
Októberben ünnepelték a 
Szent István Rádió indulásá-
nak 22. évfordulóját, a rádió 
„kistestvére”, a Szent István 
Televízió 11 esztendeje műkö-
dik, jó alkalmat kínál egy kis 
számvetésre Bérczessy András 
igazgató-főszerkesztővel.

– Valóban, időnként szükség 
van arra, hogy készítsünk egy 
leltárt, hogy mindjárt mellé is 
tudjunk tenni egyfajta jövőké-
pet – mondta Bérczessy András. 
– A legfontosabb persze a stabil, 
a fenntartó által elvárt, a szer-
ződésekben rögzített és a hall-
gatók számára is megfelelő mű-
ködés.  Úgy érzem, most már jó 
ideje nem mondhatjuk egyetlen 
esztendőre sem, hogy szokvá-
nyos.  2022 februárjában kitört 
a háború, ez mindannyiunkat 
megrendített és a munkánk is 
megváltozott: stábunk dolgozott 
a határnál, ahol a menekülteket 
fogadták, rendszeresen tudósí-
tunk a helyzetről, a Katolikus 
Karitász munkájáról, gyűjtőak-
ciókat támogatunk. 

– Több mint egy éve az Egri 
Főegyházmegye fenntartásá-
ban működik az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem, milyen a 
kapcsolat az intézménnyel?

– Az elmúlt években is jó kap-
csolatot ápoltunk, s az együvé 
tartozás gondolata még tovább 
erősítette ezt. Rendszeres ven-
dégeink az intézmény szakértői 

műsorainkban, Líceumi Króni-
ka címmel saját félórája van az 
egyetemnek a rádióban. Fogad-
juk a képzésben résztvevő gya-
kornokokat, és a Líceum Televí-
zió csatornáján heti rendszeres-
séggel jelennek meg a Szent Ist-
ván Televízió produkciói. Az al-
só- és középfokú oktatási intéz-
ményekkel is élő a kapcsolat, 
ennek egyik jól működő eleme 
a Szent Imre Katolikus Iskola-
rádiós Hálózat, melyben több 
mint egy tucat intézmény dolgo-
zik együtt a Hangoló című mű-
soron. Ezek a fiatalok rendszere-
sen járnak képzésre a szerkesz-
tőségbe. A hálózat bázisán hív-
juk életre minden esztendőben 
az „Egymillió gyermek imád-
kozza a rózsafüzért” programot, 
mely minden évben több száz 
gyermek közös imádságát jelen-
ti közösségben, a közvetítéseken 
keresztül pedig több ezer együtt 
fohászkodó fiatalt. Idén Gyön-
gyös volt a helyszín, a felsővá-
rosi Szent Bertalan templom.

– Mennyire változik időről-idő-
re a műsor, a tematika?

– Túlnyomó részt állandó ele-
mek vannak, ezt szerződés is 
rögzíti, de természetesen van-
nak alkalmi közvetítések egy-
egy nagyobb rendezvényről, le-
gyen az egy templom megáldá-
sa, vagy éppen a ministránsok 
találkozója. A közvetítéseknél 
egyre nagyobb igény van a te-
levíziós jelenlétre, a Szent Ist-

ván Televízió Youtube csatorná-
ján keresztül.  A témákat illető-
en természetesen az Egri Főegy-
házmegyén van a fókusz, de a 
Katolikus Egyház országos ese-
ményein is jelen vagyunk, s mi-
vel területileg is „túllóg” a rádió 
vételkörzete a főegyházmegyén, 
széles a merítésünk, a katolikus 
rádiózás egyetemes feladatát lát-
juk el. Az adás interneten is el-
érhető és telefonos alkalmazá-
son is, így a fizikai korlátok egy-
re kevésbé jelentenek akadályt.

– Jövőképről esett szó a be-
szélgetés elején, miben változik 
a Szent István Rádió és Televízió 
feladata a válság hatására?

