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Az “első”-nek általában kitüntetett szerepe van életünkben. Olykor csak 
spontán jön. Máskor készülünk rá, vágyunk rá, várjuk, de az is lehet, hogy 
inkább félünk tőle, vagy egyszerűen mindkét érzés kavarog bennünk. Az 

“első” különlegességét talán az adja, hogy nem lehet megismételni. Olyan 
mint egy ajtó, amin ha átmentünk, többé már nem tudunk visszamenni. 

Szent Ignác életében is volt jónéhány fontos “első” mozzanat, melyek közül 
több kapcsolatban van a Megtestesülés ünnepével. 1521 második felétől 

1522 márciusáig, amikor a pamplonai sebesülése után a loyolai családi ház-
ban lábadozik, olvasmányain keresztül, életében először, találkozik Jézussal, 
egy új, addig ismeretlen módon. Ebből az első találkozásból aztán egy sze-
mélyes, élő kapcsolat születik, amely új irányba állítja Ignác életét: feladja 

addigi lovagapródi életét, hogy Jézus és a Miasszonyunk szolgálatába álljon. 
Erre a találkozásra tekintve fogalmazhatunk úgy, hogy Jézus “megszületett”, 

belépett az életébe, és ezáltal Ignác élete is újjászületett.
Ignác karácsonyi misztériummal való különleges kapcsolatát mutatja az is, 
hogy első szentmiséjét Betlehemben szerette volna ünnepelni. Végül ez a 

törökkel való hadakozás miatt nem volt lehetséges, így 1538 karácsonyán, a 
római Santa Maria Maggiore bazilikában valósult meg mély lelki élménnyel 

megajándékozva a szentet.

Kedves olvasó, most arra hívnálak, hogy látogassunk el 
gondolatban együtt erre a primíciára, ahol sok-sok 
első dolog találkozik egymással. Ott van Ignác, 

aki életében először mondja ki az átválto-
ztatás szavait, és ott van Jézus a megtes-

tesült  szentostyában: apró és törékeny, mint 
az első földi éjszakáján, Betlehemben. Ki-

csinnyé válva megengedi nekünk, hogy 
közel menjünk hozzá, hogy gondját 

viseljük, hogy énekeljünk neki, 
hogy elringassuk. Az első kará-
csony most megismétlődik, egy 

új szerzetesrend alapítójának 
első szentmiséjén. Valahogy az 
1500 évvel korábban bezárult 
ajtó ismét kinyílik, és arra hív 
bennünket, hogy mi is első 

élményként élhessük át kará-
csony misztériumát. Legyünk 

hát nagylelkűek, és keszítsünk 
helyet és időt mindennapjaink-

ban erre a találkozásra.
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Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a 
gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk 

vágyakozni az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami 

biztosan megjött. Télen az első hóesésre. 
És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, 
erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és
 fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb 
és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, 

ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. 
Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet 
valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül 

várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk 
és

 szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és 
minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így 

értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a 
várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól 
várakozik, s már várakozása is felér egy 

hosszú-hosszú
 hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé 
– szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, 

kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól 
várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, 

órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 

mélységes türelem, amely szépségében és 
jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Pilinszky János: Advent
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ÁGYÚGOLYÓ-PILLANAT
Interjú iskolánk tagjaival

Ágyúgolyó-pillanat. Mikor Loyolai Szent Ignác 1521-ben mint dicső Ágyúgolyó-pillanat. Mikor Loyolai Szent Ignác 1521-ben mint dicső 
lovag elindult, hogy megvédje Navarra városát a francia tüzérség tá-lovag elindult, hogy megvédje Navarra városát a francia tüzérség tá-
madásától, nem sejtette, hogy ez lesz élete egyik legmeghatározóbb madásától, nem sejtette, hogy ez lesz élete egyik legmeghatározóbb 
napja. A csata közepette egy ágyúgolyó eltalálta a lábát, ezzel ka-napja. A csata közepette egy ágyúgolyó eltalálta a lábát, ezzel ka-

