
Magyarország fővédőszent-
jének, egyházmegyénk ala-
pítójának, Szent István kirá-
lyunknak ünnepén az egri ba-
zilika felújított részében mu-
tatott be szentmisét Ternyák 
Csaba érsek, az egri papság-
gal koncelebrálva. A főpásztor 
megköszönte mindazok mun-
káját, akik az elmúlt 3 évben 
azon fáradoztak, hogy megszé-
püljön a székesegyház, s kife-
jezte reményét, hogy a teljes 
felújítás jövő év végéig befe-
jeződik.

Az új kenyér megáldásával 
vette kezdetét az egri ünnepi 
liturgia, melyen több száz hí-
vő vett részt. A főpásztor homí-
liájában elmondta: szent kirá-
lyunknak köszönhetjük, hogy 
őseink a keresztény hitre térve, 
életük vezérlő kalauzává tették 
az Evangéliumot. István király-
nak fiához, Imréhez intézett In-
telmei révén ünnepe minket is 
újra és újra életünk megújításá-
ra, hitünk elmélyítésére hív.

Hangsúlyozta, hogy az idei 
év nagy kihívások elé állította 
és állítja az egész világot, ben-
ne hazánkat is. A szomszédunk-
ban folyó háború, a nyomában 
kialakuló energiaválság és inf-
láció fenyegető réme a tél köze-
ledtével egyre súlyosabban ne-
hezedik ránk. Elkényelmesed-
tünk. Népünk körében pedig so-
kan nem ismerik azokat a ka-
paszkodókat és jó gyakorlatokat, 
amelyeket csak az elmélyült is-
tenhit és a belőle fakadó jó cse-
lekedetek képesek megadni. Mi, 
akik hiszünk Istenben, használ-
juk ezeket a kapaszkodókat. A 
mindennapi imádságot, a szent-
ségeket, a jó cselekedeteket és a 
közös szeretet gyakorlatait.

A főpásztor rámutatott arra, 
hogy mi, magyarok minden ba-
junk ellenére kiváltságos hely-
zetben vagyunk, mert első ki-
rályunk személyében olyan zsi-
nórmértékünk van, amelyhez 
mindig igazodhatunk. Történel-
münk során nem mindig tuda-
tosult bennünk, hogy vele mi-
lyen nagy kincs birtokában va-
gyunk. 

Ha népünk mai lelkiállapotára 
gondolunk, alázattal be kell val-
lanunk, hogy sok dologban nem 
hallgattunk rá. Türelmetlenek 
voltunk. Azonnal szerettünk vol-
na úgy élni, mint a nálunk sok-
kal gazdagabb nemzetek.

Ternyák érsek arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy az erős öna-
zonossághoz nem elég az, ha a 
keresztény kultúra örökösének 
tekintjük magunkat. Ha Krisz-
tust és az ő evangéliumát nem 
engedjük be az életünkbe, új-
ra könnyen elcsábíthatnak ben-
nünket a csalóka, tetszetős ide-
ológiák, és akkor már a keresz-
tény kultúra is teljesen kiüre-
sedik, odavész. A jövő rajtunk 
múlik.  Csak a mi erős, keresz-
tény identitásunk, Jézus Krisz-
tushoz való ragaszkodásunk 
segít át az új buktatókon. Ezért 
tartsuk életben fiataljainkban 
a reményt, hogy van jövőnk! 

Amíg vannak keresztény csalá-
dok, amelyek gyermekeket vál-
lalnak, azokat megkeresztelte-
tik, imádkozni tanítják, és be-
vezetik őket a keresztény élet-
be, addig Szent István öröksége 
biztonságban van. Dolgozzunk 
azért, hogy katolikus óvodáink, 
iskoláink és katolikus egyete-
münk hatékony támaszunk le-
hessen ebben!

Homíliája végén az érsek úgy 
fogalmazott: nemzeti szinten ne-
künk, keresztényeknek kell fel-
vállalnunk, hogy népünk lelki-
ismerete legyünk, hogy meg-
őrizzük Szent István öröksé-
gét. Azt kérjük Szent Istvántól, 
hogy védő tekintetével az Égből 
kísérje fáradozásainkat, és jár-
jon közben értünk nemzetünk 
többi szentjével együtt, segít-
sen a megújulásban, egyéni, kö-
zösségi és nemzeti szinten egy-
aránt. Kérjük őt, esdje ki Urunk-
nál az áhított békét Ukrajnában, 
bennünket pedig segítsen, hogy 
őszinte, baráti jobbot nyújtsunk 
egymásnak és a körülöttünk élő 
népeknek, hogy mindenkivel 
békében, egyetértésben és sze-
retetben élhessünk.

