat va-
lósítottak meg. A Bethlen Gá-
bor Alapkezelő közreműködésé-
vel szervezett 3 napos „hittanos 
táborok” elsősorban a közös-
ségépítést szolgálták; itt a val-
lási tartalmak mellett fontos té-
nyező a sport és a vidámság, az 
örömteli együttlét. 

– „Közösségben lenni jó” jel-
szóval több iskolánkban való-
sulnak meg Erzsébet táborok. 
Gyakran napközis formában, 
de sok diákunk jutott el Zán-

kára vagy Fonyódra, a Balaton 
partjára! A Támogató mellett, 
hálás köszönettel tartozunk 
minden pedagógusnak, aki se-
gített a programok megvalósítá-
sában; ezeknek a sikerre vitelé-
ben – mondta Barta Gábor.

Nagyné Lenge Margit intéz-
ményvezető elmondta, hogy a 
kenderesi Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola diákjai és 
a kenderesi plébániához tarto-
zó települések hittanosai júli-
us elején az egyházi közössé-

gi célú programok támogatá-
sa pályázat keretében budapes-
ti kirándulásra indultak. Elláto-
gattak az Aeroparkba, s jártak 
a Szent István Bazilikában is, 
ahol megcsodálták a templomot, 
gyönyörködtek a kupola kilátó-
ból a budapesti panorámában. 

Koscsó Mónika intézményve-
zető arról számolt be, hogy iga-
zán tartalmasan töltötték a nyá-
ri szünetet a tiszaújvárosi kato-
likus iskolába járó diákok. Hat 
héten keresztül tartottak nyári 

napközis táborokat az iskola ta-
nulóinak és város környékén la-
kó hittanos gyermekeknek.

A tiszaújvárosi egyházközség 
napközis hittantáborában Pász-
tor Pascal atya vezetésével vet-
tek részt a diákok. A tábor kü-
lönleges témája az idén: „Ke-
reszténynek lenni, igenis jó!”. 

Szendreyné Miskolczi Má-
ria intézményvezető arról szá-
molt be, hogy a Káli Gárdonyi 
Géza Katolikus Általános Isko-
la diákjai a Határtalanul Prog-
ram keretében ötnapos erdélyi 
tanulmányúton vehettek részt 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
és a fenntartó Egri Főegyház-
megye támogatásával. 

Festői környezetben tölthet-
tek 3 napot a káli diákok Mátra-
szentimre Bagolyirtáson a Stel-
la Katolikus Üdülőben. Prog-
ramjaik között főképp gyalogtú-
rák szerepeltek, melynek kere-
tein belül felkeresték a környék-
beli nevezetességeket, megcso-
dálták a pazar kilátást és szá-
mos élménnyel gazdagodtak.

Lóczi Tamást, az Egyházmegyei Katolikus 
Iskolai Főhatóság (EKIF) elnökét, sátoral-
jaújhelyi plébános atyát nevezte ki Ternyák 
Csaba érsek az Egri Érseki Papnevelő inté-
zet spirituálisává 2022. augusztus elsejé-
től. Írásunkban az új szemináriumi elöljá-
rót kívánjuk bemutatni.

– 1976-ban születtem Jászberényben. Gim-
náziumi tanulmányaim után Veszprémben 
voltam egyetemista, ahol kémia-hittan sza-
kos tanári diplomát szereztem. Hét év tépe-
lődés után igent mondtam az Úr hívására 
és kispap lettem Egerben. 2004-ben szen-
teltek pappá. Egerben és Sárospatakon káp-
lánként szolgáltam, majd titkár lettem Sere-
gély István érsek úr mellett. Ezután két év ta-
nulmányi szabadság következett, amit Kana-
dában, Ottawában töltöttem, ahol kánonjog-
ból licenciátust szereztem. Hazatérve a Frá-
ter György Katolikus Gimnáziumban dolgoz-
tam, mint érseki biztos, később nyolc évig, 
mint igazgató. Négy éve az Egri Érseki Bíró-
ságon is dolgozom, mint bíró. Az elmúlt há-
rom évben pedig esperes és plébános voltam 
Sátoraljaújhelyben. Közben érsek úr megbízá-
sából a katolikus iskolákat is felügyelem, mint 
EKIF elnök. Korábban sok kórusban énekel-
tem, zenekarban hegedültem. Az elmúlt más-
fél évben pedig aktív tagja voltam a sáros-
pataki Művelődés Háza Kamarakórusának, 
amelynek sok szép élményt köszönhetek.

