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A feltámadás öröme
Amikor húsvét vasárnap reggel az 

asszonyok Jézus sírjához mentek, a sír 
már üres volt. De találkoznak a feltámadt 
Jézussal és Ő 
az asszonyok 
által üzen 
először is az 
a p o s t o l o k -
nak. "Siesse-
tek és vigyé-
tek hírül a 
tanítványok-
nak, hogy 
m e n j e n e k 
G a l i l e á b a : 
ott majd 
v i s zon t l á t -
nak engem!" De az apostolok nem akar-
nak hinni az asszonyoknak. S aznap este 
maga Jézus jelenik meg az apostoloknak. 
Ki tudná leírni azt az örömet, boldogsá-
got, mely akkor betöltötte az apostolok 
szívét. Most már vége a félelemnek, kis-
hitűségnek és kétkedésnek! Ettől fogva 
minden szenvedést, megaláztatást szíve-

sen vállalnak Jézusért, mert tudják, hogy 
van feltámadás, van örök élet, - ahol a jó 
elnyeri jutalmát, a gonosz pedig bünteté-

sét. Ez a hit 
kell, hogy 
é l t e s s e n 
minket is 
az életben: 
a küzdel-
mes, nehéz 
n a p o k -
ban épp 
úgy, mint 
az örömteli 
percekben! 
K e r e s s ü k 
Krisztust és 

a hozzá vezető utat! József Attila: „Kere-
sek valakit" c. versében írja:
Keresek Valakit, s nem tudom ki az?  
A percek robognak, tűnik a tavasz,  
S nem tudom ki az? 
Csüggedő szívvel loholok egyre, 
keresek Valakit a Végtelenbe, s loholok egyre.

(folytatás a 2. oldalon)



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK2. ol dal 2011. Húsvét

(folytatás az 1. oldalról)
József Attilát özvegy édesanyja egyma-

ga nevelte hat gyermekével. Szegénység-
ben, nyomorúságban éltek. Kereste ő is a 
boldogságot, – kereste célját, értelmét. S 
mivel gyenge volt a hite, nem találta ezt 
meg – és önként vetett véget életének. 
Balatonszárszón a vonat elé vetette magát. 
Pedig milyen szépen írja: Keresek Valakit 
a Végtelenben. Mi tudjuk, hogy az a Vala-
ki, akit ő is keresett a végtelenben nem 
más, mint Krisztus, aki feltámadásával 
minket is a végtelenbe, az örök boldogság-
ba akar bevezetni! Keressük az úr Jézus-
hoz vezető utat, hogy a Vele való talál-
kozás a mi lelkünket is oly örömmel tölt-
se el, mint az apostolokat! Örüljünk, hogy 
rátaláltunk és soha el ne hagyjuk az Úr 
Jézust, aki számunkra az Út, az Igazság és 
az Élet! Üzent ellenségeinek! Még alszik 
Jeruzsálem lakossága: alszik a gyáva Pilá-
tus, - alszanak a zsidó főtanács tagjai, mert 
úgy gondolják, hogy most már nyugod-
tan aludhatnak, hiszen eltették útjukból a 
názáreti Jézust. De íme! Lótás, futás, zaj 
van a palotában. Felkeltik a főpapot, hogy 
baj van! A názáreti Jézus mégiscsak fel-
támadt, ahogy előre megmondta. Az őrök 
jelentik, hogy üres a sír. Döbbent csend 
van. Mit tegyünk? Gyorsan összehívták 
a nép vezetőit tanácskozásra. „Mondjá-
tok azt, hogy amíg aludtatok, a tanítvá-
nyai ellopták a holttestét!” Hazudni kel-
lett, hiszen a nép úgyis elhisz mindent! S 
ezért a hazugságért jó pénz kaptak – bünte-
tés helyett – a katonák! Hazudjatok: meny-
nyire ismerős szó! Mennyi hazugság hang-
zott el már a nép vezetőinek az ajkáról. S 
az emberek vagy elhitték, vagy úgy tettek, 
mint aki elhiszi. Hányszor kiáltották már 
az Egyházra is: Feszítsd meg! Voltaire, a 
francia ateista író kiáltotta világgá: Ecrase 
la Fanunes! El kell taposni a gyalázatost! 

Tudniillik az Egyházat! S ő is meghalt, az 
Egyház ellenségei is meghaltak, Krisztus 
Egyháza pedig most is él! Jézus ellensé-
geinek az öröme mindig is rövid volt, mert 
nagypéntek szenvedései után jött a feltá-
madás öröme! Jézus megbocsátott volna 
ellenségeinek is! Jézus nem állt bosszút 
ellenségein, mert azért jött, hogy minden 
embert üdvözítsen! Milyen jó lenne, ha a 
ma élő emberek gondolnának erre. Jézus-
tól nem kell félniük, de az emberektől 
igen. Jézus békét hirdet: szűnjék meg sok 
ellenségeskedés és viszály. Éljünk béké-
ben és bocsássunk meg az ellenünk vétke-
ző embereknek! Sokat vétettek az Egyház 
ellen, a hívek ellen, a magyar nép ellen. 
De a mi szívünkben nincs gyűlölet: mert 
aki fegyvert fog, fegyver által vész el! – 
figyelmeztet Jézus. Legyen a feltámadás 
ünnepe az emberek egymásra találásának 
és megbékélésének a napja! A feltámadt 
Krisztus legyen életünk célja, öröme és 
beteljesítője!

ÁLDOTT HÚSVÉTOT 
KÍVÁNOK MINDEN 

KEDVES TESTVÉREMNEK, 
JÁNOSHALMA MINDEN 

LAKÓJÁNAK
Nagyidai Zsolt  

plébános

A feltámadás öröme
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Ismerem nyomorúságodat, küzdelmeidet, 
lelked szorongatottságát, tested gyöngesé-
geit! Tudok gyávaságodról, és mégis azt 
mondom neked: Add Nekem a szívedet, 
szeress Engem, úgy ahogy vagy!

Ha arra vársz, hogy angyallá válj, mie-
lőtt átadnád magad a Szeretetnek, akkor 
soha sem fogsz szeretni Engem. Ha gyáva 
is vagy kötelességeid teljesítésében, s az 
erények gyakorlásában, ha gyakran vissza  
is esel azokba a bűnökbe, amiket már nem 
szeretnél többé elkövetni, nem engedem 
meg neked, hogy ne szeress Engem. Sze-
ress Engem, úgy ahogy vagy!

Minden pillanatban, akár a buzgó-
ság vagy szárazság, hűség vagy hűtlen-
ség állapotában vagy, szeress Engem, úgy 
ahogy vagy! A te szegény szíved szere-
tetét akarom; mert ha addig vársz, amíg 
 tökéletes lesz, soha sem fogsz Engem sze-
retni!

Nem teremthetnék-e vajon minden por-
szemből szeráfot, tisztaságtól, fennköltség-
től, szeretettől sugárzót? Nem  vagyok-e 
a Mindenható? S ha Nekem úgy tetszik, 
hogy azokat a csodálatos lényeket az égnek 
hagyjam, és előnyben részesítem szíved 
szegényes szeretetét, - nem vagyok -e min-
dig ura szeretetemnek?

Gyermekem, hadd szeresselek; a szíve-
det akarom! Idővel biztosan átalakítalak, 
ma azonban mégis úgy szeretlek, ahogyan 
vagy, és azt akarom, hogy te is úgy sze-
ress Engem, amilyen vagy! Látni akarom, 
hogyan válik nyomorúságod mérhetetlen 
mélysége szereteted forrásává.

