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Jöjj, ó boldogságos tiszta fény…
A világ és benne az ember állandóan fej-

lődik. Másként látjuk az életet gyermek-
korunkban, és másképpen felnőtt szem-
mel. Így voltak az apostolok is. Miu-
tán elnyerték a Szentlelket, egészen más-
ként láttak mindent. 
A Szentlélek megvi-
lágosította értelmüket, 
és csak most értet-
ték meg igazán Jézus 
tanítását. Ettől kezd-
ve minden áldozatra 
készek voltak szeretett 
mesterükért, Jézusért. 
A Szentlélek ma is ott 
működik minden meg-
keresztelt ember életé-
ben. A keresztségben 
Isten gyermekeivé let-
tünk. A bérmálásban 
az erősség lelkét kap-
tuk, hogy legyen elég erőnk végig küz-
deni keresztény életünket, legyen erőnk 
Jézus hűséges követésére. Szent Pál apos-
tol így figyelmeztet minket: „Nem tudjá-

tok-e, hogy Isten templomai vagytok, és 
Isten lelke lakik bennetek?”.

Kövessük hát a bennünk lakó Szentlélek 
indításait, hogy életünk valóban krisztusi, 
keresztényi lehessen! S így, Isten élő temp-

lomaivá lehessünk. 
Győznünk kell önma-
gunk felett, szenve-
délyeink, vágya-
ink és rossz hajla-
maink felett. Önma-
gunkat kell meghó-
dítani Jézus számára. 
Ha életünkben csak 
a külsőségeket keres-
sük, és nem a lélek 
értékeik, akkor nem 
marad semmi mara-
dandó az örök élet 
számára. Kérjük hát a 
Szentlélek segítségét 

az ismert énekünk szavaival: „Jöjj, ó bol-
dogságos tiszta fény, szállj meg szívünk 
rejtekén és híveidnek napja légy.”.

Nagyidai Zsolt plébános
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Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteitől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

Karl Rahner: A Lélek 
megtapasztatása

Hiszek a Szentlélekben

Pünkösd: a Szentlélek 
kiáradásának az ünnepe

A Szentlelket pünkösdkor Jézus „küldte el” (Jn 14,15;16,7;20,21). De a Szentlélek 
nem csak Jézus küldötte! Hiszen Ő valóságos Isten. Öröktől fogva van. S maga Jézus 
is a lélek erejében teljesítette küldetését. (Lk 4,14, 18).

 A Lélek által bontakozik ki a mi életünk is: Ő segít, hogy képesek legyünk Isten 
gyermekeként élni. Általa valósul meg az ember belső harmóniája, s fakad fel belőle 
a béke és öröm. (Gal 5,22; vö. 55,1). 

Ő tesz képessé, hogy Újra és Újra kilépjünk önmagunkból, önzésünkből, zártsá-
gunkból, hogy túllépjünk korlátainkon, és elinduljunk Isten és a felebarát felé.

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteitől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

Karl Rahner: A Lélek 
megtapasztatása
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Milyen kár, hogy Karácsony és Húsvét 
mellett Pünkösd csak harmadrangú ünnep 
az életünkben. Az Atyaisten szemszögé-
ből éppen, hogy Pünkösd a legnagyobb 
ünnep, az igazi Karácsony, hiszen ekkor 
születtünk az ő gyermekeivé, valóságos 
kis Krisztusokká, s az igazi Húsvét, ami-
kor „meghalva a bűnnek” a Szentlélekben 
új életre támadtunk.

„Ha eljön a Vigasz-
taló, akit az Atyá-
tól küldök, az igaz-
ság Lelke, aki az 
Atyától szárma-
zik, ő majd tanúsá-
got tesz rólam.” Mi 
emberek szavakkal 
tanúskodunk. Tanú-
ságunk akkor igaz, 
ha megfelel a való-
ságnak, illetve tette-
inknek. A Szentlélek-
nek nincsenek sza-
vai: Ő úgy tanúskodik, hogy a valóság-
gal, az igazsággal szembesít egy sajá-
tos, belső, személyes megvilágosítás által. 
Erre a megvilágosításra utalnak a láng-
nyelvek. Mindenkit külön-külön világo-
sít meg: vagyis szembesít a végső való-
sággal. Ránk bizonyítja a bűnt, élesen és 
fájdalmasan megnyilatkozó evidenciával: 
ugyanakkor Jézusról is feltárja a végső 
igazságot, hogy Jézus az Örök Isten örök-
től születő Fia, aki értünk, éppen bűneink 
bocsánatáért halt meg, és a jövendőt is hir-
deti: nem szavakkal, hanem azzal, hogy 
örömteli, tiszta, meg nem csaló remény-
séget ébreszt bennünk testünk feltámadá-
sa és az örök élet iránt. A mi tanúságtéte-
lünk már kettőt jelent: tetteket és szavakat. 
Egyiket sem vagyunk képesek megtenni, 
csak a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd 
bennünk a test ellen, vagyis az istengyer-

meki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás 
kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitá-
ló irányulását.

