
A nevelés szeretetcselekedet, élet-

adás. Ehhez a legjobb erőforrásokra 

van szükség, valamit a lelkesedés fel-

ébresztésére, továbbá arra, hogy értel-

mesen együtt tudjunk haladni a fiata-

lokkal. A katolikus iskolákban a ne-

velő legyen szakképzett, ugyanakkor 

emberséges; legyen képes pedagógus-

ként jelen lenni a fiatalok között, 

hogy előmozdítsa ember és spirituális 

fejlődésüket. A hirdetett és a képvi-

selt értékek közötti koherencia elen-

gedhetetlen a fiatalok nevelésében. 

 

Ne bátortalanodjatok el a neveléssel 

járó mai nehézségek miatt. A nevelés 

nem foglalkozás, hanem magatartás-

forma, életmód! A neveléshez ki kell 

lépni önmagunkból, a fiatalok között 

kell állni, 

és mellet-

tük állva 

kell kísérni őket növekedésük állomása-

in. Adjatok nekik bátorságot, optimiz-

must világban való előrehaladásuk szá-

mára! Tanítsátok őket meglátni a terem-

tett világ és az ember szépségét, jóságát, 

mely megőrzi Teremtője keze nyomát. 

De mindenekelőtt életetekkel tegyetek 

tanúságot arról, amiről beszéltek nekik. 

Egy nevelő—jezsuita, tanító, alkalma-

zott, szülő—ismeretet közvetít, értéket 

ad át szavaival, de a gyerekekre akkor 

lesz döntő befolyással, ha szavait tanú-

ságtételének és életének egybecsengése 

kíséri. Koherens élet nélkül lehetetlen a 

nevelés! 

Ferenc pápa: A szívtől a kézig,  

Budapest, Helikon, 2016. 
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Ferenc pápa gondolatai a nevelésről 

Az igazság az igazságosság és az irgalmasság elválaszthatatlan társa.  

Ferenc pápa Twitter üzenete 2017.  09. 08 -án  

IV. évf. 1. sz. 



Arany János születésének kétszázadik évfordulóját 

ünnepeljük az idei évben. 1817. március 2-án Nagy-

szalontán született. Országszerte programok tucatjai-

val várták és várják az érdeklődőket. Egyik legna-

gyobb költőnk, a magyar nyelv ápolója, Shakespeare

-drámák fordítója, balladák szerzője. Elnyerte a Kis-

faludy Társaság díját Toldi elbeszélő költeményével, 

és mellé Petőfi Sándor barátságát is. Nagykőrösön  

tanít, majd Budapesten él. A Kisfaludy Társaság 

igazgatója, majd a Magyar Tudományos Akadémia 

titkára. A Margitszigeten írja Őszikék ciklusát. 1882. 

októberében tüdőgyulladás következtében hal meg. 

 A lepke 

Zöld lepke, mint hulló levél, 

Melyet tovább legyint a szél, 

Nem száll virágot lepni meg, 

Csak lenn, az út porán libeg. 

Nincs feltünő bársony meze, 

Csilló-pora, fény-lemeze; 

Virágkorát most éli bár: 

Oly színhagyott köntösbe' jár. 

Volt napja, volt, négy, tán öt is, 

Hogy izlelt ő szerelmet is; 

Most a jövőnek hint magot; 

Nem fél, hogy a láb rátapod. 

Szegény! ha rátoppantanék, 

Pusztulna ő s egy nemzedék; 

De oly bizalmas ott alant: 

Mért bántsam a kis gondtalant?... 

Élj, lepke! éld múló nyarad, 

Ha még egy-két napod marad: 

Jöhet vihar nagy-hirtelen, 

S megfagysz esőn, hideg szelen. 

Köszönd, hogy már tekintetem 

Földhöz lapúl, nem föl vetem: 

Ha bátran még fenn hordanám, 

Rád is tiportam volna tán. 

Mért nézzek a magasba fel? 

E szép világ: egy köd-lepel; 

Nem látom az ég madarát, 

Csak téged itt s útam porát. 

Nem a pacsirtát, aki szánt; 

A napnak áldott fénye bánt; 

De az anyaföld szintelen 

Fakóján megnyugszik szemem. 