tonai pályafutása örökre véget ért. Az érkező ágyúgolyó elsöpörte tonai pályafutása örökre véget ért. Az érkező ágyúgolyó elsöpörte 
addig felépített karrierjét, életét. Ám ha ez nem történik meg, addig felépített karrierjét, életét. Ám ha ez nem történik meg, 

talán Ignác sosem lép szerzetesi pályára, sosem írja meg talán Ignác sosem lép szerzetesi pályára, sosem írja meg 
a Lelkigyakorlatok című könyvét, és sosem alapítja meg a Lelkigyakorlatok című könyvét, és sosem alapítja meg 
a jezsuita rendet. És mindez egyetlen pillanat következ-a jezsuita rendet. És mindez egyetlen pillanat következ-
ménye. Ha végignézünk az életünkön, talán mi is talál-ménye. Ha végignézünk az életünkön, talán mi is talál-
hatunk ilyen “ágyúgolyó-pillanatokat”: váratlant, hirte-hatunk ilyen “ágyúgolyó-pillanatokat”: váratlant, hirte-
len érkezőt és az életünket megváltoztatót. Megkértem len érkezőt és az életünket megváltoztatót. Megkértem 
két tanáromat és egy diáktársamat, hogy meséljék el két tanáromat és egy diáktársamat, hogy meséljék el 

a saját “ágyúgolyó pillanatukat”.a saját “ágyúgolyó pillanatukat”.

Endi bácsi

Váratlanul kaptam egy megkeresést, hogy 
menjek el a 2005-ös Kölni Ifjúsági Találkozóra 

és a Magis előtalálkozóra a jezsuiták által 
szervezett busszal. Elsőre azért volt várat-
lan, mert egyáltalán nem beszélek ide-
gen nyelveket, és nem is voltam jezsus 
diák. Rövid határidővel kellett választ 
adnom, ami talán a hirtelenség miatt 
lett IGEN, ha sokat gondolkozok - is-

merve magamat - a NEM lett volna. 
Ez a döntés meghatározta a 
jövőmet. Innen alakultak ki az 
életre szóló barátságaim, a lelki 
életem, a gondolkodásmódom, 
a jezsuitákkal való kapcsolatom, 

ebbe beleértve Forrai Tamás atyát  
is, aki egy MAGIS lelkigyakorlat után 

hívott meg a gimibe dolgozni.
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ÁGYÚGOLYÓ-PILLANAT
Interjú iskolánk tagjaival

Doma bácsiDoma bácsi

2010. december 21. Karácsonyi lelki nap a gimnáziumban. 
Pál Feri atya tartotta, a témájára nem emlékszem pontosan, 
talán vágyak és szerelmek. Számomra az volt az a nap, amikor 
megérett bennem egy gondolat, egyfajta válasz. Ez volt az 
a nap, amikor ki mertem mondani, hogy “rendben Isten-
em…ha te erre hívsz, akkor én beadom a derekam”. 
Pontosan emlékszem a helyzetre, a kápolnából 
jöttünk ki, éppen a kémiaterem előtt sétáltam, 
a földet néztem, és ott döntöttem el, hogy 

jó, akkor én megpróbálom ezt. 

Barlay Emese (12.c)

Az én ágyúgolyó pillanatom nem egy pillanat volt, hanem 
inkább egy időszak, mégis nagyon hasonlított Szent Ignác 
esetére. Tavaly karácsony óta egy szívbetegséggel élek 
együtt, ami közel fél évig ágyhoz kötött. Sok mindenen 
mentem keresztül, megváltozott az életem. Mikor Ignácot 
eltalálta az ágyúgolyó, nem hiszem, hogy boldog volt. 
Először én is inkább csak a negatív oldalát láttam ennek 

az új helyzetnek, de később észrevettem sok apró pozi-
tivitását. Nagyon sokat tanulhattam belőle, megis-

merhettem jobban önmagam és a környeze-
temet, felismerhettem, hogy mi igazán fontos az 
életemben, érezhettem, hogy sok szerető em-
ber vesz körül, és fejlődött az istenkapcsolatom 
is. Bár sosem lesz olyan az életem, mint előtte 
volt, de nem tapasztaltam volna meg azt a 

személyes fejlődést sem, melyen végigmen-
tem, ha nem betegszem meg. 

