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Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten sze-
retete és a Szentlélek közössége legyen mind-
nyájatokkal!” (2 Kor 13, 11-13)

Az Úr Jézus legnagyobb ingyenes ajándéka, 
vagyis kegyelme a Szentlélek. Hiszen Szent 
János első levelében két dolgot állít: szeretet 
az Isten, és a szeretet Istentől való.

Pünkösd üzenete az, hogy a 
Szentlélek bennünk van, ő tá-
masztja bennünk a hit csodá-
ját, ő kelt örök reménységet 
szívünkben, és sodor bele a 
Szentháromság legsajátosabb 
életébe: a tiszta és végtelen 
szeretetbe. Ő, aki az Atya és a 
Fiú lehelete, közös élete, sze-
retete: Ő járja át a legbensőbb 
világunkat, és kapcsol bele az 
Atya és a Fiú életébe.

A Szentlélek nemcsak a Szentháromság leg-
bensőbb közösségébe von bennünket, hanem 
egymás között is ezt a mélységes isteni örök 
közösséget építi. Jézus a szőlőtő, melynek 
gyökerei az Atyába nyúlnak, mi pedig a sző-
lővesszők; ugyanaz az éltető nedv kering ben-

nünk, ugyanaz a Szentlélek. Ez az Egyház, ez a 
Krisztusban élő család, szerzetes közösség, ba-
rátság legmélye.

Keresztény kötelességünk is leszállni kap-
csolataink isteni mélységeibe... a Szentlélek 
közösségébe, mely közősség az Atyával és az ő 
szent Fiával, de ugyanúgy, ugyanolyan erősen, 

ugyancsak örök életre szólóan 
közösség közöttünk is. Min-
dennap időt kell szentelnünk 
rá, hogy e misztériumot szem-
léljük. Végtelen a közösség a 
hívő és egymást vállaló testvé-
rek között, s ehhez képest min-
den bántó, fájó ellentét szinte 
eltörpül, mert nem végtelen és 
nem örök.

Minél inkább előrehaladunk 
a realista, sőt naturalista nyár-

ban, a szent liturgia annál szellemibb, istenibb 
mélységekbe vezet bennünket: a Lélek által is-
mert és benne feltáruló istenemberi mélysé-
gekbe.

(Barsi Balázs o.f.m.: 
 Magasság és mélység 2.)

Pünkösd öröme
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Az egész kereszténység harmadik legna-
gyobb ünnepe a Pünkösd! A Szentlélek eljö-
vetelét ünnepeljük, akit Jézus Krisztus ígért 
meg nagycsütörtök estelén bánkódó apostola-
inak, akik ekkor már érzik, hogy közel az óra! 
Az óra, amelyről Jézus azt mondta, hogy „az 
Ő órája”. Maga Jézus is érzi tanítványai fáj-
dalmát, és ekkor mondja, ígéri meg azt, hogy 
a Szentlélek a vigasztaló, akit nevében küld az 
Atya, eszükbe juttat mindent, amit tanított ne-
kik. Mi is áll Jézus Krisztus tanításának kö-
zéppontjában? Az, hogy az Isten végtelenül 
szeret bennünket, és hogy küzdelmes földi éle-
tünk után gazdánk, az örökkévaló Isten haza-
vár minket országába!

A mai ember is nagyon sokszor szembe-
sül azzal az életérzéssel, azzal a fájdalommal, 
amivel a tanítványok szembesültek az utolsó 
vacsora termében. Korunkban szinte minden, 
vagy talán minden ember lelkében ott vannak 
a feszültségek, a lelki vívódások, a reményte-
lenségnek az érzése! Másképpen fogalmazva 
korunk embere ezer és ezer sebből vérzik; tele 
van lelki sebekkel.  Az egyik szép énekünk-
ben így hívjuk és kérjük a Szentlelket: „Jöjj 

el szívünk orvosa”! Valóban az embernek tud-
nia kellene ráhagyatkozni a Szentlélek vigasz-
taló kegyelmére, és különösen akkor, amikor 
erőt vesz rajta a lelki fájdalom, amikor nem 
látja élete egy-egy nehéz helyzetéből a kiutat. 
A pszichológia megállapítja azt, hogy minden-
kinek szüksége van egy olyasvalakire, aki ta-
nácsaival segíti őt. A mindennapi élet szintjén 
gondolkodva elmondhatjuk, hogy ezek a „va-
lakik” számunkra – akik különös módon is kö-
zel állnak hozzánk – a szüleink, a testvéreink, 
a barátaink. A lelki élet, a krisztusi élet útján ez 
a Valaki számunkra a Szentlélek, aki láthatat-
lan módon vezeti, kormányozza és megszen-
teli nemcsak az Egyházat, hanem a mi egyéni 
életünket is! Sugalmazó őrizetével vezet min-
ket az örök üdvösség felé, mint vigasztaló égi 
orvos gyógyítja lelkünk sebeit!

Kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy min-
dig engedelmes lélekkel kövessük irányítását, 
orvosolja lelkünk sebeit, hogy életünk nehéz 
pillanataiban is érezni tudjuk az Atya szerete-
tét, és így mindig örvendező lélekkel haladhas-
sunk a krisztusi élet útján örök célunk felé!

Toldi Norbert

Szentlélekisten szállj le ránk! 
- Pünkösdi gondolatok -

Fehér Rózsa Mária, Jézus a keresztfán szent-
vérével megszentelt, gyűrűjével pecsételt. 

Isten ajtómon, Mária ablakomon, ház négy 
sarkán négy angyal, őrizz Angyal őrizz még 
Mária nyugszik, míg a piros hajnal szépen föl 
nem tetszik .

Kelj föl, Mária, kelj föl, elvitték a Szent 
Fiad! Három csepp vért elejtettek. Az angya-
lok felvették, áriumba tették.

A tenger közepén van egy kis arany kápol-

nácska, abban imádkozik az Úr Isten térden 
állva maga.

Arra megyen szent Péter és szent Pál, az 
Úr mondá nekik: ezt az imádságot hirdessétek  
az egész világon, aki ezt az imádságot  este 
lefektében, reggel fölkeltében elmondja, hét 
halálos bűne bocsátódik meg. Amen

(Liktor Simon hagyatékából 
rendelkezésünkre bocsátotta unokája, 

Szabó Dénes, Bükkszentmárton)

Fehér Rózsa Mária...
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A Pünkösd utáni vasárnap a Szenthárom-
ság ünnepe. Különös világossággal fejezik ki a 
Szentháromság titkát azok a szavak, melyeket 
az Üdvözítő röviddel mennybemenetele előtt 
tanítványaihoz intézett: „Minden hatalom ne-
kem adatott mennyben és földön. Elmenvén 
tehát tanítsatok minden népet, megkeresztel-
vén őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” 
- Az Atya és Fiú és Szentlélek egy nevében, 
vagyis egy nevére kell a hívőnek a bűntől való 
megtisztulás és a megigazulás keresztségét föl-
vennie. Az apostolok leveleiben gyakran ta-
lálható a Szentháromság hitének megvallása. 
Szent Pál például a korintusiakhoz írt második 
levelét ezekkel a gondolatokkal fejezi be: „A 
mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyais-
ten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal!” 

