
Az Egri Érseki Palota Turiszti-
kai és Látogató Központ 2019-
ben is meghirdette a betlehem-
készítő pályázatot, amelyre kö-
zel 200 gyönyörű remekmű ér-
kezett. A bíráló bizottság tag-
jai dr. Löffl er Erzsébet nyugal-
mazott múzeumigazgató, Buda 
Péter, az Egri Érseki Papnevelő 
Intézet rektora és Köves-Kárai 
Petra művészettörténész-mu-
zeológus voltak.

A december 14-ei kiállí-
tás megnyitón megjelenteket 
Hernádfői Csaba igazgató kö-
szöntötte. A beérkezett betlehe-
meket Czibere Zsolt plébániai 

kormányzó áldotta meg. A zsűri 
döntése alapján a következő dí-
jakat osztották ki:

1. helyezést ért el Komlósi Or-
solya 8. a. osztályos, a miskolci 
Vörösmarty Mihály Katolikus 
Általános Iskola tanulója.

2. helyezést ért el Rádi Jázmin 
5. osztályos diák, az apci Boldog 

Brenner János Katolikus Általá-
nos Iskola tanulója.

3. helyezést ért el Czeincz Má-
té 2. b. osztályos tanuló, aki a fü-
zesabonyi Széchényi István Ka-
tolikus Általános Iskolába jár.

Mindezeken túl tíz különdí-
jat is kiosztottak, mert fantasz-
tikus technikákkal és különle-

ges ötletekkel készítették el a 
pályázók alkotásaikat.

Mindenkit szeretettel vár az 
egri Érseki Palota, melynek au-
lájában 2020. február 2-ig ingye-
nesen megtekinthetők a Betle-
hem-készítő pályázatra beérke-
zett művek. A látogatók szavaz-
hatnak a látogatói különdíjról is.

Január
A szentmise, életünk közép-
pontja címmel minden hónap 
első csütörtökén Eger különbö-
ző templomaiban szentségimá-
dással egybekötött szentmisét 
tartottak az Eucharisztia titká-
nak mélyebb megértésére. Az 
első alkalom január 3-án volt az 
egri Nagyboldogasszony temp-
lomban.

Február
Hagyományo-
san, az eg-
ri Fájdalmas 
Anya plébá-
niatemplom-
ban mutatott 
be szentmisét 
Ternyák Csa-
ba érsek a betegek világnapján. 
Homíliájában emlékeztetett ar-
ra, hogy ez a nap egyben a Lour-
des-i Szűzanya emléknapja.

Március
2019. március 23-án, szomba-
ton délelőtt Teremtésvédelmi 
Nap keretében az egri katoli-
kus iskolák a 24- es főút, ha-
gyományos egri elnevezéssel 
a „Vörös-kereszt” melletti sze-
metes földterületet tisztították 
meg. A programon részt vett 
Ternyák Csaba, az egyházme-
gye főpásztora.

Április
Minden év Virágvasárnap hét-
végéjén kerül megrendezésre 
az Egri Érseki Papnevelő Inté-
zetben a „nyílt hétvége”. A prog-
ram, amelyen mintegy harminc 
fiatal vett részt, április 12-én, 
pénteken kezdődött és április 
14-ig tartott.

Május
„Isten fiatal”- 
ez volt a mot-
tója annak az 
Egyházmegyei 
Ifjúsági Talál-
kozónak, ame-
lyet május 18-
án rendez-
tek Egerben, a Kemény Ferenc 
Sportcsarnokban. Az összejö-
vetelre, melyen Michael August 
Blume pápai nuncius is részt 
vett, több, mint nyolcszáz fiatal 
fogadta el az egri érsek meghí-
vását.

Június
Az egri bazilikában papszente-
lés volt június 22-én. Pintér Bá-
lint, Resch András, Resch Ta-
más, Ríz Attila, Soltész Ádám 
diakónusokat áldozópappá, 
Barta Márton, Marosi Balázs, 
Nagy Ferenc, Thiago Jackson 
Pinheiro Costa akolitusokat 
pedig diakónussá szentelte 
Ternyák Csaba érsek.

