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Szent Anna, nagyanyja az Úr Jézus 
Krisztusnak, s anyja az ő szeplőte-
len Szűz Anyjának, Máriának! Te, 
a kegyelmek edénye, érdemekben 
igen gazdag vagy. Téged választott 
ki Isten, hogy megszüld és neveld 
Máriát, a szomorúak vigasztalóját, a 
bűnösök menedékét. Kérlek dicsősé-
ges Asszonyom, ama nagy és gyengéd 
gondosságra, melyet e földön Máriá-
ra és az ő isteni Fiára, Jézusra for-
dítottál, engedd, hogy családomat és 
szeretteimet mindenkor anyai oltal-
madba ajánlhassam! Őrizd meg őket 
minden bűntől és szerencsétlenség-
től, terjeszd ki fölöttük anyai védő-
palástodat, s nyerj nekik kegyelmet, 
hogy velem együtt híven szolgáljanak 
Istennek, a kegyelemben megmarad-
janak, és boldogok lehessenek! Légy 
és maradj szószólójuk és védasszo-
nyuk ma és mindaddig, míg Istent az 
ő dicsőségében megláthatják, s veled 
együtt örökre áldhatják! Ámen.
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Kékre mázolt deszkabódé,  
Benne durva feszület, 
Adj ma is, mint annyi másszor, 
Áhítatot, ihletet. 
Kontár ujjak faragdáltak, 
De nem kontár áhítat, 
Mely az erdőmélybe plántált 
És örökre itt maradt.

Őzikék rátarti népe  
Hajnalonta erre húz.  
Rigó surran, harkály koppan, 
Hogyha szól az Angelus. 
Reggel-este jő a hangya, 
(Fürge kolduló-barát) 
És lerakja lábaidnál 
Izzadása zálogát.

Üldögélek elmerülve 
A csöpp deszkazsámolyon, 
Míg a hegyi legelőkről 
A kolompszó rámborong. 
S a rigóval, a kakukkal 
Egyetértve, mint iker, 
Dúdolom a dallamocskát, 
Mely szívemben csiripel.

Ó ha versbe kottázhatnám 
Ezt a szótalan imát, 
A térdeplő természetnek 
Ős gregóriánumát. 
Bár ezt búgná béna szívem 
Akkor is, ha meghalok, 
Mint a nyíló felhők szélén 
Felkönyöklő angyalok.

Sík Sándor

Fakereszt
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Hogy mire nem képes az Isten jósága 
és irgalma?... Megtiltja szolgáinak, hogy 
kiirtsák az „ellenséges ember” vetette kon-
kolyt a búzából, és eltűri, hogy rossz gaz-
dának mondják világszerte, amiért eltűri a 
„rosszat” ebben a világban, ami az ő veté-
se. Hányan voltak az emberi gondolko-
dás nagyjai közül, akik a világban tagad-
hatatlanul jelenlévő rossz tobzódása miatt 
beszélték le az embereket az Isten-hitről?! 
Ha Isten tökéletesen jó, és mindenható, 
hogy tűri el az ellene ágáló gonoszságot? 
Nem képesek fölfogni, hogy Isten szere-
tetének titka van valahogy a rossz prob-
lémája mélyén. Nekünk is azt tanácsol-
ta: „Ne szálljatok szembe a gonosszal.” 
(Mt 5, 39) Amivel nem  
a gonosz tettekre adott 
engedélyt, hanem türe-
lemre akart inteni. És 
ha tőlünk ezt kívánta, 
nyilván ő maga jár elől 
jó példával. És meg is 
tette szenvedésében.

A rosszat tűrni tudni, 
anélkül, hogy a rossz-
hoz szegődnénk, ez 
isteni erőtény bennünk. 
Más dolog a rosszat 
hatalommal legyőzni, 
és más dolog szeretet-
tel legyőzni. Az ember 
– mint a példabeszéd-
beli szolgák – szereti irtani a felfogásával 
ellenkezőt. Ez a páratlan isteni kinyilat-
koztatása ennek az evangéliumi helynek, 
hogy az Isten hisz és bízik abban, hogy a 
szeretet végül is győz.

Az ember az, aki nem hisz a szeretet 
végső győzelmében. Nemcsak a rosszat 
nem tudja elviselni és eltűrni, de a mássá-
gokban is rosszat sejt, és a másként gon-

dolkodót, másként cselekvőket is hajlan-
dó tűzzel-vassal irtani. Gondoljunk csak 
a keleti-nyugati egyházak egymással való 
szembenállására, vagy reformációkban 
megmutatkozó nézeteltérések emberséget 
is, keresztény lelkületet is megszégyení-
tő igazságtalanságaira, és kegyetlenségei-
re mindkét oldalon.

