
A szülők és a pedagógusok 
közös döntése nyomán a
Don Bosco Nővérek Nevelési-
Oktatási Intézményfenntartó 
szárnyai alá került a Maklári 
Szent István Általános Iskola 
2021-ben.

Ezzel már négy intézmény 
tartozik az alapításának 150. 
évfordulóját ünneplő Segítő 
Szűz Mária Leányai Szerzetes-
közösséghez, hiszen a maklári 
mellett Mogyoródon, Budapes-
ten és Tordason is működik is-
kolájuk. Makláron hosszú idő 
után újra két első osztályt tu-
dott indítani az intézmény, így 
ebben a tanévben összesen 213 
kisdiák vette birtokba a tan-
termeket. Az augusztus 31-én 
megtartott tanévnyitó ünnep-
ség szentmisével kezdődött, 
melyet Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatott be a Szenthárom-
ság Templomban. Prédikáció-
jában a barátság jelentőségéről 
beszélt. Rámutatott, hogy a hí-
vő ember leghűségesebb barát-
ja Jézus Krisztus, aki szereteté-
nek kifejezéseként az életét adta 
értünk. A szentmise arra emlé-
keztet minket, hogy Jézus felál-
dozta magát értünk, ám velünk 
maradt a kenyér és a bor színe 

alatt. A diákokat arra biztatta, 
hogy ne csak a természettudo-
mányok, sport vagy a művésze-
tek iránt legyen bennük kíván-
csiság, hanem ismerjék meg Jé-
zust és a nővérek segítségével 
tapasztalják meg az ő végtelen 
szeretetét.

Dr. Rétvári Bence, a Belügy-
minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti államtitkár be-
szélt az elmúlt évek egész tár-
sadalmat érintő nehézségeiről, 
a járványról, háborúról és an-
nak következményeiről. A ne-
hézségek közepette ismét kö-
zéppontba kerül az Isten. Hang-
súlyozta: egy katolikus iskolá-
ban az emberi jóságra, az em-
beri nagyságra, a szorgalomra, 
az igazmondásra, a becsületes-
ségre, a másik ember segítésére 

igyekeznek nevelni a gyereke-
ket. Elmondta, hogy az államosí-
tás előtt az intézmények kéthar-
mada, vagyis 6506 iskola egyhá-
zi fenntartásban működött Ma-
gyarországon. A szülők és a pe-
dagógusok igényét figyelembe 
véve az elmúlt években emelke-
dett az egyházi iskolák aránya. 
Costabile Carolina nővér amel-
lett, hogy háláját fejezte ki a szü-
lők bizalmáért, hogy gyermeke-
iket a nővérekre bízták, beszélt 
arról a kihívásról is, amit a kato-
likus iskolában végzett oktatói, 
nevelői munka jelent.

Martonné Augusztin Katalin 
igazgatónő beszélt a nővérekkel 
közös, szereteten alapuló mun-
káról, bemutatta az új pedagó-
gusokat majd a főbb gyakorla-
ti tudnivalókat is ismertette a 
megjelentekkel. Azt is elmond-
ta, hogy heti 1 órában néptáncot 
tanulnak a gyerekek, ugyanis 
a tervek között szerepel, hogy 
alapfokú művészeti iskolaként 
működik majd az intézmény.

A rendezvényen részt vett 
Dr. Jakab István, az Ország-
gyűlés alelnöke, Ignácz Balázs, 
Heves megye főispánja vala-
mint Hanuszik Csaba Maklár 
polgármestere és Korózs Péter 
plébános. Pap Ildikó

OKTÓBER ÜZENETE
„Éljetek hát Krisztus evangéliumához méltóan. Így 
akár elmegyek és látlak titeket, akár távol mara-
dok, azt hallhatom rólatok, hogy egy szívvel, egy lé-
lekkel munkálkodtok az evangéliumi hitért, s az el-
lenfelektől egyáltalán nem ijedtek meg”  (Fil 1,27).