Július
Ebben az évben is többszáz fia-
tal vett részt július 18-a és 21-
e között az Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozón és Lelkigyakorlaton. 
A találkozóra az ország minden 
részéből érkeztek fiatalok.

Augusztus
Az Egri Fő-
egyházmegye 
köznevelési in-
tézményeinek 
mintegy 1800 
pedagógusa és 
lelkipásztorai 
vettek részt 
azon a tanévnyitón, amelyet 
augusztus 28-án tartottak az 
egri bazilikában. A szentmisét 
Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek mutatta be az 
egri érsek és az egyházmegye 
papsága koncelebrálásával.

Szeptember
Több évtizedes álom vált va-
lóra, templomot kapott az egri 
Felsőváros, az Északi lakótelep. 
2019. szeptember 1-jén felszen-
telték a Szent II. János Pál Misz-
sziós Központot. Az épület ko-
rábban bútorboltnak és edzőte-
remnek adott otthont.

Október
Tizedik alka-
lommal került 
megrendezés-
re az egyház-
megyei minist-
ráns találkozó 
2019. október 
5-én, szomba-
ton, az egri bazilikában. Az ese-
mény mottója a misszió, a kül-
detés volt. A találkozó meghí-
vott vendége Kiss-Rigó Lász-
ló szeged-csanádi megyéspüs-
pök volt.

November
Krisztus Ki-
rály vasárnap-
ján, november 
24-én – a ha-
g yomá nyok-
nak megfelelő-
en – az egri ba-
zilikában, az 
ünnepi szentmisében Palánki 
Ferenc debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök lektorokat és 
akolitusokat avatott.

December 
A főegyházmegye védőszentje, 
Szent János apostol és evangé-
lista ünnepén, december 27-én 
az egri bazilikában, a káptala-
ni szentmisét követően megál-
dották azokat a borokat, ame-
lyeket az egri borvidék terme-
lői helyeztek el az oltár előtt.

Összeállította: Homa János

JANUÁR ÜZENETE

„Lépteinket a békesség útjára vezesse!” 
(LK 1,79)

JEGYZET

A vízkeresztet követő vasár-
nap van Urunk megke-
resztelkedésének ünne-

pe. Ezen a napon gondolnunk 
kell arra, hogy mi is megkeresz-
telt emberek vagyunk. A hit és 
a keresztség szentsége által Jé-
zus Krisztushoz kapcsoltuk az 
életünket. Nagy áldás és nagy 
ajándék ez számunkra. Főkép-
pen a mai világban, amikor egy-
re többen vannak, akik nincse-
nek megkeresztelve. Gyakran 
panaszkodnak idős emberek, 
hogy az unokáik és dédunokáik, 
a szüleik mulasztása miatt nem 
részesültek a keresztség szentsé-
gében. Sokan ezt azzal magya-
rázzák, hogy felnőttként majd 
maguk dönthetnek erről.

Elmondhatjuk azonban, hogy 
legtöbben a gyermekkeresztség-
ben részesültünk. Szüleink hite 
és a vallásos nevelésre vonatko-
zó ígérete alapján lettünk megke-
resztelve. Talán ez is az oka an-
nak, hogy nem értékeljük eléggé a 
keresztség szentségét, sem azokat 
a lelki, kegyelmi hatásokat, amit 

keresztségünknek köszönhetünk. 
Egy hasonlattal élve olyanok va-
gyunk, mint az a koldus, aki egy 
kincseket tartalmazó ládán ül, de 
fogalma sincs arról, hogy mi van 
alatta, mit rejt a tároló.

