
A Szeged–Csanádi Egyházmegye Gelsey Vil-

mos Pedagógiai Intézete  célja, hogy a ma-

gyar köznevelés és a pedagógusképzés ügyét 

támogassa elsődlegesen a Szeged–Csanádi 

Egyházmegyében, de a későbbiekben akár 

azon túl is.  A létrejött szellemi műhely a ma-

gyar társadalom számára a jövő nemzedékért 

keresztény elkötelezettséggel felelősséget 

vállaló, hivatásuk teljesítésében nemzetközi 

összehasonlításban is magas szinten helytálló 

szakemberek képzését biztosítja. Az Intézet 

fő célkitűzése, hogy keretet és feltételeket 

nyújtson a katolikus keresztény nevelésügy 

fejlesztéséhez a szakemberek továbbképzésé-

vel, nemzetközi tapasztalatszerzésének támo-

gatásával. Az Intézet a pedagógusokon ke-

resztül a katolikus köznevelésben tanuló diá-

kokat és szüleiket is megszólítja. 

Ezen kiadványunk az intézmények dolgozói-

hoz, általános- és középiskolás diákjaihoz és  

a szülőkhöz  szól. 

 

 Tájékoztató kiadványunk negyedévente 

jelenik meg. 

 

Beköszöntő 

 

Jézus nem egy múltbéli személyiség: Ő világosságával 

továbbra is utat mutat számunkra - most és mindörökké.                                             

      (Ferenc pápa) 
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Húsvéti elmélkedés 
 

„A két tanítvány együtt fut Jézus sírjához. A sírt üresen találják, a halotti leplek ott vannak 

összehajtva. Ennek láttára hisznek. 

Vajon, ha a két tanítvány egy másik üres sírt látott volna, vagy ha nekünk másnak az üres 

sírját mutatnák, elhinnénk-e, hogy az feltámadt? Nem valószínű. A mi számunkra is csak Jézus Krisz-

tus üres sírja, az Ő halotti leplei bizonyítékok feltámadása mellett. 

Arra a részletre is fel kell figyelnünk, hogy a feltámadt Úr csak azoknak jelent meg, csak azok 

találkozhattak vele, akik húsvét előtt is, kereszthalála előtt is hozzá tartoztak, vele tartottak. 

Jézus Krisztus feltámadása üdvösségtörténeti esemény. Megváltói jelentősége, ereje csak azok 

számára van, akik hozzá tartoznak. A keresztség szentsége által Jézus Krisztushoz kapcsolódtunk. Így 

húsvétkor nemcsak Krisztus feltámadását ünnepeljük, hanem a magunk keresztségét is. 

A feltámadás nem csak Jézus Krisztuson valósult meg, hanem azokban is, akik hozzá tartoz-

tak. – Ezért jelenthetett számukra az üres sír, a halotti leplek bizonyítékot. 

A tanítványokkal együtt mi sem akárkinek, valakinek a sírjához sietünk, valakinek a feltáma-

dásában hiszünk, hanem Jézus Krisztuséban. 

Azonban számunkra is csak akkor lesz elhihető Jézus Krisztus feltámadása, ha a megújulás, a 

feltámadás bennünk is megvalósul. Húsvétkor felszítjuk a keresztség kegyelmét, megújítjuk keresztsé-

gi ígéretünket és keresztény életünket, hogy a tanítványokkal együtt hinni tudjuk Krisztus feltámadá-

sát.” 

Rokay Zoltán: Homíliák – B év, részlet 
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I. évfolyam 1. szám 



Húsvéti köszöntők 

 
Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág; 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával. 

Teljék a tarisznya szép, piros tojással! 

  

  

 Ákombákom, berkenye; 

 Szagos húsvét reggele. 

 Leöntjük a virágot, 

 Visszük már a kalácsot. 

             

 

 

 

 

Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s virít a virág. 

A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot 

szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.  

Ima 

Fejtörő 

Könyvajánló 

Bajzáth Mária válogatása a világ minden tájáról származó népmesékből 
a Kolibri Gyerekkönyvkiadó gondozásában. 

A kötet a Népmesekincstár sorozat második tagjaként jelent meg. 

Alsós évfolyamoknak 
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Móra Ferenc:A didergő király 

 

A népmesei elemekből építkező verses mese a 
Scolar Kiadó gondozásában jelent meg. 

Az ünnephez kapcsolódóan ajánljuk: 

Ingo Baldermann:„Ne féljetek! A passió és a húsvéti történet 
gyerekeknek”  című kötetét. 

