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A Boldogságos Szűz Mária szüleiként az 
Egyház a szentek sorában tiszteli őket az őske-
resztény századok óta, noha alakjukról semmi, 
de még a nevük sincs 
feljegyezve az Evan-
géliumban.

Egy 2. századi apok-
rif könyv mondja, 
hogy Mária édesany-
ját Annának, apját Jo-
achimnak hívták. Fi-
gyelemreméltó, hogy 
Anna annyit jelent: ke-
gyelemmel áldott, Joa-
chim pedig: Isten meg-
vigasztal.

A legenda szerint 
Joachim Názáretben 
vette feleségül a hoz-
zá hasonlóan Júda 
nemzetségéből és Dá-
vid házából származó Annát. Már húsz éve él-
tek együtt, de gyermekük nem született. Isten 
hosszú ideig engedte ezt, hogy megmutatkoz-
zon az emberi természet meddő volta Krisztus 

eljövetele előtt.
A gazdag és jámbor Joachim szüntelenül 

imádkozott és áldozatokat ajánlott fel Isten-
nek, hogy szabadítsa 
meg őket a gyermek-
telenségtől. A házas-
pár fájdalmát tovább 
fokozta, hogy ami-
kor a templomszente-
lés ünnepére fölmen-
tek Jeruzsálembe, és 
Joachim áldozati aján-
dékot akart felajánla-
ni, a pap visszautasí-
totta, mondván: bűnös 
kézből nem fogad el 
ajándékot – Joachim 
házasságának termé-
ketlenségét ugyan-
is bűnössége nyilván-
való jelének látta. A 

mélyen megbántott Joachim félrevonult a he-
gyekbe, hogy imádkozzék. Ugyanekkor Anna 
is könnyek között könyörgött kertjében Isten-
hez gyermekért.

Szent Anna és Szent Joachim 

„Szent Anna! Máriának
Szülője, gyámola,

Feléd száll az anyáknak
Kérése, óhaja.

A kit követniök kell,
Te vagy a példakép, Óh áldd meg 

gyermekökkel
Az anyák seregét.  

 Kérj mennyben szent kegyelmet,
- Ha kéred megleszen -,

Hogy éljen minden gyermek
Szentül, erényesen.

Lőrinczi dicsőséges Szent Anna,
könyörögj érettünk most és halálunk

óráján! Amen.”
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Nem sokkal később az imádkozó férfinak meg-
jelent Isten angyala, és megvigasztalta: imádsá-
gaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, egy 
leányt, akit majd Máriának kell nevezniük, s a 
gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlé-
lekkel. Az angyal utasította Joachimot, menjen föl 
Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templom-
ban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségé-
vel, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a 
templomba menjen.

Joachim az Aranykapunál valóban találkozott 
Annával, boldogan elmondták egymásnak a láto-
másukat, majd hálát adván Istennek visszatértek 
otthonukba, Názáretbe.

Mária születésének idején érdekes esemény-
re mutat rá Josephus Flavius, aki elmondja, hogy 
Heródes, érzékelve a nyugtalanságot, amit a Dá-
vid házából ígért Messiás idejének közelsége a 
köznépből kiváltott, megsemmisítette a családok 
Templomban őrzött leszármazási tábláit. Nagyon 
valószínű, hogy ekkor utánanézett annak is, kik a 
közeli Dávid-leszármazottak.

Joachimnak és Annának azonban nem történt 
semmi baja. Csendes, észrevétlen életet éltek egy 
nagyon szerény házban, mely a később Názáretben 
feltárt barlanglakások egyike volt. Az 5-6. század-
ban Mária föltételezett születési helye fölé bazili-
kát építettek, s ennek fölszentelési napja volt júli-
us 26. Az Egyház ekkor tartja Jézus Krisztus test 
szerinti nagyszüleinek, Szent Joachimnak és Szent 
Annának emléknapját.

Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gond-
jaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsü-
lettel tette dolgát: hitre, imádságra nevelte lányát. 
Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen 
nagy dolgokat tett velünk az Isten. Anna az ígéret 
szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriá-
nak neveztek el. A két jámbor szülő betartotta fo-
gadalmát, és Máriát három éves korában a temp-
lomnak ajánlották föl. Joachim ezután hamarosan 
meghalt.

A hagyomány szerint Anna másodszor is férj-
hez ment egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lá-
nya született, és azt is Máriának nevezték. Majd 

Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez 
ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leány-
gyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának 
nevezték el.

Sorsukat az apokrif legenda így részletezi: az a 
Mária, aki Anna második házasságából született, 
később Alfeus felesége lett, és négy fiút szült: Ja-
kabot, Júdás Tádét és a Zelóta Simont, akik Jézus 
apostolai lettek, valamint a Justusnak nevezett Jó-
zsefet, aki Jézus tanítványa volt. A harmadik Má-
ria, akit atyja után Szalóménak is hívtak, Zebedeus 
felesége, Jakab és János apostol anyja lett. Ezek az 
adatok természetesen nem fedik a történeti valósá-
got, de jelzik azt a hívő és szeretettel teljes gondos-
kodást, amellyel a hagyomány próbálta értelmez-
ni az evangéliumokban is előforduló „Úr rokonai” 
kifejezést.

Nem tudni biztosan, Anna mikor halt meg: mi-
előtt még Jézus leendő anyja hazakerült Názáret-
be, vagy csak ezután. A legenda szerint Anna még 
élt, amikor a Szent Család Nagy Heródes halála 
után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a ki-
csi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebe-
lére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is 
a mennyországba vitték.

Szent Anna elsősorban a várandós és szülő 
anyák, illetve a magtalanok védőszentje; ez szere-
pel Ijjas Antalnál, Diós Istvánnál, Schütz Antalnál 
és a Szentek lexikonában is. Ezen kívül védőszent-
jükként tisztelték még őt a bányászok, a hajósok, a 
háziasszonyokat kiszolgáló mesterségek (pl. csip-
keverők) képviselői és a haldoklók, a ”jó halált” 
halni kívánók. Az, hogy a hajósok és a ”jó halált” 
halni akarók hozzá fordultak, kitűnik a Kazinczy- 
és a Teleki-kódex példázatából is: a tengeren hány-
kolódó ifjú Szent Annát hívja segítségül, és őt kéri 
arra is, hogy segítse meg halála óráján.

Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Annát arra 
választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad 
édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, 
hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden 
nép számára ígértél!

Összeállította: B. S.

Szent Anna és Szent Joachim 
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Mit jelent számomra reggeli szentmise
A szentmise, az Istennel való kiengesztelődés sajátos, megismételt megünneplése, amelyre Jézus 

mindannyiunkat hív és vár.  Ezzel is megmutatja végtelen szeretetét és gondviselését irántunk, hogy nem 
vagyunk egyedül a kereszthordozásban. Veletek vagyok a világ végéig – ígérte, és segíteni akar, megerő-
síteni tanításával és táplálni saját testével. Nekem, a mindennapjaim közepette, igényem van olyan le-
hetőségre, pillanatokra, amikor lelkileg töltekezhetek, mert csak így tudom újra felvenni keresztemet és 
tovább vinni. A napi szentmise és szentáldozás ilyen lehetőséget ad mindannyiunknak. Ez olyan nagy 
ajándék az úrtól, hogy mi, emberek fel sem tudjuk fogni. A mindennapi szentmisében jó lehetőség kínál-
kozik arra, hogy valóban testvérként legyünk együtt, hisz ugyanannak az Egyháznak vagyunk a tagjai. 
Nekem erőt ad a mindennapok megpróbáltatásait elviselni, és hálás vagyok Istennek, hogy van lehetősé-
gem élni a nagy ajándékkal: a szentáldozásban egyesülhetek Krisztussal, letehetem gondjaimat, problé-
máimat, és kérhetem a testi lelki erőt, hogy neki tetsző életet tudjak élni, életemet és szolgálatomat Őve-
le, Őbenne az Ő dicsőségére végezzem. Áldott legyen érte! Bajkó Ilona

Mindig sokat jelent nekem, amikor el tudok jutni reggelente szentmisére. Ez egy lehetőség számomra, 
hogy Istenre figyeljek, beszélgethessek Jézussal. Imádkozni szoktam a szeretteimért, a családomért, a ba-
rátaimért, a városért. Az atyák prédikációja elgondolkoztat és feladatot ad egész napra. Sokszor érzem a 
Szentlélek hangját is, ami arra ösztönöz, hogy konkrétan mit tegyek azon a napon. Czellerné Ádám Mária

Megdöbbentő, hogy mi-
lyen kevés katolikus él a 
gyónás szentségével. Vajon 
miért? Talán azért veszett 
ki a szokás, mert korábbi 
generációknak kötelezővé 
tették gyerekként a hétről-
hétre való gyónást anélkül, 
hogy elmagyarázták volna 
a gyógyító erőt, ami benne 
rejlik. Ők aztán felnőttként abbahagyták a szent-
ség gyakorlását, és gyermekeiket sem buzdították. 
Az erőltetés helyett sokkal fontosabb lenne érteni, 
és szívből megszeretni a kiengesztelődésnek ezt a 
gyönyörű formáját Istennel.

