
Katolikus iskolának „otthont 
adó” települések polgármestere-
it hívta találkozóra Ternyák Csa-
ba egri érsek augusztus 21-én, 
az egri Érseki Palota Turisztikai 
és Látogatóközpontba. Az Érseki 
Fiúkórus előadása után a vendé-
geket Juhász Ferenc atya, az Egy-
házmegyei Katolikus Iskolai Fő-
hatóság (EKIF) elnöke köszöntöt-
te. Elmondta, hogy az Egri Egy-
házmegyében 47 településen 
működik egyházi iskola. Ez az 
első alkalom, amikor meghívták 
a polgármestereket, mert fontos 
a településvezetők személye. 

Ezt követően Ternyák ér-
sek köszöntötte a megjelente-
ket, majd beszédében kiemelte, 
hogy amikor az Egri Egyház-
megye iskolákat vett át, akkor 
olyan úton indultak el, melynek 
célja a keresztény kultúra élet-
tel való megtöltése. A visszajel-
zések azt igazolják, hogy az in-
tézmények átvétele helyes dön-
tés volt. 

Rámutatott: a keresztény kul-
túra a keresztény emberek hi-

tén, vallásgyakorlásán, tanú-
ságtételén, a keresztények éle-
tén alapul. Szükséges, hogy tá-
mogassuk azokat a fiatalokat, 
akik keresztény nevelést kap-
nak. E nélkül a keresztény kul-
túra üres váz maradna.

A főpásztor elmondta azt is, 
hogy az Egri Egyházmegye el-
kötelezte magát, hogy ha igény 
mutatkozik, újabb oktatási in-
tézményeket vesz át. Így törté-
nik ez most Fegyverneken, ahol 
a 2018/19-es tanévtől egy általá-
nos iskola és óvoda kerül egyhá-
zi fenntartásba. 

Kitért arra is, hogy az egyház-
megye is bekapcsolódott az „óvo-
da-programba”. Ennek következ-
tében minden olyan településen, 
ahol katolikus iskola működik, 
kész átvenni az óvodát is.

Ternyák érsek hangsúlyozta: 
„az a partnerség, amely az egy-
házmegye és a települések kö-
zött létrejött, feljogosít, hogy bi-
zalommal tekintsünk a jövőbe.”

Az összejövetel állófogadással 
zárult. H. J.

A miskolci Avas-Déli (Isteni 
Ige) plébániatemplomban, au-
gusztus 25-én Ternyák Csaba 
egri érsek ünnepi szentmise ke-
retében pappá szentelte Elek 
László SJ diakónust.

Elek László 1985-ben szüle-
tett. Teológiai tanulmányait kis-

papként Esztergomban, majd 
Rómában végezte. 2009-ben lé-
pett be a jezsuita rendbe. 

A noviciátust követően 2011-
től 2014-ig a miskolci Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnázium és Kollé-
giumban szolgált, majd 2014-től 
Bostonban folytatott speciális 
tanulmányokat. 

Tavaly Erdő Péter bíboros, Esz-
tergom-budapesti érsek szentel-
te diakónussá. 2017-től Miskol-
con az iskolalelkészség munká-
jában vesz rész. 

Jelmondatát a Filippi levélből 
választotta: „Örüljetek az Úr-
ban mindenkor! Ismét mondom: 
örüljetek! Jóságotok legyen is-
mert minden ember előtt! Az Úr 
közel van!”

Az Egri Főegyházmegye köz-
nevelési intézményeinek peda-
gógusai és lelkipásztorai kap-
tak meghívást arra a tanévnyitó 
ünnepségre, amelyet augusztus 
29-én tartottak az egri baziliká-
ban. A több mint 1800 résztve-
vőt Juhász Ferenc atya, az Egy-
házmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatóságának (EKIF) elnöke 
köszöntötte.

Ezt követően Dr. Freund Ta-
más akadémikus, egyetemi ta-
nár tartott előadást „A művésze-
tek által gazdagított belső világ 
és az információrobbanás ha-
tásai a kreatív gondolkodó ké-
pességekre” címmel. A neves 
agykutató előadásában kiemel-
te: érzelmeink és motivációink 
együttesen jelentik belső vilá-
gunkat. Az érzelemgazdag bel-
ső világ elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a külvilág informáci-
óit megfelelő hatékonysággal tá-
roljuk el agyunk olyan mélysé-
geibe, amelyekből a kreativitás 
is táplálkozik.

