
 

Tavasszal a természet csodát tesz. Elképesztő 
varázslatot. Ilyenkor szebbnél szebb virágok nő-
nek, megújulnak a fák lombjai, felkelnek a téli 
álmot alvó állatok, mert hívja őket a napfény és az 
új kezdet. Ebben az évszakban mindig csoda tör-
ténik odakinn. 

Odakinn és idebenn. Mert néha elfelejtjük, 
hogy mi is a természet részei vagyunk. Hiszen az 
évnek ebben a ciklusában testünk-lelkünk is meg-
újul, megtisztul. Húsvétra, a feltámadásra készül-
ve 40 napos böjtöt tartunk. Közben megállunk egy
-egy pillanatra, átgondoljuk életünket, mit miért 
tettünk, és azt jól tettük-e. Ahogy Jézus Krisztus 
vitte keresztjét meg-megállva, úgy mi is elgondol-
kodunk a mi stációink előtt. Meghalt értünk a ke-
reszten, hogy bennünk is meghaljon a rossz gon-
dolat, a rossz cselekedet. Így tud feltámadni ben-
nünk a szeretet, hogy kinyílhassunk a másik em-
ber felé, mint a tavaszi virág. 

Mert akármilyen a mostani időjárás, ha eljön 
az ideje, a hóvirág kibújik a hó, az avar alól, meg-
jelennek a széllel táncoló pillangók, a frissítő ta-
vaszi záporok. Mindez reményt ad nekünk az élet-
hez, a talpraálláshoz, az újrakezdéshez. 

Húsvét a keresztény világ egyik legszentebb 
ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a 
templomokban.   

Borzalmas lenne egy húsvét nélküli világ! 
Nem az ünnephez kötődő szokások és az ezekhez 
kapcsolódó üzleti haszon elmaradása miatt. Ha-
nem a halál legyőzhetetlensége és a jövő kilátásta-
lansága, reménytelensége miatt. Mert mit tapasz-
talunk Nagypéntekig? Azt, hogy a világ sötét erői 
győzedelmeskednek a jó, a szent, a tiszta ügy fe-
lett. Azt, hogy ami a tegnapelőtt, tegnap volt, an-
nak ma is meg kell történnie. Jézust Nagypénte-
ken keresztre feszítették, Nagyszombaton a sírban 
feküdt, akkor Húsvét vasárnapján is ott kellene 
lennie. Egy húsvét nélküli világban a halálé lenne 
az utolsó szó, övé lenne a hatalom, és teljes dia-
dalt arathatna minden élő felett. 

 „Ámde Krisztus feltámadt a halálból” hirdeti 
Pál apostol az örömhírt. Nagypéntek borzalma 
után harmadik napra Jézus kijött a sírból, feltá-
madt, mint élő Úr. Krisztus feltámadt, nem a halá-
lé az utolsó szó! Krisztus feltámadt, azaz a halál 
nem legyőzhetetlen! Krisztus feltámadt, ez annyit 
jelent, hogy az ember sorsa nem reménytelen! 
Húsvét drága örömhíre azt üzeni 
mindannyiunknak, hogy „Ő él, és hogy Ő általa mi 
is élni fogunk!” A húsvéti örömhír azt jelenti, 
hogy ami  tegnapelőtt, tegnap történt, annak nem 
kötelező ma is megtörténnie. Ma már valami új 
kezdődik. Imádkozzunk ezért mindennap.  

Nagyhét hétfőjén felolvastam nektek Ferenc 
pápa útmutatását az imáinkhoz. Nagyon egyszerű 
vezetőt ajánl nekünk: Mondjunk egy imát minden 
egyes ujjunkra. 

A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. 
Ezért imádat azokért kezdjed akik legközelebb 
vannak hozzád. Azok a személyek ezek akiket a 
legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imád-
kozni "édes kötelesség". 

Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azo-
kért akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. 
Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papja-
id és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcses-
ségre van szükségük, hogy másoknak utat tud-
janak mutatni. Legyenek mindig jelen imáid-
ban. 

Következő ujjad a középső, amely a leg-
magasabb. Ez vezetőinkre emlékez-
tet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresz-
szusi  tagokért ,  a  vál la la tvezető -
kért és igazgatókért. Ezek az emberek irányít-
j á k  h a z á d  s o r s á t  é s  a l a k í t j á k 
a közgondolkodást. Szükségük van Isten veze-
tésére. 

