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Evangélium 
…”csak botot”… (Mk 6, 7-13) 

Egy lelkipásztor elmondta tanú-

ságtételében, hogyan tartott lelki-

gyakorlatot külföldön. A határon 

türelmetlenül topogva, próbálva 

belátni, hogy az elővigyázatosság 

miatt van szükség az elnyújtott 

vámvizsgálatra. Bőröndjét kinyi-

tották és egy ikont találtak ben-

ne. Ezután indult a kérdezőskö-

dés. Honnan hozza, hová viszi, kit 

ábrázol a kép stb. Abban a pilla-

natban értette meg a mai evangé-

lium értelmét. A kép egy lehető-

ség, hogy Jézusról beszéljen. A 

vámtiszt lelkesen hallgatta a pap 

szavait, és figyelmével mohón 

érdeklődött az Isten után. 

Minden jó alkalom lehet, hogy 

az Istenről beszéljünk. Arról, 

hogy jó élni, hogy érték a közös-

ség és a házasság. Vannak, akik 

úgy magyarázzák Jézus apostola-

inak útra bocsátását, hogy a ket-

tesével korlátozás férjet és felesé-

get jelent. A családot, aminek 

fontosságáról állandóan tanúsá-

got tesznek. 

Egy indiai író, Tagore szerint, 

amikor az emberek elhagyják 

kunyhójukat, azonnal felfedezhe-

tik Isten bizonytalanságban utat 

mutató lábnyomát. Az áldások-

ban is ezt kérjük egymásra, Isten 

vezéreljen és gondoskodjon ró-

lunk minden lépésünkben. 

A kabbala használata álbizton-

ság. Elvehetik, eltűnhet, elrom-

lik. 

Kulcs, pénztárca, telefon. Mint 

egy buddhista ima, hangzik el 

minden reggel a munkába indu-

lás előtt. Ezek nélkül nem érzem 

magam biztonságban. Pedig ab-

ban vagyok. Isten kezében pihe-

nek, és az emberek könyörületé-

ben bízom.  

A zarándok mindig úton van. 

Gyalogol a lábával, sétál a vágyá-

val. Dolgozik. Mert az Istennel 

való kapcsolat mozog. Lendületét 

a szeretet izgalma és a tudásra 

való szomjúság adja. Ez a haladás 

nem a mi teljesítményünk, ha-

nem az Ő ajándéka. 

G.F.  

Gróf Klebelsberg 

Kuno, az iskolaépítő 

és iskolareformer 

5.rész 

Klebelsberg kultuszminisztersé-

ge idején, irányítása alatt zajlott 

le a magyar közoktatás egyik leg-

nagyobb és legsikeresebb reform-

ja az óvodától az egyetemig, tan-

ügyi reformtól az iskolaorvosi 

rendszer kiépítéséig. 

Iskolareformjának elvi alapja: 

újszerű nemzeti érzést kell kibon-

takoztatni, az alkotó, munkás, 

tevékeny és szorgalmas hazasze-

retetet. 

Klebelsberg óriási népiskola-

építési programot indított el az 

Alföldön: kevesebb mint három 

év alatt 5784 tantermet, 2278 

tanítólakást, összesen 8062 új 

iskolai objektumot építtet! 

Az öt kilométeres sugarú körök 

közepén elhelyezkedő új tanyasi 

iskolák a tanyavilág kultúr-

központjai lettek rádióantennák-

kal, könyvtárakkal, gramofon-

nal, filmvetítő gépekkel felszerel-

ve. Itt tartották összejöveteleiket 

a gazda-, iparos- és olvasókörök. 

Az iskolaépítéssel párhuzamo-

san új, modern, az európai reform

- pedagógiai törekvések minden 

pozitívumát érvényesítő tanter-

vet vezet be. Az új tanterv ki-

emelt szerepet biztosít a nyugati 

nyelvek tanításának. Az új tan-

terv különös gondot fordít a test-

nevelésre, egészségügyi ismere-

tek közvetítésére, kézimunkára. 

Korszerűsíti az iparos- és keres-

kedőtanonc iskolákat, megterem-

ti az eddig még hazánkban nem 

létező felső mezőgazdasági isko-

lát. 

Új alapokra helyezi a polgári 

iskolai tanárképzést, az alapkép-

zést négy évről öt évre emeli. En-

nek keretében teremti meg Buda-

pestről Szegedre való leköltözte-

téssel a Polgári Iskolai Tanárkép-

ző Főiskolát. 