Majd Dr. Csépe Valéria akadé-
mikus, egyetemi tanár előadása 
hangzott el, melynek címe: „Szö-

vetté szőtt tudás” volt.  A tanu-
lás- és a tanulócentrikus tartal-
mi megújulás lényegét elemez-
te a köznevelésben. A harmó-
nia összetevőiről szólva hangsú-
lyozta: „érzelmeink mindig ’ve-
lünk vannak’. A stressz, a szo-
rongás, a félelem blokkolja a 
gondolkozást, a tanulást. A ta-
nár felkészültségén múlik, hogy 
ezt miként tudja feloldani.

Az ünnepi szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatta be, az iskolák lelkipászto-
rainak koncelebrálásával.  A li-
turgia a Veni Sancte-vel, a Jöjj, 
Szentlélek Úristen kezdetű 
énekkel kezdődött. 

Ternyák érsek szentbeszédé-
ben elmondta: „minden peda-
gógus törekszik arra, hogy si-
keres, eredményes legyen, hogy 
diákjaiból jó és felkészült em-
bert faragjon, olyat, aki tudja a 
‚leckét’, aki figyel a tanítójára. 
Érdemes itt párhuzamot vonni 
Jézus, és a mai tanárok között.

A főpásztor hangsúlyozta: „Jé-
zus, az igazi pedagógus, vagyis 
nevelő. Ismerjük meg jobban az 
ő személyét és tanítását, vagy-

is az evangéliumot, iratkozzunk 
be az iskolájába, engedjük, hogy 
Ő neveljen és alakítson bennün-
ket, hogy egyre inkább hasonló-
vá váljunk Istenhez.”

Ezután az érsek, az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában 
működő köznevelési intézmé-
nyek vezetőinek és lelkipászto-
rainak javaslata alapján kitün-
tetéseket adott át. A nyugdíjba 
vonuló Kiss Jánosné, a balatoni 
Gárdonyi Géza Katolikus Általá-
nos Iskola igazgatónője elismerő 
oklevelet vehetett át.

A Szent Gellért-díj arany foko-
zatában részesült: Dr. Gergely-
né dr. Kemény Katalin, a miskol-
ci Fráter György Katolikus Gim-
názium és Kollégium matemati-
ka-földrajz szakos középiskolai 
tanára, Birinyi Aranka, az egri 
Andrássy György Katolikus Köz-
gazdasági Szakgimnázium és 
Gimnázium magyar-történelem-
filozófia szakos középiskolai ta-
nára, Papp Dénes Csabáné, a 
balatoni Gárdonyi Géza Katoli-
kus Általános Iskola hitoktató-
ja és Bojszkó Tiborné, a miskolci 
Szent Imre Római Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda matema-
tika-kémia szakos tanára.

A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatát vehette át: Galsi Zoltán, a tö-
rökszentmiklósi Bercsényi Mik-
lós Katolikus Gimnázium, Kollé-
gium, Általános Iskola és Óvoda 
kollégiumi nevelőtanára, hely-
történész,  Durbászné Pauleczki 
Márta, a szerencsi Bolyai János 
Katolikus Általános Iskola taní-
tónője, Komjáthyné Kalo Ágnes, 
az ózdi II. János Pál Katolikus Ál-
talános Iskola hitoktatója, Kovács 
Tiborné, a jászberényi Nagybol-
dogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Középiskola és Kollégium taní-
tónője, Károlyiné Kiss Ida, a ká-
li Gárdonyi Géza Katolikus Álta-
lános Iskola tanítónője, Jene And-
rásné, az ózdi Széchenyi István 
Katolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium igazgatóhelyettese, 
Szabadné Dudás Ildikó, a heve-
si Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola történelem - ének-zene 
szakos tanára és Gálné Ambrus 
Márta, a bánrévei Szent Mihály 
Katolikus Általános Iskola taní-
tónője. Homa János

JEGYZET

Az alap- és középfokú okta-
tási-nevelési intézmények-
ben mindenütt megtartot-

ták a tanévnyitó ünnepségeket. 
Ilyenkor az iskolaigazgatók főként 
azt szokták hangsúlyozni, hogy 
az iskola a magyar állam jóvoltá-
ból biztosítja az oktatás tárgyi és 
személyi feltételeit. Az első órán 
az osztályfőnökök pedig a rend-
re, a fegyelemre és a szorgalmas 
tanulásra szokták fi gyelmeztetni 
a nyári vakációról visszatért gyer-
mekeket. A szülők és nagyszülők 
pedig úgy gondolják, hogy az új 
tanév új lehetőség arra, hogy gyer-
mekeik és unokáik egyre többet 
tudjanak, és így „többek és job-
bak” legyenek. A katolikus isko-
lák abban is reménykednek, hogy 
nevelési céljaik és módszereik ál-
tal a rájuk bízott fi atalok a jó Is-
tenhez is közelebb kerülnek. 