A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan 
nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bár-
melyik zongoratanár megmondja neked. A 
leggyengébbekre emlékeztet akiknek sok ba-



 Szerintem az idei 
március 15-i műsor nagyon jó 
volt.  
 Az igazi események-
hez hasonlóan megjelenítették a történteket, volt Pilvax 
kávéház, meg falusi helyszín, szép énekekkel tarkították 
az előadást, és még csatajelenet is volt. A szöveget min-
denki szépen megtanulta, és jól ki volt dolgozva az elő-
adás. 
 Szerintem az eddigi műsorok közül ez volt az 
egyik legjobb. 
Mérges Bence 6.o. 
 
 Az idei iskolai műsorra való felkészülés igen 
érdekes volt. Minden nap próbáltak a szereplők és az 
énekkar tagjai is.  
 Érdekes volt látni, ahogyan a szereplők nap 
nap után egyre magabiztosabbak, ügyesebbek lettek. A 
végére pedig minden jól összeállt. 
 Lett színes, látványos díszlet, pergő ritmusú 
zene, mozgalmas táncjelenet, tartalmas szövegek… 
Imre Tímea 6.o. 

  
 Idén a rendkívüli időjárás 
miatt az ünnepi megemlékezések  egy 
része elmaradt, más, az ünnephez 
kapcsolódó programokat átszervez-
tek . Mi is a tervezettől eltérő  prog-
ramon vettünk részt, de a hős forra-
dalmárokra való emlékezést igyekez-
tünk rendkívülivé tenni. Az isaszegi 
Jókai Már Városi Könyvtár „Kik 
érted haltak, szent világszabad-
ság…” címmel meghirdetett prog-
ramján vettünk részt.  
 Március 14-én Isaszegre ké-
szültünk, hogy rendhagyó történelem 
óra keretében ismerkedhessünk meg 
az 1848-as szabadságharc eseményei-
vel. 

 A szállingózó 
hóesés miatt a szabadtéri 
helyszín helyett először a  

 
városi könyvtárba látogattunk el. Ol-
vasgattunk egy kicsit, majd ha már ott 
voltunk, bekapcsolódtunk a könyvtár-
ban rendezett programba. A könyvtá-
ros arról mesélt, hogyan zajlottak a 
városban 1848-ban az események, 
hogyan éltek az emberek akkortájt. 
Megnézhettük azt is, milyen játékok-
kal játszottak akkor a gyerekek, meg-
néztünk néhány festményt az isaszegi 
csatáról. Kitöltöttünk egy totót, majd 
fűztünk egy gyöngykokárdát. 
 Közben megtudtuk, hogy a 
rendkívüli havazás miatt a lovas tör-
ténelem óra elmarad. Kicsit csalódot-
tan indultunk haza, de időközben el-
készített kokárdáinkat azonnal kitűz-
tük. 
Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6.o. 
 

A kokárda (szalagrózsa) eredetileg szí-
nes szalagból készített kör alakú, rózsa-
díszt szimbolizáló ruhadísz. A magyar 
kokárdát március 15-én, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc kezdetét 
jelentő pesti forradalom évfordulóján 
szokás viselni. A hagyomány szerint az 
ifjúság vezérei Petőfi Sándor és Jókai 
Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliá-
tól illetve Laborfalvi Rózától kaptak 
nemzetiszínű kokárdát a forradalom esté-
jén. A kabát hajtókájára vagy mellrészére 
tűzték a szív felőli oldalon.  2 



 Máricus 18-án Isaszegre men-
tünk, a Jókai könyvtárba. 
 Út közben elhaladtunk egy ha-
talmas vadgesztenye fa, a párbajfa mel-
lett.  
 A könyvtár nem túl nagy, de 
könyvekből rengeteg van, közöttük „ A 
magyarság nevezetes fái” című is, 
amelyben szó esik a párbajfáról is. A 
fát az 1849-es csata után a kötözőhely 
helyén ültették. 
 Számos régi, az időtől már 
megsárgult könyvet is láthattunk, kö-
zöttük néhány eredeti Jókai-regényt. 
 Jókai néhány hónapig itt élt 
Isaszegen, ezért is nevezték el a könyv-
tárat róla.  
Aszódi Dominik 7.o. 
 