Az Egyházban ősidőktől fogva elevenen élt 
és él a Szentháromságban való hit. Ez a hit nyi-
latkozik meg az apostoli hitvallásban, ugyan-
ez a hit az úgynevezett doxológiákban, vagyis 
a háromszemélyű egy Istennek dicséreteiben, 
leginkább az ősrégi „Dicsőség az Atyának...” 
dicsőítésben; végül az imádságok befejezései-
ben, amelyek ősrégtől fogva a Szentháromság 
hitét fejezik ki: „A mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és ural-
kodik mindörökkön örökké. Tehát egy Isten 
van három személyben, és a személyek neve: 
Atya, Fiú és Szentlélek. Ezt a tant a firenzei 
zsinat a következő módon fejti ki: „A római 
Anyaszentegyház... hisz... egy igaz, minden-
ható, változhatatlan és örök Istent, az Atyát 
és Fiút és a Szentlelket, aki egy a lényegben, 
hármas a személyben. Istenben minden egy. 
Emiatt az egység miatt az Atya egészen ben-
ne van a Fiúban és egészen a Szentlélekben (a 
Fiú egészen az Atyában és a Szentlélekben; a 
Szentlélek egészen az Atyában és egészen a Fi-
úban). Egyik sem előzi meg a másikat az örök-

kévalóságban, nem múlja fölül nagyságban, 
nem szárnyalja túl hatalomban. Örökké és kez-
det nélkül van a Fiú az Atyától; és örökké s 
kezdet nélkül származik a Szentlélek az Atyá-
tól és Fiútól.

Bár a Szentháromság titka minden embe-
ri értelmet fölülmúl, mégsem észellenes. Sőt, 
ha ezt a titkot teljes szeretettel átfogni igyek-
szünk, mély bölcsességet sejthetünk benne. E 
titok lelki áthatásának (megértésének) vágya 
arra indította az egyházatyákat, hogy képekkel 
és hasonlatokkal tegyék hozzáférhetőbbé. Az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek viszonyáról 
ilyen hasonlat például: 1. napnak, 2. sugarának 
és 3. fényének, – vagy pedig a: 1. kútfőnek, 2, 
forrásnak és 3. folyónak kölcsönös viszonyá-
val hasonlították össze, (Csapadék: 1. eső, 2. 
hó, 3. jég).

Ezekben a napokban Szent Ritát is ünne-
peljük. Templomunkban is sokan imádkoznak 
a reménytelen esetekben is segítőhöz. Casciai 
Szent Rita 1380 körül született. Szülei idős 
koruk miatt már nem remélhettek gyermeket. 
Rita a szerzetesi életre kis korától vágyódott, 
de szülei erős kérésére mégis házasságot kö-
tött. Házasságában igen sokat szenvedett durva 
és szenvedélyes férjétől, akit ő mégis az élő hit 
és szeretet erejével szolgált. Akik ismerték azt 
mondták róla: „Egy asszony, aki nem tud ha-
ragudni.” Férjét régi ellenségei meggyilkolták. 
Hamarosan fiai is meghaltak. - Rita ekkor még 
negyvenéves se volt, de a szenvedés, csalódás, 
kilátástalan helyzet igen sokszor próbára tette 
minden áldozatra elszánt hitét és szeretetét.

A szenvedésekben, hűségben és okos szere-
tetben megedzett özvegy Rita, életének újabb 
fordulatához érkezett. Kolostorba vonult, hogy 
teljesen Jézussal élhessen, és sokat imádkoz-
hasson azokért, akik kilátástalan helyzetükben 
Istenhez kiáltanak. Rita a noviciátus végén, 42 

Szentháromság Vasárnapja
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Pünkösd,  
a búcsújárások ideje

éves korában fogadalmat tett. Ekkor már va-
lóságos jegyesi szeretetben élt a Szenthárom-
ság isteni személyeivel és a szenvedő Jézus-
sal. Szent Rita a szenvedő Jézus jegyese. Jézus 
jegyeseként be nem gyógyuló sebet kapott a 
homlokára, amit stigmának nevezünk. Ezért 
ragyog a Szent Rita-képeken a krisztusi tövis-
koszorú és Rita homlokán a tövis okozta ele-
ven seb. 

Rita 66 évesen, súlyos betegen, életének 
újabb és halálos fordulatával a mennyország-
ba készült. Szent Rita már fiatal korában ka-
pott egy látomást. Ebben egy ragyogó, felfelé 
mutató fénysugarat látott azzal a mennyei taní-
tással, hogy a szenvedések és kitartó, legyőz-
hetetlen szeretetének lángoló küzdelmével fog 
a mennybe jutni. Élete vége felé súlyos beteg-
ségében újra ugyanazt a különös fénysugarat 
látta. E fényben Jézus, Mária és Szent József 
jöttek érte, hogy magukkal vigyék. E látomás 
után néhány nappal, 1447 körül Rita Istenben 
boldogult. 

Élete olyan küzdelmes volt, mint a mai em-
beré. Ma is hasonló nehézségek között élnek  
leányok, asszonyok, anyák – mi mindannyi-
an. Rita akár ma is élhetne itt közöttünk. De 
él ő a mennyországban, és imádkozik értünk, 
mint a reménytelen esetek segítő szentje. Kér-
jük bizalommal közbenjárását! Őhozzá imád-
kozva éljük át, hogy Szent Rita nagy készség-
gel, most már a mennyországból fordul felénk, 
hogy szükségeinkben értünk Istennél hatható-
san közbejárjon.

Idézek a közismert Szent Rita imából: „A 
fájdalom és aggodalom súlya alatt teljes biza-
lommal fordulok Hozzád, ... kit a lehetetlensé-
gek szentjének tisztelnek. Szabadítsd meg az 
én szegény szívemet ..., add vissza nyugalmát 
..., minden, amivel segíthetnék magamon, le-
hetetlennek tűnik, teljesen benned bízom, kit 
Isten kiválasztott, hogy szolgálója légy a két-
ségbeejtő esteknek. Ámen.

Nagyidai Zsolt 
plébános

Ha készítenénk egy táblázatot az esztendő 
azon napjairól, amelyeken elődeink csopor-
tos zarándoklatok formájában hagyományosan 
felkeresték kedves búcsújáró helyeiket, kegy-
helyeiket, bizonyára tapasztalnánk, hogy ezek 
az évenként ismétlődő búcsújáró napok ta-
vasztól őszig terjednek. A történelmi Magyar-
ország területén az újkori évszázadokban a téli 
búcsújárás nem volt jellemző. A magyar nép 
hóban, fagyban nem gyalogolt a kegyhelyekre. 
Búcsújárásaival megvárta a tavaszt és a nyarat. 
Kisboldogasszony ünnepe elmúltával csökkent 
a csoportos zarándoklatok száma, hogy aztán a 
következő esztendőben kikelet idején újra sar-
jadjon a búcsújáró buzgóság.

A pünkösd, a húsvéthoz hasonlóan, válto-
zó időponti ünnep, de mozgáshatárai a Kárpát-
medence minden vidékén: az alföldi síkságon 
és az erdélyi hegyek között egyaránt a tavasz 
időszakára esnek. Pünkösd napjaira a hosszú, 
komor tél nyomai mindenütt elmúlnak, az er-
dők, a mezők kizöldülnek, kivirágoznak. Az 
emberek kimozdulásra, „világlátásra” vágy-
nak.

A régi falusi élet ritmusa lehetővé is tette az 
útra kelést pünkösd táján, hiszen a vetés addig-
ra legtöbbször befejeződött, az elvetett magok 
kikeltek. A leendő termés érdekében Isten ál-
dását kellett kérni. Erre kiváló alkalmat nyúj-
tottak a búcsújáró zarándoklatok.
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A tavasz kiteljesedése, a ragyogó időjárás, 
a mezőgazdasági munkák első nagy ritmusá-
nak vége egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a 
pünkösdi ünnepnapok kedveztek a „szentbú-
csúknak”, a kegyhelyek: a csodás múltú víz-
források, a nagy kisugárzású Mária-képek, a 
sok viszontagságot megélt Mária-szobrok fel-
keresésének, köszöntésének.