De ez mutatkozik ma is a konzervatív 
és haladó kereszténység között, az öreg és 
fiatal kereszténységet képviselők között 
is; és ha nem is kardokkal és dorongok-
kal rontanak egymásra, de a szellemes-
kedés és gúny fustélyaival vagdalkoznak 
egymás felé. Vagy, ha addig nem is jutnak 
el a dolgok, de az alábecsülő nemtörődés, 

a rideg részvétlen-
ség elárulja a szere-
tet hiányát az elkép-
zeléseikhez görcsö-
sen ragaszkodó kon-
zervatívoknál, de a 
szeretet Szentlelkét 
hangoztató, fiata-
lodni akaró keresz-
tényeknél is. Milyen 
igaza van Szent Pál-
nak, amikor mondja: 
„A tudás felfuvalko-
dottá tesz, a szeretet 
ellenben épít” (1Kor 
8, 1).

Csak Isten és akik 
Istenből születnek képesek ellentmondá-
sos világban képviselni alkutlanul a jót és 
a szentet. Ezért bíztat a Zsidóknak írt levél 
szerzője mindnyájunkat: „Igen, gondol-
jatok őrá (Jézusra), aki a bűnösök részé-
ről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne 
lankadjatok, és belsőleg el ne csüggedje-
tek” (Zsid 12, 3).

Belon Gellért

„ Akarod-e, hogy kigyomláljuk? Nem!”
 (Mt 13, 24-42)
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„Sokan imádnak, vasárnap, zilálva 
belédvetik hat napukat s magukat is, te 
szabad hetedik. Csődülünk hozzád sereg-
ben, jó csudadoktor, aki nem rendel, nem 
vizsgál, mégis tud gyógyítani… Vasár-
nap, itt vagy és tudjuk, fáradtak ünnepe 
jött, görbedők egyenesednek fölséges szí-
ned előtt. Véres a hat nap, de lásd, kés-
élen szállt sikolyok s parabolái a vérnek 
újítják meg mosolyod. Gyilkolod magadat 
is, hogy holtadból újjászüless, azért vagy 
főnix madár, hogy vasárnap ihass-ehess. Ó, 
mennyiszer meg kell halni egy pici vasár-
napért, s hányszor a távoli szépért, amit 
egy eszme kimért.” (Nagy László: A vasár-
nap gyönyöre)

Vasárnap kell a szívnek, ünnep a lélek-
nek, pihenés az embernek. A pihenés nem 
felesleges találmány, nem ingyenélők 
luxusnapja, nem a magukat féltők védő-
berendezése: a pihenés, Istentől áldott igé-
nyünk. Pihenés nélkül előbb-utóbb sem-
mit sem ér a munkánk. Fásult hivatalnokok 
leszünk. Szürke rabszolgák. Könyökvédős 
ügyirathordozók. Mert a frissesség hiány-
zik belőlünk, a megújulás bátorsága.

Egyszer büszkén-szenvedő arccal közöl-
te velem egy ismerősöm, hogy ő bizony 
tíz éve nem volt szabadságon… Meg is 
látszik a munkádon, válaszoltam azonnal. 
Tíz éve ott vagy a helyeden. De minek? 
Kiben tudod te felverni a lelket, ha örök-
ké fáradt vagy? Kinek leszel te a remény-
ség hírnökévé? Örömhír az, amit te mon-
dasz? Ujjonganak az emberek, ha Jézusról 
beszélsz nekik?

Ismerősöm megsértődött az őszinte szó 
hallatán. Nyilván nem szokott hozzá, fur-
csa volt neki. Az ő bejelentésére általában 
mindenki összeesik a csodálkozástól, pil-
lanatokon belül óriássá nő mások szemé-
ben, sajnálja hallgatósága a szerencsétlen 
áldozatot, akinek tíz éve nem jut egy hét 

arra sem, hogy kikapcsolódjon, erőt gyűjt-
sön, megújuljon, azaz: ember maradhas-
son. És most bízvást fáj neki, hogy vala-
ki azt merészelte mondani, hogy nem 
mártír, nem hivatásának vértanúja, hanem 
egy megkopott lelkű hivatalnok, aki azért 
képes tíz éve a helyén maradni szabadság 
nélkül, mert rutinból dolgozik, senkitől 
és semmitől sem „zavartatja magát”, nem 
égeti a gyertyát, nem világít, nem mele-
gít, csak „van”. Ott van a helyén, mint egy 
láda a sarokban.

Aki sohasem képes a pihenésre, az 
egyszercsak kibírhatatlan alakká válik. „A 
fáradt ember, nem lehet kedves ember. A 
jósághoz és kedvességhez pihenés kell.” 
(Bánk József: Fegyelem és kegyelem) 
Jézus, aki nagyon ismerte a munkában 
való elfáradás szemet csukogató erejét, aki 
még vihar idején is aludni tudott, annyira 
kimerült, sohasem „hajszolta” tanítványait 
erejükön felüli teljesítményre. Ő arra buz-
dította a lét fáradt vándorait, hogy menje-
nek hozzá felüdülésre. A jó pihenés feltéte-
le a jó munkának.