Az a kemény harc, amely bennünk 
folyik a szeretetért, mely Istentől való, a 
Lélek gyümölcse, igazolja, hogy találkoz-
tunk a Szentlélek benső, csendes, de min-
dennél nagyobb bizonyosságot adó tanú-

ságtételével.
Ha vállaljuk azt a har-

cot, amelyről Szent Pál 
ír a mai szentleckében, 
akkor képesek leszünk 
hitelesen tanúskodni 
szavainkkal is, szintén a 
Szentlélek által, hiszen 
senki sem mondhatja 
magától: „Jézus az Úr, 
csak a Szentlélek által”.

E háromszintű tanú-
ságtételre küld minket 
a Szentlélek most, hogy 
belépünk az évközi idő 

mindennapjainak egymásutánjába. Tuda-
tosítanunk kell, hogy a Szentlélek küld a 
ránk bízottakhoz. A házasság szentségé-
ben férj és feleség arra kapnak küldetést, 
hogy egymásnak és gyermekeiknek a sze-
retet állandó pünkösdjét ajándékozzák. 
A papság lényege is pünkösdi valóság, 
hiszen a pap a Szentlélektől kapja külde-
tését a szentelésben. S Pünkösd a szerze-
tes élete is, mert fogadalmai által a Szent-
lélek tulajdonává válik, s prófétai oda-
adása által szívében hordozza és közvetíti 
Pünkösd titkát.

Világban való létünk tehát nem áll ellen-
tétben istengyermeki, szentlelkes életünk-
kel. Magának a létezésnek is pünkösdi 
struktúrája van. A Szentlélek az a kapocs, 
aki Istenhez köt bennünket, ugyanakkor 
őbenne fordulhatunk tanúságtételünkkel 
a világ felé.

Pünkösdvasárnap
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Húsvét 2011 képekben
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Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A 
keresztények körében a bűnbánat, a mély 
gyász és a szigorú böjt napja. Ezen  végig 
jártuk a keresztút stációit, ezúttal nem a 
templomban, hanem a Kápolnás-temetőben 
Nagyszombaton véget ért a 40 napos böjt. 
A Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Cso-
portja most is melegétellel tette meghittebbé 
a rászorulóknak az ünnepet, melyhez János-
halma Város Önkormányzata is hozzájárult 
anyagi segítséggel. 
Nagyszombat esti szertartás  legjelentősebb 

eseményei a a víz- illetve tűzszentelés. Kato-
likus templomunkban a húsvéti gyertyát a 
megszentelt tűz lángjáról gyújtottuk meg. 
Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. 
Ezúttal sem maradt el a jellegzetes szokás, a 
feltámadási körmenet Nagyszombat estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legna-
gyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünne-
peltük szentmisével. Ezt követően lehetőség 
nyílt állatok simogatására, de a fiatalok saját 
készítésű süteményeket és tárgyakat árulhat-
ták a templom előtt. 
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Ahogy tavaly is volt 
ebben az évben fekete 
vasárnap előtti szomba-
ton volt a harmadik osz-
tályosok első gyónása. 
Az idei évben 31-en let-
tek első gyónók. Belő-
lük kilencen 4. osztá-
lyosok, akik tavaly 
lemaradtak a többiek 
harmadikosok. A gye-
rekek nagy izgalommal 
és várakozással készül-
tek. Az elmúlt év készületéhez képest idén 
vizsgát is tettek az első gyónásra készü-
lők. A vizsga anyaga alapvető katekizmus 
kérdésekből állt pl:. Ki az Isten? ill. a gyó-
nással kapcsolatos tudnivalók. A vizsgát 
azért is tartottam fontosnak, mert hasznos 

hogy a gyermekek néhány egyszerű mon-
datban el tudják mondani hitünk tartalmát. 
A sikeres vizsga után a gyerekek bűnbánó 
lélekkel vallották meg bűneiket és tisztább 
lélekkel haladnak tovább a krisztusi úton.

 Gy. B.

Első gyónás
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A keresztség az egész keresztény élet alap-
ja; Isten szeretetének hatékony jele, szent-
ség, mely által megszabadulva a bűntől 
újjászületünk, mint Isten gyermekei Jézus 
Krisztusban az Egyház közösségéhez tar-
tozva és küldetésében osztozva.

Nagyidai Zsolt plébános május 15-én olyan 
gyermekek szolgáltatta ki a keresztség 
szentségét, akik saját, illetve szüleik elha-
tározásából, ősztől egyébként is katolikus 
közösséghez kívánnak tartozni azáltal, hogy 
a katolikus iskolában szeretnének tanulni.

