
Tanévköszöntő 

„Irgalmassá válni azt jelenti, hogy megtanulunk bátrak lenni  

a konkrét és önzetlen szeretetben.”                     Ferenc pápa (2016) 
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III. évfolyam 1. szám 

Kedves fiatalok, szép délutánt kívánok! 
Köszönöm, hogy ilyen sokan és ekkora öröm-
mel vagytok itt jelen.  

… 

Ragályos az a lelkesedés és ünnepi hangulat, 
amelyet teremteni tudtok! A lelkesedés ragályos! 
De tudjátok-e, honnan származik a lelkesedés, 
entuziazmus szó? Görög eredetű, és azt jelenti, 
hogy „van bennünk valami Istenből”, vagy azt is 
jelentheti, hogy „mi vagyunk benne Istenben”. 
Az egészséges lelkesedés arról tanúskodik tehát, 
hogy az illetőben van valami Istenből, és ezt 
örömmel fejezi ki. Nyitottak vagytok – ezzel a lel-
kesedéssel – a reményre, és a teljességre vágyakoztok. 
Arra vágytok, hogy értelmet adjatok a jövőtök-
nek, egész életeteknek. Szeretnétek felismerni a 
nektek megfelelő életutat, és szeretnétek olyan 
utat választani, amelyen megtaláljátok boldogsá-
gotokat és emberi kibontakoztatásotokat. De 
mit jelent a megfelelő életút, mit jelent utat vá-
lasztani? Azt jelenti, hogy nem szabad mozdulat-
lanul egy helyben állni – egy fiatal állhat egy 
helyben? –, hanem haladni kell, menni valami 
felé. Mozgásban lehet ugyanis valaki, de ez még 
nem jelenti, hogy halad is előre, lehet 
„bolyongó”, aki körbe-körbe jár az életben… Az 
élet azonban nem arra való, hogy körbejárjunk, 
hanem hogy előrehaladjunk – ezzel a kihívással 
kell szembenéznetek! 

Egyfelől azt keresitek, ami valóban számít, ami 
szilárdan marad az időben és végleges, olyan vála-
szokat kerestek, amelyek megvilágosítják értel-
meteket és felmelegítik szíveteket, de nemcsak 
egy délelőttre vagy egy rövid útszakaszra, hanem 
örökre. Keresitek a fényt a szívbe örökre, a fényt 
az értelembe örökre, a felmelegített szívet örök-
re, véglegesen. Másfelől erősen féltek attól, hogy 
tévedtek – igaz, aki halad előre, az tévedhet –, 
féltek attól, hogy túlságosan bevonódjatok a dolgokba, 
hogy túlságosan elkötelezzétek magatokat, sok-
szor éreztétek ezt. Érzitek a kísértést, hogy min-
dig nyitva hagyjatok egy kiskaput, amelyen min-
dig megléphettek új lehetőségek felé. [Azt gon-
dolja magában az ember:] „Erre megyek, ezt az 

irányt választom, de nyitva hagyom az ajtót: 
ha nem tetszik, visszafordulok, és másfelé 
megyek.” Ez az ideiglenesség, ez a pillanatnak 
való kiszolgáltatottság nem tesz jót. Nem tesz 
jót, mert elhomályosítja az értelmed, és lehűti 
a szíved. 

A mai társadalom és a benne uralkodó kultu-
rális modellek – mint például „az ideiglenes-
ség kultúrája” – nem nyújtanak kedvező légkört 
stabil életformák választásához, szilárd kapcsolatok 
létrehozásához, amelyek a szeretet és felelősség 
sziklájára, nem pedig a pillanatnyi érzelmek 
homokjára épülnek. Az egyéni önállóságra aló 
törekvés olyan méreteket ölt, hogy mindig 
mindent megkérdőjelez, és viszonylag köny-
nyen felad fontos és alaposan végiggondolt 
döntéseket, olyan életutakat, amelyekre szabad 
elkötelezettséggel és odaadással lépett az em-
ber.  

… 

De az előrehaladás nem labirintus! Amikor 
labirintusban találjátok magatokat körbe-
körbe járva, indultok erre, indultok arra, in-
dultok amarra – álljatok meg! Keressétek meg 
a labirintusból kivezető fonalat, keressétek a 
kivezető utat: nem pazarolhatjátok el életete-
ket pusztán körbe-körbe járva. 

Kedves fiatalok! Az ember szíve azonban 
nagy dolgokra vágyik, fontos értékekre, mély 
barátságokra, olyan kapcsolatokra, amelyek az 
élet megpróbáltatásai között megerősödnek s 
nem megszakadnak. Az ember arra vágyik, 
hogy szeressen és szeressék. Ez a legmélyebb 
vágyunk: szeretni és szeretve lenni, mégpedig 
végérvényesen. … 

Ne engedjétek, hogy ellopják tőletek azt a 
vágyat, hogy életetekben nagy és szilárd dol-
gokat építsetek! Ez visz előre benneteket. A 
boldogságra törekedjetek, legyen bátorságotok 
hozzá, legyen bátorságotok kilépni önmaga-
tokból, és Jézussal együtt teljesen beleadni 
magatokat jövőtökbe. 

Ferenc pápa beszéde 2014. július 5-én Castelpetrosoban, Abruz-
zo és Molise tartomány egyházmegyéinek fiataljaihoz 
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A tartalomból: 



Új tanév, új lehetőségek 

Mi minden vár, várt ránk az új tanévben? Új iskola, új osztálytársak, új tantárgyak, új tanárok? Vagy minden a régi, 
de mégsem? 

