
Ferenc pápa 2023-ra püspöki 
szinódust hirdetett meg, ahol a 
világ minden országából kivá-
lasztott püspökök gyűlnek ösz-
sze, akik tanácsaikkal segítsé-
get nyújtanak Szent Péter min-
denkori utódának az Egyház 
kormányzásában. A Szentatya 
kezdeményezése nyomán ezt a 
szinódust minden egyházme-
gyében széles körű konzultáció 
előzi meg. A soron következő 
szinódus címe: Egy szinodális 
Egyházért: közösség, részvétel 
és küldetés. A szinodalitás min-
denekelőtt azt a sajátos stílust 
jelenti, amely az Egyház életét 
és küldetését jellemzi: Isten né-
pe együtt vándorol, és abba a 
közösségbe tartozik, amelyet az 
Úr Jézus hívott egybe a Szentlé-
lek erejével, hogy hirdesse az 
evangéliumot.

Az Egri Főegyházmegyében 
2022 januárjában veszi kez-
detét a konzultációk szakasza. 
Minden plébánia megkapja azo-
kat a kérdéseket, amelyeket el-
sősorban közösségi megbeszé-
lésekre szántunk (képviselőtes-
tületek, imacsoportok, ifjúsági 
csoportok, családközösségek). 
A kérdések megválaszolására 
2022. február 28-ig lesz lehe-
tőség. Annak érdekében, hogy 
mindenki a számára legked-
vezőbb formát megtalálhassa, 
többféle lehetőséget biztosítunk 
a kérdések megválaszolására. 
Egyrészt lehetőség van online 
kérdőív kitöltésére az egyház-
megye honlapján (https://eger.

egyhazmegye.hu/szinodus), 
másrészt ugyanitt szerkeszthe-
tő dokumentumok is letölthe-
tőek (.docx fájlformátumban), 
amelyet a csoportos megbeszé-
lést követően az alábbi ema-
il címre lehet visszaküldeni: 
(szinodus@egriegyhazmegye.hu).

Szeretnénk megszólaltatni 
egyes célcsoportokat is, akik-
ben hivatásuk és élethelyzetük 
kapcsán sajátos kérdések is fel-
merülhetnek. Számukra a hét 
témakörön túl további kérdé-
seket is összeállítottunk, ezért 
javasoljuk, hogy amennyiben 
lehet, ők csoportosan beszél-
jék meg a kérdéseket. Az aláb-
bi célcsoportokat alakítottuk ki: 
papság, szerzetesek, az érsek-
ség központi intézményeinek 
munkatársai, plébániai közös-

ségek, ifjúsági csoportok, lelki-
ségi mozgalmak és családi kö-
zösségek, karitász csoportok és 
karitatív szervezetek, hitokta-
tók, köznevelési intézmények, 
valamint a felsőoktatási intéz-
mények. A honlapon megtalál-
ható a csoportok munkáját se-
gítő moderátorok elérhetősége, 
akikhez kérdéseikkel fordul-
hatnak.

A szinodális folyamatban va-
ló részvétel az Egyházat abban 
fogja segíteni, hogy olyan konk-
rét lelkipásztori döntéseket hoz-
zon, amelyek megfelelnek Isten 
akaratának, hogy az Egyház 
egyre inkább olyan közösséggé 
legyen, amely gyümölcsözően 
szolgálja az Isten és az emberi-
ség párbeszédét, és a mennyek 
országának eljövetelét.

JANUÁR ÜZENETE

„Taníts meg számot vetni napjaink sorával, 
hogy bölcsességre neveljük a szívünket” 
  (Zsolt 89,12).

Kanonoki 
beiktatás

2021. AUGUSZTUS 1-JEI kinevezé-
sét követően, december 8-án 
főszékesegyházi kanonok-
ká iktatták be Dr. Novák Ist-
vánt, az Eszterházy Károly Ka-
tolikus Egyetem delegált álta-
lános rektorhelyettesét az egri 
bazilikában. A beiktatás ünne-
pi szentmise keretében történt, 
amelyet Ternyák Csaba egri ér-
sek, az Eszterházy Károly Kato-
likus Egyetem nagykancellárja 
mutatott be.