A szentmisén felcsendült
Joseph Haydn miséje, a Pauken-
messe. Közreműködött a Cantus 
Agriensis kórus, a Szent Ferenc 
kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, 
a Camerata Miskolc kamaraze-
nekar, Bordás Mária (szoprán), 
Bakos Kornélia (alt), Komáro-
mi Márton (tenor), Kolozsi Ba-
lázs (basszus). Művészeti veze-
tők: Schmiedmeiszter Szilvia, 
Soós Gábor. Vezényelt: Gergely 
Péter Pál. 

A szentmise után a megáldott 
kenyeret a cserkészek osztották 
szét a hívek között.

Homa János

SZEPTEMBER ÜZENETE
„Dicsőítsétek az Urat, aki Sionban lakik, hirdes-
sétek nagy tetteit a népek között!” (Zsolt 9,12)
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Szeptember 14-e, Szent ke-
reszt felmagasztalásának 
ünnepe. Ezen a napon há-

lával gondolunk Szent Ilonára, 
Nagy Konstantin császár édes-
anyjára, aki megtalálta a meg-
váltó Jézus keresztjének marad-
ványait. Gondolhatunk arra is, 
hogy 335-ben ezen a napon szen-
telték föl azt a bazilikát, melyet 
Nagy Konstantin Jeruzsálem-
ben, a Golgota hegyén emeltetett 
a Szentkereszt tiszteletére. Itt tör-
tént a keresztnek első nyilvános 
ünneplése és fölmagasztalása. 

Számunkra, keresztények em-
berek számára a kereszt életünk 
legfontosabb szimbóluma. A ke-
reszt, amely az ókorban a „szé-
gyen fája” volt, Krisztus világot 
megváltó győzelmének lett a jel-
képe. Ott van a templomaink tor-
nyán, az utak mentén és a határ-
ban is találkozhatunk vele. Ta-
lán ott van még a szobánk falán 
és a nyakláncunkon is. Hitből 
fakadó tisztelettel tekintünk fel 
a keresztre, mert arra emlékez-
tet bennünket, hogy Isten, a mi 
mennyei Atyánk Jézus szenvedé-

se és kereszthalála által megvál-
tott bennünket. 

Napjainkban a kereszt több 
formájával találkozhatunk. A 
legismertebb a latin kereszt, a ró-

mai katolikus egyház által hasz-
nált feszületek leggyakoribb for-
mája. Templomaink alaprajza-
ként is megjelenik. Néha találko-
zunk az apostoli kettős kereszt-
tel is. Az ortodox egyházakban a 
kereszt harmadik, alsó ferde ke-
resztszára a szenvedő Jézussal 
kapcsolatban a lábtartó deszká-
ra emlékezteti a híveket. A Jeru-
zsálemi Szent Sír lovagjainak a 
jellegzetes keresztje, az öt kisebb 
kereszttel Krisztus sebhelyeit je-
lenti. Az ókeresztény művészet a 
keresztet drágakövekkel ékesítet-
te (crux gemmata), mert az első 
keresztények nem ábrázolták 
az Úr Jézus holttestét sem fából, 
sem gipszből, vagy más egyéb 
anyagból. A kereszt fáját egysze-

rűen üresen hagyták, vagy pedig 
drága kövekkel ékesítették. Ez-
zel utaltak Jézus feltámadására, 
arra hogy élete és műve nem fe-
jeződött be a szenvedéssel és ha-

lállal, hiszen dicsőségesen feltá-
madt és megváltott bennünket.