A keresztség szentségéről az 
első könyvet Tertulliánusz (II. 
században élt teológus) írta. Mű-
vét főként azoknak szánta, akik 
abban az időben felnőtt korban 
készültek a szentség felvételére. 
A könyv egy hitből fakadó felki-
áltással kezdődik: „Ó, boldogító 
szentség!”. Nekünk is így kellene 
gondolnunk a keresztség szent-
ségére, hiszen annak kegyelmi 
hatása egész életünkben boldog-
gá tehet bennünket. Gondoljunk 
csak arra, hogy a keresztség-
ben a víz és a Szentlélek által új-
jászülettünk: Isten gyermekei, a 
Szentlélek templomai, és az Egy-
ház tagjai lettünk. Mérhetetle-

nül nagy és csodálatos ajándék 
mind a három.

A keresztségünk óta nem csu-
pán Isten teremtményei, nem-
csak emberek, férfi ak és nők va-
gyunk, hanem Isten gyermekei. 

A keresztségnek köszönhetően, 
és Jézus biztatása alapján Istent 
joggal mennyei Atyánknak szólít-
hatjuk, mert valóban Isten gyer-
mekei vagyunk. A keresztség-
ben a Szentlélek templomai let-
tünk, ami azt jelenti, hogy meg-
keresztelkedésünk óta a Szent-
lélek Isten jelen van az életünk-
ben. Ő tesz képessé bennünket 
arra, hogy minden gyengesé-
günk és gyarlóságunk ellenére 
Isten törvényei és Jézus tanítása 
szerint tudjunk élni. A kereszt-
ségben az Egyház tagjai lettünk. 
Ezért nem vagyunk, és nem le-
hetünk egymást számára idege-
nek, még akkor sem, ha szemé-

lyesen talán nem is ismerjük egy-
mást, hiszen Jézus Krisztusban, 
a hit és a keresztség által testvé-
rek lettünk. Ugyanannak a meny-
nyei Atyának vagyunk a gyerme-
kei, és ugyanaz a Szentlélek ve-
zet bennünket a Krisztust követő 
keresztény életben.

Nyilvánvaló, hogy Isten aján-
dékai köteleznek bennünket, sőt 
egy egész életre szóló feladatot, 
egyben küldetést jelentenek szá-
munkra. A keresztség csak kez-
dete, kiindulópontja a Krisztust 
követő kegyelmi életnek. A ke-
resztségben Isten gyermekei let-
tünk, de állandóan törekednünk 
kell arra, hogy kialakuljon ben-
nünk az istengyermeki lelkület, 
vagyis az őszinte és kétkedés nél-
küli bizalom a mennyei Atyában. 

A Szentlélek templomai let-
tünk, ezért ne feledkezzük 
meg arról, amire mindez 

kötelez minket, hogy ne a test, ne 
csak az ösztönös emberi termé-
szetünk, hanem a Lélek szerint, 
a Szentlélek sugallatait követve 
éljünk. Dolhai Lajos

A keresztség

Megjelenik
minden hónap

elsõ szombatján
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Kiállított betlehemek
az érseki palotában2019-ben történt

Arnóton december 15-én, va-
sárnap érseki szentmise kere-
tében áldották meg a külsejé-
ben megújult katolikus templo-
mot. Az épületet a római és a gö-
rög katolikus hívek is használ-
ják Deli Lajos c. apát, plébános 
és Papp Zoltán parókus veze-
tésével. Az ünnepi eseményen 
Ternyák Csaba egri érsek celeb-

rálta a szentmisét. A megáldás 
szertartását Orosz Atanáz mis-
kolci görög katolikus megyés-
püspök végezte és ő mondta a 
szentmise homíliáját is.

Erdőtelken hat éve földren-
gés rongált meg számos épü-
letet, köztük a katolikus temp-
lomot is. A tetőt röviddel az-
után helyrehozták, mára pe-

dig kívül-belül megszépült 
az épület. A 267 éves templo-
mot ebből az alkalomból ünne-
pi szentmise keretében áldotta 
meg Ternyák Csaba egri érsek, 
november 30-án.