Ökumenikus 
imahét
AZ ÉVRŐL-ÉVRE sorra kerülő öku-
menikus imahét az idén 2022. 
január 16-tól 23-ig tart. Az ima-
hét anyagát a Közel-Keleti Egy-
házak Tanácsa állította ösz-
sze, amelynek fő üzenete így 
hangzik: „Láttuk az ő csillagát 
napkeleten, és eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.” / „Láttuk csilla-
gát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy bemutassuk neki hódo-
latunkat” (Mt 2,2). Főegyház-
megyénkben a szokott módon 
tartjuk a rendezvénysorozatot. 
Részletes programok a templo-
mokban. 

Megáldották a 
csányi templomot
A KORMÁNY által meghirde-
tett Magyar Templom-felújítá-
si Program keretében elnyert 
15 millió forintos támogatás-
ból újult meg Csány katolikus 
temploma. A munkákat a helyi 
egyházközség 5 millió, helyi ön-
kormányzat 1 millió, az Egri Fő-
egyházmegye 15 millió forinttal 
támogatta. Az épületet Ternyák 
Csaba egri érsek hálaadó 
szentmisén áldotta meg.
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Boldog új évet! Az új eszten-
dő első napjaiban gyak-
ran elhangzik ez a szép kö-

szöntés. Nem csupán azért, mert 
ez így szokás. Ennek az újévi jó-
kívánságnak mély gyökerei van-
nak az emberi lélekben. Az új 
naptári év kezdetén tele vagyunk 
reménnyel, bizakodással, de ta-
gadhatatlan, hogy a félelem is je-
len van a lelkünkben. Aggoda-
lommal tekintünk a bizonyta-
lan jövőbe, mert nem tudhatjuk, 
hogy mit hoz a holnap. Tudjuk, 
és érezzük is, hogy a jövő nem 
kizárólag tőlünk függ. Elsősor-
ban és mindenekelőtt Istentől, a 
mi mennyei Atyánktól, de attól a 
közösségtől is, amelyben élünk. 

Dosztojevszkij, a nagy orosz 
író A Karamazov testvérek című 
regényében a bölcs szerzetes, 
Zoszima sztarec ajkára adja a 
következő szavakat. „Sok dolog 
rejtve marad előttünk a Földön, 
de helyette egy titokzatos, rejtel-
mes felismerés arról értesít, hogy 
eleven kapcsolatban élünk egy 
másik világgal, egy magasabb, 
nemesebb világgal.” A hívő em-
ber számára ez bizonyosan azt je-
lenti, hogy az idő, illetve egész lé-
tünk az örökkévalóságra támasz-

kodik: ott keressük az életünk 
végső célját és erkölcsi erőfeszíté-
seink értelmét. Életünknek ez a 
kerete a teremtéssel kezdődött, és 
a világ végén, az utolsó ítélettel 
ér véget. Olyan időszak, amelyet 
nekünk, embereknek kell megtöl-

tenünk értelmes, Krisztus mérté-
ke szerinti emberhez méltó tarta-
lommal, és itt a földi élet küzdel-
mei közepette kell önmagunkat 
méltóvá tenni az örök életre.

Az idő keretén belül valósul 
meg Isten üdvözítő terve is. Az 
emberiség nagy adventje évez-
redeken keresztül tartott, amíg 
a Szentírás szava szerint elér-
kezett az idők teljessége és Is-
ten Fia emberré lett, hogy meg-
váltson és üdvözítsen bennün-
ket. Krisztus üdvözítő tevékeny-
sége is az Egyházban, a Szent-
lélek által, időben valósul meg 
számunkra. Az evangéliumi pél-
dabeszéd szerint vannak talen-
tumaink, amiket be kell fektet-
nünk, kamatoztatnunk kell. En-
nek módjában teljesen szabadok 