 Az isaszegi könyvtáros, Olga néni sok érdekes 
dolgot tud Jókairól, amit el is mondott nekünk. 
 Kiderült, hogy azért viseli Jókai nevét a könyv-
tár, mert a Kőszívű ember fiaiban az író az isaszegi 
csatát örökítette meg. Megtudtuk azt is, hogy Jókai 
amatőr csillagász is volt, s ezért egy 2003-ban felfede-
zett kisbolygót róla neveztek el. A szabadságharc buká-
sa után az író álneveket használt: Kakas Márton, 
Tallérosy Zebulon. Kiderült, hogy gyermekkorában félt 
a kutyáktól. Felnőtt korában tagja volt a Szent István 
lovagrendnek, gyűjtött többek között csigákat is. Több 
nyelven beszélt, és angolul azért tanult meg, hogy ere-
detiben olvashassa Dickens és Cooper regényeit. Meg-
tudtuk azt is, hogy Jókai írt babanyelv-szótárt és ő ho-
nosította meg a Tímea nevet egyik regényében.  
 Isaszegről megtudtuk, hogy a város mellett álló, 
úgynevezett párbajfát a híres csata után ültették a kötö-
zőhely helyén. 
Kepler Tamara 7.o. 
 
 
 Tavaszi, de nem tavaszias napon érkeztünk Isa-
szegre. 
 Húsz perc gyaloglás után érkeztünk meg a 
könyvtárba. Megtudtuk Olga nénitől, hogy Jókai szere-
tett kertészkedni, ezért is hívták őt a „Rózsák atyjának”. 
Gyűjtötte a csigákat és a kagylókat, kiváló amatőr csil-
lagász volt, ezért a  2003-ban felfedezett kisbolygót 
róla nevezték el. Remekül festett, több általa festett kép 
is megmaradt számunkra. Visszahúzódó ember volt, 
kiskorában félt a kutyáktól, és rettegett attól, hogy élve 
eltemetik.  
 Ínyenc ember volt, felesége pedíg kitűnő sza-
kács. Ízeletesen készítette Jókai kedvenc ételét, amelyet 
úgy nevezett: Görög olvasó arany angyalbakanccsal. 

Ezt ma Jókai-bablevesként ismerjük.  
 Megtudtuk azt is, hogy azért 
viseli a könyvtár az író nevét, mert 
amikor a Kőszívű ember fiai című 
regényéhez gyűjtötte az anyagokat, itt 
élt néhány hónapig a városban. Kikér-
dezte az akkor még élő szemtanúkat, 
járt a csata helyszínén (sőt a Szobor-
hegy alatt lévő utcában lakott). Az 
isaszegi csatában négy tábornok 
(Damjanich, Aulich, Klapka, Görgey) 
csapatai vettek részt, kb. 25 ezer em-
ber harcolt, és nagyon sokat haltak 
meg. A csata a magyar csapatok győ-
zelmével ért  véget. 
Bánfi Zsombor 7.o. 
 
  
Irodalom órán az osztállyal Isaszegre 

kirándultunk.  
 Ildikó néni megmutatta nekünk a híres párbaj-
fát, amely alatt Jókai regényében Palvicz Ottó és Ba-
radlay Richárd párbajozott. A vonatról leszállva meg-
mutatta a messziből az isaszegi csata helyszínét, majd 
elindultunk a Jókai Mór könyvtárba. 
 A könyvtáros néni sok hasznos és érdekes dol-
got mondott el nekünk. Volt olyan, amit már tanultunk, 
de nagyon sok minden új volt számunkra.  
 Láttunk olyan festményeket, amelyeket Jókai 
festett, s láttunk az íróról készített képet, amely a könyv-
tár büszkesége. Megtudtuk, hogy Jókai nem csak regé-
nyeket írt, de többek között csigákat is gyűjtött, és híres 
gyűjteményéről Csigák regénye címmel írt is.  
 Az előadás végén kitöltöttünk egy totót, ami az 
én csapatomnak sikerült a legjobban.  
 Visszafelé elhatároztuk: ha beköszönt a jó idő, 
megfőzzük azt a világhírű Jókai-bablevest. 
Andráskó Angelica 7.o. 
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 A szónak nagy ereje 
van. Sokra képes: teremthe-