Aquinói Szent Tamás, nem-
csak a középkor, hanem a má-
sodik keresztény évezred legna-
gyobb hittudósa volt. Tudjuk, 
hogy nagyon sokat olvasott és 
írt. Évszázadokon keresztül az ő 
könyveiből és jegyzeteiből tanul-
ták a teológiát a papságra ké-
szülő fi atalok. Az egyik könyvé-
ben azt írja: „A kereszt tövében 
többet tanultam, mint az összes 
könyvből, amit valaha is olvas-
tam”. Napjainkban is elmondhat-
juk, hogy Jézus keresztjének a tö-
vében, „a kereszt iskolájában” so-
kat tanulhatunk. Mindenekelőtt 
megérthetjük keresztény hitünk 
legfontosabb igazságát: „Úgy sze-

rette Isten a világot, hogy Egyszü-
lött Fiát adta érte, hogy mindaz, 
aki hisz benne el ne vesszen, ha-
nem örökké éljen” (Jn 3,16).

A keresztényeknek vallás-
szabadságot engedélyező Nagy 
Konstantin császár életében is 
különleges szerepe volt a kereszt-
nek. A történeti hagyomány sze-
rint Nagy Konstantin császárnak 
egy sorsdöntő csata előtt láto-
másban feltűnt egy jel, a kereszt 
jele, és egy felirat: „in hoc signo 
vinces!” (E jelben győzni fogsz). 
A császár győzött, és ez nemcsak 
a kereszténység, hanem az egész 
világ történelmében igen komoly 
fordulatot hozott.

Adja Isten, hogy Nagy 
Konstantinhoz hasonló-
an nekünk is legyen ilyen 

hitbeli tapasztalatunk. Segítsen 
bennünket a Szentlélek kegyel-
me, hogy Krisztus keresztje, a 
megváltó keresztjéből fakadó ke-
gyelem segítségével mi is győz-
tesek, vagyis eredményesek, si-
keresek legyünk már földi éle-
tünkben. 

Dolhai Lajos

Szent kereszt

Polgármesterek 
az egri érseknél

Immár hagyomány, hogy a 
tanévkezdés előtt vendégül látja 
Ternyák Csaba egri érsek azokat 
a polgármestereket, akiknek te-
lepülésén a Katolikus Egyház ál-
tal fenntartott nevelési-oktatási 
intézmény működik. Az augusz-
tus 23-án, az Érseki Palota Láto-

gatóközpont udvarán tartott foga-
dáson Ternyák Csaba egri érsek 
köszöntötte a település vezetőket. 

Ezt követően értékelte a jó és 
kölcsönös együttműködést. A fő-
pásztor szavai után fogadással, 
kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott a találkozó.

Az új kenyér megáldásával vette kezdetét az ünnepi liturgia

Több száz hívő vett részt a székesegyház felújított részében bemutatott 
szentmisén

Az Egri Érseki Papnevelő In-
tézetben ebben az évben is meg-
tartották a hivatásgondozó lel-
kigyakorlatot, melyen papság-
ra készülő középiskolás korú, 
vagy annál idősebb fiúk, fia-
tal férfiak vettek részt. A lelki-
gyakorlat fő célja az Istennel va-
ló kapcsolat mélyítése, a közös 
és az egyéni ima gyakorlása, a 
Szentírás olvasása és értelme-
zése volt. 

A közel húsz fiatal program-
ja augusztus 16-án kezdődött és 
19-én ért véget. 

A Szeminárium vezetői és 
a kispapok bemutatták az in-
tézményt, ízelítőt adtak annak 
mindennapjairól, de kirándulá-
son is részt vettek a vendégek, 
melynek során a Kis-Eged he-
gyen Buda Péter rektor és Lóc-
zi Tamás spirituális szentmisét 
celebrált. Ternyák Csaba érsek 
is meglátogatta a Szeminárium-
ban vendégeskedő fiatalokat és 
a zárónapon, péntek délelőtt be-
szélt a papi hivatásról, de szólt 
saját hivatásáról, nehézségeiről 
és örömeiről is.

Hivatásgondozó 
lelkigyakorlat

Magyarország  kormányának 
mintegy 27 millió Ft-os támoga-
tásából újult meg a római kato-
likus plébánia Novajon. Ficzek 
László plébános, az Egri Fő-
egyházmegye általános hely-
nöke elmondta, hogy a támoga-
tás segítségével lecserélték a te-
tőt, hőszigeteléssel látták el a 
homlokzatot, kicserélték a kül-
ső nyílászárókat, emellett a bel-
ső terek megújítására,  valamint 
eszközbeszerzésre is lehetőség 
nyílt. Reményét fejezte ki, hogy 
a megszépült környezet az egy-
házközség közösségeinek meg-
újulását eredményezi majd.