Az újkori magyarországi búcsújáró helyek 
óriási többsége a Mária-kultusszal kapcsola-
tos. Elvétve akad csak néhány kegyhely, amely 
más szentet, vagy más titkot ünnepel. Ilyen 
például a Sükösd határában álló Szent Anna-
kápolna búcsúja, és ilyenek azok a kegyhe-
lyek, amelyeknek főbúcsúja pünkösdre esik. 
Megfigyelhető azonban, hogy e helyekre ha-
ladva is nagyrészt Mária-énekeket mondogat-
nak a zarándokok, mivel a magyar katolikus 
parasztság tudatában a „szentbúcsúk” fogalma 
teljesen összefonódott a Mária-tisztelettel. A 
legrégibb, legkedveltebb és legszebb búcsús-
énekeink szinte mind Mária-énekek.

A történeti Magyarországon az újkorban a 
következő kegyhelyeken tartottak búcsút illet-
ve főbúcsút pünkösdkor: Andocs, Boldogasz-
szony, Csíksomlyó, Ferencszállás, Máriagyűd, 

Máriaradna. A pünkösdi búcsúidőpont azonban 
a legtöbb helyen fokozatosan visszaszorult és a 
nagy Mária-ünnepek vették át a szerepét.

Erre a változásra kiváló példa a Somogy me-
gyei Andocs, amelyet manapság Mária-ünne-
peken keresnek föl legtöbben, de hajdan pün-
kösdkor volt a főbúcsúja. A kalocsaiak, akik a 
csodás múltú Mária-szobor származása révén 
ezer szállal kötődnek a jeles kegyhelyhez, a 
20. század elején még pünkösdkor zarándokol-
tak el az „andocsi Mária vendégségébe”. 3 na-
pig gyalogoltak oda, 3 napig jöttek vissza.

A magyar nyelvterületen két olyan búcsújáró 
hely érte meg a 21. századot, amely a mai na-
pig pünkösdkor tartja főbúcsúját: Ferencszállás 
és Csíksomlyó.

A Kiskunfélegyháza határában létrejött 
pusztai kegyhely: Ferencszállás (hivatalosan 
Pálosszentkút, illetve Petőfiszállás) a 20. szá-
zadban vonzotta a jánoshalmi búcsújárókat 
is. A pusztai környezet különösen kedvezett a 
népi vallásosság régies megnyilvánulásainak.

A csíksomlyói kegyhely „pünkösdi búcsúja” 
évszázadokon át az erdélyi katolikus székely-
ség és a moldvai magyarság találkozó alkalma-
ként élte életét. A ferencesek nagy kisugárzású 
csíki búcsújáró helye az elmúlt néhány évben, 
a 20-21. század fordulóján „magyar nemzeti 
zarándokhellyé” magasztosult, ahol pünkösd 
szombatján közel félmillió ember gyűlik ösz-
sze Szűz Mária köszöntésére.

Dr. Bárth János
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Archívumunkból
Első áldozási képek 1910-es és 50-es évekből 
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Archívumunkból
Úrnapi körmenet Jánoshalmán 1948-ban
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Pillanatok a Máltai 
Szeretetszolgálat életéből 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja karácsony és húsvét előtt is meleg 
ebéddel és tartós élelmiszerekkel segítette nélkülöző embertársaink ünnepét szebbé tenni. Az 
elkészült ételt a Szent Anna Katolikus Intézmény ebédlőjéből önkéntes segítők – ki gépkocsi-
val, ki kerékpárral, ki pedig gyalog – vitték a helyszínre. 

A máltaisok nem csupán az ünnepi főzéssel, hanem folyamatosan és sokféle módon végez-
nek karitatív tevékenységet, amelyekről Martinek Erzsébet, a helyi csoport vezetője beszámolt 
a plébánián február 19-én tartott közgyűlésen, s megköszönte mindazok segítségét is, akik te-
vékenységükkel hozzájárultak a nehezen élők megsegítéséhez. 
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  Előző számunkban részben már írtunk az adventi időszak elején történetekről, azonban az 
ünnep előtt bizony még sok esemény volt a plébániánkon a várva karácsony: a szeretet ünne-
pe előtt. 

Karácsonyi ünnepkör
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Nagy sikere volt ezúttal is 
a templomunkban rendezett 
karácsonyi hangversenynek. 
Ezen az ifjú és felnőtt szólis-
ták és énekegyüttesek is sze-
repeltek. Minderről felvéte-
leink is tanúskodnak.

Köszönet minden szerep-
lőnek és szervezőnek a szín-
vonalas műsorért!
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A Szent Anna Katolikus Isko-
la diákjai pásztornak öltözve, há-
zilag készített jászollal adták elő 
a kis Jézus történetét. (felső ké-
pünkön)

December 27-én, Szent Já-
nos napján Toldi Norbert káp-
lán szentelte meg azokat a boro-
kat, melyeket a családok hoztak 
a templomba. Régen a megáldott 
bornak nagy erőt tulajdonítottak, 
úgy vélték, meggyógyítja a be-
teg embereket.
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Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónap-
ja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. szá-
zadig ezen a napon ünnepelték Jézus születés-
napját és az évkezdetet is. Ekkor emlékezik 
meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézus-
nak a Jordán vizében történt megkeresztelke-
déséről. Ez utóbbi emlékére kezdetben a kele-
ti egyház – a középkortól a nyugati egyház is 
– e napon szentelik a vizet a templomban. [...] 

A szenteltvíznek gyógyító, gonoszűző, rontást 
megelőző szerepe volt. Használata végigkísér-
te az emberi élet fontos eseményeit is a szüle-
téstől a halálig.

A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a 
házszentelés. 

Vízkereszt (vagy háromkirályok) napjával 
zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdetét ve-
szi a farsang.
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Hála a száz évért
Kishonti Lajosné, született Pajdusák Mária feb-

ruár elején ünnepelte 100. születés napját. Ebből az 
alkalomból február 9-én eljött felköszönteni a csa-
lád apraja nagyja. A kápolnában hálaadó szentmi-
sével kezdődött a családi ünnepség, mely szűk kör-
ben folytatódott. 

Sajnos városunk legidősebb lakója a jeles nap 
után másfél hónappal visszaadta életét Teremtőjé-
nek. Nyugodjék békében!

Nagyböjti tridum a plébánián

Egyházközsé-
günk nagyböj-
ti lelkigyakorla-
ta március 4-én, 
5-én és 6-án volt. A szentmisék kezdetére a 
kápolnával összenyitott hittantermeket meg-
töltötték a hívek, és áhítattal hallgatták Tamás 
Roland máriakéméndi plébá nos úr haszon út-

mutatókkal megtöltött lelkigyakorlatos prédi-
kációit, mely. Ez a három nap sokat segített 
legnagyobb keresztény ünnepünkre, a Húsvét-
ra való felkészülésben! Hálás köszönet érte!
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Porból lettél és porrá leszel...

Hamvazószerdán minden korosztályt – felnőtteket, iskolásokat, óvodásokat – emlékeztettek 
papjaink, hogy a hamvazkodással elkezdődött a felkészülés egyházunk legnagyobb ünnepére.
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2013. február 10-én meghalt, megtért Te-
remtőjéhez Rapcsányi László, a Magyar Rádió 
volt főmunkatársa, örökös tagja.

Rapcsányi László (ügyvéd, író, riporter) Já-
noshalmán a Rigó utca 16. száma lati házban 
született 1925. április 23-án. 1945-ben a ba-
jai Ciszterci Gimnáziumban érettségizett, ezek 
az évek meghatározták egész életét, munkás-
ságát. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 
jogi és később bölcsész diplomát szerzett.