tünk vele, vígasztalhatunk, buzdíthatunk, bánthatunk… 
 Isten teremtett a szavaival: mondta, és lett. Te-
remtenek az írók, költők is—képzeletbeli világot. Petőfi 
buzdított a szavaival, és forradalmat indított az útjára. 
Vígasztalhatunk, örömet okozhatunk a szavainkkal. Rossz 
esetben kicsúfolhatunk, megbánthatunk velük valakit. 
 A szavainkat használhatjuk rosszra és jóra egy-
aránt. Jól kell tehát bánni a szavainkkal! 
Nagy Gergő 5.o. 
 
 A szónak hatalmas ereje van. Velem már történt 
olyan, hogy megbántottam a szavaimmal másokat. Amint 
észrevettem, azonnal bocsánatot kértem. Megpróbálom a 
szavaim erejét jóra fordítani, akkor is, ha ez sok erőt és 
gyakorlást kíván. Ha pedig mégis rosszat mondok, bocsá-
natot kérek. 
Solti Dorottya 5.o. 
 
 Nekem sokszor nehéz kimondanom, hogy 
„megbocsátok”, s hogy „bocsáss meg”. Amikor mégis 
sikerül elmondanom, megkönnyebbülök. Ez az érzés szá-
momra bizonyítja, hogy bizony a szavaknak nagy erejük 
van.  
Lovász Zsófia 5.o. 
 
 A szavak nagy hatással vannak az emberekre. 
 Néha jó lenne, ha nem lennének szavak. Azért 
lenne jó, mert nem bánthatnák velük egymást az embe-
rek. Ugyanakkor rossz is lenne, mert nem tudnánk bocsá-
natot kérni, megbocsátásunkat kifejezni. 
 A szavaknak nagy erejük van. Isten a világot te-
remtette meg velük. 
Krekács Dalma 5.o. 
 
 A szó segítségével a költők-írók más világba tud-
nak minket röpíteni. Világokat teremtenek velük. Mi is 
sok mindenre képesek vagyunk általuk: bánthatunk, árt-
hatunk velük, de segítségükkel barátokat szerezhetünk, s 
elmondhatjuk másoknak, hogy mennyire értékesnek tart-
juk őket, hogy mennyire fontosak, hogy mennyire szeret-
jük őket. 
 Fontos, hogy szavainkat jó szándékkal használ-
juk. 

Fogarasi-Krauss Tamás 5.o. 
 

 A szavaknak rendkívüli erejük van. 
 Isten is szavakkal teremtett: mondta, és lett. A 
szó teremthet kapcsolatot, háborút, örömet, bánatot, fáj-
dalmat, reményt, együttérzést. Ha például Petőfire gondo-
lok, s arra, hogy Nemzeti dalával, szavaival erőt adott az 
embereknek, el kell ismernem a szavak erejét. 
 Ezért igyekszem megbecsülni, és jóra használni a 
szavakat. 
Mohos Dávid 5.o. 
 
 Szavainkkal bármit megtehetünk: jókedvet te-
remthetnek, felderíthetnek, de akár ölhetnek is. A szó nem 
csak egy betűsor, hanem erő. Életet teremthet és pusztít-
hat is. Épp ezért a szavakkal óvatosan kell bánni, mert ha 
nem, rossz is lehet belőle.  
 A szó önmagában lehet gyógyszer vagy fegyver 
is. Kétélű kard. 
Lengyel Máté 5.o. 
 
 Isten teremtett a szóval, Jézus gyógyított vele, a 
költők „varázsolnak”. A jó szóval. De lehet rosszra is 
használni a szót. Lehet vele pusztítani, ölni, rontani, kí-
nozni. Sajnos, ilyet ma sokszor látni. 
 Remélem, hogy egyszer csak jó szó lesz a világ-
ban, s kihalnak a rosszra használt szavak. Akkor boldog, 
egészséges, varázslatos világunk lesz. 
Péter Bence 5.o. 
 