1) A gyónási titok abszolút. A pap nemcsak más-
sal nem oszthatja meg a gyónási titkaidat, hanem 
veled sem beszélhet róla a gyónáson kívül (ha 
csak te magad nem hozod fel gyónáson kívül is). A 

pap arról sem beszélhet, hogy ki 
volt gyónni és ki nem. Anyukák, 
ne kérdezgessék a paptól, hogy 
a fiacskájuk mikor volt utoljára 
gyónni, vagy volt-e egyáltalán! A 
pap nem fogja elárulni.

2) A feloldozás objektív. Ami-
kor a pap kiejti a feloldozás sza-
vait, a bűneid meg vannak bocsát-
va. Ez egy tény és ez nem múlik 

az érzéseiden – hogy megbocsátva érzed-e őket, 
vagy sem.
Ha maradnak bűntudatos vagy szégyenkezős ér-
zések, ezekről is beszélhetsz a papoddal. Én min-
dig azt javasolom, hogy a mise felajánlási részében 
ajánljuk fel a rossz érzéseinket Istennek, és kérjük, 
hogy vegye őket el tőlünk. Isten segíteni fog az ér-
zések feldolgozásában, ám önmagában az a tudat is 
felszabadító, hogy a feloldozás objektíven rendezi 

10 dolog a gyónásról, amit 
mindenkinek tudnia kéne
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az ügyeinket Istennel.  
3) Jézus bocsát meg neked a papon keresztül. Az 

Egyház Jézus teste, és ebből következik, hogy az 
Egyház Jézus tevékenységét folytatja. Ő megbo-
csátotta a bűnöket, és hatalmat adott az apostolai-
nak, hogy ugyanígy tegyenek az ő nevében. A pap 
a szentelésekor kapja meg ezt a hatalmat az apos-
tolok utódain, a püspökökön keresztül. Amikor a 
pap feloldoz, Jézusnak ezzel a kétezer éves ajándé-
kával él, amelyet az Egyháznak adott. Élj vele te is, 
fogadd el a bűnbocsánat ajándékát! 

4) A jó lelkiismeretvizsgálat követelmény. A 
jó gyónáshoz jó lelkiismeretvizsgálaton keresztül 
vezet az út. Emlékezz, hogy nem mindig azok a 
legsúlyosabb bűnök, amelyeket a legjobban szé-
gyellsz, vagy amelyektől a legjobban tartasz. A 
bűntudat és a szégyenérzet nem a legjobb tanács-
adók a lelkiismeretvizsgálathoz. Használj felnőt-
teknek szóló lelki tükröt!

5) A saját bűneidet gyónd meg, ne másokét! A 
saját dolgoddal törődj! Nem azért jöttél, hogy a 
papnak a férjed bűneiről beszélj… Nem is azért, 
hogy a saját jóságodról beszámolj… Még csak 
nem is azért, hogy a bocsánatos bűneidet ecseteld 
hosszan. Ha ilyenekkel van tele a gyónásod, kérd 
a papod segítségét, hogy a legközelebbire jobban 
felkészülhess! Nem fogja visszautasítani a kérése-
det!

6) Imádkozz a gyónásod előtt! Ahogy sorban 
állsz, kérd a Szentlelket, hogy juttasson eszedbe 
minden bűnt, amiért még bocsánatot kell kérned! 
Csodálatos, hogy az Úr miként képes megnyitni az 
emlékezetet és a felszínre hozni elfelejtett bűnöket, 
amikkel még el kell számolnod. 

7) A gyónás az emlékeidet is gyógyítja. Ha rossz 
dolgok történtek a múltadban, és sebeket hordo-
zol magadban, nos, mások bűneit nem gyónhatod 
meg, de a saját reakcióidat azokra igen. Ha valaki 
megsértett, bűnt követett el ellened, kérhetsz azért 
bocsánatot, hogy ezt te nem tudod megbocsátani 
neki. Meggyónhatod a negatív reakcióidat a történ-
tekkel kapcsolatban, és ezzel együtt fel is szaba-
dulhatsz, meg is gyógyulhatsz a fájó emlékekből.

8) A gyónás egészséges. A hitüket gyakorló ka-

tolikusoknak kevesebb szükségük van pszicholó-
gusra, kevesebb mentális és érzelmi zavarral küz-
denek. Véleményem szerint ez azért lehet, mert a 
gyónás gyakorlata segít nekünk felelősséget vállal-
ni a rossz dolgokért. A gyónás Jézus Krisztus gyó-
gyító erejét hozza az életünkbe a lehető legegész-
ségesebb, legtermészetesebb módon. A problémák 
egy része megelőzhető ezáltal, míg a továbbra is 
beálló bűnök mellékhatásai enyhíthetőek.

9) A gyónás megerősít afelől, hogy egy erköl-
csös univerzumban élünk. A társadalmunkban, 
ahol mindenki a „maga igazságát” követi, ahol az 
erkölcsi relativizmus az uralkodó eszme, szüksé-
günk van emlékeztetőkre, hogy a világot Isten te-
remtette világos szabályokkal együtt, melyek 
kiteljesedésre és vibráló lelki életre vezetnek ben-
nünket. A gyónás segít az életünket eme elveknek 
megfelelően berendezni.

10) A gyónás az, ahol „a szívedbe fogadod Jé-
zust”. Protestánsok hangoztatják főleg a „Jézussal 
való személyes kapcsolat” fontosságát. Az, hogy a 
katolikusok ezzel miért foglalkoznak kevesebbet, 
számomra is egy fájó kérdés. Ugyanis a gyónás az, 
ahol kialakítod, megújítod és ápolod a „személyes 
kapcsolatodat Jézussal”. A gyónás négyszemköz-
ti beszélgetés vele. Protestáns imatalálkozókon fel-
szólítják a tagokat, hogy jöjjenek ki, és mondják el 
a „bűnösök imáját”. Ők ekkor vallják meg a bű-
neiket, és fogadják a szívükbe Jézust. A katoliku-
sok ezt a gyónásban teszik meg. Gondold végig, 
hogy ugyanaz a dolog megy végbe emberi oldal-
ról, csak nekünk érvényesen felszentelt pap adja a 
feloldozást!

Ha egy protestáns valaha megkérdezi tőled, 
hogy „téged megváltott-e Jézus” vagy hogy „befo-
gadtad-e Jézust a szívedbe”, mondd azt neki, hogy 
„naná”! Mondd azt neki, hogy „Megbántad a bű-
neidet, és elfogadtad Jézus kegyelmét, sőt: a bű-
neidtől valaki olyan oldozott fel, akit Jézus szemé-
lyesen jelölt ki, és hatalmazott fel erre a feladatra 
itt a földön”.

Aztán kérdezd meg barátodat, hogy ezt ő is el-
mondhatja-e magáról?

Egy gyóntató atya



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 5. ol dal2015. Búcsú

Tamás Sándor személyében április elejétől új 
káplán atya teljesít szolgálatot egyházközségünk-
ben. Önéletrajzában így vall magáról: 

„1983. január 24-én születtem Kalocsán.
Az általános és középiskolát is itt végeztem el.
A középiskola első évében tértem meg, és ekkor 

döntöttem el, hogy teológiát fogok tanulni.
A középiskola után egy évet dolgoztam kőmű-

vesként, majd Pécsre jelentkeztem a Pécsi Hittu-
dományi Főiskolára.

Ezen évek alatt is az iskola mellett dolgoztam 
diákmunkában.

Négy évig jártam Pécsre.
Átjelentkeztem Szegedre a negyedik év végén.
Itt három évig jártam katolikus teológus szakon, 

és csak ezek után jelentkeztem kispapnak, ekkor 
válaszoltam Isten hívására.

Bábel Balázs érsek úr 2014. június 28-án szen-
telt pappá Kalocsán.

2014. augusztus 1-jétől a Kiskunfélegyházi Sar-
lós Boldogasszony plébánián kezdtem meg papi 
hivatásomat Talapka István atya mellett.

2015 áprilisában Érsek atya áthelyezett János-
halmára, és azóta itt teljesítek szolgálatot Meny-
hárt Sándor plébános atya kezei alatt.”

Tamás Sándor
káplán

Szívből kívánjuk Önnek, hogy a közsé-
günkben, a templomunkban és az iskolák-
ban segítőkész, együttműködő emberekre ta-
láljon!