Búcsú Monokon
és Egerben

EBBEN AZ ÉVBEN a szeptember 
17-18-i hétvégén tartották Mo-
nokon a híres Kálvária-búcsút. 
A Szent Kereszt felmagasz-
talása ünnepére szervezett 
nagybúcsú a templomi gyü-
lekezéssel kezdődött szom-
baton délután majd gyalogos 
körmenet indult a temetőben 
található Kálváriához. A stáci-
óknál tartott közös keresztút 
után az esti szentmisét Buda 
Péter, az egri Papnevelő In-
tézet rektora mutatta be. Va-
sárnap az ünnepi szentmisét 
Bosák Nándor nyugalmazott 
debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök celebrálta. A többszáz 
éves múltra visszatekintő egri 
Fájdalmas Anya búcsú szept-
ember 17-én, szombaton dél-
után keresztúti ájtatossággal 
kezdődött. Ezt követően Ko-
vács József, a bazilika káplán-
ja mondott szentmisét, melyet 
szentségimádás követett.   Va-
sárnap az ünnepi szentmisét 
Lóczi Tamás, az Egri Szeminá-
rium spirituálisa  mutatta be. 
A búcsú a kegytárgyak megál-
dásával fejeződött be.

Hittantábor 
A TENKI Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 5., 6., 7. osz-
tályos tanulói  szeptember 
első hetében hittan táborban 
voltak Mezőkövesden. A reg-
geleket kocogással indították, 
amit imádság és reggeli kö-
vetett. Jártak a Matyó Tájház-
ban, ahol a matyó hagyomá-
nyokkal, népművészettel is-
merkedhettek meg. Strandol-
tak Mezőkövesd híres fürdőjé-
ben, a Zsóry Gyógy-és Strand-
fürdőben. A szentmisék, elő-
adások mellett sokat beszél-
gettek a gyerekek által fel-
vetett bibliai kérdésekről. Az 
utolsó délelőttjüket a helyi 
szabadidőparkban töltötték el.
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Jézus a leghűségesebb barát

JEGYZET

Október 5-én Szent Fausz-
tina nővérre, az Isteni Ir-
galmasság apostolára em-

lékezünk. Nagyon sok katolikus 
templomban találkozunk az irgal-
mas Jézus képével, amely a szent 
életű misztikus nővér látomá-
sa alapján készült. II. János Pál 
pápa avatta őt 1993-ban boldog-
gá, hét évvel később, 2000. ápri-
lis 30-án, húsvét második vasár-
napján szentté, és elrendelte az 
Isteni Irgalmasság ünnepét hús-
vét második vasárnapjára. 2002 
augusztusában ugyancsak II. Já-
nos Pál pápa fölszentelte a Szent 
Fausztina sírjánál épült krakkói 
Isteni Irgalmasság-bazilikát.

1905-ben a lengyelorszá-
gi Łódź melletti Glogowiec fa-
luban egy tízgyermekes család 
harmadik gyermekeként szüle-
tett. Gyermekkorától kezdve az 
ima szeretete, a szeretet, az en-
gedelmesség, és az emberi nyo-
mor iránt való érzékenység jelle-
mezte. Húszéves volt, mikor szü-
lei akarata ellenére belépett az Ir-
galmasság Anyja Nővéreinek ko-

lostorába, amelyben Fausztina 
nővérként 13 évet élt le szakács, 
kertész és portás munkakörben. 
Egész életét fölajánlotta áldozat-
ként a bűnösök megmentésére. 

Különösen is szeretett imádkoz-
ni, elmélkedni. Gyakran voltak 
látomásai, amelyben párbeszédet 
folytatott Jézussal.

