Munkával a minőségibb életért
1. Az emberhez méltó értelmes MUNKA, ami nélkül nem lehetünk igazán önállóak és teljes
emberek, hiszen Isten is munkálkodik, és ez belülről tartozik hozzá értelmes és boldog örök
létéhez. Jézus is munkálkodott, és sok példázatában szerepel kiemelten a tisztességes munka
dicsérete. A szorgalmas embert megáldja az Úr.
Ugyanakkor beszélnünk kellene a rabszolgai, kizsákmányoló munka elleni küzdelemről, ami
egyrészt méltatlan a szabad emberhez, de az Úr, pl. amikor megmosta tanítványai lábát, abban
is példát mutatott, hogy az önként és szabadon felvállalt munka közben az ember megőrizheti
szabadságát, és lélekben szabad maradhat, vő az "Úrnak szabadosa:"
2. Ugyanakkor "minőségibb élet" témája is megérdemel egy kis figyelmet. Eltúlzott és
elhibázott életszínvonalra való törekvésükben sokan teszik magukat is rabszolgává, és
természetesen nem lesznek igazán boldogok ezen az úton. hogy miért divatosak egyes
szakmák, illetve miért trendi ma valahogyan élni, az időnként nagyon messze látszik lenni az
emberhez valóban méltó MINŐSÉGI ÉLETTŐL. Szent Pál apostol szeret himnuszát szívesen
ide értelmezném: "Ha szeretet nincs benne, mit sem használ és mit sem ér." ha nem érezzük
munkánk közben, hogy értékes és értelmes az amit teszünk, akkor a legmagasabb rendű
tevékenység is kiüresedik és kiégéshez, kiábránduláshoz, boldogtalansághoz vezet, Vö.
odaadhatom magam égőáldozatul, és hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincsen
bennem....
3. Kiknek van esélyük arra, hogy visszaállítsák a szorgalmas emberi munka becsületét?
4. Joggal nevezhetjük-e hátrányos helyzetűeknek, akik előtt nincsenek személyes példaképek
és személyes tapasztalatok a becsületes munka örömét illetően.
Hogyan segíthetünk nekik ebben tapasztalatot szerezni a mai Magyarországon.
Ft. Somos László
1952. október 17-én születtem Pécsett. Középiskolai tanulmányom befejezése után a
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán (ma Kaposvári Egyetem) szereztem diplomát és 10 éven
keresztül ugyanitt dolgoztam.
1986-ban kezdtem meg a tanulmányaimat az Esztergomi Érseki Hittudományi Főiskolán.
1991-ben szenteltek pappá.
1994 óta szolgálok Kaposfőn.
Kirilla Pál igazgató
1978-ban születtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírkércsen. Szüleim egyszerű dolgos
emberek, akik nagy szeretettel nevelték öcsémet és engem. Általános iskolámat itt végeztem,
majd a nyolcadik elvégzése után Nyíregyházára kerültem az akkor már egy éve működő Szent
Imre Katolikus Gimnáziumba. A gimnáziumi évek, mint oly sok fiatal számára nekem is
meghatározóak voltak. Vallásos családban nőttem fel, gyerekként sokat ministráltam az
újonnan épült templomunkban. Jómagam görög katolikus vallású vagyok, de nagymamám
révén a latin rítust is jól ismerem. Érettségi után a görög katolikus teológiára jelentkeztem
kispapnak. A sikertelen felvételi után egy évet jártam az egri Eszterházy Károly Főiskola

történelmi szakára levelező tagozatra. Nem tudtam megbarátkozni a gondolattal, hogy nem
nappali tagozatra járok, így következő évben beadtam a felvételi kérelmemet a Bessenyei
György Tanárképző Főiskola (Nyíregyházi Főiskola) történelem-hittan szakára és itt
szereztem diplomát 2002-ben. A diploma megszerzése után haza kerültem és a
településünkön illetve a szomszédos faluban tanítottam történelmet. 2005-ben úgy éreztem
másban is ki szeretném próbálni magam megpályáztam egy kollégium nevelői állást
Debrecenben. Így kerültem a debreceni Szent József Gimnázium és Kollégiumba. Egy év után
kollégiumvezetői kinevezést kaptam, amit nyolc éven át töltöttem be. Szeretettel, de
következetesen végeztem mindig is a nevelő munkámat. Számos gyerek felnőtté vált a kezünk
alatt. Sikerült egy nagyon jó prefektusi csapattal dolgoznom, akikre ma is büszke vagyok.
Ahogy mondani szokták hét évente érdemes váltani én kilenc év után éreztem ezt meg. Talán
jól is jött, (akkor már két éve az egyházmegye fenntartásába tartozó), az egyeki Móra Ferenc
Katolikus Általános Iskola és Óvoda által kiírt igazgatói pályázat. Igazgatóként most második
évemet kezdem itt. Ki is költöztem a településre, hogy jobban megismerjem az itt élőket,
találkozzam velük mindennap. Úgy gondolom ez az én munkámat is nagyban segíti.
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2002-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Phd program, meghívott
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Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása
Dr. Kruppa Tamás 1998-ban szerzett teológiai doktorátust (PhD) a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetem hittudományi Karán. 1992-től liturgikus éneket és szisztematikus teológiát
tanít a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus
Szakán, valamint annak Levelező Tagozatán és a Nyíregyházi Főiskola Görög katolikus
Hittudományi Tanszékén. Liturgikus éneket mindhárom karon 1995-ig. Szisztematikus
teológiát (dogmatikát) a nyíregyházi Főiskola nevezett karán és a Levelező Tagozaton 1999ig, a Nappali Tagozatos Teológus Szakon a mai napig. A dogmatikai tanszék vezetője 1998tól. Ezen felül 2001-től retorikát és homiletikát is tanít a Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus Szakán. 2002-től a budapesti Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Phd programjának (krisztológiai specializáció)
meghívott oktatója, valamint 2006-2007 meghívott oktatóként ugyancsak ekkleziológiát és
eszkatológiát tanít a PPKE HTK Levelező Tagozatán.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok
1999-től a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottságának tagja
1993-tól az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének tagja
Rendszeres résztvevője az évente megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Napi
konferenciának, a MTA SZ-Sz-B megyei Tudományos Testülete által szervezett tudományos
konferenciáknak, valamint a budapesti szervezésű Teológiai Tanárok Konferenciájának.
Tanulmányutak, ösztöndíjak: 1997 őszi szemeszter (szeptember-decemeber), a magyar
Püspöki Konferencia ösztöndíja a Pápai Magyar Intézetben, Hans Urs von Balthasar
szótériológiájának kutatása a PUG könyvtárában és a Casa Balthasarban.
Oktatói tevékenységének kezdete az Intézményben: 1992.
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