vagyunk. Így válhat kezünkben 
értékké; kinccsé kötelességeink 
teljesítésében, terveink megvaló-
sításában. Beszélhetünk azon-
ban eltékozolt, elpazarolt időről 
is, amelynek percei, órái vagy 
napjai üresen és terméketlenül 

peregnek ki ujjaink közül.
Az idő, az éveink száma tehát 

elsősorban esély, hogy az örök 
üdvösség lehetőségét fölismerjük 
és befogadjuk, ezért hordoz sú-
lyos felelősséget magában. Jézus 
szavai szerint „jaj annak, aki 
nem ismeri föl az Ő látogatásá-
nak idejét” (vö. Lk 19,44). Ezért 
szüntelenül visszhangoznia kell 
lelkünkben Szent Pál figyelmez-
tetésének. „Itt az óra, hogy föléb-
redjünk az álomból. Hiszen üd-
vösségünk egyre közelebb van” 
(Róm 13,11). Amennyiben fölis-
mertük az Úr napját, még akkor 
sem bizakodhatunk el, hiszen 
az időnek minden percét föl kell 
használnunk, hogy életünk ne 
váljék meddővé, hiábavalóvá, 
haszontalanná.

A hit és a szeretet mellett a ke-
resztény remény erénye is fon-
tos az életünkben. A remény 
nem egyszerű várás és várako-
zás, hanem az ember egész való-
ját betöltő, egzisztenciális maga-
tartás. Bízom abban, hogy az Is-
ten jelen van az életemben és se-
gít rajtam, hogy jól fel tudjam 
használni a nekem szánt éveket. 
Reményünknek tehát biztos ga-
ranciája van! Isten mindenha-
tósága és irántunk való szerete-
te, amely Jézus Krisztus megtes-
tesülésében és megváltásában 
kézzel fogható valósággá lett 
számunkra. 

Az új esztendő küszöbén tu-
datosítsuk magunkban 
ezt a keresztény reményt. 

 Mindnyájunkat segíthet ebben 
Alacoque Szent Margit lelki ve-
zetőjének, Boldog Kolombiere 
Kolosnak az imádsága. „Az em-
berek megfoszthatnak becsüle-
temtől, vagyonomat elveszíthe-
tem, a betegség elveheti erőmet, 
az eszközök hiányozhatnak, 
hogy Neked szolgáljak, a bűn 
megfoszthat kegyelmedtől, de a 
Beléd vetett reményemtől soha. 
Ezt megőrzöm életem utolsó le-
heletéig.”  Dolhai Lajos

Időben élünk

Január
L e k t o r o k -
ká avatta a 
harmadéves, 
akolitusok-
ká a negyed-
éves kispa-
pokat január 
17-én ünne-
pi szentmise 
keretében az 
egri bazilikában Ternyák Csaba 
érsek. Az ötödéves kispapokat 
pedig befogadta a szent rendek 
jelöltjei közé az úgynevezett ad 
missio keretében. 

Február
Bíró László katonai ordináriusi 
címéről való lemondását elfo-
gadva Ferenc pápa 2021. febru-
ár 18-án Berta Tibort, a Katonai 
Ordinariátus általános helynö-
két a Katonai Ordinariátus püs-
pökévé nevezte ki. 

Március
Az Egri Főegyházmegyében 
Ternyák Csaba érsek zártkörű 
szentmisén nyitotta meg a Csa-
lád évét az egri bazilikában, 
2021. március 19-én, Szent Jó-
zsef főünnepén. 

Április
A parlament 2021. április 27-
én határozott az Eszterházy Ká-
roly Egyetem fenntartói jogának 
az Egri Főegyházmegye részé-
re történő átadásáról és az eh-
hez kapcsolódó vagyonjuttatás-
ról. Az intézmény 2021. augusz-
tus 1-jétől Eszterházy Károly Ka-
tolikus Egyetemként működik.

Május
Pünkösdvasárnap hatvanöt fia-
talnak szolgáltatta ki a bérmá-
lás szentségét az egri baziliká-
ban Ternyák Csaba érsek. A je-
löltek felkészítését Vízi János 
káplán végezte. 