Meglepő lehet számunkra, 
hogy Jézus sajátos módon Fa-
usztina nővérre bízta irgalmas-
ságának örömhírét. A megvál-
tó már Jézus nyilvános működé-
se idején megtanított bennünket 
arra, hogy Isten, a mi mennyei 
Atyánk szeret bennünket és irgal-
mas hozzánk. Jézus főként a pél-
dázatai által rádöbbent bennün-
ket arra, hogy Isten annyira atya, 
hogy felkelti a napját a jókra és a 
gonoszokra egyaránt. Annyira ir-
galmas, hogy a menyben jobban 
örülnek egy megtérő bűnösnek, 

mint kilencvenkilenc igaznak, 
akiknek nincs szükségük a meg-
térésre. Olyan, mint a jó pásztor, 
aki utána megy az elveszett bárá-
nyoknak. Mint a tékozló fi ú apja, 

visszafogad minket az ő szerete-
tébe, ha bűnbánatot tartunk (vö. 
Lk 15.fej).

Fausztinát látomásai által szó-
lította fel Jézus, hogy a 20. szá-
zad emberének újra és új módon 
hirdesse meg a minden embernek 
szóló Isteni Irgalmasság kinyilat-
koztatását, szüntelenül kérje ezt 
az irgalmat mindenki számára, 
és terjessze az Isteni Irgalmas-
ság tiszteletét. A következő sza-
vakkal: „Téged küldelek az egész 
emberiséghez irgalmasságom 
üzenetével. Nem büntetni aka-
rom a sérült emberiséget, inkább 
meg akarom gyógyítani és irgal-
mas Szívemre szorítani” (Napló, 
1588). Fausztina nővér Jézus kí-

vánsága szerint mindent hűsége-
sen följegyzett Naplójában, me-
lyet 1981-es első kiadása óta szá-
mos nyelvre, köztük magyarra is 
lefordítottak.
Az Isteni Irgalmasság tiszteleté-
nek terjesztése eszközeként Jézus 
átadott egy képet Fausztinának, 
melyen a Szent Szívből áradó két 
(fehér és piros) sugár az igazsá-
gosság és irgalmasság, a bűnbá-
nat és a bűnbocsánat, az áldo-
zat és az engesztelés, a felebaráti 
szeretet és az isteni szeretet szim-
bóluma. A képen ott volt egy fel-
irat, amelyet azóta is minden kép 
alatt olvashatunk: „Jézusom, bí-
zom benned”. 

Emellett Jézus megjelölte az 
irgalmasság vasárnapja-
ként a húsvét második va-

sárnapját (a régi fehérvasárna-
pot), melyhez a nagypénteken 
kezdett irgalmasság kilencede 
vezet, valamint kérte, hogy épít-
senek templomot az Isteni Irgal-
masságnak és imádkozzák az Is-
teni Irgalmasság rózsafüzérét.

 Dolhai Lajos

Szent Fausztina
Káplántalálkozó 
Szepesváralján

A felvidéki Szepességben ke-
rült sor az Egri Főegyházme-
gye káplánjainak idei találkozó-
jára augusztus 16 és 18. között. 
Szepesváralján Ternyák Csaba
egri érsek és a házigazda Ján 
Kuboš szepesi püspök kifejezte: 
közös püspök elődjeik a két nép 
közös történelmét is képviselik. 
Sok évszázados közös történel-
münk és értékeink összekapcsol-
nak és egy békés, gyümölcsöző 
együttműködésre hívnak. A káp-
lánok és a főpapok együtt miséz-

tek a szepesváraljai Szent Már-
ton-székesegyházban és együtt 
imádkoztak Lőcse bazilikájában. 

A Szepesség egyébként igen 
gazdag kulturális-spirituális 
örökségben: Szepes híres vá-
ra nemzetünk múltjáról mesél, 
szent királyaink szobraival, az 
őket ábrázoló festményekkel. 
Káplánjaink olyan kevésbé is-
mert helyeket is meglátogattak, 
mint Zsigra – ahol a világörök-
ség részét képező 13. századi 
templom várta őket.