Hiszem, hogy mindenki talál Hiszem, hogy mindenki talál 
az életében néhány ilyen az életében néhány ilyen 
pillanatot. Tegyük fel hát a pillanatot. Tegyük fel hát a 
kérdést: nekem vajon mi az kérdést: nekem vajon mi az 
“ágyúgolyó-pillanatom”?“ágyúgolyó-pillanatom”?
  
                                                                                Tóth Áron  Tóth Áron 08
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Ha úgy tekintenénk az életre, mint egy 
társasjátékra, ahol a cél a boldogság 
mellett az elismerés megszerzése, 
akkor eléggé szembetűnő volna, hogy 
lennének, akik már rögtön az első 
dobás után hatalmas előnnyel vagy épp 
a haladást borzasztóan megnehezítő 
hátránnyal indulnának. Ebben a hely-
zetben evidens lenne, kinek van több 
esélye a győzelemre, de nem szabad 
elfelejtenünk, hogy egyetlen rossz koc-
kavetés nem jelenthet azonnal végső 
kudarcot, csupán egy akadályt, amely 
bármilyen nagy befolyással is bír, azért 
mégis leküzdhető a játék során. 

Helen Keller, amerikai író és aktivis-
ta ugyan siketvakként élt majdnem a 
születésétől fogva, ez nem állíthatta 
meg abban, hogy tömegeket inspiráló, 
független és bátor nővé cseperedjen, 
akit nem korlátozhat semmi sem.

A 19 hónapos kis Helen egy súlyos 
betegség következményeképp vált 
hallás- és látássérültté, innentől kezdve 
a környezetében élők igyekeztek 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a kislánynak állapota ellenére is 
viszonylag normális gyerekkora legyen. 
Az elkeseredett családnak a Vakok 
Perkins Intézetének egyik volt diákja, 
Anne Sullivan jelentette a reménysu-
garat, aki maga is vak volt, és szívesen 
vállalta Helen oktatását. A lányt ő taní-
totta meg beszélni, használni a Braille-
írást, és több nyelv elsajátításában 
is ő volt segítségére. Részben am-
biciózus természetének, részben pedig 
kivételes csodálója, Mark Twain köz-
reműködésének köszönhetően elfo-
gadták Helen jelentkezését a Radcliffe 
Főiskolába, ahol elsőként nyújtottak át 
diplomát egy hozzá hasonló helyzetben 
lévőnek. 

 Később, írói pályája során 12 könyvet 
adott ki, de szónokként is világhírűvé 
vált. Mindennél fontosabb volt számára 
a gyengék melletti kiállás, a diszkrim-
ináció mindennemű formáját elítélte, és a 
szocializmus elkötelezett híve volt.

 Ez a csodálatos asszony olyan eszméket 
vallott már a 20. század elején, amely-
eket némelyek még ma is megbotránkoz-
tatónak találnának. Felszólalt a női 
egyenjogúság érdekében, a fogyatékkal 
élők ikonikus szószólója volt, és hitt ab-
ban, hogy mind azonos jogokkal jöttünk 
erre a világra nemtől, bőrszíntől, vagy 
épp egészségügyi állapottól függetlenül. 
Nem csoda tehát, hogy közkedvelt volt, 
megszámlálhatatlanul sok kitüntetést 
kapott, és több híres pártfogóval is büsz-
kélkedhetett. Azt hiszem, aki egyszer 
találkozott vele, egy életre szóló él-
ménnyel gazdagodott, nemcsak tündöklő 
személye, hanem ösztönző példája miatt 
is. 
 
