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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

Eddig a választott képviselők mutatkoztak be, illetve néhá-
nyan a hivatalból tevékenykedők közül. Most mindenki Miklós 
bácsija, 
Kovács-Hegedűs Miklós következik.  

1940. június 16-án látta meg a napvilá-
got, szülei 5. gyermekeként Szegeden. 
Másnap, 17-én hívták a dóm káplánját, 
hogy gyorsan kereszteljék is meg, mert 
„nagyon gyengének” ítélték. Talán már itt 
megpecsételődött a sorsa, amit egysze-
rűen csak úgy fogalmazott meg, hogy „Is-
ten kegyelméből vagyok, aki vagyok”. 

Általános iskolába az Orsolya rendi apácákhoz járt. Már akkor 
is példaként állították a nagyobb gyerekek elé olvasástudását. 
Elsőáldozás és bérmálkozás után a Szeged Rókusi templom 
ministránsa lett, ahol egy Kovács Imre nevű segédlelkész ke-
rült a templomba, aki 30-40 főből álló ministráló assziszten-
ciát hozott létre. 
1958-ban a textilipari technikumban érettségizett, majd, mint 
technikus 2 évig Csillaghegyen dolgozott. Ekkor már érlelő-
dött benne a papi hivatás. 1960. szeptember 1. és 1961. dec-
ember 18. között a Hittudományi Főiskola növendéke volt. 
1961. február 18-án a papi letartóztatások Kovács Imrét is el-
érték. Azzal vádolták, hogy egy katolikus értelmiséget akar ki-
nevelni, akik majd megdöntik a rendszert. A ministrálás idején 
ebből annyit érzékeltek, hogy a segédlelkész megmutatta szá-
mukra, hogy milyen egy hívő fiatal élete, aki szereti embertár-
sait és rajtuk keresztül Istent.  Egyik társukat beszervezték, ak-
kori módszerekkel rávették, hogy jelentsen róluk. Folyamato-
san lehallgatták őket. 1961. májusában 4 nap vizsgálati fog-
ságban „próbálták meggyőzni, hogy mindannyian a rendszer 
ellenségei”. 
Nyáron már „csak” tanúként volt jelen Kovács Imre tárgyalá-
sán, akit 8,5 év börtönre ítéltek. Ilyen megpróbáltatások és kí-
sértések után elhitte, hogy úgysem lenne jó pap belőle. Úgy 
döntött tehát, ha igazi Krisztusi pap nem lehet, akkor inkább 
jó keresztény lesz. A Fonalfeldolgozóban kezdett dolgozni, 
majd művezető lett. 

1963. augusztus 10-én kötött házasságot Forró Teréziával. Két 
gyermekük született: 64-ben Katalin, 68-ban Tamás. 10 uno-
kájuk és jelenleg 3 dédunokájuk van. 

1978-ban volt iskolája, a textilipari technikum meghívta tech-
nikus-tanárnak. 1983-ban okleveles műszaki szakoktatói vég-
zettséget szerzett Dunaújvárosban. 

1989-ben Putnokra került, ahol egy új szövőgyárat kellett el-
indítani. 1995-től gyáregységvezető. Ebben az évben egy mise 
után az ottani plébánossal beszédbe elegyedett, aki megkér-
dezte tőle, hogy mit csinál, ha megszűnik a cég. Hirtelen a kö-
vetkező választ adta: „Talán, majd felvesznek valahová hitok-
tatónak”. Másnap kapott egy telefont, amelyből megtudta, 
hogy egy szalézi atya fogja keresni. 

4 évet dolgozott Kazincbarcikán a Don Bosco nevét viselő is-
kolában, ahol a Szalézi identitás szerint folyik az oktatás, mi-
szerint: „az oktatás alapja a szeretet és a vallás”. Főleg hátrá-
nyos helyzetű diákok felzárkóztatása, az életben való elindí-
tása volt a feladat. 
Don Bosco szerint: „Ha az életedet valami nagyon jónak és ne-
mesnek akarod szentelni, valami szentnek, sőt Isteninek, ak-
kor neveld az ifjúságot.” 

1999-ben Putnokon az egyház-
tanács tagja lett, 98-tól pedig az 
Egri Főegyház megyei pasztorá-
lis tanácsának tagi tisztségét is 
betöltötte.  

Nyugdíjas éveire Zsombón tele-
pedtek le. 2001. május 3-án 
avatták akolitussá. 

Szabadidejében szereti a kertészkedést, de ahogy felsorolta, 
napirendjét meghatározza a templomi szolgálat. Megjegyzé-
semre, miszerint elég nagy áldozatot hoz értünk, csendesen 
kijavított: „ez nem áldozat. - Egyszer megfutamodtam, de az 
Úristen az újrakezdés lehetőségét adta.” 

 (Földiné Fülöp Katalin) 
 

 

VASÁRNAP 
01.16. 

 
11:00 
17:00 

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP 
Felvételiző 8. osztályos diákokért 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
01.17. 

Szent Antal apát – E 

KEDD 
01.18. 

 

8:00 

Árpád-házi Szent Margit szűz – Ü 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
01.20. 

17:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
01.21. 

Szent Ágnes szűz és vértanú – E 

VASÁRNAP 
01.23. 

 
11:00 
16:00 
17:00 

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 
Szentmise 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