A  Don Bosco Nővérek védőszárnyai alatt tanulhatnak a maklári általános iskolások

Ternyák Csaba egri érsek

Szabadtéri szentmisében em-
lékeztek meg a 25 éve elhunyt 
Kalkuttai Szent Terézről a Sze-
retet Misszionáriusai miskolci 
rendházának udvarán, szeptem-
ber 5-én. A főcelebráns Ternyák 
Csaba egri érsek beszédében 
emlékeztetett, hogy Teréz anya 
25 évvel ezelőtt távozott a föl-
di életből, és rövidesen a szen-
tek között tisztelhettük, amikor 
az egyház példaként állította őt 
mindannyiunk elé.

Hogyan lehetett ebben a nő-
vérben ilyen hatalmas szeretet? 
Hogyan volt képes szinte alvás 
nélkül éjszakákon át járni Kal-
kutta utcáit, felkutatni a haldok-
lókat, ellátni sebeiket, hazavin-
ni őket, gondozni őket? – tette fel 

a kérdést a főpásztor. Teréz anya 
megértette, hogy Jézus Krisz-
tus azonosította magát azokkal 
a szegényekkel, betegekkel, hal-
doklókkal, rászorulókkal, akik-
kel ő is találkozott. Megértette 
azt is, hogy a szeretet nem csu-
pán egy vallási előírás betartá-
sa. Rádöbbent arra, hogy akkor 
nyer el mindent, akkor él teljes 
életet, ha önmagát mások szol-
gálatába állítja. Ez a felismerés, 
ez az ideál jellemzi Teréz anya 
tisztelőit és követőit.

A főpásztor beszéde végén 
úgy fogalmazott: tanuljuk meg 
Kalkuttai Szent Teréz anyától, 
hogyan fedezhetjük fel a rászo-
ruló emberekben Jézus Krisz-
tust! Federics Róbert

Ternyák Csaba egri érsek, 
2022. október 1-jén, szombaton 
immár tizenharmadik alkalom-
mal hívja és várja az Egri Főegy-
házmegye ministránsait az egri 
bazilikába, a „Színed előtt állha-
tunk és szolgálhatunk neked” 

mottóval megrendezésre kerülő 
ministráns találkozóra. 

A Főpásztor szeretettel várja 
a ministránsok mellett a pap-
testvéreket és a hitoktatókat 
is, hogy együtt ünnepeljünk és 
imádkozzunk.

Teréz anyára emlékeztek

Főegyházmegyei
ministráns találkozó

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia (MKPK) 2022. 
szeptember 7-9. között tartotta 
őszi ülését az esztergomi Szent 
Adalbert Központban. A püs-
pökök testülete megállapította, 
hogy a tanév rendben elkezdő-
dött az összes katolikus okta-
tási intézményben. Országszer-
te 341 katolikus oktatási intéz-
mény 752 telephelyen több mint 
140 ezer diák kezdte meg tanul-
mányait. Áttekintették, hogy az 
elmúlt években milyen lépése-
ket tettek a gyermekvédelem 
erősítése terén. 

Veres András, az MKPK elnö-
ke bemutatta a konferencia tag-
jainak a Római Misekönyv leg-

újabb magyar nyelvű kiadását. 
Az első példányok már meg is 
érkeztek az egyházmegyékhez. 

Az MKPK buzdítja a katoli-
kus híveket, hogy az ősszel ese-
dékes népszámlálás alkalmával 
is vallják meg hitüket. A nép-
számlálás nagyon fontos ese-
mény nemcsak Magyarország, 
de a Magyar Katolikus Egyház 
életében is, ezért az MKPK egy 
a népszámláláshoz kapcsolódó 
kampányt indít, melynek célja, 
hogy minden magyar katolikus 
bátran vallja meg vallási hova-
tartozását, és felelősségének tel-
jes tudatában töltse ki a nép-
számlálási vallási hovatartozá-
sára vonatkozó kérdését.

