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fűthetővé vált. Új borítást kapott a teljes ol
dal, fal és tetőszerkezet, és teljes elektromos 
hálózati felújítás is történt. A  hátsó részből 

nyíló lépcsőházban – az Örökségvédelmi Ha
tósággal egyeztetve – minden az eredeti álla
potába lett visszaállítva.

Kedves Olvasó!

A  CiNKe újság rendkívüli, rendhagyó számát 
tartod a kezedben, hiszen még sosem volt arra 
példa, hogy ősszel jelenjen meg a lap. Májusra 
terveztük a megjelenést, az élet azonban felül
írta a terveinket. Ez a szám most egyrészt azo
kat a cikkeket tartalmazza, amelyeket tavasszal 

szerettünk volna publikálni, másrészt azokat 
az alkotásokat, írásokat is, amelyek a karantén 
alatt születtek. Néhány cikk tehát már aktua
litását vesztette, de nem szerettük volna, ha a 
megírásukba fektetett energia kárba vész, ezért 
döntöttünk a megjelentetésük mellett.

Kellemes időutazást kívánunk!
A szerk.

Befejeződött a Miasszonyunk 
Zárdatemplom felújítása
A Magyarország Kormánya által a Zirci Cisz
terci Apátság részére biztosított forrásnak 
köszönhetően megújult a Zárdatemplom 
homlokzata és egyúttal minden belső tere 
is. A  homlokzaton egyrészt tisztítás történt, 
másrészt pedig madárvédő berendezéseket 
helyeztek el. Megújult a templom lépcsőháza, a két 
oratórium, valamint a templom belső részében a 
freskók tisztítására és visszarögzítésére is sor 
került. Ennek köszönhetően a templom ismét 
biztonságosan használható. Az oratórium nyí
lászáróit kicserélték, az első emeleten felcsi
szolták a parkettát, és korszerűsítették a vilá
gítást. A  második emeleten új padlórendszer 
került kiépítésre, valamint gépészeti felújítás 
is történt, melynek eredményeként a terem 

„Már óvodás vagyok!”
Az óvodakezdésről és az óvodaérettségről

Sokunk gyermekkori nagy kedvencei közé 
tartoztak Janikovszky Éva könyvei. Az egyik 
népszerű művének címe: Már óvodás vagyok! 
Jogos a felkiáltójel. Érzelmileg valóban felfo
kozott időszak az óvodába lépés. A  család elé 
feladatot állít, öröm és kihívás is egyben.

Néhány szempont felsorolásával, segítő 
gondolatokkal szeretném ezt az időszakot 
megkönnyíteni. Azok a gyerekek, akik már 

bölcsődébe jártak, kicsit „edzettebbek”. Volt le
hetőségük megtapasztalni az elválás fájdalmát, 
a közösséghez való alkalmazkodást. (Azt, hogy 
ez ilyen kis korban jóe a gyermekeknek, most 
nem fejteném ki.)

Az otthon melegéből érkező kicsiknek most 
kell átélniük a leválás, eltávolodás élményét. 
Gyermekenként más és más a beszoktatás idő
tartama, van, akinek néhány nap, van, akinek 
néhány hét is szükséges. Óvónői tapasztalat az, 
hogy nem érdemes nyújtani ezt az időszakot. 
Mindenképpen el kell fogadni a pedagógus ajánlását, 

ELŐSZÓ GYANÁNT…

EZEK MI VAGYUNK
I N T É Z M É N Y I  Ö S S Z E S

PICINKE OLDALAK
 M E S É L  A Z  OV I
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Tanulni, tanulni, tanulni – Vagy 
mégsem?

Az első iskolaévben nem várható el a gyerekek
től, hogy egész nap a tanulással foglalkozzanak. 
Az óvodából általános iskolába vezető úton is 
fontos betartani a fokozatosság elvét.

Az 1. osztályosoknak még nem javasolt az 
iskola melletti külön foglalkozás, maximum 
a heti egy alkalommal történő sportolás, ha 
igényli a gyerkőc, de főleg a szabad játék az, 
amivel levezetheti a feszültségét.

Mindig beszélgessünk az iskolában történ
tekről! A gyermek várakozását, lelkesedését saj
nos sokszor letörik az első hetek az iskolában, 

amikor szembesül a kötöttségekkel, a folyama
tos feladatokkal és versenyhelyzettel, valamint 
a monotonitással. Engedjük, hogy feszültségét 
megfogalmazhassa és – elfogadott keretek közt 
– levezethesse!

Támasszunk felé reális és jól megfogalmazott 
elvárásokat, de ne büntessük a hibákat, főleg az 
első szárnypróbálgatásoknál!

A jutalmazás formája elsődlegesen a dicséret 
legyen, és ne tárgyi jutalom!

Igyekezzünk a gyermek önmaga felé irányu
ló elvárásait racionális keretek között erősíteni, 
hogy ne a mi kedvünkért tanuljon, hanem saját 
maga miatt (ez később nagy segítség lesz)!

Forrás: www.webbeteg.hu

hiszen ő az, aki a gyermekkel a napot eltölti, látja 
a fejlődést . Nagyon fontos a következetesség. 
A  beszoktatás „lépcsőfokain” mindig felfelé 
kell haladni, nem jó a visszalépés. Amit már ér
zelmileg, értelmileg elért a gyermek, az legyen 
mindig a kiindulási alap a következő szinthez. 
Mennyi időt töltsön a kisgyermek az óvodá
ban, étkezzene vagy aludjone már ott: ezeket 
mindig az óvodapedagógussal megbeszélve kell 
eldönteni.

Miért fontos, hogy a kisgyermek óvodaérett 
legyen? Mert a beszoktatáshoz hasonlóan ez 
is egy fejlődési lépcsőfok. A  gyermek fejlődé
sében egy következőt előz meg: az iskolaérett
séget. A  későbbiekben sok plusz erőfeszítéssel 
leküzdhető hátrány lehet, ha nem éretten kezdi 
az óvodát.

Felsorolás szintjén a következők az érettség 
mutatói: „ (…) tudja a nevét, – megismeri ru
háját, holmiját, – a felnőtt segítségével tud öl
tözni, vetkőzni, – segítséggel ki tudja fújni az 
orrát (nem a száján, hanem az orrán), – kis se
gítséggel, de önállóan eszik kanállal, – a kenye
ret tudja harapni, szilárd ételt rendesen megrág, 
– tud pohárból inni, – segítséggel mos kezet és 
törülközik, – a saját személyiségével kapcsola
tos teendők ellátásában aktívan együttműködik 
az őt gondozóval, – egyszerű kommunikáció
ra képes. Kritikus kérdés a szobatisztaság és a 
cumi. Korábban az óvodába lépés feltétele volt 

a szobatisztaság, – ez 3 éves gyerekekre vo
natkozott. A szülő – gyerek egymásra hangolt 
kapcsolatában a legtöbb gyermek 3 éves korára 
már megbízhatóan szobatiszta.” (További szem
pontok olvashatók intézményünk honlapján 
található Együtt nevelünk – kiscsoport című 
dokumentumban.)

És még egy nagyon fontos kérdés: miben 
segít az óvodapedagógus a szülőknek? Az óvo-
dapedagógusok a 3-7 éves gyermekek neveléséhez 
értő SZAKEMBEREK . Sok év tanulás, folyamatos to-
vábbképzések, rengeteg tapasztalat: ezeken alapszik 
az a tudás, melyre a szülők biztos számíthatnak, ha 
a gyermekük fejlődésének követéséről van szó . Az 
óvónők folyamatosan fi gyelik a gyermekeket 
játék és tevékenységek közben, fejlődési naplót 
vezetnek, ha kell, napi szinten konzultálnak a 
szülőkkel. Vagyis minden gyermek esetében 
látják a fejlődés, érés állapotát. Ezért fontos, 
hogy ha a pedagógusok jelzik a fejlődésben 
észrevehető problémát, azt segítő szándékkal 
teszik. A  szülőkkel közös konzultáció után, a 
megfelelő szakemberhez irányítják a gyerme
ket. Ezzel segítve a további fejlődést, a problé
mák orvoslását.

Az óvodapedagógusok mottója ez is lehetne: 
„Együtt nevelünk – szeretettel, fi gyelemmel, 
szakértelemmel!”

Nagyné Sellei Krisztina

Mi történik iskolakezdéskor?

Ne várjunk csodákat a gyermekektől
Támasszunk reális elvárásokat a gyermek felé!
Amikor elkezdődött az iskola, fontos, hogy 

a szülő reális elvárásokat támasszon gyermeke 
felé.

Rendszeresen dicsérjük az erőfeszítést!
Emeljük ki az eredményeit!

Figyelmeztessük a hibáira, de ne ezen legyen 
a hangsúly!

Nem szabad azt éreznie a gyermeknek, hogy 
a szülői szeretet és elfogadás a teljesítménytől 
függ.

Az önállóság nem következik be egyik napról 
a másikra, már óvodáskorban el kell kezdeni 
szoktatni a gyermeket arra, hogy a saját dolgait 
rendben tartsa, önállóan öltözzön stb.

Gyerekszáj

Hőguta a fogorvosnál

Fogorvosi szűrővizsgálaton várakozunk a gye
rekekkel.

Hanga: – Jaj, itt borzasztóan meleg van! Tud
játok mit csináltam, amíg vártam? Pirultam!

UFO játék

A  kirakókat, társasjátékot összefoglaló néven 
asztali játékoknak hívjuk az óvodában. Lóci 
kérdése:

Óvó néni, lehet földi játékkal is játszani?

Kellemetlenkedő madár

Dorka: – Van a nadrágomban hátul egy cinke, 
és nagyon szúr!

Huncut angyalok

Ebédkor Kati dadus néni főtt tojást kínál a 
gyerekeknek. A félbevágott tojás lecsúszik a tá
nyérról és az asztalra esik.

Karolina megjegyzi:– Biztosan az őrangyal 
volt!

Kis anatómia

Karolina és Dorka beszélgetnek. Karolina mél
tatlankodva: – A Dorka azt a butaságot mondta, 
hogy a cicijében van a szíve. Kati néni kisegít: – 
Nem, nem, a bordája alatt van a szíve. Hanga 
megerősíti: –Igen, persze, hiszen a testünk tele 
van bordával.

Még egy rundot!

Ebédeléskor kérdezi az óvó néni a gyerekeket, 
hogy ki kér repetát.

Az egyik kisfi ú vagányan szól: – Jöhet mind
egyikből!
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Ó, a portfólió!

Felső tagozatosaink minden évben szembe ta
lálják magukat azzal a feladattal, hogy iroda
lomórára készítsenek egy adott olvasmányból 
úgynevezett portfóliót. Ez a bonyolult névvel 
fémjelzett feladat tulajdonképpen egy kreatív 
alkotófolyamat végterméke, amiben a gyerekek 
nem a hagyományos, kérdésmegtanulandó vá
lasz keretein belül mozognak, hanem a fantá
ziájukra hagyatkozva, saját szemüvegükön ke
resztül közelítik meg és dolgozzák fel az otthoni 
olvasásra feladott könyvet. A  feladatok között 
éppúgy szerepel könyvborító tervezése, mint a 
könyvhöz kapcsolódó, 3Ds tárgy készítése. Ez 
utóbbiakból a tavasszal kiállítást is rendeztünk 
a zsibongóban. S hogy miért hasznos a portfó
lió? Íme néhány dolog, amiben ez az időigényes, 
mégis gyerekcentrikus házi feladat az élen jár:

• kreativitás fejlesztése,
• fl ow átélése,
• szabad választás lehetősége,

Új kollégáink bemutatkozása

Kovács Ildikónak hívnak, Pécsett lakom – a patacsi 
városrészben – a párommal és hétéves kislá
nyommal.

