
„A földi és az örök élet viszonyában meg 

kell látnunk a korlát és a szabadság dialek-

tikáját is. Az egyház az erkölcsi szabadság 

létezését is kinyilatkoztatott igazságnak 

veszi. Az emberben megvan a képesség 

arra, hogy szabad személyes elhatározással 

döntsön a jó és a rossz között. Itt most nem 

szükséges ismételnünk, hogy ennek a sza-

badságnak megvannak a külső és a belső 

korlátai. Az ember nem mindig józan mér-

legelés alapján dönt, hanem befolyásolja a 

tévedés, az ösztön, az előítélet, a félelem 

vagy az öröm és annyi más szempont. Az 

épelméjű emberben azonban mindezek el-

lenére is feltételezzük az erkölcsi felelőssé-

get, mint ahogy minden nevelés és jogrend 

is feltételezi. A szabadság abban az ember-

ben valósul meg, aki tudatosan az igazság-

hoz és a valódi értékekhez köti sorsát. Ami-

kor maradandóan elhatározza magát vala-

milyen nemes ügy szolgálatára, akkor érzi, 

hogy legyőzte az időt, az esetlegességet, és 

életének van igazi tartalma. Jézus Krisztus 

ilyen értelemben mondta, hogy „az igazság 

szabaddá tesz” (Jn 8,32). … 

A passzivitás és aktivitás dialektikáját a 

halál jelentőségével kapcsolatban lehet 

megvilágítani. A földi életet az aktivitás 

lehetősége miatt tartjuk a nagyság színteré-

nek. Akik nem a hit fényében szemlélik az 

életet, azok előtt is a legnagyobb érték az 

igazság keresése, az alkotás vagy mások 

javát szolgáló tevékenység. A halál azért a 

legnagyobb rossz, mert véget vet minden 

tevékenységnek. Biológiailag úgy látszik, 

hogy a halált egyszerűen elviseljük, mint 

kívülről jövő kényszert, tehát az élet sajná-

latos passzivitásban végződik. Mit lehet 

ezek után várni az örök élettől? A meg-

oldást és a magyarázatot csak a megvál-

tástól várhatjuk. A hit egyik központi 

tétele az, hogy a megváltás műve min-

tegy bele volt sűrítve Krisztus szenve-

désébe és kereszthalálába. … 

Összefoglalólag tehát megállapíthatjuk, 

hogy az az örök élet, amelyről hitünk 

beszél, a célhoz jutott ember valóságos 

élete, amely tele van tartalommal és 

aktivitással. Amennyiben az isteni élet-

ben való részesedés, annyiban termé-

szetfeletti, amennyiben pedig cél, any-

nyiban személyiségünk megérése és 

hazatalálása. Mivel Krisztus mint fő a 

saját életébe kapcsolata bele az üdvö-

zülteket, azért az örök élet nem egy fel-

bomlott világ romolhatatlan részeinek 

fennmaradása, hanem teljes harmónia 

kialakulása és a személyek szeretetkö-

zössége Istenben. Mindezt azért állít-

hatjuk, mert az egyház nem földi adott-

ságokból következtet rá, hanem arról 

tanúskodik, ami Krisztusban megvaló-

sult.” 

Gál Ferenc: Az örök élet reménye, Bu-

dapest, Szent István Társulat, 1974. 61-

63. p. 
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Hiszem az örök életet 

Próbálj  e lcsendesedni  kics i t ,  és  hagyd,  hogy Is ten szeressen.  

Próbáld e lcsendesíteni  az összes  belső hangot,  és pihenj  meg 

egy pil lanatra  az  ő  szere tő  öle lésében.   

Ferenc pápa Twit ter  üzenete  
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Zene és vers 

 

Csodát regélek, íme halljátok: 

a síkság helyén hegycsúcs néz rátok, 

a magyar rónán kék hegycsúcs kelt fel, 

ormán hajnal jár csillagsereggel. 

 

A róna ezer ének hangzik: 

a hegy-párkányon zúgva visszhangzik; 

ezernyi szép dal mind szélbe-szállna, 

ha ne zúgatná nagy kő-palástja. 

 

A hegytetőn, hol sas szárnya lendül, 

a kristály jég mint orgona zendül, 

a széles éggel összeforr kékje, 

a csendnek van csak ily nagy zenéje. 

 

Kodály Zoltánunk most hetven éves, 

dalok mestere, sokáig élhess, 

hisz egy hegyorom, hetvennel vállán, 

oly ifjú mint egy arany királylány. 