A Mennyei Atya adjon Önnek testi-lelki 
erőt és egészséget jánoshalmi szolgálatához 
és életéhez!

Szerkesztő Bizottság

Új káplánunk köszöntése

Búzaszentelés 
Jánoshalmán

Április 28-án a délelőtti szentmisén 
a jó termésért imádkoztak a jánoshalmi 
hívek a Szent Anna templomban Tamás 
Sándor káplán atya végezte a búzaszen-
telés szertartását. Bár az áldás neve bú-
zaszentelő, a vetés minden fajtáját, a 
fákat és szőlőket is megáldotta, a jó ter-
mésért és a természeti csapások elhárí-
tásáért imádkoztunk.
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Szent Mónika közösség  
országos találkozója Gyöngyösön

Május 16-án az ország 57 
településéről mintegy 700 
fő édesanya érkezett a talál-
kozóra. Jánoshalmáról öten 
utaztunk el, hogy képvisel-
jük csoportunkat. A buszál-
lomáson karszalagot viselő 
irányítók vártak bennünket. 
A program kilenc órakor az 
örvendetes rózsafüzér imá-
jával kezdődött a Ferences 
rend Sarlós Boldogasszony 
templomában. Ezután a há-
zigazda, Kázmér atya, vetí-
téssel egybekötött ismertető 
előadását nézhettük és hall-
hattuk. A hálaadó szentmise 
tizenegy órakor kezdődött. 
Főcelebráns Majnek Antal 
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ferences püspök úr volt, aki Kárpát-aljáról érke-
zett. Prédikációjában szólt Szent Mónika életéről 
és az édesanyai hivatás fontos szerepéről a család-
ban. A templomot beöltötte a zarándokok lelkes 
éneke, imája. 

Mise után a katolikus szakközépiskola udvarán 
agapéval vendégeltek meg bennünket.

Két órától a templomban hangversennyel ked-
veskedtek nekünk, majd a helyi csoport bemu-
tatkozása következett, Vezetőjük elmondásából 
megtudhattuk, hogy összejöveteleiket beszélge-

téssel kezdik. Kivel milyen örömteli vagy éppen 
fájdalmas esemény történt az utolsó találkozójuk 
óta, kinek milyen imakérése van, és befejezésként 
mondják el az imákat és a rózsafüzért. Ezután kö-
vetkeztek az édesanyák tanúságtételei. A megszó-
lalók elmondták, hogy imakéréseik hogyan nyertek 
meghallgatást, hogyan valósultak meg. Ezt hallgat-
va nekem a következő idézet jutott eszembe: „Azt 
is mondom nektek, ha ketten közületek egyetért-
ve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni a 
mennyei Atyától.” (M.t. 18,19). Végül elmondtuk 
a Loretói litániát és a szentségi áldással ért véget 
a találkozó. Azoknak a zarándokoknak, akik szál-
lást is kértek, lehetőségük nyílt, hogy vezetővel 
megtekintsék a várost, a kolostort, a könyvtárat és 
a kincstárat. Az egész találkozót jól szervezettség 
jellemezte. Nekünk, édesanyáknak öröm volt újra 
együtt lenni, imádkozni. Megtapasztalhattuk az 
ima erejét. Megerősítést kaptunk, hogy az élet ne-
hézségei ellenére se csüggedjünk el, hanem szünte-
lenül reménykedjünk és imádkozzunk.

Komáromi Tiborné

Kistérségi ifjúsági estek

Jánoshalmi és mélykúti ifjúsági hittanosok összejöttek havonta egy közös vacsorára és táncos, közös-
ségi mulatságra. Megalapították a Kistérségi Ifjúsági Tanácsot, aminek tagjai újabb programokkal készül-
nek az év hátralevő részére.
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Lelki örökbefogadás
Mi is a lelki örökbefo-

gadás? 
Isten színe előtt tett ígé-

ret, amelyben egy konkrét 
személy arra kötelezi ma-
gát, hogy kilenc hónapon át 
(vagyis amennyi időt átla-
gosan az anyaméhben tölt a 
megfogant gyermek) min-

den nap imádkozik egy veszélyben levő magzatért, 
valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, 
és egyedül Általa ismert gyermek megszülethes-
sen, és születése után szeretetben és elfogadva, tör-
vényes családi körülmények között nőhessen fel. 

Mindez hitet és áldozatkész, tiszta, önzetlen sze-
retetet feltételez, hiszen akik lelki örökbefogadás-
ra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és 
hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismer-
nek, akit a földi életben sohasem fognak maguk-
hoz ölelni, aki az evilág logikája szerint sohasem 
lesz az "övék".

Akik e védtelen kis életben Krisztust fogadják 
be, azokról így vélekedik Szent János evangélista: 
"... akik befogadtak, azoknak hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek. Azoknak, ... akik nem 
a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem a férfi 
akaratából, hanem Istentől születtek." (Jn 1,12-13)

A lelki örökbefogadás elsődleges célja egy 
konkrét gyermek életének megmentése imádság 
és áldozathozatal által. További célja az Isten által 
rendelt erkölcsi rend helyreállítása.

Az ígérettétel szövege:
Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes 

angyalai és szentjei, a meg nem született magzatok 
védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve 
elhatároztam, és ígérem, hogy ...(dátum)-tól kez-
dődően, lélekben örökbe fogadok egy gyermeket, 
akinek nevét egyedül Isten ismeri. Kilenc hónapon 
át minden nap imádkozom élete megmentéséért, 
valamint azért, hogy születése után törvényes, szép 
és tiszta életet élhessen. Imádságaim e szándékra a 
következők lesznek: egy tized rózsafüzér, önkéntes 
felajánlásom (tetszés szerint) és a következő ima:

A napi imádság:
Uram Jézus, Édesanyád, Mária közbenjárásá-

ra, aki szeretettel szült világra Téged, valamint 
Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjá-
rására, aki születésed után gondoskodott Rólad – 
kérlek téged annak a meg nem született gyermek-
nek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit 
a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek 
szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyer-
mekük életét, melyet Te magad rendeltél számá-
ra. Ámen."

Egyházközségünkben a lelki örökbefogadás ünnepélyes ígérettétele március 25-én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a kápolnában bemutatott reggeli szentmise keretében volt. 
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A KÉSZ országos szervezete minden évben ta-
vasszal és ősszel zarándoklatot szervez a Kárpát-
medence híres kegyhelyeire. A jánoshalmi KÉSZ 
csoport is csatlakozott az országos kezdeménye-
zéshez.  Tagjaink és az egyházközség hívei két na-
pos mariazelli zarándoklatra indultak április 25-én. 
A keceli KÉSZ csoport tagjaival kiegészülve öt-
venen utaztunk Közép-Európa egyik legismertebb 
Mária-kegyhelyére. Résztvevők érkeztek Kassáról, 
a Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpontból, 
a Vajdaságból, a Keresztény Értelmiségi Kör szer-
vezeteitől, valamint több helyi KÉSZ-csoportból. 
A zarándokok száma meghaladta az ötszázat.

A cél kettős volt: mint minden zarándoklaton, 
közös imádságban fordultuk Isten felé bűneink bo-
csánatáért, búcsúért könyörögve, valamint a ma-
gyarság egységéért. 

Érkezésünk után a keresztút stációinál Sán-
dor atya vezetésével imádkoztunk, majd a kincs-
tár megtekintése következett. A kegytemplomban 
tartott szentmise elején Pater Karl bencés apát kö-

szöntötte a magyar zarán-
dokokat.  A különböző vá-
rosokból érkezett atyák az 
összmagyarságot képvi-
selve mutattak be szentmi-
sét, melynek főcelebránsa, 
dr. Osztie Zoltán atya, a 
KÉSZ országos elnöke 
volt. Örömmel láthattuk az 
oltár mögött lelki vezetőn-
ket, Sándor atyát is. Zol-
tán atya homíliájában Vö-
rösmarty  Szózatának első 
két sorára irányította a za-
rándokok figyelmét: hin-
nünk kell a magyarság Is-
tentől kapott küldetésében, 

amely hit nem nélkülözheti a cselekvést és a bá-
torságot. A rendíthetetlenségre pedig Mindszenty 
József hercegprímás szolgál példaként, akinek 
hamvait több évtizedig őrizte ez az ősi magyar 
kegyhely. Mindszenty a barna és a vörös diktatúrá-
val is szemben állva, soha meg nem alkudva és hi-
tét mindvégig megőrizve élte meg küldetését, ami-
re mindannyian hivatottak vagyunk.

A szentmisét a búcsúzás percei követték. Bú-
csúztunk a kegyhelytől és a sok kedves zarándok-
társtól.  Kőszegi szálláshelyünkre indultunk, ahol 
finom vacsorával vártak bennünket a Szent Imre 
Missziósházban a verbita szerzetesek. A vasárna-
pi szentmise a szálláshely kápolnájában volt. Azt 
követően Kőszeg nevezetességeit, Suhajda János-
né Ancika idegenvezetőket megszégyenítő részle-
tességgel mutatta be. 