Ülésezett az MKPK



Szeptemberben több mint 
2100-an kezdhették meg tanul-
mányaikat az egri Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen. 
A legnépszerűbb képzési terü-
letnek ezúttal a pedagóguskép-
zés bizonyult, ezen belül pedig 
gyógypedagógia szakra kerül-
tek be a legtöbben mind Eger-
ben, mind Jászberényben. Emel-
lett a sporttudományi-, a gazda-
ságtudományi- és informatikai 
szakokon is sokan tanulnak.

Az intézmény központjának 
udvarán szeptember 9-én tar-
tották a 249. felsőoktatási tan-
évnyitó ünnepséget. Az ese-
mény a Dr. Novák István főszé-
kesegyházi kanonok, delegált 
általános rektorhelyettes által 
koncelebrált szentmisével kez-
dődött. Szentbeszédében útra-
valóul adta az újonnan felvett 
hallgatóknak, hogy a követke-
ző években találják meg azt az 
utat, melynek során észre tud-
ják venni a jót, a rosszat kiiga-
zítják és jó közösségi emberré 
válnak. Rámutatott: életünk el-
sősorban olyan, amilyenné mi 
tesszük, ezért fontos, hogy nyis-
suk ki szívünket és mindenki-
ben próbáljuk megtalálni a po-
zitív értékeket.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona 
rektor az elsőévesekhez szólva 
hangsúlyozta: egy nagy múltú 
intézménybe nyertek felvételt, 

melynek épülete 248 évvel ez-
előtt nyitotta meg először kapu-
it a hallgatók előtt. Ma már Ma-
gyarország minden szegletéből 
érkeznek ide diákok, évről-év-
re töretlen népszerűségnek ör-
vendenek az itt folyó képzések. 
Nemzetközi szinten kiemelke-
dőnek számít a szőlész-borász 
képzés és az ahhoz kapcsoló-
dó kutatási projektek, a hallga-
tók támogatására pedig számos 
ösztöndíj lehetőség áll rendel-
kezésre. Hozzátette, az egyetem 
nemcsak szakmai, hanem em-
beri értékeket is közvetít hall-
gatói felé, ezek az értékek: hit, 
tisztesség, jószándék, becsület 
és a szeretet.

Ezután a Nemzeti Felsőok-
tatási Ösztöndíjakat adták át, 
majd a karok vezetői köszöntöt-
ték az új hallgatókat, akik egy-
egy kézfogással hivatalosan is 
igazi egyetemi polgárrá váltak, 
majd ezt fogadalomtétellel meg 
is erősítették.

Az eseményen Minczér Gá-
bor alpolgármester is megosz-
totta gondolatait a tanévnyi-
tó résztvevőivel, majd átadta a 
város kulcsát, ezzel jelképez-
ve, hogy a megyeszékhely pol-
gáraivá fogadták az elsőéves 
hallgatókat. Majd Zaja Barba-
ra, az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat elnöke köszöntötte 
a fiatalokat. 

Az Egri Hittudományi Főisko-
lán szeptember 11-én tanévnyi-
tó ünnepséget tartottak - felújí-
tási munkálatok miatt - a Szent 
János Házban.  Az Érseki Pap-
nevelő Intézet és a Redemptoris 
Mater Szeminárium kispapjai 
elénekelték a Veni Sancte-t, a 
Jöjj Szentlélek Úristen című éne-
ket, majd a szertartást vezető 
Dr. Michał Bartosz Muszyński, 
a Redemptoris Mater Misszi-
ós Szeminárium rektora arról 
beszélt, hogy a pappá formáló-
dás első lépése a Jézussal eltöl-
tött idő. Ez erőt ad a további kül-
detéshez, hogy a szeminaristák 
kellő idő után, felkészülve, el-
mélyülve az imádságban és a 
szent tudományokban, az apos-
tolok példájára Krisztus misszi-
ós munkatársai legyenek.