 A szavak lehetnek jók, vagy rosszak. Minden em-
ber képes jót tenni és rosszat is egyaránt. A szavaink le-
hetnek lassan ölő mérgek, vagy gyógyító gyógyszerek. 
Olyanok a szavaink, mint a hajókormány: lehet őket irá-
nyítani, lehet velük a hajót kormányozni, a kormányos 
szándéka szerint.  
 A fontos, hogy olyan kormányosok legyünk, akik 
jó szándékúak, s akkor szavainkat is jóra fogjuk használ-
ni. 
Madarász Máté 5.o. 
 
 A szó a mi fegyverünk, ugyanakkor ölelő karunk 
is. Ne használjuk őket fegyverként! 
 Törekedjünk arra, hogy úgy használjuk, mint a 
költők: simogassunk velük. Szebb és jobb érzés nekünk 
is, és a világnak is. 
Király Viktória 5.o.  
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 Böjt idején is együtt 
imádkoztunk reggelenként, 
együtt gondolkodtunk 
különféle kérdésekről. 
Egyik reggel egy ker-
tészről hallgathattunk 
egy történetet, akiknek 
példája elgondolkodtatott ben-
nünket: vajon a mi életünkben voltak-e olyan 
pillanatok, amikor kívánságunk, kérésünk nem tel-
jesült, s utóbb kiderült, hogy azért nem, mert 
Isten jobban tudta, mire van szükségünk… 

 

Beteljesületlen kívánságaink... 

 

 Volt egyszer, hogy azt kívántam: bárcsak beteg 
lennék, hogy ne kellene iskolába jönnöm. Mindennél 
jobban szerettem volna ezt. 
 Kérésem mégsem teljesült, el kellett jönnöm az 
iskolába minden rosszkedvem ellenére. Az egyik órán 
összefoglaltunk, a következő órai témazáró dolgozatra 
készültünk fel. Dolgozatíráskor jöttem rá, milyen jó 
volt, hogy mégsem teljesült a kívánságom, mert így 
felkészülhettem a dolgozatra, és jól sikerült. 
 Remélem, oktalan kéréseim mindig beteljesület-
lenek maradnak… 
Hajdú Márk 6.o. 
 
 

 Egyszer nyáron 
kirándulni készültünk, de 
valamiért otthon marad-
tunk. Nagyon sajnáltam, 
hiszen vártam már az ese-
ményt. Nem értettem, vá-
gyam miért nem teljesülhe-
tett.  
 Később aztán ha-
talmas vihar kerekedett. 
Szerencsénk volt, hogy 
mégsem utaztunk el… Ta-
lán nem volt véletlen. 
Suta Dávid 6.o. 

 
 
 Kiskoromban sokat álmodoztam saját póniról. 
Anyát mindig azzal nyaggattam, hogy mikor lesz már 
saját pónim.  
 Akkor még nem tudhattam, hogy egy kicsi lány 
nem is tudna mit kezdeni egy makacs pónival. Évekkel 
később a testvérem hétvégenként egy lovardába járt egy 
két éves csikót gondozni. Egyszer kíváncsiságból vele 
mentem, és nagyon szépnek találtam a kiscsikót. Tel-
tek-múltak az évek, és elérkezett a nap, hogy ráülhet-

tem. Pár hónappal később már egye-
dül ugrattam be vágtába, s ma 
már egyedül dolgozom vele...  
 Ma már tudom, hogy 
ha kicsi koromban pónit kap-
tam volna, talán soha nem ül-

tem volna lóra. Régi kívánságom 
beteljesülésénél sokkal jobb ez így ne-

kem. 
Sziráczki Beáta 6.o.   
 
 

 Ú g y 
hétéves korom-

ban nagyon sze-
rettem volna egy 
telefont. Min-
dent megtettem 
volna érte. Vala-
hogy azonban 
nem sikerült 
meggyőznöm a 
szüleimet arról, 
hogy mennyire 
szeretném. 
 Két év telt 
el, mire megkap-
tam a hőn áhított 
telefont. Azt hiszem, kellett ez a néhány év ahhoz, hogy 
megkomolyodjak, és felelősségteljesen tudjam használ-
ni, s tudjak rá vigyázni. 
Varga Balázs 6.o. 
 
