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Decemberi gondolatok
gedelmesség odaadott szabadság, és amikor a
szabadságunkat Istennek adjuk, Ő arra használja, hogy beteljesítse az Ő művét, az Ő tervét, hogy megújítja a világot. Nem a hatalom,
sem nem az erő, hanem egyedül az engedelmesség, mint szabadságunk Istennek átadott
adománya, ez teszi az életet a csodák eszközévé, Isten művének eszközévé, ami mindig
csoda, még akkor is, ha egy fűszálat teremt.

Részletek Fr. Mauro-Guiseppe Lepori
(O.Cist) generális apát
„Bilincseimet összetörted!”
című 2013 karácsonyára küldött leveléből
„… Az Adventi és a Karácsonyi idő, mint
az Egyház minden ideje, segíteni akar abban,
hogy megtanuljuk Szűz Máriától a Krisztusban lévő valódi szabadságot. Mária megtanít
arra, hogy a szabadságunk akkor élő, amikor
beleegyezik Isten tervébe, amikor engedelmeskedik Isten tervének. Mit jelent az, hogy
Istennek van egy terve? Azt jelenti, hogy az
örökkévalóságtól fogva, mindent megújít,
mindent újjá teremt (vö. Jel 21,5). Isten nem
tud mást tenni, mint új dolgokat, mindig újakat, és nem tud mást, mint megújítani minden
teremtményt, amely már létezik. Az életünknek és a létezésünknek minden pillanata, amit
ad nekünk, újdonság. Isten mindig megelőz
bennünket abban a vágyában, hogy vezessen
bennünket és, hogy elvezesse a világmindenséget egy végtelen beteljesedés tökéletességére.
Ha mindennek tudatában lennénk, tehát, ha a hitnek ezzel a tekintetével néznénk
önmagunkra és mindenre, akkor örömteli
reményben élnénk, legyőzhetetlen reményben, amelyet semmi sem tud összezavarni, mert tudatában lennénk annak, hogy
minden a szeretetben teljesedik majd be,
az Isten örök szeretetének teljességében.

…

.

A Krisztussal való családias, bizalmas
kapcsolatban fedezzük föl azt az erőt, amely
az Ő irántunk és mindenki iránt tanúsított
gyöngéd szeretetéből fakad. Innen hív bennünket is arra, hogy újra bátorságot és bizalmat merítsünk a mi utunkhoz. Néha a közösségeink törékenysége és a nehézségek láttán,
amelyek gyakran hatalmasak, és azokban a
helyzetekben, amelyekkel szembe kell néznünk, félünk attól, hogy engedelmeskedjünk
hivatásunk küldetésének. Szükségünk van
arra, hogy újra rátaláljunk az Úrral való
találkozás családias meghittségére és bátorítsuk egymást, hogy visszatérjünk ehhez a
forráshoz. Miként a karácsonyi éjszaka pásztorai, akik egymást bíztatták: „Menjünk el
Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” (Lk 2,15).
Karácsony éjszakáján, Isten családias közösségre lépett az emberrel, minden
emberrel, és örökre – bármely helyzetben,
bármely körülmények között legyen is. Ez
a Karácsony segítsen bennünket abban,
hogy újra rátaláljunk a mindennapi családias kapcsolatra Jézussal, hogy kölcsönösen
örömmel ajándékozzuk ezt a bensőségességet egymásnak, és mindent bizalommal teli
és engedelmes szabadságban éljünk, ennek
a tapasztalatnak a gyöngéd szeretetében. ....