Ministránstalálkozó
Az egyházmegye déli részeinek minist-

ránstalálkozója volt Mélykúton. Május 
14-én szombaton reggel indultunk Balázs 
atya vezetésével kocsikkal. Érkezés után 
a szervezőkkel rövid ismerkedésre majd 
csapatelosztásra került sor. Ezután énekel-
tünk, lelki indítást kaptunk a napra, majd 
közös szentmisén vettünk részt. Utána 
Balázs atya lélekhez szóló előadását hall-
gattuk meg Boldog II. János Pál pápáról. 
Nem csak lélekben töltődtünk fel, nagyon 
finom csülkös bablevest ebédeltünk. Csa-

patjátékok következtek szellemi, fizikai 
és ügyességi feladatokkal. Persze, hogy 
ezek után önfeledten fociztunk, beszél-
gettünk és nevettünk. A kisebb ministrán-
sokkal gyorsan összebarátkoztunk, persze 
a nagyobbakkal is. Hálásan köszönöm az 
egész ministráns csapat nevében Balázs 
atyának és a fuvarozásban segítő szülők-
nek hogy elvittek minket erre az élmény 
dús találkozóra. 

Miskolczi Zsolt
ministráns

Gyermekkeresztelő



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK8. ol dal 2011. Húsvét

Már több mint egy év e 
készült a nagy lelki napra 
a helyi közösség. A plé-
bánosi jóváhagyást után 
kezdetét vette az előké-
szület, melynek gyümöl-
cse 2011. május 28-án 
érett be. A Szent Anna 
Római katolikus temp-
lomban ezen a napon volt 
a Keresztény Édesanyák 
Szent Mónika Közössé-
gének országos találko-
zója. A zarándokok egész 
Magyarország terültéről 
érkeztek, de eljött város-
unkba több határon túli település Szent 
Mónika csoportja is, illetve azok képvise-
lői is. Vajdaság több településéről is érkez-
tek zarándokok. A gyülekező 8 óra 30 perc-
től vette kezdetét. A zarándokokat a Szent 
Anna Katolikus Iskola udvarán felállított 
sátorban fogadták a szervezők. Jánoshalmá-
ra mindegyik csoport zászlókkal és virág-

költeményekkel érkezett. Az első közös ima 
a zsúfolásig megtelt, impozáns Szent Anna 
templomban a Rózsafüzér volt. Ezt májusi 
litánia követte, majd Nagyidai Zsolt plébá-
nos úr köszöntötte az édesanyákat. és a híve-
ket. A közel ezer résztvevő 11 órától ünne-
pi szentmisén vett részt, melyet Bíró Lász-
ló püspök atya mutatott be. A Magyar Püs-

pöki kar család referen-
se homíliájában külön 
hangsúlyozta az édes-
anyák nagyon fontos 
szerepét a gyermekek 
nevelésében, és a csa-
lád összetartásában. A 
Szentmise közös éne-
kekkel és a családok 
himnuszával , és a 
keresztény édesanyák 
imájával ért véget, 
melyet még a hirtelen 
keletkezett áramszünet 
sem tudott megzavarni. 

Szent Mónika közösségek 
országos találkozója 
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A templomból a résztvevőket agapéra vár-
ták a házi gazdák a Szent Anna katolikus 
iskola udvarán. A jánoshalmi közösség tag-
jai által készített sütemények csillapították 
az éhséget, és üdítők oltották a szomjat. 

Délután fél 2-től kezdődtek a tanúságtéte-
lek a templomban. Ekkor köszöntötte a talál-
kozó résztvevőit Dr. Bábel Balázs atya. A 
Kalocsa-Kecskeméti érsek a család fontos-
ságáról szólt Szent Mónika és Szent Ágoston 
példája nyomán. Ő is szólt az édesanya és a 
gyermek kapcsolatának fontosságáról.

Az egész napos program zárásaként 15 
órakor kezdődött a Szentségi körmenet. A 
Szentségimádást követően a pápai és a nem-
zeti himnusz eléneklése után indultak lakó-
helyükre a zarándokok.

A személyes tapasztalataink alapján szép 
emlékkel tértek haza. Felemelő volt megél-
ni ezt a napot, amikor a templomot zsúfolá-
sig megtöltő és sok felöl érkezett édesanyák 
egyként énekeltek, imádkoztak, hihetetlen 
egységet sugározva a családokért és gyer-
mekeikért. 

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége a Római Katolikus Egyház valószínű-
leg legfiatalabb imaközössége. Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felve-
tette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”

Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak, nemcsak a saját, hanem 
minden édesanya gyermekének hitéért. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott, 
és 1987-ben megkapták a madridi bíboros-érsektől az egyház hivatalos jóváhagyását. Az 
ima mára szinte a világ minden országába eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor 
jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. Jánoshalmán egyházközségünk akkori 
plébánosa Rónaszéki Gábor kezdeményezésére 2006. május 9-én alakult meg a Keresztény 
Édesanyák Szent Mónika Közössége. Vezetője az alakulás óta: Pető Zoltánné. A közösség 
minden hónap második keddjén tatja összejöveteleit a plébánián.