A hazafelé vezető hosszú utat Sándor atya tréfái 
és a közös éneklés tette vidámmá, élményszerűvé, 
így nem éreztük a sok száz kilométer fáradalmait.

Csizovszki László

KÉSZ zarándoklat 2015-04-25-26 

Mariazelli Szűzanya  
könyörögj érettünk
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Vidám hangulatban indult velünk a busz Du-
nántúlra, ahol a dimbes-dombos vidéken számos 
értékes kegyhely, történelmi emlékhely, érdekes 
látnivaló akad. Bátran mondhatjuk, itt van a szom-
szédban – ami igaz – és mégis kevesen tudják, 
vagy nem sokan ismerik, és talán még kevesebben 
keresik ezeket fel. Május 30-án indultunk el közö-
sen jánoshalmiak, fehértóiak és melykútiak kis ha-
zánk értékeit felfedezni. 

Első megállónk a bátai Szent Vér Kegytemp-
lom volt. A bátai templom a török időkig egyedüli 
Szent Vér kegyhely volt a történelmi Magyarorszá-
gon. A 14-15. század fordulója körül történt szent 
vér csoda tette ismertté: a hívek szerint a szent os-
tyában Krisztus kiömlő vére volt látható. A 600 
éves jubileumi ünnepséget 2015 októberében ren-
dezik, és a település ezer éves fennállását is ezzel 
egy időben ünneplik. 

Következő helyszín: Mohács, emléktemplom és 
a csatahely. A Csatatéri Emléktemplom vagy más 
néven Fogadalmi templom építése páratlan nemzeti 
összefogással valósult meg. A kezdeményezők cél-
ja egy, a moh-
ácsi csata hő-
seinek méltó 
emléket állító 
nemzeti em-
lékhely létesí-
tése volt. En-
nek tudható 
be, hogy az 
épület alap-
jaiban há-
romezer ma-
gyar község, 
ötvenkét vá-
ros és huszon-
öt megyeháza 

udvarából felvett egy-egy kg-os emlékföld-csoma-
gokat helyeztek el, jelezve ezzel nemzetünk ösz-
szefogását. A bizánci stílusú katolikus templom 
építése 1929-ben kezdődött el. Az ország első be-
tonhéjazatú építménye.  Oldalfalakat, a középkori 
székesegyházakra emlékeztető - szenteket ábrázo-
ló - impozáns üvegablakai díszítik. A kupola nonfi-
guratív ábrákkal teli ablakai üvegművészeti reme-
kek. A templomban a régi a néphagyomány szerint 
egy, a XVI. századból származó Madonna-szob-
rot, az ún. Mohácsi Boldogasszony szobrát őrzik. 
Árkayné Sztehlo Lili tervei alapján 1952 és 1956 
között készültek el Kolbe Mihály mohácsi festő-
művész kivitelezésében a templombelső legna-
gyobb művészi értékei közé tartozó mozaikképek.

Fájdalmas emlékhely a mohácsi csatahely. Ma-
gyarország történelmét a mai napig befolyásolja az 
elvesztett csata. Annak ellenére, hogy fájdalmas, 
mindenkinek érdemes felkeresni és meghallgatni a 
szakszerű ismertetést. Magam sem gondoltam vol-
na, hogy ennyire megérint. Imádkozva és haran-
gozva búcsúztunk a hősöktől.

Egyházközségi zarándoklat 2015. május 30

Ismerd meg hazádat –
 szomszédjaidat 
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Máriagyűdi Kegytemplom volt utunk negyedik 
állomása. Alföldi ember számára igazán fárasz-
tó, embert próbáló a máriagyűdi keresztút. De le-
het, hogy szándékosan építették így, mert közelebb 
visz a szenvedés a megváltó Krisztushoz.  Főtisz-
telendő Rosner Zsolt plébános atya mutatta be a 
kegyhely gazdag történelmét. A honfoglalástól 
napjainkig eltelt évszázadok alatt hódítások, egy-
házüldözés, háborúk és a történelem egyéb forga-
tagai ellenére csodás Mária jelenések segítségével, 
Istennek hála, a mai napig áll, sőt 2008. június 24-
én XVI. Benedek pápa a kegytemplomot basilica 
minor rangra emelte. Sándor atya által bemutatott 
szentmise homíliájában lelkesített bennünket ma-

gyarságunk bátor és teljes megélésére. 
Bátaszék az utolsó állomása zarándokutunknak. 

Herendi János címzetes apát plébános atya – „akit 
itt felejtettek” – sziporkázó anekdotákkal mesél-
te el a templom gazdag történetét. Búcsúzva Bá-
taszéktől kicsit nehezen, de elindultunk hazafelé. 
Sándor atya tréfái, a közös éneklés tette teljessé ezt 
a szép napot. 

A vallásos emberek fáradságos menetelése a 
szent helyek felé azért fontos, mert ott lélekben 
találkozunk Istennel, és így bűneinktől megsza-
badulva tiszta lélekkel adhatjuk tovább az otthon 
maradottaknak Isten dicsőségét.  

Csizovszki László
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2015. május 9-én, szombaton rendezték meg a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye déli kerü-
leteinek ministránstalálkozóját Jánoshalmán. A 
félnapos programra közel 50 ministráns érkezett 
plébánosával és hitoktatójával együtt Bajáról, Vas-
kútról, Garáról, Bátmonostorról, Kunfehértóról, 
Jánoshalmáról, Bócsáról és Mélykútról.

A találkozó a plébánián vette kezdetét regiszt-
rációval, gyülekezéssel, majd az atyák vezetésé-
vel a ministránsok megcsodálhatták a főegyház-
megye legnagyobb és egyik legszebb templomát. 
Menyhárt Sándor plébános úr a köszöntőjét köve-
tően Farkas Mihály gondnok úr szólt néhány szót 
a Szent Anna tiszteletére szentelt templom törté-
netéről. A ministránsok feladatairól a plébános 
atya tartott előadást. Majd a gyerekek a kincstár-
ban felfrissíthették tudásukat a szentmisén haszná-
latos liturgikus tárgyakról és öltözékekről. Ezután 
a fiatalok csapatokba szerveződtek, hogy külön-
féle szellemi és ügyességi játékokon mérjék ösz-
sze tudásukat változatos feladatokkal: a szentmi-
se részeinek sorba rendezésével, a főegyházmegye 

néhány templomáról készült puzzle kirakásával, li-
turgikus eszközök és ruhák megnevezésével va-
lamint labdás játékokkal. Az állomásokat követő-
en szentmisén vettek részt a ministránsok, amelyet 
dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek celeb-
rált a találkozón résztvevő papsággal együtt. A fő-
pásztor a prédikációjában a szolgálat lényegéről és 
fontosságáról szólt, továbbá kiemelte: egy minist-
ránsnak nemcsak az oltár körül, hanem otthon, ill. 
az iskolában, társai között is élen kell járnia a se-
gítőkészségben. A lelki táplálék magunkhoz vétele 

A Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye déli kerületeinek 

ministránstalálkozója
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után jólesett a finom ebéd, amelyet 
a jánoshalmi egyházközség tagjai 
készítettek. Délután a szomszédos 
Szent Anna Katolikus Óvoda és Ál-
talános Iskola udvarán alkalom nyílt 
közös játékra és beszélgetésre. A fő-
egyházmegye különböző részeiből 
összegyűlt fiatalok örömmel osztot-
ták meg egymással a ministrálással 
kapcsolatos élményeiket, új ismeret-
ségek születtek. Később a csapatver-
seny eredményhirdetése következett 
a plébánia kápolnájában, ahol a fel-

adatok teljesítésének jutalmául mindenki 
kapott egy kis útravaló ajándékot. Végül 
közös imával és áldással ért véget a mi-
nistránstalálkozó.

Az együtt töltött nap élményei, a társa-
ikkal való találkozás öröme megerősítet-
te a ministránsokat szolgálatukban, ame-
lyet reméljük, továbbadnak otthonmaradt 
társaiknak is. Köszönet illeti a jánoshalmi 
egyházközség tagjait a remek szervezé-
sért, továbbá a megjelent atyákat, hitokta-
tókat és ministránsokat a találkozón való 
részvételért.