Székesfehérváron és Budapesten ügyvédes-
kedett. 1960-tól a Magyar Rádió külső, majd 
belső munkatársa, főmunkatársa lett.

Számtalan vallástörténeti- művelődéstörté-
neti sorozatával elnyerte az újságírói szakma 
és a rádióhallgatók elismerését.

A ’70-es évek elején nagy bátorság kellett A 
Biblia világa című művelődéstörténeti sorozat 
elkészítéséhez. Az emberiség legnagyobb kin-
cséről, a Bibliáról, a világirodalom legszebb 
gyöngyszeméről beszélni a rádióban akkor, 
amikor a szomszédos országba szállított ma-
gyar nyelvű bibliákat bezúzták.

A Kossuth Rádióban minden fontosabb ese-
ményt Rapcsányi közvetített: A Szent Korona 
hazatérését, Nagy Imre és mártírtársai újrate-
metését, Lékai László bíboros, prímás temeté-
sét és Máriacellből Mindszenthy József bíbo-
ros, hercegprímás hamvai hazahozatalát végső 
nyughelyére, Esztergomba ...

Részt vett a 168 Óra, a Vasárnapi Újság szer-
kesztésében, vezette a TV Galériáját.

1993-tól a vallási főszerkesztőség vezetője 
volt, a rádió hangarchívuma több mint 3000 ri-
portját őrzi.

Jánoshalmát számtalan alkalommal népsze-
rűsítette rádióműsoraiban. Az „Üdvözlet az Ol-
vasónak” című irodalmi vetélkedőt élőadásban 
kétszer is innen közvetítette. Sokszor hozott 
színészeket, előadókat a könyvtárba; rádióso-
kat, akik riportokat készítettek az itt élő em-
berekkel (Tajdina József plébánossal, Trillsam 

Mártonnal, Győry Jánossal, Tóth András pat-
kolókováccsal, az Újházy családdal stb.). 

Ha hazajött Jánoshalmára mindig tiszteletét 
fejezte ki azzal, hogy levizitelt a Plébánián, a 
Tanácsházán, majd a Polgármesteri Hivatalban 
és a Könyvtárban.

A rendszerváltást követően – Pannonhalma 
után – 1990-ben Jánoshalmáról közvetítette az 
éjféli misét.

Gyakran hazalátogatott édesanyjához, roko-
naihoz, később már csak a Kápolnás-temető-
be, ugyanis ott nyugszanak a szülei, kistestvé-
re, nagyanyja és népes rokonsága.

Ha a könyvtárban előadást tartott a rendez-
vényre mindig többen jöttek el, mint ahány 
embert le tudtunk ültetni. Sokan a lépcsőkön 
ültek és áhítattal hallgatták szavait, hetekig be-
szédtéma volt a faluban, hogy miről beszélt, 
mit mondott. A jánoshalmiak büszkék voltak 
híres szülöttükre.  

Rapcsányi László nagyon közvetlen, ked-
ves, mosolygós ember volt, mindenkivel szót 

Elment a rádió polihisztora…
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értett.
2004-ben a Hargita Népének adott interjúban 

az életfilozófiáját így fogalmazta meg: „Szere-
tek mesélni, szeretek beszélgetni. Rengeteg rá-
dióműsor során mindig arra törekedtem, hogy 
a történelem és a hitélet jelen legyen… úgy 
gondoltam, hogy a hitélet, a vallási gondolko-
dás, mint egy búvópatak akkor is ott van a tör-
ténelemben, amikor nincs róla szó. Az Isten 
mindenütt ott van, és figyel az emberekre.”

Kiváló ember volt, nagy élmény volt a tár-
saságában lenni úgy a könyvtárban, úgy a csa-
ládban hallgatni szavait, bölcsességeit. Egész 
életében megőrizte jánoshalmi akcentusát, – 
zárt é-vel beszélt – talán ettől volt olyan kü-
lönös, jellegzetes a hangja. Híres volt széles-
körű műveltségéről. Olyan rádiós személyiség 
volt, akit pályatársai is elismertek és szerettek. 
Főnökei fenntartás nélkül megbíztak benne, is-
merték nagy tudását, tehetségét, hivatástuda-
tát. Úgy közvetítette az élet eseményeit, hogy 
azt az egyszerű ember is megértse. 

Ő volt a közrádió „jellegadó hangja”, aki a 
sportújságíráson kívül minden műfajban ki-
próbálta magát.

Életművét elismerték 2008-ban az újság-
íróknak adható legmagasabb díjjal a Pulitzer-
díjjal. Ez az a díj, ami a tehetséget és az alko-

tást hitelesítő erkölcsi magatartást ismeri el. 
Több könyve jelent meg és számos kitüntető 

cím tulajdonosa volt.
Az elmúlt év szeptemberében Nagyidai 

Zsolt plébános úr meghívására érkezett szü-
lővárosába és előadást tartott „Pál apostol tár-
saságában Jánoshalmán” címmel. Sokan talán 
akkor látták utoljára. Hála és köszönet a plé-
bános úrnak, hogy megszervezte a találkozót, 
mert ma már egy szép estével szegényebbek 
lennénk.

A Magyar Rádió és Baja városa saját halottjá-
nak tekintette. 2013. február 20-án Korzenszky 
Richárd OSB tihanyi perjel búcsuztatta az Óbu-
dai temetőben. Gyászbeszédet mondott a Ma-
gyar Rádió részéről Győry Béla, Baja város ré-
széről Zsigó Róbert polgármester és Schindler 
Mátyás plébános. 

Jánoshalma várost Komáromi Lajos alpol-
gármester képviselte. 

Jánoshalmán 2013. február 23-án 11 órakor 
Nagyidai Zsolt plébános gyászmisét celebrált 
Rapcsányi László lelki üdvéért. 

Tavaly megjelent könyve címével búcsúzom 
Tőle –  Lacikám! „Ha angyalt látsz, szóljál!”

Vavró Istvánné 
ny. könyvtárigazgató

Művei
• A Biblia világa (1971)
• Mikrofonnal a Föld körül 

(társszerkesztő, 1974)
• Vendégségben őseinknél 

(Boros Jánossal, 1975)
• Beszélgetések a Bibliáról 

(1976)
• Áthosz, a Szent Hegy és la-

kói (1979)
• - Jeruzsálem (1984)
• Sárga regények (szerkesztő 

1987)
• Tolnai Világlapja (szerkesz-

tő, 1988)
• Vasárnapi Újság (szerkesz-

tő, 1989)

• Útikönyv a képzelet orszá-
gaiba (1998)

• Szent Péter széke fényben és 
árnyakban (2003)

• Szent Ferenc leányai Baján 
(Merk Zsuzsával, 2003)

• A város keresi múltját (Merk 
Zsuzsával, 2007)

• Távolság könnyű levegője 
(2010)

• Éltem és művész voltam 
(2011)

• Ha angyalt I< tsz, szóljál! 
(2012)

Díjak, kitüntetések
• Rózsa Ferenc-díj (1978)
• Pro Urbe Baja (1979)
• SZOT-díj (1981)
• Szenes Hanna-díj (Izrael, 

1985)
• Magyar Lajos-díj (1987)
• Baja Városáért kitüntető cím 

(1998)
• Jánoshalmáért kitüntetés 

(1999)
• Baja díszpolgára (2003)
• Aranytoll (2005)
• Bács-Kiskun Megyéért Díj 

(2005)
• Joseph Pulitzer-emlékdíj 

(2008)
tt tt tt
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Virágvasárnaptól Nagypénteig

Virágvasárnapján barkaszenteléssel kezdődött a szentmise

Virágvasárnapi passióban a Szent Anna Katolikus Intézmény elevenítették tanulói Krisz-
tus szenvedésének történetét.