Az imaközösség Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választotta eszményké-
pül. Ágoston, a rendkívül tehetséges fiatalember 37 éves koráig élt az Istentől távol. Édes-
anyja évtizedeken át könnyek között könyörgött fia megtérésért. Istenbe vetett bizalma soha-
sem ingott meg. Szent Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. „Vallomások” című 
művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. Szent Mónika élete pél-
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Archívumainkból 

Úrnapi körmenet 1948-ban
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Pünkösd előtt hétfőn volt az utolsó biblia óra a tavaszi időszakban. Ősszel ismét lesz 
lehetőség elmélyedni a Szentírás rejtelmeiben, a szeptemberben kezdődő kurzuson. 

Szent Rita emléknapján, május 22-én, 
az esti szentmise keretében Gyöngyö-
si Balázs káplán szentelte meg a hívek  
rózsáit. Szent Rita iránti tiszteletet a rózsa 
jelképezi. Reméljük, hogy tisztelőinek 
élete is olyan, mint az a rózsa, amely a 
roccaporenai keretben kihajtott a szent 
halálát megelőző télen

Emléktábla Szent Rita rózsái

Elkészült a jánoshalmi plébánosok név-
sorát 1733-tól tartalmazó márvány tábla, 
mely a karzat alatt található

Nyári szünet előtt a bibliaórások
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Immáron másodszor csapott össze 
Tiszakécske apafoci-csapata a Jánoshalmán 
lakó és dolgozó édesapákkal. A visszavá-
góra Jánoshalmán került sor Hét hónappal 
az első meccs után Március 26-án. Nagy 
reményekkel készéltünk a mérkőzésre, 
melyen ellenfeleinknek meg kellett mutat-
niuk azt a jó játékot, mely Tiszakécskén 
a nem ment mindig zavartalanul. A hazai 
szurkolók előtt lejátszott mérkőzésen azon-
ban ellenfeleink jobban kezdtek, és csak 
loholtunk az eredmény után. A második 

félidő végére két gólra sikerült csökken-
teni a jánoshalmi csapat hátrányát (pedig 
néggyel is vezetett az ellenfél). A mérkő-
zést követően már felhőtlen volt a beszél-
getés a két csapat között, és utólag mond-
hatjuk, hogy vendéglátásban sem vallot-
tunk szégyent. A vacsorát követően a plé-
bánia hittantermeiben este fél 12-ig foly-
tatódott a beszélgetés, mely a két csapat 
közötti barátságot szolgálta. 

V. F.

A visszavágón sem 
szégyenkezhettünk
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Már a tavalyi éven Urunk mennybe-
meneteléhez kapcsolt ünnep volt egyház-
községünkben az elsőáldozás. Így volt ez 
idén is. A négy Szent Anna iskolás és a 7 
Hunyadis kisdiák lelkesen készült a Jézus-

sal való találkozásra. Ez az esemény sem-
miképpen sem végpontja inkább kezde-
te valaminek. Hiszen Jézus mindnyájunkat 
vár, hogy vasárnapról vasárnapra találkoz-
hasson velünk az Oltáriszentségben. Ebben 

a folyamatban elengedhetet-
len a szülők, felnőttek sze-
repe. A jó példa, az ösztön-
zés. A gyakori szentgyónások 
és szentáldozások által köze-
lebb kerülhetünk Jézushoz, 
erőt kapunk a hétköznapok 
küzdelmeihez és vele együtt 
haladhatunk tovább az élet-
szentség útján. Ehhez kívá-
nunk nekik erős hűséget és 
sok példaadó felnőttet.

Balázs atya

Elsőáldozás 2011
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Hitről könnyedén
Az ige

Egyszer egy miniszter leült egy szökőkút 
szélére, de figyelmetlen volt és belecsú-
szott. Sokan odaszaladtak, hogy kiment-
sék: 

Adja a kezét!- 
De a politikus, mintha meg sem hallotta 
volna és senkinek sem nyújtotta oda a ke-
zét. Ekkor egy ember tört utat magának a 
tömegben és azt kiáltotta:

Barátaim, miniszterünk születése - 
óta csak a fogni, elvenni igét ismeri, 
fogalma sincs, mit jelent adni.

Miután így szólt, odanyújtotta a kezét a 
miniszternek: 

Jó napot kívánok, méltóságos uram, - 
fogja meg a kezemet!

A miniszter rögtön megragadta az ember 
kezét, és kiszállt a medencéből. 
Az emberek gyakran összekeverik az igék 
jelentését. Csak Isten tudja, mit jelent az 
adni ige.

A kéz
Egy gyermeket elküldött bevásárolni az 
édesanyja. Pontos volt és figyelmes. A 
fűszeres, hogy megjutalmazza, levett a 
polcról egy nagy cukros dobozt, kinyitot-
ta és megkínálta a gyermeket: 
- Vegyél kicsim!