– Alapküldetésünket jól ösz-
szefoglalja a jelmondat: „a jó hír 
hangja”, most arra is nagy szük-
ség van, hogy egyúttal a  „re-
mény hangja” is legyünk. So-
kan kerülnek nehezebb élet-
helyzetbe, bezárkóznak, s ne-
künk az is feladatunk, hogy 
őket meg tudjuk szólítani, részt 
tudjanak venni a liturgikus ese-
ményeken, lelki táplálékot, vala-
mint szórakozást és kikapcsoló-
dást találjanak adásunkban és 
a televíziós műsorokban.  Hálá-
sak vagyunk fenntartónknak, 
hogy munkánkat ebben a vál-
tozó világban is nyugodtan, sta-
bil háttérrel végezhetjük, ez per-
sze egyúttal kötelez is bennün-
ket arra, hogy mindig többre és 
jobbra törekedjünk.
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Novemberben, „a halottak 
hónapjában” talán többet 
foglalkozunk a végső dol-

gokkal, vagyis az emberi élet és 
a világ végén bekövetkező esemé-
nyekkel. A teológiának van egy ré-
sze, amely rendszerezett és iga-
zolt formában foglalja össze ez-
zel kapcsolatban az Egyház hi-
tét. Görög eredetű szakkifejezés-
sel eszkatológiának nevezzük. Ki-
emelten foglalkozik a négy nagy 
eszkatologikus eseménnyel (kü-
lön ítélet, Jézus második eljövete-
le, utolsó ítélet, feltámadás), vala-
mint a három lehetséges végső ál-
lapottal (mennyország, tisztító-
hely, pokol). Tulajdonképpen nem 
a világ végével, hanem az üdvtör-
ténet beteljesedésével foglalkozik. 
Bemutatja számunkra azt a folya-
matot, mely szerint az Isten által 
teremtett világ és minden ember 
elérheti a végső célját és beteljesü-
lését Isten világában.

A „várakozás tudományának” 
is nevezhetnénk, mert az örök élet 
várását a kinyilatkoztatás fényé-

ben értelmezi, a hívő ember szá-
mára érthetővé és elfogadhatóvá 
teszi. Például megtanít bennün-
ket arra, hogy a pokol, a menny-
ország és a purgatórium nem egy 

földön kívüli hely, hanem egy álla-
pot. Szent Ágoston megfogalmazá-
sa szerint „ott a mennyországban 
majd Isten maga lesz a helyünk”. 
Úgy is gondolhatunk rá, mint az 
ember életének három lehetséges 
kimenetelére. 

Azt is mondhatjuk, hogy az 
eszkatológia az ember, illetve az 
emberiség jövőjével foglalkozik. 
Nem azzal az emberi jövővel, amit 
mi tervezünk, hanem azzal, amit 
az embert teremtő és üdvözíteni 
akaró Isten Jézus Krisztus által 
ígért és ajándékoz nekünk. Az em-
ber által eltervezett, esetleges jövő-
vel szemben abszolút jövőnek is te-
kinthetjük. A teológia a Szentírás-

ból kiindulva hangsúlyozza, hogy 
földi életünk, illetve a keresztény 
élet és az örök üdvösség állapota 
lényegi és elválaszthatatlan kap-
csolatban áll egymással. A kegyel-

mi élet tulajdonképpen a megkez-
dett örök élet, az örök élet pedig 
a kegyelmi életünk beteljesedése. 
Az igaz, hogy az eszkatológiában 
elsősorban arról tárgyalunk, ami 
a halállal és a halál után követke-
zik, de gondoljunk gyakran arra 
is, hogy amiben a halál után lesz 
részünk, rejtett módon ugyan, de 
már itt van az életünkben. A isteni 
kegyelem által részesei lettünk az 
isteni életnek, és az örök élet tulaj-
donképpen nem más, mint ennek 
a tökéletesebbé és végérvényes-
sé válása.

