
48 GöröGkatolikus  SzemlÉleT

ember elIsmerés

Kossuth-díjban részesült 
Kisléghi Nagy ádám festőművész

kossuTH-DíJbAN részesülT, mÁsok mel-
leTT, kIsléGHI NAGy ÁDÁm FesTőműVész, 
érDemes műVész NemzeTközI szINTeN Is 
elIsmerT, kIemelkeDő műVészI PÁlyÁJA, A 
bIblIAI TörTéNeTekeT FIGurATíV ÁbrÁzo-
lÁsmÓDDAl meGJeleNíTő, VAllÁsos TémÁ-
Jú AlkoTÁsAI, VAlAmINT A  VIlÁG szÁmos 
TemPlomÁT  DíszíTő NAGy méreTű, szuG-
GeszTíV FAlFesTméNyeI  elIsmerésekéNT.

A Görögkatolikus egyház számára különösen ked-
ves festőművész egyebek mellett a szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola szent Atanáz-
ikonjának alkotója és a máriapócsi kegytemplom restaurált ikonosztázionján a királyi ajtó fölé 
helyezett új ikonjának készítője. A festő ritkán készít ikonokat, festészetének kialakult alapstílusa 
inkább a chiaroscuro, fény-árnyék hatású képek alkotása, mely irányzatnak egyik barokk kori 
nagy mestere caravaggio, akinek stílusát a művész tudatos elköteleződéssel igyekszik korunkban 
életre kelteni és továbbvinni.

Magyar érdemrend kitüntetést kapott 
orosz Atanáz miskolci megyéspüspök

mAGyArorszÁG közTÁrsAsÁGI elNöke NemzeTI üNNePüNk 
 AlkAlmÁbÓl kossuTH- és  szécHeNyI-DíJAkAT, VAlAmINT A mA-
GyAr érDemreND kITüNTeTéseIT ADTA ÁT A PArlAmeNT kuPolA-
csArNokÁbAN 2019. mÁrcIus 15-éN. oRoSz ATANÁz mIskolcI 
meGyésPüsPök Is A  kITüNTeTeTTek közöTT VolT.

„Az önök teljesítménye, sikeres életpályája, az 
önök eredményei iránytű mindannyiunk számára. 
egy modern nemzeti közösség számára, amely 
1848-49 óta, az átélt történelmi viharokban sem 
veszítette el azt a képességét, hogy megbecsülje 
értékeit. A katedrán, laboratóriumban, ősi tár-
gyak között, műhelyben, próbateremben, ása-
táson, levéltárban, szószéken vagy a színpadon 
eltöltött idővel segítenek megérteni a magunk 
helyzetét és feladatait a világban” – méltatta Áder 
János a kitüntetetteket, akik között ott volt orosz 
Atanáz, a miskolci egyházmegye püspöke is. A 
Magyar érdemrend középkeresztjét a püspök az 
újonnan alapított miskolci egyházmegye struktú-
rájának kialakításában végzett munkája, valamint 
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 
és a cigánypasztoráció terén elért eredményei el-
ismeréseként kapta.

„A lelki adományok 

különfélék, 

de a Lélek ugyanaz. 

A szolgálatok is különfélék,  

de az Úr ugyanaz. 

Különfélék a csodatettek  is; 

de Isten, aki mindezt 

mindenkiben véghez viszi, 

ugyanaz. A Lélek ajándékait 

pedig ki-ki azért kapja, 

hogy használjon vele. 

Egyik ugyanis a Lélektől 

a bölcsesség adományát kapja, 

a másik a tudás adományát 

ugyanattól a Lélektől, 

a harmadik meg a hitet kapja 

ugyanabban a Lélekben, 

vagy a gyógyítás adományát 

ugyanabban a Lélekben; 

ez csodatévő hatalmat, 

amaz meg a prófétálást, 

egyik a szellemek elbírálását, 

másik többféle nyelvet, 

a harmadik viszont a nyelvek 

megfejtését. Mindezt azonban 

egy és ugyanaz a Lélek műveli, 

tetszése szerint osztva 

kinek-kinek.” (1Kor 12,4–11)

GRATULÁLUNK!
További munkájukhoz is Isten áldását kérjük!