 
 
  
 Bizonyára mindenki volt már úgy, hogy valamit 
nagyon-nagyon szeretett volna, s az mégsem következett 
be. 
 Olyankor mérgelődünk, de később a legtöbbször 
belátjuk, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, s az, ami-
ről azt gondoltuk, hogy nekünk milyen nagyon fontos, 
valami mással, esetleg sokkal jobbal pótolható. Előfor-
dulhat, hogy a várt-remélt helyett valami sokkal jobb-
nak jutunk birtokába. Ezzel én is így voltam. 
 Amikor felmerült a kérdés, hogy anyukám átírat 
ebbe az iskolába, mindent szerettem volna inkább, csak 
ezt nem. Ellenkeztem kézzel-lábbal, nem akartam ezt a 
változtatást. Anyukám mégis átíratott. Nagyon szomorú 
és dühös lettem.  
 Azóta viszont rájöttem, hogy amit nem akartam, 
hogy megtörténjen, nagyon sok jót hozott magával az 
életembe. Nemcsak jobb lett a tanulmányi eredményem, 
nem csak többet tudok, de jó osztályközösségbe, iskolai 
közegbe is kerültem. Igaz barátokra leltem. Ma már 
életem legjobb változtatásának tartom.  
Pintér Vivien 8.o. 
 
  

 



 A böjti idő végén 
járunk. Érdemes ilyen-
kor visszagondolnunk 
arra, mi mindent helyez-
tünk előtérbe a böjt kez-
detén, s hogyan sikerült 
mindazt megvalósítanunk, ami 
ennek az időszaknak a lényege: vajon sikerült-e 
lemondásainkkal önmagunkat jobbá, a közelgő Hús-
véthoz méltóvá tennünk? Sikerült-e lemondanunk? 
Sikerült-e megtisztulnunk? Vajon tudjuk-e ün-
neplőbe öltöztetni a szívünket? 
 
 A böjti időben nagyon oda kellett figyelnünk, 
hogy lemondásainkat következetesen végig tudjuk 
vinni.  
 A böjti napok engem rádöbbentettek a hibáimra. 
Mint mindenkit, engem is intettek arra, hogy jobban fi-
gyeljek embertársaimra. Ez nem mindig sikerült. Olyan-
kor rájöttem: milyen gyenge, erőtlen is vagyok. Isten 
mégis elfogad—úgy, ahogyan vagyok. És fiát adta ér-
tem… 
Görbe Mátyás 6.o. 
 
 Amikor elkezdődött a Nagyböjt, végiggondoltam, 
mi mindenről is mondhatnék le, hogy jobbá legyek. 
 Szembesültem azzal, hogy idén—sajnos—számos 
olyan szokásom lett, ami megköt, ami uralkodik felettem.  
 Megfogadtam: ezekről fogok lemondani. Sajnos, 
nem mindentől sikerült megszabadulnom. A böjt előtti 
napokban igen falánk voltam. Ezt sikerült kissé vissza-
fognom, visszaszorítani az engem uraló vágyakat. A té-
vénézésről és a gépezésről sajnos nem sikerült mindig 
lemondanom.  
 Az iskolában sikerült lemondanom arról, hogy 
mások holmijával „játszadozzam”, azokhoz hozzányúl-
jak. Nem sikerült azonban minden esetben, hogy minden 
társammal figyelmes legyek, s ne csúfolódjak senkivel. 
Lugosi Gábor 6.o. 
 
 
 Amikor böjt elején arról beszélgettünk, miről 
kellene lemondanunk, akkor könnyűnek tűnt a vállalás. 
 Teltek a napok egymás után, és rá kellett jön-
nöm, hogy nem mindig sikerül. A böjt ideje arra is fi-
gyelmeztet, hogy kitartóan kell igyekeznünk, s akkor 
talán sikerül. 
 Nekem nem nagyon sikerült elérnem, hogy tár-
saim mindegyikével figyelmes, megértő, kedves legyek. 

Talán nem volt elég az erőm. Bízom benne, 
hogy egyre erősebb leszek. 
Markovics Nikolett 6.o.  

 A böjt 40 napból áll. 
Ezen a 40 napon keresztül arra 
kell figyelnünk, hogy valóban 
szabaduljunk meg rossz szoká-

sainktól.  
Vannak, akik ezt nem tudják megvalósí-

tani. Sokan vannak, akik képesek rá. Előbb 
kicsit, aztán egyre jobban. Úgy gondolom, ez nem 

könnyű feladat senki számára sem.  
Amikor azonban mégis képesek vagyunk erőt venni ma-

gunkon, az hasznunkra válik. Így erősödünk napról 
napra.  

