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TANÉVKEZDÉS A SZIKAI-BAN 
Interjú Pálmai Péter igazgatóval 

 

Hogyan kezdődött az új nevelési év a zsombói iskolában? 

Óvatos örömmel. Minden pedagógus nagyon várja már, hogy 
a tavalyi után ez egy normális, végig jelenléti oktatással zajló 
tanév lesz. Szeretnénk visszatérni a normális életünkhöz, gye-
rekekkel foglalkozni, nevelni, tudást átadni, közösséget épí-
teni. Erre készülünk, erre készültünk egész nyáron. Most itt 
van, remélem, nem lesz egy pünkösdi királyság. 

A tankönyvosztás során már a szülők is láthatták, hogy be-
ruházások, felújítások az idén nyáron sem maradtak el… 

Igen, a Kálmán Ferenc zsibongóban volt a tankönyvosztás, te-
hát már a szülők is az új műgyanta padlón jöhettek be az épü-
letbe, ezzel az eljárással lett felújítva az egész földszinti fo-
lyosó. Ezzel kapcsolatban viszont nincs jó hírem. Leszámítva a 
szülői értekezleteket, előre egyeztetett fogadóórákat, mivel a 
járványhelyzetnek nincs vége, dolgozókon és diákokon kívül 
más továbbra sem jöhet be az iskolába, tehát a tankönyvosz-
tás után nem sok lehetősége van a szülőknek, hogy megnéz-
zék, mi változott. Pedig szívesen eldicsekednék a felújított fi-
zika és matematika szertárainkkal és a High-Tech Suli program 
pályázatán nyert informatikai laborral, ami a Magyarországon 
jelenleg fellelhető legmodernebb ilyen terem. 

Ha a híradásokból tájékozódik az ember, a köznevelésről 
nemcsak jót lehet hallani… 

Nyáron valóban azzal volt tele a média, hogy az országban 
egyre nagyobb méreteket ölt a pedagógushiány. Tény, hogy 
vannak iskolák, akik már „bármely szakos” tanári állást hirdet-
nek. Hála a Gondviselésnek, ezekről az esetekről én is csak a 
hírekből tudok. A zsombói iskolában megfelelő létszámú a ne-
velőtestület, összeszokott, egy felé húzó, szakmailag magas 
színvonalú csapat dolgozik. Nagyon büszke vagyok a kollégá-
imra! Gyakorlatilag nincs fluktuáció, egyetlen új óraadó kol-
léga érkezett csak a művészeti iskolába, személyében megújul 
a furulyaoktatás. 

Milyen tervekkel kezdődött meg a tanév a hitélet terén? 

Először is nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért a csodáért, 
hogy István atya gyakorlatilag a halál torkából tért vissza kö-
zénk. A tanév helyi rendjét már egyeztettem vele, minden hó-
napban részt veszünk diákmisén valamilyen ünnephez kötő-
dően. Az esetleges korlátozások persze ismét keresztülhúz-
hatják a számításainkat. Nagyon készülünk természetesen az 
idei Szent Imre-napra is, védőszentünk igazán megérdemel 

egy iskolai ünneplést liturgikus emléknapján. A hitélet szem-
pontjából is fontos a jelenléti tanév, hiszen oktatni ugyan tu-
dunk digitálisan, de nemzeti, keresztény, konzervatív érték-
rendet valló iskolaként nevelni leginkább személyesen lehet. 
Minden tanévnek egy mottót választunk, amely egyfajta 
iránymutatásként szolgál az adott évre. Az idei Lady Dianától 
származik: „Tegyél valami jót anélkül, hogy jutalmat várnál 
érte, és reménykedj abban, hogy egy nap veled is valaki ha-
sonló jót fog cselekedni.” – Bízom benne, hogy iskolai közös-
ségünk megszívleli az egykori walesi hercegnő szavait. 

Ehhez kívánok sok erőt, sikert, áldást erre a nevelési évre! 
 

(Móráné Öszterling Mária) 
 

AUGUSZTUSI ANYAKÖNYVI HÍREK 

Keresztség szentségében részesült Czékus Richárd, Fekete Bo-
tond, Nagy Moró Nimród és Offra Mária Julianna. 

Házasságot kötött Faragó Éva és Nógrádi Attila, Csikós Diána 
Kitti és Kovács Attila. 

Elhunyt Pesti Istvánné Mőnich Ágota és Gyuris Mihály. Az 
örök világosság fényeskedjék nekik! 

 

 

VASÁRNAP 
09.05. 

 
11:00 

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

KEDD 
09.07. 

 

 

 

8:00 

Szent Márk, István, Menyhért 

áldozópapok, kassai vértanúk – 

Ü 

Szentmise 

SZERDA 
09.08. 

 

 

8:00 

Szűz Mária születése (Kisbol-

dogasszony) – Ü 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
09.09. 

18:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 
09.12. 

 
11:00 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Szentmise 