A nagypénteki keresztúton Jézus szenvedésére emlékezve, a hívek elmélkedtek.
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Feltámadt 
Krisztus!

Alleluja
Jézus a halálból való feltámadásával minden 

embert megajándékozott az örök élet reményé-
vel – ezt ünnepli az Egyház a kereszténység 
legnagyobb ünnepén, húsvétkor.
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Több jánoshalmi család családi történetei 
között fennmaradt, hogy a nagyszülők, vagy 
még inkább a dédszülők a múlt század ele-
jén elzarándokoltak az Erdélyben lévő feren-
ces kegyhelyre, Máriaradnára. Így járt ott az 
én anyai dédnagyanyám is lovas kocsin zarán-
dokokkal. 

A búcsúról hozott ajándékait négy leányá-
nak utódai a mai napig őrzik.

Ez a kegyhely ma már nincs annyira a köz-
tudatban, mint Erdély másik ferences kegy-
helye, Csíksomlyó, pedig az Osztrák-Magyar 
Monarchiának Máriacell mellett ez volt a má-
sik legnagyobb zarándokcélpontja. 

Radnára a magyar királyok közül Károly 
Róbert telepítette a ferenceseket. 

Az Aradtól mintegy 30 kilométerre fekvő 
Máriaradnán, a Maros-völgye fölé emelke-
dő dombra épült a hatalmas, kéttornyú barokk 
templom és a mellette lévő háromszintű kolos-
tor. Ez az épületegyüttes fenségesen uralkodik 
a tájon. Fénykorában harminc szerzetes lakta a 
rendházat, és a kegyhely mellett három-négy 
vármegye katolikus népét szolgálták ki a bará-
tok, misszió tartásával.

Ebben az évben a Jánoshalmi Egyházköz-
ség tavaszi zarándoklatán Nagyidai Zsolt plé-
bános úr vezetésével, három autóbusszal 150 
zarándok Máriaradnára indult a Húsvét utáni 
szombaton. 

Április 6-án korán reggel fél ötkor gyü-
lekeztünk a Plébánia előtt. A felszállás után 
azonnal elindultunk a hosszú út miatt. Még sö-
tét volt, az idő borongós, de mi örömmel és vá-
rakozással néztünk a szép út elé. Nem csalód-
tunk! Mint minden eddigi zarándoklatunkon, 
az egésznap tartalmas és nagyon szép volt. 

Az úton az autóbuszban a már három éve 
kialakult zarándokszokásaink szerint énekel-

tünk, imádkoztunk. Zsolt atya most is ismer-
tette a kegyhely történetét. Fél tíz körül értünk 
Máriaradnára. Már messziről látszott a hegy-
oldalon álló szép templom és kolostor. Miután 
felmentünk a lépcsőkön, meghatódva léptünk 
be a hatalmas és gyönyörű templomba.

A történetéből tudjuk, hogy először egy 
kis fakápolna állt itt Szűz Mária tiszteletére, 
melynek kegyképét 1668-ban vásárolta egy 
katolikus bosnyák kereskedő egy olasz ke-
reskedődtől, és ajándékozta a ferenceseknek 
oltárképnek. 1695-ben Lippa visszafoglalá-
sa után a törökök ezt a kápolnát felgyújtották, 
minden elégett, de a papírkép a tűzben is sér-
tetlen maradt. A templomot felépítették, majd 
1756-ban felújították. Az 1700-as évek köze-
pe óta fontos búcsújáró hely. Erdélyből is és 
Magyarország távolabbi vidékeiről is, főleg 
az Alföldről, sok zarándok járt itt. Jöttek lovas 
kocsin is, de gyalogosan is különböző nemze-
tiségű katolikusok, görög-katolikusok, de még 
román ortodoxok is. 

Nagy tisztelet övezi a kegyképet, azért is, 
mert a tűzben sértetlen maradt, és azért is, mert 
sok csoda történt itt.

A kegykép köré Mária Terézia utasítására a 
bécsi udvari ötvös mester aranyműves rokokó 
keretet készített, mintegy 30 kilogramm ezüst-
ből. A keret mérete: 3,3 méter magas, és 2,7 
m,éter széles. Szépsége és értéke egyedülálló 
Európa délkeleti részén. Ezt a gyönyörű keret-
be foglalt épen maradt Segítő Szűzanya képet 
csodálhatjuk meg ma is az oltáron. Ezt látták 
100 évvel ezelőtt déd szüleink is. A képet 1820 
óta két aranykorona is díszíti, amely Radnay 
Sándor hercegprímás, esztergomi érsek érté-
kes ajándéka, akinek az 1821-ben bekövetke-
zett halála óta, kívánsága szerint, itt őrzik a 
szívét is Az új főoltár carrarai márványból ké-

Búcsújáró őseink nyomában 
Máriaradnán
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szült. Az oltár két oldalán Szent Anna és Szent 
Jakab három méteres fából készült szobra áll. 
Az oltár közelében lévő sok ezüst tárgy és a 
gyóntató folyosón lévő sok votív kép is a cso-
dás gyógyulásokat és a megsegített zarándo-
kok háláját, köszönetét jelzik.

A kegyhely a közelmúltig a ferences szer-
zetesek gondozásában volt. Most kilenc év óta 
Reinholtz András kanonok Máriaradna plébá-
nosa és a kegyhely igazgatója. Ő is szólt hoz-
zánk beköszöntő imánk és énekünk után, Tőle 
tudtuk meg azt is, hogy Boldog II. János Pál 
pápa 1992-ben „Basilica Minor” rangra emelte 
a máriaradnai templomot. 

Egyházközségünk zarándoklatainak szo-
kása szerint először a jánoshalmiak szentmi-
séjén vettünk részt valamennyien. Nagyidai 
Zsolt plébános úr és Toldi Norbert káplán atya 
koncelebráltak. Zsolt atya a prédikációjában a 
Szűzanya tiszteletére és közbenjárására hívta 
fel a figyelmünket, majd egymás szeretetére és 
segítésére buzdított. Kiemelte a családi és más 
keresztény közösségek megtartó és éltető ere-
jét és fontosságát. 

Imádkoztunk Egyházközségünkért, az ott-
hon maradt szeretteinkért, a betegekért és 
szenvedőkért.

Szentgyónási lehetőség is volt, sokan éltek 
is vele. Egy kis beszélgetés és ebéd után imád-
kozva végig elmélkedtük a keresztút állomása-
it a templomban, majd elimádkoztuk a Lorettói 
litániát és elköszöntünk a Szűzanyától.

Közös fénykép is készült, amikor jöttünk le-
felé a lépcsőn. 

Hazafelé jövet Aradon megálltunk és hálánk 
jeléül megkoszorúztuk a az aradi vesztőhelyen 
álló emlékművet és elénekeltük a Himnuszt. 
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A kunfehértói egyházközség 2013. május 
elsején tartotta hagyományos búcsúját. Kápol-
nánk névadójának, Szent Józsefnek, a mun-
kások védőszentjének ünnepén a falu apraja-
nagyja összegyűlt  a templomkertben.

 A rendezvény ünnepi szentmisével kezdő-
dött, majd a Hitközség által meghirdetett rajz-
pályázat eredményhirdetésével folytatódott. 
Jelentkezni három korcsoportban lehetett a kö-
vetkező címekkel: „Szent József”, „A kunfe-
hértói kápolna, ahogyan én látom”, valamint a 
közelgő anyák napjára való tekintettel „Édes-

anyám”. Az elkészült pályamunkákból  kiál-
lítás is nyílt, melyet a látogatók megtekintet-
tek. A díjazottakon kívül minden alkotó kapott 
ajándékot munkájáért. A pályázóknak ezúton 
is gratulálunk. 