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hit-
tudományi Főiskola rektora kö-
szöntötte a jelenlévő Buda Péter 
és Dr. Michał Bartosz Muszyński 
rektor atyákat, az elöljáró és ta-
nár atyákat, a kispapokat. Ki-
emelten köszöntötte Dr. Novák 
István atyát, az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem delegált 
rektor helyettesét, akinek a sze-
mélye is egybekapcsolja az Egri 

Főegyházmegye két felsőoktatá-
si intézményét. 

Dr. Dolhai Lajos tanévnyitó 
beszédében elmondta: az idén 
91 hallgatóval – közöttük 19 kis-
pappal - kezdik az új tanévet. 
Megkülönböztetett szeretettel 
és várakozással köszöntötte az 
új kispapokat, a 4 elsőéves hall-
gatót, akik meghallották a hívó 
szót, és papok akarnak lenni. 
Levelező tagozaton: 29 katekéta 
alapszakos, 34 hittanár szakos 
hallgató felkészítése történik és 
9 pedagógust vettek fel a katoli-
kus hit- és erkölcsoktató szakirá-

nyú továbbképzésre. Ennek a sa-
játos szakirányú képzésnek az 
a célja, hogy a vallásos, iskolá-
ban oktató pedagógusokat ezzel 
a két féléves sajátos képzéssel al-
kalmassá tegyék a hitoktatásra, 
mert sajnálatos módon nemcsak 
paphiánnyal, hanem hitoktató 
hiánnyal is küzd egyházunk.

Az ünnepség keretében Dr. 
Novák István, Versler Sándor 
és Lóczi Tamás atyák, akik az 
idei évtől a szemináriumban és 
az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetemen teológiai tárgyakat 
oktatnak, esküt tettek, hogy ezt 

a feladatot az egyház tanításával 
összhangban végzik. Ezt követő-
en az első évesek tettek ígéretet, 
hogy minden igyekezetükkel ar-
ra törekednek, hogy Krisztus jó 
papjaivá váljanak.

A rektor ezt követően bejelen-
tette, hogy Czárán Bálint diakó-
nus, VI. éves hallgató nyerte el 
a Nemzetközi Felsőoktatási Ösz-
töndíjat, amelyet mindig a leg-
kiválóbb teljesítményt elért kis-
pap kap egy tanéven át.

Ezután Dr. Dolhai Lajos rektor 
megnyitotta az intézmény 318. 
tanévét. H. J.

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Főpásztori áldás  
az EKKE gyakorló 
iskolásain

AZ EGRI BAZILIKÁBAN tartot-
ták tanévnyitó ünnepségüket 
az Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetem Gyakorló Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Tech-
nikum pedagógusai és diákjai 
augusztus 31-én. A tanévnyitó 
szentmisét bemutató Ternyák 
Csaba egri érsek örömmel üd-
vözölte a bazilikát zsúfolásig 
megtöltő diákokat. Prédikáci-
ójában a főpásztor a tanulást 
a munka világához hasonlítot-
ta, amelyben fontos a lelkese-
dés ébrentartása. A legtöbb 
embernek óriási segítséget je-
lent, ha nemcsak saját erőfor-
rásaira támaszkodhat, hanem 
külső segítséget is kap, pél-
dául a családtól, a barátoktól, 
és mindenek előtt a Jóisten-
től. Utalt az idei tanév mottójá-
ra, mely szerint a szentmise a 
család erőforrása. A szentmi-
se végén Ternyák érsek meg-
áldotta a diákok hittankönyve-
it valamint áldást kért az intéz-
mény közel 1300 diákjára, pe-
dagógusaikra és az őket segí-
tők életére.