Június
Ternyák Csaba egri érsek június 
19-én az egri bazilikában Hágen 
Pál Tamás, Kerekes Gábor, Pé-
ter Vilmos, Michele Gervasoni, 
Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis 
akolitusokat diakónussá, Jorge 
Luís Altamirano Mendez és No-
el Benedict Antasoda Tajos dia-
kónusokat áldozópappá szentel-
te. A jelöltek a Redemptoris Ma-
ter Egyházmegyei Missziós Sze-
mináriumban, illetve az Egri 
Érseki Papnevelő Intézetben ké-
szültek a szentelésre. 

Július
Ozsvári Csaba ötvösművész al-
kotása, a Missziós Kereszt, az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus missziós szim-

bóluma – több egyházmegyei 
templomot követően - július 30. 
és augusztus 2. között volt látha-
tó az egri bazilikában. 

Augusztus
Az Egri Fő-
egyházme-
gye közneve-
lési és szak-
képző intéz-
ményeinek 
pedagógusai 
és lelkipász-
torai kaptak 
meghívást 
arra a főegyházmegyei tanév-
nyitóra, amelyet augusztus 26-
án a mezőkövesdi Jézus Szíve 
templomban tartottak. A szent-
misét Ternyák Csaba egri érsek 
és Marton Zsolt váci püspök mu-
tatta be az iskolák lelkipásztora-
inak koncelebrálásával. 

Szeptember

Szeptember 5-e és 12-e között 
tartották meg a Budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszust. Egyházmegyénkből is 
sokan utaztak a fővárosba, hogy 
részt vehessenek a programo-
kon. A vasárnapi záró szentmi-
sét, melyen többszázezren vettek 
részt, Ferenc pápa mutatta be.  

Október
A világ minden egyházmegyé-
jében október 17-én vette kezde-
tét a vatikáni püspöki szinódus-
hoz vezető szinodális folyamat. 
Főegyházmegyénkben Ternyák 
Csaba érsek az egri bazilikában 
hirdette meg a 2023-ig tartó fo-
lyamat kezdetét. 

November
November 13-tól rendezték meg 
a XIV. Őszi Szent Erzsébet Na-
pokat, Sárospatakon. 19-én este 
gyertyás körmenet vitte Szent 
Erzsébet ereklyéjét a bazilikától 
a várkápolnába, ahol a szentmi-
sét az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Történelmi Társaság élő és 
elhunyt tagjaiért mutatták be.

December
A főegyházmegye védőszent-
je, Szent János apostol és evan-
gélista ünnepén, december 27-
én, az egri bazilikában, az ün-
nepi szentmisét követően meg-
áldották azokat a borokat, ame-
lyeket az egri borvidék termelői 
helyeztek el az oltár előtt.

Összeállította: Homa János

2021-ben történt

Ternyák Csaba

Marton Zsolt 



Második alkalommal ítélték 
oda az Egri Főegyházmegye ál-
tal 2020-ban alapított Pyrker-
díjat, amelyet Felsőőri Pyrker 
János László pátriárka-érsek, az 
egyházmegye 71. főpásztora, 
az MTA tiszteleti tagja, a mű-
vészetek mecénása, a német 
nyelvű irodalom számontartott 
alakja, a szegények, elesettek 
állhatatos pártfogójának emlé-
kére alapították.

Ez a díj az Egri Főegyházme-
gye legrangosabb kitüntetése-
ként a Jézus Krisztus evangéli-
umát hitelesen megélő és tevé-
kenységükkel a főegyházmegye 
küldetését támogató személyek-
nek adományozható. A díjazott 
személyéről a főpásztor dönt a 
Tanácsosok Testülete javaslatai-
nak meghallgatása után. A díjat 
évente egy alkalommal, a pátri-
árka-érsek 1847. december 2-án 
bekövetkezett halálának évfor-
dulóján a főegyházmegye érse-
ke adja át.