Mária árnyék nélkül élte meg a beleegyezés szabadságát, az Isten szeretetének tervébe
vetett hitnek ebben a reményében. Mi is volt
az angyali üdvözletkor az első „fogadalom”,
amelyet Mária tett? Az engedelmesség fogadalma. Mária először nem gondolt a szüzességre, sem a szegénységre. Megértette, hogy
Isten mindenekelőtt a szabadságának a beleegyezését kéri tőle, az ő szabad engedelmességét. Az Úr megkérdezte tőle, hogy bele akar-e
egyezni az ő akaratába, hogy az Igének, Fiának megtestesülése által újjá teremt mindent.
Mária pedig, szabadon, odaadta Istennek a
szabadságát: „ Íme, az Úr szolgálóleánya: legyen nekem a te igéd szerint” (Lk1,38). Az en-

Örömteli karácsonyt és boldog Újévet
mindnyájatoknak!
A levél teljes szövege elolvasható:
http://lnx.ocist.org/pdf/HU-AGeneralis.pdf
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2. Kisgimnazisták nyílt napja. A hagyománnyá váló program – az iskola megnyitja kapuit a negyedik osztályos kisdiákok
és szüleik előtt – jól sikerült. A szaktanárok a „leendő Gárdonyisokat” is bevonták a tanórák menetébe, motiválva ezzel a
kisdiákokat. Az 5.C osztályosok a nap végén a Dzsungel könyve c. színdarabból adtak elő egy részletet nagy-nagy szeretettel
a vendégeknek. A programon mintegy 60 kisdiák vett részt.

Irodalom óra a 6.c osztályban

Matematika óra az 5.c osztályban

Elõadás a díszteremben

5. Kollégiumok közös szentmiséje.
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5. Mikulás járt a Gárdonyiban.
A Mikulás az idén is szívküldi kártyák kézbesítését vállalta az osztályok meglátogatásánál. A szaloncukor csak az éneklésért járt. A Mikulás virgácsokat ebben az évben nem osztogatott ...
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Délután a Mikulás az iskolai dolgozók
gyermekeihez
érkezett meg.
A várakozásban a
11.E osztály tanulói
segédkeztek. Volt egy
kis jelenet a Mikulás
érkezésének bonyodalmaival,
éneklés gitárral és gitár
nélkül. Fokozódott
a hangulat: voltak
olyan bátor gyerekek,
akik még táncoltak is
a Mikulást várva.
De aztán megjött
a vendég, és érezhetően csökkent a kicsik hangulata.

A Mikulás egy nagy könyvből minden
gyereket kiszólított. Itt sem volt mindenki
olyan bátor, de voltak, akik szavaltak is. A
jószívű Öreg pedig minden gyereket csomaggal jutalmazott.
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Aztán este a kollégiumba is bent járt egy Mikulás. Hogy pontosan mi és hogyan történt, nem tudjuk, mert csak töredékes
képi információink vannak az eseményről. Azt azonban joggal sejtjük az ellesett néhány felvételről, hogy fergeteges volt a
hangulat. A Mikulás az idén is elemében volt, és jutalmazott: volt, akit virgáccsal...
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9-13. között karácsonyi vásár volt az első emeleti folyosón.
A karitász csoport szervezte a karácsonyi vásárt: 8. 45-től 14. 30-ig az órák közötti szünetekben lehetett vásárolni az
iskola első emeleti folyosóján. Nagy sikerrel szervezték meg Bozóné Tóth Gabriella, Egedné Gerencsér Ildikó és Jobbágyné
Reményi Henrietta tanárnők idén is a karácsonyi vásárt. Sokféle ötletes és nagyszerű házi készítésű tárgyat ajánlottak fel a
diákok, amelynek árát a Karitász oszthatta szét a rászorulók között. A lelkes diákokcsapatból ki kell emelnünk Pintér Judit
és Herczeg Noémi 10.C osztályos tanulókat. Az adománygyűjtő láda sokat köszönhetetett tevékenységüknek. A program
szenzációja volt a tombolahúzás, amelynek során a sláger - ez évben is - a feleletkiváltó kupon volt, mert ezt sokan szerették
volna megnyerni. A Szent Bernát Karitászcsoport végül összesen 58 000 Ft-ot gyűjtött össze ez év karácsonyára, és ezt is - a
korábbi évekhez hasonlóan - az iskolánkba járó, elsősorban végzős diákok között osztották szét az osztályfőnökök közreműködésével.