A templom felújítása egy szé-
leskörű összefogás eredménye 
– mondta Lengyel Gyula plé-
bános. A főegyházmegye bizto-

sította a források nagy részét, 
de segítettek az itt élők, vala-
mint a helyi önkormányzat is. 
Az elmúlt időszakban számos, a 
templom környezetét érintő fej-
lesztést is végeztek. 2020-ban 
pedig a templommal szemben 
található Karitász-ház felújítá-
sát tervezi az erdőtelki egyház-
község.

Megújult Arnót és Erdőtelek temploma

Az Érseki Palota Turisztikai és Látogató Központ 
aulájában ingyenesen tekinthetők meg a beküldött 
alkotások   Fotó: Kissné Vanyó Boglárka



A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatában részesült Kalóné Kovács 
Mária, az egri Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola pedagógu-
sa, melyet a bazilikai tanévnyi-
tón vehetett át Ternyák Csaba ér-
sektől. A kitüntetett tanárnő 20 
éve matematika-kémia-biológia 
szakos tanárként dolgozik az in-
tézményben. Évek óta tart tehet-
séggondozó, vegyész szakkörö-
ket és versenyre készíti fel a di-
ákjait, ahol megyei és országos 
sikereket is elért tanítványai-
val. Lelkiismeretesen felkarolja 
a tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekeket. Önzetlen, segítő-
kész, mindig lehet számítani ta-
nácsaira. Munkaközösség-veze-
tőként, munkabírásával, alapos-
ságával, megélt hitével minden-
kinek példát mutat.

– Tanulmányaimat az egri ta-
nárképző főiskolán végeztem – 
mondta. – 1986-ban matemati-
ka-kémia szakos tanári diplo-
mát, majd 1999-ben biológia sza-
kos diplomát szereztem. Munká-
mat hívatásnak tekintem és már 
33 éve gyakorlom, 20 éve a Szent 

Imre Katolikus Általános Iskolá-
ban dolgozom Egerben. Nagyon 
szeretek tanítani, a gyermekek 
között, a gyermekekkel együtt 
dolgozni, nevelni, fejleszteni, 
formálni őket. Szaktárgyaimat 
nagyon szeretem, és úgy próbá-
lom továbbadni tanítványaim 
felé, hogy ebből élményszerűen 
tanuljanak. Nagy örömmel tölt 
el, hogy minden évben van ter-
mészettudományos szakon to-
vább tanuló tanítványom. Egyik 
legnagyobb sikerélményem, 

hogy az orvos, mérnök tanít-
ványokon túl, már van aktívan 
dolgozó matematika-kémia sza-
kos középiskolai tanárként dol-
gozó tanítványom, akire nagyon 
büszke vagyok. 8. osztályos volt, 
amikor azt mondta, hogy ő ma-
tematika-kémia szakos tanár 
lesz. A pedagógust ilyen sikerél-
mények viszik előre a pályáján. 
Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy folyamatosan osztály-
főnök vagyok, e feladatot igyek-
szem a lehető legjobban, a pálya 

iránti mély alázattal elvégezni. 
Nagyon sokat segítenek a pá-
lyán megszerzett folyamatos ta-
pasztalataim, de minden közös-
ség más és más. A három sza-
komból adódóan viszonylag sok 
óraszámban, heti 8-9 órában ta-
nítok az osztályomban. A rend-
szeres találkozás nagyon közel 
hoz egymáshoz, hiszen a problé-
mákat, de az élményeket is na-
pi szinten meg tudjuk beszélni. 

A tanítási órán kívül szakkö-
rön, laborfoglalkozásokon, fel-
vételi előkészítőkön kínálok le-
hetőséget a tanítványaim tudá-
sának bővítésére, elmélyítésére. 
Szívesen készítem fel tanítvá-
nyaimat tanulmányi versenyek-
re és büszkeséggel tölt el a sike-
res szereplésük.