„Ringasd el magad! Ringasd el magad! 
Ha senki sincs ki elringasson, ringasd 
el magad”… Sokszor felteszem lemez-
játszóm korongjára az LGT dalát. Bármi-
lyen zaklatott állapotban vagyok, békes-
séget hoz a szívembe. Ez a dal a megbé-
kélés éneke, a városi lármából kiszakadni 
vágyódás zenéje, a tülekedés megszűntére 
vágyakozó szent bizodalom.

Akinek soha sincs ideje a pihenésre, 
annak hamarosan a munkáján is meglát-
szik ez a hiány. A barom sem képes arra, 
hogy a hét minden napján reggeltől estig 
húzza az igát. A gépet is le kell állítani, 
hogy aztán újra termelhessen. Örökmoz-
gó ember nem létezik! Aki annak képzeli 
magát, az fakír vagy elmebeteg.

„Ha nem bírod már elviselni azt, amiben 

Pihenés
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vagy, lépj ki mint egy rossz cipőből: rin-
gasd el magad… Ha a gondok elharapják 
már a torkodat, pihentesd a sebeket, rin-
gasd el magad.”

A pihenés több mint szabadidő! A pihe-
nés a munkás élet feltétele… Az állato-
kat nem kell erre buzdítani. Ők maguktól 
„tudják”, hogy mennyit bírnak el, s mindig 
abbahagyják az erőlködést, ha fáradtak… 
Csak az ember képes erején felül nekibuz-
dulni a mun-
kának, hogy 
aztán össze-
r o s k a d j o n 
és semmi-
re se legyen 
képes. Egyet-
len állatról 
sem hallottam 
még, hogy 
„megszakadt 
a munkában”. 
T e l j e s e n 
hamis állítás 
azt monda-
ni egy ember-
ről, hogy 
„úgy dolgo-
zik, mint egy 
állat”. Az 
állat mindig 
normálisan dolgozik, az értelmetlen erőfe-
szítés csupán az értelmes ember stílusa.

Nekünk a pihenést is tanulnunk kell… A 
példa ismerős. „Isten a hetedik napon befe-
jezte művét, amit alkotott. A hetedik napon 
megpihent munkája után, amit végzett. 
Isten megáldotta és megszentelte a hetedik 
napot, mert azon megpihent egész teremtő 
munkája után.” (Ter 2, 1-4)

Íme, a „szüntelenül munkálkodó Atya”, 
mint munkaszünetre buzdító példakép. 
Mózes tudta, hogy milyen szerencsétlenek 
vagyunk. Ha egyszer munkához látunk, 
nem akarjuk abbahagyni. Életünket föléli 

a megélhetés utáni iszonyú hajsza. Ezért a 
teremtésről szóló gyönyörű költeményben 
„megállítja” a Teremtő kezét. Azt akarja, 
hogy vegyük észre magunkat. Nekünk is 
meg kell állnunk időnként, ha tovább aka-
runk menni!

A pihenés: a megkopott szív újjászüle-
tése. Az unalomba süppedt lélek megúju-
lása. A szokásaiba belehalt ember föltáma-
dása. A pihenés: várva várt vasárnap a hét-

köznapi munka 
után.

A pihenés nél-
küli élet ártal-
mairól orvosok 
és pszicholó-
gusok egyaránt 
sokat tudnának 
„ m e s é l n i ” … 
Keserű való-
ság ez a mese! 
Testileg-lelki-
leg tönkrement 
emberek néz-
nek ránk ennek 
a „mesekönyv-
nek” a lapjairól. 
Szomorú arcok. 
Koravén arcok. 
I d e g b e t e g 
arcok. Vasár-

naphiányban szenvedő emberek megtört 
arcai! Mindannyian egy ünnep nélküli élet 
áldozatai.

El kellene vezetnünk őket a Pihenés For-
rásához, Istenhez, hogy újra frissek legye-
nek, erősek, terveket szövögetők; úszni, 
sétálni, napozni, teniszezni, focizni, kirán-
dulni, idegen tájakat megismerni bátrak: 
lazításra is erősek! Olyanok, akik azért rin-
gatják el magukat, hogy majd a munkájuk-
hoz is legyen erejük.