Gyurkovics Tibor:  Iskola nyitogató  

Iskola, iskola, 

ki a csoda 

jár oda? 

 

A takács a kovács, 

a kőműves meg az ács, 

a kardjával odajár 

kese lovon a huszár! 

Itt tanulta meg az á-t 

és a matematikát, 

itt tanulta meg az ó-t, 

mennyi szálat fon a pók. 

 

Itt tanulta meg az í-t, 

hogy a rózsa kivirít, 

hogyan írja le az ú-t 

s a Dunántúl csupa púp, 

pörögtek az ő-k, az ű-k, 

mint a fényes köszörűk. 

 

Itt kezdte a hóember, 

jaj de szép a december! 

Itt sütötte meg a pék 

a legelső kenyerét, 

itt tanulta meg a csősz, 

mikor sárgul meg az ősz, 

minden ember itt tanulta 

meg, hogy mennyit ér a munka, 

á-t is, b-t is, c-t is, 

itt tanulok én is! 

  

Kinyújtom a kezemet, 

ha ugyan elérem 

a kilincset, s bemegyek 

pirosan, fehéren, 

körülöttem karikában 

kürtös-fürtös kobakok, 

itt tanult meg a halász is 

készíteni csónakot, 

itt tanulta meg az á-t 

és a matematikát, 

itt tanulta meg az ó-t, 

hogyan kötik a csomót, 

meg a d-t, meg a t-t, 

emberek becsületét! 



„Ne birtokosai legyünk a könyvnek, hanem lelkes, együttérző olvasók, örökös fölfedezők, akik egy-egy műben az életet keressük, s 
közben, szinte észrevétlenül gyűjtjük kincseinket, melyeket nem lehet lelakatolni, és biztonsági zárakkal őrizni, inkább kamatoztatni, 
hogy szebb legyen az élet.”       Rónay László: Társunk, a könyv  

Az alsó tagozatosok fejlődését segíti a Napraforgó Könyvkiadó gondozásában megjelent  

Jobb leszek… sorozat.  

 

A felső tagozatosok  előrehaladásában a kompetenciamérésre felkészítő  

tesztgyűjtemények lehetnek a tanulók segítségére. 

 

  

 

Könyvajánlók 

Aktuális témával foglalkozik - iskolai bántalmazással 

kapcsolatos regény jelent meg 

Wéber Anikó könyve aktuális témát dolgoz fel, az iskolai bántalmazás témakörét járja körül fiatalok-
nak szóló regényében. 

 

Az osztály vesztese címmel jelent meg a Pagony Kiadó gondozásában. 

 

„Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook oldalára: esetlen alak minionjelmezben, 
felette a falra írt felirat: Az osztály vesztese! Az osztályfőnök tombol, a diá-
kok gyanakodva méregetik egymást. Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak még 
rosszabb. Gyerek életét ismerjük meg mindenestül, miközben velük izguljuk 
és szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a feleltetéseken át a 
napköziig. Vajon ki tette és miért?” - olvashatjuk az ajánlóban. 

 

Ki mindenki szenved? A bántalmazott, és környezete, a szemtanú, aki része-
se az eseményeknek? Ki tud segíteni? A szülő, a pedagógus, a többi gyerek? 

 

 



Ó - Ió - Ció - Akció! Olvasási akció! 

Véleményedet, véleményüket  várjuk a hirlevel-
@szegepi.hu  

 

Az idei nyárra is meghirdettük együttolvasási 
játékunkat. Az eredményről képes tájékoztatót már 
adtunk a Különszámunkban.  Itt szeretnénk feleleve-
níteni és részletesebben bemutatni. Látszik, hogy sok 
érdekes és értékes olvasmány gyűlt össze. A klassziku-
sok mellett — Ottlik Géza: Iskola a határon — a kor-
társ irodalom is helyet kapott. A kisebbektől a közép-
iskolásoknak szóló szépirodalmi kötetek mellett isme-
retterjesztő könyvek is megtalálhatók. Több lányos 
könyv van a poszteren, - ez nem tér el a más kutatások 
eredményeitől. Máshol is az látható, hogy a lányok 
többet olvasnak. 

Engedjék meg a fiatalok, hogy egy kötetet ajánljak: 
Janikovszky Éva: Aranyeső című kötetét. A történet a 
hatvanas években játszódik Magyarországon, így ma 
már egy korrajzot is kapunk. A történet szereplői szép, 
értékes fiatal emberek, akik igyekeznek megtalálni az 
életben a helyüket, hivatásukat. 

A pedagógusoknak ajánljuk a Szerelem és más fura 
szavak című kötetet. A kamaszkori szerelem mellett 
egy kis nyelvfilozófiát is találunk. Vajon 
mindannyiunknak ugyanazt jelentik a szavak, vagy 
mindig meg kell fejtenünk egymás nyelvét? 

 

Ebben a Hírlevelünkben meghirdetett játékunk a fenti olvasási akcióhoz kapcsolódik. A kötetek közül vá-
lassz ki egyet, és ajánld ismerősödnek, barátodnak Twitter bejegyzés formájában, azaz röviden, lényegre 
törően és frappánsan. 
A legjobbakat a következő számunkban bemutatjuk. 

Beküldési határidő: 2016. november 20. 

E-mail cím, amire várjuk a „könyvajánlókat”: hirlevel@szegepi.hu 
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Játék, játék! 