Amióta az eszemet tudom, nagyon szeretek 
rajzolni, festeni (tehát ez a hobbim), de a kreati
vitás minden formája érdekel. Volt szerencsém 
egy pécsi művészeti szabadiskolába járni, még 
18 évesen, itt ismertem meg Lantos Feri bácsit, 
voltaképpen miatta lettem pedagógus.

Ezidáig szintén napközis nevelő voltam, de 
tanítottam rajzot és technikát is több évfolya
mon a Szentlőrinci Általános Iskolában.

Ebben az iskolában a 3.b osztály napközis, 
rajz és technika tanító nénije leszek.

Örülök, hogy itt lehetek, szülőként is nagyon 
jó tapasztalataim vannak erről az intézményről.

Remélem, hasznos tagja leszek a közösség
nek, és sok jó élménnyel és ismerettel gyarapít
hatom a tanulók tudását. Rajzolni jó! ;) :)

Vecsernyés Villő vagyok, az óvodából jöttem át az 
általános iskolába az idei évvel. Az elsősök nap
közis tanító nénije leszek. Nagy izgalommal tölt 
el, hogy milyen lesz az idei év. Kihívásnak tar
tom ezt a feladatot, ugyanakkor hatalmas lehe
tőségnek tartom, hogy kipróbálhatom magam 
egy másik szerepkörben is. Nagyon szeretek 
a gyerekekkel foglalkozni, ezért is öröm szá
momra, hogy több oldalról is megismerhetem 
a pedagógus pályát. Az általános iskolai tanul
mányaimat itt végeztem, ebben az iskolában, és 
nagyon sokan itt tanítanak még a tanítóim 
és tanáraim közül. Kíváncsi leszek, hogy 

milyen lesz a „másik” oldalról szemlélni az 
eseményeket. 

Eddig nagyonnagyon jó tapasztalataim van
nak, mindenki nagyon kedves, segítőkész és 
empatikus. Teljes mértékben kollégaként ke
zelnek, soksok jó tanáccsal látnak el. Inkább 
számomra jelent kihívást az, hogy kollégákat 
lássak bennük és ne a tanítókat, akik elindítot
tak az élet útján, de idővel biztosan sikerülni 
fog ez is. 

VELÜNK TÖRTÉNT
I S KO L A I  M I N D E N N A P O K

Vecsernyés Villő
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• olvasás megszerettetése,
• gyerekek megismerése több oldalról,
• tantárgyköziség,
• egyéniség értékelése,
• fejlesztő értékelés megvalósulása,
• időbeosztás gyakorlása,
• egymás munkáinak megismerése,
• kiszakadás a hagyományos iskolai feladatokból,
• büszkeség érzése – „ezt mind én csináltam”,
• a jól elvégzett munka öröme,
• megbecsültség érzése – a munkámat viszontlátha-

tom egy iskolai kiállításon .

Az előadás után a teljes felszabadultság, meg
könnyebbülés, öröm, feltöltődés.

Reméljük, még sok-sok ilyen előadásban lesz ré-
szünk!

Karsa Dorottya (8.a) és Mózes Kinga (8.a)

Palaparty

Hetek óta izgatottan vártuk a nagy napot, ami
kor majd angolórán megtartjuk a Pancake Dayt, 
és tanulás helyett amerikai palacsintát sütünk. 
Eszter néni mondta, hogy ennyi embernek na
gyon kicsi a kollégiumi konyha, ezért nagyon 
fegyelmezetten kell majd viselkedni. Még így is 
nagyon örültünk az egésznek. Sosem jártunk 
még a kollégiumban. Amikor beléptünk a fo
lyosóra, magától felkapcsoltak a villanyok, gyö
nyörű fényes volt a padló, és valaki felkiáltott: 
„Hú, ez olyan, mint egy múzeum!” Külön asz
talnál telepedtek le a fi úk és a lányok, jobban el
fértünk, mint gondoltuk. Összekevertük a hoz
závalókat, Balázs vállalta a sütést, Marci pedig 
segített neki. Alig vártuk, hogy megsüljön az 
első adag, és már kentük is meg tejszínhabbal, 

kakaóval, dzsemmel, juharsziruppal. Az volt a 
legfi nomabb, amikor az összes feltétet egyszer
re ráraktuk. Valaki egres dzsemet hozott, az ki
csit csípett, és elkészítettük a világ legkisebb pa
lacsintáját is. Azt hittük, hogy alig fog jutni, de 
volt, aki hatot is megevett, és mindenki olyan 
jóllakott, hogy utána nem tudtunk ebédelni. 
Falatozás közben kinéztünk az ablakon, láttuk 
az ovi udvarát, és visszagondoltunk a régi szép 
időkre, amikor még csak játszottunk, nem kel

lett tanulni. Aztán eszünkbe jutott, hogy most 
sem tanulunk, pedig óránk van, és még jobban 
élveztük az ízeket. Nagyon örültünk a palacsin
tanapnak, reméljük, hogy jövőre is megtartjuk!

5.a osztály 5 órás angolosai

Baby boom
Tudjuk, néha hihetetlennek tűnik, de a tanár is em-
ber… Sőt, szülő, olykor-olykor még nagyszülő is…

Felsorolni is nehéz lenne, hogy hány unoka „szüle-
tett a tanáriban” az elmúlt fél év alatt, az újdonsült 
mamákkal, papákkal interjút készíteni pedig még 
nehezebb lett volna . Álljon itt tehát egy rövid cikk 
mindannyiuk képviseletében – Gabi néni tollából .

Táncoló CNK
Interjú Jeanette nénivel

Mióta tanít nálunk táncot?

Amióta ebbe az iskolába kerültem, 15 éve.

Hol tanult meg Jeani néni táncolni?

Elég későn kezdtem el balettozni, 78.os ko
romban jártam külön táncórára, és ott megtet
szett ez a műfaj. A Művészeti Szakközépiskolá
ban végeztem el a tánctanulmányaimat, ezután 
a tanítóképzőbe mentem, és úgy gondoltam, én 
magam nem táncolnék, de szívesen tanítanám 
a gyerekeknek. Mint bármely más művészeti 
ág, nagyon sok képességet fejleszt, a szemé
lyiségfejlesztéshez, az alkotni vágyáshoz és az 
önkifejezéshez ad nagyon sok segítséget. A ko
reográfi ák összeállítása, megtanulása, kidolgo
zása és a folyamatok, amiket együtt élünk meg 
az órákon – ezek mind nagy értékek és nagyon 
jó megtapasztalások. A folyamatok menete, az 
izgalma, a munkája mindannyiunkra hat. A kö
zös alkotás eredményeként léphetnek fel a gye
rekek a színpadon.

Mik a szépségei és a nehézségei az iskolai táncta-
nításnak?

A szépsége maga a folyamat. Amit az előbb el
mondtam, hogy a gyerekekre milyen hatással 
van. Ezek a folyamatok rám is befolyással van
nak, jó látni, ahogyan fejlődünk, hogy honnan 
hová jutunk. Ez nagyon nagy öröm. A színpa
don látni a kész produkciót pedig egy nagyon 
szívmelengető, jó érzés. Ami nehézség az az, 
hogy egy héten egy óránk van, ami ahhoz, hogy 
ez a művészeti ág igazán fejlődjön, kevés.

A  gyerekek és a tanárok is sokszor felléptek már 
olyan koreográfi ával, amit Ön tanított be nekik . 
Melyik volt a kedvence?

A  Marry Poppins előadás valamennyi számát 
nagyon kedvelem. A  legkedvesebb számomra 
A fény felé.

Milyen a hangulata egy-egy előadás előtt, közben 
és után?

Az előadás előtti hangulatom – úgy érzem 
– nagyon sokat változott az évek alatt. A  na
gyon felfokozott izgalmi állapotból mára töb
bet elengedtem. Átadom a Jóistennek, mert 
mi megtettünk mindent, és a többit rábízom, 
hogy hogyan alakul az előadás. Ettől könnyebb 
nekem. Az előadás közben a világ megszűnik 
körülöttem, semmit sem érzékelek, miközben 
a tanítványaim a színpadon vannak. Velük a 
színpadon vagyok, bár én lent ülök a nézőtéren. 
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Mi a jó a digitális oktatásban?
Tanáraink így látják:

Jobban megélhetjük a családokkal közösségben 
az imádság fontosságát.

Öröm a gyerekek, szülők támogatása, a napi 
kapcsolat.

Szakmailag tudok fejlődni, ezt élvezem.
Nagyon hasznos rengeteg ötlet, amit a kollé

gákkal megosztunk.
Jó nap mint nap megtapasztalni, mennyire 

hálásak a szülők.
Öröm látni, ahogy a gyerekek önállósodnak, 

a kapcsolattartásuk egymással erősödik.
Újat tanulhatok.
Ez a helyzet jó lehetőséget teremt a hit 

mélyebb megismerésére, megélésére, család
pasztorá cióra is.

Örömmel tölt el a családom hozzáállása, lel
kesen videóznak, statisztálnak.

Örültem a gyerekek sírásának, mert szomo
rúak, hogy nem jöhetnek iskolába (felsősök)!

Átalakuló a kapcsolatom a családokkal, más
fajta oldalunkról ismerjük meg egymást.

Olyan szülőket ismertem meg, akikkel az
előtt talán egy szót sem váltottam.

A  szükséghelyzetben jobban fel tudjuk tér
képezni, hogy mik az igazán fontos értékek és 
tudásanyagok.

Azokban a kis Messenger csoportokban, ahol 
a gyerekekkel tudok kommunikálni, lehet érez
ni, hogy most mindenki egy csónakban evez, 
egy cél felé megy, közös az öröm és a bánat is, 
ez összekovácsolja a közösséget, ez is nagyon jó 
érzés.

Jobban figyelünk a szavainkra, hiszen az írott 
szónak nagyobb ereje van. Ez a helyzet bölcses
ségre és alázatra nevel minket.

Örömmel tölt el a tanítványaim felelősség
vállalása, belső motivációja, amelyet új céljaik 
megfogalmazásával valósítanak meg.

Szolidaritás a kollégák között.
Öröm látni, hogy a gyerekek akarnak dolgoz

ni, hálásak a feladatokért!
Sokkal több értéket veszek észre a gyerekek

ben, amilyeneket osztályszinten nem láttam 
volna soha.

Talán a szülőket is sikerül bevonni a közös 
imádkozásba, ami gyermekeik hitét is erősít
heti.

Nagyon kedves leveleket kapok, ami motivál 
és feltölt.

A személyes kommunikáció segítségével na
gyobb mozgásterünk van a differenciálásra és 
a tehetséggondozásra, hiszen egyénileg dolgo
zunk a tanulókkal.

Rengeteg olyan anyagot találok, ami később 
is használható lesz, és aminek a felkutatására 
egyébként nem lenne időm vagy lehetőségem, 
vagy egyáltalán fel se merülne bennem, hogy 
keressek ilyesmit.

Lényegre törőbben és nagyobb önmérséklet
tel, körültekintéssel tanítunk.