A sokrétű pedagógusi munka 
részét képezi a tanulmányi ki-
rándulások, osztály kirándulá-
sok, természettudományos ki-
rándulások, erdei iskolák szer-
vezése. Nagyon sok közös él-
ményt kaptunk, adtunk egy-
másnak a gyerekekkel, ame-
lyekből el nem múló emlékek 

lesznek. Nagyon szeretek tanít-
ványaimmal beszélgetni, érdek-
lődéssel hallgatom őket a kö-
zépiskolai tanulmányaikról, ta-
pasztalataikról. Nagyon fontos 
számomra a visszajelzésük, hi-
szen így fejlődik az én munkám 
is általuk.

Férjem Kaló Imre erdész, 
de sokan, mint Magyarország 
egyik legismertebb, Szomolyán 
tevékenykedő kézműves borá-
szát ismerik. Két felnőtt gyer-
mekünk van. Júlia lányom élel-
miszermérnök, Imre fiam sző-
lész-borász szakmérnök. Okta-
tó, nevelő munkám mellett ka-
ritatív munkát is végzek, tagja 
vagyok Máltai Szeretetszolgálat 
helyi városi csoportjának. Részt 
veszek tartós élelmiszergyűjtés-
ben. Hálásan köszönöm az isko-
lavezetésnek, a kollégáimnak a 
munkám elismeréséért kapott 
Szent Gellért díj ezüst fokozatát. 
Nagy örömmel töltött el, lendü-
letet adott. Igyekszem a munká-
mat ez után is a legjobb képes-
ségem szerint úgy végezni, hogy 
erre rászolgáljak. Homa János
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Megújult 
képviselőtestületek
A 2014-BEN megválasztott képvi-
selő testületi tagok kinevezése 
öt év időtartamra szólt. Megbí-
zatásuk 2019. Krisztus Király 
ünnepén járt le. Az új képviselő 
testületi tagokat az Egri Főegy-
házmegye területén lévő plé-
bániák hívei – jelöltállítás után 
– megválasztották az egyház-
megyei előírásoknak megfele-
lően. Miután a plébánosok fel-
terjesztették az Érseki Irodába 
az új képviselőtestületi tagok 
névsorát, Ternyák Csaba érsek 
úr névre szóló kinevező okira-
tot küldött számukra. A plébá-
niákon az új testületi tagoknak 
Advent első vasárnapján ünne-
pi szentmise keretében – es-
kütételt követően – kerültek 
átadásra a kinevező okiratok. 
Az Egri Főegyházmegye mint-
egy 3.500 új képviselőtestüle-
ti tagjának szívből gratulálunk 
és kívánjuk, hogy Jézus Krisz-
tus kegyelme, a Szűzanya és 
Szent János apostol, az Egri 
Főegyházmegye védőszentjé-
nek pártfogása kísérje életü-
ket és tevékenységüket.

Ökumenikus imahét
AZ ÖKUMENIKUS imahét az idén 
január 19-tól 26-ig tart. Az ima-
hét anyagát a máltai kereszté-
nyek állították össze, amelynek 
központi igéje így hangzik: „…
nem mindennapi emberséget 
tanúsítottak irántunk…” (Ap-
Csel 28,2). Főegyházmegyénk-
ben a szokott módon tartjuk a 
rendezvénysorozatot. Részle-
tes programok a templomok 
hirdetőtábláin olvashatók.

Eucharisztia ünnep 
Homrogdon
DECEMBER 2-ÁN tartották a bu-
dapesti Eucharisztikus Kong-
resszusra való készület jegyé-
ben az újabb Eucharisztia ün-
nepet Homrogdon. A program 
Böjte Csaba ferences szer-
zetes a szeretet főparancsá-
ról szóló előadásával kezdő-
dött. Az ezt követő szentmi-
se főcelebránsa Balog Gyula 
gyöngyösi plébános volt.

