A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. június 27.
TANÉVZÁRÁS A ZSOMBÓI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Interjú Pálmai Péter iskolaigazgatóval
Hogyan élte meg az iskola közössége ezt a furcsa tanévet?
Mint az ismeretes, a járványhelyzet miatt márciustól digitálisan folytatódott a tanév, majd lépcsőzetesen (először az
alsó tagozat, majd néhány héttel később a felsősök jöhettek vissza az intézménybe) tértünk vissza a jelenléti oktatásra. Ez az időszak nem volt könnyű, alkalmazkodni kellett
a megváltozott helyzethez, de annak örülünk, hogy ismét
bebizonyosodott: a pedagógus munkáját, a tanító segítő
kezét nem lehet egy az egyben lecserélni a technikára, a
gépekre.
Nincs nehéz dolga annak, aki arról akar olvasni a médiában, miért volt rossz a mindennapi élet a veszélyhelyzet
alatt. Keresztény ember viszont mindenben megpróbálja
meglátni a jót. Lehet-e bármi pozitívat említeni ebben a
helyzetben?
Hogyne. Hálás is vagyok a Jóistennek a sok jóért, amit kaptunk. A zsombói iskolában egyetlen osztályt sem kellett soron kívül hazaküldeni, csak akkor zártunk be, amikor azt országosan elrendelték. Sajnos a környékbeli iskolákban történtek halálesetek pedagógusok, nevelést-oktatást segítők
és szülők között is. Iskolai közösségünkben ilyen nem volt.
Mindannyian túléltük a vírus összes hullámát. Biztos vagyok benne, hogy az iskolát mindvégig segítette és segíteni
is fogja Szent Imre, iskolánk védőszentje, aki egyben az ifjúság védőszentje is. Örülök neki, hogy november 5-én még
együtt voltunk, méltó módon meg tudtuk ünnepelni őt liturgikus emléknapján.
A nevelőtestületnek már többször adott személyesen és
írói munkásságában is nagy segítséget, hasznos tanácsokat
Pécsi Rita katolikus neveléskutató, főiskolai docens. Mindenkinek ajánlom, hogy olvasson tőle tanulmányokat, nézzen meg vele készült interjúkat, reméljük, Zsombón is fog
még előadásokat tartani: igazi lélekemelő gondolatai vannak, mely iránymutatásként szolgálhat szülőnek, pedagógusnak, bárkinek, aki gyermekneveléssel foglalkozik. Írásai
is hozzájárultak a digitális oktatás ideje alatt mindennapi
életünk jobbá tételéhez.
Az Abigél című regényben figyelmezteti a lányokat Zsuzsanna testvér, a diákok prefektája arra, hogy a csüggedés
a hit csődje. Úgy gondolom, ez fokozottan igaz arra a világra is, amibe tavaly belecsöppentünk.
Hogyan tudtak megfelelni a végzős diákok a továbbtanulás
állította kihívásoknak?

Remek két 8. osztályunk ballag az idén is, szépen vették az
akadályokat, ami a felvételi eljárással járt, a központi felvételi pontszámaik magasan az országos átlag fölöttiek lettek,
ebben is Szent Imre segítő szerepét vélem felfedezni. Soha
ennyien nem tanultak még tovább egyházi fenntartású középiskolákban, egy ballagónk, Kertész Balázs pedig az iskola
igazi nagy büszkesége, középfokú tanulmányait az ország
első iskolájában, a méltán híres Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban kezdi meg szeptemberben.
A legrangosabb elismerés, amivel a nevelőtestület jutalmazni tudja a ballagókat, a Szent Imre-díj, ezt azok a diákok
kaphatják meg, akik kiemelkedő tanulmányi munkájuk mellett a hitéletben is példamutatóak, ezt a díjat idén – minden rekordot megdöntve – tíz diákunk kapta meg. Javaslom, hogy – akár egy interjúsorozat keretében – készüljön
velük riport ebben a kiadványban, hiszen egy közösségnek
mindig szüksége van olyan emberekre – legyenek azok akár
14-15 éves fiatalok is! – akikre példaként tekinthet.
Ha már az Abigélre utalt: kívánok az iskolai közösségnek
szép nyarat és sok erőt a következő nevelési évhez… Isten
áldásával.
(Móráné Öszterling Mária)
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ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Mőnich Sebestyén halála évfordulójára valamint élő és elhunyt családtagok
18:00 Engesztelő imaóra
Szent Iréneusz püspök és vértanú – E
11:00

Szent Péter és Szent Pál apostolok – FÜ
8:00
Igeliturgia
17:30 Szentségimádás
18:00 Igeliturgia
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Ü
8:00
Rózsafüzértársulat élő és elhunyt tagjaiért
Szent Tamás apostol – Ü
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ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
Varga Péter Pál, Sziveri Imre,
neje Hermina élő és elhunyt
családtagok
Engesztelő imaóra
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