Örömet jelent, amikor a gyerekek részéről 
lelkesedést, pozitív hozzáállást tapasztalok, ez 
most is nagyon inspiráló.

Nem kell fegyelmezni és az online órákon 
elég a mikrofonok lenémítása, hogy csendben 
figyeljenek a gyerekek! Jó lenne ezt a trükköt 
majd az igazi tanórákra is átmenteni! 

A gyerekek is nagyon tisztelettudóan kom
munikálnak a Messenger csoportunkban, en
gem is és egymást is támogatják, ezt nagyon 
jó látni.

Nyitottabbá válunk a digitális világra, új is
mereteket sajátíthatunk el, kilépve saját kom
fortzónánkból, folyamatosan meglépve önma
gunkat.

CiNKalitka – Tanulói meglátások
Miért rossz a karantén?

Nem lehet találkozni a barátokkal, nagyma
mámmal, rokonokkal.

Ha mégis megengedi anya, hogy kimehessek, 
akkor az, hogy csak délután, és nem bírom a 
bezártságot.

Hiányzik az iskola, a foci, az edzés, rossz, 
hogy elmarad az osztálykirándulás.

Sok a tanulnivaló, feszültség van a levegőben.
Az idegesítő testvéreim egész nap fárasztanak.
Nincs görkorcsolyám, hogy a testvéreimmel 

együtt görkorizhassak.

Az én gyönyörű kisunokám, Zsófi, Szent Margit 
napján született a nagyobbik fiaméknál, akik 
Pesten élnek. Meglepetésként ért bennünket, 
hogy nagyszülők leszünk, nem tudtuk, hogy a 
fiataloknak ilyen terveik vannak. A  babavárás 
hónapjai praktikus dolgok intézésével teltek: 
segítettünk felújítani a leendő szülők lakását. 
A  konyhabútor beépítésétől a parkettázásig 
mindent megcsináltunk, hogy a kisbaba már 
egy makulátlan környezetbe tudjon érkezni. 

Egy héttel a felújítás befejezése után meg is 
született ez a kis csöppség. Sosem fogom elfe
lejteni azt a végtelen szeretetet és boldogságot, 
amit a fiamék arcán láttam, miközben nézték 
az alig egynapos gyermeküket. A kisebbik fiam 
is azonnal jött meglátogatni az újdonsült csalá
dot, szívmelengető érzés volt együtt látni min
denkit, akit szeretek. Azóta – a karantént leszá
mítva – a hétvégéink az utazásról, dajkálásról, 
az egyre erősödő kötődésről szólnak.

A karantén előszele

2020 márciusában, sőt már februárban is lelke
sen, teljes erőbedobással készült az akkori 5.b 
osztály a március 15i ünnepi műsor előadásá
ra. Soksok próba, szövegés koreográfiatanulás 
előzte meg a nagy napot, amikor a gyerekeknek 
színpadra kellett állniuk. Nem kis izgalom „friss 
felsősként” kiállni több száz diák és mintegy 40 
tanár elé, és elszavalni, elénekelni, eltáncolni, 
eljátszani annak a bizonyos márciusi napnak 
a történetét. Amikor már mindenki ráhango
lódott a megmérettetésre, magában elképzelte, 
hogy milyen érzés lesz, amikor rászegeződik 

500 szempár, és amikor már mindenki megba
rátkozott a lámpaláz érzésével, jött a hír, hogy 
biztonsági okokból az előadás csak zárt ajtók 
mögött tartható meg. Akkor éreztük először, 
hogy itt valami rendkívüli dolog van készülő
ben. A diáktársak felvételről nézhették meg a ki
magasló színvonalú műsort. A lámpaláz elmúlt, 
a film lement, a szereplőket pedig minden egyes 
osztályteremben vastapssal jutalmazták. Az is
kolákat még aznap este bezárták, így nem volt 
alkalmunk személyesen is megköszönni a fellé
pőknek és Timi néninek a kreatív, gyerekbarát, 
látványos, profin kivitelezett műsort. Köszönjük 
szépen!

Előadás a karantén kapujában
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A  gyerekek önállósodásának elengedhetetlen 
része az, hogy feladat vállaljanak az otthoni te
endők közül. Az alábbi táblázat segítséget nyújt 

abban, hogy mit mikor érdemes / kellene beve
zetni, mit bízhatunk rá gyermekünkre, melyik 
életkorban mit várhatunk el tőlük. 

Nem szeretek egyedül vázlatot írni a tan
anyagból.

Otthon nehezebben értem a feladatokat.
Nem minden házit veszek észre.
Nem találkozok a barátaimmal.
Kicsit félek a járványtól.
Bezárva érzem magam akkor is, ha nagy az 

udvarunk.
Hiányoznak a barátaim.

Miért jó a karantén?
Többet alhatok – nem kell korán kelni.
Olvashatok, megtanultam főzni egyszerűbb 

ételeket.

Bármit rendelhetek, nem kell menzát enni.
Nem kell félni a beírástól.
Sokat telózhatok, gépezhetek, tvzhetek.
Így a család együtt lehet!
Tanulhatok az ágyamban.
Többet tudok játszani a kutyámmal.
Nem fáradok el estére teljesen, így többet bi

ciklizhetek és focizhatok.
Több időm van megcsinálni azokat a dolgo

kat, amit alapból nem szoktam – pl. reggelizni.
Otthon lehetek,– szeretek otthon lenni.
Egészséges a családom és én is.
Az a jó, hogy nem szűnt meg a tanítás, és 

nem kell az évet megismételni.

A házimunka nem csak Anya feladata!A házimunka nem csak Anya feladata!

Forrás: velocigiraff e.blog.hu
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Mi a legnehezebb egy állatgondozó munkájában?

Elhivatottnak kell lenni, jó fi zikummal kell ren
delkezni ehhez a munkához. Mi nyitvatartási 
időn kívül is tulajdonképpen nyitva vagyunk, 
hiszen az állatokat mindig el kell látni, gon
doskodni kell róluk. Bármilyen is az időjárás, 
a munkát el kell végezni. Tudni kell, hogy me
lyik állathoz hogy szabad hozzáérni, nehogy 
abból baleset legyen. Erős érzelmi kötődés is 
kialakulhat a gondozó és az állat között, tudni 
kell feldolgozni a veszteséget is, ha netán az ál
lat elpusztulna. A veszélyes állatok gondozását 
egyébként külön kormányrendelet is szabá
lyozza. Soha nem egyetlen ember végzi az ilyen 
állatok ellátását, mindig többen vannak jelen. 
Minden reggel ellenőrizni kell a kifutót, hogy 
nincse ásásnyom vagy behatolás nyoma, utale 
bármi arra, hogy szökésre készül az állat, meg 
vane sérülve a rács, és mindig meg kell győ
ződni arról is, hogy az ajtó zárva vane. Ismerni 
kell az állat szokásait, viselkedését, és ha valami 
szokatlant tapasztal a gondozó, azt jelentenie 
kell, az állatorvos pedig eldönti, hogy vane, il
letve mi a teendő. Sok apróságra is fi gyelni kell 
– a medvének pl. csak hámozva szabad adni a 
narancsot.

Miért nincs elefánt, pingvin vagy zsiráf Pécsen?

A  pingvin az egy nagy álom, csak pénzkér
dés, a terület megvan rá. Az elefánt és a zsiráf 
viszont már más kérdés. A  mi állatkertünk, a 
jászberényivel holtversenyben, a második leg
kisebb az országban, mi mindössze 45 foci
pályának megfelelő területen helyezkedünk el. 
Ráadásul ez egy halmozottan védett terület, 
nem vághatunk ki fákat, és nem terjeszthetjük 
ki a kert határait. Egy elefántnak akkora térre 
lenne szüksége, mint az állatkertünk negyede 
vagy majdnem fele. A zsiráf nem lehetetlen, de 
pillanatnyilag csak más állat kárára tudnánk jól 
tartani, és kb. 200 millió forintos beruházást je
lentene.

Tervezik új állat vásárlását?

Manapság az állatkertek már nem vásárolnak, 
hanem cserélnek vagy kihelyeznek. Tulajdon
képpen minden pénzkérdés. Jelenleg öt faj be
szerzését tervezzük – egyik a vörös panda, és 
lehet, hogy kapunk egy nőstény rozsomákot is.

Ki az állatkert legidősebb lakója?

Interjú Siptár Dáviddal, a Pécsi Állatkert 
igazgatójával

Mióta Ön az állatkert igazgatója?

2016 óta, most lesz négy éve.

Kiskorában mi szeretett volna lenni? Gondolta vol-
na valaha, hogy egy állatkertet fog irányítani?

Nagyon sok minden szerettem volna lenni, 
leginkább minden. Érdekelt a jogi pálya, a köz
gazdaságtan, a történelem, a természettudo
mányok. Végül földrajz szakon végeztem. Az 
állatkert vezetése abban az időben nagyon nagy 
kihívás volt, hiszen a felújított intézménynek 
minden kapcsolatát, szolgáltatását újjá kellett 
építeni. Ekkor láttam meg igazán, hogy miről 
is szól az állatkerti szakma. Ez pedig nem más, 
mint a szeretet. Az állatok és az egymás iránti 
szeretet. Ez egy olyan munka, ahol hatással le
het lenni az emberekre és a természetre is, arra 
tudjuk sarkallni a többieket, hogy vigyenek 
véghez valami jót – akár otthon, akár a munka
helyükön vagy a környezetükben.

Hogy néz ki egy állatkert igazgató napja?

Ezt még sosem kérdezték tőlem! Az állatkert
nek van egy küldetése: a természeti, az oktatási 
és a kutatási szerepeknek az ellátása – ezt a kül
detést kell teljesíteni minden nap, ehhez jönnek 
a cégvezetési feladatok. A napom tehát úgy néz 
ki, hogy bejövök az irodába, áttekintem, hogy 
milyen megbeszélnivalók vannak a kollégákkal, 
hetente tartunk vezetői értekezletet, közben a 
bejövő emailekre, telefonokra reagálok, egyez
tetem a részfolyamatokat – megnézem, hogy 
ki mennyire tud haladni a feladataival. Ez egy 

összetett folyamat, egy szerteágazó menedzse
lés tulajdonképpen.

Milyen változásokat eredményezett az állatkert 
felújítása?

Teljesen megváltozott minden. 1960ban társa
dalmi munkában épült, az akkori igényeknek 
és követelményeknek megfelelt, mára azonban 
már elavulttá vált sok minden. Időközben nem 
az lett a világ állatkertjeinek célja, hogy állato
kat tartsanak, amiket meg lehet nézni, hanem 
hogy fajmegőrző tenyészprogramot hozzanak 
létre. Ezt a szemléletet követjük mi is, ehhez sok 
átalakításra, megújulásra volt szükség. Először 
az oroszlánházat, a majomházat és a vízilovak 
helyét hozták létre, majd a terráriumot is felköl
töztettük ide. A mostani állatkert már minden 
szempontból megfelel az európai elvárásoknak.

Melyik az állatkert kedvenc része, és mi a kedvenc 
állata?

Állandó kedvencem a prérikutya, nagyon tet
szik, hogy egész nap ásnak, dolgoznak, annak 
ellenére, hogy mindig összeomlik, amit építe
nek, sosem adják fel. A másik kedvencem a ro
zsomák, ő tavaly érkezett hozzánk, az Xmant 
egyébként róla mintázták. A játékos külseje el
lenére a rozsomák egy nagyon veszélyes állat.

Ön fél valamelyik állattól?