A gyermek vett egy cukrot, de a fűszeres 
tovább bátorította: 

Vegyél annyit, amennyi elfér a - 
kezedben!

A gyermek nagy kerek szemeivel ráné-
zett:

Ó, akkor te vegyél nekem!- 
Miért?- 
Mert neked nagyobb kezed van.- 

Amikor imádkozunk, kéréseinket nem hi-
tünk kicsinységével mérjük. Arra azon-
ban jól emlékezzünk, hogy Isten keze na-
gyobb.

Egy ember vasárnap délelőttönként így 
szólt a feleségéhez: 

Menj te a templomba, és imádkozz - 
mindkettőnkért!

 A barátainak pedig azt mondta: 
Nincs szükség arra, hogy én is elmen-- 
jek a templomba, a feleségem engem is 
képvisel.

Egyik éjszaka emberünknek különös álma 
volt. A Mennyország kapua előtt állt a fele-
ségével és várták, hogy beléphessenek. Az 
ajtó lassan kinyílt, és egy hang azt mondta 
a feleségének:

Te beléphetsz mindkettőtök helyett. - 
Az asszony bement és a kapu becsukó-

dott. A férjnek olyan rossz sejtelmei 
támadtak, hogy felriadt. A felesége cso-

dálkozott a legjobban, amikor a követ-
kező vasárnap a mise órájában odaállt 
mellé és azt mondta: 
Ma elkísérlek a templomba!- 

Én vagyok az, én vagyok az,  
én vagyok az, ó Uram,
akinek  imádkoznia kell,;
Nem az anyámnak, nem az apámnak, 
hanem nekem, ó Uram,
nekem kell imádkoznom.
Nem a papaomnak, nem a főnököm-
nek, hanem nekem, ó Uram, 
nekem kell imádkoznom,
Én vagyok az, én vagyok az, én va-
gyok az, ó Uram,
akinek  imádkoznia kell, 

Menj helyettem
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skolánk - hagyománya-
ihoz híven - részt vett a 
városi mesemondó verse-
nyen 2011. április 11-én. 12 
tanulót neveztünk be, hat 
alsós és hat felső tagozatos 
diákot. Korosztályok szerint 
négy csoportban versenyez-
tek: 1-2. osztály, 3-4.osz-
tály, 5-6.osztály, 7-8.osz-
tály. Mindannyian nagyon 
szépen szerepeltek, és sike-
rült 4 dobogós helyet elhoz-
ni.

Helyezettek: Botka Lora 
I. helyezett (1. osztály), 
Kecskés Noémi II. helye-
zett (1. osztály), Papp Dáni-
el II. helyezett (5. osztály), Miskolczi Zsolt III. helyezett  (8. osztály)

Pillanatképek a 
Szent Anna Intézményből

Énekverseny

Versmondó verseny

Iskolánkban 2011. április 13-án ének-
versenyt rendeztünk, melyen részt vehetett 
minden énekelni szerető tanulónk.

A versenyt megelőző napokban már 
lázas készülődés folyt; dal csendült udva-
ron, folyosón, meg ahol az eszünkbe jutott. 
Nagy örömünkre összesen 58 fő mutatta 
meg a Jóistentől kapott talentumát: 26-an 
egyéni produkcióval, 27-en csoportban. A 
zsűri tagjainak, Komáromi Tiborné Ibolya 
néninek, Juhász Katalin néninek és Ördög 
Edit néninek nem kis fejtörést okozott, 
hogy kit emeljenek ki a sok csengő hangú 
kis pacsirta közül. Végül az alábbi ered-
mény született:

1. helyezett: Szabó Gréta 1.b
2. helyezett: Takács Csenge 2.a

3. helyezett: Dobos Zsófia 2.a
Különdíjat kapott: 
Kovács Eszter 1.b
Mike Márk 2.b.
A csoportok közül kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtott:
Csima Natália,
Dobos Zsófia 2. a osztályos tanulók.
A résztvevők ajándék plakettjének elké-

szítésében segítségünkre volt Sillye Csaba 
bácsi, akinek ezúton is köszönjük. Köszö-
net a felkészítőknek is, és nem utolsó sor-
ban a fellépő gyerekeknek a szép délutá-
nért.

A szervezők nevében:

Mészárosné Buzder Mónika
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Ebben az évben a diákönkormányzat 
tagjaival elhatároztuk, hogy könyvbemuta-
tó délutánokat szervezünk az iskolában. A 
célunk az volt, hogy kedvet ébresszünk a 
diáktársainkban az olvasás iránt.

