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VENI SANCTE 

Szeptember 1. minden évben egyet jelent az iskolakezdéssel.  
Így lesz ez néhány nap múlva is. 
Egyházi fenntartásunk 10. évében a 11. tanévet kezdjük el. 
A készülődő pedagógusokat és a tankönyvekért sorban álló 
diákokat kérdeztem, hogy mit várnak az idei tanévtől, mire 
készülnek, izgulnak-e valamiért? 

Tóth Andrea fizika, kémia tantárgyat tanít, 8. osztályos osz-
tályfőnök: 

„Nyolcadikos osztályommal sok izgalmat és sok munkát vá-
runk erre a tanévre, és reméljük, hogy digitális oktatás nem 
nehezíti majd a felkészülést és a felvételit. 

Örömmel vesszük birtokba az elkészült szertárakat, melyek a 
reál tárgyak tanítását könnyítik meg és olyan környezetet biz-
tosítanak, ahol kellemes a tanítás és tanulás egyaránt.” 

Dobóné Veres Renáta a 6.b osztály osztályfőnöke, matemati-
kát tanít több osztálynak: 

Kedvenc mondásával válaszolt a feltett kérdésre: „Halmozzuk 
az élvezeteket, és élvezzük a halmazokat”. – majd gyorsan 
megkereste a soron következő tanuló könyvcsomagját, hiszen 
a könyvosztásban is szerepet vállalt. 

Gábor Anett, júniusban diplomázott tanító. Idén az 1.b osztá-
lyosok napközis nevelője, valamint a 4. osztályosok matema-
tika tanítója lesz. 

 „Friss pályakezdőként az első szó, ami eszembe jut szeptem-
berről, az az izgatottság, ami részben hasonló lehet ahhoz az 
érzéshez, amit reményeink szerint a leendő első osztályos 
gyerekek éreznek szeptember közeledtével. Szeretném, ha a 
sok terv és ötlet, amivel belevágok a tanévbe megvalósulna, 
és egy sikeres, mozgalmas és vidám tanévet zárnánk. Minden 
év kihívás, de talán a legnagyobb célja és kihívása a pedagó-
gusoknak az oktatás mellett, hogy olyan útravalót adjanak a 
gyerekeknek, amit később az életük során hasznosíthatnak.” 

Zsemlye Ágnes 6. a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, 
rajz és kerámia művészeti órái lesznek a következő tanévben. 

„Dupla izgalommal vágok bele ebbe az évbe, hiszen a kisfiam 
1. osztályos lesz. Az oktató és nevelő munkát szülői szemmel 
is láthatom majd. Úgy gondolom tanulságos lesz.” 

Hajda Kincső 5. osztályos tanuló: 

„Elmentünk a szüleimmel megvenni a tanszereket és már alig 
várom, hogy használjam őket, és hogy érezhessem az új köny-
vek illatát.” 

Szűcs Lilla 5. osztályos tanuló: 

„Én azért várom az iskolát, mert most már felsős leszek és az 
már nehezebb és más lesz, mint eddig. Még azért is, mert 
végre találkozhatok az osztálytársaimmal, akikkel nyáron nem 
tudtam.” 

Mindenkiben más a motiváció. Úgy tűnik csupa lelkes ember-
rel találkoztam. Mindenki várja az újat, a másmilyent, a kihí-
vást, a barátokat, a könyveket, a tudást…   

Szeptember 5-én 
lesz a búcsú misé-
vel együtt a tanév 
nyitása is. Ad-
digra kicsit már 
belekóstolunk a 
hétköznapokba, 
de bíztatok min-
denkit, aki tanít, 
vagy tanul, hogy 
vegyen részt ezen a szentmisén és a táskáját is hozza el! 
A liturgia keretében megszentelik azokat. Kérjük együtt Isten 
áldását a tanévre, a dolgozókra és diákokra, hogy egészsége-
sen sok-sok tapasztalattal számolhassunk majd be év végén. 

(Földiné Fülöp Katalin) 

 

 

VASÁRNAP 
08.29. 
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ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 
Zámbó József élő és elhunyt csa-
ládtagok 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
08.31. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
09.02. 
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18:00 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
09.03. 
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Nagy Szent Gergely pápa és egy-

háztanító – E 

Rózsafüzértársulat élő és elhunyt 

tagjaiért 

VASÁRNAP 
09.05. 
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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
Templom búcsú, Nagy András élő 
és elhunyt családtagok 