A keresztény eszkatológia nem 
valami előlegezett beszámoló a vi-
lág végén bekövetkező események-

ről és állapotokról, hanem a meg-
váltott és kegyelmi életet élő em-
ber előretekintése az üdvtörténet 
jelenlegi helyzetéből arra a vég-
ső állapotra, amiben hiszünk és 
remélünk. Mert sohasem feled-
kezhetünk meg arról, hogy a vég-
ső célunk, „a mi hazánk a menny-
ben van” (Fil 3,20). Az Egyház, a 
Krisztusban hívők közössége az 
örök élet reményéből él. Napjaink-
ban is hitet tesz az örök élet mel-
lett, sőt azt tanítja, hogy ez az em-
beri élet titkának igazi megoldá-
sa. Nem teljes a hitünk, ha ab-
ból hiányzik az örök élet hitének a 
megvallása.

A végső dolgokra vonatko-
zóan az eszkatológia sem 
tesz bennünket mindentu-

dóvá. Nem az egyébként érthető 
emberi kíváncsiságunkat akarja 
kielégíteni, hanem csak azt mond-
ja el, ami elmondható a kinyilat-
koztatás alapján. Megerősíti az 
örök életbe vetett hitünket és biz-
tatást, bátorítást ad az örök haza 
felé vezető úton.  Dolhai Lajos

Végső kérdések

30 éve indult
a képzés

A rendszerváltás után egyre 
több szülő kérte gyermeke szá-
mára a hitoktatást, így megkez-
dődött a világban élő kereszté-
nyek hitoktatói tevékenységre 
való képzése.

A jubileum alkalmából 
Ternyák Csaba egri érsek muta-
tott be ünnepi szentmisét a Lí-
ceum kápolnájában október 15-
én. Prédikációjában a főpásztor 
kiemelte, hogy a hitoktatók, a 
lelkipásztorok, de minden hívő 
ember saját hite által tudja elve-
zetni a fiatalokat arra, hogy az 
élet szép és tragikus eseményei-
ben is felfedezzék Isten üzenetét 
és szeretetét. Buzdította a hitok-
tatókat, hogy munkájukat, szol-
gálatukat imádsággá alakítva 
végezzék, vegyék észre a min-
dennapi apró örömöket, sikere-
ket és tartsanak ki az Örömhír 
terjesztésében.

Dr. Dolhai Lajos teológia pro-
fesszor, a Hittudományi Főis-
kola rektora az elmúlt 30 évről 
szólva elmondta, hogy ezen idő-
szak alatt rengeteg  változás tör-
tént az oktatás területén, de az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sában működő közoktatási in-
tézmények növekedésével, va-
lamint az állami iskolákban a 
fakultatív hitoktatás bevezeté-
sével ismét egyre népszerűbb a 
hittanári szak a felsőoktatásban 
tanulók körében. Jelenleg a há-
rom éves katekéta képzés, és az 
öt éves hittanár-nevelő képzés 
érhető el a hallgatók számára, a 
tanári diplomával rendelkezők 
pedig egy két féléves felsőfokú 
szakirányú képzés által szerez-
hetnek jogosultságot a hittanok-
tatásra.

Dr. Kocsis Imre, aki hosszú 
időn keresztül a Szentírástudo-
mányt tanította a hallgatóknak, 
felidézte a közös éveket. A há-
rom évtized alatt nappali tago-
zaton közel 500 hallgató, levele-
ző tagozaton pedig 2000 hallga-
tó szerzett hittanári diplomát. 
Az összejövetel az élmények fel-
elevenítésével és kötetlen be-
szélgetéssel zárult. 

A liturgia összekapcsolja a há-
rom főangyalt, Szent Mihályt, 
Szent Gábrielt és Ráfáelt. Itt, a ba-
zilikában Szent Mihály segítsé-
gét kérjük különösen, hiszen ez 
a templom és elődjei az ő tiszte-
letére lettek felszentelve – mond-
ta Buda Péter, az Egri Érseki Pap-
nevelő Intézet rektora, a szep-
tember 29-i búcsúi szentmise 
főcelebránsa a szertartás elején. 