Egy ministráns
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A hagyományos nagyböjti lelkigya-
korlatot idén - március 20-23. között 
- Czeglédi Zsolt atya tartotta, a pén-
tek, szombat esti és vasárnap délelőtti 
szentmisék keretében. 
A piarista atya arra kérte a híveket, 
hogy szakítsanak időt arra, hogy visz-
szatekintsünk az életünknek az el-
múlt bizonyos szakaszára, s próbáljuk 
szemügyre venni, hogy az igazságta-
lanságnak milyen mintázatai érhetők 
tetten önmagunkban  
Czeglédi atya felhívta a figyelmet böj-
tölés fontosságára és arra, hogy nem-
csak az étkezés terén kell böjtöt tart-
sunk, hanem más területeken is, mint például 
televízió nézés, vagy a fiatalok körében az 
internetnek, a számítógépnek az időrabló 

használata stb. 
Végül arra kérte a híveket, hogy vizsgálják 
meg, ami az, amivel saját környezetükben 
építhetik Isten országát.                 b.s.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Virágvasárnap
Virágvasárnap arra em-
lékezünk, hogy Jézus be-
vonult Jeruzsálembe és 
a nép királyként köszön-
tötte, pálmaágat lenge-
tett, hozsannát énekelt. 
Ezen a napon a  főmise 
barkaszenteléssel kezdő-
dik. Szép lehetőség, hogy 
a hívek templomon kívül 
gyülekeznek a barkaszen-
telésre, s onnan vonulnak 
ünnepélyes menetben a 
templomba. A szentmisé-
ben felhangzik a passió. 
Felvételünk Kunfehértón 
készült az idei barka-
szenteléskor, melyet Tol-
di Norbert káplán végzett.  
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Já nos hal mán, nagy szom ba ton éj jel Mons. 
Menyhárt Sándor  plé bá nos ad ta hí rül az 
öröm hírt: „Fel tá madt Krisz tus!”  
Ezen a napon napközben semmilyen szer-
tartás nem volt. A „nagyszombati liturgia” 
kifejezés téves. A katolikus időszámításban 
(ősi zsidó alapokra hagyományozva) szom-
bat este a sötétedés után már vasárnap van, 
ezért a szombat esti misét vasárnap vigíli-
ájának nevezik. Húsvét vigíliája az év leg-
szebb, de legbonyolultabb szertartása. A 
pap az öt részből álló szertartást fehér öltö-
zékben végzi.
1. Fényliturgia
Ekkor történik a tűz megáldása, majd arról 
a húsvéti gyertya meggyújtása. A húsvé-
ti gyertya (minden résztvevőnél van) jel-
képezi a feltámadt Jézust. A templomba 
való bevonulás után énekli a pap a húsvé-
ti öröméneket.
2. Igeliturgia
Az Igeliturgiában kilenc olvasmány talál-
ható. Hét az ószövetségből, egy szentlecke, 
és az evangélium. A Szentlecke előtt meg-
szólalt az orgona, harangok és a csengők is, 
amik nagycsütörtök óta hallgattak. A Szent-
lecke után felhangzott az alleluja (az örven-

„Feltámadt Krisztus”
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dezés éneke), ami egész 
nagyböjtben nem szere-
pelt a liturgiában. A pré-
dikáció után a keresztsé-
gi igék megújítása követ-
kezik.
3. Keresztségi liturgia
Ha vannak keresztelen-
dők, akkor itt történik meg 
a keresztelés. Ez is ősi 
hagyomány, mivel régen 
mindig húsvét vigíliáján 
keresztelték meg a jelölte-
ket. Megáldják a kereszt-
kutat és a szenteltvizet.
4. Eukarisztia liturgiája
Innen a mise a hagyományos rend szerint 
folytatódik, de sokkal ünnepélyesebben.

5. Körmenet
Ez nem tartozik szervesen a vigíliához, de a a 
mise végén körmenettel lehet hirdetni a világ-
nak, hogy feltámadt Krisztus.!            b.s.

Mithras hangversenyek honi  és 
külhoni templomainkban

2015. május 25-én, pünkösd másnapján ismét 
hallhatta Jánoshalma zenét kedvelő közönsége a 
Mithras Kórust Karsai Péter vezetésével, ezúttal a 
Szent Anna katolikus templomban. 

Az est első részében a női kar szólaltatott meg 
néhányat  Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos La-

jos művei közül, majd Hardy-Horváth Mária ének-
művész  lélekemelő barokk  és romantikus áriákat  
énekelt. A már jól ismert művésztanárok – Juhász-
né Zelei Judit és Kovács Andrea – kísérték előadá-
sát, majd kétkezes zongoradarabokkal szereztek 
szép élményt a közönségnek. 
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A továbbiakban a női kar férfiszólammal kiegé-
szülve  vegyeskari műveket adott elő elsősorban 
20. századi szerzőktől.

A hirtelen jött (de aranyat érő) májusi zápor elle-
nére is szép számú hallgatóság gyűlt össze, amely 
hosszas tapssal jutalmazta a szereplőket. Majd 
Menyhárt Sándor plébános úr méltatta igen ked-
ves szavakkal a közreműködőket. Kiemelte, hogy 
mennyire fontos a tehetséggel,  művészi érzékkel 
megáldott emberek közösséget építő tevékenysé-
ge, ami önkéntes szolgálatként értékelhető. 

A hangversenyt jótékony céllal rendezte 
a  Mithras Kórus. Az est bevételét a  kárpátaljai 
Rafajnaújfalu felújításra váró óvodájának javára  
ajánlja fel a közösség. 

2015. június 6-án Bácskatopolyán a Sarlós Bol-
dogasszony templomban adott nagy sikerű hang-
versenyt a Mithras Pedagógus Kórus a testvér-
városi kapcsolat keretében. Miután templomban 
került sor a fellépésére, műsoruk nagy részét egy-

házi témájú művek alkották. Az est folyamán - a 
tőlük megszokott magas színvonalon- művésztaná-
raik, Juhászné Zelei Judit, Kovács Andrea  és ven-
dégművészük, Hardy-Horváth Mária is közremű-
ködtek. 

 Igazán méltó módon és hitelesen ünnepelték a 
Nemzeti Összetartozás Napjához közel a magyar 
nyelv és zenekultúra nemzetalkotó erejét.

Köszönet mindezért többek között a őket kísé-
rő Czeller Zoltán polgármester úrnak,  Benda Dé-
nes jegyző úrnak. Örömmel üdvözölték körükben 
Menyhárt Sándor plébános urat is, aki igazán mű-
értő módon lelkesítette csapatukat.

A  topolyai múzeum munkatársai nagyon nagy 
szeretettel fogadták a kórust. 

Lelkes amatőr fotós, Vas Károly úr örökítet-
te meg a fellépés pillanatait, ezekből a fotókból 
mellékelük  a felső képünket, mely a topolyai fel-
lépésre való bevonulás pillanatait örökítette meg. 

Juhász Katalin
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Úrnapi körmenet

400W-os klub

Péntek késő délutánonként összeülnek a fiatalok a Don Bosco klubban, és különféle közösségi, társas- 
és kártyajátékkal játszanak. Az újabb tagokat megtanítják minden játékra, és néha mini bajnokságot is 
rendeznek. Érdeklődni a klub felől Szabó Martinnál és Sánta Józsefnél lehet.

A pünkösdöt követő tízedik nap Úrnapja, az 
Oltáriszentség ünnepe. Ebben az évben júni-
us 4, csütörtököt követő vasárnap, 7-én ün-
nepeltük. Mons Menyhárt Sándor plébános  
által hordozott Oltáriszentség elé a leányok 

virágszirmot hintettek.
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Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 

Az intézmény pedagógusai húsvétot megelőző 
hétvégén lelkigyakorlaton vettek részt Tiszaújfa-
lun. A nyugodt, csendes kolostori környezet lehe-
tőséget adott önmagunk jobb megismerésére, Is-
tennel és pedagógustársainkkal való kapcsolataink 
mélyítésére.

A nyitószentmisét Kéri Vencel tiszaalpári plébá-
nos atya celebrálta, ami külön öröm volt számunk-
ra, hiszen régen látott egykori káplán atyánkkal 
találkozhattunk. A két nap témája Jézus hegyi be-
széde volt, amelyről Mons. Menyhárt Sándor plé-
bános atya segítségével elmélkedtünk.

A nyolc boldogságra vezető út

Nagyböjti lelki nap iskolánkban
Gyermekeink március 27-én lelki 

nappal is készültek a feltámadás ünne-
pére. Ezt megelőző csütörtökön a na-
gyobbak szentgyónáshoz is járulhat-
tak. Vendégünk volt Széchenyi Attila 
(jánoshalmi születésű) kiskunhalasi  
(felvételünkön) és Kiss István mély-
kúti káplán atyák, akik segítségével 
a gyermekek lelkiekben töltekeztek 
húsvét előtt. Köszönjük, hogy velünk 
töltötték ezt a tartalmas, szép napot!
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 Anyák napja az óvodában és az iskolában

Május első vasárnapja az édesanyáké.  A gyer-
mekek igyekeztek megköszönni édesanyjuknak azt 
a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig 
lehet kifejezni. Dalokkal, versekkel és saját ké-
szítésű ajándékokkal lepték meg az édesanyákat, 

nagymamákat. 
Május a Szűzanya hónapja, ezért nem feledkez-

tünk meg égi édesanyánkról, Szűz Máriáról sem. 
Imával, énekkel fejeztük ki szeretetünk, tisztele-
tünk Mennyei Édesanyánk iránt. 