10. Teaosztás.
A diákbizottság tagjai a „nagy hidegre” való tekintettel reggel az iskolába érkező fázós diákoknak és tanároknak teát
osztottak- nagy sikerrel.
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12. Koszorúzás az iskolánk előtti téren.
Az 1956. december 12-i egri sortűz
hat hősi halottjára és számtalan sebesültjére emlékeztek azok, akik részt
vettek az ünnepségen. Az megemlékező beszédet dr. Csank István úr mondta,
aki az 56-os Szövetség elnökségi tagja,
és iskolánk diákja volt. S koszorút helyezett el iskolánk képviseletében Varga B. János igazgató úr, Egedné Gerencsér Ildikó tanárnő, Nagy Gizella és
Misi Bettina 11. K osztályos tanuló.
Az ünnepi koszorúzás alatt gyertás
őrséget 15 kollégista tanuló állt.

16. DÖK-titkár választás
Beke Miklós volt DÖK-titkár megüresedett helyére az iskolánk tanulói
közül négy jelölt jelentkezett. A többször elhalasztott választáson az osztályok képviselői Sasi Kira 9.C osztályos
diákot választották meg. Jelöltek voltak még Koza Fanni 9. A (NY), Liptai
Dóra 11.A, Majoros Mirtill 12.K osztályos tanulók.
Sok sikert kívánunk a megválasztott
DÖK-titkárnak és az új vezetőségnek!
A következő számban - terveink
szerint - beszámolunk a tervezett programról és az új szervezeti struktúráról.

16. „Segíts Annának!” - címmel jótékonysági estet tartottak iskolánkban a Gárdonyi Géza Színház színészei, zenészei és a tánckar tagjai. Az est bevételéből szeretnének segíteni Lövei Annának.
Anna iskolánk angoltanárnőjének, Löveiné Csák Mária tanárnőnek
14 éves kislánya, Csák György volt matematika tanárunk unokája,
akinek szüksége lenne speciális kerekesszékre. Iskolánk tanárai
és diákjai közül is többen jelen voltak az esten, illetve gyűjtöttek
Annának, és ehhez az iskolánk is csatlakozott.
A segítségnyújtáshoz az alábbi számlaszámon lehet csatlakozni: 10702208 – 80032105 – 53300000 (CIB BANK)

Advent három hétfőjén (2-án, 9-én, 16-án) este 19.00-kor adventi gyertyagyújtás volt a kollégistáknak.
Az utolsó alkalmat különlegessé tette, hogy Bonivárt Krisztián (GGG’96) iskolánknak, pontosabban a kollégistáknak
ajándékozott egy kivetítőt és egy laptopot és egy oktatócsomagot. Mint mondta, ez ennek az évnek a legkellemesebb feladata,
mert kifejezheti háláját és köszönetét volt iskolájának, volt tanárainak, akik lehetővé tették, hogy ő most ajándékozhat. Az
adományozás története, hogy iskolánk e tanévben részt vesz a Citi Pénzügyi Oktatási iskolatámogatási programban, mely a
Citi Magyarország és a Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítvány közös pénzügyi és gazdasági képességfejlesztő programja. A program korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat tesz elérhetővé az
iskolák számára. Ezek elsősorban a családi költségvetés, a bevételek és költségek, a hitelek és kockázatok, a megtakarítások
és befektetések, a kínálat és szükségletek, a piac és verseny koncepcióival ismertetik meg a diákokat érdekes és interaktív
játékokon keresztül. Iskolánkból Hideg Gabriella nevelő tanárnő vehetett részt ezen a továbbképzésen.

