
A feltámadt Krisztus életé-
nek jelképe a megszentelt tűz, 
lángjának szétosztásával és a 
húsvéti gyertya meggyújtásá-
val kezdődött el a nagyszom-
bat esti szertartás az egri Ba-
zilikában. Felcsendült ezután a 
Dicsőség, kigyúltak a fények, a 
világosság győzött a sötétség 
felett. Feltámadt Krisztus!

Szentbeszédében Ternyák 
Csaba egri érsek úgy fogalma-
zott: ezen az éjszakán a törté-
nelem legnagyobb eseményére 
emlékezünk. Egy ember meg-
halt, feltámadt és visszajött a ha-
lálból: új világ köszöntött az em-
beriségre. 

„Megható és elgondolkodta-
tó, hogy a ma esti húsvéti vigí-
lia elején nem féltünk a sötét-
ségben, mert a húsvéti gyertya 
fénye egy kicsit bevilágította a 
templomot.” – idézte fel a főpász-
tor a szertartás kezdetét. Ez az éj-
szaka megerősíti bennünk az el-
kötelezettséget, amikor lélekben 
csatlakozunk két testvérünkhöz, 
akik hosszas készület után ma 
a keresztség szentségében meg-
tisztítják lelküket és újjászület-
nek Krisztusban. Mi, régen meg-
kereszteltek pedig továbbra is 
Krisztushoz akarunk tartozni, 
ezért újítjuk meg keresztségi ígé-
reteinket, és ismét ellene mon-
dunk a Sátánnak és minden cse-
lekedetének és megígérjük, hogy 
a katolikus anyaszentegyházban 
Istennek szolgálunk.

A homíliát a keresztelés litur-
giája követte, amelyben két fel-
nőtt járult a beavató szentsé-
gekhez, azaz a keresztséghez, 
a bérmáláshoz, és az Eucharisz-
tiához. Ezután a hívek közösen 

megújították keresztségi foga-
dalmukat.

***
Feltámadt Krisztus! Valóban 

feltámadt! E szavakkal köszön-
tik ma egymást a keresztények 
szerte a világon, hiszen ez az 
öröm áthatja életünket! Jézus 
Krisztus feltámadásának örö-
me meghozta a mi feltámadá-
sunk örömét is! – ezekkel a gon-
dolatokkal kezdte meg a húsvét-
vasárnapi szentmisét Ternyák 
Csaba érsek. 

Életre szóló emlék számomra 
– mondta szentbeszédében a fő-
pásztor-, amikor kispapként Já-
ki Teodóz atya elvitt bennün-
ket a Győr közeli Kunszigetre 
egy húsvét hajnali Krisztus-ke-
resésre. Az asszonyokhoz csat-
lakoztunk hajnali imádságra a 
templomtól egészen a temetőig. 
Égő gyertyával vonultunk végig 
a falun és eljutottunk a temető-
be, ahol aztán mindenki a hozzá-

tartozója sírjához ment, hogy el-
vigye Krisztus feltámadásának 
örömhírét. Ez az örömhír min-
denkinek szól, élőknek és hol-
taknak egyaránt. Ez az ősi szo-
kás Mária Magdolnára emlékez-
tet minket, hiszen ő is azért fu-
tott, hogy elmondja: Feltáma-
dott! Ezt teszik a kunszigeti asz-
szonyok is, amikor halottaiknak 
elviszik a feltámadott örömét, hi-
szen Krisztus feltámadása nem 
lehet a világtörténelem elszige-
telt, egyedi eseménye. Ha egy 
Valaki visszajött a halálból ez 
azt jelenti, hogy van feltámadás! 
Ha pedig van feltámadás, akkor 
az mindenkire érvényes. Ez az, 
ami életünk minden napján örö-
münk igazi oka. Ez a keresztény 
öröm forrása: bármi történhet 
velünk, bármilyen nagy tragé-
dia érhet bennünket, ez az alap-
vető öröm ott van az életünkben.

Majd az érsek az ukrajnai há-
ború borzalmairól és a világ töb-

bi szenvedéséről elmélkedett. El-
mondta: az a világ, amelyet Is-
ten készített számunkra, a Jele-
nések könyvének látomásában 
tárul elénk az Ő világában nem 
lesz többé halál, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fáradtság!