Katolikus óvoda 
Berzéken
A KATOLIKUS EGYHÁZ fenntar-
tásában működik tovább a 
berzéki Perczel Mór Óvoda. Az 
ünnepélyes átadás valamint 
az épület megáldása szeptem-
ber másodikán volt a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei telepü-
lésen. Nagy Krisztián plébáni-
ai kormányzó elmondta, Berzé-
ken jó a lelki élet és a történel-
mi egyházak templomaiba is 
szép számmal járnak a hívek. 
Ennél fogva már jó ideje igény 
mutatkozott arra, hogy legyen 
egyházi fenntartású oktatá-
si intézmény a településen. A 
megáldást megelőzően hála-
adó szentmisét tartottak a he-
lyi templomban. Juhász Ferenc 
helynök atya szentbeszédében 
rámutatott, bár új fenntartója 
lett az óvodának, a legnagyobb 
változás az emberi szívekben 
lesz, amelyek minél inkább 
meg akarják majd ismerni Jé-
zus Krisztust. A szentmise vé-
gén Sebő Gábor polgármester 
megköszönte az intézményve-
zetők, pedagógusok munkáját, 
akik által fönnmaradhatott és 
gyarapodott az óvoda, és örö-
mét fejezte ki, hogy mostantól 
az katolikus egyház fenntartá-
sában működhet tovább.

HÍREK

Áprily Lajos

Assisi, jöjj…
Vadjárta út ez, vadcsapás,
moha-szegélye zúzmarás.

Halkul a léptem. De a vad,
az őz s a szarvas megszalad.

Pedig kezem fegyvertelen.
Assisi, hívlak. Jöjj velem.

Nagyobb erőd van, több hited,
a szarvast megszelídited.

A farkashoz is volt szavad:
megállt a gubbiói vad,

mert csodát tett keresztjeled…
Az erdőn hadd járjak veled.

Assisi, szólj. Én hallgatok.
Űzött és nyugtalan vagyok.

Assisi, mellettem haladj.
Lelkemnek békességet adj.

A HÓNAP VERSE

Áprily Lajos, született Jékely Já-
nos Lajos (1887 – 1967) József 
Attila-díjas költő, műfordító. Gaz-
dag formakultúrája, verseinek ze-
neisége, impresszionista-szim-
bolista vonásai az első Nyugat-
nemzedék hagyományához kap-
csolják. Nem egy kritikusa a leg-
nagyobb erdélyi magyar költő-
nek tartja. Ezzel a verssel Szent 
Ferenc október 4-i emléknapjá-
hoz kapcsolódunk. A költő a szen-
tet szólítja, aki prédikált a mada-
raknak és aki megszelídítette a 
farkast. Békét kér a 13. század 
szentjétől, akinek tiszta lelkében 
háborítatlan öröm lakott.

Veni Sancte az Egri 
Szemináriumban

A gyerekek nem a szavainkra 
kíváncsiak, hanem a tetteinkre

A Szent Gellért-díj arany fo-
kozatát vehette át az idei tan-
évnyitón Varga Lászlóné a 
mezőnyárádi Boldog Sándor Ist-
ván Katolikus Általános Iskola 
pedagógusa Ternyák Csaba eg-
ri érsektől. Ahogy a laudációból 
is megtudhattuk Varga László-
né Tóth Erika Márta több évti-
zedes pedagógus munkáját elhi-
vatottság, szakértelem, igényes-
ség, a gyermekekkel való sokol-
dalú törődés, keresztény értéke-
ken alapuló nevelés és az isko-
la iránti elkötelezettség jellem-
zi. Szívén viseli az iskolai hit-
élet alakulását, mély hitének kö-
szönhetően meghatározó szemé-
lyiség annak formálásában. Te-
lepülése egyházközségének ak-
tív és meghatározó tagja, rend-
szeres résztvevője a vasárna-
pi szentmiséknek, egyházi ün-
nepeknek, zarándokutaknak, 
lelkinapoknak, cursillóknak.