A legtöbbtől.  Egyébként nem félni kell tőlük, 
hanem tudni kell viselkedni velük, és tisztel
ni kell, őket. Ebből a tiszteletből fakad, hogy 
nem megyek hozzájuk közelebb, mint ahogy az 
megengedett.

EZ ÁLLATI!
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Egy különleges hobbi – a vadászat
Interjú a 8 .a osztályos Keresnyei Leventével

Mióta vadászol?

Kb. négy éves korom óta járom apukámmal az 
erdőt. Az első közös vad, amit lőttünk, az egy 
őzsuta volt.

Honnan jött egyáltalán az ötlet?

Apa vadász, mindig sokat mesélt az erdőről 
meg az állatokról, és szép lassan én is belesze
rettem ebbe a világba.

Sokan azt gondolják, hogy vadászni aljas dolog, 
mert megölitek az állatokat . Neked erről mi a vé-
leményed?

Nagyon szeretem az állatokat, nekem is van egy 
kismacskám. A  túlszaporulatot viszont csak a 
vadászattal lehet megakadályozni. Sőt, az állatok 
bejönnének a városokba is, különböző betegsége
ket is elkapnának. Egyébként pedig ez a legősibb 
foglalkozás, nincs ebben semmi szégyellnivaló.

Hogy kell pontosan elképzelni egy vadászatot?

Mindig időben el kell indulni, fel kell készül
ni. Amikor kiérünk, felülünk a magaslesre, be
töltjük a fegyvereket. Az a legjobb benne, hogy 
teljesen ki lehet kapcsolni. Élvezem, hogy kint 
vagyunk a természetben, a friss levegőn, és meg 
lehet ismerni, hogy hogy élnek az állatok. Min
den évszaknak megvan a maga szépsége. Sajnos 
vannak emberek, akik nem figyelnek arra, hogy 
mikor és mit lőnek le, és ilyenkor előfordul, 
hogy olyan állat pusztul el, aminek nincs itt a 
vadászidénye, esetleg már ott van a kisborjú a ha
sában. Azt nagyon rossz látni.

Ez egy drága hobbi?

Igen. Egy nagyobb kaliberű puska minimum 
500.000Ft, de lehet kapni 23 millióért is. Táv
csővel és teljes szettel együtt akár 67 millió is 
lehet a felszerelés.

Ha jönne egy mérges állat, és megtámadna, mit 
tennél?

Indokolatlanul az állat nem támad meg, maxi
mum a kóbor kutyáktól kell félni, de azok is 
ritkán vannak. Az erdő állatai inkább félnek az 
emberektől, a vaddisznó esetleg akkor támad
na, ha úgy érezné, hogy veszélyben vannak a 
kismalacai. Egy sebzett vadkan is tud veszélyes 
lenni, azzal vigyázni kell.

Milyen gyakran mész apukáddal vadászni?

Amikor csak tehetem. Nagyon szeretek feltöl
tődni kint a természetben.

Csák Olga, Reisz Henrietta (8.a)

Liza, a csimpánz, ő kb. 35 éves, Bálint, a víziló 
pedig 1994ben született.

Miért jó az örökbefogadási programjuk?

Az állatkert fenntartása nagyon drága, kevés 
a bevétel és sok a kiadás, az adomány mindig 
jól jön. Ezenkívül az örökbefogadók segítik a 
zoo szakmai színvonalát növelni, közelebbről 
megismerhetik az állatokat. Kötődés alakul 
ki az állatok és köztük, szülői értekezleteket 
is szervezünk nekik egyébként. Akár az etetés 
előkészítésében is részt tudnak venni, el tudnak 
menni olyan helyekre – kísérettel – ahova az át
lagos látogatót nem engedjük be.

Sokan azt mondják, hogy az állatkertek állatelle-
nesek . Mit gondol erről?

Talán 100 évvel ezelőtt ez részben igaz lehe
tett, bár a cél sosem az volt, hogy az állatoknak 
rosszat tegyünk. A  cél mindig a bemutatás, 
lenyűgözés volt. Egyik kollégám nagyon jól 
megfogalmazta a lényeget, szerinte az állatok 
nagykövetek: ők képviselik és bemutatják azt 
a sokszínűséget, ami létezik a földön, és feléb
resztik az emberekben a tiszteletet. Továbbá az 
állatkerteknek hatalmas szerepe van az egyes 
fajok megmentésében is – az európai bölény 
kihalt volna az állatkertek nélkül, mára több tí
zezres populációja van már. A kondorkeselyűt, 
az ibériai farkast, a tarvarjakat is említhetném.

Mondana néhány szót a nyári táborokról?

Jöjjenek minél többen!  Kb. 25 fős csoportokban 
fogadjuk az általános iskolásokat, 5 napos turnu
sokban. Nemcsak az a cél, hogy zoopedagógiai 
foglalkozásokat tartsunk és kirándulásokat szer
vezzünk, hanem a gyerekek kiveszik a részüket 
az állatgondozásból is. A  csütörtökönkénti 
vízilómedencetakarítás pl. mindig nagy népsze
rűségnek örvend. A tábor remek lehetőség arra, 
hogy a résztvevők megtapasztalják azt, hogy az 
állattartás milyen felelősséggel jár.

Csák Olga (8.a), Mózes Kinga (8.a),  
Reisz Henrietta (8.a)

Az én tigrisem

Mindig is nagyon szerettem az állatkertet, és 
szerettem volna támogatást nyújtani számukra.

Hallottam már arról, hogy van olyan lehető
ség, hogy az ember örökbe fogadjon egy álla
tot, és megjött hozzá a kedvem. Egy állatkerti 
látogatás alkalmával megkérdeztük anyukám
mal, hogy hogyan lehet örökbe fogadni. Az én 
választásom egy fehér tigrisre esett, Szerénké
re. Kaptam róla egy tájékoztatót, melyből sok 
dolgot megtudtam róla. 2015. május 29én 
született a Győri Állatkertben. Lány létére nem 
mondható finnyásnak, bármit megeszik, amit 
elé raknak, igazi haspók. Kaptam egy oklevelet 
is, amelyen szerepel, hogy „Állatkerti Nevelő
szülő” lettem. Mindez nem került több pénzbe, 
csupán 5000 forintba, melyet teljes egészében 
az ő gondozására fordítanak. Egy éven át vol
tam az „anyukája”, amely idő alatt, ha lényeges 
dolog történt volna Szerénkével, arról engem is 
értesítettek volna.

Abban az évben októberben volt az Örökbe
fogadó Szülők Napja. Ez egy olyan rendezvény 
volt, ahol akár medvét is etethettem szaloncu
korral. Légy te is örökbefogadó szülő!!!

Csille Dalma (8.c)
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Fehér Júlia (6 .a) a Pannon 
Gyermekkarral Japánban járt!
Osztálytársai kérdezték e nem mindennapi utazásról

Milyen városokban jártatok?

Négy városban jártunk: Tokióba, Oszakában, 
Kiotóban és Kobéban.

Melyik étel ízlett a legjobban?

A japán tészta – zöld por volt a tetején salátada
rabokkal. Teljesen más az ízvilág.

Melyik japán építmény tetszett a legjobban?

Nekem leginkább az arany pagoda tetszett, ami 
egy aranyból készült japán tetős építmény. Sajnos 
oda senkinek sem lehet bemenni, mert egyszer 
állítólag valaki felgyújtotta, és azóta tilos a bejárás.

Mi a legfurcsább japán szokás?

Talán az, hogy amikor köszönnek, akkor meg
hajolnak. És az is, hogy amit kapnak valakitől, 
azt csak két kézzel szabad átvenni, különben 
megsértik a másikat.

Milyen volt Tokió?

Nagyon érdekes és szép. A képeken úgy ábrá
zolják, hogy nagyon zsúfolt város, és ez teljesen 
igaz. Gyönyörű, modern város. A házak olyas
mik, mint nálunk, csak a templomok mások, 
de nekem nagyonnagyon tetszettek. Csakúgy, 
mint a felhőkarcolók.

Hányan voltatok egy szobában?

Hatan, tízen és hárman. Nagyon jó volt a kö
zösség.

Milyen volt a repülőút?

Hosszú, de nekem tetszett, mert életemben 
először utaztam repülővel. Odafelé 16 óra, 

visszafelé 20 óra volt. Dubaiban szálltunk át, 
a reptéren kellett 3 órát várni, addig beszélget
tünk, felhívtuk a szüleinket. Odafelé szebb volt, 
mert világosban utaztunk. Nagy géppel men
tünk, nagyon kényelmes volt, saját fülhallgató
val tudtunk tévét nézni.

Láttál olyan cseresznyefákat, amik a fi lmeken szok-
tak lenni?

Nagyon szerettem volna látni a cseresznye
virágzást, de sajnos ott is épp tél volt, amikor 
mentünk, úgyhogy ez kimaradt. Hó nem esett, 
a hőmérséklet ugyanolyan, mint itthon.

Hogy tájékozódtatok?

Az egyik kórusvezetőnek volt ott egy volt osz
tálytársa, aki 15 éve kiköltözött, és ő volt az 
idegenvezetőnk.

Ettél szusit?

Nem. Tudom, hogy a legtöbb japán fi lmben pl. 
az látható, hogy a szusi milyen népszerű, de mi 
csak a reggelinél találkoztunk vele, akkor meg 
nem igazán kívántam a nyers halat.

Hány kórus volt jelen?

Versenyre mentünk ki, de közönségkoncerteket 
is adtunk. A versenyen kb. 13 kórus szerepelt, 
mi a bronzfokozat legmagasabb kategóriáját 
nyertük el.

Nagyon nehéz pálcikával enni?

Annyira nem nehéz, nagyon rövid idő alatt 
megtanultam. Még rizst is tudtam vele enni, 
mert a japán rizs sokkal jobban összeáll, tapad, 
nem olyan pergős, mint a magyar. Egyébként 
a szállodában is ki volt rakva kés meg villa. 
A  kanaluk sokkal mélyebb, mint a miénk, az 
egy picit furcsa volt.

Mennyire tanultál meg japánul?

A kirándulás, amire mindnyájan 
vártunk

Eszter néni fülét már hónapok óta rágtuk: 
„Nem mehetnénk el a Cyberjumpba? Kérem, 
menjünk el a Cyberjumpba!” Mígnem egy szép 
napon Eszter néni szíve meglágyult, és bejelen
tette, hogy ő bizony elvisz minket és feledhetet
len élményt szerez nekünk. Természetesen egy 
eff éle kiránduláson senkit sem zavar a korán 
kelés.

Reggel 5 óra 50kor indult a vonat Budára. 
Az utat beszélgetéssel töltöttük. Mire felértünk, 
mindenki kellően felélénkült. E csodás pesti ki
rándulásnak megadtuk a módját, és a Mekihez 
vezetett utunk, csak hogy összehasonlítsuk a 
pécsi ízekkel. A  lakoma után végignéztük az 

adventi vásárt. Természetesen mindent nagyon 
drágán adtak, tehát ez egy „mindent a szemnek, 
semmit a pénztárcának” jelmondatú vásár volt. 
Ezután meglátogattunk egy Petőfi  témájú mú
zeumot, ahol mindössze 40 percet töltöttünk . És 
dobpergés! Most következik a Cyberjump . Mindnyá
jan szuper izgatottak voltunk. Nem voltak so
kan, szóval kellően kitombolhattuk magunkat. 
A két óra ugrálás után még elég sok időnk volt, 
tehát kipróbáltuk az ottani büfét, csak hogy 
üres pénztárcával érjünk haza. Hazafelé menet 
nem voltunk halkabbak a vonaton.