Főegyházmegyei 
irodaház
ELKÉSZÜLT az Eger, Deák Ferenc 
utca 49. szám alatt találha-
tó Főegyházmegyei Irodaház. 
A földszinten a Plébániai Köz-
ponti Könyvelési Csoport, az 
első emeleten az Oktatási Osz-
tály és a Kateketikai Iroda ka-
pott elhelyezést. Ezen csopor-
tok telefonszámai és e-mail cí-
mei nem változtak.  A Szent 
István Rádió és Televízió az 
épület második és harmadik 
szintjére költözik majd, várha-
tóan az új év elején. Az épület 
nagy előnye a könnyebb meg-
közelíthetőség, illetve az ud-
varán biztosított parkolási le-
hetőség.
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Sík Sándor

Újévi 
reménykedés

Hóval jöttél, fiatal esztendő,
Csupa fehér vagy, szép-, jóra kelendő.
Napos és fehér, - ó ha az is volnál,
Naposabb, fehérebb a fekete ónál!

Szép hó, fényes, hűvös és metsző,
(Az üdvös értelem rokonának tetsző)
Jó melegítő, tiszta fehérség,
Borítsd be a rossz föld keserű kérgét!

Borítsd be, borítsd be, burkold el, öleld meg,
Holt-eleven szíve hátha fölenged.
Kripta-ürén a kifagyott mélynek
Hátha még pihegő magok is élnek.

Hisz felszakad egyszer a becstelen tél is!
Vérben és mocsokban ha százszor vetél is,
Egyszercsak, mégiscsak megjön a jövendő.
Hátha te lennél az, fiatal esztendő?

Hátha te lennél az, aki elbontod
Fejünk felől a fekete boltot,
Butaság fekete fellegei gátját,
S eget érhet újra az igaz imádság.

Kiálts, ne hallgass, igazak imája,
Hallja az Isten, hallja, kívánja!
Visszalengő hózivatar, pelyhezd az égre,
Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke!

Nektek is, népek gyilkosai, balgák,
Kiérzi az Isten szívetek hangját.
Amit kimondani magatok se mertek,
A szegény nyomorult, vacogó lelket.

Bélpoklos hazugság üvöltésén által
A pőre szív az, mit az Isten áthall:
„Ments meg, ó ments meg magunktól minket,
S átkozott magunktól szegény mieinket!”

Ó hallom, hallom az ember hangját,
Élők és hullák sírják, sikongják:
„Kit ember-okosság beteg ördöggé tett,
Mentsd meg önmagától az emberiséget!”

Fekete földön újévi fehérség:
Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység.
Isten, éveket, szíveket teremtő,
Teremtsen újjá ez az újesztendő!

A HÓNAP VERSE

Sík Sándor (1889 – 1963) pia-
rista tanár, tartományfőnök, köl-
tő, műfordító, irodalomtörténész, 
egyházi író, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja (1946–
49), Kossuth-díjas (1948), a 20. 
század jelentős magyar lírikusa.

Fontos esztendő, sok feladat
2020. JANUÁR

Mint a legtöbb szervezet éle-
tében, a Szent István Rádió és 
Televízió szerkesztőségében is 
történnek változások. 2019-
ben a lejárt műsorszolgáltatá-
si jogosultságok újrapályázá-
sa volt az egyik legnagyobb fel-
adat, ennek eredményeképpen 
továbbra is szólhat a Szent Ist-
ván Rádió műsora a megszo-
kott helyeken, frekvenciákon. 
A 2019-es esztendőben egy 
újabb adóval gazdagodott kíná-
latunk, Kisújszálláson is hall-
hatják a hívek a rádió adását.

2000-ben indította útjára dr. 
Seregély István egri érsek a rá-
diót, a televíziót 2011-ben alapí-
totta dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek, így 2020-ban ünnepeljük a 
Szent István Rádió indulásának 
20., a Szent István Televízió lét-
rejöttének 9. évfordulóját. A jubi-
leumi évben továbbra is az esz-
tendő nagy eseményére, a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra fókuszálnak műsora-
ink, október hónapban pedig kö-
zönségprogramokkal, szakmai 
konferenciával és közös hála-
adó szentmisével, gálaesttel ün-
nepelünk.