Szentbeszédében is az angya-
lokról, a székesegyház ábrázolá-
sairól beszélt: Szent Mihály tisz-
telete ősi időkre nyúlik vissza 
szerte a világban, szentélyek, 
zarándokhelyek mutatják kul-

tuszát. Szent Mihály harca a sá-
tánnal, a kozmikus küzdelem 
mai világunkra is vonatkoztat-
ható, csak most nem fegyveres 
erők jönnek,  hanem mindenféle 
téves, pusztító eszmék. Kérjük 
ezeket az angyalokat, akik ér-
tünk harcolnak, vagy úgy, mint 
Mihály, hogy küzd a sátánnal, 
vagy úgy, mint az őrangyalaink, 
hogy próbálnak bennünket visz-
szatartani a rossztól és buzdíta-
ni a jóra, hogy az ő segítségük-
kel ebben a zűrzavaros, rettene-
tes világban, amely a keresztény 
eszménynek a pusztítására tör, 
legyenek védelmezőink! 

Búcsúi szentmise
az egri bazilikában

Ternyák Csaba egri érsek volt 
a gyulafehérvári székesegy-
ház és egyben egyházmegyei 
búcsú vendége szeptember 29-
én. ,,Örömmel fogadtam el Ko-
vács Gergely érsek meghívását, 
hogy a gyulafehérvári székes-
egyház búcsúján együtt ünne-
peljük Szent Mihály főangyalt, 
akinek a személye összekap-
csolja a gyulafehérvári és az eg-

ri főegyházmegyét, hiszen a mi 
felújítás alatt álló székesegyhá-
zunk is az ő oltalma alatt áll” – 
mondta Ternyák Csaba érsek. 

Az ünnepen Kovács Gergely 
gyulafehérvári érsek és Kere-
kes László segédpüspök, va-
lamint a vendég Ternyák Csa-
ba egri érsek mellett jelen volt 
Jakubinyi György nyugalma-
zott érsek és Tamás József nyu-
galmazott segédpüspök is. A 
szentélyben foglalt helyet a pap-
ság, a két mellékhajóban a pap-
növendékek, illetve a kisszemi-
nárium diákjai, a padokban pe-
dig a zarándokok.

Ternyák Csaba egri érsek elöl-
járóban azt is elmondta, a főegy-
házmegye vezetőjével, Kovács 
Gergely érsekkel még közös ró-
mai éveik alatt kialakult baráti 
kapcsolata miatt is örömmel fo-
gadta el a meghívást, annak elle-
nére, hogy ez azt jelentette, nem 
saját egyházmegyéjében ünnep-
li a közös védőszentet. Homíliá-
jában helyet kapott a jelenért va-
ló aggodalom, de az Istenben bí-

zó reménység is. Elmondta, hogy 
háborúktól, feszültségekről és 
különféle csapásoktól terhelt ko-
runkban, amikor a gonosz erők 
jelenlétét tapasztaljuk a világ-
ban, különösen szükségünk 
van a mennyei segítségre, amely 
egyedül képes legyőzni ennek a 
világnak a hatalmasságait. Ami-
kor az ősi gyulafehérvári kated-
rálisnak a búcsúünnepén Szent 

Mihály főangyal pártfogásába 
ajánljuk magunkat, azért imád-
kozunk ezen a napon a szent fő-
angyalokhoz, hogy védelmez-
zék Isten Egyházát és minket is, 
akik oltalmáért esedezünk. 

Rámutatott: az angyalok 
egész létük szerint Isten szolgái, 
hírnökei, vagyis küldöttei. Segí-
tik az embereket az üdvösség el-
érésének útján. Az Ó- és Újszö-
vetségi Szentírásban egyaránt 
gyakran találjuk őket ebben a 
szerepben: Krisztus segítői az 
üdvösség művében, őrzik és se-
gítik az embereket, bemutatják 
Istennek a szentek imáit, a pa-
radicsomba viszik az igazak lel-
két. Szent Mihály főangyallal az 
élen oltalmazzák az Egyházat és 
küzdenek a Sátán ellen. 