A díjkiosztó után a hívek az általuk készí-
tett süteményekkel vendégelték meg egymást 
az agapén. 

Hálásan köszönjük Nagyidai Zsolt plé-
bános atyának és Toldi Norbert káplán 
atyának ezt a szép napot!  

Salac Éva

Búcsú Kunfehértón

Keresztelő

Szeretettel és imával gondoltunk az itt meghalt 
13 aradi vértanúra! 

Az út visszafelé is nagyon szép volt! Imád-
koztunk, énekeltünk, beszélgettünk. Öröm és 
hála volt szívünkben. Este fél kilenc felé ér-
tünk haza. 

Köszönjük ezt a szép napot és szép utat!
Nagyidai Zsolt plébános úrhoz a köszönet 

mellett ismét elhangzott a hívek szokásos kér-
dése: Mikor lesz a következő zarándoklat és 

hová megyünk? A válasz majd később szüle-
tik meg! 

Hazahoztuk szívünkben a biztató szavakat: 
nemcsak a múltban tapasztalta meg sok hívő 
a Szűzanya csodás közbenjárását és segítését. 
Szűz Mária, segít ma is! Radnai Szűz Mária 
segíts meg bennünket, szeretteinket és Egy-
házközségünket!

Martinek Erzsébet

A keresztség az Úr Jézus Krisztustól rendelt szentség, amely által Ő maga vesz fel minket egy-
házába. Május 5-én a délelőtti szentmisét követően 10 fővel gyarapodott egyházközségünk, azok-
kal akiket ekkor keresztelt meg Nagyidai Zsolt plébános úr. 
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„Üdvözölt Légy kedves ünnep / Tiszta szívek ünnepe”- mondhattuk Sík Sándor szavai-
val május 12-én, amikor 51 gyermek találkozott először az Oltáriszentségben jelenlévő Jé-
zussal.Toldi Norbert káplán atya felkészítése után Nagyidai Zsolt plébános atya vezetésé-
vel, a szentgyónásban megtisztították lelküket, melyet rajtuk lévő hófehér ruha jelképezett. 
Kísérjük imádságainkkal elsőáldozóinkat, hogy Jézus szeretete napról napra növekedhessék a 
szívükben, és mindig elmondhassák: „Uram, jó veled lenni, Uram maradj nálam”.

„Üdvözölt Légy kedves ünnep...”

Bérmálás

A Szent Anna templomban április 14-én a délelőtti szentmisén Dr Bábel Balázs érsek úr 21 bér-
málkozó számára útján közvetítette a Szentlélek ajándékait. Bízunk benne, hogy valóban Jézus 
Krisztus erős harcosává váltak.
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„megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, 

A Szent Anna Katolikus 
Intézmény életéből

s egész Júdeában és Szamariában, 
sőt egészen a föld végső határáig” 

(ApCsel 1,8)
A Harangok adventi számának megjelenése 

óta ugyan csak néhány hónap telt el, mégis ne-
hezen tudtuk kis terjedelemben összefoglalni 
a Szent Anna Katolikus Intézményben történt 
események sokaságát.

Ünnepeinkben megnyilvánulnak azok az 
értékek, melyek számunkra fontosak, hiszen 
útjelzőként szolgálnak életünk egy-egy dön-
téshelyzetében, fogódzkodóként a nehéz pilla-
natokban. Hagyományok tiszteletére neveljük 
gyermekeinket, mert úgy véljük, ezek adnak 
biztonságot állandóságukkal, s a gyorsan vál-
tozó világunkban ennek különösen nagy jelen-
tősége lett.

Óvodánkban a napkeleti bölcseket szülők-
kel együtt ünnepeltük. Plébános úr házszen-
telését követő-
en három király 
érkezett hoz-
zánk, akik min-
den csoportnak 
hoztak ajándé-
kokat, melyek 
nagy örömöt 
okoztak a gye-
rekeknek. 

Ta n u l ó i n k 
immár máso-
dik alkalommal 
adtak elő pas-
siójátékot vi-
rágvasárnap a 

templomban, mellyel felelevenítették a hívek 
számára a virágvasárnaptól nagypéntekig tartó 
szenvedéstörténetet.

A szabadságharc hőseire emlékeztünk már-
cius 15-én az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban városi ünnepség keretében, melyet 
iskolánk diákjai adtak elő. Óvodásaink rajzok-
ban, versben, énekekben, dekorációban és sü-
teményben is megjelenítették óvodai életükben 
magyarságuk fontosságát, hazaszeretetüket.

Szent József március 19-i ünnepnapja óvo-
dánkban az apák napja, hiszen ezen szentünk 
a családok védelmezője, s mint ilyen az apák 
és nagyapák példaképe. Az óvodások ezen a 
napon műsorral és ajándékkal mondanak kö-
szönetet a férfiaknak, akik nem riadnak vissza 
attól, hogy a gyermekeikről való gondoskodás 
során nagy áldozatokat hozzanak.

A nagyböjt célja tanulóink számára nem 
a szenvedés, hanem a felkészülés. Ezt szol-
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Intézményünk nem csupán tanórákon és 
foglalkozásokon neveli a gyermekeket, a sza-
badidőt is gyakran kitöltjük olyan programok-
kal, melyek során testben, lélekben és szel-
lemiségben is fejlődnek a reánk bízottak. A 
kicsinyek különösen kedvelik ezeket az alkal-
makat, hiszen számukra ezek szórakozásnak 
tűnnek, mivel kilépnek a mindennapok meg-
szokott rendjéből. 

Advent óta is számos ilyen alkalom kínálko-
zott gyermeknek, diáknak, szülőnek és peda-
gógusnak egyaránt.

A szenvedélybetegség és a függőség kiala-
kulásának megelőzése és a tudatos médiahasz-
nálat érdekében január 22-én az iskola felsőbb 

évfolyamaira járó növendékek a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvé-
delmi Alosztályának vezetője tartott előadást 
a „Minden szabad nekem, de nem minden 
használ”(I. Kor 10) szellemében.

Februárban három részből álló egészségvé-
delmi előadássorozatot szerveztünk iskolánk-
ban az egészséges táplálkozásról, az élelmi-
szerek adalékanyagairól, az antibiotikumokról. 

Előadóink Faragóné Hován Éva dietetikus, 
Csizovszki Balázs élelmiszeripari mérnök és 
dr. Benkő Zsolt főgyógyszerész voltak. 

A napköziben hónapról hónapra ismétlődik 
egy izgalmas program, az úgynevezett klub-
napközi, melyet mindig más-más tartalommal 

gálta a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási 
nap, mely nem az el-
mét pallérozta elsősor-
ban, hanem a lelkeket, 
mert ahogy vendégünk, 
Cselik László plébá-
nos atya idézte: Mi tud-
juk, hogy a halálból át-
mentünk az életre, mert 
szeretjük testvéreinket. 
/ Aki nem szeret, az a 
halálban marad.  (1Ján 
3,14)

Programok
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töltenek meg a kollégák és 
tevékenységükkel a tanulók. 
A délutánok különlegessége 
az is, hogy a nebulók sza-
badon választhatnak a kí-
nált lehetőségekből, önálló-
an döntenek arról, hány és 
mely foglalkozáson vesz-
nek részt. Februárban a kö-
zösségépítés, az egymásra 
figyelés, valamint a mások 
javára való lemondás került 
fókuszba a foglalkozások 
megtervezésekor. Március-
ban a központi motívum a keresztút volt, áp-
rilisban a környezettudatosság és a testi ügyes-

ség állt a középpontban. 
Márciusban hagyományainkhoz 

híven témahetet rendeztünk, ezút-
tal a környezettudatos életmód je-
gyében. Ennek során tanulóink  bő-
vítették ismereteiket többek között 
a környezeti katasztrófákról, talaj-, 
víz-, levegőszennyezés méréséről, az 
élelmiszerek adalékanyagairól, a bio-
gazdálkodásról. 