Az első ilyen alkalommal volt diák-
társunk, Jacsó Ibolya és én készültünk 
fel Michele Zanzucchi: Mindenem meg-
van című könyvéből. Ez a könyv Chiara 
Luce Badano életéről szól, aki fiatalon 
rákos betegségben halt meg, és akit a 
tavalyi évben boldoggá avattak, mert a 
szenvedéseiben is hűséges tudott maradni 
hitében Jézushoz. Bíró László püspök úr 
írja róla: „Élete példája üzenet: a dolgo-
kat nem külső körülményeink határozzák 
meg elsődlegesen, hanem belső döntésünk 
Jézus Krisztus és a testvéri egység mel-
lett.” Ibolyának és nekem is sokat jelent ez 
a könyv, ezért gondoltuk, hogy jó lenne, ha 
olvasmányélményeinket megosztanánk a 

társainkkal. Nagy örömünkre 15 gyerek és 
négy tanár is eljött erre a délutánra. 

Második alkalommal Kiss-Pető Apor 
egy humoros, igazi kamaszoknak való, 
vidám könyvet ismertetett nekünk, Nóg-
rádi Gergely Vau című regényét. Idézett is 
többször a műből, igazán kedvet érezhet-
tünk elolvasásához.

Ambrus Erika egy életrajzi regény tör-
ténetét osztotta meg velünk. Eleanor. H. 
Porter: könyve, Az élet játéka komoly és 
humoros hangvételű is egyszerre. Erika 
lelkesen biztatott bennünket a mű elolva-
sására, hiszen nagyon megragadta őt a fia-
tal lány életútja.

Az eddigiek után úgy érezzük, hogy 
folytatni kell ezeket a könyvbemutató dél-
utánokat, hiszen szeretnénk, ha egyre töb-
ben osztanák véleményünket: OLVASNI 
JÓ.                          Czeller Ágnes 

                            DÖK képviselő 

Könyvdélután a katolikus iskolában

Kerti ünnepség

Május 21-én tartottuk a 
gyermeknapot iskolánk udva-
rán a hagyományos kerti parti 
keretében.

A diákok Ki-Mit-Tud-
on mutathatták be művészi 
ambícióikat, volt aki énekelt, 
tánc produkciókat és jelene-
teket is láthattunk. A kul-
turális műsor után kezdő-
dött a vásár. Fogyaszthattunk 
melegszendvicset, virslit, zsí-
ros kenyeret, süteményt, jég-
krémet. Nekem legjobban a 
csoki szökőkút tetszett. Sok-
féle gyümölcsből lehetett választani, sze-
rintem a csokis banán volt a legfinomabb.

A sportpályán ügyességi versenyen, 
kötélhúzással, valamint tanár-diák mecs-
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csen mozgathatták meg izma-
ikat a betérők.

A kicsik horgászhattak, 
zsákbamacskát vásárolhattak, 
a bátrabbak arcukat is kifes-
tethették. Az ügyes kezűek 
az óvó nénikkel bőrözhet-
tek, igazgató nénivel gyön-
gyöt fűzhettek, Terike néni-
vel tojást karcolhattak, vagy 
Marika nénivel agyagozhat-
tak. Gyönyörű kézműves 
munkák születtek.

Az iskolán belül az alsós 
folyosón kedvenc játék és könyvkiállítást nézhettek meg az érdeklődők. Barátaim-
mal végignéztük a sok érdekességet. Örömmel vettük észre, hogy az általunk behozott 
könyvek is ki voltak 
állítva.

Az énekkarosok 
Mini házi koncerten, 
musical részletekkel 
szórakoztattak ben-
nünket. Vendégszere-
pelt: Pék Andrea óvó 
néni, Buzder Rená-
ta a Hunyadi Isko-
la tanulója, Bányai 
Eszter és Jacsó Ibo-
lya volt diákok.

Estefelé tábor-
tűznél énekeltünk. 

Gábor bácsi játékokkal 
és találós kérdésekkel 
rukkolt elő a tűz körül.

A délutánt a Karaoké 
zárta, ahol mindenki lel-
kesen együtt énekelt.

Számomra a party 
fénypontja a tábortűz 
volt. 

Köszönjük a szerve-
zők, támogatók áldoza-
tos munkáját.

Újhelyi Lili (5.o.), 
Kabai Stefánia (6.o.)
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A Lelkesek Diák Sport-
egyesület 1998-tól, vagyis 
a kezdetek óta rendszere-
sen részt vesz a bajai Eöt-
vös József Főiskola Gyakorló 
Általános Iskolája által szer-
vezett Göndör DT Kupán, 
melyet a bajai régiónak ren-
deznek. Három csoport indul 
minden évben ezen a focitor-
nán: lányok, 5-6.-os fiúk és 
7-8.-os fiúk.

Tavaly a lányaink vol-
tak szerencsések, elsők let-
tek és így ők hozhatták haza 
a vándorkupát. Május 27-én 
pénteken a címvédés sajnos 
nem sikerült. Nagyon erős 
mezőnyben csak az ötödik 
helyet sikerült elérniük, de az 
induló csapatok számát nézve 
ez is nagyon szép eredmény.