A megújult plébánia épületet 
Ternyák Csaba egri érsek áldot-
ta meg augusztus 8-án. Az ün-
nep egyben a település búcsú 
ünnepe is volt. 

Prédikációjában a főpász-
tor egyebek mellett rámutatott, 
hogy a járványok, a háborúk, a 
csapások nem csupán a múlt-

hoz tartoznak, hanem újra és 
újra előfordulnak az emberiség 
történetében és válaszadásra 
késztetnek bennünket. Választ 
kell adnunk arra a kérdésre, 
hogy kitartsunk-e igaz hitünk-
ben és hűségesek legyünk-e Jé-
zus Krisztushoz és az ő egyhá-
zához. Ahhoz a Jézushoz és ah-
hoz az egyházhoz, amely min-
den földi bizonytalanság mel-
lett biztos jövőt ígér számunk-
ra. Mária mennybevételének 
ünnepén gondoljunk arra, hogy 
Mária üres sírja Jézus üres sír-
jának a megfelelője, és valami-
képpen a mi üres sírunk elő-
képe is. Meghalunk ugyan, de 
hisszük, hogy mi is fel fogunk 
támadni. 

Az érsek hangsúlyozta:  a ke-
reszténység legnagyobb üzenete 
a feltámadás reményébe vetett 
hit. Erről a hitről kell tanúságot 
tennünk közösségeinkben.

Pap Ildikó 

Megújult a novaji 
katolikus plébánia



Szeptember 4-én 16 órakor bú-
csút tartanak a Rozália temető 
kápolnájában. Az ünnepi szent-
misét  Füleczki István, az egri 
Szeminárium prefektusa mutat-
ja be.

Szeptember11-én lesz az eg-
ri Kisboldogasszony templom 
búcsúja. A 10 órakor kezdődő 
szentmisét és a kiskörmenetet 
Dr. Racs Csaba teológiai tanár, 

egerbaktai plébános, a 16 órakor 
kezdődő szentmisét és a körme-
netet Kovács József, az egri bazi-
lika új káplánja celebrálja.

A többszáz éves múltra visz-
szatekintő egri Fájdalmas Anya 
búcsú szeptember 17-én, szom-
baton 16.30-tól keresztúti ájta-
tossággal kezdődik. 17.30-tól Ko-
vács József, a bazilika káplánja 
mond szentmisét. Ezt követően 

21 óráig szentségimádásra vár-
ják a híveket.   Vasárnap reggel 
9 órakor szentmise lesz zsolozs-
mával. 10 óra 15 perckor a fájdal-
mas rózsafüzér elimádkozására 
kerül sor. A 11.00 órakor kez-
dődő ünnepi szentmisét Lóczi 
Tamás, a Szeminárium spirituá-
lisa  mutatja be, melyet körme-
net követ. A búcsú a kegytár-
gyak megáldásával fejeződik be.

Az egri bazilika védőszent-
je, Szent Mihály arkangyal tisz-
teletére idén szeptember 29-én 
18.30-kor tartják a búcsúi szent-
misét. Az egésznapos program 
már reggel 9 órakor a káptala-
ni imaórával kezdődik, majd 10 
órakor káptalani szentmisével 
folytatódik, 11 órától pedig az 
esti szentmiséig szentségimá-
dást tartanak.

A sárospataki bazilikában tar-
tották az Egri Főegyházme-
gye tanévnyitóját. A szentmi-
se főcelebránsa Ternyák Csaba 
egri érsek volt. 

A szertartás előtt a helyi kö-
zösségek, a katolikus iskola és 
a plébániai képviselőtestület 
tagjai köszöntötték a főpász-
tort.  Az érsek úgy fogalma-
zott: az egri bazilika felújítása 
miatt a főegyházmegye külön-
böző templomaiban tartják a 
nagyrendezvényeket. Most Sá-
rospatakon, Szent Erzsébet ol-
talma alatt imádkozhatunk, 
kérhetjük a Szentlélek közben-
járását egy olyan tanév elején, 
ami megpróbálhat bennünket. 
Szükségünk van arra, hogy fel-
töltődjünk, hogy erőforrásaink 
kitartsanak.