„A zenének ez az egyetemessége az elektronikus és digitá-

lis kommunikációnak köszönhetően ma különösen is hang-

súlyos. Mennyi embernek van lehetősége, hogy különböző 

országokban, saját otthonaikban részt vegyenek ebben a 

zenei előadásban, és a későbbiekben újra átéljék. Megy 

vagyok győződve róla, hogy a zene - és itt elsősorban a 

nagy Mozartra gondolok, és természetesen ezen az estén 

Gabrieli csodálatos zenéjére, valamint Dvořák méltóság-

teljes Új világ szimfóniájára - valóban a szépség egyete-

mes nyelve, mely képes arra, hogy az egész világról egye-

sítse a jóakaratú embereket, és lehetőséget adjon arra, 

hogy tekintetüket a Magasba emeljék, megnyíljanak az 

abszolút Jó és Szép felé, melyeknek a legvégső forrása 

magában Istenben van. Ha visszatekintek életemre, meg-

köszönöm Istennek, hogy engem útitársként a zene mellé 

helyezett, mely mindig felüdülést és örömöt adott szá-

momra. Köszönetet mondok azoknak a személyeknek is, 

akik kisgyermekkorom éveitől kezdve  elvezettek az ihle-

tettség, a derű forrásához. Hálát adok azoknak, akik zenét 

és imádságot egyesítenek Isten és műve egybehangzó di-

cséretében: ezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy 

keze csodálatos alkotásának, a világnak a Teremtőjét és 

Megváltóját dicsérjük.” 

 

Részlet - A szeretet világáért, XVI. Benedek pápa tisztele-

tére felajánlott koncert, 80. születésnapja alkalmából, VI. 

Pál-aula, 2007. április 16. 

XVI. Benedek pápa: A szent zene, a Logoszra hangolt mű-

vészet, Budapest, Szent István Társulat, 2011. 

Weöres Sándor: Kodály Zoltán 70. születésnapjára 

1952 

(Köszöntő gyermekhangra) 



Zene—mindenkinek 

Mese k az Opera bó l - Operamese k sórózat 
 
Gyermekek nyelve n mutatja k be a kó tetek az ópera k tó rte nete-
it, a melle kelt CD-n a teljes mu  vagy a legjellemzó bb re szletek 

hallgatható k meg. 
 
 

 

Hóva nszki Ja nósne : Zenei nevele s az ó vóda ban 

Elizabeth Hellmuth Margulis: A zene pszichóló gia ja 

Szu cs Tí mea -Va radi Judit: A zenepedagó gia mu ltja, jelene e s 

jó vó je 

A zene - Kis felfedezó  zsebkó nyvek, 35.  



EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt 

A Szeged─Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet (SZEGEPI) az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő (EMET) konzorciumi partnereként - több mint 1000 pedagógus bevonásá-

val - kiválósági szakmai programokat, képzéseket szervez a „Járd végig!” című projekt keretében.  

 

A kiválósági programok a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítését, a tudástranszfer, az 

oktatás, nevelés terén szerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztását valamint a magyarságtu-

dat, a hazai és külhoni magyar pedagógusok oktatásszakmai együttműködésének támogatását szol-

gálják. Egy olyan szakmai kapcsolati háló kialakítását segítik, mely által a résztvevők a képzések 

során megszerzett ismereteik alkalmazásához egymástól szakmai támogatást, útmutatást kaphatnak. 

Tanulmányutak megvalósításával, a saját élményű tapasztalatok megszerzésének a lehetőségével 

szorgalmazzuk nemzeti kultúránk, nemzeti jelképeink, nevezetes közgyűjteményeink, történelmi 

emlékeink, értékeink továbbörökítése, a nemzeti identitás erősítését.  

 

Projektünk célja a Kárpát-medencében és a célterület-régiókban: 

-Tematikus együttműködések kialakítása a Kárpát-medencei pedagógusok szövetségeivel/

szervezeteivel/vallási közösségeivel. 

-A hálózatosodás feltételeinek megteremtése a különböző szervezetek bevonásával. 

-A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése. 

-Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése. 

-A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érde-

kében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igények-

nek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek. 

-A felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése. 

-A meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként ok-

tató képzések implementálásának elősegítése. 



A nyári időszakban hat harmincórás, egy hatvanórás akkreditált pedagógus-továbbképzést és egy négy-

napos pedagógus akadémiát szerveztünk. A képzéseknek a GFF Szarvasi Pedagógiai Kara, az akadémi-

ának a GFF Gazdasági Kara adott helyet. 

Akkreditált képzéseink 2019.07.24-31. között 93 fő részvételével valósultak meg az alábbi tématerüle-

teken: 

-Családpedagógiai ismeretek 

-A korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata 

-Hatékony konfliktuselemzési technikák (2) 

-A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája (2) 

-Resztoratív technikák az iskolában 

A Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémiát 2019.augusztus 8-12. között 137 fő részvételével ren-

deztük meg Békéscsabán, a GFF Gazdasági Karának épületében.  