Szeretem benned gyengeségeidet is, szere-
tem a szegények és nyomorultak szerete-
tét. Azt akarom, hogy a nyomorúságosak-
tól szüntelenül a nagy kiáltás hangozzék: 

„Jézus szeretlek!”

Egyedül és kizárólag szíved énekét aka-
rom; nincs szükségem bölcsességedre és 
képességeidre! Csak egy a fontos Szá-
momra: hogy láthassam, hogy szeretettel 
dolgozol!

Nem az erényeidet kívánom. Ha ilyesmiket 
adnék neked, - te olyan gyenge vagy, hogy 
ezek csak önszeretetedet táplálnák. De ne 
törődj vele! Nagy dolgokra is rendelhette-
lek volna, - nem, te a haszontalan szolga 
leszel, - sőt még azt a keveset is elveszem 
tőled, ami a tiéd, mert téged csak a szere-
tetre teremtettelek.

Ma szíved ajtaja előtt állok, mint kol-
dus – Én, a királyok Királya! Kopogta-
tok és várok! – Siess, nyiss ki Nekem! Ne 
hivatkozz nyomorúságodra! Ha tökéletesen 
ismernéd, milyen nyomorult vagy, akkor 
meghalnál a fájdalomtól!

Az sebezné meg Szívemet, ha látnom kel-
lene, hogy kételkedsz Bennem, és nincs 
bizalmad Hozzám, Azt akarom, hogy a leg-
jelentéktelenebb cselekedetet is kizárólag 
Irántam való szeretetből végezd! Bízom 
benned, hogy örömet szerzel Nekem!

Ne bánkódj azon, hogy nincs erényed – 
az Enyéimet adom majd neked! Ha szen-
vedned kell, az erőt Én adom hozzá! Ha 
Nekem ajándékozod szeretetedet, viszonzá-
sul annyit adok, hogy a szeretet gyakorlásá-
val minden álmot felülmúlsz! Hát erre gon-
dolj, és szeress Engem, úgy ahogy vagy!

Neked adtam Anyámat. Mindent, de min-
dent az ő tisztaságos Szívén át adj Nekem!

Bármi történjék, arra ne várj, hogy előbb 
életszentségre juss; s csak utána adod át 
magadat a Szeretetnek: mert akkor soha 
sem szeretsz Engem, – És most Indulj!

Szeress engem, úgy ahogy vagy! 
 Jézus bátorító szavai hozzád 
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A mai ember, különösen is a nagyváros-
ban élő, fél a csöndtől. Folyton szólnia, 
sőt, hangoskodnia kell körülötte valami-
nek: tévé, rádió, hifitorony, utcazaj, kia-
bálás, diszkó, motorberregés. Sokan még 
„beszélgetni” is csak kiabálva, emelt han-
gon tudnak. Fél az ember a csöndtől? 
Miért is? Talán mert a csöndben bizonyos 
hangok félreérthetetlenül fölismerhetőek. 
Például lelkiismeretének a hangja, pél-
dául Isten szava. 
Ahogyan Szent 
Pál mondja: „A 
hit tehát hallás-
ból fakad, a hal-
lás pedig, Krisz-
tus tanításából.” 
(Rómaiaknak írt 
levél, 10,17.) Aki-
nek pedig tele van 
a füle a világ zaja-
ival, annak aligha 
lesz füle a hallás-
ra. Még a külső 
hangokra is érzé-
ketlen lesz, nem-
hogy a belsők-
re… Nehéz dolog 
a lelkiismeret hangját meghallgatni, igaz! 
Mennyivel könnyebb mindig mást, máso-
kat okolni! A globalizációt, a kukacoskodó 
főnökömet, a szemtelen gyereket, a sza-
bálytalankodó autóst, a hányaveti eladót, 
a …-t. De ha magamba nézek, meghall-
ván a belső hangot, meg kell számolnom a 
bűneimet, hibáimat, odavetett szavaimat, 
nem odafigyeléseimet, türelmetlenségei-
met, butaságaimat, szeretetlenségeimet, és 
le kell(ene) számolnom velük. Vagy leg-
alább egy részükkel. Vagy legalább meg-
próbálni… Maradnak úgyis tőlem függet-
len dolgok, helyzetek, amiket el kell szen-
vednem. Ám ha jól megnézzük, alighanem 

legalább annyit tettem hozzá saját magam 
az engem gyötrő bajokhoz, mint ameny-
nyit objektíve „rám mért a Sors”. Csak hát 
ehhez csönd kellene… Isten szava is, akár-
csak a lelkiismeret hangja, a csöndön át 
érkezik hozzánk, ha hagyjuk. Ez a csönd 
nem azonos a hangnélküliséggel. Isten 
csöndje nagyon is hangos lehet. Nekem az 
Ő csöndje szól a falevelek susogásából, a 
szél zúgásából, a patak csörgedezéséből, 

a madarak énekéből. 
A fenséges hegyek-
ből ugyanúgy, mint 
a tenger kékjéből. 
Mind arra figyelmez-
tet, hagyjam a magam 
szavait, melyek sok-
szor kimódoltak, nem 
az igazságról szólnak, 
maradjak csöndben és 
hallgassam Isten sza-
vát, mely árad felém 
a Teremtésből. Isten 
szavát hallom ki 
Mozartból és Miche-
langelóból, egy gyer-
mek mosolyából és 
egy felnőtt jócseleke-

detéből, egy szál májusi orgonából és egy 
korhadó fából. A teremtett világon keresz-
tül szól hozzám, és nem kell semmi, hogy 
meghalljam, nem kell elutazni sehova, 
nem kell hozzá pénz, nem kell karrier és 
pozíció, nem kell még egészség vagy bol-
dogság sem. „Csak” fül kell… „Csak” 
meg kell hallani a hívást, ami belülről jön. 
És ebben a termékeny csöndben fölhang-
zik a lélek válasza: „Köszönöm a csöndet, 
Uram, köszönöm a madárdalt és virág szí-
nét, és köszönöm a keresztet, amit a vál-
lamra tettél, hogy súlya alatt el tudjak 
csöndesedni, hogy meghalljam végre a Te 
hangodat!”.

Az élet dolgai – A csöndről



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 5. ol dal2011. Húsvét

Egy plébános az egyik kis városkában 
Húsvét reggelén, amikor a zsúfolt temp-
lomában felment a szószékre prédikál-
ni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalit-
kát vitt magával és letette a szószék pár-
kányára. Persze mindenki meglepődve 
nézte és kíváncsian várta, mi fog itt tör-
ténni. A plébános elkezdte a prédikációt: 
„Amikor tegnap végigmentem a Főut-
cán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, 
kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a 
kalitka alján három kis vadmadár lapult, 
reszketve a hidegtől és a félelemtől. Meg-
állítottam a fiút és megkérdeztem: 
– Na, mit viszel magaddal? 
– Csak ezt a három vacak madarat – felel-

te. 
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kér-

dezősködtem. 
– Hazaviszem őket és szórakozom velük 

– felelte. Feldühítem őket, kihúzom a 
tollaikat, egymás közötti viadalra uszí-
tom őket. Élvezni fogom. 

– De előbb–utóbb beleunsz majd. Utána 
mit csinálsz velük? 

– Ó, van otthon két macskánk – mondta a 
fiú –, azok szeretik a madárhúst. Mege-
tetem őket velük. 
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét meg-

szólaltam: 
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 
– Nem kellenek magának azok a mada-

rak, atya. Hiszen azok csak vacak szür-
ke mezei madarak. Még énekelni sem 
tudnak. Még csak nem is szépek. 

– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem 
ismét. 

