
„Az állhatatosság azt jelenti, hogy megma-

radok valami mellett, akkor is, ha nehéz. 

Ez különösen akkor probléma, ha körülöt-

tem mindenki másként gondolja. … A 

rossz ellen való küzdelemben a legnehe-

zebb az állhatatosság, mert olyan könnyen 

válaszolunk a rosszra rosszal. Ha valaki 

lusta, kiabálva hozzuk tudtára, ha valaki 

csúnyán beszél, lehurrogjuk, ha valaki 

bánt, azt tervezzük, hogyan adhatnánk 

vissza. Elfelejtjük, hogy a „gonoszt jóval 

győzd meg” (Róm 12,21). 

Az állhatatosság jelentése még: elhordozok 

valamit. Az eredeti szó „aláhajlást” is je-

lent, amit képben talán úgy lehet elképzel-

ni, mint amikor valaki egy hátizsákot vesz 

fel. Odatartja a hátát a tehernek. Egy gya-

logtúrán nagyon sokat lehet tanulni a teher

-hordozásból, pl. azt, hogy a teher jelenti a 

létfenntartást. Abban vannak a hálóeszkö-

zök, az étel, a meleg ruha. Ha nincs teher, 

nincsenek tartalékok sem. Az állhatatosság 

is ilyen aranyfedezetet jelent.” 

 

Forrás:  

Fodorné Ablonczy Margit – Bölcsföl-

di András  

Maradjanak szívedben! ifjúsági 

áhítatoskönyv, 2004, 131. o. 

Pünkösdre készülve 

 

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. 

Mindaz, aki szeret, Istentől született,  és ismeri Istent. 

       ( Jn 4,7-8) 
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Internet és etika 
 

Mai világunkat át– és átszövi az informatika és az Internet. Szembesülnünk kell 

azzal, hogy a környező világ, a technika is formálhatja életünket. Oda kell fi-

gyelnünk, hogy az eszköz ne nőjön fölénk. Használjuk, és aknázzuk ki a pozití-

vumait.  

A számítástechnikai eszközök, az Internet használata etikai kérdéseket is felvet. 

Érdemes elgondolkozni Ferenc pápa szavain, aki a következőket mondta: 

„A „virtuális valóság” új távlatokat nyit az alkotóképesség és az oktatás előtt, de 

ugyanakkor megkérdőjelezi a kommunikáció hagyományos formáit komoly ant-

ropológiai következményekkel.” 

„Megpróbáljuk digitális eszközökkel, az internet és sms-ek segítségével elérni azokat az embereket, 

akik távol vannak tőlünk.”  (Ferenc pápa füveskönyve, Európa Kiadó, 2014) 

A témához kapcsolódó kötet: 

Spadaro,  Antonio: Cyberteológia, hogyan gondoljuk el a kereszténységet a világháló korában? 

Az Új Ember Kiadó gondozásában jelent meg 2014-ben. 

Pünkösdre készülve 1 

Internet és etika 1 

Verseny beszámoló 2 

Vers és olvasás 3 

Játék 4 

A tartalomból: 

I. évfolyam 2. szám 



       

Beszámoló a Nemzetközi Gyermekkönyv Nap verseny eredményéről 

Április elején hirdettük meg a Nemzetközi Gyermekkönyv Nap alkalmából négy héten át folyó versenyün-

ket. Április 2-ához, Andersen születésnapjához kapcsolódóan a verseny középpontjában az olvasás, az iroda-

lom állt. Minden héten új feladatsort tettünk közzé, a gyermekirodalommal, a Bibliával és a könyvvel mint 

tárggyal kapcsolatban. Örömmel tapasztaltuk, hogy felhívásunk eljutott a tanulókhoz. Hétről-hétre érkeztek a 

válaszok. A megfejtések összegzésére és az eredmények kihirdetésére május 8-án került sor. Ekkor felkerült 

az első öt helyezett neve a honlapunkra a megoldásokkal együtt. A legtöbb megfejtés 

a Gyulai Katolikus Általános Iskola 5. a és 5. b osztályából érkezett.  