Azt szoktuk mondani, hogy az 
idő Isten ajándéka, de rajtunk 
múlik, mihez kezdünk vele. Re-
mélhetőleg ebben az új tanévben 
az iskolás gyermekeink jól sá-
fárkodnak ezzel a sajátos aján-
dékkal. Reméljük, hogy igyekez-
nek majd felhasználni az időt 

és az Istentől kapott talentuma-
ikat. Mert a bibliai példázat sze-
rint vannak olyanok, akik elás-
sák, vagyis nem kamatoztatják 
Istentől kapott tehetségüket. Va-

lószínű, nemcsak a pedagógu-
sok, hanem még a kedves szü-
lők is egyetértenek Goethe kije-
lentésével, aki szerint az életben 
és az iskolában is „a siker titka 
legföljebb tíz százalékban mú-
lik a tehetségen, kilencven szá-
zalékban kőkemény munka”. Ál-
lítólag, amikor az egyiptomi fá-
raó Euklideszt, a nagy tudóst 
arra kérte, hogy könnyűszerrel és 
gyorsan tanítsa meg őt a geomet-
riára, a nagymester így válaszolt: 
„Nem vezet királyi út a geomet-
riához!” Nyilvánvaló, ezzel azt 
akarta mondani, hogy tanulás 
nélkül, szorgalmas munka nél-
kül és a tanuláshoz kapcsolódó 
bizonyos lemondások és áldoza-
tok vállalása nélkül semmit sem 
lehet megtanulni.

Minden oktatási intézmény, 
csak akkor tud jól működni, csak 
akkor éri el a célját, ha a diákok-
ban megvan a vágy az ismeretek 
bővítésére, ha megvan bennük a 

tanulékonyság. Tanulékonynak 
azt mondjuk, aki tanulni akar, 
aki ki tud nyílni, aki rá tud cso-
dálkozni az új ismeretekre, aki 
tudását egyre jobban meg akarja 
alapozni, mert nem gondolja ma-
gáról, hogy ő már minden tud. És 
az ellenkezője is igaz: nehéz azt a 
gyermeket tanítani, aki nem akar 
többet tudni, nem akar tanulni, 
akiben nincs fogékonyság az új 
ismeretek elsajátítására. A tanév 
kezdetén nyitott és készséges di-
ákok sokaságát kívánjuk peda-
gógusainknak, hogy hatékony le-
gyen a munkájuk.

Az új tanév kezdetén templo-
mainkban és egyházi iskoláink-
ban elhangzik a „Jöjj, Szentlé-
lek Úristen” (Veni Sancte) kez-
detű ének, amely által a Szent-

lelket hívjuk és kérjük az új tan-
év kezdetén. Nemcsak azért tesz-
szük ezt, mert ez nálunk így szo-
kás, hanem azért, mert tudjuk és 
érezzük is, hogy mindnyájunk-
nak nélkülözhetetlenül szüksé-
ge van a Szentlélek segítségére. 
Csak a Szentlélek által megvilá-
gosított értelem által tudjuk az 
igazságot felfedezni, és csak a Lé-
lek vezetésével vagyunk képesek 
az igazság útján járni. Az ősbűn 
következtében értelmünk elhomá-
lyosult, az akaratunk pedig meg-
gyöngült. 

Hittel valljuk, hogy a Szent-
lélek az, aki megvilágo-
sítja az értelmünket és 

megerősíti az akaratunkat, hogy 
szorgalmasan és hatékonyan tud-
junk tanítani és tanulni az új tan-
évben. Ezért szoktunk így imád-
kozni a Szentlelket hívó himnusz 
után: „Istenünk, te a Szentlélek 
megvilágosító kegyelmével taní-
tottad híveid szívét; add meg ne-
künk, hogy ugyanazon Szentlé-
lek által az igaz utat megismer-
jük, és vigasztalásának minden-
kor örvendjünk”. 

Dolhai Lajos

Veni Sancte

Főegyházmegyei tanévnyitóSZEPTEMBER ÜZENETE
„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az
igazságot, mert majd eltelnek Vele” (Mt 5,6).