Bekapcsolódni valahová csak azok 
tudnak, akik időnként kikapcsolódni is 
képesek.                            Enzsöl Ellák
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Jézusom! Azokhoz az emberekhez tarto-
zom, akiket öregnek neveznek. Bennem, 
körülöttem mindenütt beesteledett, nem-
sokára éjszaka lesz. Életemnek egykor 
értéke, súlya és értelme volt: Dolgoztam, 
szerettem, segítettem, adtam, szenvedtem.
Immár minden a múlté.
Kérlek, kímélj meg a megkeseredéstől! 
Tarts vissza annak kimondásától, hogy 
mindaz, ami volt, csak úgy volt jó, töké-
letes és rendjén való. Nem arra szeretnék 
hagyatkozni, ami volt, hanem ami van: 
Reád, Uram! Erőm fogytán van, s még azt 
is, ami van, öregkori betegségek aprózzák 
fel. Előttem áll az óra készületlenül.
Add, hogy meg ne keményedjen az én szí-
vem! Add, hogy ne meneküljek ábrándok 

világába! Add, hogy ne meneküljek hamis 
reménységekbe! Add, hogy készen álljak, 
mihelyt szólítasz, s ráléphessek a Hozzád 
vezető útra!
Valamikor emberek között éltem. Most 
magamra maradok. Barátaim meghaltak. 
Uram, jöjj segítségemre!
Légy segítségemre, hogy ne zárkózzam 
el senki elől! Légy segítségemre, abban 
is, hogy ne szóljak bele mindenbe! Légy 
segítségemre, hogy így a magam csendes-
ségéből észrevétlenül segíthessek, máso-
kért közbenjárjak Tenálad! Adj hozzá sza-
vakat!
Jézusom! A Te szeretetedben születtem, 
abban szeretnék élni, abban másokat sze-
retni és abban hazatérni! Ámen. 

Idősek imája 

Jövőre érettségi...

Tizenegy éve szorgalmasan és lelkesen jár Bibliaórákra a fent látható csapat. Szeptem-
bertől a 12. évfolyamot kezdik meg - ez már az érettségi éve. Jó példájukat a Biblia Évé-
ben különösen is figyelmébe ajánljuk mindenkinek. 
v v v v v v v v v v v v v v
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Karaván Familia
Pünkösdhétfőn zsúfolásig megtelt 
a jánoshalmi plébánia belső kert-
je és a kertre néző folyosók is. A 
Karaván Familia családi együt-
tes megismertette velünk a cigány 
kultúra és cigány zene szépsé-
geit, s a különböző országokban 
megszületett dallamok egyéni, és 
mégis az ő kultúrájukba illeszke-
dő feldolgozását. Az előadás ámu-
lattal és felszabadult, tiszta öröm-
mel töltötte el a közönséget. A csa-
ládi együttes tagjait szeretettel zár-
tuk szívünkbe. 
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Akcióban a Szent József Kör

Elsőáldozás

Május 4-én volt az elsőáldozás a jánoshalmi templomban. 58 gyermek találkozott elő-
ször az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. Nemcsak külsőleg, hanem lélekben is 
ünneplőbe öltöztek a nagy ünnepre. Vajon életre szóló kapcsolat szövődött közöttük???

v v v v v v v v v v v v v v

Május 24-én a Szent József Kör, vagyis a keresztény édesapák közössége rendbe tette a 
kecskési temetőt. A nagy munkát a tanyavilág elhunytjaiért érzett tisztelet motiválta.
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Búcsú a káplántól 

Könyörgés Szent Orbán pápához

Július 6-án 
búcsúzott el  
a Jánoshalmi 
Egyházköz-
ség Nagyidai 
Zsolt káp-
lán atyától, 
akit Érsek 
úr augusztus 
1-i hatállyal 
Kiskunhalas-
ra helyezett. 
A jánoshalmi 
s z o l g á l a -
tát hálásan 
köszönjük.

Minden év május 
25-én, a jánoshalmi 
Gazdakör kez-
deményezésé re , 
összegyűlünk Szent 
Orbán pápa szobrá-
nál, hogy közben-
járását kérjük a 
földeken dolgozó 
emberek munkájá-
nak eredményessé-
géért. A természe-
ti csapások távol-
tartásának szentje 
ebben az esztendő-
ben is kiérdemelte 
hálánkat és köszö-
netünket, melynek 
kifejezéseképpen a 
helyi gazdák bősé-
gesen meglocsol-
ták borral a szobor 
talapzatát.

v v v v v v v v v v v v v v
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„A 15 éves autó már öregnek számít. 
Sokat kell rá költeni, nem éri meg. Néha 
jó, hogy van, de sokszor inkább tehernek 
érezzük. A 15 éves gyümölcsfa, ha rende-
sen ápolják, gyönyörű, zamatos gyümöl-
csöket érlel. A 15 éves kamasz gyerek még 
keresi a helyét. Már látszik, hogy nagy 
dolgokra lesz képes, de azért még gyerek, 
nem tekinthetünk rá felnőttként.