Május 29-én a 7-8.-os fiúk is eljutottak 
a döntőbe, Ósükösdre, ahova rajtunk kívül 
még hat csapat érkezett: Sükösd (ők a cím-
védők), Kunfehértó, Tataháza, Baja, Mada-
ras, Bácsbokod. Gyenge kezdés után össze-
szedték magukat a fiúk, és végül Madaras 
csapatával játszhatták a döntőt. Őket 5:1-

re legyőzve mi emelhettük magasba a ván-
dorserleget, ezzel megnyerve a 13. Gön-
dör DT Kupát. 

A győztes csapat tagjai: Dobos Valentin, 
Simon Imre, Burai Róbert, Bogdán Alex 
(ő lett a „Gólkirály”), Fejes Dániel, Arnold 
Sebestyén, Major Gyula.

Szép kiejtési verseny
Május 10-én ebben a tanévben is meg-

rendezésre került iskolánkban a szép kiej-
tési verseny. A versenyzők először egy sza-
badon választott szövegrészletet olvastak 
fel, amit kedvenc könyvből vagy olvas-
mányból hoztak magukkal, majd rövid fel-
készülés után korcsoportonként különbö-
ző, meghatározott szöveg következett. 

A nagy izgalom ellenére igyekezett min-
denki megfelelő hangerővel, kifejezően 
felolvasni. A zsűri külön kiemelte a máso-
dikosok szép artikulációját és átéléssel teli 

előadásmódját.
A felkészülésért és részvételért minden-

kit dicséret illet, kiemelt elismerést pedig a 
következő tanulók kaptak:

Lábadi  Vivien 6.o . 
Ve r e s  K i t t i  4 . o . 
B a t a  K a r i n a  2 . a 
Simi ty  F ló r a  2 .b 
Takács Ivett 2.b

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Csofcsics Erika

Győzelem a göndör kupán
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 Májusban minden gyermek, így isko-
lánk tanulói is nagy szeretettel, odafigye-
léssel készülődtek az édesanyák ünnepé-

re. Az osztályok tanulói 
saját kezűleg készített 
ajándékokkal kedves-
kedtek anyukájuknak, 
keresztanyjuknak, nagy-
mamájuknak. Pedagó-
gusaink felkészítésével a 
diákok igyekeztek szép 
versekkel, vidám dalok-
kal, esetleg tréfás jele-
netekkel megörvendez-
tetni a meghívott drága 
vendégeiket. A ballagó 
diákok különös gond-
dal készülődnek erre az 

ünnepre, ők még meg is vendégelték édes-
anyjukat a műsort követően. 

Csimáné Balázs Zsuzsanna

Május hónapban isko-
lánk felső tagozatos diák-
jai egy új, talán sokak szá-
mára még ismeretlen sport-
ággal, a nordic walking-gal 
ismerkedtek meg, Haász 
Laci bácsinak köszönhető-
en. Megtudtuk tőle, hogy a 
sportág egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend az egész 
világon. Ennek több oka is 
lehet. Először is talán azért, 
mert nem kell nagy erőfeszí-
tés az elsajátításához, ugyan-
is a sífutás mozdulatait vette 
át, amelyben nagy szerepet kap a speciális 
kiképzésű bot is. Másik kedvező tulajdon-
sága, hogy bárki gyakorolhatja, kortól és 
nemtől függetlenül, valamint számos igen 
előnyös hatást fejt ki a szervezetben. Ked-
vezően hat az izomzatra, az anyagcseré-

re, javítja a végtagok vérellátását, és nem 
utolsó sorban szórakoztató elfoglaltság.

Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni Laci bácsinak az élvezetes órákért.

Szente Mariann

Nordic walking

Május első vasárnapja az édesanyáké…
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2011 márciusá-
ban és áprilisában 
Mészáros Gábor 
tanár úr kezdemé-
nyezésére és koordi-
nálásával műanyag 
palackokat gyűj-
töttünk. Reggelen-
te zsáknyi flakonnal 
érkeztek a gyere-
kek; mindenki sze-
rette volna, ha az ő 
osztálya nyeri meg 
a versenyt. 

Összesen 600 kg-
nyi gyűlt össze, amit a Felső-Bácskai Hul-
ladékgazdálkodási Kft. teherautói szállí-
tottak el. 

A verseny eredménye:
1. helyezett: 2. b osztály
2. helyezett: 6. osztály

3. helyezett: 1. b osztály
Most papírt valamint ALU dobozokat 

gyűjtünk, egészen a tanév végéig. 
Reméljük, hogy gyerekeinket ezzel is 

hozzásegítjük a környezettudatos életmód 
kialakításához. 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Az Orbán-szobor újraszentelése

2011. május 25-én a Jánoshalmi Gyü-
mölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete 
ünnepséget szervezett az Orbán-szobor-
nál, melyen iskolánk tanulói is felléptek. A 
kezdő és haladó furulya szakkörösök egy 
közös produkcióval készültek, népi dal-
lamokat adtak elő. Majd Kiss Enikő 1.b 

osztályos tanulónk szavalatát hallgathat-
ták meg a jelenlévők. Végül az első és a 
második osztályosokból álló kis énekka-
runk énekelt egy népdalcsokrot. Köszön-
jük a felkérést.