Kovács Gergely érsek a szent-
mise végén köszönetet mondott 
az egri érseknek, hogy elfogad-
ta a meghívást, majd arra emlé-
keztetett, sajátos emlék fűződik 
ehhez az ünnepnaphoz: Márton 
Áron püspök ugyanis e napon 
költözött az örök hazába.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek megköszönte Ternyák érseknek, 
hogy elfogadta a meghívást

Az egri érsek 
Gyulafehérvárott

Az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói a Hitvalló című műsorban



Mikolai Vincéről nevezték el 
az iskola könyvtárát

Tíz éve került az Egri Főegy-
házmegye fenntartásába a Diós-
győri Szent Ferenc Római Kato-
likus Általános Iskola. A jubile-
um alkalmából az iskola névadó-
jának Assisi Szent Ferencnek 
ünnepén, október 4-én tartottak 
ünnepséget az intézményben. 
A jubileumi ünnepi szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatta be, aki Assisi Szent Ferenc 
természetszeretetét, békéjét állí-
totta követendő példaként a diá-
kok elé. A szentmise után meg-
emlékeztek a nemrég elhunyt 
Mikolai Vince plébános – isko-

lalelkészről, aki a pedagógusok-
kal és a diákokkal egyaránt szo-
ros kapcsolatot ápolt. 

Mindig arra törekedett, hogy 
a keresztény műveltséget to-
vábbadja és megküzdjön az em-
berek szívében egyre jobban ter-
jedő közönnyel. Irodalmat és tu-
dományokat szerető emberként 
könyvtárának egy részét az is-
kolára hagyta. Emlékét őrizve, 
róla nevezték el az iskola könyv-
tárát, melyet Ternyák érsek ál-
dott meg.

Kettős jubileum Gyöngyösön
Kettős jubileumot ünnepeltek 

a gyöngyösi Vak Bottyán János 

Katolikus Műszaki és Közgaz-
dasági Technikum, Gimnázium 
és Kollégium pedagógusai vala-
mint diákjai. 60 éve alapították, 
10 éve pedig az Egri Főegyház-
megye fenntartásába került az 
intézmény, ekkor választották a 
magyarok megtérésében fontos 
szerepet betöltő Szent Gellértet 
az iskola védőszentjévé. Az ün-
nepség kezdetén Benyovszky Pé-
ter igazgató büszkeségét fejezte 
ki, hogy tízezres nagyságrendű 
azok száma, akik a Bottyán ál-
tal lettek sikeresek. Balog Gyu-
la plébános, iskolalelkész Szent 
Gellért közbenjárását kérte a di-
ákokra, nevelőikre.

Nagykörűn és Kőtelken is 
ünnepeltek

10 éve vette fenntartásba a két 
település oktatási intézményeit 
az Egri Főegyházmegye. Szent-
misével kezdődött az ünnepség, 
melyen az elmúlt évtizedben ka-
pott kegyelmekért adtak hálát. 
Ternyák Csaba érsek megköszön-
te a munkatársak szolgálatát. A 
Petrovay György Katolikus Isko-
la diákjai és pedagógusai a Gár-
donyi 100 program keretében 
színdarabbal készültek. Kőtel-
ken a Szent Kinga Katolikus Óvo-
dában a főpásztor megáldotta azt 
a tárlatot, melyet a fenntartásban 
töltött évekről állítottak össze.

A pandémia után ismét – több 
mint hatszáz fő részvételével – 
tartották meg 2022. október 
elsején a főegyházmegyei 
ministránstalálkozót Egerben. 
A szombat délelőtti szentmise 
elején a fiatalokat Lóczi 
Tamás érseki tanácsos, az 
Egri Hittudományi Főiskola 
spirituálisa köszöntötte.

A szentmisét Ternyák Csa-
ba érsek mutatta be. A főpász-
tor bevezetőjében a kezdő ének-
re utalva emlékeztetett arra, mi 
vagyunk azok a makacs embe-
rek, akik csak Jézusnak szolgá-
lunk, őt viszont akkor is szolgál-
juk, ha esik az eső, fúj a szél, há-
ború van, infláció van, millió 
gond gyötri az embereket. Szá-
munkra a legfontosabb, hogy 
Jézusnak, és egyedül csak ne-
ki szolgálunk – ezekkel a gon-
dolatokkal köszöntötte az egy-
begyűlteket, azt kérve, hogy le-
gyen ez egy igazi örömünnep, 
amikor Krisztussal és egymás-
sal találkozunk.