Végül megérkeztünk Pécsre, ahol könnyes 
búcsút kellett vennünk egymástól, de annyira 
nem is volt könnyes, hisz másnap újra láttuk 
egymást a lelki napon.

Szőts Tamara (8.c)

VÁRFALON INNEN…
…É S  T Ú L
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termést, és a fáknak nincsenek évgyűrűik. 
A  kertet körbejárva léphetünk be a Minden 
Nemzetek templomába, amelynek oltára előtt 
található az Agónia sziklája. Jézus és az aposto
lok az utolsó vacsorát követően jöttek ide, ahol 
Jézus, elfogatása előtt vérrel verejtékezve imád
kozott: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem a szen-
vedés kelyhét; mindazonáltal ne az én akaratom 
legyen meg, hanem a tied.”(Lk 22,42)

Az evangélium – az örömhír – egyik legkeményebb 
tanítása: lemondani az akaratomról . A Miatyánkban is 
mindig elmondjuk: „legyen meg a Te akaratod,” de az 
én akaratom valamiért sokkal erősebb, pedig Krisz-
tus Urunknál láthatjuk, a szenvedés sem mentség rá . 
Rövid elmélkedés után a 10kmre lévő Betle
hembe utaztunk autóbusszal, ahol a születési 
templomba háromórás sorban állás után beju
tottunk abba a barlangba, ahol a Messiás, azaz 
a Megváltónk, Jézus Krisztus megszületett. Ez 
a templom inkább egy erődítmény, amit hatal
mas falak védenek, és aminek olyan alacsony 
a bejárata, hogy oda csak derékig meghajolva 
képes az ember belépni. Az alacsony bejárat 

prózai oka, hogy a középkorban lóval mentek 
be a szent helyre, amit nem néztek jó szem
mel az ott szolgáló szerzetesek. A szimbolikus 
oka, ha szeretnénk, hogy Krisztus megszüles
sen bennünk, először meg kell hajolnunk Isten 
előtt, alkalmassá kell válnunk a befogadására, 
mert Ő nem töri ránk az ajtót. Nekünk kell 
megnyílni, befogadni és elszállásolni a Végte
len Szeretetet. Ha hagyod magad, előbb szaba
dulsz – szól a mondás. Ha hagyod magad, előbb 
tölt el a boldogság, amit csak neked tartogat az 
Örökkévaló.

Harmadik napon a jeruzsálemi templomhe
gyen kezdtük utunkat, majd végig jártuk a Via 
Dolorosát – a fájdalmak útját, – ahol Jézus vit
te a keresztfáját az ítélet helyétől a kivégző he
lyig, a Golgotáig. Az ember itt csak megren
dülten tud végig menni, miközben fülhallgatón 
keresztül hallgatja az aktuális szentírási részle
teket minden egyes stációnál, és beleéli magát 
a helyzetbe. Talán, mint akkor, a húsvéti ün
nepre készülve, nagy zsivaj mindenütt, vásári 
forgatag a szűk utcákon, a rómaiak megint 

Egykét szót megtanítottak nekünk, pl. azt, 
hogy jó napot kívánok, köszönöm szépen és 
azt, hogy cseresznyevirág.

Meglepett a japán írás?

Igen, nagyon! Három fajta írásforma van, és 
mindegyiket használják. Nem is értem, hogy 

hogy tudnak megtanulni írni . A  legtöbb 
helyen csak japánul voltak kiírva a dolgok, de 
láttunk olyan táblát is, amin angolul is fel volt 
tüntetve a tudnivaló. A japánok egyébként nem 
szeretnek más nyelven beszélni, az angolt sem 
nagyon használják, ragaszkodnak a japánhoz.

Szentföldön

Isten kegyelméből 2019 november közepén egy 
héten keresztül szentföldi lelki wellnessen vehet
tem részt feleségemmel együtt Izraelben. Igen, 
a kegyelméből, mert utazás előtt három héttel 
kerestek meg, hogy nagyon kedvező áron két 
személynek van még hely a Szentföldre. Első 
hallásra mondtam, hogy jó vicc, de a pénz a 
„legkevesebb”, nincsen gyerekvigyázónk egy 
hétre és… a további kifogásokat soroltam, de a 
legnagyobb probléma, hogy nincsen érvényes 
útlevelünk. Aznap estig kaptunk haladékot a 
válaszadásra. E rövid idő alatt gyors kifogás
kezelés, telefonos egyeztetések, megbeszélések 
után már csak egy probléma maradt, az útle
vél. Hivatali ügyintézési idő 22 nap. Ezen a 
ponton az Úr kezébe helyeztük a problémát, ha 
Ő is úgy akarja, akkor ez is meg lesz. Elintéz
te. Négy nap alatt megérkezett az útlevél. Innen 
nem volt kérdés, menni kell. Életünk első re
pülőútja volt, ilyenkor persze rögtön jönnek a 
jó barátok, akik mindig megnyugtatják az em
bert, hogy több repülő van a tengerben, mint a 
levegőben, és hasonló aforizmákkal segítik az 
ember nyugalmát kibillenteni. Repüléssel kap
csolatban számomra két meghatározó élmény 
maradt meg, az első hogy a felhők felett mindig 
kék az ég. Csodálatos látvány, ahogy alattad go
molyognak a „habosra vert” felhők, és felette, a 
festőien kék ég tündököl a nap fényében. Má
sodik és egyben legnagyobb élményem a lan
dolás volt, amikor érezhetően a földön gurult 
a gép. Ez nagyon megnyugtató és felpezsdítő 
érzés háromórás ülés után. Leszállás közben a 

Földközitengert csodálhattuk, és pár percen 
belül szerencsésen földet értünk TelAviv rep
terén. Onnan busszal mentünk Jeruzsálembe, 
ahol elfoglaltuk a szállásunkat, de még az esti 
fényekben úszó Jeruzsálem óvárosában sétál
tunk egyet. 600 éves hatalmas kőfalak, kétezer éves, 
rómaiak által épített lapos kövekkel kirakott út, szűk 
sikátorok . Szent Földön járok, ahol a mi Urunk Jézus 
Krisztus tanított, élt, meghalt, feltámadt és elküldte 
a Szentlelket, a Vigasztalót . Ott álltam, ahol az Isten 
megtestesült, láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá 
vált, és ahol minden embert meghívott az igazi létre, 
ahol egyetlen parancsot bízott ránk: „Úgy szeressétek 
egymást, ahogy én szeretlek titeket .” Ha minden csele-
kedetünket ez a szeretet járná át, akkor nem tudnánk 
vétkezni . Emiatt kell tökéletesednünk a szeretetben 
folyton-folyvást, amíg csak élünk . Erre kaptunk meg-
hívást .

Másnap Jeruzsálem templomhegyétől kelet
re, az Olajfák hegyén sétáltunk, ami Jézus ked
venc tartózkodási helye volt. A hegy tetején egy 
kis kápolnánál álltunk meg, ahol az apostolok 
a Feltámadt Krisztus mennybemenetelét élhet
ték át, az igazi búcsú pillanatát. Égre emelt te
kintettel mi is tovább sétáltunk, és pár percre 
rá a Pater noster kertjében lépdeltünk, ahol a 
legszentebb imára tanította meg Jézus a tanít
ványokat. Itt a világ összes nyelvére lefordítva 
elolvashatjuk a Miatyánk szövegét. A kolostor 
gyönyörű kerengőjét bejárva, tovább kószál
tunk a novemberi nyár napsütésében, 26°C ban 
az Olajfák hegyének lábához a Getsemane 
(azaz olajprés) nevű majorba. A  kertben két
ezer éves, nagyon vastag fatörzsű nyolc olajfa 
áll, melyeknek érdekessége, hogy ma is hoznak 
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eredeti kéziratai maradtak ránk, aminek szö
vegét papok és írástudók másolták, hűen meg
őrizve annak minden betűjét. Így ez a szent
iratok hitelességét dokumentálja, közel 2000 év 
távlatából.

Majd a Jordán folyó felé vettük utunkat, ahol 
Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. 
A sivatagon keresztül átutazva, a Genezáreti tó 
vidékét jártuk be, ahol Jézus gyerekkorától 
fogva élt és tanított. Jártunk a nyolc boldogság 
hegyén, a csodálatos kenyérszaporítás helyszí
nén, Kafarnaumban Szent Péter házánál, hajó
káztunk a tavon, amit Jézus lecsendesített és 
jártkelt rajta, aztán elmentünk a színe válto
zás Tábor hegyére, majd Kánába, ahol Jézus az 
első csodáját tette és végül Názáretbe, az an-
gyali üdvözlet helyszínére. Szent Péter primá
tusának a szikláját is megnéztük, ahol a Feltá
madt Jézus háromszor kérdezte meg Pétert: 
„Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint 
ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy sze-
retlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd báránya-
imat! ...” (Jn 21,1517) Sajnos magyarul ezt a 
szentírási szakaszt nem tudja jól visszaadni a 
fordítás, mert a görög nyelvben a szeretetre 
több szó is van. Az ókori görögök szerint 7 arca lé-
tezik a szeretetnek: Agape, Philia, Eros, Ludus, 
Pragma, Philautia, Storge. Mi most csak az 
első kettővel foglalkozunk.

Agape = önzetlenül szeretni, érdemeitől füg
getlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az 
emberek iránt, amely azok javát, megmentését, 
üdvösségét munkálja.

Philia = kedvel, szeret, ha a másik megér
demli és viszonozza a hűségben; egymás kitartó 
támogatásában megérlelt baráti szeretet.

Jézus először és másodszorra is az Agapé-
val kérdezte, hogy szeretsz-e engem, amire 
Péter minden esetben a Philia szeretet szóval 
válaszolt. Harmadszorra Jézus a Philia-t hasz
nálta, amire Péter válasza ismét Philia. „Péter 
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdez-
te: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te 
mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Isten 
minden esetben leereszkedik hozzám, mert 
úgy fogad el, amilyen vagyok. Gyarlóságaim
mal, hibáimmal, bűneimmel, talentumaimmal, 

értékeimmel együtt. Isten látja sebzettségemet, 
és ha olyan alázattal fordulok hozzá, mint Szent 
Péter, akkor az én szívemnek is gyógyulást ad, 
na meg, egy újabb feladatot… „Legeltesd bárá-
nyaimat!”

Pár napos galileai tartózkodás után indul
tunk a Kármel hegyére, ahonnan pazar kilátás 
nyílik a Földközitengerre. Visszafelé a pálma
fák árnyékának hűvösében elterülő, finom fe
hér homokban szikrázó, napsütéses tengerparti 
strandokban gyönyörködhettünk, egészen Tel
Aviv repteréig.

Mint Mária, mi is kegyelemmel eltelve jöt
tünk haza, ugyanis azóta az evangéliumok élet
re keltek, megelevenedtek számunkra… Deo 
gratias.

Mózes Endre

Az ókori görögök szerint 7 arca létezik  
a szeretetnek:

Agape= önzetlenül szeretni, tárgya érdemeitől 
függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulá
sa az emberek iránt, amely azok javát, megmen
tését, üdvösségét munkálja.