Amikor elolvastam Helen Keller élet-
rajzát, és most is, amikor ezeket a 
sorokat írom, szörnyen vágyom rá, hogy 
bennem is legyen legalább egy lehelet-
nyi az ő bátor kiállásából és céltuda-
tosságából. Úgy érzem, valahogy úgy 
kellene leélnie mindenkinek azt az időt, 
ami neki adatott, ahogyan ő tette: habo-
zás nélkül vállalva, ami rá vár, feltétlen 
kitartással. Ő bebizonyította, hogy ha 
fittyet hányunk arra az első szeren-
csétlen dobásra, és nem hagyjuk, hogy 
elhatalmasodjon rajtunk a csalódás 
érzése, százszor könnyebb lesz az 
utolsó körben méltósággal és derűsen 
nyerni. Mert ahogy Helen fogalmazott: 
„a vakságnál csak az a rosszabb, ha van 
látó szemünk, de nincs jövőképünk.”

                              DUDRA ZSÓFIA 10
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A héten megsokasodtak a tz-k, a tanulnivaló pedig a sokszorosára nőtt, ezért A héten megsokasodtak a tz-k, a tanulnivaló pedig a sokszorosára nőtt, ezért 
úgy döntöttem, ellátogatok arra a helyre, ahonnan sosem kellett volna eljön-úgy döntöttem, ellátogatok arra a helyre, ahonnan sosem kellett volna eljön-
nöm, szóval felkerestem a Jezsu oviját.nöm, szóval felkerestem a Jezsu oviját.

A Szent Miklós Óvodát eredetileg Szőke Gáborné alapította a 90-es években, A Szent Miklós Óvodát eredetileg Szőke Gáborné alapította a 90-es években, 
ez volt az egyik első keresztény óvoda az országban. Amikor ő nyugdíjba ez volt az egyik első keresztény óvoda az országban. Amikor ő nyugdíjba 
vonult, új fenntartó kellett az ovinak, és a Jezsu azonnal kapott az alkalmon. vonult, új fenntartó kellett az ovinak, és a Jezsu azonnal kapott az alkalmon. 
Bár egy ideig nem egyházi fenntartású volt az intézmény, de az átvétel óta Bár egy ideig nem egyházi fenntartású volt az intézmény, de az átvétel óta 
az ovi életébe visszatértek a szentmisék, a termésáldás, illetve Jenő atya, aki az ovi életébe visszatértek a szentmisék, a termésáldás, illetve Jenő atya, aki 
minden szerdán meglátogatja az ovisokat, és segíti őket a fejlődésben, illetve minden szerdán meglátogatja az ovisokat, és segíti őket a fejlődésben, illetve 
abban, hogy Krisztus útját követve megerősödjenek a hitben. Két vegyes abban, hogy Krisztus útját követve megerősödjenek a hitben. Két vegyes 
csoport van az oviban, a Nap és a Csillag csoport. Meglepődtem az intézmény csoport van az oviban, a Nap és a Csillag csoport. Meglepődtem az intézmény 
méretén, de hamar megtapasztaltam, hogy sokkal családiasabb így a légkör, méretén, de hamar megtapasztaltam, hogy sokkal családiasabb így a légkör, 
illetve a gyerekek külön-külön is több figyelmet és törődést kaphatnak.illetve a gyerekek külön-külön is több figyelmet és törődést kaphatnak.
A napot stílusosan a Nap csoportban kezdtem. Ahogy beléptem a terembe, A napot stílusosan a Nap csoportban kezdtem. Ahogy beléptem a terembe, 
magával ragadtak az emlékek. A szőnyeg, ahol mindenkinek megvolt a maga magával ragadtak az emlékek. A szőnyeg, ahol mindenkinek megvolt a maga 
helye, a csodálatos játékok, illetve a kis székek és asztalok, amik kicsiként helye, a csodálatos játékok, illetve a kis székek és asztalok, amik kicsiként 
még olyan nagynak tűntek.még olyan nagynak tűntek.