A verseny helyezettjei: 

1. Wittmann Máté 

2. Árvai Natália 

3. Samu Gergely  

Ima 

Sakk és irodalom 

Nemzetközi Gyermekkönyv Nap  

Verseny 

Oldal  2 ISKOLAI  HÍRLEVÉL „SZÁLL A HÍR”  

Aranyszájú Szent János fohásza a Szentlélekhez 

 

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, 

ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, 

minden jónak kútfeje, és az életnek megadója, 

jöjj el és lakozzál mibennünk, 

és tisztíts meg minket minden szennytől, 

és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! 

A sakk 2012-ben került a Nemzeti Alaptantervbe, és 2013 szeptemberétől 
választható tantárgy.  

Ebben segít Polgár Judit Sakkpalota című tankönyve. 

A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy hatékony eszköz a 
logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő 
gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. 

A programhoz kapcsolódik Berg Judit: Alma, a sötét birodalma című  

regénye.  Fordulatos, izgalmas, vérbeli kalandregény, amely egy sakkbirodalom-
ban játszódik mai gyerekek főszereplésével. A könyv Polgár Judit és Zsófi köz-
reműködésével készült. Egy olyan ifjúsági regény létrehozása volt a cél, ami 
nemcsak a sakkvilágot és sakk-gondolkodást mutatja be, de ezen keresztül sokkal 
inkább magát az életet. 



Barak László: 

Álmodozó 

 

Elszökött minap az álom, 

azóta nem találom. 

Keresgélem, kutatgatom, 

ha meglelem, neked adom. 

Addig is álmodik újat, 

mely – szavamra – el nem bújhat. 

Elkapom, kalitba zárom –  

talán lesz egy szebb világom… 

Olvasás 

Szabó Magdát egyszer megkérdezték véleménye szerint:, mit 

jelent a fiataloknak a könyv? Ezt válaszolta. 

„Sose lesznek egyedül. Aki szeret olvasni és akinek a könyv a 

társa, annak mindig van barátja. Akkor is, ha egymaga van a 

szobában. Kinyílik a világ. Sőt ez egy olyanfajta élmény, ami 

ismételhető.” 

Oldal  3 I .  ÉVFOLYAM, 1.  

Vers 

Személyiség és/vagy jellem? 
A tavasz az újjászületés, megújulás időszaka a természetben. Húsvét a lélek megújulásának kegyelmét biztosítja. A 
test és lélek harmóniájának együtt létezése eredményessé, egészségessé teszi az embert. A személyiségünk olyan, 
mint a fa lombja, kérge, törzse. Sok-sok „szövetből” épül fel és látható a környezetünk számára. A személyiségünk 
az, amit az emberek először észrevesznek. Habár a rólunk alkotott kép, technikáink, készségeink, képességeink ha-
tással vannak sikerességünkre, az állandó eredményesség igazi forrása az erős jellem. Ez mindennek a gyökere. A 
jellemünk olyan, mint a fa gyökerei, amelyek táplálják a fát. A legtöbb energiánkat saját jellemünk fejlesztésére kell 
fordítanunk, amely gyakran nem látható mások számára, pont úgy, ahogy az óriás fákat tartó gyökerek sem látható-
ak. Ha viszont törődünk a gyökerekkel, idővel megláthatjuk a gyümölcsöket is. A húsvéttól pünkösdig tartó időszak 
az „érés” folyamata. Az ajándékba kapott kegyelmet megérlelés után magunkévá tehetjük, és az apostolokhoz hason-
lóan megvallókká, hirdetőkké válhatunk. Saját életünkben akkor aratunk egyéni győzelmeket, amikor önuralmat és 
önfegyelmet tudunk gyakorolni. Közös győzelmet pedig akkor aratunk, amikor mélyreható, hosszantartó és kiemel-
kedően eredményes kapcsolatokat építünk ki másokkal. Az eredmények, amiket az életünk során kapunk azon múl-
nak, hogy nap mint nap mit teszünk. Tetteinket az befolyásolja, hogy a körülöttünk lévő világot milyennek látjuk. 
Nyissuk ki szívünket, lelkünket, hogy a tavasz és nyár melege, a megváltás kegyelme szabadon átjárhasson bennün-
ket! Lássuk meg minden napban a minket körülvevő szépet és jót! A világot Istentől ajándékba kaptuk. Ő szépet, 
jót, igazat ajándékozott nekünk! Ne rontsuk el! Legyünk pozitívak, szeretetteljesek társaink, környezetünk felé, mert 
csak akkor várhatjuk ugyanazt viszont! „Amikor már nincs lehetőségünk a helyzeten változtatni, akkor nem marad 
más, mint saját magunkat megváltoztatni.” (V. E. Frankl) A változás iránya, miben léte döntő fontosságú. Az az em-
bercsapat, amely közös irányt követ, és amelyet áthat az összetartozás érzése, hamarabb és könnyebben célhoz ér, 
mivel tagjai egymás húzóerejét közösen használva haladnak előre. 