Május 17-én a Szent Anna Katolikus Általános 
Iskola negyven tanulója járult először szentáldo-
záshoz. Mindenki nagy örömmel várta ezt a csodá-
latos napot, amikor a gyermekek először vehették 

magukhoz Jézus testét. Szüleiktől egy-egy Szent-
írást kaptak ajándékba, majd a szentmise után bol-
dogan fogyasztották el a finomságokat, melyre 
Sándor atya vendégelte meg őket.

Elsőáldozás
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Te Deum és 
ballagás

Intézményünk június 21-én 
tartotta hálaadó szentmiséjét, 
valamint ekkor ballagtak el az 
iskola nyolcadikos tanulói.

„Hagyd nyitva az ajtót to-
vábbra is Istennek!”- adta út-
ravalóul szentbeszédében Fő-
tisztelendő Menyhárt Sándor 
plébános atya a végzős diá-
koknak. Az iskola összes ta-
nulóját bíztatta, hogy nyáron 
is imádkozzanak, és térjenek 
be bátran a templomba. Hor-
váthné Sörös Anita igazga-
tónő kiemelkedő tanulmányi 
eredményükért és példamuta-
tó magatartásukért Pro-Meritis 
díjjal jutalmazta Horváth Mar-
cellt és Csiszár Dánielt. Emel-
lett az intézmény támogatásá-
ért Szlávik Gyula és Szlávikné 
Hemző Erzsébet Pro-Schola 
díjban részesültek. 
(fotó: Samu Kriszta Fanni)

„Szívvel és lélekkel a gyermekekért” 
emlékplakett 2015.

A „Szívvel és lélekkel a gyermekekért” emlék-
plakettet minden második évben egy olyan óvo-
dapedagógusnak ítéljük oda, akit a nevelőtestület 
meghatározott szempontok alapján arra érdemes-
nek tart. Az idén egyöntetű vélemény alapján, ezt a 
díjat Csizovszki Lászlónénak ítéltük.

Kati 2000 júliusa óta dolgozik óvodánkban, 
előbb vezetőként majd 2007 óta óvodapedagógus-
ként. Akkori vezetőként megalapította 2004-től a 
„Szívvel és lélekkel a gyermekekért” alapítványt.  

Kialakította óvodánk arculatát, tovább építette 
az alapokat, rendkívül sok tekintetben hozzájárult 
ahhoz, hogy óvodánk jelenlegi fényében ragyog-
jon a gyermekek, a szülők és az itt dolgozók örö-
mére. 

Szűnni nem akaró tudásszomja, rugalmassága, 
kitartásának bizonyítéka, hogy mindig tudott ha-
ladni a korral, nem rettent meg az új kihívások-
tól, szakértő, majd szaktanácsadó lett, elmélyedt 
az informatika rejtelmeiben, és a pedagógus élet-



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK22. ol dal 2015. Búcsú

A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában 
2015. június 25-én tartottuk meg tanévzáró ün-
nepségünket. Horváthné Sörös Anita az alábbi 
verssel köszönt el a gyermekektől:

. „Kisdiák, nagydiák,
tiéd az egész világ!
Adjon Isten egészséget,

az égre sok fényességet,
lombok alá hűvös árnyat!
Hogyha vége lesz a nyárnak,
csupa szépet, jót meséljünk,
amikor majd visszatérünk!”
(Udud István)

Tanévzáró ünnepség

pályamodell útjára is bátran lépett, óvodánk egyet-
len mesterpedagógusa lett. A nyugdíjba vonulá-
sa előtt meg kell ragadnunk az utolsó lehetőséget 
arra, hogy valami úton-módon kifejezzük hálánkat 
és köszönetünket az együtt töltött dolgos évekért. 
Ez a díj pedig a jól megérdemelt jutalom. 

Mi is szívvel és lélekkel adjuk.
Mindannyiunk nevében köszönöm a Jóistennek, 

hogy megismerhettük, és ennyi mindent tanulhat-
tunk Katitól. Gratulálunk!

Gyetvainé Kaszás Eszter
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A tanév véget ért, tanulóink a jól megérdemelt 
vakációt töltik. Kipihenik mindazt a sok munkát, 
mellyel igazán szép eredményeket értek el. Isko-
lánk tanulmányi átlaga 4,27, ami még a korábbi 
éveknél is jobb. Diákjaink közül változatlanul so-
kan, 64 gyermek, azaz tanulóink  22%-a ért el ki-
tűnő minősítést.

A magatartás jegyek átlaga 4,35 és a szorgalo-
mé 4,29. A tanulók felének a tavalyihoz hasonló-
an példás a magatartása. A szorgalom terén jelentő-
sen javítottunk az előző évhez képest, hisz a diákok 
42%-a példás szorgalmú. Tanulóink 28 szakköri 
csoportban fejleszthették tehetségüket. A háziver-
senyeken túl diákjaink részt vettek még sok kül-

ső megmérettetésen is: Mike Márk a megyei me-
semondó versenyen apród címet szerezte meg. 
Horváth Marcell a Bács-Kiskun Megyei Matemati-
ka Verseny döntőjében 9., Hajnal Bálint 13. helye-
zést ért el. Faddi Bálint, Varga Bence és Horváth 
a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen szép ered-
ménnyel öregbítette iskolánk hírnevét.

Sportolóink is igyekeztek dicsőséget szerezni 
iskolánknak a Hunyadi Terematlétika Versenyen, 
Kiskunhalason a játékos ügyességi versenyen, 
Kiskunmajsán a körzeti diákolimpián, a Hittanos 
Olimpián, a Luca Kupán – ahol a felsős fiú foci-
csapatunk első, a felsős lány kézilabda csapat má-
sodik helyezést ért el. A Rákóczi Hadnagya Kupa 

Minden tanév végén számadást végzünk, és 
fenntartónknak beszámolót készítünk arról, mit 
is végeztünk az adott évben, milyen sikereket ér-
tünk el.

A „siker” szón elmélkedve egy idézetet találtam:
„Van, ami nem számít sikernek. Mondjuk a hír-

név, vagy a pénz, vagy a hatalom. A siker az, ha 
reggel felébredve olyan izgalommal készülsz a te-
endődre, hogy szinte kirepülsz az ajtón. Ha olya-
nokkal dolgozol, akiket szeretsz. Ha kapcsolatba 
lépsz másokkal, és hatással vagy rájuk. Ha képes 
vagy megérinteni olyanokat, akikkel csupán az ál-
motok közös. Ha este úgy fekszel le, hogy elége-
dett vagy a munkáddal. A siker öröm, szabadság és 
barátság. És a siker szeretet.”

Ezek alapján – Istennek hála – úgy érzem, óvo-
dánk sikeresnek mondható. 

Nagyon büszke vagyok nevelőtestületünkre, 
mert nemcsak kíváncsiságuk, érdeklődésük, szak-
mai elhivatottságunk, a sok továbbképzésen való 
részvételünk bizonyít, de közösen, együtt, egy-
mást segítve új ötleteket keltettünk életre, hisz 
„egyemberként” álltunk ezek mellé, így óvodánk-
ban valódi, kreatív „team-munka”valósult meg, 

amit a jövőben tovább kívánunk folytatni, fejlesz-
teni ( „Terményhét”, Nyílt (zöld) nap leendő ovi-
soknak, Videó készítése az óvodáról).

Alkalmazotti közösségünk és a szülők rendkí-
vüli összefogásának köszönhetően a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is szépítettünk új óvodánk udvarát, 
mely igazi csapatmunka volt.
Büszkék lehetünk arra is, hogy a kor kihívásainak 
megfelelve, innovatív szemlélettel a játékos angolt 
háromféle módon is megvalósítottuk:
- a Katicabogár csoportban a mindennapokba sző-

ve 
- délutáni tehetséggondozás középsősöknek
- délutáni tehetséggondozás nagycsoportosoknak

Csizovszki Lászlóné – nevelőtestületünk egy-
hangú döntése alapján – „Szívvel és lélekkel a 
gyermekekért”emlékplakettet kapott, valamint ki-
érdemelte „Jánoshalma város kiváló pedagógusa” 
címet is. Boldog nyugdíjas éveire Isten áldását kér-
jük!