A szentbeszéd megtartására 
Resch Tamás káplánt kérte fel az 
érsek, aki nyár óta a Munkácsi 
Egyházmegyében teljesít misz-
sziós szolgálatot. Ő arról beszélt, 

sokan értik, hogy milyen fontos 
szó a „szolgálat”, és aki Jézus-
nak, az Istennek szolgál, annak 
– ahogy a Bibliában áll - neve fel 
van írva a Mennyországban.

- A szolgálat fontos szó, de 
nem igazán divatos – fejtette ki 
a lelkipásztor. A szüleink nem 
arra buzdítanak minket, hogy 
szolgák legyünk, de nekünk 
mégis ez ma a legnagyobb örö-
münk, mert Isten szolgái va-
gyunk. Nagy örömmel szolgá-
lunk a legnagyobb Úrnak, az 
Istennek, mert ő az, aki szeret 

bennünket, megvéd, és ő az, 
akit bár Úrnak hívunk, ezen az 
ünnepen leveszi a ruháját, meg-
mossa a lábunkat, és felszolgál 
az asztalnál. Ezért folytassuk 
az ünnepet, hogy megtapasztal-
juk a csodáját, mert ő él és ural-
kodik, mindörökkön örökké – 
mondta Resch Tamás atya.

A szentmise végén Ternyák ér-
sek köszönetet mondott a talál-
kozó előkészítésében fáradozók-
nak, a szentmisén koncelebráló 
atyáknak, mindenkinek, aki vé-
gezte a szolgálatát. A minist-

ránstalálkozó egész napos prog-
ramsorozata egy közös fénykép 
készítésével folytatódott, az esős 
idő miatt bent a bazilikában.

Ezt követően a felnőtteknek 
az Érseki Palota emeleti termé-
ben találkozási lehetősége nyílt 
a Főpásztorral, míg a résztve-
vő fiatalok a Líceum és az Érse-
ki Palota Látogatóközpont neve-
zetességeit ismerhették meg. A 
találkozó közös imával és az azt 
követő érseki áldással zárult a 
főszékesegyházban.

Debnár Ádám

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Nemzetközi 
karitász ünnep 
Sárospatakon

OKTÓBER 8-ÁN a szlovák kari-
tász mintegy ötszáz munka-
társa nagyszabású zarándok-
latot tartott Sárospatakon, 
Tomáš Galis zsolnai püspök, a 
szlovák karitász elnöke és Ján 
Kuboš szepesi püspök veze-
tésével.
 A szentmise elején Ternyák 
Csaba egri érsek köszöntöt-
te a zarándokokat és örömmel 
elevenítette fel a testvéri kap-
csolat legutóbbi megnyilvánu-
lását, amikor is az Egri Főegy-
házmegye fiatal papjaival a 
Szepesi Egyházmegyébe láto-
gatott. Ján Orosch nagyszom-
bati érsek homíliájában né-
hány életrajzi adatot emelt ki 
Szent Erzsébet életéből, majd 
magyarul is szólt a jelenlévők-
höz. Rámutatott, hogy Szent 
Erzsébet a szolgáló szeretet 
példaképe. Erzsébet számá-
ra minden rászoruló, minden 
beteg maga Jézus volt. Nem-
csak a testi bajaikra keresett 
enyhülést, hanem a lelki szen-
vedéseiket is gyógyítani akar-
ta. Ez a zarándoklat erősítse 
meg hivatásukban a karitász 
munkatársakat és lelkesítsen, 
hogy mindig Krisztust követők 
legyenek. Szent Erzsébet üze-
nete összeköti a két népet, hi-
szen a szlovák karitásznak is ő 
a védőszentje. 
Előző nap szintén Sárospata-
kon találkoztak Szlovákia, Uk-
rajna és Magyarország kari-
tász vezetői, hogy kölcsönö-
sen tanuljanak egymástól, 
megerősítsék a határokon át-
ívelő együttműködést, vala-
mint megtervezzék az ukrajnai 
háborúval kapcsolatos segít-
ségnyújtást.