Ebben az évben a kitünte-
tést Anna Maria Federici, a 
Neokatekumenális Út itiner 
katekétája vehette át, aki 1946. 
július 20-án született Rómában, 
olasz édesapától és magyar édes-
anyától. A római La Sapienza 
Egyetemen szerzett diplomát po-
litikatudomány szakon. Ugyan-
ezen a szakterületen szerzett ké-
sőbb doktori fokozatot a párizsi 
Sorbonne Egyetemen. Ezután a 
Pápai Gergely Egyetemen elvé-
gezte a vallástudomány szakot.

A Neokatekumenális Út-
tal a római Kanadai Vértanúk 
Plébánián találkozott, majd 
1968 végén elindult az Úton és 
ugyanezen plébánia formálódó 

neokatekumenális közösségé-
nek a tagjává vált. 1972-től, mint 
itiner katekéta számos ország-
ban teljesített küldetést az evan-
gélium hirdetésében és új közös-
ségek alapításában. 

1985-ben küldték Magyaror- 
szágra, azóta a Neokatekume-
nális Út országos felelőse. Ha-
zánkban jelenleg 50 neokateku-
menális közösség működik. A 
legtöbb Budapesten található, de 
kiemelkedő még a pécsi, a szé-
kesfehérvári, az egri és a miskol-
ci közösség. Ezen kívül négy vá-
rosban (Egerben, Miskolcon, Bu-
dapesten és Debrecenben) műkö-
dik Missio ad Gentes közösség.

A Neokatekumenális Út egyik 
gyümölcse az egri Redemptoris 
Mater Egyházmegyei Misszi-
ós Szeminárium. Ternyák Csa-
ba, egri érsek 2012. április 12-

én (Nagycsütörtökön), a Jeruzsá-
lemi utolsó vacsora termében ír-
ta alá a szeminárium alapítóleve-
lét, amelynek a Vincés Nővérek 
volt egri kolostora ad otthont. Az 
elmúlt 9 évben összesen 37 nö-
vendéke volt a háznak, akik Eu-
rópa, Észak- és Dél-Amerika, va-
lamint Ázsia különféle országai-
ból érkeztek A szeminárium ed-
dig 7 papot adott az egyházme-
gyének. Jelenleg 3 diakónus a 
papszentelést megelőző plébáni-
ai gyakorlatát tölti, és további 10 
növendék készül a papságra. 

Anna Maria Federici az evan-
gelizációban végzett buzgó te-
vékenységéért, a keresztény hit 
megújítása érdekében tett erőfe-
szítéseiért, és a Redemptoris Ma-
ter Missziós Szeminárium létre-
jöttének elősegítésért vehette át a 
rangos elismerést a főpásztortól.

Köszöntőjében az érsek rámu-
tatott, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
után számos közösség született, 
amelyeknek az volt a célja, kül-
detése, hogy az egyház megúju-
lásában segítsen. Az egyik ilyen 
közösség a Neokatekumenális 
Út közössége is. Ternyák érsek 
háláját fejezte ki a közösségnek, 
köztük a kitüntetettnek, hogy 
küldött papokat az egyházme-
gyébe, akik szolgálják a misszi-
ós megújulást, akik segítségével 
felfedezzük a keresztség egész 
életre és az örök életre ható érvé-
nyét. „Mindannyiunknak, min-
den megkeresztelt embernek 
missziós hivatása van. Tanúsá-
got kell tenni hitünkről, hogy a 
bennünk élő öröm, Jézus Öröm-
híre másokra is hatással le-
gyen.” – fogalmazott a főpásztor.
 Pap Ildikó