Feltámadt Krisztus e a napon. Alleluja, 

Hála légyen az Istennek. 

Hogy minden ember vigadjon. Alleluja, 

Hála légyen az Istennek. 

 

Az imádság a Kikötő : gyerekimakönyvben található. 

Van egy ház. Az ember vak, amikor belép 
oda, és lát, amikor kijön onnan.   

Mi az a ház? 

Ha tudod a megfejtést, küldd el a 
hirlevel@szegepi.hu e-mail címre 2015. 
április 30-áig.  

A helyes megfejtést beküldők között  
kisorsoljuk az ajánlott könyvek valame-
lyikét. 



Az ókori világból hoztunk két találós kérdést: 

 

1.Mi az? Van szája, de nem beszél, van ágya,de sosem al-
szik. 

 

 

2.Van négy fivér ezen a világon, kik együtt születtek. 

Az első mindig fut, és sosem fárad. 

A második mindig eszik, és sosem lakik jól. 

A harmadik mindig iszik, és sosem telik meg. 

A negyedik végtelen dalt énekel, de az sosem szép. 

 

 

Ha tudod a megfejtéseket, küldd el a  

hirlevel@szegepi.hu e-mail címre 2015. április 30-áig.  

A helyes megfejtést beküldők között  kisorsoljuk az 
ajánlott könyvek valamelyikét. Erre a versenyre a kö-
zépiskolások megfejtéseit is várjuk. 

 

Könyvajánló 

Méhes György vidám családregény sorozatának első kötetét 
Micsoda társaság!  
a Cerkabella Könykiadó adta ki. 

Időfutár 

 Megjelent  

a Pozsonyi Pagony Kiadó gondozásában a 4. 
kötete a Magyar Rádióban és az interneten hall-
ható és figyelemmel kísérhető ifjúsági kalandso-
rozatnak. Követhető a facebookon:  

https://hu-u.facebook.com/Idofutar 

Felsős évfolyamoknak 
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Fejtörő 

Húsvéti fényes örömünk.  

Húsvéti nagykönyv az egész család 
számára 

 

Az Agapé Kiadó gondozásában 
jelent meg. 

  



Középiskolásoknak 

Tájékoztatás a közösségi szolgálatról  - honlap, ahol tájékozódhatsz 

A kötelezően teljesítendő közösségi szolgálat rendjéről, kötelezettségeidről 

az alábbi honlapon tájékozódhatsz:  http://www.kozossegi.ofi.hu/   

 

A Mission is Possible kiadónál jelent meg Crystalina  és Jason Evert Tiszta 
nőiesség és Tiszta férfiúság c. könyvek. A  házasspár a Chastity Project 
nevet viselő szervezetet vezetik. Hat földrészen, csaknem egy millió fiatal-
nak tartott már előadást a tisztaságról, annak fontosságáról és lelki jelentő-
ségéről. Publikált kiadványaik között könyvek, audiovizuális dokumentu-
mok egyaránt megtalálhatóak. 

Könyvajánló 

Impresszum: 
SZEGEPI 
Pedagógiai Tájékoztatás 
6720 Szeged, Dóm tér 6. 
e-mail: 
hirlevel@szegepi.hu 

 
Véleményedet, véleményüket  
várjuk a hirlevel@szegepi.hu 

e-mail címre. 

 

… és egy kis könyvtörténet 
A múlt században is születtek a fentiekhez hasonló kötetek Tóth Tihamér, Gergely Jolán és Csaba Margit 
tollából. A szerzők az akkori kor fiataljainak figyelmét hívják fel a keresztény, erkölcsös életre, fontosnak 
tartva, hogy a kor fiataljai figyeljenek a külső és belső harmóniára. Tóth Tihamér így ír könyvében: „Ez a 

könyv «jellemes ifjakat» akar nevelni. Ifjakat, akik így gondolkodnak:  

 

Juhász Gyula: Húsvétra 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 
Fogadd könnyektől harmatos dalom: 
Szivemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: győzelem az elmuláson.  

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

«Reám óriási felelősség nehezedik, mert komoly feladat áll 
életem előtt. Lelkemben a jövő csirái szunnyadnak; komoly 
kötelességteljesítéssel és ideális élettel kell lelkemet melen-
getnem, ápolnom, fejlesztenem oly gyönyörű virággá, hogy 
méltóan illatozzék az örök Isten trónja előtt egy egész 
örökkévalóságon keresztül».” A lányok figyelmét felhívják a 
mértéktartó öltözködésre, a túlzásba vitt soványító-kúrák 
veszélyeire, a megfelelő viselkedésre.  