A főpásztor a Szent Gellért-díjasokkal. Tizenketten kapták meg ezt az elismerést.   Fotó: Balogh Ferenc

Fókuszban az óvodafejlesztés 

Polgármesterek az érseknél

Papszentelés

A Mátraverebély-Szentkúti 
Nemzeti Kegyhelyen 21. alka-
lommal tartották meg az idő-
sek, betegek és szociális otthon-
ban élők búcsúját. Az augusztus 
2-án – Angyalos Boldogasszony 
ünnepén – megrendezett esemé-
nyen Ternyák Csaba egri érsek 
mutatott be szentmisét. Szentbe-
szédében elmondta: Szűz Mária 

a betegek gyógyítója. Az ő köz-
benjárását kérjük azért, hogy le-
gyen erőnk a betegséget emelt 
fővel hordozni. Majd arra szólí-
tott fel a főpásztor, hogy mond-
junk köszönetet mindazoknak, 
akik a beteg és szenvedő embe-
reken segítenek. A szentbeszéd 
után sor került a betegek szent-
ségének kiszolgáltatására.

Szentkúti búcsú



II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Sárospataki 
virrasztás
AUGUSZTUS 14-15. éjszakáján zaj-
lott a Sárospataki Bazilikában 
az immáron hagyományossá 
vált 12 órás engesztelő és ima-
virrasztás Magyarország lelki 
megújulásáért.  Az imavirrasz-
tás 14-én este 7 órától más-
nap reggel 7 óráig tartott.

Tiszafüredi Ifjúsági 
Találkozó
AUGUSZTUS 8. ÉS 11. között har-
madik alkalommal rendez-
ték meg a Tiszafüredi Ifjúsá-
gi Találkozót. Az idei összejöve-
tel elmélkedéseit, szentmisé-
it Füleczki István atya tartotta. 
A lelki programok főként a dél-
előtti órákban voltak, a délutá-
ni időszakban a fi atalalok ki-
próbálták a vízisportokat. 

Fiatal papjaink 
Nagyváradon
HAGYOMÁNYOS, évente megszer-
vezésre kerülő augusztus 16. 
és 18. közötti zarándoklatuk úti 
céljául Nagyváradot választot-
ták idén az Egri Főegyházme-
gye káplánjai, fi atal papjai, aki-
ket a főpásztor, Ternyák Csaba 
is elkísért. Először a nagyváradi 
egyházi nevezetességeket láto-
gatták meg a zarándokok, majd 
az egyházmegye történelméhez 
szorosan kapcsolódó szent he-
lyeket és más érdekességeket 
kerestek fel, így például a biha-
ri földvárat, a szentjobbi plébá-
niatemplomban őrzött kegyké-
pet, a nagyszalontai Arany Já-
nos Múzeumot és a Böjte Csa-
ba alapítványa által kezelt gyer-
mekotthont. Böcskei László 
megyéspüspök fogadta, meg-
vendégelte a zarándokokat, és 
személyesen mutatta be nekik 
Szent László örökségét, ame-
lyet a nagyváradi egyházme-
gye kutatni, őrizni és továbbad-
ni igyekszik.

Fotókiállítás
BALLA ÁRPÁD ZOLTÁN „Veletek 
vagyok minden napon” cím-
mel kiállítás nyílt Egerben, az 
Érseki Palota Látogatóköz-
pontban augusztus 29-én. Kö-
szöntőt Ternyák Csaba érsek 
mondott. Megnyitotta: Kele-
ti Éva Kossuth-díjas fotómű-
vész. Együttgondolkodásra hí-
vott: Márton László Magyaror-
szág Babérkoszorús írója. 
A tárlat 2018. szeptember 30-
ig, naponta 10 és 18 óra kö-
zött tekinthető meg.

HÍREK

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

                     A
közreműködésével.

Kedvezményes előfi zetés:
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Csorba Győző

Jó lenne 
lassan

Jaj kicsi nyájam
jaj kicsi nyájam
ki tudja meddig
lehet maradnom
jó lenne lassan
megállapodnunk
valami jelben
s valami helyben
hogy majd a nyüzsgő
tömegbe veszve
a végtelen tér
redői közt is
megleljük egymást
én gyönge nyájam
hogy össze tudjunk
örökre bújni
a túli fagyban
ahogy tanultuk
a földön egykor.

A HÓNAP VERSE

Csorba Győző (Pécs, 1916 – 
Pécs, 1995) Kossuth-díjas magyar 
költő, műfordító.