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Az élet védelmében

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY Katoli-
kus Egyetem együttműködési 
megállapodást kötött az Alap-
vető Jogok Biztosának Hivata-
lával. Az emberi jogok ismere-
te és tisztelete rendkívül fon-
tos - hangsúlyozta Dr. Ternyák 
Csaba, egri érsek, az egye-
tem nagykancellárja. Az élet-
hez való jog, a fogantatástól a 
természetes halálig a legalap-
vetőbb jog, különösen napja-
inkban, amikor úgy érzékel-
jük, hogy olyan világban élünk, 
ahol ez sokszor csorbát szen-
ved. Az együttműködés jegyé-
ben az Eszterházy Károly Ka-
tolikus Egyetemen a pedagó-
gusképzésben és több más 
mellett a gyermekjogok terüle-
tén is meg kell jelennie az élet-
védelem gondolatának. Dr. 
Kozma Ákos az alapvető em-
beri jogok biztosa elmondta: 
mindkét fél számára gyümöl-
csöző ez a kapcsolat, számí-
tanak az egyetem szakmai tu-
dására és a kölcsönösség je-
gyében az Alapvető Jogok Biz-
tosának Hivatala is átadja ta-
pasztalatait. Dr. Pajtókné Dr. 
Tari Ilona, az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem rekto-
ra úgy fogalmazott: az egye-
tem az alapvető értékeket, az 
emberi életet, a teremtett vi-
lág tiszteletét a mindennapok-
ban is megjeleníti, s ezek a tu-
dományos anyagok, rendezvé-
nyek témáiban is szervesen je-
len vannak.

Eredményhirdetés
A CSALÁD ÉS SZENT JÓZSEF ÉVÉBEN 
a Főegyházmegyei Kateketikai 
Konzultációs Iroda „A keresz-
tény család: az ember szolgá-
latában álló közösség” címmel 
pályázatot hirdetett az Egri Fő-
egyházmegye hittancsoport-
jai számára. A határidőre be-
érkező portfóliók bemutatás-
ra kerültek a Főegyházmegye 
Facebook oldalán, ahol 2021. 
november 5-14. között, össze-
sen 2790-en szavaztak a szá-
mukra legszimpatikusabbnak 
tartott portfólióra. A facebook-
os közönségszavazatok alap-
ján, az első helyezettnek járó 
150.000 Ft-os jutalmat a Segí-
tő Szűz Mária Leányai nővérek 
egri Don Bosco Oratóriuma, a 
másodikat megillető 100.000 
Ft-ot, a vámosgyörki plébánia 
ovis csoportja, míg a harmadik 
helyezés 50.000 Ft-os díját a 
vámosgyörki plébánia iskolás 
csoportja nyerte. A Főegyház-
megye módszertani különdí-
jával járó 150.000 Ft-os juta-
lomban a vattai plébánia cso-
portja részesült. 

HÍREK

Móra Ferenc

Ima
Virágok lélegzésével, kalászok könnyével,
madarak reggeli énekével,
fölszálló füst ezüstfátyolával is
fölemelem Hozzád lelkem szavát,
én Uram, Istenem,
Akinek keze betölt mindeneket
az Ő áldásával.

Akit köszönt a búzavirágok lélegzése,
a föld párája, a pitypalattyok vetése.
Akit illet itt minden dicséret és dicsőség.
Akinek láthatatlan keze
igazgatta a búzaszálat attól kezdve,
hogy kizöldült a mag
a föld meleg szívén.
Aki vigyázott rá,
hogy kősziklára ne hulljon a mag,
hogy az ég madarai ki ne szedjék,
hogy a mezők vad füvei
el ne egyék-igyák előle a nap világát
és az egek harmatát.

Egész esztendőn keresztül
szüntelen magasztal Téged az emberi szív
Kelettől Nyugatig,
naptámadattól napáldoztáig,
mert mikor egyik szögletében aratnak,
a másikban vetnek a földnek,
s egyszerre készítesz magadnak dicséretet
az ekevas nyikorgásából
és a kasza pengéséből,
a magvető verejtékéből,
akitől fogant a föld méhe,
és az anya örömkönnyéből,
amely ráperdült az új kenyérre,
mikor az első karajt szegi
belőle gyermekének.

Szüntelenül magasztaljanak Téged
a föld szépségei és erői
az emberek szívével együtt
a Te örök dicsőségedre!