A gyerekek megérkezése utáni első program egy reggeli együttlét volt, A gyerekek megérkezése utáni első program egy reggeli együttlét volt, 
ami most, az adventben még érdekesebb. A napindító dalból, imából, il-ami most, az adventben még érdekesebb. A napindító dalból, imából, il-
letve a gyerekek által megfogalmazott kérésekből állt. Az oviban az adventi letve a gyerekek által megfogalmazott kérésekből állt. Az oviban az adventi 
felkészülés a görögkatolikus hagyományok szerint folyik, mivel az intézmény felkészülés a görögkatolikus hagyományok szerint folyik, mivel az intézmény 
elég sokáig ezen felekezet igazgatása alatt állt. Jó volt látni, hogy a Jezsu elég sokáig ezen felekezet igazgatása alatt állt. Jó volt látni, hogy a Jezsu 
ovisai már kicsiként is ismerik Krisztust, és tudják, hogy hozzá bármikor ovisai már kicsiként is ismerik Krisztust, és tudják, hogy hozzá bármikor 
fordulhatnak. fordulhatnak. 
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Mivel az ovi védőszentje Szent Miklós, ráadásul a hétvégén jön a Mikulás, az e heti
 programok Szent Miklós köré épültek. Amellett, hogy dalokat énekeltek róla, a 
szőnyegen ülve megbeszélték az életét, és példaként, illetve ösztönzéskén állították
 a gyerekek elé, ezzel is sarkallva őket a jócselekedetekre. Persze ez nem az 
egyetlen motivációjuk. Az  adventi készülődés alatt minden jótett, illetve szó-
fogadó magatartás után egy-egy csillagot kapnak, amit kis angyalkákra vagy 
karácsonyi díszekre gyűjtenek.

Reggeli után a Nap csoport egy sétára indult, így átmentem a másik-
ba, a Csillag csoportba. Náluk étkezés után felváltva kézműves-
kedett a nagy- és a középső csoport (kis Mikulásokat készítet-
tek), a kiscsoportosoknak pedig testnevelést tartottak. Miután 
végeztek a Mikulásokkal, kimentünk az udvarra. Ott egy idő után 
az óvoda összes lakója összegyűlt, és közös játék vette kezdetét. 
A kinti futkározás után ebéd következett, majd az oviban 
mindenki által utált, a suliban mindenki által visszasírt 
délutáni alvás. Egy-két gyerekkel elbeszélgettem, és nagyon 
érdekes dolgokat tudtam meg: A Csillag csoportból az egyik 
kisfiú például nagyon sokat és nagyon szépen énekelt. 
Leginkább Pamkutya paródiákkal szédített. Ugyanebben 
a csoportban elbeszélgettem egy másik kisfiúval, akinek 
nagyon mentek az idegen nyelvek. A kedvenc mondata az 
“I don’t know” volt, és angolul és spanyolul is tudott számolni. 
Ahogy bementem a Nap csoportba, az egyik kislány rögtön 
odajött hozzám, hogy mozog a foga, ami, valljuk 
be, négyévesen nem kis teljesítmény.

Mint már említettem, az oviban a gyerekek a jótet-
tekért csillagot kapnak, az egyik kisfiú anyukája azon-
ban továbbfejlesztette ezt, és otthon “jóság-lisztet” 
gyűjtenek, amiből karácsonykor mézeskalácsot sütnek. 
Ez a nap ötlete. Illetve meglepő, de vannak, akik már 
azt is tudják, hogy mik szeretnének lenni (vagy hogy 
éppen mik nem):
- Zenész.
- Pilóta.
- Rendőr nem, mert nehéz lőni a fegyverrel, és 
veszélyes is.
- I don’t now.
Ilyen volt az én kis külön bejáratú pályaorientációs al-
kalmam: egyszerre volt tapasztalás és megélés, kamasz-
kori és gyerekkori énem találkozása. Köszönöm a lehetőséget 
és az élményt az óvoda vezetőjének, Káplár Gabi néninek, az 
óvónéniknek és persze a legfiatalabb jezsusoknak is! 12Tóth Anna



Kollégistának lenni, kollégiumban élni nem csak egyszerűen rendszeres hetenkén-
ti helyváltoztatás. Nem két ágy és egy állandó használatban lévő bőrönd.