Solti Péter 6.o. 

 
 A böjt a lemondások, a megtisztulás időszaka. 
Minden emberben megfogalmazódik a gondolat, hogy 
méltóvá kell válnunk. Méltóvá arra az áldozatra, amelyet 
Jézus Krisztus értünk vállalt. 
 Mindannyian megpróbálunk megtisztulni, mél-
tóvá válni. Lemondunk rossz szokásainkról. Vagy leg-
alábbis megpróbálunk lemondani róluk. 
 Minden hibánktól egycsapásra nem szabadulha-
tunk meg. Csak lépésről lépésre—folyamatos odafigye-
lés, folytonos erőpróba mellett. Van akinek ez jobban, 
van akinek kevésbé sikerült.  
 Én igyekeztem méltóvá válni Krisztushoz a böjt 
idején. 
Nagy Noémi 6.o. 
 
 A böjtben lemondásokat gyűjtünk. Amit nagyon 
szeretünk, arról lemondunk.  
 A böjt arra figyelmeztet minket, hogy a jóra tö-
rekedjünk elsősorban, és igyekezzünk Krisztushoz méltó-
vá válni. Nekem sokszor eszembe jutott Jézus példája a 
böjt során. Sajnos, nem tudtam fogadalmaimat mindig 
betartani, nem tudtam mindig lemondani rossz szokása-
imról, tulajdonságaimról. Pedig nagyon szerettem volna. 
 Jézus Krisztus segítségével bizonyára sikerül. 
Szeretnék jobbá lenni! 6 
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Március 26-án 18.00 órakor  
CSALÁDI KERESZTÚT   

lesz a  
Római Katolikus Templomban 

Március 26-án iskolánkban  
LELKIGYAKORLAT lesz.  

Az alsó tagozatosok számára a hitok-
tatók vezetik a  beszélgetést a Nagy-

hétről, a meghívott Virágh József 
atya és Burger Ferenc atya pedig a 

felsősökkel elmélkedik.  

Húsvéti Karitász vásár: egyedi készítésű gyertyák, ajándékok, dísztár-
gyak és képeslapok meg-vásárlásával a rászorulókat lehet támogatni. 
Árusítás a templom bejáratánál misék után.  
26. (kedd) 18:00 Családok keresztútja. A mára már hagyománnyá vált 
XV. Családi keresztút gyülekezője 17:45 –kor kezdődik. Minden stáció-
nál más-más család fog elmélkedni, imád-kozni és sok-sok böjti énekkel 
kísérjük Urunkat a keresztúton. Jöjjünk minél többen, hívjuk családtag-
jainkat, barátainkat, ismerőseinket, folytassuk ezt az elkezdett hagyo-
mányt.  
28. NAGYCSÜTÖRTÖK  
• 18:30 Nagycsütörtöki liturgia, utána virrasztás a templomban a Rózsa-
füzér Társulat és ifjúsági hittanosok elmélkedésével  
29. NAGYPÉNTEK  
• 15:00 Keresztút-járás  
• 18:30 Nagypénteki liturgia, utána virrasztás a templomban  
• 20:00 Keresztút a templomkertben az Antiochiás fiatalok vezetésével  
30. NAGYSZOMBAT  
Szent Sír látogatásra 9.00-17.00 óráig lesz lehetőség. Mivel nem hagy-
hatjuk őrizetlenül, fél órán-kénti beosztásra fel lehet iratkozni az előtér-
ben elhelyezett papíron.  
31. HÚSVÉT VASÁRNAP  
• Hajnali 4.30: Húsvéti vigília és Feltámadási körmenet. Ezután lehető-
ség lesz a magunkkal ho-zott ételek megáldására.  
• 10.00 Húsvéti ünnepi mise • 18.30 Szentmise  
Április 1. HÚSVÉTHÉTFŐ 9:00 órai szentmise után Húsvéti tojás-
keresés és népi játszóház lesz a templomkertben, melyre várjuk a 
családokat, gyermekeket  
Április 14.. (szombat): 19:30 –kor Teaház. Fellép: Szekeres Nóra és 
Rick Róbert zenekara, valamint a SzerBuSZ zenekar. Mindenkit sze-
retettel várunk!  