A családoknak, az iskoláinknak ilyen közösségekké kell válnia, ahol a Megváltó példáját követve, közösen, egymást 
építve érhetünk el eredményeket, és juthatunk el céljainkhoz. A végső célunk Isten, az Ő szeretetének kegyelmében 
való létezés. (Franklin Covey nyomán M.T.) 



Játékra hívunk Mindenkit! 

A Reading Challenge 2015 felhíváshoz kapcsolódva játékra hívunk min-

denkit. 

A nagy olvasási kihívás 50 pontjából kiválasztottunk hármat. 

Olvass el egy könyvet, aminek a címében ellentétes jelentésű szavak 

szerepelnek! 

Olvass el egy könyvet, aminek írójának monogramja megegyezik az 

tiéddel! 

Olvass el egy könyvet, amit édesanyád szeret! 

Ha van kedved csatlakozz hozzánk! Nyáron olvass olyan könyveket,–  

vagy legalább egyet – amely megfelel a fenti feltételeknek! 

 

Írd meg, hogy mit olvastál 10-20 mondatban!  

A szerzőt és a címet is tüntesd fel! 

Osztályozd (1-5), hogy mennyire tetszett! A műben 

szereplő legszimpatikusabb személyt jellemezd 3-5 

mondatban! Leveleiteket a hirlevel@szegepi.hu  

e-mail címre várjuk, szeptember 10-éig. A válaszod-

dal együtt küldd el neved, iskolád nevét és életkoro-

dat! 

A beérkező írásokból a következő Hírlevélben ízelítőt 

adunk. 

 

Tisztelt Kollégák! 

Ha van jó gyakorlatuk, amelyet megosztanának az Egyházmegye 
más  köznevelési intézményével, küldjék el nekünk, hogy egy adatbá-
zist kezdjünk kiépíteni iskoláink jó gyakorlataiból. A bemutatott jó 
gyakorlatokat folyamatosan várjuk. 

E-mail címünk: hirlevel@szegepi.hu 
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Véleményedet, véleményüket  
várjuk a hirlevel@szegepi.hu 

e-mail címre. 

Élménybeszámoló, tapasztalat 

Tisztelettel várjuk azon kollégák beszámolóit, akik már túljutottak a minősítési eljáráson. Írják meg tapasztalataikat! 
Amennyiben az engedélyező nyilatkozatot is mellékelik, akkor a tapasztalatokat a SZEGEPI honlapon megosztjuk 
a kollégákkal.  

Nyilatkozat: név, település feltüntetésével; „Hozzájárulok ahhoz, hogy a SZEGEPI honlapján közzétegye tapaszta-
lataimat nevem feltüntetése mellett.” 

E-mail: hirlevel@szegepi.hu 

Túraútvonalak, osztálykirándulások 

Ha osztályukkal részt vettek olyan kiránduláson, amelyet másoknak is jó szívvel ajánlanak, kérjük  
osszák ezt meg velünk! Várjuk azoknak a kirándulásoknak a rövid bemutatását, amelyekben a katoli-
kus szemléletmódhoz kapcsolódó nevelés is megjelenik. Ezen beszámolók közül honlapunkon is megjelentetünk néhányat kép– 
illetve videoanyaggal is.                                                          E-mail cím: hirlevel@szegepi.hu 