Jézus győzött a halálon, de lát-
juk, a régi világ követeli a jussát: 
a gonosz erők, a bűn, az árulás 
továbbra is jelen vannak a világ-
ban. Mit tehetünk mi? Választa-
nunk kell nap, mint nap. Mi Jé-
zust választjuk, mert hisszük, 
hogy egyedül az ő feltámadása 
nyit új horizontokat az egész em-
beriségnek. Benne találjuk meg 
a keresztény remény igazi alap-
ját. Hisszük, hogy a mi remé-
nyünk túlmutat a földi élet kere-
tein, az idők végén megvalósuló 
új égre és új földre, az új Jeruzsá-
lemre vonatkozik - zárta homíli-
áját Ternyák Csaba egri érsek.

Bérczessy András
Domán Vivien

MÁJUS ÜZENETE
„Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus 
Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem
a világot, és engem is a világnak”  (Gal 6,14). 

Megvalósult a bánhalmiak egyik vágya  Fotó: Federics Róbert  
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Húsvét ünnepe az egri bazilikában

A világosság győzött
a sötétség felett

JEGYZET

A húsvét-várás, a húsvét ün-
neplése a keresztény em-
ber számára nem csupán 

néhány órás eufóriás állapot. 
Nemcsak néhány ünnepi hangu-
latban eltöltött nap, melynek so-
rán rövid időre elfeledjük mind-
azt, ami mögöttünk van, – gon-
dok, megpróbáltatások, szenve-
dés – és nem gondolunk a bizony-
talan jövőre. Jézus feltámadásá-
nak megünneplése, a húsvéti idő 
nem fejeződik be húsvéthétfőn, 
hanem egészen pünkösdig tart. 
Ötven napon át hitből fakadó 
örömmel énekeljük vagy mond-
juk az alleluját és arra gondo-
lunk, hogy Jézus szenvedése, ha-
lála és feltámadása által megvál-
tott bennünket. Görögkatolikus 
testvéreink a húsvéti időben vé-
gig így köszöntik egymást: „Fel-
támadt Krisztus – Valóban feltá-
madt!” Liturgiájukban pedig min-
den nap hitből fakadó örömmel 
éneklik: „Feltámadt Krisztus ha-
lottaiból, halálával legyőzte a ha-
lált, és a sírban levőknek életet 
ajándékozott”.

Húsvét a feltámadás ünnepe. 
Tartalma egyedül Krisztus ha-
lálból való dicsőséges feltáma-
dása. Míg a karácsonyt lehet hit 
nélkül is ünnepelni, mint a csa-
lád és a szeretet ünnepét, húsvét 

napjával a kevésbé vallásos em-
ber nem tud mit kezdeni. Mind-
ez nem azt jelenti, hogy a hús-
vétnak ne lenne egyetemes embe-
ri mondanivalója, hiszen életünk 
legégetőbb kérdéseire hozza meg 
Isten üzenetét. Valamilyen formá-
ban mindannyian foglalkozunk 
létünk végső értelmével: Érde-
mes- különbséget tenni jó és rossz 
között? Van-e értelme áldozatok 
árán is törekedni az igazságra, a 
jóságra vagy az emberiességre? 
Tényleg van-e reményünk arra, 
hogy elérhető az a boldogság, 
amelyre szívünk mélyén annyira 
vágyakozunk? Mi lesz velünk, ha 
meghalunk? A halállal minden-

nek vége, vagy pedig tényleg van 
valami folytatás?

Az Egyház, a feltámadt és 
mindörökkön élő Krisztusban hí-
vők közössége az apostolok óta 
ezekre a kérdésekre nem elméle-

ti választ ad, hanem a feltáma-
dás tanújaként van jelen a világ-
ban. Azt hirdeti, hogy Jézus életé-
ben, szenvedésében, halálában és 
feltámadásában feleletet kaptunk 
földi életünknek ezekre a nagy 
problémáira. Mint az evangéliu-
mok tanúsítják, az Egyház kez-
dettől fogva vallotta, hogy Jézus 
halála nem üres tragédia, nem 
a gonoszság győzelme. Az lenne, 
ha nem támadt volna fel a halál-
ból. Akkor ő is egyike lenne azok-
nak, akik hiábavaló küzdelmet 
folytattak a bűn és a halál ellen. 
Feltámadása azonban azt igazol-
ja, hogy az embert teremtő és üd-
vözíteni akaró Isten a kezében 

tartja a világ sorsát, és a gyarló-
ságok, a gonoszság, sőt tragédiák 
ellenére is az ő ereje működik a 
történelemben, előkészítve az em-
bert az örök élet befogadására.