Philia = kedvel, szeret, ha a másik megérdemli és 
viszonozza a hűségben; egymás kitartó támo
gatásában megérlelt baráti szeretet

Eros= szenvedélyes, lángoló szerelem

Ludus= a szerelemnek és szeretetnek a játékos, 
huncut vetülete, bolondozni, tréfálni egymás
sal, pajkosnak lenni

Pragma= hosszú házasságokban létrejövő, egy
mást fél szavakból is megértő, összetartó szere
tetközösséget jelent

Philautia= önmagunk szeretete – pozitív érte
lemben, ennek negatívja a narcisztikus

Storge= egy ösztönös, teljesen természetes sze
retet, amelyet gyermekeink, hozzátartozóink 
iránt érzünk

visznek kivégezni egy embert. Valakit meg
érint a látvány, valakit közömbösen hagy és 
tovább áll, ez is csak egy elítélt a sok közül. 
Vannak hozzátartozók, vannak bámészkodók 
és vannak ott gyűlölködők is. A tömeg höm
pölyög, velük együtt mi is, miközben külön
böző érzések fognak el és kavarognak ben
nünk. Átéljük a szenvedést, a találkozásokat, a 
segítő kezeket, átéljük az eltaszítottságot, ha
ragot, magányt, megvetést, szidalmazást és át
éljük a tehetetlenségünket. Felmerült bennem, 
vajon kétezer évvel ezelőtt mit tettem volna? Péter-
rel együtt elfutnék és meg is tagadnám, vagy Máriá-
val és János apostollal együtt végig mellette állnék, 
vagy csak kívülállóként bámészkodnék a tömegben, 
hogy végre vásárolhassak tovább? Kavargó gondola-
taimmal, érzéseimmel magamra hagyva, menete-
lünk fölfele tovább . A  Golgota helyére értünk, 
ahol már csak a megrendültség maradt. Krisz
tus feláldozta értem az életét. Ő valóban eny
nyire, sőt, még ennél is jobban szeret. Akár 
most is, újra és újra feláldozná értem az életét, 
de már megtette, mindörökre mindenkiért. Itt 

Isten léte tapintható, megfogható, érezhető. Itt 
átéli újra az ember, hogy menyire hiánylény, 
mekkora űr tátong a lelkemben, amit csak Isten 
szeretete tud beteljesíteni, persze, csak ha ha
gyom magam. Már csak az ima marad, az 
őszinte beszélgetés Istennel, amikor önma
gam, családom, közösségeim, a világért való 
könyörgés, dicsőítés és végül a hála marad. Va
lódi békével, örömmel és meghatódottsággal a 
szívemben mehettünk tovább és néztük meg 
Jeruzsálem óvárosának többi részét.

A hátralévő három napban jártunk a Holt–
tengernél, ahol fürödhettünk és megtapasztal
tuk azt a csodát, hogy van egy hely a világon, 
ahol nem kell úszást oktatni. Ugyanis olyan 
felhajtóereje van a sós víznek, mintha egy gu
micsónak lennél, egyszerűen csak lebegsz a 
vízen. Fantasztikus érzés. Pár kilométerre lévő 
Qumránba mentünk, ahol megtalálták az első 
századból való papirusz tekercseken szinte a 
teljes ószövetségi Szentírást és Jézus mondá
sait is. Az 1947es felfedezés jelentősége azért 
nagy, mert az első századból való héber Biblia 
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Feladatom véget ért,
Többet ezt ne tőlem kérd.
 Eszem
 teszem.

borítékba lezárva,
többet reá nem várva.
 Kész 
 e vers.

A  3.b osztályos Lónay Lackót megihlette Virág 
néni kutyusa, bizonyos Jack Nicholson különös 
szokása. Szabó Lőrinc Disznók az esőben című 
versét át is írta:

Mopszok a zsepivel

Ez a kutya lusta,
Kedvence a bukta.
Ott fekszik a szobában,
A kukáról jár a szája.
Egyszer aztán a kuka
Kiborult az avarba.
A lusta kutya odamegy,
S megnézi, hogy mi van benne.
De ahogy belenéz,
Látja, hogy ott a méz.
De a méz nem érdekli,
Látja, hogy ott a zsepi.
Amíg a gazda nem nézi,
Cafatokra tépi.

József Attila Születésnapomra c. verse pedig Érsek 
Boglárka, volt nyolcadikos tanulónkat ihlette meg.

(…) Idén a tél is véget ért,
majd nagy hóval földet ért,
 porolna 
 a korona.

Maradj otthon, s keresd meg,
a lisztet cukorral keverd meg,
 Wc 
 papír.

Minden álmom az volt,
hogy a Wc papír táncolt
 kopik,
 s kopik.

Minden program eltörölve,
ez az egyenes most már görbe.
 Kincsem
 sincsen.

Visszatérve a Naprendszerbe
elmennék egy étterembe.
 Hol a 
 kóla

nincsen tele viszkivel,
csak hogy gyorsabban keljen el.
 Milyen?
 Ilyen?

Ha most megleptelek
nem én vezekelek
 ezért
 a mezért.

Ki ezt a verset elolvassa,
hogy a józan észt eldobhassa,
 terít,
 s nyerít. (…)

Nincsen nekem presztízsem,
de ez nem számít semmit sem,
 úgy ám
 múzsám.

Befejezném lassan,
de most inkább gyorsan
 leadni,
 feladni

a feladatot annak a tanárnak,
aki ezt majd tisztán nevezi kárnak.
 Letye
 fetye.

Engedjenek be!!!
Vas Sebestyénnek (7 .b) és Barna Kornélnak (volt tanu-
lónknak) már nagyon hiányzott a suli…

A Nagy Karantén 7. hetében járva óvatosan el
kezdtünk egykét emberrel újra találkozni, kö
zösen biciklizni, mert azt mondták, hogy úgy a 
legbiztonságosabb találkozni. Már annyira hi
ányzott az iskola, hogy egyik nap úgy gondol
tuk, elmegyünk és megnézzük, megvane még.

Útközben eszünkbe jutott, hogy milyen üre
sen állhat szegény suli és milyen szép emlékek 
fűződnek hozzá.

Szegény magányos iskola... és szegény unat
kozó portás bácsi!

Elkezdtünk dörömbölni, hogy engedjenek 
végre vissza!! De erre még jócskán várnunk 
kellett...

KREATÍV KARANTÉN

Be akarunk menni!

A karantén 
ideje alatt 
megállás 
nélkül 
sütöttünk-
főztünk
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Mit jelent nekem a nagyböjt?

Jézus is böjtölt megkeresztelkedése után. Ki
ment a pusztába, és 40 napig nem evett, pedig 
a követ kenyérré változtathatta volna, de nem 
tette. Lemondott róla, és ellen tudott állni a kí
sértésnek.

Innen jön az a szokás, hogy nagyböjtben fo
gadunk valamit, és megpróbáljuk betartani. Ál
talában az emberek olyanokat szoktak fogadni, 
hogy lemondanak valamiről. Például ennivaló
ról, játékról, telefonról és más elektronikai esz
közökről. Jézus pénteken halt meg (nagypén
tek), ezért péntekenként a nagyböjtben nem 
esznek húst az emberek. (A  böjtöt az egyház 
szerint 1416 éves kortól kell tartani.) A nagy
böjt arra is van, hogy felkészüljünk a húsvétra. 
Ilyenkor bűnbánatot tartunk, kicsit magunkba 
nézünk.

Szerintem nem kell nagyon sok dolgot meg
fogadni. Inkább egy vagy két dolgot, és azokat 
betartani, mert ha sok mindent vállal az ember, 
egy idő után ráunhat. A lemondás nem csak a 
lelkünknek, hanem a testünknek is jó, mert ha 
kevesebbet eszünk, de több gyümölcsöt, zöld
séget és kevesebb egészségtelen, nehéz ételeket 
fogyasztunk, a test sokkal jobban és kiegyensú
lyozottabban fogja magát érezni.

A nagyböjt szerintem hasznos, mert egy picit 
lenyugszunk a húsvét előtt. Számomra a nagy
böjt egy nyugvópont.

Schatz Eleonóra 8.c

A nagyböjt

A nagyböjt nekem azt jelenti, hogy lemondok 
jó dolgokról.

Lemondani a jóról igen nehéz és fárasztó. 
Bevallom, én is ritkán böjtölök, mert ilyenkor 

úgy érzem, hogy kiesek a komfortzónámból. 
Lejátszani egy meccset PUBGban, megenni 
egy szelet csokit, leülni XBOXozni, beszél
getni Messengeren a haverjaimmal már a min
dennapjaim részévé váltak. Ezektől megszaba
dulni, azaz lemondani igen nehéz. Emlékszem, 
mikor megfogadtam, hogy nem eszem csokit, 
10 nap után felettem az egész konyhát. Vagy 
amikor nem gépeztem négy napig, négy nap 
után semmi nem érdekelt, még a matek házi 
se, csak hogy leüljek megcsinálni a feladato
kat a játékban. Volt olyan is, amikor megfo
gadtam, hogy maximálisan fi gyelek egész nap 
a suliban, és úgy jöttem haza, hogy azt hittem, 
eldőlök.

Tehát nagyon nehéz, de igyekezni kell. Ezt je
lenti nekem a nagyböjt.

Komjáti Benedek 8.c

Marcsi néni Gyertyalét című szerzeményének dallamára 
Péter bá’ írt egy covid-ihlette szöveget:

Maradj most Otthon ( a „Gyertyalét” dallamára)
Am Dm G C
Maradj most otthon, imádkozz végre, A géped mellől nézz fel az égre,
Am Dm G C
Hallgasd a csendet, merülj el benne, Üzen a Lélek, mi most a terve.
Am Dm G C
Lassulj le végre, tervezz csak mára, Aki melletted, � gyelj szavára.
Am Dm G C
Gondolj azokra, akik most messze küzdenek éppen, S öleld szívedre!

REfr .
A C F E7
II: Adj erőt, amíg itt vagy, szítsd fel magadban a hitet és a reményt,
Am  C F E7
Legyél bátor, maradj derűs, Ne ijedj meg akkor sem, ha nem sikerül!
Am C F E7
Csak tovább előre, ahogy a Mester, mikor a Golgotára ment fel a ke-
reszttel… :II
A
…hogy Te élj…

Gyertyalét
Am Dm G C
Gyertyaként égni, lobogni csendben, Szüntelen bízni isteni rendben.
Am Dm G C
Lobogni némán, dacolva széllel, hideggel, faggyal, bűnmarta léttel.
Am Dm G C
Embernek lenni, mindegy, hogy hol vagy, merre visz sorsod, mit hoz 
a holnap..
Am Dm G C
Lobogni némán, Sötét, zord éjben, Életet adni, s elfogyni csendben.

REfr .
A C F E7
II: Gyertyalét, viaszbábu, öntudatlan vállalt vértanúság,
Am C F E7
Gyertyalét, mit remélsz, hiszen elfúj majd a szél!
Am C F E7
Gyertyaláng, ellobbansz, gyenge fényedből mit hagysz?
A
A reményt!