– Ki segítette papi hivatásának felismeré-
sében?

– A jászberényi plébános és káplán 
atyák mellett unokabátyám és egyben 

bérmakeresztapám, a három éve elhunyt 
Stella Leontin atya, akit most a Gondviselés 
kegyelméből a szemináriumi spirituálisi 
szolgálatban is követek. Váci Egyházme-
gyés pap volt, a vele folytatott beszélgetések 
is segítettek hivatásom felismerésében. Ő 
azt vallotta: a hivatás nem egyszerű és nem 
is bonyolult. Kegyelem és ajándék. Nem le-
het önmagunk erejéből választani, és saját 
erőnkben bízva egy életen át megvalósíta-
ni és művelni.

– Milyen tervekkel kezdi meg spirituálisi 
megbízatását?

– Az oktatás és nevelés szolgálata végig-
kíséri életemet. Az elmúlt tanévben két ál-
talános iskolában és egy középiskolában ta-
nítottam hittant hat osztályban. A két utol-
só állomáshelyemen, összesen nyolc tanév-
ben kémiát is tanítottam középiskolák 9-11-
ik évfolyamain. 

Közel két évtizedes tapasztalatom van ta-
nárként a diákok között. Úgy látom, a mai 
fiatalok nehezen tudnak és akarnak dönte-
ni életükről. Sokáig lebegtetnek dolgokat 
nemcsak elköteleződés, de akár egy progra-
mon való részvétel miatt is. Azt hiszik, hogy 
így szabadok, de ez idővel csak szétforgá-
csolja életüket és súlytalanná teszi őket. 
Ebben feltétlenül segítenünk kell őket. Fon-
tos, hogy katolikus iskoláinkhoz és ifjúsá-
gi rendezvényeinkhez eljussanak kispapja-
ink, és hogy minél több érdeklődőnek tud-
junk segítő kezet nyújtani a hivatás felisme-
résének útján. 

Ugyancsak lényegesnek tartom azt, hogy 
az itt formálódó kispapokra jó szívvel rá le-
hessen bízni a híveket papként. Ne omolja-
nak össze az élet kihívásaiban és ne futa-
modjanak meg előle. Stabil Istenkapcsolat-
tal rendelkezzenek, és mindig tudják, kihez 
tartoznak és kinek kell megfelelniük. Le-
gyen bennük tűz és tettrekészség Isten or-
szágának építésére és a lelkek szolgálatára. 
A Gondviselés különleges kegyelme, hogy 
volt gimnáziumomból, a Fráterből két kis-
pappal, szülővárosomból pedig egy volt cser-
késztársammal lehetek egy intézményben.

Homa János
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A megújuló egri 
bazilika
2019 ŐSZÉN kezdődött az egri 
székesegyház külső és bel-
ső felújítása, amely során az 
épület környezete is megszé-
pül. A látványosan megtisztult 
falakon kívül új körmeneti út 
épült, és megújult a főbejárat 
előtti lépcsősor. Az elmúlt na-
pokban lebontották a főhom-
lokzat és a kupola köré épített 
állványzatot és megkezdődött 
a szentély mögötti szakasz és 
a két torony felállványozása. 
Augusztus második felében 
lezárul a felújítás első üteme, 
megnyílik a bazilika főbejá-
rat felőli része, s ezzel együtt 
megkezdődik a szentélynek 
és kapcsolódó tereinek resta-
urálása, amely a tervek sze-
rint 2023. november 30-ra fe-
jeződik be.