A fiú végignézett rajtam, mintha meg-
bolondultam volna, aztán megmondta az 
árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a 
tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú 
letette a kalitkát a földre és egy pillanat 
alatt eltűnt. 
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, 

elvittem a közeli parkba, ott letettem, 
kinyitottam az ajtaját, és szabadon enged-
tem a madarakat.” 
Miután a plébános elmondta a kalitka 
történetét, mindjárt egy másik történet-
be kezdett: 
„Egy nap a Sátán és Jézus között párbe-
széd folyt. A Sátán épp az Édenkertből 
jött és büszkén dicsekedett: 
– Az egész emberiséget a kezeim közé 

kaparintottam. Csapdát állítottam nekik 
olyan csalétekkel, amelynek nem tud-
tak ellenállni. Mind az enyémek! 

– Mit fogsz csinálni velük? – kérdez-
te Jézus. 

– Szórakozni fogok velük. Megtanítom 
őket, hogyan házasodjanak, és hogyan 
váljanak el egymástól. Feldühítem 
őket, és arra is megtanítom, hogyan 
gyűlöljék és kínozzák egymást, hogyan 
részegeskedjenek és kábítózzanak. 
Arra, hogy fegyvereket és bombákat 
találjanak fel és öljék egymást. Nagyon 
fogom élvezni – mondta a Sátán. 

– Mit csinálsz velük akkor, ha eleged lesz 
a játékból? 

– Megölöm őket! – felelte a Sátán. 
– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött 

tovább Jézus. 
– Nem kellenek neked azok az emberek! 

Nem jók azok semmire! Megveszed 
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. 
Leköpnek, megátkoznak és megölnek. 
Nem kellenek ők neked! 

– Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus. 
A Sátán végignézett Jézuson és megvető 

gúnnyal mondta: 
– A véredet, az összes könnyedet és az 

egész életedet! 
Jézus így szólt: 
– Megegyeztünk! – aztán kifizette az 

árat...” 
Ezzel a plébános fogta a madárkalitkát és 
lement a szószékről.

Áldott szent húsvéti ünnepeket!
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Míly hatalmas az Úr szíve! 
Jézus megmossa a tanítványok lábát

Modernnek tartott világunkban szinte 
nem is beszélünk lábaink önálló és külön 
megmosásáról. Tesszük ezt azért, mert a 
rendszeres és mindennapi fürdés testünk 
minden külső részét tisztán tartja. A kifeje-
zett lábmosásról nagyszüleinktől és az idő-
sebb emberektől hallhatunk, vagy láthatjuk 
őket ritkán, ahogyan ma is így frissítik fel 
megfáradt ízületeiket, gyógyítgatják duz-
zadt bokájukat. 

Krisztus korában és történeti földi hazá-
jában, Palesztinában a lábmosás a napi 
élet része volt, a vendég megtisztelése és 
köszöntése gyakorta a lábmosáshoz tarto-
zott. A sivatagos és poros utakon gyalogló 
és utazó emberek a nyitott saruikban poros, 
néha sáros lábbal érkeztek vendégségbe, 
vagy így tértek haza.

A vagyonos és előkelőbb családoknál 
szolgák kötelessége volt a hazaérkező csa-
ládtagok lábainak a megmosása. A lábmo-
sás, mint társadalmi érintkezés és norma 
olyannyira elterjedt volt a kora középko-
rig, mint mai életünkben az ajtón történő 
kopogás, a lábtörlő használata vagy a láb-
beli levétele a padlószőnyegezett szoba 
előtt.  A Krisztus korabeli lábmosó szolgák 
a legalacsonyabb rendűeknek számítot-
tak a többi szolgáló között, s így is kezel-
ték őket. 

Jézus tökéletesen ismerte tanítványait. A 
12 apostol ugyanúgy fogadta el a hétköz-
napi lábmosás tényét, mint korának többi 
embere: a szolga mossa meg az úr lábát, 
szolga híján élő zsidó családoknál pedig 
a családfő lábát a feleség, vagy nagyobb 
leánygyermek mossa meg.

Jézus az utolsó vacsora előtt immár 
sokadszorra hajolt le tanítványaihoz, az 
ízig-vérig földi emberekhez, az apostolok-
hoz, hogy példát adjon nekik. 

Jézusnak, az Úrnak hatalmas a szíve. 

Így természetes, hogy leveszi felső ruháját, 
és a dereka köré tekert törölközővel leha-
jol előbb Péterhez, majd többi apostolhoz 
lábukat megmosni.

Jézus szívéből jövő tett felkavarja a tanít-
ványok világról alkotott képét, megdöbbe-
nést és meglepetést okoz nekik. Péter apos-
tol is visszahőköl, előbb engedetlenné is 
válik, míg Jézus szavakkal el nem mond-
ja, mit miért tesz. 

Az ösztönös emberi lázadás tanúi lehet-
tünk volna az utolsó vacsorán, hisz olyan 
nyilvánvaló volt a kérdés: 

– Hogyan lehet, hogy a Mester mossa a 
tanítványok lábát?  

Jézus szavakkal és tettekkel válaszol a 
leghűségesebb követőinek, s példát mutat 
nekünk is a lábmosás kettős lelki értelmé-
ről és követelményéről. 

Jézus, a halála előtt Jeruzsálemben, a 
tanítványok lábának megmosásában elő-
ször is megmutatta, hogy milyen szelle-
miségben kell egy krisztusi közösségnek 
élnie. Ez a szellemiség maga az alázatos-
ság. 

Jézus alázatossága az Úr hatalmas szí-
vének tette, fontosabb neki az ember, mint 
a bűn, ezért jött el közénk emberként, s 
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Ezekkel a szavakkal köszöntötte Dobó 
Tibor oromhegyesi (Vajdaság) plébános 
atya április 6-án, 7-én és 8-án a háromna-
pos nagyböjti lelkigyakorlat résztvevőit a 
Szent Anna templomban. Az esti  szent-
misékre szép számmal jöttek el a hívek, 
felkészíteni lelküket Húsvét minél mél-
tóbb megünneplésére.  A  vajdasági kato-
likus hetilap főszerkesztője első alkalom-
mal szól a szenvedés a bűn és megváltás 
kapcsolatáról. „... hogy a szenvedés milyen 
nagy dolog, és milyen értékes, arról igazán 
csak szenvedve lehet meggyőződni, mint 
ahogy szeretni is szeretve lehet. A trídum  
végén arról fejtettte ki gondolatait, hogy a 
húsvét az az ünnep, mely értelmet ad léte-
zésünknek, de csak akkor van értelme a 
létezésünknek, ha van feltámadás. A húsvét 
elmondja a teljes igazságot az  emberről. 

A közelmúltban bekövetkezett japán 
atomerőmű katasztrófája kapcsán vázolta a 
szónok, hogy mára a tudományosságunk-
kal eljutottunk odáig, hogy nem csak fel-
támadni nem tudunk, de halottainkat sem 
tudjuk mindenkor méltó módon eltemetni. 

Majd a következő gondolatokkal zárta a 
háromnapos lelkigyakorlatot: „ A cél nem 

a földön van. A keresztény emberek a föl-
dön élnek, hazájuk a mennyország. Ami-
kor meghal az ember a teste az anyafölddé 
lesz, a szíve a szerettei szívébe kerül, lelke 
pedig Istené lesz.” 

Dobó Tibor atya meghitt ünnepet kívánt 
a jánoshalmiaknak, Isten népének.

Blázsik Sándor 

„Kedves Jánoshalmiak, Isten népe!”

ezért hajol le hozzánk, egészen a lábunkig. 
Jézus arra tanít bennünket, hogy a krisztu-
si közösségnek, az Anyaszentegyház tag-
jainak kötelessége az alázatosságra való 
szüntelen törekvés. 