Evangelizációs küldetésünk-
ben továbbra is fontos a fiatalok 
megszólítása. Örömmel tapasz-
taljuk, hogy egyre többen érez-
nek küldetést a rádiózás iránt 
az iskolások körében. Közel 20 
iskola csatlakozott a Szent Im-
re Katolikus Iskolarádiós Háló-
zathoz, s minden vasárnap ön-
álló adásban mutathatják meg 

tudásukat, számolhatnak be in-
tézményük életéről. Április 24-
én nagyszabású projektnapot 
tartunk, ahol képzéssel, közös-
ségi programokkal várjuk majd 
az ifjú rádiósokat.

A 2020-as esztendő eleje is 
változásokat hoz, új székhelyre 
költözik a Szent István Rádió és 
Televízió szerkesztősége, a De-

ák Ferenc út 49. szám alatti iro-
daházba. Itt korszerű körülmé-
nyek között készíthetjük adá-
sainkat, műsorainkat. Sok min-
den változik, de az alapok nem: 
továbbra is a JÓ HÍR HANGJA le-
szünk. Ehhez kérjük hallgató-
ink, nézőink imádságát, támo-
gatását!  Bérczessy András

igazgató, főszerkesztő

Farkas Erzsébet és Varga Orsolya műsorvezetők a rádió Széchenyi utcai stúdiójában

A 2020-ban, hazánkban meg-
rendezésre kerülő Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus-
ra (NEK) való felkészülés jegyé-
ben, EUCHARISZTIA címmel, 
hittanverseny volt 2019. nov-
ember 29-én, az egri András-
sy György Katolikus Közgazda-
sági Szakgimnázium, Gimnázi-
um és Kollégiumban. A hetedik 
alkalommal megrendezett ver-
seny történetében idén neveztek 
a legtöbben. Az Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő 
katolikus általános iskolák kö-
zül 24 felső tagozatos, három-
fős csapat vett részt a versenyen 
- felkészítő tanáraikkal.

Előzetesen, a témával kapcso-
latban otthon egy plakátot kel-
lett elkészíteniük a NEK-kel kap-
csolatban, amit a zsűri értékelt. 

A megmérettetés a közös 
ebéd után kezdődött: a feladat-
lap megírása, valamint a kép és 

idézetfelismerés után, a tanév 
mottójának megfelelően – Aki 
énekel, kétszeresen imádkozik! 
– minden csapatnak, a megadott 
szavak alapján egy dalt kellet ír-
ni és megzenésíteni, majd azt 
előadni. Sok szép és modern stí-
lusú vallásos éneket hallhattak 
a résztvevők egymástól. A fel-
adatok után a zsűri, értékelte a 

csapatok munkáját. Az első há-
rom helyezett értékes könyvju-
talomban és ingyenes múzeum-
belépőben részesült. Senki sem 
távozott üres kézzel, mert az is-
kola minden diáknak egy kis 
ajándékkal kedveskedett. A fel-
készítő tanárok egy szép köny-
vet és emléklapot kaptak. A ver-
senyt közös fénykép készítése 

zárta. Összességében, egy újabb 
és élményekben gazdag hittan-
versenyen és napon vehettek 
részt a diákok, akiket jövőre is 
visszavárnak!

Helyezések: 1. hely: Eger, 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Spa-
nyol – Viaszok csapata. Felkészí-
tő tanár: Köböl Zsoltné, verseny-
zők: Bérczessy Boglárka, Sas-
halmi Lenke, Képes Péter.

2. hely: Mezőkövesd, Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, 
Multi – Kornisok csapata. Felké-
szítő tanár: Bak Mária, verseny-
zők: Dobos Gergely, Sipeki Lász-
ló, Lázár Barnabás.

3. hely: Jászfényszaru, IV. Bé-
la Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Siva-
tagi – Vízenjárók csapata. Felké-
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versenyzők: Varga Hanna, Maj-
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Laborfoglalkozásokon is lehetőség nyílik a tudás elmélyítésére

Három fős csapatok versengtek egymással

Példát mutat a tanárnő

Hittanverseny az Andrássyban