Április 22-én, a Föld napján min-
den diákunk egy virágpalántával ér-
kezett az iskolába, amelyeket közö-
sen ültettünk el, s így idén is a komor 
tél után „kivirágzott” az udvarunk.  

Elménket edzettük környezet- és természetvé-
delmi témájú szellemi totó megoldásával.

Áprilisban mutatták be tanu-
lócsoportjaink, hogy kiket tar-
tanak példaképüknek. A diá-
kok által készített plakátokból, 
prezentációkból és szóbeli elő-
adásokból megtudhattuk, hogy 
gyermekeink számára milyen 
követendő tulajdonságokkal 
bír Belon Gellért, Gyurta Dáni-
el, Böjte Csaba, Dynamo, Don 
Bosco, Teréz anya, Tajdina Jó-
zsef, Lendvai Zoltán, Enesei 
Péter. 
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Mulatságok
A farsang minden kor-

csoportban fontos ünnep. Az 
óvodások és az alsósok végre 
azzá válhatnak e napon, ami-
vé fantáziájukban gyakorta. 
A nagyobbak már szégyen-
lősebbek, ők már humoros 
vetélkedőt rendeznek egy-
másnak. Az ünnep elmarad-
hatatlan része, a tánc sem hi-
ányzott ezen alkalmakról.

Alapítványunk rendezte az idén 
a jótékonysági bált, mely hagyo-
mányosan remek hangulatú volt. 
A jókedvet megalapozta a peda-
gógusok műsora is, akik a hetve-
nes és nyolcvanas évek világába 
varázsolták a bálozókat. Ezúton is 
köszönjük az intézmény gyerme-
kei és tanulói nevében mindenki-
nek, aki elfogadta meghívásunkat, 
megtisztelt minket jelenlétével.  
Hálásan köszönjük minden részt-
vevőnek és adakozónak anyagi és 
erkölcsi támogatását bálunk sike-
réhez! 

Kiállításaink
A tanulók öntevékeny-

ségére is szeretünk építeni, 
fontos lépések ezek a fel-
nőtté válás felé. A tanév fo-
lyamán több alkalommal is 
rendeztünk kiállítást. Feb-
ruárban a gyermekek által 
készített álarcokból, már-
ciusban a húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódó deko-
rációkból állt össze színes, 
tavaszi kiállításunk. 

Áprilisban a költészet napjáról is kiállítás formájában emlékeztünk meg: diákjaink József Atti-
la életéből vett jelenetekkel, verseivel, a hozzá közelálló személyek képeivel ismerkedtek ezen a 
napon, s a számukra legkedvesebb vershez illusztrációt készítettek.
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Intézményünk jövője a 
kétségekkel teli életünkben 
egyik központi kérdése lett 
mindennapjainknak. A törvé-
nyi változások sok fejtörést 
és munkát hoznak életünkbe. 
Ezen kívül egy édes teher is 
évről évre a vállunkra nehe-
zedik: az új gyermekek, tanu-
lók felvétele. Minden évben 
hatalmas kérdés számunk-
ra: Jánoshalmán – e híresen 
katolikus városban – kik vá-
lasztják a katolikus neve-
lést. Az intézmény gyermek-

létszáma évről évre nő, s a hamarosan záródó 
nevelési évre annyi kisgyermek jelentkezett 
óvodánkba, hogy fenntartónk kérésünkre egy 
újabb óvodai csoport indításáról döntött. Eh-

hez nagy anyagi áldozat révén 
biztosított saját épületet is, melyet 
dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye érseke 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén ünnepélyes keretek kö-
zött szentelt meg és adott át. Há-
lásan köszönjük érsek úr megérté-
sét, nagylelkűségét, Vörös Márta 
főmérnök kitartását, szakértelmét, 
Főtisztelendő Fülöp Ernő kano-
nok úr segítségét.

A 2013/14. nevelési évre történt 
óvodai beiratkozás a töretlen biza-
lomról tanúskodott, hiszen túlje-

lentkezés volt. Köszönjük a szülőknek, hogy 
idén is ilyen sokan választották gyermekük 
számára a katolikus szellemű nevelést.

Elsősöket várunk!
A szülő számára nem kis feladat az iskolavá-

lasztás, hiszen ezzel irányt szab gyermeke to-
vábbi fejlődésének. Mi, katolikus pedagógu-
sok, úgy véljük, nem csupán oktatást, tanítót, 
tanárt kell választania a szülőnek, hogy meg-
kapja a megfelelő tárgyi tudást, képességet, 
mely a nyolc osztály sikeres elvégzését köve-
tően a „jó” középiskolába jutást segíti elő; ha-

nem lelki irányítást, értékeket, melyek képesek 
az embert egy egész életen át – bajok, nehéz-
ségek, akadályok és tragédiák közt is – meg-
tartani.

A tanév során igyekeztünk megmutatni az 
útkereső szülőknek, hogyan, milyen értékek 
mentén folyik nálunk a nevelés. Februárban 
hagyományos Kukucskáló programjaink kere-
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Gyermekeinket arra buzdít-
juk, hogy Istentől kapott ta-
lentumaikkal tanuljanak meg 
gazdálkodni.  A tehetség nem 
csupán előny, hanem felelősség 
is: van-e erőm és kitartásom a 
kiteljesítéséhez, mások szolgá-
latába tudom-e állítani? Nem 
könnyű ezeknek megfelelni, 
mégis ez adhat értelmet földi 
életünknek. Éppen ennek meg-
tanítására törekszünk, amikor 
tanulóinkat versenyzésre ösz-
tönözzük, segítjük felkészülé-
süket. Fontosnak tartjuk az eredményeket, 
de még fontosabbnak az igyekezetet, a mun-
kát, amit egy-egy tehetség kibontakoztatásáért 
folytatunk – diák, szülő, pedagógus közösen.

Idén mindezek szellemében vettünk részt a 
Játékos Diákolimpián, ahol 18 alsós tanulónk 
tíz versenyszámban mérhette össze tudását a 
többi öt iskola diákjaival.

Háziversenyt szerveztünk minden évfolyam 
számára olvasásból.

Több matematika versenyen is indítottuk 
tanulóinkat. A Zrínyi Ilona Matematika Verse-
nyen két tanulónk országos szinten is sikere-
sen szerepelt: Rada Adél 36. lett a 337 indu-
lóból, Horváth Marcell 42. a 357 nevezőből. 
A Bács-Kiskun megyei Matematika versenyen 

tében szülők és gyermekeik együtt 
ismerkedhettek meg az elsős tanító 
nénikkel, s egyúttal próbára tehet-
ték a csemetéik figyelmét, ügyes-
ségét. Az óvodából kilépve isme-
retlen gyermekekkel tehettek szert 
közös élményekre: „mesejátszás”, 
éneklés, sosem látott hangszerek 
kipróbálása, „ejtőernyőzés” … 
Márciusban tanítási órákra hívtuk 
a szülőket, itt az általunk használt, 
rendkívül hatékony olvasás-írás-
tanítási Meixner-módszer alkal-
mazásába is bepillanthattak. Az 
intézménnyel, a tanítókkal, módszereinkkel 
kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak a 
nagycsoportos gyermekek szülei egy bensősé-
ges hangulatú „szülői értekezleten”.