A HÓNAP VERSE

Móra Ferenc (1879 – 1934) Író, 
költő, újságíró, régész. Legismer-
tebb művei: Kincskereső kisköd-
mön, Rab ember fiai, Zengő ABC, 
Aranykoporsó, Ének a búzame-
zőkről.
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A díjat Anna Maria Federici, a Neokatekumenális Út itiner katekétája vehette át  Fotó: Federics Róbert
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Átadta az egri érsek a Pyrker-díjat

A 100 éves múltra visszate-
kintő egri Andrássy György Ka-
tolikus Közgazdasági Techni-
kum, Gimázium és Kollégium 
angol nyelv szakos tanára, Dr. 
Somogyi Istvánné a Szent Gel-
lért-díj arany fokozatát vehette 
át Ternyák Csaba érsektől a fő-
egyházmegyei tanévnyitón. 

Ahogy a tanárnőről elmond-
ták: csendes, lelkiismeretes, 
pontos, következetes pedagó-
gus. Hitét bátran valló és vál-
laló római katolikus, ötgyerme-
kes édesanya. Nem csupán a sa-
ját gyermekeit neveli. Osztály-
főnökként és szaktanárként is 
mindig szem előtt tartja tanít-
ványai lelki előmenetelét is. Fel-
adatának tekinti a szegény sor-
sú, hátrányos helyzetű diákok 
sorsának jobbítását. Számta-
lan alkalommal szervezett élel-
miszer- vagy ruhagyűjtést egy-
egy rászoruló tanuló számára, 
akit szabadidőben angolra taní-
tott. Hosszú évek óta a Fokoláre 
Mozgalom tagja, rendszeresen 
részt vesz a lelkigyakorlatai-
kon. Az evangéliumi élet iga-

zi példaképe a tantestület szá-
mára.

– Egerben születtem katolikus 
családban – tudtuk meg a tanár-
nőtől. – Szüleim 1955-ben a leg-
vadabb kommunista időkben, ti-
tokban házasodtak össze az eg-
ri Ferences templomban. Hár-
man vagyunk testvérek, én szü-
lettem harmadikként a Rita ne-
vet is azért kaptam, mert a 60-as 
években nem volt könnyű 3 pici 
gyereket nevelni, és Szent Rita a 
lehetetlen helyzetek védőszentje. 
Vasárnaponként mi mindig kö-
zösen mentünk a szentmisére.

 Az általános iskolát a 10-es is-
kolában, a gimnáziumot pedig a 
Dobó István Gimnáziumban fe-
jeztem be. Itt erősödött meg ben-
nem az elképzelés, hogy a nyel-
vekkel szeretnék foglalkozni és 
valamilyen formában emberek-
kel kapcsolatos munkát végezni. 
Az egri Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskolán végeztem orosz-angol 
szakon, de akkor még nehéz volt 
ezzel a két szakkal elhelyezked-
ni, mert angolt csak kevés isko-
lában tanítottak, ezért egy évig 

angol fordítóként dolgoztam az 
Egri Dohánygyárban. Férjem-
mel, 1979-ben kötöttünk házas-
ságot és öt gyermekünk szü-
letett: Mónika, Patrícia, Márk, 
Dávid és Rita. Mindannyian hí-
vő emberekké váltak és elkö-
telezetten végzik munkájukat, 
egy közgazdász, három orvos és 
egy gyógytornász lett közülük. 
Nagy örömömre szolgál, hogy a 
vasárnapi miséken mindannyi-
an részt vesznek.

Tanári pályámat az Angolkis-
asszonyok Intézetében kezdtem 

25 évvel ezelőtt. Akkor még ál-
talános iskola és leánygimnázi-
um volt. Testvérkapcsolat fűzte 
az iskolát a Mainz-i Ward Maria 
iskolához, ahová évente utazhat-
tak a diákok és nemzetközi ta-
lálkozókon vehettek részt 2000 
után. Én Németországba és Por-
tugáliába kísértem el a gyereke-
ket, így jutottam el Fatimába.

