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ICA nemzetközi térképverseny 
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ICA nemzetközi térképverseny 
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Iskolai szerenád 



 ISKOLAI ÉLET Ballagásra 

„A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek 
által.” (Róm 5,5) 
Illő lenne ilyenkor, a búcsú napján a múltról beszélni, visszaemlékezni. Biztos lenne miért, hiszen voltak 
nekünk szép élményeink, ahogy Cseh Tamás énekelte annak idején. Én azonban nem erről akarok szólni, 
hanem a jövőről, a reménységről. 
Nem hiszem, hogy sokan elgondolkodtatok már azon, mennyire jövő centrikusok vagyunk: minden tettünk 
a jövőre irányul, még a megemlékezés is.  
Ez pedig különösen igaz az iskolára  ̶  annak kifejezetten lényege a jövőbe nézés   ̶, és a legtöbb, amit egy 
középiskola adni tud, az a reménység. Ez az éltető alapja, célja, módszere, középpontja. 
A Bibliában több, mint százszor szerepel a reménység szó  ̶  fordítása válogatja, de száznál mindenképp 
többször. Vannak szövegek, például Pál levelei, ahol besűrűsödik a szó megjelenése. Számára tudatos kér-
dés: mit kezdünk a reménnyel. 
Reménység egy diák számára, ha egy rosszul sikerült dolgozat után újra próbálkozhattál. Reménység, ha 
egy szerelmi csalódás után egyszer abbahagytad a sírást. Reménység az, ha az első évben valamiből még 
bukdácsoltál, a negyedik év végére már négyes körül állsz mindenből. 
A tanárok pedig a reménység miatt látják meg egy kissé kelekótya gyerekben a komoly felnőttet. Emiatt 
van, hogy egyszer ránk zúdul egy osztály, egy csoport minden keserűsége, kiábrándultsága, és mi pár nap 
múlva mégis bemegyünk a következő órára. Nem engedjük, hogy a fájdalmas élmény kiégessen bennün-
ket. 
A reménység akkor válik láthatóvá, ha a jelen fájdalmas. Nem véletlen, hogy éppen Pálnál  ̶  aki hite, meg-
győződése miatt sokszor volt börtönben  ̶  találjuk ilyen sokszor a remény szót: ott a cella mélyén elha-
gyatva élesebb a kérdés: ez mire jó? Mi lesz a vége? Ugye lesz vége?  
Amikor azonban el vagyunk telve a mával, amikor a szó eredeti értelmében önfeledtek vagyunk, és így 
szeretünk, nevetünk, táncolunk vagy élünk, akkor nem a jövőbe nézünk, nem reménykedünk, hanem a 
mát éljük meg. Fontosak ezek a pillanatok. Még jobb, ha észreveszitek: most jó a jelenben élni, ha az önfe-
ledtség közben is tudtok arról, hogy most örömteli perceket éltek meg, és ki tudjátok mondani: köszö-
nöm, hogy ezt a percet megkaphattam. 
De ilyenkor nagyon ritkán gondolunk a reményre. Minek is, hiszen a jó nem a jövőben, hanem a jelenben 
van. Épp ezért hadd mondjak valami meglepőt: a reménység alapvetően nem a jövőről szól. 
Persze akkor válik láthatóvá, amikor a jelen fájdalmas, érthetetlen. Ilyenkor elkezdünk abban bízni, hogy a 
holnap majd jobb lesz. Elkezdünk hinni abban, hogy a fájdalmak elmúlnak, a rosszat követi a jó. Azt szok-
ták mondani, hogy minden jó, ha a vége jó. És ezt a vége jót, ezt várjuk örökké, és ezt hívjuk úgy, hogy re-
ménység. 
Holott ez nem igaz. Van, amikor nincsen jó vége a dolognak. A Disney filmekben mindig jó lesz a történet 
vége, de ti már érettségire készültök, túl vagytok a Disney korszakon. Többet láttatok már a világból, mint 
a Hófehérkét csókkal életre keltő királyfit. 
A osztályosok, akik annyit harcoltatok egymással és a tanárokkal, miközben éles eszű csapat vagytok, már 
ti sem a végén minden szép lesz illúziójába kergetitek magatokat.  
B osztályosok, akik már voltatok kórházi gyakorlaton,  ti már láttatok beteget, akiről tudtátok, már többet 
nem megy haza, akinek kár lett volna azt hazudni, hogy semmi baj, néni, fog még maga táncolni déduno-
kája esküvőjén. 
C osztályosok, akik annyit harcoltatok saját és osztálytársaitok gyengeségével, akik megtanultátok elfo-
gadni önmagatokat és egymást, ti is tudjátok már, van olyan, amikor hazugság azt várni, hogy a végén jó 
legyen minden. 
Vaclav Havel cseh író, cseh államfő a szocializmus idején   ̶ akárcsak Pál a maga idejében   ̶ sokat volt bör-