Öreg autó? Érett gyümölcsfa? Vagy 
éretlen kamasz gyerek? Melyikhez hason-
lít a mi iskolánk? Van aki így, van aki úgy 
szemléli. A kívülálló költséges tehernek 
tartja, az elfogult már érett gyümölcsfá-
nak, az objektív szemlélő azonban, miköz-
ben látja már a meglévő gyümölcsöket, 
pontosan tudja, hogy még nagyon sokat 
kell fejlődni, érni – folyamatosan.

„Quidquid agis, prudenter agas, et 
respice finem.” A Senecától  vett idézet 
magyarul így hangzik: Bármit teszel, oko-
san tedd és nézd a végét! 

15 évvel ezelőtt Tajdina atya okosan 

tette, hogy elindította a katolikus iskolát.
 Okosan tette… mert az iskola fon-

tos dolog. A katolikus iskola az egy-
ház számára nem egy fölösleges teher, 
hanem érték. Értékhordozó. Az iskola a 
mi felfogásunk szerint nem oktató intéz-
mény, hanem olyan hely, ahol tanítanak, 
s a tanítás fogalmába mi beleértjük azt, 
hogy az életre készítjük fel a gyerekeket. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy megtanít-
juk őket mindarra, ami szükséges ahhoz, 
hogy ÉLNI tudjanak, s az ÉLNI szót csupa 
nagybetűvel értem… Oktatni és nevelni, 
tudást és életpéldát átadni – ahogy Jézus is 
tette a tanítványaival. A katolikus iskola a 
tananyagon kívül egyfajta életmódot is át 
akar adni a diákjainak. Olyan életmódot, 
amely az Istenhez vezet. Életmód, mely 
értelmes, értékes, tartalmas életet jelent. A 
tanítás nem pusztán az érvényesülés érté-
keit akarja oktatni, hanem az igazi, mara-
dandó értékek birtokába akarja juttatni a 
gyerekeket. Itt nem csak jó szaktanárokra 

1 5  é v e s  a  k a t o l i k u s  i s k o l a
A tanév jeles napjai, ünnepei közül kiemelkedő volt a 15 éves jubileumunk május 

30-án. A hálaadó szentmisét Érsek úr mutatta be, az ünnepi gála műsorunkon vendége-
ink meggyőződhettek intézményünkben folyó lelki nevelés mélységéről és a művésze-
ti oktatás színvonaláról.
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van szükség, hanem hivatásos pedagógu-
sokra, példamutató életet élő hívő és vallá-
sos emberekre. Hívő és vallásos emberek-
re… akiknek élő kapcsolata van az Isten-
nel és az életükkel ezt meg is vallják. A 
hivatásos pedagógus hiteles ember kell, 
hogy legyen.

Okosan tette… Tajdina atya és mind-
azok, akik mellé álltak okosan tették, hogy 
Szent Annát választották az iskola védő-
szentjéül.

…mert Ő a szenvedőknek enyhülés 
hozója, a szomorúaknak vigasztalója, az 
eszteleneknek tanácsadója, a foglyoknak 
szabadítója. A szomorúaknak vidámságot 
ad, a koldusokat és szegényeket meggaz-
dagítja, a betegeknek gondjukat viseli, és 
senki őbenne bízót el nem vet. Az Ő érde-
meivel és könyörgéseivel az ő unokájától, 
a mi Urunk Jézus Krisztustól, segítséget és 
vigasztalást nyer teneked – írja a közép-
korban egy gazdag magyar ifjú legendá-
ja. És valóban, Jánoshalma népe az elmúlt 
220 évben már sokszor megtapasztalta 
Szent Anna gondoskodó szeretetét és köz-
benjárásának hathatósságát. 

A végét nézte… azt, hogy mi lesz belő-
le. S, hogy mi lett belőle? Az, hogy most 

együtt vagyunk...
Most együtt vagyunk. Az első tizen-

öt év elszaladt, gondjaival, nehézségeivel, 
szépségeivel, eredményeivel együtt. Most 
velünk vannak mindazok, akik ide jártak, 
akik itt tanítottak, akik most is itt vannak, 
s akik már a mennyei otthonból ünnepel-
nek velünk. Ma hálát adunk a mindenha-
tó Istennek, hogy megajándékozott min-
ket kegyelmeivel. Köszönetet mondunk 
Tajdina atyának, Klárika néninek, a tan-
testület minden volt, és jelenlegi tagjá-
nak, s a kiszolgáló személyzet tagjainak 
is, hogy becsülettel, tisztességgel, hittel és 
szeretettel végezték, végzik munkájukat. 
Köszönetet mondunk Dankó érsek úrnak, 
hogy megalapította, és Bábel Balázs érsek 
úrnak, hogy fönntartja iskolánkat, s így 
csodálatos értékkel gazdagítja Jánoshal-
mát. Köszönjük mindazok támogatását, 
akik az elmúlt években bármilyen formá-
ban is hozzájárultak iskolánk működésé-
hez. És köszönjük Szent Annának, hogy 
vigyázott ránk, s buzgó szívvel imádkoz-
zuk ezután is: Szent Anna, Szent Anna, 
légy iskolánk oltalma!”