Azt szoktuk mondani, hogy 
a Karácsony a szeretet, a hús-
vét pedig a remény ünnepe. Nyil-
vánvaló, hogy azért, mert az első 
húsvét, Jézus feltámadása alap-
ján megalapozottan remélhetjük, 
hogy a mi életünk sem fejeződik 
be a reménytelen szenvedéssel és 
halállal.  A rövidebb vagy hosz-
szabb földi életünk eredménye 
nem csupán az, amit a temető-
ben látunk. 

Hittel valljuk, hogy ha hi-
szünk a megváltó Jézus-
ban, ha életünkben, szen-

vedésünkben és halálunk követ-
jük őt, akkor követhetjük őt majd 
a feltámadásban is. Az Ő ígérete 
bennünket is biztat: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet: aki bennem 
hisz, még ha meg is halt, élni fog. 
Mindaz, aki belém vetett hittel él, 
nem hal meg sohasem” (Jn 11,25).

Dolhai Lajos

Húsvéti idő

Főegyházmegyei szinodális 
találkozó lesz 2022. május 7-én 
– az egri bazilika felújítása mi-
att – Mezőkövesden, a Jézus Szí-
ve templomban. A találkozó 10 
órakor érseki szentmisével kez-
dődik, melyet Ternyák Csaba eg-
ri érsek mutat be, majd előadá-
sok hangzanak el a szinodális 
folyamatról. Az összejövetel 
záróimádsággal, majd közös 
ebéddel zárul. Az összejövetelre 
a plébániák, katolikus iskolák, 
egyházi közösségek néhány fős 
küldöttségét várják.

Ez az összejövetel lesz az egy-
házmegyei lezárása a 2023. évi 
püspöki szinódust előkészítő 
szinodális folyamatnak. Mint 
ismert, a Szentatya kezdemé-
nyezése nyomán ezt a szinó-
dust minden egyházmegyében 
széles körű konzultáció előzi 
meg. A soron következő szinó-
dus címe: Egy szinodális Egy-

házért: közösség, részvétel és 
küldetés. Az Egri Főegyházme-
gyében ez év januárjában vette 
kezdetét a konzultációk szaka-
sza. Február 28-ig minden plé-
bánián megbeszélték azokat a 
témákat, amelyeket a képvise-
lőtestületek, az imacsoportok, 
az ifjúsági csoportok és a csa-
ládközösségek közösségi meg-
beszélésére szántak. Célcso-
portokat hoztak létre: a pap-
ság, a szerzetesek, a plébáni-
ai közösségek, az ifjúsági cso-
portok, a lelkiségi mozgalmak 
és családi közösségek, karitász 
csoportok és karitatív szerve-
zetek, hitoktatók, köznevelési 
intézmények, valamint a felső-
oktatási intézmények tagjaiból.

A szinodális folyamat segíti 
az Egyházat abban, hogy a di-
alógus révén közösségeinket 
építsük, és hitelesen éljük meg 
missziós küldetésünket.

Főegyházmegyei 
szinodális találkozó

Bánhalma új temploma

Megújult templomok

Utoljára az 1300-as években 
állt templom a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Kenderestől 
alig pár kilométerre található, 
500 fős Bánhalmán. Az új temp-
lomot Ternyák Csaba egri érsek 
szentelte fel március 22-én.

Három évvel ezelőtt indult 
meg a település templomának 
építése – mondta a település plé-
bánosa, Koltavári Attila, aki a 
szentmise elején köszöntötte a 
jelenlévőket és háláját fejezte ki 
az építkezés megvalósulásáért.