Gyetvainé Kaszás Eszter
óvodai tagintézmény-vezető

Évértékelő – Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola
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elődöntőjében a 8. 
osztályos fiúkból 
álló focicsapatunk 
a harmadik helyet 
szerezte meg. Az is-
kolánkban megren-
dezett kerékpáros 
kupán a fiúk közül 
Szlafkovszki Ró-
bert, a lányok kö-
zül Török Leonetta 
szerzett első helye-
zést. Kiemelkedő 
sporteredményt tud-
hat magáénak Fülöp 
Bianka, aki a Diák-
olimpia Kéttusa megyei döntőt megnyerve orszá-
gos döntőben állt rajthoz. Az úszásban hatodik 
helyet szerzett, összesítésben a 21. lett. Ez egy or-
szágos döntőben is igen szép eredmény! Gratulá-
lunk neki!

Tantestületünk Szent Anna-érmet adományozott 
azoknak a tanulóknak, akik három vagy több igaz-
gatói dicséretben részesültek a tanév során. Bronz 
fokozatot ért el Dobos Kende Vajk, Hajnal Bálint 
és Szlávik Gyula. Ezüst fokozatot: Kovács Kriszti-
na, Berta Jázmin, Mike Márk.

Pedagógusaink nagy része is jól megérdemelt 
szabadságát tölti, igyekszik feltöltődni a munkás 
tanév után. Az óvoda-iskola átmenet megköny-
nyítésére pedagógusaink (óvó nénik és tanító né-
nik közösen) feladatgyűjteményeket készítettek 
nagycsoportos ovisaink részére, melyek segítik a 
gyermekek feladattudatának/feladattartásának fej-
lődését, elősegítik az iskolába lépéshez szükséges 
készségek, képességek alakítását.

A tanév nagy sikerének tekintjük, hogy tanuló-
ink aktív résztvevői lettek a szentmiséknek, egyre 
többen járnak szívesen a liturgiákra, és jónéhányan 
megérezték a Jézussal való személyes kapcsolat je-
lentőségét. 

A nyolcadikosok továbbtanulásra való felkészí-
tése már 5. osztálytól intenzíven, tervszerűen tör-
ténik. A 7. és 8. osztályosoknak rendezett pálya-

választással, kapcsolatos bemutatókon vettek részt 
tanulóink, az érdeklődés jelentős volt. 

Az idén is megrendeztük hagyományos Szent 
Anna énekversenyünket, ahol egyházmegyénk öt 
iskolájának diákjai mutatták meg tehetségüket. 

Munkánk eredményeként napi rutinná vált a sze-
lektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag palack és 
elem), ezeken keresztül a környezettudatos maga-
tartás is kialakulóban van diákjainkban.

Az idei tanévben bevezetett képesség szerinti 
csoportbontás – a szülői visszajelzései alapján is 
– hatékonyan működik. Az élet-hosszig tartó tanu-
lásra való felkészítés – mely saját fejlesztésű prog-
ramunk – második éve igyekszik tanulóinkat a 
gyakorlati életben hasznosítható tudással felruház-
ni, ellensúlyozandó a virtuális világ hatását.

Ugyanakkor lépést tartunk a korral, használjuk a 
technika adta lehetőségeket, s igyekszünk megtaní-
tani gyermekeinket ezek értelmes felhasználására: 
az IKT eszközökkel felszerelt oktatási környezet 
kialakítása folyamatos.  A tárgyi környezet fejlesz-
tése és programok anyagi feltételeinek biztosítása 
céljából sikeresen pályáztunk ebben a tanévben is: 
a TIOP pályázat keretében 9 db tanári notebook, 4 
db tantermi csomag érkezett, így már csak 4 tante-
remben nincs projektor. KEOP és TÁMOP pályá-
zatokon nyertünk további 32.698.456 Ft-ot.

Nagy gondot fordítunk tanulóink biztonságára: 
az épület és az eszközök folyamatos állagmegóvá-
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sa, baleseti források megszüntetése mellett minden 
sérülést eredményező esetet alaposan kivizsgá-
lunk, s a levont tanulságokat beépítjük napi gya-
korlatunkba (súlyos baleset nem is történt). Igény-
be vesszük a technika adta lehetőségeket is: a 
kerékpártároló után bekamerázásra került az udvar 
és mindkét szinten a folyosó is. (A kerékpártáro-
ló kamerákkal való felszerelése óta nem „viccelőd-
nek” diákjaink egymás biciklijének megrongálásá-
val, ebből okulva megelőzés céljából szereltük fel 
a többi kamerát.)

A tavaly végzett diákjaink középiskolai eredmé-
nye jó, a 4,14 tanulmányi átlagú osztály középis-
kolában 3,35-ra teljesített félév-kor, tehát még 0,8-
et sem rontottak. Idén ballagott diákjaink 11%-a 
gimnáziumban, 60%-a szakközépiskolában, 29%-
a szakképző intézményben folytatja tanulmányait, 
vagyis 71 %-uk érettségit adó intézménybe került. 
A beiskolázás eredményeképpen jövőre nagy lét-
számú első osztályt indítunk.

A minőségfejlesztés keretében elvégzett elége-
dettségi mérés során a szülői elégedettség 83%, 
míg a pedagógusoké 89,3% lett, ami jónak minő-
síthető.

Tanulóink 2014. évi kompetenciamérésének 
eredményét értékelte az Oktatási Hivatal február-
ban: a 6. évfolyamos tanulók mind matematikából, 
mind szövegértésből jóval az országos átlag felett 
teljesítettek, míg a 8. évfolyamos tanulók mindkét 
területen az országos átlagnak megfelelően. Ebben 
a tanévben megújult a tanulók fizikai állapotának 
országos mérése, melynek eredményeképpen pon-
tos képet kaptunk diákjaink fittségi állapotáról, a 
fejlesztendő területekről. Az országos idegen nyel-
vi mérésre az idén először került sor, összehasonlí-
tó adatok még nem állnak rendelkezésre.

A tanév során három külső ellenőrzés történt in-
tézményünkben: törvényességi ellenőrzés a kor-
mányhivatal, hatósági ellenőrzés a MÁK részéről, 
s megtörtént a fenntartó által elrendelt könyvvizs-
gálat. Hiányosságot, jogszerűtlenséget egyik sem 
állapított meg.

A diákönkormányzatunk működése évről évre 
magasabb színvonalú. Gyermekeink itt megtanul-

ják a közös ügyek intézésének módját, az együtt-
működést és a döntésekért való felelősségválla-
lást. Hagyományos rendezvényük (amelybe persze 
partnerként a szülők és a pedagógusok is bekap-
csolódnak) a kerti ünnepség, mely az idén az utób-
bi évek egyik legnagyszerűbb rendezvénye volt. 

A szülőkkel ebben a tanévben is sok közös si-
kertértünk el. Ősszel a kerékpártárolót fejeztük be, 
s az ő segítségükkel ebben a tanévben is ellátoga-
tott a gyermekekhez a Mikulás. A farsangokon fer-
geteges hangulatban voltak diákjaink, melyben 
szintén nagy részük volt. Az idén is volt kerti parti, 
ahol mindannyian együtt lehettünk: tanulók, szü-
leik, nagyszüleik, testvéreik és az intézmény dol-
gozói. Sokféle pedagógusnapon jártam már az 
elmúlt negyedszázadban, de a legmeghatóbb, leg-
bensőségesebb számomra a mi szüleink által szer-
vezett ünnepség. Kollégáim nevében is köszönöm, 
hogy kifejezik szeretetüket és tiszteletüket a gyer-
mekeiket tanítóknak színvonalas műsorral, virág-
gal és sok-sok finom süteménnyel. És köszönni-
valóm van azért is, hogy vannak olyan bölcsek és 
önzetlenek, hogy a tankönyvellátás során felmerült 
nehézségeket megértik, s nem a jogaikhoz ragasz-
kodnak, hanem felülemelkedve anyagi érdekeiken 
a közös célt látják: a gyermekeink fejlődését. Kö-
szönöm a felajánlott könyveket!

 
Kedves Olvasó! 
Amikor kezedbe veszed e frissen megjelent 

kiadványt, jó, ha tudod, mi – hét pedagógus és 
Sándor atya – éppen 70 gyerekkel táborozunk a 
Balatonnál Fonyódligeten, s már 3. hete 2-2 pe-
dagógusunk biztosít a nyári napköziben tartalmas 
időtöltést 25 diáknak. Bár ez nekünk nem nyaralás, 
hanem munka, mégis sok-sok örömöt ad. 

Szeretném, ha tudnád: 
hálás vagyok Istennek azokért a gyermekekért, 

akiket nekem ad!

Sörös Anita
igazgató
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1972 június 11-én vasárnap, Barnabás nap-
jának délutánján kettő órakor bekopogtattam a 
jánoshalmi plébánia ajtaján – szerettem volna be-
szélgetni a plébánosunkkal.