Szentbeszédében az olvasmá-
nyokra utalva Ternyák érsek el-
mondta: mindkettő Szent János-
tól származik, az egyik, a Jele-
nések könyvében a mennyei 
Jeruzsálemet vetíti elénk, az 
evangélium pedig két apostol 
találkozását írja le. Ebben azt 
mondja egyik ember a másik-
nak: megtaláltuk a Messiást. Ez 
a két ember kereste Jézus Krisz-
tust, a forrást. Ha valaki rátalál 
Jézusra, nem tarthatja meg az 
élményt, örömöt magának. Jé-
zus Krisztus belénk lát, ismer 
bennünket, jóvá akar tenni, a 
halálával megfizetett bűnein-
kért, hogy jobb emberré tegyen. 
Az Eucharisztikus kongresz-
szus jelmondata – „Minden for-
rásom belőled fakad” – mutat-
ja, hogy a keresztény emberek 
számára milyen fontos a szent-
mise, melyben az Úrral találko-
zunk, megerősödünk, feltöltő-
dünk. A szentmise a mi szemé-
lyes erőforrásunk, és a családé 

is, ezt fogalmazza meg a tanév-
re választott mottó is: „A szent-
mise a család erőforrása”.

Nincsen katolikus iskola 
szentmise nélkül, hit nélkül, 
templom nélkül. Aszályos idők 

járnak és lehet, hogy ez a ké-
sőbbiekben is így lesz, s az iga-
zi veszély az, ha lelki erőforrá-
saink is elapadnak. Ha nincs 
fogódzónk, így járhatunk. A 
szentmise azt jelenti, hogy ma-
gunkhoz vesszük Jézus Krisz-
tus szent testét, s ez az örök jö-
vő záloga, a szívünkbe beköltö-
zik az öröm, melyet ajándékba 
kapunk. 

A szentmise után Lóczi Ta-
más, az EKIF elnöke mondott kö-
szönetet a jelenlévőknek, ezt kö-
vetően Várszegi Asztrik c. püs-
pök, emeritus pannonhalmi fő-
apát tartott előadást „Közösség-
ben vagyunk” címmel, majd 
Gloviczki Zoltán, a váci Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola rektora 
„Pedagógia és/vagy vallás” cím-
mel tartott ismertetőt.

Az előadások után adták át a 
Szent Gellért-díjakat, s a prog-
ram végén Ternyák Csaba egri 
érsek megnyitotta a 2022-2023-
as tanévet.

Bérczessy András
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Kicsi nagykövet

KREATÍV feladatokat kellett 
megoldaniuk azoknak a diá-
koknak, akik jelentkeztek a 
Kicsinagykövet versenyre. Te-
rületenként díjazták a pályázó-
kat, Heves megyében Ternyák 
Csaba egri érsek volt a prog-
ram fővédnöke. A főpásztort 
és Horváth László országgyű-
lési képviselőt Strack Marika 
ötletgazda köszöntötte az Egri 
Érseki Palota madaras termé-
ben tartott eredményhirdeté-
sen. Ternyák érsek úgy fogal-
mazott: fontos, hogy a fiata-
lok megtanulják a küzdés, a 
tanulás útját és így tudják sa-
ját eredményeiket is értékel-
ni. A nagyköveti cím kitüntető, 
s egyben a béke és a barátság 
szimbóluma. Horváth László 
képviselő elmondta, a követi 
mesterség nem is olyan köny-
nyű, de annál ősibb. A hírek ré-
gebben szinte kizárólag köve-
teken keresztül jutottak el az 
emberekhez, s a követek egy 
egész közösséget képviseltek. 
Heves megye kicsi nagyköve-
te: Sepelye Natália lett, Balázs 
Lili a kultúra és Szabó Zsom-
bor a sport attasé lett, szept-
ember végén az országos dön-
tőn ők vesznek részt.