Ternyák Csaba érsek prédi-
kációjában emlékeztetett Szent 
István rendeletére, mely szerint 
minden tíz falunak építenie kel-
lett egy templomot. Ma már min-

den település arra törekszik, 
hogy legyen saját temploma, a 
bánhalmi emberek ezen vágya is 
megvalósult. A Mindenszentek 
litániája elimádkozása után az 
érsek felszentelte a templomot, 
amely az állam által pályázat út-
ján biztosított közel 30 millió fo-
rint, az Egri Főegyházmegye ál-
tal nyújtott 25 millió forint, va-
lamint az önkormányzat 3 mil-
lió forint összegű támogatásából 
épült meg. A templom harangját 
a gyöngyösi Szent Bertalan plé-
bániatemplomból kapták. Az ol-
tár mögött elhelyezett, a Szent 
Családot ábrázoló üvegablak ko-
rábban az egri érseki palota ká-
polnáját díszítette.  Pap Ildikó

Felújított templomokat áldott 
meg Ternyák Csaba egri érsek 
az elmúlt hetekben.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet 
tiszteletére szentelt, belül felújított 
alsózsolcai római katolikus temp-
lomot április 2-án áldotta meg a 
főpásztor. A munkálatokat az Eg-
ri Főegyházmegye támogatásából 

és a hívek adományából, össze-
sen 8 millió forintból valósították 
meg. Másnap délelőtt a külsőleg 
felújított rátkai Szent Anna tiszte-
letére szentelt templomot, délután 
pedig az izsófalvi Lourdes-i Szűz-
anya tiszteletére szentelt, szintén 
külsőleg felújított kápolnát áldot-
ta meg az egri érsek.

Két felnőtt részesült a keresztség szentségében  Fotó: Szent István Televízió



Anyák Napja 
alkalmából  
szeretettel 
köszöntjük 

az édesanyákat és 
a nagymamákat!

Csatóné Poczok Katalin az  
egri Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola és Jó Pásztor Óvo-
da, Alapfokú Művészeti Isko-
la tanára, könyvtárosa a Szent 
Gellért-díj arany fokozatát vet-
te át Ternyák Csaba egri ér-
sektől az augusztusi egyház-
megyei tanévnyitón. Ahogy a 
kitüntetésátadó ünnepségen el-
hangzott, a magyar-orosz sza-
kos pedagógus, könyvtáros  
friss diplomával a kezében Eger-
ben, a gyermekvárosban, ne-
velőtanárként kezdte pályáját, 
majd a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolába és 21 évvel ezelőtt a 
Sancta Maria Általános Iskolába 
került, mely mára összeforrt a 
Szent Imre Katolikus Iskolával. 
Éveken át ünnepségek, rendez-
vények szervezője és tevékeny 
lebonyolítója volt. Az idei tan-
évtől nyugdíjba vonult tanárnő 
családi életével, higgadtságával, 
tanúságtevő hitével, szelídségé-
vel, édesanyaként és nagyma-
maként példát mutatott kollégá-
inak. Mindig nagy alázattal vé-
gezte a rábízott feladatokat.

– Számomra lezárult egy kor-
szak 2021 júniusában. 40 év ta-
nítás után nyugdíjas lettem – 

mondta Csatóné Poczok Katalin. 
–  Egy Eger melletti kis faluban, 
Ostoroson jártam általános isko-
lába. Osztályfőnököm hivatástu-
data mélyen a lelkembe ivódott, 
példaképem még ma is. Az ő fi-
gyelő szeme, érzékeny lelke rá-
mutatott, hogy milyen pályát 
rendelt nekem a Jóisten. A köny-
vek olvasása kora gyerekkorom-
tól örömmel töltött el. A népköl-
tészet, a néphagyományok, a 
népdalok mindig lenyűgöztek. 
Rácsodálkoztam magyar nyel-
vünk sokszínűségére, kifeje-
zőerejére. Innen eredeztethető, 
hogy magyartanárnak készül-
tem már nyolcadikos koromban, 
jóval később pedig könyvtáros 
is lettem. Az egri Gárdonyi Géza 
Gimnáziumba jártam, majd a ta-
nárképző főiskolán kaptam dip-
lomát magyar-orosz szakos ta-
nárként. A családban első gene-
rációs értelmiségi lettem. Édes-
anyám a helyi TSZ-ben dolgo-
zott, édesapám gyári munkás 
volt. Tőlük és a nagyszüleimtől 
a kötelességtudatot, a felelős-
ségtudatot, a munka szeretetét, 
a mély istenhitet kaptam. 