Rónaszéki Gábor ünnepi köszöntőjéből
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Kiváló pedagógus

Jánoshalmán, a június 6-án megtartott pedagógus napi ünnepségen, Szakál Lajos, az 
önkormányzat oktatási bizottságának elnöke adta át Kiss Györgynének a Jánoshalma 
Város Kiváló Pedagógusa címet. A díjat a városi Képviselő-testület a pedagógus pályán 
nyújtott kiemelkedő munkájáért és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola létrehozá-
sáért adományozta az igazgató asszonynak.

Látogatás Jánoshalmán
v v v v v v v v v v v v v v

Július 17-én láto-
gattak Jánoshal-
mára a Pázmány 
Péter Katolikus 
Egyetem Hittu-
dományi Karának 
civil dolgozói Dr. 
Kuminetz Géza 
dékán úr vezeté-
sével. A jó han-
gulatú kirándu-
lás  a hajósi pin-
céktől Jánoshal-
mán keresztül  a 
szentkatai tanya-
világig tartott. 
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Jánoshalmi Napok 2008

A fogathajtó verseny megnyitója.
A legfiatalabb hajtó: 

 Ali Lajos 

 Branko Gajin Szenttamás, és Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere.



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK14. ol dal 2008. Búcsú

Jól sikerült a játszónap
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesü-
let sátrában egyesületünk hagyomány-
teremtő szándékkal egész napos játszó-
házat szervezett, azért, hogy a gyerme-
keknek is legyen programja a Jánoshalmi 
Napok keretében. Ezen a napon gyerme-
keink és unokáink megismerhették előde-
ink játékait, az óvónénik és nagyik segít-
ségével elkészíthették és haza is vihették 
a játékokat.
Sok-sok ügyes kéz szorgoskodott és esté-
re kelve elkészültek a kis remekművek. 
A játékkészítésbe vidéki óvónénik és 
pedagógusok is bekapcsolódtak A nagyik 
is játszottak gyermekeikkel, élvezték a 

közös játék örömét. A nagy melegben 
kortyolgatták a hűvös menta teát, mellé 
lakodalmas kalácsot és pogácsát fogyasz-
tottak.
Egyesületünk ezúton is köszönetet mond 
a Katolikus Óvoda óvónőinek, Gyetvainé 
Kaszás Eszternek, Taskovics Áginak, 
Csizovszki Lászlónénak, Cziptákné 
Bányai Orsolyának Agócs Mária 
jánoshalmi fazekasnak és kunfehértói 
óvónőnek, Schaffer Áginak és Rácskai 
Istvánné nagyinak az egész napos önfel-
áldozó munkájáért.
Ez a nap sok embernek okozott örömet 
és reméljük az összefogás ismét segített a 
hagyományok megőrzésében.

A testvérvárosi kapcsolat megpecséte-
lése a lengyel Nawojowa településsel.

Színes népviseletben jöttek a lengyel néptánc 
csoport tagjai.
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Július 10-15. között az Új Ifjúság Moz-
galom fiataljai tábort szerveztünk János-
halmán. A táborban 150 fiatal vett részt 
az ország egész területéről. A célunk az 
volt, hogy a tábor ideje alatt konkrétan is 
tegyünk valamit a városért, így különböző 
munkákat végeztünk; pl: útpadkák tisztítá-
sa és festése, a város szélén lévő utak szé-
lének rendbetétele, állomás rendbetétele, 
szociális tevékenység az idősek otthoná-

ban és gyerekvigyázás az óvodában.
A munkákon kívül különböző lelki prog-

ramokon vehettünk részt, esténként pedig 
táncházakat és filmvetítést szerveztünk. A 
város és a táborlakók között kapcsolatok 
épültek, barátságok születtek, a résztve-
vők többen mondták a végén, hogy szeret-
nék továbbvinni azt a szeretetet, amit itt a 
városunkban megtapasztaltak.

Czeller Anett

150 egyetemista Jánoshalmán             
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Faddy Othmár emlékére

A katolikus óvodában történt
Az óvodai tanévzáró ünne-
pélyen ebben az évben is 
átadásra került a „Szívvel és 
lélekkel az óvodáért” emlék-
plakett. Minden évben az 
iskolába induló gyermekek 
szülei közül annak ítéli oda 
az intézmény vezetése, aki az 
itt töltött évek alatt a legtöb-
bet tett az óvodáért.  Ebben 
az évben Herczeg Tibort és 
feleségét Jolikát illette meg 
az elismerés. Áldozatos 
munkájukat, anyagi támoga-
tásukat a plakett létrehozója, 
Csizovszki Lászlóné köszön-
te meg az óvoda közössége 
nevében.  Isten áldása kísér-
je a család életét!