Öt évvel ezelőtt a Ward Ma-
ria Iskola beolvadt az Andrássy 
György Katolikus Közgazdasági 
Technikum, Gimnázium és Kol-
légiumba, így ennek az intéz-

ménynek a tanára lettem. Ma-
gas színvonalú oktató munka, 
pezsgő diákélet, elkötelezett ta-
nárok fémjelzik ezt az iskolát. 
Az itt tanuló diákoknak nagyon 
sok lehetőségük van a fejlődésre 
az angol nyelv területén. Fontos-
nak tartjuk, hogy minél hama-
rabb nyelvvizsgát szerezzenek 
a tanulók legalább egy nyelvből, 
de ha lehetőség van rá még a má-
sodik idegen nyelvből is. 2020-
ban a végzős diákjaim közül 16-
ból 15-nek sikerült a nyelvvizs-
gája. Szerteágazó nemzetközi 
kapcsolattal rendelkezik az is-
kola, tehát a jól tanuló diákok 
nemzetközi tapasztalatot is sze-
rezhetnek tanulmányaik során. 

Tagja vagyok a Fokolare moz-
galomnak, amelynek alapvető 
gondolata a felebarát, a másik 
ember, adott esetben a diák sze-
retete – tudhattuk meg a kitün-
tetett tanárnőtől. – A felebarát 
lehet a szomszédom, a családom 
egy tagja vagy a tanítványom. 
Az ő szolgálatukban láttam az 
én hivatásomat a múltban és lá-
tom a jövőben is. Homa János

Dr. Somogyi Istvánné nem csupán a saját gyermekeit neveli

Alapvető a felebarátunk szeretete

A betlehemkészítő pályázatra 
december 10-ig lehetett bekül-
deni a pályaműveket, amelyek-
ből február 2-ig kiállítás látha-
tó az egri Érseki Palota Kulturá-
lis, Turisztikai és Látogatóköz-
pontban. Eredmény hirdetésre 
az érseki palota udvarán, dec-
ember 11-én, a harmadik adven-
ti gyertya meggyújtásakor ke-
rült sor. Hernádfői Csaba, a lá-
togatóközpont igazgatója ismer-

tette a betlehemkészítő pályázat 
eredményét. Elmondta: idén 155 
pályamű érkezett. 1. helyezet-
tek Kótai Daniella és Budai Lí-
via, a felsőzsolcai Szent István 
Katolikus Általános Iskola ta-
nulói lettek. 2. helyen a Jászapá-
ti, Gróf Széchenyi István Katoli-
kus Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskola Rajzszakköre 
végzett, Mihályi Gellért István 
8/A osztályos tanuló vezetésé-

vel. 3. helyezett pedig a Mező-
kövesdi Széchenyi István Kato-
likus Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium 11/A osztá-
lya által készített betlehem lett. 
Tíz különdíjat is kiosztottak. 

A kiállított művekre a láto-
gatók is szavazhatnak, így egy 
közönségdíjat is átadnak majd. 
Az alkotásokat Czibere Zsolt 
felsőtárkányi plébániai kor-
mányzó áldotta meg.

Megáldották a betlehemeket
Új szobrokkal gazdagodott 

az egri Érseki Palota, melyeket 
Ternyák Csaba érsek áldott meg 
december 23-án. 

Az érsekség középső kert-
jében kapott helyet Kovács Je-
nő szobrászművész Jó Pásztort 
ábrázoló bronzból készült élet-
nagyságú alkotása vállán az el-
tévedt báránnyal. 

Az úgynevezett felső kertben 
kaptak helyet Marco Casagrende 

Hit, Remény, Szeretet hármas al-
legóriájának kőből faragott ere-
deti szobortöredékei.

Ezek az alkotások évtizedek-
kel ezelőtt kerültek le a székes-
egyház homlokzatáról, mert 
olyan rossz állapotban voltak, 
hogy akkor újrafaragták őket. 
Az eredeti alkotások közül má-
ra egyedül a Remény alakjának 
egy részét sikerült nagy mű-
gonddal restauráltatni. 

Új szobrok az Érsekségen