Magyartanárként azt tanít-
hattam a rám bízottaknak, amit 

magam is nagyra értékelek: a 
nyelvünk szépségét, azt, hogy 
a nyelv gazdagsága a gondolata-
ink gazdagságát tükrözi; az ol-
vasás szeretetét, hogy általa bő-
vüljön a szókincsünk, a kifeje-
zőkészségünk; a versek tanul-
mányozása során egy-egy költői 
életút üzenetét, példamutatását 
az utókornak, az ünnepi műso-
rok betanítása és előadása során 
a hazaszeretetet.  

Könyvtárosként sokféle prog-
rammal sikerült bevonzani a 
könyvtárba a tanulókat, feléb-
reszteni bennük a tudásvágyat. 

Ráéreztek arra, hogy búvárkod-
ni, felfedezni valamilyen új isme-
retet örömet okoz, s további isme-
retszerzésre csábít. Honismere-
ti, műveltségi vetélkedőkön, sza-
valóversenyeken, szépkiejtési 
versenyeken, városismereti sé-
tákon, író-olvasó találkozókon 
csillogó szemű, érdeklődő tanít-
ványok vettek részt évről évre. A 
könyvtár helyet biztosított arra 
is, hogy a gyengébb képességű 
tanulók felzárkózzanak, egyéni 
tempójuknak megfelelően tanul-
janak, kibeszéljék ügyes-bajos 
dolgaikat. 

A tehetséges tanulókkal való 
foglalkozás a pedagógus egyik 
kedves kötelessége. Ilyen diáko-
kat felfedezni, ráérezni átlagon 
felüli képességükre, azt kibonta-
koztatni – időigényes és aprólé-
kos munka, de rengeteg örömet, 
sikert okozott. Országos könyv-
tárhasználati versenyre sok diá-
kom eljutott, s ott dobogós helye-
zést ért el. Németh Lászlóval val-
lom: „Azért vagyok pedagógus, 
hogy a természetnek nyers gyé-
mántját szép vigyázattal csiszol-
jam kristályba.” 

Férjemmel 42 éves házasok 
vagyunk, két gyermeket nevel-
tünk. Immár mindketten fel-
nőttek, megtalálták életük pár-
ját. A lányomék friss házasok, a 
fiaméknál pedig két apróság te-
szi teljesebbé az életet. Nyugdí-
jas éveimben folytathatom azt a 
hivatást, amit eddig tettem. Az 
unokáimnak, Borókának és Bar-
nabásnak sokat mesélek, éneke-
lek. Tanítom őket mindarra, ami 
hasznos és fontos lesz a további 
életükben. Gyakran kirándu-
lunk, amikor megcsodálhatják 
az Isten alkotta világ ezernyi 
szépségét. 

Homa János

Alapításának 10. évfor-
dulóját ünnepli idén az egri 
Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós Szeminárium, 
ahol 10 nemzetből származó 16 
papnövendék készül a papi szol-
gálatra. Hivatásukat valameny-
nyien a Neokatekumenális Út 
Közösségében fedezték fel. Az 
első ilyen szemináriumot Ró-
mában Szent II. János Pál pá-
pa alapította 1987-ben az új 
evengalizáció szolgálatának elő-
segítésére. Jelenleg világszerte 
120 ilyen intézmény van.

Michał Bartosz Muszyňsky 
rektor elmondta, hogy 10 év 
alatt, a jelenleg is a szeminá-
riumban tanuló kispapokkal 
együtt 46 papnövendékük volt. 
Ternyák Csaba érsek az elmúlt 
10 év alatt 7 papot szentelt kö-
zülük, 4 magyart, és 3 külföl-
dit, akik Brazíliából, Fülöp-szi-
getekről és Nicaraguából szár-
maznak. Az idei papszentelésre 
3 diakónus készül, egy magyar, 
egy olasz és egy spanyol szár-
mazású fiatal. 

Az Eucharisztia ünnepé-
re a Neokatekumenális Út ma-
gyarországi felelős csoportjá-
nak tagjai mellett Egerből, Mis-
kolcról és Debrecenből érkez-
tek a neokatekumenális közös-
ség tagjai, akik a Redemptoris 
Mater Missziós Szeminárium és 
az Érseki Papnevelő Intézet elöl-
járóival és papnövendékeivel 
együtt adtak hálát az elmúlt 10 
esztendőért.