Találkozások 
Hétvégéje
MINDEN ESZTENDŐBEN megszer-
vezi a Találkozások Hétvégé-
jét a Házas Hétvége mozga-
lom. Legutóbb, 2022. július 
8-án és 9-én Egerben talál-
kozott több mint száz házas-
pár a Kárpát-medencéből. A 
programokat az egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumban tar-
tották, a szentségimádás-
nak és a záró szentmisének a 
lajosvárosi Szent Lajos temp-
lom adott otthon. A szentmi-
sét Ternyák Csaba egri érsek 
mutatta be, aki szentbeszédé-
ben arra buzdította a házas-
feleket, hogy elevenítsék fel 
kezdeti szerelmüket, a köztük 
lévő - olykor talán megkopott - 
szeretet kapcsolatot, melynek 
mintája Jézus Krisztus egy-
háza iránti szeretete. Felidéz-
te Ács István egykori egri se-
gédpüspök, a Házas Hétvé-
gék szervezője gondolatát: ha 
elromlik valami, nem kidobni, 
hanem megjavítani kell. 

Tagfelvétel az 
Érseki Fiúkórusba
AZ EGYRE NAGYOBB elismerés-
nek örvendő Egri Érseki Fiúkó-
rusban az érettségizők, végző-
sök miatt csökken a létszám, 
ezért hirdetnek felvételt. A kó-
rusvezető, Schmiedmeiszter 
Szilvia elmondta: 6 és 10 év 
közötti fiúk jelentkezését vár-
ják. A próbákat hétfőn és csü-
törtökön kora délután, a ta-
nítási napot követően tartják 
Eger belvárosában. Jelentkez-
ni az egerfiukorus@gmail.com 
e-mail címen lehet.

HÍREK

Móra Ferenc

Kenyérért való 
imádság

Isten, ki végzetünk felett
Úr vagy örömbe, búba,
Ó, légy atyánk s tekints le ránk,
A tékozló fiúkra.
Bűnök tüskéin térdelünk:
Irgalmasságot tégy velünk
S add meg nekünk
A mindennapi kenyerünk!

Imára kulcsolt két kezünk
Csörget csúfos bilincset,
Rab nemzetet, tudjuk mi jól,
Fehér kalács nem illet.
Ha szűkös lesz, ha íze vesz,
Ha csűreink ocsúja lesz:
Add meg nekünk
A mindennapi kenyerünk!

Méltók vagyunk-e, vagy se rá,
Ítéleted ne nézze:
Erdőnek, mely elvénhedett,
Kivágatás a része.
Mi sorsunk: fejsze és fűrész,
De gyönge sarjainkra nézz
S add meg nekünk
A mindennapi kenyerünk!

Ó, hány éhenhaló gyerek
Sír fel hozzád az égre!
Ó, hány szülőnek elpereg
Cseppenként szíve vére!
Teneked is volt egy fiad:
Az inges kis Jézus miatt
Add meg nekünk
A mindennapi kenyerünk! 

A HÓNAP VERSE

Móra Ferenc (1879 – 1934)  
Író, költő, újságíró, régész. Pályá-
ját versírással kezdte, s elbeszélé-
sei, regényei mellett később is írt 
költeményeket. Szépprózáját ki-
tűnő mesélőkészség, higgadt hu-
mor és az élőbeszédhez közelálló 
világos stílus jellemzi. Ismertebb 
művei: Kincskereső kisködmön, 
Rab ember fiai, Zengő ABC, Arany-
koporsó, Ének a búzamezőkről.

Új spirituális a Szemináriumban

Istenbe vetett hittel
A Szent Gellért-díj arany fo-

kozatával tüntette ki Ternyák 
Csaba egri érsek Benei Csabá-
nét, aki 2013. szeptember 1-jétől 
dolgozik az Egri Főegyházme-
gye Oktatási Osztályán. Előt-
te az Angolkisasszonyok rend-
je által fenntartott Sancta Ma-
ria Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alap-
fokú Művészeti Iskola könyvelő-
je, majd gazdaságvezetője volt. A 
laudációban elhangzott, hogy rá-
termettsége, vitalitása, elkötele-
zettsége és pontos munkavégzé-
se okán bízta meg a Főpásztor a 
pénzügyi csoport vezetésével. A 
számok mögött ott van a katoli-
kus keresztény ember, aki Krisz-
tust közvetítve tud embertársai 
felé fordulni: az elöljárók dönté-
seit segíti, az intézményvezetők 

és a gazdasági vezetők munkájá-
nak „biztos hátországa”. 