Az A 2011/12-es tanévben a Diákolimpia Országos Döntőjében eredményeket elért egri sportolókat köszöntötték a
városházán. A díjazottak között volt a birkózó Gyöngy Máté (9.E/NY), az úszó Szeivolt Melinda (8.C), a karatézó Bíró Ivett
(9.C/ny) és a dzsúdós Kurtán Zsombor (8.C). Gratulálunk!
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17. Karácsonyi koncert a Szent Bernát-templomban.
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18. A 13. évfolyam osztályai számára lelki nap, amelyet Nagy Krisztián atya tartott a
díszteremben.
„Ha Jézus eljön az idők végén, van még félelem bennem, hogy vele találkozzam? Ha
szeretet van bennem, akkor nincs. Ha pedig még nem tökéletes bennem a szeretet, akkor
még van mit tennem. Még van időnk, még itt van a mai nap, a holnap is. Nekünk napról
napra növekedni kell a szeretetben, s ez a növekedés áldozatokkal jár. ....
Az adventi készületünknek - az egész életünk egy advent - meg kell állnunk, és meg kell
vizsgálnunk, hogy az igazság és a szeretet milyen mértékű az életemben. Van-e valami, ami
eltávolít emgem az embertársaimtól, van-e valami, ami távol tart engem az Istentől? Mert
ha van, akkor azt le kell tennem. S erre itt ma lesz lehetőség. Bocsánatot kérni az otthoni
imádságban is lehet Istentől, s az Ő végtelen kegyelme és irgalmassága által meg is bocsát. A szentgyónásban a bűnök elmondása fontos, de a lényege az, hogy visszaadja a mi
szeretetteli krisztusi életünket. A megbocsátás és a feloldozás által engem az Isten visszahelyez az istengyermeki életbe, s így
visszatalálok a szeretet útjára. S ebben az Isten engem megerősít. A lényeg tehát az újjáteremtődésben van: a szeretet embere
lehetek újból. Krisztushoz hasonlóvá válhatok. „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg
őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)
A lelki naphoz kapcsolódva dr. Loboczkyné
Hársasi Ibolyka tanárnő
9.A osztályos színjátszó
csoportja adta elő Lázár
Ervin Vacskamati vrágja című felnőttmeséjét
és a bethlehemes játék
jelenkori,
dramatizált
változatát.
Befejezésként Pálok Dalma 13. E
osztályos tanuló énekelt
a karácsonyról.