Kórusok a 
káptalani 
szentmiséken
OKTÓBERTŐL az egri bazilikában 
kórusok és énekművészek tel-
jesítenek zenei szolgálatot va-
sárnaponként a 10 órakor kez-
dődő káptalani szentmisén. 
Ficzek László általános hely-
nök elmondta: a székesegy-
ház felújítása olyan szakasz-
ba ért, amikor már nagyobb 
számban tud híveket fogad-
ni az épület, ez jó alkalmat ad 
arra, hogy a szertartásokat 
magas művészi igényű zene-
művekkel gazdagítsák. Csiz-
madia István, a bazilika plébá-
nosa úgy fogalmazott: a szent-
misében a legteljesebben va-
lósul meg az Isten és az em-
ber misztikus találkozása,  az 
embernek a hozzá lehajló Is-
ten felé történő kitárulkozása 
- nemcsak a szó, cselekmény, 
jelképek és szimbólumok, ha-
nem a művészet, különösen 
az ének és zene nyelvén kom-
munikál.

HÍREK
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Benedek Elek

Kisbaconi 
temetőben

Kisbaconi temetőben
Most van a nap lemenőben,
Ráverődik a sugára
Jó szüleim sírhalmára.

Egykor, régen, haj de féltem,
Ha temetőkertbe léptem!
Vége már a félelemnek:
Nagyapóék itt pihennek.

Testem, lelkem hogyha fáradt,
Ide jőni érzek vágyat;
Ide jövök este, reggel,
S beszélek az öregekkel.

Elmondom, hogy bárhol járok,
Mindenütt gondolok rájok,
Hálás szívvel, könnyes szemmel,
Gyermeki szent szerelemmel;

Hogy mit írtam sok-sok könyvben,
Mind tőlük kaptam örökben,
S ha van szívemben szeretet,
Ez az ő szívükből eredt.

A forrását minden jónak
Köszönhetem nagyapónak.
Nagyapónak s a párjának:
Az én édes jó anyámnak.

Oh, áldott föld, szent sírhalom,
Szálljon reád csend, nyugalom!
S hogyha pályám megfutottam,
Én is itten nyugodhassam!

A HÓNAP VERSE

Benedek Elek (1859 – 1929) 
magyar újságíró, író, országgyű-
lési képviselő, „a nagy mesemon-
dó”. Budapesten járt egyetem-
re és ott dolgozott újságíróként. 
Majd 1921-ben hazatért szülő-
földjére, a trianoni békeszerző-
dés által Romániához csatolt Kis-
baconba és ott élt haláláig.

Ministránstalálkozót 
tartottak Egerben

„Fontos, hogy diákjaim ne unatkozzanak az óráimon”
Nagyné Lenge Margit, a 

kenderesi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Liliom Óvo-
da igazgatója a Szent Gellért-
díj arany fokozatát vehette át a 
főegyházmegyei tanévnyitón 
Ternyák Csaba egri érsektől.

A kitüntetett pedagógus 
1988-ban kezdte tanári pályáját 
a kenderesi általános iskolában, 
ahol 32 éve dolgozik. Ahogy a 
laudációban elmondták, okta-
tó-nevelő és vezetői munkájára 
a folyamatos megújulás igénye 
jellemző. Nyitott az új módsze-
rek elsajátítására, szakmai tu-
dását különböző továbbképzé-
seken való részvétellel gyara-
pítja és kollégáit is erre ösztön-
zi. Szaktárgyi, módszertani, pe-
dagógiai fölkészültsége kiemel-
kedő. Önmagával és kollégái-
val szemben is igényes pedagó-
gus és vezető. Munkatársaival 
olyan kollegiális viszony jellem-
zi, amely pozitív hatást gyakorol 
a munkahelyi légkörre.