Sorsom pedig, s egy méla gond 

Egemből már a földre vont; 

De nem remény-magot vetek: 

Azt nézem: hol pihenhetek? 

(1877) 

Arany év –  2017 
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Arcképek: 

Weboldal:http://arany200.eu/kezdolap/ 

 



A Gyermekirodalmi Adatbázis folyamatosan bővíti irodalomajánlóját. Az óvodásoktól a kiskamaszokig 

minden korosztálynak ajánl könyvet, és a látogatóknak is lehetőségük van a kötetek értékelésére. Klasszi-

kusok és mai szerzők egyaránt helyet kapnak, fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlva. 

Az ajánló elérhető az interneten: http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/web/ajanlo.php 

 

Néhány kötet az ajánlóból: 

Így megyek iskolába. Népmesék a világ minden tájáról 6-8 éveseknek. Ill. Kürti Andrea - Vál. 

Bajzáth Mária. Budapest, Kolibri, 2016. 243 p., ill., 25 cm (Népmesekincstár 

Olvasmányok minden időre 

Szent László a mindennapjainkban – Játék 
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Gévai Csilla 

Nagyon zöld könyv. Budapest, 

Pozsonyi Pagony, 2011. 80 p., 

27 cm 
Kinőttelek. Versek kamaszoknak.  

Ill. Kállai Nagy Krisztina, Czétényi János - 

Vál. Rigó Béla (1942) . Budapest, Sziget, 

2005. 159 p., 21 cm  

Jelen van-e Szent László király a mindennapjainkban? Megjelenik-e arca, tettei, szelle-

me a minket körülvevő világban?  Szavainkban, tetteinkben emlékezünk-e rá a hétköz-

napokban? Erre keressük a választ a most induló játékkal.  

Várjuk beküldéseiteket, hogy hol fedeztétek fel László király alakját!  

Várjuk e-mailjeiteket, amelyben elkülditek szóban, képben, akár hangban,  

hogy hol leltetek rá! 

Leveleiteket várjuk  

a hirlevel@szegepi.hu e-mail címre, november 30-áig. 

 



Az elmúlt számban egy szabadon választott prózai vagy lírai mű alkotására buzdí-

tottuk a résztvevőket. 

Közzéteszünk két alkotást. 

 

„– Ezt neked hoztam. 

– Köszönöm. De miért? 

– Ügyes voltál a vizsgálat alatt. Nem mutattad a szüleid előtt, hogy fáj. 

– Igyekeztem. Mit olvas a doktor néni? 

– Egy orvosi szakkönyvet. De látom, nálad is van egy könyv. 

– Most kaptam kölcsönbe. A fiatal lány hozta, aki délutánonként felolvas, Nem igazán akartam elfogadni, 

de azt mondta olvassak bele. 

– Mi a címe? 

– Gyógyító mesék. De nem hiszem, hogy elolvasom. Ki gondolja, hogy a mesék gyógyítanak? 

– Szerintem, sokan. De ha nem érdekel, akkor keressünk ne-

ked másik könyvet. Miről szeretnél olvasni? 

– A szerelemről…” 

– Mi gyerekek miért nem kaphatunk virágot? Miért kell mindig virágot vinni nőnapra, anyák napjára? Én miért 

nem kaphatok virágoz gyereknapra? Milyen jó lenne, egy szép tulipáncsokor! –  így morfondírozott Réka, ha-

zafelé menet. 

Tudta, otthon még egyedül lesz, édesanyja nem ért haza. Ezért nagyon meglepődött, mikor benyitott otthonuk-

ba, kávéillatot érzett. Édesanyja jött elé az előszobába. 

– Hazaértél? Mi volt az iskolában? Nézd, ezt neked hoztam! 

– Milyen szép! De jó! Közönöm! - nyújtotta örömmel Réka a kezét a csokor felé. 

Vázába tette, örömmel rendezgette, majd az íróasztalára tette, hogy a következő napokban mindig láthassa. 

Örült, hogy a kívánsága ilyen hamar teljesült. Este, mikor imádkozott Istennek is meg-

köszönte. Néhány hónnap később édesanyja névnapjára öröm-

mel vásárolt virágot. 

 

 

Játék a nyárra—beérkezett alkotások 

A kép forrása: http://pixabay.com 
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