Közös adventi elmélkedés és köszöntés - a díszteremben az iskola
tanárainak, és dolgozóinak. Először Varga B. János igazgató úr a
várakozás és a türelem fontosságáról szólt annak kapcsán, hogy
az 1996-ban érettségizett diákunk
szeretete és megbecsülése jeléül
megajándékozta iskolánkat. Majd
idézte apát urunk karácsonyi üdvözletét: „Karácsony ünnepén a
Gyermek tiszta, őszinte szeretete
tegyen minket még inkább hitből
élőkké! Életünk küzdelmei, nehézségei között is lássuk meg, érezzük
mindenkor a Gondviselés erejét és
eredményességét!”
Az elmélkedést a hittan munkaközösség készítette, s a tanári
kar tagjai olvasták fel. Elhangzott
Juhász Gyula Karácsony felé című
költeménye.
Az elmélkedést közös ünnepi
ebéd követte a menzán.
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19. Lelki nap a nem végzős évfolyamoknak
A legkisebbb gimnázistákkal a szalézi nővérek készültek a Úr jövetelére. A lelki napon kapták meg a diákok a Hétvégi Evangéliumi Közösség által adományonyozott hittankönyvet, amelyet Fodor Beáta tanárnő és
Békési Zoltán tanár úr - mint tagok - hoztak el iskolánkba. Majd az osztálytermeikben gyakorlati foglalkozásként karácsonyi díszeket készítettek.
A nagyobbaknál a díszteremben az előadó dr. Linczenbold Levente atya volt, míg az alsó tornateremben az
Imperfectum zenekar játszott.
Levente atya gondolataiból idézünk:
„... Ma azt tapasztaljuk,
hogy mindenki rohan. A
beszélgetéseinkben sokszor nem tudunk elmondani egy gondolatot,
mert akinek mondanánk,
a mondatunk közepébe vág. Nem tud várni.
Minden azonnal kell.
Pedig aki nem tud várni,
annak az énje nem lesz erős, az igényeinek a rabszolgája lesz. Önzővé válik, nem lesz kitartó. Ellenben az,
aki türelmes, annak személyisége megerősödik, belsőleg
szabaddá válik, tud távolságot tartani. ...
Az advent is várakozás.
.... A ti korosztályotoknak is éppen a várakozás a legnehezebb. Megvárni, míg komoly kapcsolat köszönt rád.
S azé lesz a diadal, aki tud várni. Idegen nyelvet tanulni
sem lehet máról holnapra. A szeretet nyelvét megtanulni
is időigényes. Az egyik pillanatról a másikra szerzett barát csak futókaland lesz, ami nem tesz boldoggá. ....
Egy két-három perces klippben össze lehet foglalni
a te életedet: kutya, cigi, köröm, fürdés, meki, utazás,
csók, alvás, egy kis tanulás. Ennyi az életed? Ettől többet értek! Ennél többre vagytok meghíva! Ennél sokkal
több van bennetek!
A várakozás pozitív iránya azt jelenti, hogy helyes
irányba indul el az ember, mert az énjét megerősíti. A
várakozás feszültségét elviselni, s mindent meg kell tenni, hogy normális felnőtté váljunk. Normális felnőtt azt
jelenti, hogy jó viszonyban vagyok minden emberrel, a
Jóistennel, a természettel. Ennek megléte belső tartást
ad, s lehetővé teszi, hogy akkor nem mások felett, hanem
maga felett uralkodik az ember.
A negatív irány az, amikor az ember képtelen kivárni, amit az élet adni akar. Úgy dönt, hogy ő maga szerzi meg magának
mindenáron. Türelmetlen lesz, önző, kibírhatatlan. Ehhez bevet hisztit, zsarolást, örökös és nyughatatlan vágyakozást. A
rosszul nevelés eredménye, hogy minden kell. Nem az adás, az odafigyelés, a lemondás, a belső megerősítése tölti ki a lelket,
hanem a birtoklás. S így soha nem leszel, nem lehetsz boldog.
Karácsonykor figyeld meg magad, hogy mi tesz boldoggá. Ha a legújabb teló, akkor rossz úton jársz, mert érzéketlen vagy
mások gondja iránt. Nem fogod megkérdezni másoktól, hogy mire van szükségük. S társadalmi szinten is így van. A fogyasztói
társadalom tagjai dúskálnak a javakban, s nem törődnek, hogy 1 milliárd ember éhezik, napi gondjai vannak. Keressétek meg
a segítés lehetőségét, s tanuljátok meg a helyes segítés módját!
Köszönjétek meg a Jóistennek, hogy vagytok, jók, szépek és egészségesek vagytok, és tanulhattok. Mindezért hálásnak kell
lennetek. Épüljetek mindabból, amit itt hallottatok, és kamatoztassátok a mindennapjaitokban. Ámen.
A rekollekciót záró szentmisét Soós Tamás atya celebrálta.
Köszönjük valamennyi résztvevőnek a munkáját!

11

Események
20. Gombavató
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Aktuális
Iskolatörténeti vetélkedõ

Iskolánk fennállásának 325.