– Mélyen vallásos katoli-
kus családból származom, gye-
rekkorom meghatározó élmé-
nye volt, hogy nagymamám-
mal rendszeresen jártam a va-

sárnapi szentmisére és elkísér-
tem őt a kenderesi katolikus kö-
zösség zarándokútjaira – mond-
ta Nagyné Lenge Margit. – Ken-
deresen jártam általános iskolá-
ba. Meghatározó személyiségek 
voltak akkori osztályfőnökeim, 
talán nekik is köszönhető, hogy 
mindig vonzott a tanítás, a gye-
rekekkel való foglalkozás. A kö-
zépiskola után nem volt kérdé-
ses, hogy a tanári pályát válasz-
tom, Szegedre felvételiztem a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola 
magyar-orosz szakára. Az orosz 
nyelvet csak két évig taníthat-
tam, mivel annak kötelező okta-
tását eltörölték, így a középfokú 
nyelvvizsga letétele után újabb 
diplomát szereztem, német sza-
kos nyelvtanár lettem.

– A tanulás azóta is megha-
tározó az életében, közoktatás- 
vezetői szakvizsgát tett, szakér-
tő lett és számtalan továbbkép-
zésen vett részt… 

–  Egy pedagógus számára a 
szakmai tudás elengedhetetlen, 
de lépést kell tartanunk a kö-
rülöttünk lévő világ változása-
ival, a megnövekedett informá-
cióáramlással. Fontos számom-

ra, hogy diákjaim ne unatkozza-
nak az óráimon. És ezt csak fo-
lyamatos készüléssel, megúju-
lással lehet elérni. Ugyanakkor 
a másik nagy feladatunk a neve-
lés, melyet egyre kevésbé kap-
nak meg a gyermekek a család-
ban. Elengedhetetlen az odafi-
gyelés, az, hogy érezzék tanít-
ványaim, segíteni akarok, fonto-
sak számomra.

–  2009 óta igazgató, 2015 óta 
az Egri Főegyházmegye lett az is-
kola fenntartója. Vezetői munká-
jában mit tart a legfontosabbnak?

–  Arra törekszem és munka-
társaimat is arra kérem, hogy a 
mindennapi munkánkkal a hí-
vő magatartást próbáljuk meg 
tanítványaink felé közvetíte-
ni. Az iskola lelkiségének ala-
kítására Koltavári Attila atyával 
együtt ünnepeket, lelki napokat, 
zarándoklatokat és kiránduláso-
kat szervezünk. Fontosnak tar-
tom az együttgondolkodást, a 
csapatmunkát, arra törekszem, 
hogy mindenki jól érezze magát 
az iskolában. Több egymás mel-
lett futó pályázat sikeres megva-

lósítását koordinálhattam. Büsz-
ke vagyok arra, hogy tanulóink 
a környék egyik legszebb isko-
lájában tanulhatnak. A két éves 
felújítás alatt folyamatosan biz-
tosítva volt az oktatás, sikerült 
megoldanunk a tanulók elhe-
lyezését. Emellett büszkeséggel 
tölt el az is, hogy tanítványain-
kat mindig dicsérettel illetik jól-
neveltségük miatt, programja-
inkkal rendszeresen felhívjuk 
a figyelmet teremtett világunk 
védelmének fontosságára. Há-
lás vagyok a családomnak – a 
szintén pedagógus férjemnek, a 
nagyfiamnak és a 92 éves édes-
anyámnak – hogy mindig támo-
gattak, mellettem álltak. Nélkü-
lük nem sikerült volna pedagó-
gusként, igazgatóként, és legfő-
képpen anyaként, feleségként 
helytállnom a mindennapok-
ban, hisz tudjuk, hogy egy pe-
dagógus, egy igazgató munkája 
nem napi nyolc órát, hanem sok-
kal-sokkal több időt vesz igény-
be. Vallom, hogy ezt a munkát 
csak szívvel-lélekkel lehet jól csi-
nálni, és én 34 év után is öröm-
mel indulok reggelente az isko-
lámba. Homa János
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„Számunkra a legfontosabb, hogy Jézusnak, és egyedül csak neki szolgálunk…” Fotó: Balogh Ferenc
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