HIT=ÉLET
A  N AG Y B Ö J T

 Ez nem egy átlagos tavasz volt…
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Különleges bábok hittanórán

A  bábokat 15 évvel ezelőtt használtam elő
ször a hitoktatói munkámban. Három báb a 
Parakletosz Kiadótól származik, a többi pedig 
egyegy témához készült. Leginkább evangé
liumi történetek szemléltetésére használom. 
A  színes ruhák és az arckifejezések azt a célt 
szolgálják, hogy minél élményközpontúbb le
gyen egyegy tanóra. Mivel elsős gyerekekről 
van szó, a sokféle módszer közül mindig azt 
kell választani, amely leginkább megfelel a tan
anyagnak, célcsoportnak. A  módszeren túl a 
gyerekek személyes és lelki fejlődése a legfon
tosabb. Azért szeretem a bábokat, mert amint 
leteszem őket az osztályban található szőnyeg 
közepére, mi pedig körben ülünk, a gyerekek fi
gyelmét rögtön a középpontba irányítják. A bá
bok köré más tárgyakat, pl. színes anyagokat, 
kavicsokat, zsinórokat elhelyezve az óra aktív 
résztvevőivé tehetjük a tanulókat. Így az óra 
tananyaga is jobban megmarad, és nem utolsó
sorban az Istennel való kapcsolatot is elmélyíti 
bennük. Jövőbeli célom, hogy a bábok számát 
növeljem, és gyermekbábokkal bővítsem ki a 
készletet.

Vargáné Simon Krisztina

Vigaszkereső gondolatok 72

A karantén ideje alatt Edvárd atya vigaszkereső gon-
dolatai tartották bennünk a lelket . Az utolsó, a 72-es 
számmal fémjelzett gondolatsor most újra elolvas-
ható…

Világnézettől, vallásosságtól, megélt hittől füg
getlenül a Bibliának sok olyan története van, 
amelyet mindenki ismer, és már kisgyermek
kortól kezdve. Ilyen történet Noé „kalandja” 
is: a „szent megszállott”, aki sokak gúnyától és 
megvetésétől kísérve egy hegytetőn, egy bizo
nyos „Isten” szavának engedelmeskedve hajót 
épít, ahová bezárkózik a családjával, valamint a 
föld minden állatából egy párral. Aztán, sajnos, 
neki lett igaza: jött az „özönvíz”, ami viszont – 
Isten kegyelméből – nem tartott örökké, egy
szer vége lett.

„Így tehát, Noé hatszázegyedik esztendejé
ben, az első hónapban, a hónap első napján le
apadtak a vizek a földön. Noé kinyitotta a bárka 
fedelét, kitekintett, és látta, hogy megszáradt 
a föld színe. A második hónapra, a hónap hu
szonhetedik napjára megszáradt a föld. Ekkor 
Isten így szólt Noéhoz: Szállj ki a bárkából, te és 
veled a feleséged, fiaid és a fiaid feleségei! […] 

Ekkor Noé oltárt épített az Úrnak, vett minden 
tiszta állatból és madárból, és egészen elégő ál
dozatokat mutatott be az oltáron. Az Úr meg
érezte a kedves illatot.” (Ter 8, 1316. 2021a)

Noé komplex történetének számomra legmegka-
póbb részlete a bárkából való kilépéshez kötődik: 
Isten emberének legelső tette nem az „elmosott” eg-
zisztencia újraépítése, hanem az Úr iránti hála kifeje-
zése; és áldozatában Istennek kedve telt .

Úgy tűnik, hogy a „Covid19” elnevezésű 
„özönvíz” forrásai mára elapadóban vannak, 
így most már kiszállhatunk a „karantén bár
kájából”. Bizonnyal spontán feltör belőlünk az 
„újratervezés” igénye, de talán nekünk is, mie
lőtt bármibe belefognánk, hálát kellene adnunk 
azokért az értékeinkért, melyekről mindig is 
tudtunk, de ezeket az elmúlt hónapok „bárkába 
zártsága” szinte az arcunkba tolta. Amikor az 
ember hálát ad, valójában leltárt végez, és így 
rádöbben, mennyire gazdag az élete. Ezekből 
a kincseinkből tudjuk igazán újraindítani az 
életünket, és most ezeket szemlélve érthetjük 
meg azt is, amire e bárkába zártság is rádöb
bentett, hogy annyi mindenben másként kelle
ne élnünk, vagyis – „újra indulás” címén – nem 
lenne bölcs egy az egyben rekonstruálni a 2020 
márciusa előtti életünket.

Testvéreim, adjunk hálát az Úrnak e „bárka ke
gyelmeiért” – fogadjatok el ehhez néhány ötletet 
(persze a teljesség igénye nélkül). Egyes szám 
első személyben írom e fohászokat, ha így el 
tudtuk imádkozni, akkor célszerű még egyszer 
megtenni ezt többes szám első személyben is.

Hálát adok neked, Uram azért, mert
1.  e bezártság napjaiban végre „utolérhetett 

engem a lelkem”;
2.  észrevettem, hogy itt laksz velem, az ottho

nomban, és már „időtlen ideje”;
3.  amiben most vagyok, az egy „alagút”, és „az 

alagút nem kijárat nélküli barlang”;
4.  amiben most vagyok, az csak egy puzzle

elem életem nagy „kirakósában”, és nem 
maga az életem;

5.  mindig van kiút az alagútból, lesz holnap, 
vagyis van jövője, távlata az életemnek;

6.   mert megértettem: azok vannak velem itt 
a bárkámban, akik igazán számítanak az 
életemben;

7.   szeretethálóban élhetek: szerethetek embe
reket és engem is szeretnek;

8.   vannak, akikről gondoskodhatok, és akik 
gondoskodnak rólam;

9.   megértettem, hogy nem lehet türelem nél
kül senkit sem szeretni;

10.  adtál találékonyságot, hogy életem megvál
tozott körülményeihez komolyabb emberi 
(lelki, erkölcsi) károk nélkül tudjak alkal
mazkodni;

11.  kiiktathattam az életemből (legalább egy 
időre) a lényegtelen dolgokat, költekezé
seket, időt értelmetlenül vagy feleslegesen 
felemésztő tetteket, ügyeket;

12.  megtapasztalhattam, hogy szűkös vagy tág 
otthonomban ott van az egész univerzum;

13.  gyönyörű és tökéletes (!) az a teremtett világ, 
ami körülvesz, és amit ajándékba kaptam, 
szeretetből, amiben járhatokkelhetek;

14.  nem igaz, hogy rohan az idő: a reggeli ke
léstől az esti elnyugvásig teljes életet élhe
tek, miközben ki sem mozdultam a laká
somból („este lett és reggel: a nap”);

15.  helyükre tehetem a dolgaimat, a kapcsola
taimat, és ez békét ad, ez a békém forrása;

16.  felismertem, hogy nem lehet egészséges 
emberi életet élni csend nélkül;

17.  megértettem, hogy imádkozome avagy 
sem, az nem idő vagy helyszín kérdése;

18.  rádöbbenhettem, mennyire törékeny az 
egészségem, a lelki egyensúlyom, erkölcsi 
rendem, és hogy mennyire nem birtoklom 
az életemet – ez alázat és bölcsességforrás
sá tudott lenni (megtérésem lehetősége);

19.  rádöbbenhettem, hogy a fontos emberi 
kapcsolataim ápolását mennyire nem sza
bad elhalasztani – eljöhet az idő, amikor 
nem lehet már valakit meglátogatni;

20.  most látom: elhunyt szeretteim, barátaim, 
ismerőseim mennyi mindent hagytak rám, 
mennyit tanulhattam tőlük, milyen gaz
daggá tett a szeretetük, az életük;

21.  most kényszerültem a bárkába, ami
kor volt/van internetem, számítógépem, 
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Reggeli

Sajnálom, sajnálom,
Lekváros a nadrágom.
Mit tegyek, mit tegyek?
Leettem az ingemet!
Támadás! Támadás!
Mézben fürdik a tojás!
Lefekvés, lefekvés!
Keljetek fel, itt a méz!
Egyél már, egyél már!
Csináljad már! Hol van már?
Rántotta, rántotta,
Milyen jól megbántotta.
Milyen jó, milyen jó,
Kiömlött a kakaó!

Hires Levente és Lónay László (3.b)

Más ez a reggel
Az a reggel szíven ütött, anyukám közölte:
A vírus betört.
Nincsen suli, se osztály, se tanár,
Ez a rövid idő nekem – mint újoncnak,
Ennyi járt?

Gondolok a szépre, jóra,
Barátokra és tanárokra.
Remélem, hogy gyorsan vége,
És látom, akiket szeretek végre!

Fábián Emőke (8.c)

Horváth Dorottya (4.C) versei:

Október
Október okít, október oktat,
október okosabb légy!
Október orrot fúj, október onnan jön
október olvas, október ír.
Október olajos és maszatos,
október ollóval vág és legózik,
október olyan, mint egy órarend.

Február
Február kisasszony készülődik már.
Február Fanni fantáziája jár.
Február fi lmet vetít már.
Február felfele jár, jég is reccsen már.

Január
Január, január, olyan mint a február.
Január, a jégcsap is csöpög már.
Január a Jancsi és Juliska is jár már.
Január, a jég is csizmában jár.

Március
Március, Mari néni muskátlit vesz már.
Március már máshol jár, mákosguba mákvirág.
Március és mákvirág, mire jó a málna már?

Szeptember
Szeptember szeplős és szemtelen
meg persze nesztelen.
Szeptember szabad és
szagtalan, meg persze hangtalan.
Szeptember szunnyad és szundikál
szemét lehunyva szép álom jön szemére.

telefonom (harminc évvel ezelőtt nem 
működött volna a digitális oktatás, a home 
offi  ce stb.);

22.  volt/van tartalékpénzem, amiből fi nanszí
rozhattam a kieső bevételeimet;

23.  van mit ennem, van ruhám, van hol lak
nom, rendszeresen tisztálkodhatok, nem 
kell fáznom, van orvosi ellátás, hozzáférek 
gyógyszerekhez;

24.  vigyázhatok magamra, mozoghatok, étkez
hetek egészségesen, pihenhetek;

25.  felfedezhettem a kultúra és a művészet ér
tékes alkotásait, szépségeit, megtartó erejét;

26.  tehettem jót azokkal, akiknek „beázott 
vagy léket kapott a bárkája” (és köszönöm, 
hogy az enyém nem).

  (…)
Legyen velünk továbbra is az Úr kegyelme!

Azok kedvéért (is), akik nem vehettek részt a tan-
évnyitó szentmisén, és nem hallhatták Antoine 
de Saint Exupery (A  kis herceg szerzőjének) imá-
ját, álljon itt most a:

Kis lépések művészete

Uram, nem csodákért
és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idejében rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat!

Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket
a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vagy csak másodrangú
fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez
és mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az életen,
de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket
és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek
simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, kudarcok,
sikertelenségek, visszaesések

az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága
és szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember
nem magának mondja meg,
azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg,
hogy nem teszünk semmit.
Kérlek segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy
szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz,
hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen
– szavakkal vagy szavak nélkül –
egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok,
hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

MŰVÉSZBEJÁRÓ
Í R ÁS O K,  R AJ ZO K  DI Á KJA I N K  TO L L Á B Ó L
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AZ ÉN APUKÁM
A  R A J Z PÁ LYÁ Z AT R A  B E É R K E Z E T T  A L KO TÁ S O K

Komjáti Benedek 8 .c Joker

Vén Petronella 6 .a János vitéz 3D-ben

Cano-Krommer Sofi 6 .a A Pál utcai fiúk

Horváth Dorottya 4 .c

Kardos-Kósa Eszter 4 .bKisgyörgy Veronika Anna 4 .c
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Pákó Pál úr (Pató Pál úr)

Petőfi  lecsapott Júliára, mint tyúk a morzsára.