A nagy szakmai érdeklődést kiváltó rendezvényeink ősszel tovább folytatódtak. Október 10-13. között 

öt 30 órás akkreditált továbbképzést és négy 15 órás tréninget szerveztünk meg az alábbiak szerint: 

-Családpedagógiai ismeretek (30 órás akkreditált képzés) 

-Hatékony konfliktuselemzési technikák (30 órás akkreditált képzés) 

-A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája (30 órás akkreditált képzés) 

-Resztoratív technikák a gyakorlatban (30 órás akkreditált képzés) 

-Korszerű tanulásszervezési eljárások (15 órás tréning) 

-Magyarságismeret (15 órás tréning) 

-Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája (15 órás tréning) 

 

Novemberben további szakmai programok várják az érdeklődő kollégákat. 2019.11.04-11.07. között 

szervezzük meg a Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok című programsoro-

zatot a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében. A konferenciaprogram mellett a bázisintézményi jó 

gyakorlatok bemutatására is lehetőség nyílik a szakmai műhelymunkák és a bemutató órák keretében. 

Minden szakmai program a köznevelés valamennyi színterén dolgozó pedagógusnak lehetőséget kínál 

szaktudása bővítéséhez. 

További információk a SZEGEPI honlapján, 

Projektjeink, „Járd végig!” pályázat menüpont alatt. 
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http://www.szegepi.hu 
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Kézműves sarok 
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Hangszerek - kifesthetők vagy a képek kiegészíthetők 



„Advent 1.vasárnapján az Egyház Isten or-

szágának érkezésére tekint, amely Jézus 

történelmet lezáró második eljövetelével 

teljesedik be. Az ószövetségi olvasmány 

Izajás próféta könyvéből Isten végidőbeli 

uralmának elérkezését hirdeti, amelyet kis 

eltéréssel Mikeás könyvében szintén meg-

találunk (4,1-4.) Az evangélium is (Mt 

24,37-44) ezt az eseményt idézi az Ember-

fia második eljövetelével összefüggésben, 

de más szempontból. Az evangélium a 

számadás és az ítélet gondolatát emeli ki, 

az olvasmány ezzel szemben a nemzetek 

megtérést az igaz Istenhez, és az Isten or-

szágában történt összegyűjtésüket tanítja.  

Izajás próféta a nagy eseményt jelképekben 

írja le: „Az utolsó napokban az Úr házának 

hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, 

és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönle-

nek mind a nemzetek, felé tart számos 

nép.” (2,2) Az utolsó napok, vagy a végső 

idő Istennek az a nagy tette, amely lezárja a 

történelmet, ugyanakkor elhozza Isten min-

den megújító uralmát. Izajás mindezt most 

a nemzeteknek Izrael Istenéhez, az egyetlen 

és igaz Istenhez való megtérésében, és az 

életvitelükben bekövetkezett fordulattal 

mutatja be. 

A prófécia egyes kijelentése Isten minden 

embert megszólító, egyedülálló nagyságát 

emelik ki. Az a kijelentés, hogy Úr házá-

nak, azaz templomának hegye, Sion maga-

sabb minden hegynél, teológiai értelmű. 

Sion azért a legmagasabb hegy, mert az 

igaz Isten lakik ott (vö. Zsolt 46; 48,5köv.), 

és ennek következtében megingathatatlan. 

Isten jelen van templomában, és az utolsó 

időben itt fog kinyilvánulni dicsősége 

minden nemzet számára. A népek za-

rándoklata pedig Sion hegyéhez jelké-

pes leírása annak, hogy a népek Izrael 

Istenében fel– és elismerik az egyetlen 

igaz Istent, és most hozzá fordulnak. 

A nemzetek kijelentésének felidézése 

megtérésük indokát ismerteti meg. Ezt 

mondják: „Rajta, menjünk fel az Úr he-

gyére, Jákob Istenének házához, hogy 

tanítson meg minket útjaira, és így az 

ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön 

a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítá-

sa” (Iz 2,3). A Sion hegyére zarándokló 

nemzetek az egyetlen igaz Isten tanítá-

sát várják. A tanítás az Úr mindent átfo-

gó akarata, amely kinyilatkoztat a né-

pek számára, hogy ezáltal megteremtse 

az emberiség megújult közösségét. 