Jézus a lábmosásban a szolgálat fontos-
ságára is felhívja figyelmünket. A mások 
szolgálata, Jézus Egyházának szolgálata a 
szüntelen készületet, Jézus állandó várá-
sát jelenti. Jézus szolgálata a kor elvárá-
saitól teljesen elütő életmódot, tetteket is 
követelhet meg tőlünk. Úgy ahogyan Jézus 
a feje tetejére állította az ókori kelet nagy 
értékrendjét, közte a lábmosás általánosan 

elfogadott szabályait is. 
Jézus olyan „szabályt sértett”, amely szi-

gorúan előírta: mindig a szolga mossa meg 
az úr lábát! 

Jézus az ellenkezőjét tette: az Úr mosta 
meg a tanítványai lábát. Ez nem láza-
dás volt a korának bevett szokásai ellen, 
hanem isteni példa, a szeretet, a szolgálat 
és az alázatosság élő képe: jól érthető, jól 
látható, egészben követhető! 

Kövessük a lábmosás tanítását, Jézus 
szüntelenül hív az alázatosságra és a szol-
gálatra!

Katus Károly hitoktató
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„Köszönteni jöttünk, szép Szűz Mária…” 
hangzott fel azon a napon többször is a 
fülünkben és a szívemben is a gyermekko-
romból jól ismert búcsús énekek is felidé-
ződtek emlékezetemben a Mária-kegyhe-
lyen, Nagymamán jóvoltából megélt gyö-
nyörű emlékeim…

Április 2-án, korán reggel a jánoshalmi 
egyházközség zarándoklatra indult 
Máriagyűdre, Nagyidai Zsolt plébános 
vezetésével.

Három nagy és egy kis autóbusszal men-
tünk, 146-an. Utunk friss tavaszi zöldek 
és fehér rózsaszínű virágba öltözött fák 
között vezetett, ragyogó napsütésben, oda-
vissza.

Az autóbuszban odafelé a reggeli ima 
után a fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk, 
nagyböjti énekeket énekeltünk és meg-
hallgattuk a máriagyűdi kegyszobor és a 
kegytemplom történetét. Sokan voltunk 
már Gyűdön, talán többször is, de régóta 
vágyódtunk már egy ilyen egyházközségi 

zarándoklatra.
Amikor megérkeztünk, rövid pihenő 

után kezdődött a jánoshalmi zarándokok 
szentmiséje, Nagyidai Zsolt jánoshalmi 
plébános mutatta be, Kollár Balázs dia-
kónusi szolgálatával és Fonyódi Tivadar 

jánoshalmi kántor közreműködésével.
Meghatottan énekeltük a Mária éneke-

ket és hallgattuk a prédikációt. Mindannyi-
an éreztük, hogy mennyire igazak a sza-

Egyházközségi zarándoklat 
Máriagyűdre
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vak, hogy jó néha így is meglátogatni égi 
Édesanyánkat, elmondani és megköszönni 
örömeinket, letenni bánatainkat, nehézsé-
geinket és kérni a Szűzanya közbenjárását 
Szent Fiánál értünk és szeretteinkért. Zsolt 
atya hangsúlyozta azt is, hogy ez a zarán-
doklat fontos része a nagyböjti készülete-
inknek is. Segíthet bennünket abban, hogy 
megtisztult lélekkel és örömmel tudjuk 
ünnepelni legnagyobb keresztény ünne-
pünket, a húsvétot.

Sokan a húsvéti szentgyónásukat is itt 
végezték el. A szentmisében megemlékez-
tünk II. János Pál pápáról is, aki 6 évvel 
ezelőtt ezen a napon halt meg.

Azután örömteli szívvel és nagy biza-
lommal énekeltük, hogy: „Vigyázz reánk, 
Édesanyánk, angyaloknak, kegyes király-
néja! …”.

A szentmise után a Tenkes hegyre felfelé 
haladó stációképeknél jártuk a keresztutat. 
A Magyarok keresztútja imáival, men-
tünk állomásról, állomásra és imádkoz-
tunk, énekeltünk magyar hazánkért és a 
határon túl élő testvéreinkért.

A keresztút után felmentünk a kicsit 
magasabban lévő, fájdalmas Szűzanyát 
és Szentfiát ábrázoló szoborhoz. Felérve 

imádkoztunk Lantos János, volt jánoshalmi 
plébánosért is, aki 1957-ben itt lett rosszul 
és itt is halt meg. Egy 10 fős kis csapat a 
Pietától még felment a Tenkes hegy tetején 
lévő kereszthez is.

Azután pihenő és ebédidő következett, 
amit a templom előtt lévő park padjain töl-
töttünk.

Délután fél 3-kor a Lorettói litániát 
imádkoztuk, énekeltük el együtt a temp-
lomban és köszöntünk el a Szűzanyától 
köszönettel és segítségét kérve.

A templom előtt közös fénykép is készült 
a jánoshalmi zarándokútról.

Amikor hazaértünk, egy rövid hálaadás-
ra betértünk még a jánoshalmi templomba. 
Zsolt atya megáldotta a hazahozott kegy-
tárgyakat és egy rövid ima után örömteli 
szívvel tértünk haza otthonainkba.

Köszönjük ezt a szép napot!
Merítsünk belőle erőt és kérjük újra 

és kérjük gyakran a Szűzanya közbejárá-
sát egyházközségünkért, szeretteinkért és 
magunkért is!

„Vigyázz reánk, Édesanyánk, angyalok-
nak kegyes királynéja!”.

Martinek Erzsébet
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Elsőáldozás Kiserőben

Archívumainkból 

Kongreganisták kirándulása
Az egykori felvé-
tel a  kongrega-
nisták kirándulása 
alkalmából készült 
a negyvenes évek 
elején, mely-
nek során eljutot-
tak  Csernók István 
tanyájára. A képen 
látható Veláta, 
Ignáta nővérek és 
Mihályfi István 
(1942-45) Majer 
Ferenc (1942-43 
táján) jánoshalmi 
káplán urak, de lát-
hatóak a kép tulaj-
donosának szü-
lei is 

Bergmann János egykori jánoshalmi káplán 1970-ben a kiserdei elsőáldozókkal
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Még olyan 
„ o l v a s ó n k -
nak” is tarto-
gat érdekessé-
get lapunk, aki 
ezután ismer-
kedik a betű-
vetés tudomá-
nyával.  

K í v á n j u k , 
hogy ifjú „olva-
sónk” érdek-
lődése minél 
tovább tartson 
ki a Jánoshalmi 
Harangok iránt. 
Imádkozzunk 
érte!

Búcsú Hergevicán

1940-es évek elején Majer Ferenc és Mihályfi István  jánoshalmi káplánok, da búcsúsok tár-
saságában Hergevica.

Nem lehet elég korán kezdeni...
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A keresztek életünk útjelzői:
Lelki értelemben is és fizikai értelemben 

is. Nagyidai Zsolt plébános atya prédikáci-
óiban többször is hallottuk, hogy a kereszt 
felső ága mindig az ég felé mutat, és Isten 
felé irányítja figyelmünket. Jelzi számunk-
ra, hogy Jézus értünk halt meg a kereszten 
és halálával megváltott bennünket, meg-
nyitotta számunkra a mennyet. Jelzi szá-
munkra azt is, hogy mi a fontos, hogy éle-
tünk útjainak csak úgy van értelme, ha 
Istenhez vezetnek bennünket. Figyelmez-
tet arra, hogy Jézus 
azt mondta, hogy: 
„aki utánam akar 
jönni, vegye fel 
keresztjét minden 
nap és úgy köves-
sen engem…”, 
s arra is, hogy a 
keresztnél min-
dig megnyugvást 
találhatunk és erőt 
meríthetünk.