Kiállítás nyílt a 
látogatóközpontban
AUGUSZTUS 18-ÁN Jézus Szíve, 
légy velem címmel a mező-
kövesdi Jézus Szíve Búcsú el-
múlt 100 évéről nyílt tárlat 
az Egri Érseki Palota Turiszti-
kai és  Látogatóközpontban. 
A megnyitón Tőkés György je-
zsuita szerzetes elmondta, 
1823-ban telepedtek le rend-
társai Mezőkövesden. Az ő te-
vékenységük nyomán indult 
el a templomépítés, iskolaala-
pítás, a Jézus Szíve tisztelet, 
amelybe a matyó népviselet 
és hagyomány egyes elemeit 
is beemelték. Dr. Török László 
teológiai tanár, a mezőkövesdi 
Jézus Szíve Egyházközség plé-
bánosa köszönetet mondott a 
Mezőkövesdi Matyó Múzeum-
nak és a Jezsuita rendnek a ki-
állítás összeállításában nyúj-
tott segítségért. Hangsúlyozta, 
hogy Isten kegyelmi ajándéká-
nak tekinti, hogy a Szív Búcsút 
minden évben megtartották, 
és reményét fejezte ki, hogy a 
következő nemzedék is ápolja 
majd ezt a hagyományt. A ma-
tyó hímzéssel díszített miseru-
hákat, liturgikus tárgyakat, va-
lamint tablókat tartalmazó tár-
lat november 5-ig tekinthető 
meg a Látogatóközpontban.

HÍREK

Gárdonyi Géza

Kezdő tanítónak
Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága:
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és símogasd meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn a korán-szenvedőt, -
s öleld magadhoz, és csókold meg őt.

A HÓNAP VERSE

Gárdonyi Géza, született Ziegler 
Géza  (1863 – 1922) magyar író, 
költő, drámaíró, újságíró, pedagó-
gus, a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteleti tagja. A 19–20. 
századforduló magyar irodalmá-
nak máig kiemelkedő alakja. Idén 
emlékezünk meg halálának 100. 
évfordulójáról.

Tanévnyitó Veni Sancte

Népszerű az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
A ponthatárok megállapítá-

sa után az Egerben és Jászbe-
rényben működő intézménybe 
a 2022-es általános felvételi eljá-
rásban 1810 hallgató nyert felvé-
telt - tudatta az intézmény sajtó-
közleményében.

Az Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetemre az idei általános 
felvételi eljárásban összesen 
7642 (ebből 2368 első helyes) 
jelentkezés érkezett. Az egye-
temen az egyházi fenntartásba 
kerülés előtti időszakhoz mér-
ten csaknem 20%-kal több a fel-
vett jelentkezők száma. A leen-
dő hallgatók 88%-a állami ösz-
töndíjas képzésben vesz részt 
szeptembertől Egerben és Jász-
berényben.

Közkedveltek a pedagógus-
képzés, valamint az informati-
kai, a művészeti, a gazdaságtu-
dományi és a sporttudományi 
képzési területek szakjai. A leg-
több hallgató gyógypedagógia, 
programtervező informatikus 

és edző szakokra nyert felvételt. 
A 2022-es általános felvételi el-
járásban az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetemre a turiz-
mus-vendéglátás alapszak álla-
mi ösztöndíjas, nappali tagoza-
tos képzésén volt a legmagasabb 
a ponthatár: ide 411 ponttal lehe-
tett bekerülni.

Az EKKE idén először hirde-
tett meg festőművész szakot, 
amelyen nappali tagozaton 17-
en kezdhetik meg tanulmánya-
ikat szeptemberben, tervezőgra-
fika alapszakon pedig 45 gólya 
iratkozhat be az intézménybe.

Idén először indul közös kép-
zésük a linzi Johannes Kep-
ler Egyetemmel, programterve-
ző informatikus mesterszakon. 
Az első ilyen tanévben 7 hallga-
tó kapott lehetőséget arra, hogy 
egy éves, angol nyelvű egri ta-
nulmány után további egy évet 
Ausztriában, Linzben töltsön el 
és így mindkét egyetem diplo-
máját megszerezze.

A borvidéki központban mű-
ködő Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetemen a szőlő-bor ága-
zatot támogató kutatások és a 
szakmai utánpótlás biztosítása 
okán is kiemelten fontos a sző-
lész-borász képzés. Az érintett 

szakokon ősztől 30 új hallgatója 
lesz az intézménynek. A számos 
meglévő ösztöndíj programon 
túlmenően az őszi félévtől újabb 
ösztöndíj lehetőségek támogat-
ják a hallgatókat az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen. 