évfordulójat fogjuk megünnepelni.
Ennek egyik rendezvényeként iskolánk vezetése iskolatörténeti vetélkedőt hirdet az iskola tanulói számára. A vetélkedőre 3 fős csapatok
jelentkezhetnek. Célunk, hogy minél
több csapat, így minél több tanuló
kapcsolódjon be a vetélkedőbe.
A vetélkedő anyagát az iskola
honlapján olvasható „Iskolatörténet” című anyag jelenti. Emellett a
versenyzőknek figyelmében ajánljuk a könyvtárban is fellelhető iskolatörténeti anyagot: értesítőket,
évkönyveket.
A vetélkedő háromfordulós.
1. forduló – a válogató:
2014. 01.22-én az iskola honlapján megjelenő két TOTÓ megoldása. A kérdések az iskola történetének első „kétszáz” évét ölelik fel.
A
válaszokat
a
kovacs.
otto2013@gmail.com címre kell
elküldeni. A tíz legeredményesebb
csapat kerül a középdöntőbe, azaz
a második fordulóba.
2. forduló – a középdöntő:
a tíz legeredményesebb csapat
írásos feladatot old meg a könyvtárban. A forduló anyaga: az iskolánk
történetének utolsó „125 éve”.
3. forduló – a döntő.
A döntő színhelye a díszterem,
az ünnepi hét valamely napján. A
hat legeredményesebb csapat vesz
részt a döntőben. A szóbeli feladat
kétszer 3-5 perces előadás az előre megadott témákból a helyszínen
történő húzás alapján.
A témakörök kihirdetésének időpontja a középdöntő lezárása, így a
csapatok megtervezhetik, összeállíthatják az előadásaikat.
Jutalmazási szempontok:
1. Az első forduló mindkét
TOTÓ-ját 60%-ra teljesítő csapattagok történelemből kapnak egyegy ötöst.
2. A második fordulóba jutott 10
csapat tagjai újabb ötöst kapnak.

3. A döntőben szereplők
esetében
a 2-6 helyen végzett csapatok
tagjai könyvjutalomban részesülnek,
az 1. helyen végzett csapat tagjai tabletet kapnak személyenként.

Aktuális feladat tehát a csapatok összeállítása!!

A pályázat beadásának határideje: 2014. január 30.
Az arra érdemes pályamunkákat a tervezett iskolatörténeti kiállítás részekén be
fogjuk mutatni. A legjobb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazzuk.

Pályázati felhívás
Kedves Diákok!
Iskolánk
fennállásának
325. évfordulója alkalmából
pályázatot hirdetünk prezentáció készítésére.
A téma: Híres tanárok és
híres diákok az egri ciszterci
gimnáziumban.
A pályázat tartalma egy
maxium 5 perces diafilm,
amelyben a pályázó bemutatja iskolánk egy kiemelkedően
jelentős tanárát vagy diákját.
A pályázók figyelmébe ajánljuk az alábbi személyeket: a
vértanú Debreczeni Sixtus, a
zenetudós Rajeczky Benjamin, a politikus Barankovics
István, a költő Ágoston Julián és Kálnoky László, az irodalmár Maczky Valér, Tordai
Ányos és Négyesy László, az
akadémikus nyelvész Szvorényi József, a nyelvtudós Szarvas Gábor, az író Bródy Sándor és Remenyik Zsigmond, a
tudós tanár Habis György. A
felsoroltakon kívül más személyt is lehet választani, de
javasoljuk, hogy előzetesen
konzultáljatok a történelem a
magyar és az informatika tanárokkal.
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Legyél Te is szerkesztő!

Ha van Téged érdeklő téma, vagy
van kész anyag, amivel színesíteni
szeretnéd az iskolaújságot, keresd
meg a szerkesztőt vagy Kovács Ottóné
tanárnőt! Szívesen közlünk minden
írást, amely az iskolánk szellemiségétől
nem idegen.

Szerkesztőség:

Felelős kiadó: Varga B. János igazgató
úr.
Felelős szerkesztő: Kovács Ottóné
tanárnő.
Villámpostacím: deleo@citromail.hu

Diákszerkesztő: Koza Fanni 9.A (Ny)
és Borosi Florentina 9.E(Ny) osztályos
tanuló.

Technikai munkatárs: Kovács Ottó
tanár úr.

Erõs hitet, egészséget,
szeretet, békességet,
õsi magyar becsületet,
hû lelket, kit Isten vezet.
Júdásoktól szabadulást,
élhetõ, szép szabad hazát,
imádsággal kívánunk
ez új esztendõben.