Június 1-én 
volt öt éve 
annak, hogy 
Faddy Othmár 
atya, Jánoshal-
ma szülötte és 
díszpolgára, a 
mennyei hazá-
ba költözött. 
Ez alkalom-
ból a templom 
k i n c s t á r á b a n 
egy kis kiállí-
tást rendeztünk 
a híres feren-
ces atya emlé-
kére. Foglaljuk 
őt szeretettel 
imáinkba.

v v v v v v v v v v v v v v v
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Június elején ren-
dezték meg a katoli-
kus iskolában a már 
hagyománnyá vált kerti 
ünnepséget. Színes 
programokkal örven-
deztették meg a diá-
kokat, hogy könnyebb 
legyen ráhangolódniuk 
a nyári szünetre.

A katolikus iskolában történt
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Az elmúlt tanév eredményeiből 
Sportolóink az Esperes Kerületi Hitta-

nos Terem labdarugó tornán 5-6. osztályos 
korcsoportban első, 7-8. osztályos korcso-
portban második helyezést értek el. A Kis-
iskolák Körzeti Labdarugó Tornáján isko-
laválogatottunk második helyezett lett, 
a Göndör-kupa megyei fordulóján lány-
csapatunk 6. helyezést ért el, Kisiskolák 
Megyei Atlétikai versenyén Frick András 
futásban első helyezett lett.

Felsőseink 4 fős csapata ebben az évben 
is részt vett a megyei közlekedési verse-
nyen, Kaszibáné Dömök Rita felkészítésé-
vel, ahol, ha dobogósok nem is lettek, de 
becsülettel helytálltak.

A hatodikosok közül Enesei Dáni-
el, Enesei Márton, Kelemen István és 
Völgyesi Armand bejutott a „Katoli-
kus Iskolák Országos Történelmi Verse-
nye” országos döntőjébe. Felkészülésüket 
Jacsóné Szabó Erika segítette.

Az idén csak 1 tanulónak volt bátorsága 
nyelvvizsgára jelentkezni, Csősz Diának 
angolból, akinek sikerült a megmérettetés. 
Felkészítője Szakálné Ozvald Hajnalka.

Kitűnők:
1. osztály: Csíszár Dániel, Faddi 

Tamás, Farkas Gréta, Horváth Marcell, 
Hunyadi Dávid, Stibrik Ádám. 2. osz-
tály: Balogh Kata, Bányai Gábor, Bozóki 
Eszter, Czeller Ágnes, Fenyvesi Dávid, 
Herczeg Éva, Horváth Réka, Kiss Pető 
Apor, Kiss Tamás, Kovács György, Laka-
tos Gergő, Mamuzsics Enikő. 3. osztály: 
Kabai Stefánia, Sánta József. 4. osztály: 
Bárkányi Richárd, Jacsó Anna. 5. osz-
tály: Czimber Nikolett, Farkas Zsanett, 
Fenyvesi Evelin, Kiss Renáta, Miskolczi 
Zsolt, Taskovics Renáta. 6. osztály: 
Enesei Dániel, Enesei Márton, Jacsó Ibo-
lya. 7. osztály: Lengyel Márk. 8. osztály: 
Lipka Petra.

KISOKOS - országos levelező verse-
nyen Horváth Marcell 1.o. matematiká-
ból és irodalomból is 1. helyezést, Stibrik 
Ádám 1. o. matematikából 2. helyezést ért 
el. Az Apáczai Könyvkiadó Versenyén Kis 
Pető Apor 2.o. természetismeret, kis nyel-
vész és matematika tárgyból is kiemelke-
dő teljesítményt nyújtott.

Kaán Károly Természet-és Környezetis-
mereti Versenyen Miskolczi Zsolt 5.o. 5. 
helyezést, Jacsó Ibolya 6.o. tanuló pedig 1. 
helyezést ért el a megyei fordulón, így rést 
vett az országos versenyen is. .

Az egész évi folyamatos, szorgos munkájáért 33 tanuló kapott könyvjutalmat.
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Ballagáskor iskolánkban a tanulmá-
nyaikat befejező diákok közül Lipka 
Petra és Csősz Diána „legjobb tanulmá-
nyi eredményt elért tanuló”, valamint a 
„legpéldamutatóbb magatartású és szor-
galmú tanuló” kitüntetésben részesült, 
amely mellé pénzjutalmat is kaptak. Ezt az 
összeget egy névtelen adományozó aján-
lotta fel az iskolának erre a célra, a kifize-
tést az összeg kamatából fedezzük.

A jánoshalmi egyházközség és a 
Diákotthon által közösen alapított  
Carlo Acutis díjat, melynek célja az 
egyéni fejlődés elismerése, ebben az 
évben Tóth Róbert nyolcadik osztá-
lyos tanuló vehette át. A díj elisme-
rés, biztatás és támogatás is akar lenni 
egyszerre. 