tönben, s ott volt ideje tűnődni a reménység fogalmán. Elzárva a külvilágtól  ̶  levél csak ritkán jött szere-

tett feleségétől, Olgától   ̶  a végső kétségbeesésben kellett ezen tűnődnie: van mit remélni? És ő a követ-

kező felismerésre jutott: a remény nem optimizmus.  
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Nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van, füg-
getlenül attól, hogy hogyan végződik. 
Súlyos szavak. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a végén minden jó lesz. Ha ezt sulykolnám 
magamban, erőszakot tennék az agyamon, a szívemen, nem engedném meg magamnak vagy másnak, 
hogy fájjon, ami fáj. A mindenáron való pozitív gondolkodás káros is lehet, hazugságba is kergethet min-
ket, az igazi reménység azonban felvállalja a jelent annak terheivel együtt, szembenéz vele és azt mondja: 
nem győzöl le, mert életem részévé teszlek, és értelmet adok neked. 
A reménység ezt jelenti: elfogadjuk a terheket éppúgy, mint az örömöket, elviseljük a fájdalmat, de meg 
vagyunk róla győződve, hogy ez nem a semmiért van, hogy értelme van mindennek, örömnek fájdalom-
nak, szürke óráknak és tarka pillanatoknak egyaránt.  
Úgy vélem, nincs értelmetlen tudás, esemény, élmény. Még a bukások is előre visznek, még a tévutak is 
segítenek megtalálni az igazit. Volt életemnek olyan szakasza, amikor nem értettem, mit keresek abban az 
élethelyzetben, de akkor is reméltem, tudtam, ami most történik, annak értelme van, csak most még nem 
látom. A jövő nem föltétlenül azt hozza el, hogy minden jobb lesz, hanem azt a belátást, hogy mindennek 
célja, helye van az életben. 
Sokszor felvetődött bennetek: ez mire jó? Szükségem van rá? Van értelme ezzel foglalkozni? Én pedig mo-
nomániásan azt mondom: igen, ez fontos. Fontos a másodfokú egyenlet megoldó képlete, mert ezzel fog-
lalkozva agyad megtanul bizonyos gondolkodási módokat. Fontos a földrajz, mert rácsodálkozhatsz a te-
remtett világ nagyságára akkor is, ha soha nem jutsz el mondjuk Dél-Amerikába. Fontos az ének, még ha 
nem is leszel operaénekes, mert emberlétünk olyan mélységeit élheted meg, amelyekről különben nem is 
álmodhatsz. 
És igen, van értelme a csendnek, az imádságnak, a hétfő reggeli áhítaton a tornatermi törökülésnek, a kö-
zös énekléseknek, értelme van a hittanórai kérdéseknek, annak, hogy hallj életed e másik dimenziójáról is. 
Lehet, hogy ezektől nem lettél buzgó hívő, de visszatekintve látni fogod, ezeken keresztül Isten szeretete 
beleépül személyiségedbe, és azt fogod mondani: értelme volt. 
A reménység nem a jövőbeli örömről, hanem minden napnak az értelméről szól. Soha ne mondjatok le 
arról, hogy a dolgok értelmét keresitek! Soha ne mondjátok: ez fölösleges az életemben! Hobo Földes 
László szavaival mondva: nem mondhatok le a reményről, hisz egyebem sincs. Ámen. 
 