Magasra lendül a tankönyvírás 

széles körű szabadsággal. Ekkor 

indulnak meg a középiskolai ta-

nulmányi versenyek, iskolai film-

vetítések, rádióban a Szülők Isko-

lája, 16 éven aluliak tilalma bizo-

nyos filmektől, 18 éven aluliak 

szesztilalma, gyermekmunka-

tilalom stb. Fellendül a gyermek-

irodalom. 1555 népkönyvtár és 

1500 iskolakönyvtár létesül. 

Klebelsberg Szegeden hozza 

létre az ország első gyermekpszi-

chológiai intézetét.  

Rendeletekkel írja elő gyermek-

játszóterek létesítését. 

Sokat foglalkozik az iskola-

egészségüggyel, iskolaorvosi in-

tézményrendszer megszervezésé-

vel. Ettől kezdve rendeznek szü-

lői értekezleteket.  

500 kisdedóvót hozott létre, a 

sürgősségi sorrendben az ipari 

körzetek munkáslakta negyedei 

kaptak elsőbbséget. Új alapokra 

helyezte az óvónőképzést, a 2 

éves képzést 4 évre emelte. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Pál volt. Az apostolok 

cselekedetei Saulról szóló részé-

ben így ír a szerző: „Erre Saul, 

vagy másik nevén Pál a Szentlé-

lekkel eltelve rászegezte tekinte-

tét és rákiáltott.” Ettől kezdve a 

Szentírásban Pál néven szerepel. 

(ApCsel 13,6) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

bibliai személy, akit testvérei 

20 ezüstért eladtak izmaelita 

kereskedőknek? (Ter 37,18) 

1. Támár? 

2. József? 

3. Benjamin? 

4. Júda? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők kö-

zött egy könyvet sorsolunk ki.  A 

szerencsés nyertes nevét a szept-

ember 19-i számban közöl-jük. 

Az augusztus 22-i játék nyerte-

se: Szabóné Ocskó Zsuzsanna 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Más városoknak is 

hirdetnem kell az Isten orszá-

ga örömhírét, mert ezért 

küldtek” (Lk 4,43) 

Az egyik, szeptember 5. és szept-

ember 12. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„En eeeéíkklttzz, és eeikttt 

ems afgkno eéiíllnt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a szeptember 19-i számban közöl-

jük. 

A augusztus 22-i játék nyertese:     

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 Szeptember 12-én, vasárnap 

csak reggel 7:00 és este 18:00 

órakor lesz szentmise. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Natália - Peták Roland és Tóth 

Fanni; 

Noémi - Gulyás Antal és Hajnal 

Edit gyermeke a keresztségben; 

Géza - Szekeres Géza és Hege-

dűs Klára gyermeke a keresztség, 

az Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült augusztus 

29-én. 

Temetés:  

† Varga Istvánnét sz. Zádori 

Erzsébetet életének 86. évében 

augusztus 25-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
5. v.: Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-

5; Mk 7,31-37 

6. h.: Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-

11 

7. k.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-

33 

8. sz.: Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-

30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23 

9. cs.: Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-

38 

10. p.: 1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 

6,39-42 

11. sz.: 1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 

6,43-49 

12. v.: Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-

18; Mk 8,27-35 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Nem azért figyelsz – mondta a 

Mester – hogy felfedezz valamit, 

hanem azért, hogy találj valamit, 

ami igazolja az elképzeléseidet. 

Nem azért érvelsz, hogy rálelj az 

igazságra, hanem hogy megvédd 

a saját gondolataidat.  

Mesélt arról a királyról, aki 

amikor keresztülutazott egy kis-

városon, egy nagyszerű céllövő 

nyomait látta lépten-nyomon. 

Mindenütt körök voltak festve a 

fákra, csűrökre és kerítésekre, 

pontosan a közepükben egy lyuk-

kal. Kérte, hogy találkozhasson 

ezzel a különleges mesterlövész-

szel. Kiderült, hogy az illető egy 

tíz éves kisfiú. 

Ez hihetetlen – mondta a király 

csodálkozva. – Hogy csinálod ezt? 

Pofonegyszerű – hangzott a vá-

lasz. – Először lövök, azután fes-

tem a köröket.  

Először tehát meghozod a követ-

keztetéseidet, és a feltételeket 

később köréje építed – mondta a 

Mester.  – Csak így tudsz az ideo-

lógiáidban és a vallásodban kitar-

tani, nemde?  

N.-né és K.L.-né 