Részlet: Rózsa Huba: Úton a Beteljese-

déshez, magyarázatok az „A” liturgikus 

év olvasmányaihoz. Budapest, Szent 

István Társulat, 2016. 15-16. p. 
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Menjünk az Úr hegyére 

A boldog sz ív t i tka a  biztonság,  amelyet  akkor  talá lunk meg,  

ha kikötünk Jézusnál ,  ha  gyökeret  eresz tünk ná la :  az 

éle tében,  a  szavaiban,  a  ha lá lában és a  fel támadásában.   

Ferenc pápa Twit ter  üzenete  
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Karácsonyi hangulat 

 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

 

Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi fínom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

  

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született. 

  

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet átitat. 

  

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép. 

  

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 

Sík Sándor: 

 

A napkeleti bölcsek 

 

Ama csillag után. 

A holdsugaras hideg éjszaká-

ban,  

Mint egy fehérlő, csendes 

álom,  

Úgy vonult el a komoly kara-

ván.  

És elől ment a három. 

A sziklás föld mogorván és ko-

páron  

Feküdt el lábaik alatt.  

Méltóságos sora a száz tevének  

A harmaton halkan haladt.  

És mintha fehér árnyak lenge-

nének,  

Úgy vonult végig a fehér sereg  

A völgyön, ahol nem nőttek 

virágok,  

S a városon, ahol az emberek  

Nem virrasztottak és nem éne-

keltek.  

S ahol nem látta őket senkisem. 

És így suhant el csendesen  

Életre éledt vágya Napkeletnek  

Az ezredéves éjszakán. 

Ama csillag után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kányádi Sándor: 

 

Isten háta mögött 

üres az istálló s a jászol  

idén se lesz nálunk karácsony  

hiába vártok  

nem jönnek a három királyok 

sok dolga van a teremtőnek  

mindenkivel ő sem törődhet  

messzi a csillag  

mindenüvé nem világíthat 

megértjük persze mit tehetnénk  

de olyan sötétek az esték  

s a szeretetnek  

hiánya nagyon dideregtet 

előrelátó vagy de mégis  

nézz uram a hátad mögé is  

ott is lakoznak  

s örülnének a mosolyodnak 



Könyv a fa alá 

Olvasa sné pszérű sí té s 
 
„Amikor felelős szülőként arról gondolkodunk, hogy milyen jó lenne, 

ha olvasóvá válnának gyerekeink, egyből a hogyanokra fókuszálunk, 

pedig fontosabb lenne a miérttel kezdeni! Meg tudjuk fogalmazni, hogy 

számunkra miért értékes az olvasás? Van-e helye a digitális világban az 

elmélyült olvasásnak? Miért lesz boldogabb az, aki minden nap olvas 

szépirodalmat? Miért sikeresebb az életben az, aki többféle szövegérté-

si stratégiával rendelkezik? 

Az olvasóvá nevelésnek világszerte számtalan jó gyakorlata van. 

Az Így mesélj, hogy olvasson nem törekszik a teljességre, megelégszik 

azzal, hogy a mindennapi meseolvasás jelentőségétől a hangoskönyvön 

és a digitális olvasáson át a kötelező- és kamaszolvasmányokig, 12 

irányból közelítsen az olvasóvá nevelés lehetőségei felé. Igyekeztünk 

olyan könyvet összeállítani, ami nemcsak a megoldásokra fókuszál, 

hanem közérthető módon bemutatja az egyes jelenségek mögötti hátte-

ret is segítve abban, hogy pontosabban megfogalmazzuk a céljainkat, 

és ehhez mérten válasszunk a kínált megoldási lehetőségekből. 

Hisszük, hogy sokunkat érintő kérdésekre keressük a válaszokat (nem véletlen, hogy a 

fejezeteket indító idézetekhez neves és hiteles közéleti személyiségek adták arcukat és 

olvasáshoz kapcsolódó gondolataikat), célunk az érdeklődés felkeltése, a pozitív szülői 

attitűdök kialakítása és információátadás – mert a tájékozottság vezethet el az igazán 

személyre szabott olvasás-pedagógiához.” a kiadó honlapján található leírás. 

 

Pompor Zoltán: Így mesélj, hogy olvasson 

Móra-Bookr Kids Kft., 2019. 

Kozma Adrienn: Kalandor 

Alcím Gyakorlófüzet auditív és motoros differenci-

áláshoz (5-9 éves korosztály részére). Krasznár és 

Társa Könyvkereskedelmi Bt., 2019. 

Pappné Gazdag Zsuzsanna : Szék, Tartásjaví-

tó, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyessé-

get fejlesztő gyakorlatok óvodások és kisiskolások 

számára. Flaccus Kiadó, 2020. 
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Kézműves sarok 

A Hírlevél illusztrációinak forrásai: pixabay.com, publicdomain.com, 

flaccus.hu, wikimedia commons. 

 

Karácsonyra készülve 

Színezd, egészítsd ki a képeket! 