Fizikai értelem-
ben is tájékozódá-
si pontok a keresztek. Néha csak úgy, hogy 
a dűlőúton, az útkereszteződéseknél, vagy 
a falu különböző pontjain tudjuk, hogy 
merre kell fordulnunk, ha valahová el aka-
runk jutni.

De sok keresztet, főleg a legrégebbieket 
égtájak szerint valóságosan is tájolva állí-
tották fel, vagyis a kereszt vízszintes ága, a 
kelet-nyugati irányt mutatja, a függőleges 
ága pedig, az észak-déli irányt.

Őseink nagyon jól tudták, hogy mindkét 
értelemben szükségünk van útjelző keresz-
tekre. Sok keresztet állítottak. A határban 

is, az útkereszteződéseknél is és a falvak-
ban, községekben is.

A mi jánoshalmi őseink is így tettek.
Különös és szokatlan ábrázolási móddal 

készült a Halasi úti kanyarban álló „gatyás 
Krisztus” keresztje. Az országban is alig 
néhány ilyen ábrázolás található.

Ezt a keresztet 1882-ben Nagy János és 
családja állítatta. Leszármazottaikból még 
ma is élnek itt városunkban.

Nagyon szeretjük a többi mellett ezt a 
keresztet is.

Megdöbbentett 
mindenkit, amikor, 
kb. 1 évvel ezelőtt, 
egy reggelre vala-
kik megrongálták. 
A kereszt felső fele 
letört. Jószándékú 
emberek megmen-
tették az összetört 
darabokat. Azu-
tán sokáig állt ott 
néma szemrehá-
nyásként a félbe-
tört kereszt. Zsolt 

atya és sokan, sokat gondolkodtak, hogy 
hogyan lehetne helyreállítani. Keresték a 
megoldást.

Végül ugyancsak a Jóisten segítségé-
vel felgyorsultak az események. Jelentke-
zett egy jánoshalmáról elszármazott hívő 
asszony, aki nagyobb adományt ajánlott 
fel erre a célra. Ezt további adományok 
követték.

Nagyidai Zsolt plébános úr kereste a 
megfelelő szobrászt is. Egy paptársa segít-
ségével talált rá Farkas Tibor kalocsai 
szobrászra, aki elvállalta, és precíz, gon-

Megújulva, megszépülve ismét 
áll a megrongált kereszt
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dos munkával helyreállította. Nagyon szép 
lett!

Így került sor, április 10-én vasárnap 
délelőtt a 10-es szentmise után a megújult 
kereszt újraszentelésére. Legalább százan 
vettük körül, örömmel.

Az ünnepélyes tömjénfüst és a szentelés 
után a plébános atya szívhez szóló beszé-
dében hívta fel a figyelmünket a keresz-
tek fontosságára. Köszönetet mondott min-
denkinek, aki bármivel hozzájárult ennek a 
keresztnek a megújulásához.

Elmondta többek között, hogy őseink 
ránk hagyták a hitüket és a hitük tárgyi 
jeleit is. Nekünk pedig kötelességünk ezt a 
hitet és az emlékeztetőit is megőrizni és a 
következő nemzedéknek továbbadni.

Az állítás évétől, 1882-től, napjainkig 
sok-sok ember haladt el itt a kereszt előtt, 
úgy, hogy megemelte, vagy megbillentette 
kalapját, vagy elmondott egy fohászt, letett 
pár szál virágot, esetleg megállt egy kicsit 

és egy ima után újult erővel vitte tovább 
élete terheit. Mi is csak a saját keresztünk 
vállalásával és Jézust követve juthatunk el 
Istenhez.

Zsolt atya beszéde és az imák, énekek 
után koszorút helyeztünk el a Római Kato-
likus Egyházközség nevében a keresztnél. 
Miskolczi Zsolt a Szent Anna Katolikus 
Iskola 8. osztályos diákja, Juhász Gyula: A 
tápai Krisztus című versét szavalta. Majd 
Czeller Zoltán polgármester úr mondott 
rövid beszédet. Méltatta a kereszt felújítá-
sát és a példa nyomán más keresztek fel-
újítását ígérte.

A jelenlévők nagyon örültek a meg-
újulásnak, az újraszentelésnek és a szép 
ünnepségnek. Köszönjük!

Szeretnénk őseink hitét és tárgyi jele-
it megőrizni és továbbadni a jövő nemze-
dékének!

Segíts ebben bennünket Jézusunk!

Martinek Erzsébet
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Hittanversenyek
2011. március 30-án került megrende-

zésre az esperes kerületi hittanverseny, a 
Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. 
Célja, hogy a gyerekek jobban megismer-
jék Jézus tanítását a biblián keresztül és azt 
meg is valósítsák életükben. 

Két korcsoportban lehetett jelentkezni: 
5-6 és 7-8 osztályosoknak háromfős cso-
portban vagy egyénileg. A verseny anyaga 
Máté evangéliuma, illetve a 7-8 osztályo-
soknak Tóbiás könyve.

A következő eredmények születtek:
5-6. osztály egyéni
I. Horváth Soma (Mélykút)
csoportban 
I. Tataháza
II. jánoshalmi Hunyadi János Iskola 

diákjai: Horváth Brigitta, Korom Zsófia és 
Baranyai Máté 

III. Borota
7-8 osztály egyéni 

I. Sarok Kriszti-
na (jánoshalmi 
Hunyadi János 
Iskola) (Lásd 
képünkön)

II. Szabó Mónika 
(Mélykút)

Csoport 
 I. Tataháza
II. jánoshalmi 

Szent Anna 
iskola 

III. Borota
Az első helyezettek az főegyházme-

gyei versenyen mérhették össze tudásu-
kat, melyet Baján szerveztek meg 2011.
április 16-án. Sarok Krisztina a jánoshalmi 
Hunyadi János Iskola diákja ezen a verse-
nyen 6. helyezést ért el.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Bajkó Ilona hittantanár

A várandós és kisgyermekes anyukák 
részére indult el, és működik már máso-
dik éve a plébániai Don Bosco klubban a 
Baba-mama klub. Kezdetben néhány anyu-
ka volt csupán és leginkább az őszi és tava-
szi hónapokban volt nagyobb a látogatott-
ság, ill. megnövekedett a létszám, amikor 
szülésre felkészítő előadásokat, beszélge-
téseket szerveztünk. Ebben az évben is 
nagy lendülettel álltunk neki a programok 
szervezésének.

Minden szerdán 10 órától várjuk azo-
kat az anyukákat és kisgyermekeiket, akik 
közösségbe vágynak. Tartalmas és érdekes 
programokkal készülünk. 

Programjainkra, minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Baba-mama Klub programja

Időpont Téma

Április 6 Ismerkedés a házi állatokkal

Április 13 Látogatás az Alternatív klubba 
– Játszunk együtt!