– 36 évvel ezelőtt kezdtem a 
pedagógus pályát – mondta Var-
ga Lászlóné. – Vallásos család-
ban nőttem fel. Kisgyermek-
ként a nagymamámmal rend-
szeresen jártam a templomba. 
Nagyszüleim imádságos lelkü-
lete segítette gyermeki hitem 
fejlődését. Az édesanyámtól ta-
nultam meg a kitartó munkát, a 
testvéri szeretetet, a nagylelkű 
megbocsátást és mindenekelőtt 
az Isten szolgálatát az imád-
ságban és az élet odaajándéko-
zásában. A középiskola elvég-
zése után óvónői diplomát sze-
reztem, majd tanulmányaimat 
a jászberényi tanítóképzőben 
folytattam, ahol tanítói okleve-
let kaptam. A következő évben 
férjhez mentem, 37 éve élek a 
férjemmel áldott, szeretetteljes 
kapcsolatban. Két leánygyer-
mekünk már felnőtt, mindket-
ten az angolkisasszonyok leány-
gimnáziumban tanultak, Eger-
ben. Nagyobbik leányom hiva-
tásában is maradt az Isten által 

kijelölt úton. A kölni egyházme-
gyében pasztorális munkatárs. 
A kisebbik gyermekem jelen-
leg első leány unokánkat neve-
li. A családomban megélt Isten 
és emberszeretet az az erő, ami 
a mindennapi életben biztonsá-
got és lendületet ad a munkám-
hoz. A mezőnyárádi iskola 2016-
ban került az Egri Főegyházme-
gye fenntartásába, akkor kerül-
tem ide. Előtte egy állami isko-
lában dolgoztam. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy itt lehetek, mert 
mindennap megélem a gondvi-
selő Isten kegyelmét és szere-
tetét. A gyerekek nem a szava-
inkra kíváncsiak, hanem a tet-

teinkre és az életünkre. Ez a 
szolgálat folyamatosan tükröt 
tart elém és megtanít az alázat-
ra is. Az évek során fontosnak 
tartottam megtanítani a kiseb-
bekkel, miként formálható ben-
nük a hálás lelkület, az időseb-
beknél mindenkor a keresztény 
öröm ébresztése motivál: az élet 
szép, mert Jézus feltámadt. Is-
kolánkban vezetésemmel el-
sők között megalakult a Kari-
tász Junior csoport. A gyerekek-
kel minden alkalmat kihasznál-
va részt veszünk a Karitász ado-
mánygyűjtésein és meghirde-
tett akcióin. Fontosnak tartom, 

hogy szeretetben elidőzzünk 
egymásnál és a Jóistennél. Erre 
jó alkalom az életünkben a ró-
zsafüzér imádkozása. Minden 
hónapban a gyerekekkel és kol-
légáimmal együtt a Szent István 
Rádióban élőben imádkozzuk a 
rózsafüzért. 

A Szent István Rádió és Tele-
vízió 2017-ben új utakat keresve 
a fiatalokhoz, elindította a Szent 
Imre Katolikus Iskolarádiós Há-
lózatot, amelyhez iskolánk első-
ként csatlakozott. Mint az isko-
larádió patronálója igyekszem 
a gyerekeket segítve, irányít-
va valami jót, újszerűt nyújta-
ni iskolarádiónk hallgatóinak. 

Közvetítem a keresztény kultú-
rát és értékrendet, formálom a 
gyermekek ízlésvilágát. Nemze-
ti kultúránk, hagyományaink 
tisztelete, megóvása, ápolása is 
fontos számomra. Megismerte-
tem a gyerekekkel a keresztény 
ünnepkörhöz tartozó hagyomá-
nyokat, szokásokat. 

Személyes életemben példa-
ként állítom magam elé isko-
lánk névadóját, Boldog Sándor 
Istvánt, aki utat mutatott a kö-
zösségi szolgálatra, az alázat-
ra, a hivatás vállalására, az is-
tenszeretetre és a hitben való ki-
tartásra. Homa János
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Az első évesek ígéretet tettek, hogy arra törekednek, hogy jó papokká váljanak 

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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Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8 •  Kisújszállás: FM 103,2
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Varga Lászlóné: „Közvetítem a keresztény kultúrát és értékrendet…”

Az intézmény 248 évvel ezelőtt nyitotta meg először a kapuit

Tanévnyitó a 
katolikus egyetemen