A szentmise elején Anna Ma-
ria Federici, a Neokatekumenális 
Út itiner katekétája köszöntöt-
te a megjelenteket. „Isten hívott 
minket a neokatekumenális út-
ra. Sokan felteszik a kérdést, 
hogy hol van Isten. Amikor jól 
mennek a dolgok az életben, ak-
kor ez a kérdés fel sem merül, de 
a háború, a nehézségek vagy a 
fájdalmak idején rögtön elhang-
zik ez a kérdés. Isten velünk 
van. Engedjük be őt a szívünk-
be, hogy ragyogja be a szívün-
ket, az életünket és így vigyük 
az ő fényét és szeretetét szerte a 
világba!” – buzdította a jelenlé-
vőket.

Homíliájában Ternyák Csaba 
egri érsek felidézte, hogy 10 éve, 
2012. április 12-én Jeruzsálem-

ben, az Utolsó Vacsora termé-
ben írta alá a Redemptoris Ma-
ter Egyházmegyei Missziós Sze-
minárium alapítólevelét. Ennek 
következménye, hogy Egerben 
és az egyházmegyében otthon-
ra talált a Neokatekumenális 
Út közössége. Az evangélium-
hoz kapcsolódva Isten irgalmas-
ságát és a kiengesztelődés lehe-
tőségét állította tanítása közép-
pontjába.

„Mindannyian bűnösök va-
gyunk, de az Úr nem rója fel bű-
neinket, hanem felemel és küld 
bennünket, hogy hirdessük má-
soknak is a kiengesztelődés 
szolgálatát. A mai ember súlyos 
terheket hordoz. Hirdessük ne-
kik Isten jóságát és irgalmassá-
gát, hogy vágyjanak ők is az Is-

tennel való kiengesztelődésre.” 
– mondta a főpásztor.

A prédikációt követően a 
Redemptoris Mater Egyház-
megyei Missziós Szeminári-
um papnövendékei közül az 
admissio szertartása során az 
érsek a szentelésre készülő je-
löltek közé három (két lengyel 
és egy kolumbiai) fiatalembert 
fogadott be: Jan Bryska, Łukasz 
Urych IV. éves hallgatókat vala-
mint Adolfo Enrique Parra Mol-
ina-t, aki jelenleg Debrecenben 
tölti missziós gyakorlatát.

A papnövendékek a szeminá-
riumban eltöltött legalább 4 évet 
követően, az admissio szertartá-
sa után hivatalosan is a szente-
lésre készülők közé tartoznak.

Pap Ildikó
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Faültetés

GYÜMÖLCSOLTÓ Boldogasszony 
napja, március 25-e teremtés-
védelmi nap az Egri Főegyház-
megyében. A katolikus iskolák, 
intézmények ilyenkor progra-
mokat szerveznek, így március 
28-án, hétfőn ehhez kapcso-
lódóan ültettek el 7 gyümölcs-
fát a karácsondi plébánia kert-
jében. A fákat lelkipásztorok-
kal, valamint a Gönczy Pál Ka-
tolikus Általános Iskola diák-
jaival ültette el Ternyák Csaba 
egri érsek. Az akció résztvevő-
it, a környékbeli katolikus isko-
lák vezetőit Nagy Sándorné is-
kolaigazgató, valamint a tanu-
lók műsora köszöntötte.

Felújított kereszt
EGERBEN a Szarvas téri körfor-
galomnál 1827 óta áll egy fo-
gadalmi kereszt, melyet most 
felújítottak és Nagypénteken 
Ficzek László általános hely-
nök, plébános áldott meg. Dr. 
Novák Péter ügyvéd elmondta: 
sokan jönnek a városba e cso-
móponton keresztül, és e mél-
tatlan állapotú feszület fogad-
ta az érkezőket. Ezért született 
meg az elhatározása, hogy ma-
gára vállalja a feszület felújítá-
sának terhét. A felújítási mun-
kát Varga Zoltán Zsolt kőresta-
urátor, a terepmunkát és a bur-
kolást Kormos Sándor vállalko-
zó, Ambrus Ilona pedig a ker-
tészeti munkálatokat végezte 
el. Ficzek László plébános rá-
mutatott: elődeink feszülete-
ket emeltek az utak mentén, a 
kereszteződésekben, mert je-
let akartak hagyni. A kereszt 
eszünkbe juttatja, hogy Jézus 
Krisztus halálával és feltáma-
dásával megváltott bennünket. 
A helynök hozzátette: ez a jel Is-
ten létezését és szeretetét is 
mutatja, s kifejezi az üdvösség-
re való meghívást.