A pedagógusképzésben ta-
nulók részére létrehozták a 
Pyrker János ösztöndíjat. A ha-
vi 100.000 Ft-os támogatásra 
azok a nappali tagozatos, peda-
gógusképzésben résztvevő  hall-
gatók pályázhatnak, akik vállal-
ják, hogy a diploma megszerzé-
sét követően az Egri Főegyház-
megye által fenntartott közne-
velési, vagy szakképzési intéz-
ményben helyezkednek el.

Az EKKE Esélyt a tanulásért 
elnevezésű ösztöndíjat biztosít 
hátrányos helyzetű hallgatók ta-
nulmányi költségeinek kiegészí-
tő támogatására. Az ösztöndíjra 
nappali tagozatos, magyar álla-
mi ösztöndíjas, aktív, felsőokta-
tási szakképzésben, osztatlan 
képzésben, alapképzésben, illet-
ve mesterképzésben résztvevők 
pályázhatnak. A pályázatok elbí-
rálása a szociális pontok rangso-
ra és pályázati indoklás alapján 
történik. Az ösztöndíj maximá-
lis mértéke 60.000 Ft/fő/félév.

2022. SZEPTEMBER

Szent Gellért díjas kitüntetettek, középen a főpásztor  Fotó: Lénárt Márton

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.

Arany fokozatú elismerésben részesült 
Csider Andorné, a  szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóhelyettese;  Nagyné Lenge 
Margit, a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda igazga-
tója; Rizné Donkó Ildikó, a borsodszentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda pedagógusa; Taczman Andrásné, a jászberényi Szent József Katoli-
kus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium hitoktatója; Tóth Zoltán Gyu-
láné, a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán 
Óvoda igazgatója; Varga Lászlóné, a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus 
Általános Iskola pedagógusa; és Várkonyi Lászlóné, a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda pedagógusa.

Ezüst fokozatú elismerésben részesült 
Beresnyákné Ujvári Zita, a szendrői Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda 
óvodapedagógusa; Borsosné Hercegh Judit, a karcagi Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese; Fazekasné Beresnyák Erika, a szendrői Assisi 
Szent Klára Római Katolikus Óvoda óvodapedagógusa; Kátainé Pataki Erzsébet,  
a  Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusa; Récsányi Zsu-
zsanna, a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Óvoda óvodavezetője és Veres Katalin, az ózdi II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola ás Óvoda hitoktatója.
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Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8 •  Kisújszállás: FM 103,2
Törökszentmiklós: FM 96,4 • Sátoraljaújhely: FM 90,6
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��á�����á�����������������������������
�����������������á��ó��� í��á��

Pyrker János Ösztöndíjat alapított a jövő tanárai számára az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem

Szeptemberi egri búcsúk 

Legyen öröm az 
iskolakezdés!

Az iskolakezdés nagy anya-
gi terhet jelent a gyermekes csa-
ládoknak. A Katolikus Karitász 
idén már tizenkettedik alkalom-
mal indítja el Magyarország leg-
nagyobb iskolakezdési segély-
programját.

Az akció indításán Écsy Gábor, 
a Karitász országos igazgatója a 
segélyakció kapcsán elmondta: 
Az elmúlt két évben a járvány-
helyzet miatt, idén a szomszéd-
ban folyó háborús helyzet mi-
att nehéz helyzetbe került csalá-
doknak nehézséget jelent besze-
rezni az iskolakezdéshez szük-
séges eszközöket. Az ő támoga-
tásukat tűzte ki célul a Katoli-
kus Karitász „Legyen öröm az 
iskolakezdés!” című programja. 
A Katolikus Karitász célja, hogy 
mintegy 10000 gyermeknek se-
gíthessenek még az iskolakez-
dés előtt és a tanév elején. 

Hogyan lehet csatlakozni az 
összefogáshoz egyszerűen és 
gyorsan? A 1356-os adomány-
vonal hívásával a hívó 500 forin-
tot adományoz. On-line adomá-
nyozással a Karitász honlapján 
– karitasz.hu – keresztül.

Az akció 2022. augusztus 3-tól 
szeptember 15-ig tart. Az ebben 
az időszakban érkező hívásokat, 
adományokat az iskolás gyerme-
kek támogatására fordítják. 

A Főegyházmegyei Karitász 
továbbra is várja a támogatáso-
kat a szervezet bankszámlájára: 
CIB bank 10700282-48854209-
51100005.