Mészárosné Buzder Mónika
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A nagycsoportosok búcsúzó 
ünnepén került átadásra, immár 
7. alkalommal, a „Szívvel és 
lélekkel az óvodáért” emlékpla-
kett.  Ezt az elismerést, minden 
évben az iskolába induló gyer-
mekek szülei közül az kapja 
meg, aki a legtöbbet segítet-
te óvodánkat az itt töltött évek 
alatt. Ebben az évben Stibrik 
Zoltán és felesége, Orsi vehette 
át ünnepélyes keretek között az 
emlék plakettet. A Stibrik szü-
lők idejükből és energiájukból 
áldozva rendszeresen segítet-
ték rendezvényeinket, az óvoda 
körüli munkákat. Ebben az elis-
merésben benne van a nagy-
szülők felé szóló köszönetünk 
is, mivel megtapasztaltuk az ő 
támogató segítségüket is. Isten 
áldja a családot azért a mun-
káért, amivel megajándékozott 
bennünket az elmúlt években. 

A Katolikus Óvoda híre

Az ötvenedik nap
Pünkösd, az istenismeret fénye 

Pünkösd a húsvéti idő záróünnepe 
(pentekoszté = ötvenedik nap), ami 
idén június 5-ére esik. „A Szentlé-
lek Pünkösdkor, az Egyház születé-
se napján minden népre kiárasztotta 
az istenismeret fényét, és a sok kü-
lönböző nyelvű embert az egy kö-
zös hit megvallásában egyesítette” – 
énekli az Egyház minden szentmise 
prefációjában.
Pünkösdkor elsősorban a Szentlélek 
kiáradására figyel az Egyház, amint 
ajándékaival tölti el a hívek szívét. 
Ezért a püspökök szerte a világon 

kiszolgáltatják a bérmálás szentsé-
gét, hogy még nyilvánvalóbb legyen 
az Egyház születésének jelentősége 
és az evangélium hirdetésének meg-
kezdése.
Az ünnep liturgiájában – misében 
és a zsolozsmában – ezek a gondo-
latok térnek vissza, gazdagítva lel-
künket a kegyelmi adományokkal 
és a tanítással. Ezekben a napokban 
sokszor csendül a katolikusok ajká-
ról az ének: Jöjj, Szentlélek, Úristen, 
áraszd reánk teljesen, mennyből fé-
nyességedet!
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Kedves gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!
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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 

Ne hagyj el!
Jöjj, az Atya és a Fiú Lelke, 
a szeretet Lelke, a gyermekség Lelke, 
a béke, a bizalom, 
az erő, az öröm Lelke!

Jöjj, titkos ujjongás a világ könnyei között, 
Te győzedelmes élet a föld halálában, 
Te, szegények Atyja, a szorongatottak 
oltalma, az igazság fénye, 
szeretet, amely kiömlik szívünkbe!

Jöjj, naponta újból és újból! 
Szeretlek, mert Te magad vagy a Szeretet. 
Köszönetet mondok Neked, Éltető Lélek. 
Szentlélek, lakozz bennem, 
légy az élő Isten pecsétje bennem, 
mert az Ó tulajdona vagyok.

Ne hagyj el 
az élet harcában, 
és a végidőn se, amikor minden elhagy!  
Jöjj, Szentlélek!

(J. H. Newman)

A vándorkereszt a Balaton melletti Zamárdiból indult. 
A jánoshalmi Szent Anna templomba Mélykútról érkezett. 
Bolvári János esperes, plébános úr hozta május 14-én át a 
nemzet egységét is szimbolizáló szárnyas keresztek egyi-
két, mely nagypéntek óta van úton. Az érkezést követő-
en Nagyidai Zsolt plébános úr felkötötte a jánoshalmi egy-
házközség szalagját a keresztre, s még ezen a napon vitte 
tovább a keresztet Kiskunhalasra A vándorkereszt miután 
körbejárja a Kárpát-medencét a csíksomlyói búcsúra érke-
zik meg, hirdetve a feltámadást és megváltást. Ez a vándor-
kereszt mutatja az utat. Azt, hol a kiút. Arra van szükség, 
hogy Jézus Krisztus bennem és benned támadjon föl. Más-
különben csak halál és elmúlás lehet az osztályrészünk, de 
Isten nem hagyja magára népét. Aki keresztet hordoz, feltá-
madást hordoz. Ne szégyelljük hitünket, kultúránkat, anya-
nyelvünket, s imádkozva kérjük a hit ajándékát.

A Vándorkereszt