Irodalmi pályázat 
GÁRDONYI GÉZA, a kiemelkedő 
jelentőségű író 1922. október 
30-án, Egerben bekövetkezett 
halálának 100. évfordulója al-
kalmából az Egri Főegyházme-
gye irodalmi pályázatot tett köz-
zé a fenntartásában működő is-
kolák színjátszó csoportjai szá-
mára, amelyen Gárdonyi Géza 
„Az én falum” című művének va-
lamely novellájának színpadra 
állításával lehet indulni. Pályáza-
ti határidő: 2022. május 15. A 
pályaműveket két kategóriában 
várják: az általános iskolák és a 
középiskolák osztályai külön pá-
lyázhatnak. Pályázni 2022. má-
jus 15-ig lehet. A bemutatott 
színműveket a zsűri 2022. má-
jus 31-ig bírálja el. Az 1. helye-
zett színművet bemutató szín-
játszó csoportot 200.000,- Ft, 
a 2. helyezettet 150.000,- Ft, a 
3. helyezettet pedig 100.000,- 
Ft. összegű könyvutalvánnyal ju-
talmazzák. További részletek az 
Egri Főegyházmegye honlapján 
olvashatóak.

HÍREK

Márai Sándor

Anya
Amit egy titkos kéz irat:
lágy arcod fonódott redője
bonyolult, fakult kézirat,
nézem, betűzgetem belőle:
mit írtak az évek, az élet?

Ez én vagyok, az én sorsom,
e mély sor a homlokodon:
bocsáss meg,
nem így akartam, ennyi lett,
ki sorsa ez, enyém, tied?
nem tudom.

Szobákban éjjel, idegen
tükrök előtt néha megállok:
nézd anyám, fiad idegen
arcán indulnak már a ráncok,
hasonlók, mint a tieden,

és kopva, elomolva, mállva
két testünk visszaporlik lassan
egy testbe, egy porba, egy anyába.

A HÓNAP VERSE

Márai Sándor (1900 – 1989) 
magyar író, költő, újságíró.

Kettős ünnep a Redemptoris 
Mater Missziós Szemináriumban
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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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Szent Gellért-díjjal ismerték el munkáját

Az admissio szertartása Fotó: Szent István Televízió

Népszerű az egri katolikus egyetem
Az Oktatási Hivatal közzétette 

a 2022. évi általános felvételi el-
járásban jelentkezettek létszám-
adatait. E szerint a 2021. augusz-
tus 1-jén az Egri Főegyházme-
gye fenntartásába került Esz-
terházy Károly Katolikus Egye-
tem öt karára több mint 7600 je-
lentkezést regisztráltak, közü-
lük 2368-an első helyen jelölték 

meg továbbtanulásuk színhelyé-
ül az intézményt. 

A jelentkezők több mint fele 
nappali tagozaton kíván tovább-
tanulni. Egerben a nappali tago-
zat, míg a Jászberényi Campuson 
elsősorban a levelezős képzés 
népszerű. A legtöbb, 1700 fölötti 
jelentkezést a Bölcsészettudomá-
nyi és Művészeti Karon, illetve a 

Pedagógiai Karon regisztrálta az 
Oktatási Hivatal. A jelentkezések 
egyharmada pedagógusképzés-
re érkezett. Ezen a képzési terü-
leten továbbra is a gyógypedagó-
gia alapszak a legnépszerűbb, de 
kiemelkedő a jelentkezések szá-
ma tanító szakon is.

A pedagógusképzésben tanu-
lók támogatására az Eszterházy  

Károly Katolikus Egyetem a 
fenntartó Egri  Főegyházmegye 
támogatásával Pyrker János ösz-
töndíjat alapít. A tanulmányok 
teljes idejére járó havi százezer 
forintos ösztöndíj célja, hogy 
biztosítsák a pedagógus után-
pótlást a Főegyházmegye fenn-
tartásában működő köznevelési 
intézményekben.

Vetélkedő a „Mese gyógyító erejéről”