Az idős pap fogadott.
– Laudetur Jesus Christus!
– In aeternum, Amen! Miért jöttél?
– Kedves Gellért Atyám! Nem gyónásra jöttem, 

de szeretnék beszélni Önnel!
– Milyen okból?
– 1970 októbere óta megjelentek Kiskőrösön 

verseim, ám azóta hiában küldtem írásokat hetila-
pokba és folyóiratokba: nemcsak nem közöltek, de 
kritikákat és véleményeket se küldtek nekem.

– Költőnek, írónak tartod magad?
– Dehogy, Gellért atya! Szakközépiskolás diák 

vagyok Kiskőrösön.
– Ki is vagy? Isten óvjon! Jársz szentmisére?
– Árpás Károly vagyok, sajnos, nem járok. El-

ment a kedvem a ministrálástól is, hiszen óhatatla-
nul meghalt az apai nagyapám. Viszont tavaly, mi-
kor másodikos voltam, akkor kollégista barátom, 
Pintér Károly sokszor meghívott az evangélikus 
biblia-órákra.

– Át akarsz térni?
– Dehogy! Jánoshalmán dr.Udvardy József meg-

tanított a hittanórákon, hogy mit is jelentene kato-
likusnak lenni. Később, 1969-ben meg is bérmált 
Györgyként, mint csanádi püspök. Ezzel tágult a 
nevem, hiszen apai nagyapám révén József ke-
resztnevet is kaptam, ám egyik se került bele a 
személyi igazolványomba. Kedves Gellért atyám! 
Nem kívánom bűneimet kiemelni, de tavaly előtt 
szeptembertől koedukált kollégiumba kerültem. 
Egy hajósi református pap lánya megengedte, hogy 
hozzá érjek, de nem léptem vele nemi kapcsolat-
ba. Tavaly ősszel egy izsáki lánnyal kezdtem jár-
ni, de szexuális kapcsolatot nem létesítettem vele. 
Ám verseimben igyekeztem kifejezni érzéseimet.

– Kedves Károly hívem! Ha költőnek tartod ma-
gad, akkor miért nem követed Illyés Gyula példá-

ját? Mert nemcsak nemzeti költőnek tartja magát, 
hanem ragaszkodik a krisztusi felebaráti szeretet-
hez is.

– Drága Gellért atya! Én nem merek belemerülni 
a nemzetiségi létbe: nem csak mert anyaországi va-
gyok, hanem alig jártam a határainkon túl. Ugyan 
édesapám Irén húga Romániába szökött a férjével, 
néha meglátogattuk Lugoson. Voltam Jugoszláviá-
ban Sztara Moravicán  édesapám katona-cimborá-
jánál, ám nem jutottam el Csehszlovákiába, pedig 
apai nagyapám Érsekújvár melletti Dögösről jutott 
el Jánoshalmára. Ám a nemzetiségi, kisebbségi lét 
helyett fontosabbnak tartom Kölcsey Ferenc nyo-
mán a nemzeti egységet.

– Ezekről verseidben is írsz?
– Drága Gellért atya! Hogyne. Csak az a gond, 

hogy hiába szerkesztenék meg egy verseskötetet: a 
szocialista világban nincsen esélyem a megjelen-
tetésére.

– Melyek a politikai kapcsolataid?
– Ugyan KISZ-tag lettem 1969 szeptemberétől 

a kiskőrösi Petőfi Sándor Mezőgazdasági Szak-
középiskolában, de ez nem jelent terhelést, hiszen 
kisdobos-avatásom az elsőáldozói ünnepség után 
volt; úttörő-avatásom nem zárta ki a bérmálkozá-
somat. Ám közeledvén a nagykorúsághoz, párttag 
véletlenül se szeretnék lenni.

– Nem a kecskeméti piaristáknál tanulsz; ám 
nem szeretnél a szegedi papi szemináriumba ke-
rülni?

– Drága Gellért atya! Nem tekintem példakép-
fejlesztésű személyképzésre alkalmasnak magam. 
Az igazság az, hogy keveset járok szentmisére – 
különösen itthon, Jánoshalmán; Kiskőrösön meg 
egyáltalán nem. De nem megyek az evangélikus 
templomba se.

– Kedves Károly hívem! Jó lenne, ha megőriz-
néd a gyermeki nevelésedet! És ha költő akarsz 
lenni, akkor kövessed Mécs László, Illyés Gyula 
és Sík Sándor példáját! Hiszen a művészi, alkotói 
tevékenység drasztikusan nem ütközhet a nevelte-

A nagykorúság útján
1972.06.12.
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téseddel! Fogadd el a címzetes pécsi püspök taná-
csát!

– Drága Gellért atya! Ha kívánja, akkor össze-
másolom mindazokat a verseimet, amelyek nem 
ütköznek a katolikus vallási tanításokkal! Elküld-
hetem önnek postán? Bocsásson meg, de sietnem 
kell haza, mert még a késő délutáni vonattal vissza 
kell mennem a kiskőrösi kollégiumba.

– Várj, Károlyom! Megnézem az adatlapjaim 
között, hogy ki is a kiskőrösi plébános!

– Ne terheljen, Gellért atya! Nem léphetek kap-
csolatba a kiskőrösi plébániával, mert zokon ve-
szik ezt az iskolában! Dominus vobiscum!

– Et cum spiritu tu!
A kamasz elhagyta a plébános szobáját.

Árpás Károly

„Jánoshalma szép helyen van,  
Mert a templom a közepén van!”  
Így mondja a nóta, 
Az én szülővárosomra.

Szent Anna tiszteletére 
Van e templom felszentelve 
Csodás ablak üvegekkel, 
Gyönyörű festményekkel.

Volt szerencsém Európa  
Országaiba eljutni. 
Templomaik elbűvöltek,  
De nekem ez az igazi.

Kicsi gyermekkorom óta, 
Mikor anya elvitt oda,  
Ez nekem a legeslegszebb, 
az egész Földkerekségen.

Ha belépek az ajtón 
– Szavakba nehéz önteni –  
Benn, az áhítatos csend, a  
Béke szigetét jelenti.

Hatalmas a belső tere, 
Sok jó ember elfér benne. 
Gyermekkorom szép emléke, 
Elkísér, tudom, örökre!

„A vasárnapi szentmisén, 
Nagyapám mellett álltam és.  
Arra vártam ünneplőbe, 
Jézus költözzön szívembe.”

Szentmisén az orgona szól, 
Hangja szárnyal az ég felé. 
A lelkem is vele szárnyal, 
Viszi szívemet az Úr elé.

Esedezik oltalmáért, 
Hogyha tán olykor vétkeztem,  
Ajándékul felajánlja, 
Lakjék mindig szívemben!

Jánoshalmi asszony vagyok,  
Jánoshalmán születtem, 
Kiskoromtól ez idáig, 
Itt éltem le az életem.

Bárhova vezet a sorsom, 
Mindig csak ide vágyódom. 
Ha megszólal a harangja, 
Szívem, lelkem megnyugtatja!

Hátra lévő időmet is 
Itt szeretném eltölteni, 
Mert nekem JÁNOSHALMA, a  
Világ közepét jelenti!

2015.06.22.
Gaics Mihályné

JÁNOSHALMA
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JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
     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: 
Menyhárt Sándor 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:  
Évente három alaklommal

 2015. június 28-án vasárnap a Szent Anna templomban a nemzetközi hívő közösség előtt muta-
tott be szentmisét Mons. Menyhárt Sándor plébános úr. A szertartás különlegességét a lengyel, 
délvidéki és más történelmi vidékeinkről érkezett híveken kívül növelte, hogy ekkor adták át a 
temerini Kertbarátkör ügyes kezű asszonyai azt a szép oltárterítőt, amelyet Jánoshalma testvér-
város katolikus templomának az oltárára készítettek. Ezúton is hálásan köszönjük Nekik ezt a 
nagyon szép ajándékot! Isten fizesse meg jóságukat!

Kedves 
Gyerekek!

Július 25-én, szombaton 20 órától az Imre Zoltán Művelődési Központban egyházközségi batyus bált (belé-
pés egy tányér szendviccsel vagy süteménnyel, egy üveg üdítővel, és családonként egy olyan tombola tárgy-
gyal, amit te is szívesen megnyernél) rendezünk. A templom búcsúra hazatérők számára találkozási lehetőség 
is lehetne. Rég látott emberekkel újra találkozni. Erre hívok kicsiket és nagyokat                Sándor atya plébános

Délvidéki testvéreink adománya

Pisti igyekszik a nyalánksá-
gokkal mielőbb kijutni a  labi-
rintusból. Ha szeretnél segíteni 
neki, fogj egy ceruzát; és raj-
zold meg az utat, amelyen kiér-
het az útvesztőből, mielőtt el-
olvadnak a fagylaltok! Merre is 
kell mennie?
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