A 2013/14. tanévre történő beiratkozás al-
kalmával 42 gyermek szülei választották a ka-

tolikus nevelést, így a következő évben két 
osztályban tanulnak elsős diákjaink Csofcsics 
Erika és Horváthné Kocsis Tünde tanító né-
nik segítségével. Köszönjük a szülők bizalmát, 
mellyel megtiszteltek bennünket, s ránk bízták 
gyermekük nevelését, tanítását.

Versenyeredmények
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Horváth Marcell továbbjutott a II. fordulóba, 
amely a megyei döntő lesz, Rada Adél mind-
össze egy ponttal maradt el a döntőbeli rész-
vételtől.

A klasszikus labdajátékok mellett ebben 
a tanévben megismerkedhettek a gyerekek a 
Floorballal. Diákjaink nagy érdeklődéssel fo-
gadták a számukra új, nem mindennapi játékot, 
ezért házibajnokságot is szerveztünk, melyet a 
7. osztály nyert.

2013. március 1-jén a kiskunhalasi II. Rá-

kóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolá-
ban immár 13. alkalommal rendezték meg a 
Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Orszá-
gos Prózafelolvasó Versenyét. A színvona-
las megmérettetésen Bányai Gábor 7. osztá-
lyos tanuló képviselte iskolánkat, akit a zsűri 
különdíjjal jutalmazott.

A Simonyi Zsigmond he-
lyesírási verseny iskolai 
fordulójából a megyeibe to-
vábbjutott: Herczeg Éva (7. 
o.), Kiss –Pető Apor (7. o.), 
Csiszár Dániel (6. o.).

Márciusban megrendeztük 
iskolánk házi szavalóverseny-
ét. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel osztályfordulókat is 
tartottunk. Helyezettek:

1-2.osztály: 1. Kovács 

Georgina, 2. Boros Edina, 3. Farkas Fru-
zsina 

3-4. osztály: 1. Szabó Gréta, 2. Mike 
Márk, 3. Kenderesi Kíra

5- 8. osztály: 1. Málik Rebeka, 2. Simon Ro-
xána, 3. Berta Virág

Április 16-án délután Kiskunhalason egy új 
versenyszámban próbálták ki magukat tanuló-
ink. A Kertvárosi Általános Iskola által szer-
vezett tájfutó verseny nagy kihívást jelen-
tett a gyerekeknek: csapatversenyben Kovács 

Patrik, Hajdú Hunor, 
Nagy Zoltán II. he-
lyet, Tóth Dominika 
és Gáspár Edina szin-
tén a II. helyet sze-
rezte meg, egyéniben 
Vojnics-Kortnics Já-
nos az I. helyen és Ko-
vács Kristóf szintén az 
I. helyen végeztek. 

Április 23-án dél-
után iskolánkban egy 
nem mindennapi ver-
senyt szervezett Já-

noshalma Városi Baleset-megelőzési Bizott-
sága, melyben egy KRESZ teszt kitöltése és 
kerékpáros ügyességi verseny volt a feladat. 
Helyezettek a fiúk közül: 1. Zadravecz Atti-
la, 2. Csapláros Tamás, 3. Gyetvai Ákos. A lá-
nyoknál: 1. Málik Rebeka, 2. Török Leonetta, 
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3. Dági Orsolya. Lányoknál és fiúknál is az 
első két helyezett képviselheti iskolánkat a 
májusban megrendezésre kerülő megyei dön-
tőn Kecskeméten. 

Az idén is bejutottunk a 
KPSZTI által megrendezett ter-
mészetismeret verseny országos 
döntőjébe 6. osztályos csapatunk-
kal. Piliscsabán a Páduai Szent 
Antal Katolikus Iskolában 16 csa-
pat mérte össze fizikai, földrajzi 
és biológiai alapismeretekből tu-
dását. Gyermekeink - Csima Nor-
man, Horváth Marcell és Stibrik 
Ádám 6. osztályos tanulóink  - 7. 
helyezést értek el.

A Katolikus Iskolák Országos Történel-
mi Versenyén a „Tudorok” - Balogh Kata, 
Czeller Ágnes, Horváth Réka, Kiss-Pető Apor 
- az induló 55 csapat közül a 13. helyet szerez-

ték meg.
A Keresztény Élet Szerkesztő-

sége a Lakiteleki Népfőiskola és a 
lakiteleki Eötvös Iskola által meg-
hirdetett „ARANYVÁROS HER-
CEGE” Kárpát-medencei történel-
mi versenyen két hetedik osztályos 
csoport is színvonalasan szerepelt. A 
„Turulica”: Bányai Gábor, Fenyve-
si Dávid, Kiss- Pető Apor és a „Tu-
dorok”: Balogh Kata, Horváth Réka, 
Czeller Ágnes.

Gyermekeink sikereinek, nevelésünk eredményeinek alappillére a kapott talentumok és a na-
ponta megtapasztalt isteni gondviselés, ezek mellett kulcsfontosságúnak látjuk még az összefo-
gást, egymás tiszteletét, szeretetét.

Jézus kereszthalálához széles tömegek összefogása kellett, de ez a pusztító célzatú egység 
„csak” egy ember halálát tudta elérni. Pünkösdkor mindössze néhányan fogtak össze, de ez az 
összefogás építő szándékú volt, s a Szentlélek segítségével az Egyház megszületését eredmé-
nyezte, megmentve évezredes tevékenységével milliókat a haláltól. 

Intézményünk az építő összefogást képviseli, s az apostolok példáját szeretnénk követni, ami-
kor a ránk bízott gyermekek számára megmutatjuk Jézus útját. Ahogy az apostolok sem voltak tö-
kéletes másai Jézusnak, úgy mi sem vagyunk: gyakran tévedünk, elbotlunk, de ugyanúgy egy cél 
vezérel bennünket, s minden érdek felett áll a ránk bízott gyermek érdeke.

A pünkösd számunkra így kiemelkedő fontosságú, mert bár mi is megéljük, hogy sokkal köny-
nyebb összefogni valami ellen, mégis úgy véljük, nemesebb és eredményesebb a nagyobb ellen-
állást legyőzve valamiért közösen küzdeni.



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK32. ol dal 2013. Pünkösd

„Jó pár év-
vel ezelőtt elhívtak 
Vajdahunyadra, egy 
szegényházba. Egy ut-
canő - 16 éves lány - 
szült egy gyereket, és 
arra kértek, fogadjuk 
be, mert nem volt, aki 
felnevelje. Egy tömb-
ház negyedik emeleté-
nek kietlen lakásában, 
valami szőnyegdarab-
ba csavarva találtam 
a kisgyereket, a feb-
ruári hidegben szinte 
kékre fagyva, nagyon 
piszkosan. Kérdeztem 
a kolléganőt, hogy vajon mit tudnék megfog-
ni ezen a gyereken, hogy ne legyen kakás a ke-
zem? Rám nézett, és a fülembe súgta, hogy ‚ta-
lán a fülit, atya‘. Azon gondolkoztam, hogy jó, 
én elviszem, de vajon életben marad-e egyálta-

lán? Mit fogok vele csi-
nálni? Olyan törékeny 
és gyenge volt, hogy 
azt sem tudtam, hogyan 
nyúljak hozzá. Azóta el-
telt jó pár év, és a minap 
a vasárnapi szentmisén 
láttam a gyereket - ma 
már másodikos fiúcska 
-, amint felolvas a temp-
lomban. Ültem a padban, 
és potyogtak a könnye-
im. Olyan jó volt látni! 
Megfizetik, megköszö-
nik? Annyira mindegy! 
Az a fontos, hogy valakin 
tudtam segíteni. Hogy jó 

ember lesz abból a gyerekből, vagy rossz, szin-
te az is mindegy. Én megtettem a magamét. El-
juttattam addig, hogy tud olvasni, írni, elindult. 
Hogy mi lesz belőle, majd elválik.

Böjte Csaba
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