Április 20 Baba-mama zenés torna

Április 27 Név és születés napok megün-
neplése

Május 4 Gyors ételek- receptcsere-
kóstoló

Május 11 Gondozási tanácsok
Május 18 Játszótéri séta
Május 25 Énekes játékok

Czellerné Ádám Mária

Baba-mama klub hírei
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V i r á g v a s á r -
nappal megkez-
dődik a nagyhét, 
amely a legna-
gyobb keresztény 
ünnepre, a hús-
vétra felkészítő 
nagyböjt legjele-
sebb időszaka. E 
vasárnap liturgiá-
ja felidézi Jézus 
Krisztus diadal-
mas bevonulá-
sát Jeruzsálem-
be. A barkaszen-
telést Nagyidai 
Zsolt plébános 
úr végzete el a 
Szent Anna temp-
lom előtti téren. A szentmise kereté-
ben  Passió dramatikus előadását hall-
gathattuk meg. Köszönet érte Fonyódi 

Tivadar kántor úrnak és az énekkarnak. 
A virágvasárnapi szertartással megkezdő-
dött a nagyhét. 

Jegyesek felkészítése 

Virágvasárnap

Kilenc idén szentségi házasságot kötni szándékozó  pár vett részt a március 12-én, 
19-én és 25-én megtartott jegyes kurzuson. Felvételünkön közülük nyolc pár látható a 
felkészítő Nagyidai Zsolt plébános úr társaságában. Kérjük a Testvéreket, hogy imád-
kozzunk a fiatalok családi boldogságáért. 
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Óvodánkban már hagyománnyá vált, 
hogy József napját követően immár 8. éve 
megemlékezünk az édesapákról, megkö-
szöntjük őket. A katolikus egyház Szent 
Józsefet nemcsak Szűz Mária jegyese-
ként tiszteli, hanem a Szent Család oltal-
mazójaként, ezáltal a családok védelmező-
jeként állítja az apák, nagyapák és nevelő-
apák példaképévé. Szent József emléknap-
ja az apák napja is.

Ez alkalomból az óvodás gyermekeink 
versekkel, dalokkal, dalos körjátékokkal 
kedveskedtek az édesapáknak, nagypapák-
nak, keresztapáknak, akik ünnepeltként, 
meghatott örömmel fogadták a szeretettől 
csillogó szemű gyermekeik műsorát. 

Az ünnep kiemel a hétköznapok sorá-
ból, és ezzel szerettük volna kiemelni az 
édesapákat, az ő pótolhatatlan, nélkülöz-

hetetlen szerepüket ebben a felpörgetett 
élettempójú világban, ahol az apa jelenlé-
te, szerepe, szeretete egy gyermek számá-
ra életre szóló, meghatározó jelentőséggel 
bír. Apa képviseli az erőt, a biztonságot, 
a derűt… melyet a gyermekek így fogal-
maztak meg: 

„Az én apukám a legerősebb, és sokat 
dolgozik.” „Apa mindig puszilgat, ami-
kor hazajön, és megölel.” „Apukám min-
dig szokott viccelődni velem.”

Az óvó nénik néhány bölcs gondolat 
felolvasásával színesítették a műsort, és 
Stibrik Zoltán apuka is meglepetéssel szol-
gált a gyermekek és a jelenlévők számára, 
amikor elmondta Aranyosi Ervin: Apának 
lenni című versét: (részlet)

Hogyan is kellene apának lenni,
néhány kis “porontyot” felnevelni?

Pillanatképek a 
Szent Anna Intézményből

Vidám farsang a Katolikus óvoda gyermekeivel

Apák köszöntése a katolikus óvodában

Február 27-én vasárnap délután vidám 
farsangi hangulat költözött a Szent Anna 
Katolikus Iskola falai közé, ahol az ovis 
gyerekek és az óvónénik, színes jelme-
zekbe bújtak. Mese és szuperhősök, szí-
nes tündérek, király és hercegkisasszony-
ok, lovagok… lepték el az épületet.

A jelmezesek sorra felvonultak, és ver-
set, mondókát adtak jutalmul a lelkes szü-
lői közönségnek. A beöltözés izgalma min-
denkit elragadott.

Az óvó nénik maskaráit nagy lelkesedés-
sel fogadta a kis közönség.

A gyermekek elé varázsoltuk a nyuszi-
kát, aki hársgyökérből font, és a rókát, 
aki jégből épített magának házat. A mese 
végén mindenki 

elnyerte méltó jutalmát, illetve büntetését.
Ezután kezdődhetett a mulatozás, a tánc, 

az eszem-iszom, dínom-dánom, és persze a 
zsákbamacskák izgalmas bontogatása sem 
maradhatott el.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
kedves Szülők önzetlen segítségét, hogy 
finomabbnál, finomabb süteményekkel, 
valamint szendvicsekkel kínálhattuk gyer-
mekeinket.

Reméljük, hogy a telet űző farsangunk 
sikeres volt, az apróságok jókedve elűzte a 
zimankós, zord telet, és előcsalogatta végre 
a tavaszi napsugarakat, amelyek nemcsak a 
földet, de a szívünket is felmelegíti.

Cziptákné Bányai Orsolya
óvodapedagógus
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Március 17-én nyílt tanítási napon néz-
hették meg a leendő első osztályos gyer-
mekek szülei, hogy milyen módszerek-
kel tanulnak a diákok, hogyan dolgoz-
nak a különböző órákon, megismerked-
hettek a tanító nénikkel, valamint bepil-
lantást nyerhettek iskolánk életébe. Lehe-
tőségük volt órát látogatni az 1.b osztály-

ban, ahol Takács Lajosné, Marika Meixner 
módszerrel magyar órát tartott, vagy az 1.a 
osztályban Haugné Szatmári Lívia környe-
zetóráján részt venni. Ezt követően Kovács 
Ágota a 4. osztályban tartott matematika 
órát. Végül iskolánk hétköznapjait, ünne-
peit, legfontosabb jellemzőit mutattuk be 
képek segítségével 

Megtanítani szépre és jóra,
becsületre és szép, igaz szóra.
Fiúnak mutatni a példaképet,
és erőt adni, mit elvár az élet.
S a lánynak apát, hogy Őbenne lássa,
milyen legyen majd az Ő választása,
hogy később, a méltó párjára leljen,
s benne milyen értékekre figyeljen.
Hogyan is kellene apának lenni?
Anyát szépen és hűen szeretni.
Tenyéren hordani a kis családot,
megadva nekik az egész világot…
Hogyan is kellene apának lenni?
Igazi receptet még nem írt senki. 
Egyetlen módon igazol az élet:
az kiknek apja vagy mind szeret téged.

Az ünnepet gazdagította még Varga 
Ferenc nagycsaládos édesapa is, aki a 
plébánián működő keresztény édesapák 
közösségének aktív tagja. A Szent József 
kör életét áthatja a gyermekeikért elmon-
dott imádság, melyből elhangzott egy rész-
let is. Az ünnepség zárásaként a gyer-
mekek átadták a saját kezükkel készített 
kis ajándékaikat, és együtt vendégeltük 
meg az apukákat az édesanyák által készí-
tett finomságokkal! Az ünneplés pillanatai 
megadják az összetartozás élményét. Öröm 
volt ezt látnunk, tapasztalnunk, amikor a 
meghatottságot tükröző férfiarcok megtel-
tek hálával. 

Taskovics Ágnes
óvodai intézményegység-vezető

Nyílt nap az iskolában
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A tantestület 12 tagjával február 25-én 
IPR képzésen vettünk részt. 

A képzés címe: „Ő ütött először… visz-
sza! - A konstruktív konfliktuskezeléshez 
szükséges kompetenciák fejlesztése”

Napjainkban egyre gyakrabban hallunk 
az iskolai agresszióról. A gyerekek érzé-
kelik a családi és társadalmi feszültsége-
ket, ám nehezen tudják feldolgozni azokat, 
s ennek egyik következményeként jele-
nik meg az agresszív viselkedés. Mi, peda-
gógusok sokszor tanácstalanok vagyunk, 
nincs a kezünkben olyan eszköztár, amely 
segít megoldani a problémákat. 
– Hogyan kezeljük az iskolai, tanórai konf-

liktushelyzeteket?