2018. SZEPTEMBER

Július 30. és augusztus 3. kö-
zött tartották Rómában a nem-
zetközi ministránstalálkozót, 
amelyre 19 országból több mint 
60 ezer fiatal érkezett. Hatal-
mas öröm és lelkesedés volt ta-
pasztalható a város utcáin. Mi-
nistránsok vidám csoportjai töl-
tötték meg az olasz fővárost.

A német fiatalok után az egyik 
legnagyobb csoportot a magya-

rok alkották. Összesen 1700 mi-
nistráns vett részt az anyaor-
szágból és a határontúli magyar 
közösségekből. A zarándoklaton 
egyházmegyénkből száz fiatal ér-
kezett, köztük Birincsik Domon-
kos, aki a következőket mondta:

– Nagyon nagy megtiszte-
lésnek vettem, hogy én mehet-
tem Rómába az egri Jézus Szí-
ve Plébániáról. Nagyon tetszett 

az egész város, a programok, a 
bazilikák. Nagyon jól éreztem 
magam,  el tudtam mélyülni az 
imádságban és kicsit jobban át-
érezni a keresztény élet lénye-
gét, küldetésemet a világban.

– Az egész római út emléke-
zetes marad – mondta az ugyan-
csak egri Pável Zsolt. - De ha egy 
dolgot kellene kiemelnem, a ma-
gyar szentmisét mondanám.  A 

Szent Ignác templomban, ahol 
1700 magyar fiatallal, minist-
ránssal együtt imádkozhattam,  
Ternyák Csaba érsek atya celeb-
rálta a szentmisét, és buzdított 
bennünket a jóra a szentbeszé-
dében.  A csapat hangulata is ki-
váló volt. Megismertem két fia-
talt, akikkel összebarátkoztam. 
Ez tekintem az út másik nagy 
ajándékának. H. J.

Ministránstalálkozó Rómában

Ternyák Csaba egri érsek 
2018. szeptember 1-jei hatállyal 
személyi és szervezeti változá-
sokról döntött az Egri Főegyház-
megyében:

Dr. Mata István tiszaújvárosi 
plébános felmentetést kapott je-
lenlegi beosztásából és betegsza-
badságot engedélyezett számára.

Miután felmentette Pász-
tor Pascalt, az egri Fájdalmas 
Anya, Eger Felnémet és Felső-
tárkány Plébánia plébánosát je-

lenlegi beosztásából, Tiszaújvá-
rosba kapott plébánosi kineve-
zést és egyidejűleg megbízta Sa-
jószöged plébánia oldallagos el-
látásával.

Dr. Csizmadia István, az eg-
ri Belvárosi Főplébánia plébá-
nosa – eddigi feladatainak érin-
tetlenül hagyásával – megbízást 
kapott, hogy az egri Fájdalmas 
Anya, Eger Felnémet és Felsőtár-
kány Plébániákat oldallagosan 
lássa el.

Személyi és szervezeti 
változások

Szent István király ünnepe

Augusztus 20-án, Szent Ist-
ván király ünnepén Ternyák 
Csaba egri érsek a főszékesegy-
házban mutatott be szentmisét, 
melyen a város és a megye elöl-
járói mellett Varga Mihály mi-
niszterelnök-helyettes is részt 

vett. A főpásztor szentbeszédé-
ben kiemelte: Szent István ün-
nepén gyakran beszélünk az ő 
örökségéről. Természetes örö-
köse Szent Imre herceg lett vol-
na, azonban őt korán elragadta a 
halál. Szent István ezért koroná-

ját és népét Szűz Máriának aján-
lotta. Szellemi, lelki értelemben 
mi, mai magyarok is örökösei-
nek mondhatjuk magunkat.

Első királyunk örökségének 
identitást alakító ereje van a mai 
napig. Van politikai jellege, ha a 
közhatalom gyakorlására gondo-
lunk, vagy ha európai szerepün-
ket vizsgáljuk az 1000 év során.

Szent István örökségének 
alapja a keresztény vallás, mely-
re épül a keresztény kultúra 
és erre épül a keresztény poli-
tika, vagyis az emberközpon-
tú konkrét cselekvés. Mindhá-
rom szükséges ahhoz, hogy az 
örökséget megőrizzük. „Annál 
élőbb lesz a keresztény kultú-
ra, minél inkább igazi kereszté-
nyek leszünk, ha nem elmélete-
ket gyártunk, hanem ragaszko-
dunk Krisztus evangéliumához, 
és arra alapozzuk életünket” - 
mondta az érsek. A szentmise 
után a hívek elfogyaszthattak 
egy-egy darabkát a megáldott új 
kenyérből.