(Elhangzott az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ballagási ünnepségén 2017. május 5-én.) 

Hegedűs Attila 
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Ballagás—képriport 
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Közösségi szolgálat 

Elsők a megyében 

A csapat tagjai: 
Sétáló Natália, Takács Dorina, Tóth Anna, 

Tóth Mónika és Pál Richárd. 

 
Felkészítő tanár: Dömötör Péterné  



 ISKOLAI ÉLET 

Anyák napi műsor az idősek otthonában 

Közösségi szolgálat 

Nálunk forgatott az MTVA „Felsős” című műsorának stábja 

Iskolánk 9. b egészségügyi osztálya gondosan összeválogatott versekkel, dalokkal és hangszeres játékkal örvendeztették meg 

a  Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon lakóit. 
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Határtalanul Székelyudvarhelyen 

Szendi Dorina, iskolánk 12. c osztályos diákja, az Országos tárgytervező és tárgyalkotó ver-
senyen első helyezést ért el, két sikeres elődöntőt követően. A döntőben Lázár Zsuzsa 
(Budai Rajziskola Igazgatónője) elnökletével vezetett zsűri értékelése alapján nyerte el a ki-
magasló elismerést. Gratulálunk! 
Felkészítő tanár: Igaz Csilla  

Dorina az élen 
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Jutalomkirándulás Budapesten 

Tanulni és dolgozni már csak azért is érdemes, hogy a diák eljusson oda is, ahová ritkán megy az ember. 

Iskolánk közel 50 diákja egy budapesti jutalomkiránduláson vett részt, ahol a Magyarok Házában megren-

dezett kiállításon és a Magyar Nemzeti Galériában bővíthették tudásukat a magyar történelem, a kultúra 

és a művészet színterén.  Az élményben gazdag napot, hungarikumok, történelmi ereklyék, eredeti filmes 

kellékek, és világhírű, eredeti festmények színesítették. 
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Balesetvédelmi projektnap 

Közlekedésbiztonsági napot szervezett a Soproni Polgárőr Egyesület péntek délelőtt a Novomatic Aréna 
területén, amelyen több száz érdeklődő vett részt. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy felhívja a érdek-
lődők figyelmét a biztonságos és balesetmentes közlekedésre.  A nap folyamán előadásokon, közlekedési 
teszteken és autós, illetve kerékpáros ügyességi pályákon vehettek részt az érdeklődők, melyek mind azt a 
célt szolgálták, hogy felhívják a figyelmet a tudatos és szabályos közlekedésre. A nap zárásaként egy szi-
mulációs baleset bemutatására is sor került, amely során élőben követhették végig az érdeklődők, hogy 
mi történik egészen a baleset bekövetkezésétől a roncsok elszállításáig egy tragédia során.  
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Röplabda gála 

Egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen elbúcsúztunk a végzős röplabdásainktól, akikre nyugodtan mond-
hatjuk, hogy az egyik legsikeresebb csapat tagjai voltak. A közös élmények és sikerek tiszteletére egy gála-
meccset szerveztek, ahol a csapat tagjai megmérkőztek a tanári karral. A barátságos összecsapáson a diá-
kok kerültek ki győztesen, amely után együtt fogyasztották el, a külön erre a napra készített röplabdás tor-
tát. Viszlát végzősök, győzzetek máshol is! Hiányozni fogtok! 
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Asztaltenisz siker 

Orosz Sára az Alapfokú középiskolás asztalitenisz  

V-VI. korcsoport egyéni tornán I. helyezést ért el. 