Játsszunk fi lmeset! Én leszek Terence Hill a Bud 
Spencerből!

A rapszódia az óda egy vállfája.

Azért a földfelszín közelében van a legmele
gebb, mert a földben van egy valami, elfelejtet
tem, hogy mi, ami forró.

Mivel táplálkozik a sün?
Igen.

A gomba tetején van a gombakupola (=kalap).

Eltévedt szólások ötödikes dolgozatokban

Húzza a szekeret (=Húzza a lóbőrt)

Addig jár a korsó a kútra, amíg fel nem bukik/
amíg el nem kopik.

Ritka, mint a fehér varjú

Két dudás nem fér meg egy kocsmában/dudában.

Éhes disznó húzza a lóbőrt/mindent megeszik

Fát lehet vele döngetni (=Fát lehet vágni a hátán)

Csapja a vasat (=Csapja a szelet)

Megette a fejét is (=Megette a kenyere javát)

Belejön, mint mókus a nadrágba (= Belejön, 
mint kiskutya az ugatásba)

A zenei világ Beethoven lázban ég, hiszen 2020
ban ünnepeljük születésének 250. évfordulóját. 
Beethoven: mi jut eszünkbe erről a névről? 
A közkedvelt fi lm cuki kutyusai, az Örömóda, 
esetleg a Für Elise? A hatalmas életművön és a 
száraz tényeken túl számos érdekességre talál
tam rá a világhálón.

Az első mindjárt a születésnapjával kapcso
latos. A  bonni mester ugyanis egész életében 
meg volt győződve arról, hogy két évvel később, 
1772ben született. Miként fordulhatott ez elő? 
Édesapja, aki szintén zenész volt, korán észre
vette fi a tehetségét, kis Mozartot akart faragni 
belőle. Azt gondolta, hátha az ő fi a is csoda
gyerek és beutazhatja vele Európát. Kis növésű, 
törékeny alkatú gyerek volt, így feltételezések 
szerint apja a nagyobb hatás kedvéért két évet 
letagadtatott vele valós koránál.

Beethoven és a CD lemez?

9. Szimfóniája, amiben az Örömóda is felcsen
dül, a mai kor technikai fejlődésére is hatott. 
A  CD lemezek gyártásának kezdetekor fel
merült a kérdés, hogy hány perces hanganyag 
férjen el egy lemezen. A Sony cég akkori me
nedzsere a 9. szimfónia terjedelmét (ami kb. 
74perc) határozta meg szabványként, és a mai 
napig ezzel a szabvánnyal gyártják a CDket.

Beethoven és Pécs?

Egy bizonyos Sauter nevű költő, muzsikus a 
zeneszerző hajfürtjét ajándékozta Seraphin 
Hölzlnek, aki 1870ben a Pécsi Dalárdá
nak ajándékozta tovább. A  hajfürt 88 évig 
volt a Dalárda tulajdonában, innen került a 

martonvásári Beethoven Múzeumba, ahol ma 
is megtekinthető.

Beethoven és a Spotify?

A zeneszerző népszerűsége a mai napig töret
len, Spotify zenei listáján a 2. helyen áll, havon
ta 5,5 millió felhasználó keres rá műveire.

Népszerűségét jelzi az is, hogy az öt konti
nensen 700 bejegyzett utca és tér viseli nevét.

Sőt, a Földtől elrugaszkodva még az űrben 
is találkozhatunk nevével. A Mars és a Jupiter 
között egy aszteroida szintén Beethoven nevét 
viseli.

Szuláné Szabó Andrea

GYEREKSZÁJ
V ICC E S  E L S Z Ó L Á S O K

VIVA LA MUSICA!
A  K I S  L U DW I G

Óra eleji jelentés farsangkor
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„Számomra a soha el nem múló szerelmet 
a mesék jelentik” (Faltisz Alexandra)

Faltisz Alexandra kiállítása január 20án, a magyar 
kultúra napja alkalmából nyílt meg a Ciszterci 
Nevelési Központ Ifj úsági Galériájában, immár 
második alkalommal. A kiállítást Szabó Zsuzsa 
bábművész nyitotta meg.

A  pécsi származású meseillusztrátor a Ma
gyar Képzőművészeti Egyetemen végzett alkal
mazott grafi ka szakon. Számos nagy magyar író 
meséit színesítik a művésznő egyedi illusztrá
ciói. Aprólékos, színes világa gyermekkorunk 
nélkülözhetetlen emlékévé vált.

Számomra teljesen új képi világ tárult elém 
a kiállítást látva. Az eddigi, színekben gazdag 
munkáitól eltérően egy jóval letisztultabb vilá
got fedezhetünk fel.

A kiállítás anyaga a nővérével, Faltisz Rober
tával közösen alkotott könyvük, a Csörgevári 
vigasságok, mely családuk emlékeit, történeteit 
örökíti meg. Ezeket az emlékeket, pillanatokat 
apró tárgyakkal, pirospozsgás, életteli fi gurák
kal, csipkékkel, régi kincsekkel idézi elő az il
lusztrátor. A képek előtt állva a néző újabb és 
újabb részleteket fedezhet fel ennek a vegyes 
technikának köszönhetően. Találhatunk a ké
peken apró rézkulcsot vagy épp kicsi vattabá
rányt a kép sarkában. Az alkotás így kilép a 
síkból, még érzékenyebbé és mindenki számára 
megfoghatóvá varázsolja a meséket.

A  testvérpár egy nagy közös családi fotóal
bum nézegetésre invitálja minden kedves néző
jét, olvasóját a Csörgevári vigasságokkal.

Kollár Ágnes 

Aktivisták Brüsszelben

Március elején a magyar Fridays For Future 
szervezetek lehetőséget kaptak, hogy öt embert 
küldjenek egy nemzetközi klímaaktivista ta
lálkozóra, melyet Brüsszelben rendeztek meg. 
A Zöld Fiatalok Egyesület és a pécsi FFF tag
jaiként én és kollégiumi csoporttársam, Szinok 
Réka bekerültünk a magyar delegáltak közé két 
iskolatársunkkal és a ZöFi elnökével együtt.

Brüsszelbe érve több napon keresztül aktiviz
mussal, kommunikációval és klímavédelemmel 
kapcsolatos workshopokon és előadásokon vet
tünk részt.

Első nap beszélgettünk Európai Parlamenti 
képviselőkkel és megismerkedhettünk a hu
szonnégy másik ország aktivistáival.

Második nap az Európai Bizottság épülete 
előtt tüntettünk, hogy felhívjuk a fi gyelmet a 
globális felmelegedésre. Az idő nem volt ked
vezőnek mondható, folyamatosan esett az eső, 
viszont a társaság energiája és a hangulata miatt 
szinte észre se vettük a hideget. Itt találkoztunk 
először Greta Th unberggel, svéd klímaaktivis
tával.

Harmadik napon részt vettünk a pénteki 
sztrájkon. Több ezer emberrel együtt vonultunk 
végig Brüsszel utcáin. A  hangulat nagyon po
zitív volt, az emberek fegyelmezettek és udva
riasak voltak, szóval a tömegben nem adódott 
semmilyen probléma. A felvonulás végét beszé
dekkel zárták.

Negyedik nap Gretával és a többi dele
gálttal együtt részt vettünk egy kiscsoportos 
workshopon, ahol meg tudtuk beszélni, hogy 
a különböző országokban milyen problémákba 
ütköznek az aktivisták, illetve a jövőre vonatko
zó stratégiáinkat is átbeszéltük. Ez után további 
workshopokon vettünk részt.

Rejtvény

Vízszintes
2. A zenekar összjátékát kézmozdulatok jelrendszere segítségével irányítja.
3. Fúvós hangszer.
5. Hegedűnél nagyobb vonós hangszer.
6. Hangok időbeli terjedelme.

Függőleges
1. A legmélyebb férfi szólam.
4. Ez a kulcs a leggyakoribb, ének, illetve szólóhangszerek dallamainak lejegyzésére szolgál.
7. Zenei időtartam egysége

KOL(L)IBRI
KO L L É G I U M I  H É T KÖ Z N A P O K

Aktivisták Brüsszelben

1

2

3

6

7

5

4
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Négy gyereknek kéne laptop,
Meg tudjuke oldani?
Egyik öcsém elsős még csak,
,,Ki tud vele tanulni?”

A nagyobbak szerencsére
veszik a sok akadályt,
Ha nincs WiFi a szobádban,
Vedd a dolgozószobát

Birtokba, vagy a nappalit.
Apával egyezz meg,
Kompromisszumsorozatok
Úgy hiszem, még lesznek.

Így kezdődött el minálunk
Az otthoni iskola.
Közben pedig megszületett
A kishúgunk, Mirjána.

Cipelni kell a kislányt,
Nem jár még a lábán.
Hogyha bárki felveszi,
elalszik a vállán.

Itthon van a sok gyerek,
Cipeljük is sokat.
Anyukánk közben pedig
Mos, főz és mosogat.

Ha az öcsém gép előtt ül,
A karjában Mirjána,
Nem probléma, elvan szépen
Alszik már a kislányka.

Mivel viszont az a mécses
Párszor képes eltörni,
Progresszív rock rögtön segít
Mirjánával táncolni.

A másik két kistesót meg
bevonom a tesibe.
Együtt mozgunk az erkélyen
A cardioedzésre.

Bezárva a négy fal közé
így éljük a karantént.
A versemnek pedig lassan
lepötyögöm a végét.

Összességében elmondhatom, hogy ebben 
az 5 napban rengeteg tudást és tapasztalatot 
szereztem. Felejthetetlen élmény volt velem 
egykorú, hasonló gondolkodású fi atalokkal 
beszélgetni, gondolatokat megosztani. Habár a 

koronavírus járvány miatt néhány programot 
módosítani kellett, örök életre szóló élmények
kel gazdagodtam.

Selyem Léna (Lisieux-i Szent Teréz csoport)

Kéthelyi Anna: Mutatom, 
hogyan tanulunk

Márciusnak idusán
Bezártak az iskolák.
Egymást kérdi a sok tanár
,,Mégis hogyan álljunk át”?

Otthon lesz az összes gyerek,
Soksok étel kellene.
Vigyázunk, hogy senkinek se
sérüljön az idege.

Édesapa pedagógus,
3 nap van átállni
Digitális tanításra.
Hagyjunk hát békét neki!

Édesanya babát vár,
nem dolgozik kórházban.
Kéne neki segíteni
ruhákban és konyhában.

Itthon van az öt gyerek,
Hat lesz hamarosan.
A nagyszülők nem jöhetnek.
Mihez kezdjünk mostan?

Szeretnénk köszönetet mondani Önöknek 
mindazért a támogatásért, együttműködésért, 
türelemért, amelyet az elmúlt időszakban ta
núsítottak – az Önök pozitív hozzáállása, a 
kollégákkal való együttes gondolkodása nélkül 
biztosan nem tudtuk volna sikeresen lezárni az 
elmúlt félévet. Köszönjük a segítő szándékot, az 

építő jellegű kritikát, a problémákra megoldást 
találni akarást! Bízunk benne, hogy a jövőben 
is közösen tudunk haladni azon az úton, amin 
együtt elindultunk. Ehhez kérjük a Jóisten se
gítségét, a Szentlélek erejét, a mindennapi ke
gyelmeket!

Az intézmény dolgozói

KÖSZÖNJÜK
K E DV E S  S Z Ü L Ő K !
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