– Milyen a jó konfliktuskezelés? 
– Hogyan válunk képessé a megoldások 

megtalálására? 
Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszo-

kat a tréning vezetője, Balogh Irma segít-
ségével. 

Megismerhettünk különböző konfliktus-
kezelő stratégiákat (önérvényesítő, alkal-
mazkodó, elkerülő, kompromisszumke-
reső, problémamegoldó), kommunikáci-
ós viselkedésmódokat. Megtanulhattuk a 
probléma feldolgozásának és megoldásá-
nak lépéseit.  A konfliktuskezelő tréningen, 
gyakorlatokon és játékokon keresztül bizo-
nyosodhattunk meg arról, hogy az agresz-
sziókezelés tanulható és tanítható. 

Konfliktuskezelő tréning

2011. március 1-jén kistérségi monda- 
és mesemondó versenyt rendeztek 
Kecelen.

A zord időjárás sem vette el diákja-
ink lelkesedését a nagy megmérettetés-
től. A környező településekről szép szám-
mal érkeztek tanulók, akik őszinte, mély 
átéléssel mondták el történeteiket, és repí-
tettek el minket a mondák és mesék világá-
nak rejtelmeibe. Iskolánk tanulói közül az 
I. korcsoportban Bakó Kamilla 1.a és Berta 
Jázmin 2.a osztályos tanuló, a II. korcso-
portban Rab Levente 4. osztályos tanuló és 

a III. korcsoportban Dudás Andrea 5. osz-
tályos tanuló indult.

Köszönjük felkészítő munkáját Nemes 
Brigittának, Csofcsics Erikának, Kovács 
Ágotának és Jacsóné Szabó Erikának.

Rab Levente így nyilatkozott az élmé-
nyekről: „Nagyon sokan voltunk, ezért egy 
picit izgultam. Sajnos a vége felé kerültem 
sorra, de a legjobb tudásom szerint mond-
tam el a mesét. A szervezők kedvesek vol-
tak, vendégül láttak a verseny után. Örü-
lök, hogy részt vehettem egy ilyen meg-
mérettetésen.”

Kistérségi mesemondó versenyen

2010 őszén a Szivárványhíd országos 
irodalmi és műveltségi versenyre jelent-
keztem. A versenyt négy korcsoport részé-
re hirdették meg, s négy fordulóból állt. A 
feladattípusok között volt könyvtárlátoga-
tás feldolgozása, költő és verscím párosí-
tása, életrajzi adatok ismerete, évszakok 
az irodalomban, jeles napok, költők, írók 

szülőhelye stb. A négy fordulón összesen 
400 pontot lehetett összegyűjteni. Az 5. 
és 6. osztályosok korcsoportjában indul-
tam és a 4 forduló alatt 393 pontot gyűjtöt-
tem össze, összesítésben a 2. helyen végez-
tem. Az országos 2. helyezésemért okle-
velet és ajándékkönyveket kaptam, illetve 
az őszi fordulóban ingyen versenyezhetek. 

Fődíj országos irodalmi és 
műveltségi versenyen



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 19. ol dal2011. Húsvét

A verskedvelő 
közönség örömére 
iskolánkban, a hagyo-
mányokhoz híven 
ebben a tanévben is 
megrendezésre került 
a versmondó verseny. 
Az alsó tagozatosok 
2011. márc. 10-én 
mutathatták meg fel-
készültségüket, ráter-
mettségüket. A jelent-

kező 40 gyermek közül a zsűri 
hosszas mérlegelés után 14 
tanulót dicsért meg kimagas-
ló teljesítményéért. Közülük 
6 szavaló képviseli intézmé-
nyünket a városi versenyen: 
Rab Levente, Szász Roland, 

Szlafkovszki Róbert 4. osz-
tályos, Kecskés Noémi 1.a, 
Botka Lora 1. b és Simity 
Flóra 2. b osztályos tanulók.

A kiírás szerint az első és második helye-
zettek szóbeli forduló keretében mérhették 
össze tudásukat és indulhattak a fődíjért, 
az egyhetes irodalmi táborban való ingye-
nes részvételért. 

A szóbeli fordulót Gödöllőn rendezték 
meg 2011. február 28-án, mely több rész-
ből állt. Először írásbeli feladatokat kel-
lett megoldani 20 perc alatt, majd a szó-
beli rész kötetlen beszélgetéssel kezdődött 
(pl.: legutóbb olvasott regény, lakóhelyem 
jellegzetes épületeinek, iskolám bemutatá-
sa stb.). Ezt követően az otthon elkészített 
prezentációt kellett bemutatni. A korosztá-
lyom részére megadott anyagokból Nógrá-
di Gábor életét és munkásságát választot-
tam. A szóbeli fordulón a maximális 100 
pontból 96 pontot kaptam. 2011. márci-

us 8-án értesültem arról, hogy az orszá-
gos irodalmi és műveltségi verseny őszi 
forduló valamennyi korcsoportjának első 
és második helyezettjei közül a fődíjat én 
nyertem el. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Horváthné Sörös Anita igazgatónőnek, az 
Iskolámnak a versenyen való részvétel biz-
tosításáért, Jacsóné Szabó Erika tanárnő-
nek, aki a felkészülésben, a Városi Könyv-
tár alkalmazottainak a könyvtárlátogatás 
feldolgozásában nyújtott segítségért. A 
versenyzés teljes ideje alatt megnyugvás-
sal töltött el, hogy anyukám segítségére, 
ötleteire, tanácsaira mindig támaszkodhat-
tam. Köszönöm az Ő buzdítását, lelkesíté-
sét.                           Kiss-Pető Apor

                           5. osztályos tanuló

Versmondó verseny
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Víz- témahét

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében 
iskolánkban idén is rendeztük a 7. osztá-
lyosok számára témahetet. Idei témánk a 
víz, időpontja pedig a Víz Világnapjához 
kapcsolódóan március 19-25.

A programot egy jól sikerült nyitó nap-
pal kezdtük, melybe iskolánk összes tanu-
lóját bevontuk.

Alsó tagozatosaink először kisfilmeket 
néztek, majd osztályonként a vízzel kap-
csolatos különböző játékos foglalkozáso-
kon vehettek részt. Minden alsós osztály 
ötletes saját készítésű makettet, rajzokat, 
plakátokat is készített a víz témakörében, 
amelyek osztályukban mini kiállításként 
mindenki számára megtekinthetők.

A nyitó napon fölsőseink először a Home 
című filmet nézték meg közösen, mely-
nek gyönyörű képei megkapóak, elgon-
dolkoztatóak voltak mindannyiunk számá-
ra, majd a 7. osztályosok Power Pointtal 
készített bemutatói következtek víz a Bib-
liában, a sportban, az emberi szervezetben, 
az ásványvíz szerepe és a vízfelhasználás 
témakörökben. Szünetekben vidám vizes 
váltóversenyeket szerveztünk testmozgás 
gyanánt.

A nap zárásaként figyelemfelkeltő pla-
kátokat készítettek a felsős osztályok „Víz: 
az élet forrása” címmel.