 Bérczessy András

Magyar ministránsok a Szent Péter téren

Halálának 20. évfordulója al-
kalmából, szentmise keretében 
emlékeztek meg Dr. Gál Ferenc 
teológia professzorról szülőhe-
lyén, Pácinban, július 25-én.

Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntőjében elmondta: a mai na-
pon, Szent Jakab apostol ünne-
pén hálát adunk egy nagysze-
rű emberért, egy nagyszerű pa-
pért, aki ennek az egyházköz-
ségnek a szülötte. Büszkeség 
tölti el a páciniakat, hogy egy 
olyan embert adhatott egyház-
községük a katolikus egyház-
nak, amilyen Gál Ferenc volt. 

Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyéspüspök szent-
beszédében hangsúlyozta, Jézus 
arra tanítja apostolait, hogy le-
gyenek alázatosak, legnagyobb-
nak lenni a többi közt nem hatal-
maskodással, hanem szolgálat-
tal lehet. Gál Ferenc élete pedig 
híven tükrözi, ezt az üzenetet. 

A szentmise végén az érsek 
megáldotta Gál professzor, a 
pácini templom bejáratánál el-
helyezett emléktábláját. A pro-
fesszor munkásságáról tárlat is 
nyílt, amely a Mágocsi kastély-
ban kapott helyet.

Cserkészek az ünneplők között

Pácin szülöttjére 
emlékeztek

Gál Ferenc emlékére
Elnyűttes bőrkabátban, arcán mély vonásokkal van előttem Gál Fe-

renc, a dogmatika professzora. Ő, aki a papi életre való készülődésem 
meghatározó egyénisége. 

Óráit kissé rekedtes hangján tartotta, kerülve 
minden pátoszt, s mégis óráin, az igazság méz-
csöppjeit élvezhette az, aki figyelt rá. Szavai mé-
lyén ott volt a tudományért hozott áldozata, és a 
testi szenvedés (gyomrával sokat bajlódott!) tisz-
tító ereje. Ő volt az, aki akkoriban a II. Vatikáni 
Zsinatot legjobban értette. Ilyen értelemben iga-
zi újító volt a mi tudós professzorunk, mert sze-
mélyében egy a mindenkihez szóló magyar teoló-
giai nyelv feltalálóját tisztelhetjük.

A dogmatika, mint tantárgy, az Istenről való tudás, ezért élt bennem 
vonzódás e tárgy iránt. Kedves professzorunk, a szemináriumi órákon 
a legújabb cikkeket és kutatásokat ismertette.

Abban az időben készült a Szentírás fordítása. Örömmel beszélt ar-
ról, hogy milyen lelkesítő feladat, a könyvek könyvének szövegét fordí-
tani, értelmezni, kommentálni.

Áldozatos élet volt az övé. A tudomány oltárára helyezte azt, és ma-
radandót alkotott. Szavaival élve, ő a titkot, a misztériumot, az Isten tit-
kát, nem magyarázta, hisz azt földi ember ki nem merítheti, teljesen fel 
nem foghatja, hanem nagy alázattal próbálta szemléltetni és szívünk-
höz egészen közel hozni. Ezért, amikor vasárnapról-vasárnapra kifejt-
jük az Írások értelmét, tudom, hogy abban az ő munkája, életének erő-
feszítése is benne van.

Egykori hálás tanítványa, 
Medvegy János, mezőkövesdi plébános

Szent István király tiszteletére 
emeltek szobrot Halmajon, a kato-
likus templom melletti téren. Az 
ünnepélyes megáldás augusztus 
20-án volt. Varga Béla plébános 
elmondta: az államalapító szemé-
lye jó példa az Istenhez való visz-
szatérésben a mai ember számá-
ra.  A dombóvári Varga Béla al-
kotta gránit szobrot Ternyák Csa-
ba érsek áldotta meg. A főpásztor 
a szobor megáldását megelőzően 
szentmisét mutatott be.

Szent István 
szobrot avattak 
Halmajon

Álláshirdetés
Az Egri Főegyházmegye hon-

lapján az „Oktatás, Nevelés” cím-
szó alatt, az alábbi linken elér-
hető (http://eger. egyhazmegye.
hu/oktatas/ allashirdetesek) 
„Álláshirdetések” rovatban szá-
mos pedagógus álláshirdetés ol-
vasható. Az Egri Főegyházme-
gye és iskoláink vezetői szere-
tettel várják az álláskereső pe-
dagógusokat!