A dzsungelben közülünk talán még senki sem járt. Ezt a világot varázsol-
ták elénk negyedik osztályosaink tánc formájában a tanévzárón. A tanulókat 
Nagyné Bényi Mária készítette fel.
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A nyolcadikosok ebben az évben is nagy szorgalommal és kitartással készültek a táncaik 
bemutatójára. Órákon át tanulták a bonyolult lépéseket. Ballagóink egy komoly, méltó-
ságteljes angol keringővel (felvételünkön) és egy könnyedebb csa-csa-csá-val búcsúztak 
a tanévtől és az itt töltött nyolc évtől.  Szakmai felkészítőjük: Juhász János volt.

Hetedik alkalommal rendezték meg Kiskunhalason katolikus óvodák és iskolák számára 
az Egyházmegyei színjátszó találkozót. Cziptákné Bányai Orsolya és Taskovics Ágnes 
óvodapedagógusok rendezésében „A házikó” című mese előadásával, nagycsoporto-
saink elnyerték a zsűri elismerését. Az intézményi tanévzáró ünnepély alkalmából, az 
iskola színpadán is bemutatták ezt a mesét nagycsoportosaink, a siker itt sem maradt el.  
A vendégek tapssal jutalmazták a szereplőket. 
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Az Összefogás Jánoshalmáért Egye-
sület és a Fokoláre lelkiségi moz-
galom közös szervezésében másod-
szor rendeztük meg a családi napot 
Szentkatán. A Csizovszki-tanya bené-

pesült kicsikkel és nagyokkal. A szent-
mise, a színes programok és a tárcsá-
kon sült finom ebéd mindenki számá-
ra emlékezetessé tette ezt a csodálatos 
szombati napot. 

Családi nap Szentkatán
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Mondhatjuk, hogy az egész életünk nem 
áll másból, mint választások, döntések 
sorozatából.

Sokan vannak még, akik emlékez-
nek Mensáros László színházi alakítása-
ira, televíziós szerepléseire, arcvonásai-
ra, bölcs, néha ravaszkás mosolyára. Ben-
cés diák volt Budapesten, megküzdötte az 
életét, sokféle próbatételt kellett kiállnia. 
Súlyos szívműtét után lábadozni jött Pan-
nonhalmára, örült, hogy közöttünk lehe-
tett. Aztán újra és újra eljött pihenni, fel-
töltődni, elcsendesedni. Ilyenkor megkér-
tük, tartson egy rendhagyó irodalomórát, 
vagy beszéljen a diákoknak muzsikáról, 
színházról. Volt két nagyszerű előadóest-
je, sokan látták bizonyára: az egyik A XX. 
század, a másik egy Arany János műsor 
volt. A tornateremben voltak ezek az elő-
adások, nem volt kötelező a diákoknak. 
Azért a tornaterem általában zsúfolásig 
megtelt, Laci bácsi élvezte az otthonos-
ságot, szívesen szerepelt s beszélgetett a 
gyerekekkel.

Az egyik ilyen előadás után, másnap 
reggel talál-
kozom az 
egyik fiúval. 
Megkérdem 
tőle, milyen 
volt tegnap a 
Mensáros-est. 
Furcsán, úgy 
alulról néz 
rám, látom, 
nem lett volna 
szabad éppen 
neki fölten-
nem ezt a kér-
dést.

– Talán nem 
voltál ott?

Csend…

Majd tovább kérdem:
– Hát mit csináltál az este?
Kis hallgatás után megszólal:
– Gondolkodtam: lemenjek, ne menjek, 

lemenjek, ne menjek… 
Aztán úgy gondoltam, inkább zoknit 

mosok…
Klasszikus példává vált számomra ez 

az eset. Mert tudja minden szülő és diák-
otthoni nevelő, hogy amit a fiú csinált, az 
önmagában nem rossz. Sőt: jó. Kívána-
tos. Kötelező. Édesanyám engem is úgy 
hagyott ott a diákotthonban, hogy a lel-
kemre a kötötte: az alsónadrágot, a zoknit 
minden nap tessék kimosni…

És itt mi történt? Két jó dolog között 
kellett választani. A Mensáros-est és a 
zoknimosás között. Az adott időben azon-
ban ennek a fiúnak valami mégsem sike-
rült. Nem tudta a jó és a jobb közül a job-
bat választani.

Az egész élet választások sorozata. Sok-
szor nem a jó és a rossz között kell válasz-
tanunk, hanem a jó és a még jobb között. 
Kell, hogy ne váljunk érzéketlenné. S az 
adott pillanatban kell, hogy mindig a job-
bat tudjuk választani.

Korzenszky Richárd OSB
Üzenőfüzet című könyvéből

Inkább zoknit mosok…