A témahét során rendhagyó tanórákat 
tartottunk a 7. osztályban, melyek a víz-

ről szóltak az adott tan-
tárgy szemszögéből vizs-
gálva. Érdekes kísérlete-
ket végeztünk, tanulmá-
nyi sétákat tettünk János-
halma vizes élőhelyeihez, 
üzemlátogatást szervez-
tünk a Vízműhöz, mér-
tük a víz szennyezettsé-
gét, mikroszkópot hasz-
náltunk a vizsgálatok 
során. Megfigyeltük a víz 

halmazállapotának változásait. Különbö-
ző méréseket és vízhozam-számításokat 
végeztünk, ismereteket szereztünk a Föld 
sós- és édesvizeinek arányáról, a felszí-
ni- és a felszín alatti vizek munkájáról, az 
ivóvíz jelentőségéről és pótolhatatlan érté-
kéről. Gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos szó-
lásokat, dalokat, énekeltünk és hallgattuk 
ezeket.„Vizes” tornagyakorlatokat végez-
tünk, vízimalmot barkácsoltunk.

Reméljük, hogy e témahéten az érdekes 
és rendhagyó tanítási formában elsajátított 
ismeretekkel sokat bővül tanulóink tudása 
a víz „életadó” szerepéről, és látják, átér-
zik a tiszta víz megőrzésének fontosságát 
– majd felnőttként is.

Hefner Istvánné
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Egyik kitűnő 
tanulónk, Farkas 
Zsanett Emese a 
JÁTESZ SE színe-
iben öregbíti  isko-
lánk és városunk 
hírnevét, egy nap-
jainkban újra fel-
fedezett sportban, 
az íjászatban.

Zsanett a 
Magyar Íjász Szö-
vetség hivatalos 
versenyzőjeként 
neves versenye-
ken ér el kimagas-
ló eredményeket, a 
versenyeken kívül 
bemutatókon vesz 
részt, ahol népsze-
rűsítik eme hagyo-
mányainkat felelevenítő sportot.

Eredményei 2010–ben leány serdülő 
korosztályban nemzetközi versenyen hozta 
el az első helyért járó arany érmet, 2011-
ben korosztályváltással leány ifjúsági kate-
góriában két első helyezéssel indította az 
évet két külön szakágban. Az első verseny 
tradicionális terepverseny volt Kiskunha-
lason, ahol a februári hideg ellenére sze-
rezte meg az aranyat, a második versenyt 
Miskén rendezték, ahol úgynevezett 3D 
terem verseny volt. A népes mezőny elle-
nére magabiztosan vette az akadályt, és 

a dobogó legfelső fokán végzett az egész 
napos versenyen. Legutóbb a szekszárdi 
dombságban megrendezett ALISCA EXT-
RÉM KUPA nevű versenyen több mint 
száz társát megelőzve lett első helyezett.

Igazából a valódi próbatétel ezután jön, 
mert országos minősítő versenyeken kell 
bebizonyítani a rátermettségét. A nyár 
folyamán következnek ezek a versenyek, 
és terveink szerint ősszel a Kőszegen meg-
rendezésre kerülő EB-n (ami az idei év 
csúcseseménye), ugyanilyen magabiztos-
sággal küzdi le ellenfeleit.

Nemzetközi és országos íjász eredmények

Iskolánk a húsvéti közeledtével ismét 
lelki napot szervezett. Tibor atya a felső-
söknek, Attila atya az alsósoknak segített 
felkészülni egyházunk legnagyobb ünnepé-
re. Osztályfőnökeinkkel manuálison lehe-
tett keresztutat, kis ajándék dobozt vagy 
húsvéthoz kapcsolódó tárgyakat készíte-

ni. A felsősök lelki foglalkozása nagyon 
érdekes volt, egy történetet dolgoztunk 
fel és beszélgettünk a 10 parancsolatról, a 
bűnökről és az ünnep szimbólumairól. Az 
alsósok Attila atyával Jézus szenvedéséről 
beszélgettek, nagy élmény volt számuk-
ra, hogy a kíváncsi természetűeknek ► 

Lelki nap 
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Keceli verseny

◄ lehetőségük volt a tövisko-
szorút felpróbálni. A bűnbána-
ti liturgia keretében elvégezhet-
tük a szent gyónást is. A napot 
lélekemelő szentmisével zártuk, 
ahol iskolánk kórusa gitárkísé-
rettel énekelt. Szerintem ez a nap 
mindenkinek segített felkészülni 
a húsvéti ünnepekre.

Taskovics Renáta

A KTKT Általános Iskola és Középiskola, Arany János Általános Iskolája április 6-án 
körzeti játékos sor- és váltóversenyt hirdetett az Apáczai Kiadó támogatásával alsó tago-
zatosok számára. Az izgalmas, érdekes versenyen iskolánk 16 fős csoportja is részt vett, 
nagy élményekkel tért haza az ügyes csapat.
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Kedves gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

„Ezt a napot az Úr szerez-
te, ujjongjunk és vigadjunk 
rajta!” A húsvét keresztény 
életünk legnagyobb ünnepe. 
Valamennyien örülünk, mert 
Jézus feltámadt a halálból. 
Ha hiszünk Benne és taní-
tása szerint élünk, akkor mi 
is feltámadunk az örök bol-
dogságra! 

FELADAT: egészítsd ki 
az „egérrágta” evangélium 
mondatait!

„A hét ……… napján, kora 
reggel, amikor még sötét 
volt, ………… ……………. 
kiment a sírhoz. Odaérve 
látta, hogy a ………. elmoz-
dították a sírtól. Erre elfutott 
Simon ……….. és a másik 
tanítványhoz, akit Jézus 
…………….., és hírül adta 
nekik: Elvitték az ………. a 
sírból, és nem tudom, hova 
………...! Addig ugyan-
is még nem értették meg, 
hogy …………. fel kellett 
……………. a halálból.”

Keresd a párját!
Nehogy már a nyúl
Ahová az Isten nyulat ad,
Fürge mint a
Okos mint a 
Báránybőrbe bújt
Ártatlan mint a 

bokrot is ad.
vigye a vadászpuskát!
farkas.
ma született bárány.
nyúl.
tavalyi kos.

A helyes megfejtéshez Máté ev. 28;7 segítségedre lesz!Megfejtés: János ev. 20;1

Húsvétvasárnap
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JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
Internetes elérhetőségünk: 
http://www.szentanna.org

     E-mail: stanna@optanet.hu
Ki ad ja: 

A Szent An na Egy ház köz ség  
Plé bá nia Hi va ta la  

Já nos hal ma, Bé ke tér 11.
Fe le lős ki adó: 

Nagyidai Zsolt plébános
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság

Fe le lős szer kesz tő: 
Blá zsik Sán dor

Sze dés-tör de lés: ZSI KOR Bt.
Nyomda: 

Kó pia Kft. Kis kun ha las 
Meg je le nik: két ha von ta 

Ezzel az 1917-ben Temerinben megírt húsvéti képes-
lappal kívánunk minden kedves Testvérünknek örömteli, 
békés húsvéti ünnepeket!

Szerkesztőbizottság tagjai

Húsvéti 
himnusz

Csak egy szem búza 
vettetett a földbe, 
s egész világot táplál véle 
Istenünk

Mint kagylóhéjat 
széttiporták Őt, 
ma ékes gyöngy 
Egyháza homlokán.

Bárányként ölte Őt a gyilkos kéz, 
de pásztor lett, keresztje 
pásztorbot, 
elűzi véle 
ördögök hadát.

Mint gyenge lángot fújták Őt el 
a gyertyatartón, szent keresztjén, 
de sírból kelve, 
fényes Napként lángol.

/Kr. u. 330-ból, 
ásatásokból került elő/

A „Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért” 
Alapítvány

kuratóriuma köszönettel fogadja a személyi 
jövedelemadója 1 %-át.

Adószámunk: 19550314-1-03

A Jánoshalmi  
Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány   

köszönettel fogadja a személyi adója 1 %-át 
Adószámunk: 18341797-1-03