Március 24-én a két első osztály a  
Fővárosi Állat– és Növénykertbe  

látogatott.  

Március 25-én Pécel központjában  
Tavaszköszöntő népi játék lesz, ame-
lyet  óvodásaink és néptánc csoportunk 

mutat be.  
A város központjában felállítunk egy, a 
gyerekek által készített tojásokkal feldí-

szített „Húsvétfát” is.  



Előző számunk rejtvényének megfejtői közül jutalommal díjaz-
zuk Szabó Sára 7. osztályos tanulót! 

1. A zsidók az Egyiptomból való szabadulásra emlé-
keznek húsvétkor. A tizedik csapás után menekültek meg 
az egyiptomi szolgaságból. Mi volt ez a csapás? 

1. A víz vérré vált 
2. Egész napos sötétség 
x. Az elsőszülöttek halála 
2. A tizedik csapás elkerülte a zsidók házait, mert a 

bárány vérével be kellett hinteniük: 
1. Az ajtófélfát 
2. A küszöböt 
x. Az ablakot és az ajtót 
3. Ez a fán pirosló bárányvér emlékeztet minket: 
1. Az olajfákra 
2. Jézus keresztjére 
x. A bosszúra 
4. Virágvasárnap emlékezünk Jézus jeruzsálemi 

bevonulására. A bevonuló Jézus elé a nép: 
1. Tömjént füstölt 
2. Virágszirmot szórt 
x. Ruhákat és lombos ágakat terített 
5. Jézus egy hátasállaton vonult be Jeruzsálembe. 

Milyen állaton? 
1. Szamárcsikón 
2. Öszvéren 
x. Tevén 
6. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, 

mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg en-
gem. Kinek mondta ezt Jézus? 

1. Péternek 
2. Júdásnak 
x. Jánosnak 
7. Az ünnep alkalmával mindig szabadon engedtek 

egy foglyot. Pilátus megkérdezte a tömeget: Akarjátok, 
hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát? A tö-
meg azonban Jézusért cserébe: 

1. Egy árulót kért 
2. Egy másik ártatlant 
x. Egy gyilkost 
8. Jézus keresztfája alatt ott állt anyja és a tanítvány, 

akit szeretett. Rábízta édesanyját, aki ettől fogva e tanít-

vány házában élt. Ki volt ez a tanítvány? 
1. Péter 
2. Tamás 
x. János 
9. Mi történt Jézus egy darabban szőtt, és ezért érté-

kesnek számító köntösével? 
1. A keresztre feszítést végző négy katona négyfelé 

vágta 
2. Ahogy a 21. zsoltár jövendölte, sorsot vetettek rá 
x. Ebben temették el Jézust 
10. Júdás, az áruló, amikor rádöbbent tettére, vissza-

adta a harminc ezüstöt. Ezt a templom kincstárába nem 
lehetett visszatenni, hiszen vér tapadt hozzá, ezért a faze-
kas földjét vették meg rajta, amit Hakeldamának nevez-
tek, vagyis: 

1. Vérmezőnek 
2. Koponyahelynek 
x. Az árulás helyének 
11. Mária Magdolnának az üres sírnál megjelent a 

feltámadt Jézus, akit: 
1. Rögtön felismert 
2. Először kertésznek nézett 
x. Azt hitte, az őrt látja 
12. Júdás hűtlenül elhagyott helyére új apostolt vá-

lasztottak. Kijelöltek kettőt, majd sorsot vetettek. A sors: 
1. Mátyásra 
2. Barnabásra 
x. Józsefre esett 
13. Menjetek el tehát, tegyétek tanítványommá az 

összes népeket, kereszteljétek meg őket - mondja Jézus 
az apostoloknak: 

1. A Getszemáni-kertben 
2. A feltámadás után egy hegyen 
x. Az utolsó vacsorán 
13 + 1. A húsvéti locsolkodás népszokása emlékez-

tet: 
1. A Jézus oldalából kifolyó vérre és vízre 
2. A vízszentelésre és a keresztelésre 
x. Jézus szavára a kereszten: Szomjazom 