–  Gyöngyösön születtem, de 
szülőfalumnak a Gyöngyös mel-
letti Atkár községet vallom, ahol 
születésemtől kezdve éltem egé-
szen 1999-ig, amikor Egerbe köl-
töztünk – mondta a kitüntetett. 
–  Édesanyám 9 éves koromtól 
kezdve egyedül nevelt, tőle ren-
geteg szeretetet, törődést kap-
tam, valamint a római katolikus 
neveltetést is. Mélyebb vallásos-
ságom akkor alakult ki, amikor 
1985-ben házasságot kötöttem 
Benei Csabával, akivel jelen-
leg is boldog, szeretetteljes, ösz-
szetartó közösségben élünk. Két 
felnőtt gyermekünk van. Berna-
dett történész, a Főegyházme-
gyei Levéltár tudományos ku-
tatója. Dóra jelenleg Budapes-

ten, járási ügyészként dolgozik, 
2020-ban, Egerben kötött szent-
ségi házasságot. 

Mindig nagyon szerettem a 
gyermekeket, fiatal koromban 
óvónő szerettem volna lenni, de 
ebben az akkori tanáraim nem 
támogattak, ezért szükségmegol-
dásként a hatvani közgazdasági 
szakközépiskolába felvételiztem, 
ahol 1982-ben sikeres érettségi 
vizsgát tettem. A közel 40 éves 
munkaviszonyom alatt – néhány 
év kivételével – főképp pénzügyi-
adminisztratív területen dolgoz-
tam. Idő közben gyarapítottam, 
bővítettem és mindig naprakész-
szé tettem a szaktudásomat, na-
gyon megszerettem ezt a pályát, 
felismertem a szépségeit. Jelen 
voltam több intézmény katolikus 
fenntartásba vételénél. Munkál-

kodtam azon, hogy a fenntartó-
váltás zökkenőmentes legyen. Je-
lenlegi feladatom az Egri Főegy-
házmegye fenntartásában mű-
ködő 55 köznevelési intézmény 
állami támogatásának igénylé-
se, elszámolása, az intézmények 
napi pénzügyeinek koordinálá-
sa. Ez a munka nagyon sokrétű, 
nagyfokú figyelmet, pontosságot 

és odafigyelést igényel. Itt – szá-
mukra láthatatlanul – részese le-
hetek közel 20.000 tanuló neve-
lésének azáltal, hogy közremű-
ködök az óvodás, az általános is-
kolás, a középiskolás gyermekek, 
tanulók oktatásához szükséges 
anyagi feltételek biztosításában. 
Munkám során sok pozitív visz-
szajelzést kapok az intézmények 
igazgatóitól és gazdasági vezető-
itől. 2015 óta Ostoroson élünk, 
ahol az egyházközség képviselő-
testületének tagja vagyok, pénz-
tárosként segítem az egyházköz-
ség munkáját. 

A mindennapi munkámhoz 
segítséget nyújt és erőt ad a Jó-
istenbe vetett hitem. Köszönöm 
Neki, hogy ide vezérelt és ezt 
a munkát végezhettem ennyi 
éven keresztül.  H. J.

2022. AUGUSZTUS

Lóczi Tamás atya közel két évtizedes tanári ta-
pasztalattal is rendelkezik

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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Benei Csabáné

Nyári hittantáborok

Ajándékkönyv 
a végzősöknek

Ballagásukra ajándékkönyvet 
kaptak az Egri Főegyházmegye 
iskoláinak idei végzősei Az Eg-
ri Főegyházmegye a 100 éve el-
hunyt Gárdonyi Géza Isten rab-
jai című művének egy-egy pél-
dányával ajándékozta meg álta-
lános iskoláinak és középiskolá-
inak idén végzett 3200 diákját. 
Ahogy az EKIF vezetői megfogal-
mazták: annak reményében tet-
ték ezt, hogy sokan elolvassák 
majd a könyvet és megértik mon-
dandóját, megérzik üzenetét. 
Gárdonyi Géza naplójegyzetében 
élete legszebb művének nevezte 
az Isten rabjai című regényét.

A tiszaújvárosiak sporttábora öt hétig tartott