Kollégistának lenni kihívás és közösségi érzés, feszültég, intenzitás és végtelen 
öröm. 

És a tudat, hogy nem vagyunk egyedül.

Itt van közöttünk egy mai szóval “influenszernek” is nevezhető ember szelleme, 
Szent Ignácé, aki - mint a mai influenszerek - befolyásol gondolataival, élet-

stílusával, lényének kisugárzásával. Például azzal, ahogy megélte a zarándokok 
magányos úton levését, majd a közösséghez tartozás áldásait és kihívásait. 

Koronkay Zoltán atya, iskolánk korábbi iskolalelkésze így ír Ignác közösségre 
találásáról: „A későbbi Jézus Társasága magja egy egyetemistákból álló baráti 

közösség volt, amely először három kollégiumi szobatársból állt (Inigo de Loyola, 
Fáber Péter, Xavéri Ferenc), akikhez aztán további barátok társultak. Az alap a 

személyes barátság volt, ami először az egyetemista lét praktikus dolgaiban való 
kölcsönös segítségre épült, majd fokozatosan vált erős lelki kötelékké. A hét barát 
hetente találkozott, közösen vettek részt a vasárnapi szentmisén, majd valamely-
iküknél amolyan pikniket tartottak, közösen elfogyasztva elemózsiájukat. Miköz-

ben megosztották örömeiket és nehézségeiket, tapasztalataikat a tanulmányaikról 
és lelki dolgokról, ugyanazt az evangéliumi ideált kezdték követni.”

Személyes barátság, kölcsönös segítség, erős lelki kötelék… Ezek a szavak 
nemcsak egy formálódó szerzetesi közösség jellemzői lehetnek, hanem a kollé-

giumi kapcsolatokra is igazak. Ezt bizonyítják azok a vallomások, amiket a kollégi-
um Xavér-napi Zarándok-műsorából válogattunk:

a 
kollégi
umról

A
kollégi
umról
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umról

Velkey Simon 6.a
Megszerettem a kollégiumot, 
mert egy segítőkész közösség, 
ahol jókat lehet nevetni, játsza-
ni, és azért is, mert így közelebb 
van az iskola. 

Németh Stella
A családtól távol a kollégium 
számomra egy második 
otthon, ahol a barátaimmal 
együtt élünk. Szeretem, 
hogy minden szobában 
kialakul egy jó közösség.

Horváth Luca 10.c
Mit jelent nekem a
kollégium? 
Nem csupán 
egy hely, ahol hétköznaponként alszom. Egy közösség, 
ahol az emberek támaszt nyújtanak, felvidítanak, 

megértenek, tanítanak. Egy közösség, ahol önmagam 
tudok lenni. Ha egy mondattal kéne leírnom: olyan, mint egy család, csak sokkal 
több szülővel, és 30-szor annyi tesóval.

Brunczel Borbála
A kollégium számomra az a hely, ahol mindig akad valaki, aki ráér, akivel 
lehet beszélgetni, aki meghallgat, ha szomorú vagy, és felvidít, vagy aki veled 
együtt nevet. A szentmiséken pedig, ahol mindenki összekapaszkodva 

imádkozza a Miatyánkot, különösen lehet érezni, hogy egy hatalmas, sze-
rető közösség tagjai vagyunk.

Litkei Gergő 11.a
Kezdetben a koliban elveszettnek éreztem magam, de ez hamar meg-
változott. Ma már  a kollégium számomra egy élettel teli hely, hol 
folyton nagy a pörgés, de valahogy mégis békés. Teljesen nyugodtan 
tudok elmenni reggelizni, és délutánonként nem kell a buszhoz siet-
ni. Úgy érzem, hogy én a kollégiumban teljesedtem ki igazán.

Czegle Boróka 10.b
A kollégium számomra az a hely, ahol igazán megismerhettem magamat. 
Megtudtam, hogy milyen másokkal együtt élni, alkalmazkodni hozzájuk és 
megegyezni velük valamiben, még ha nem is ugyanaz a véleményünk. Meg-

tapasztaltam a magamra utaltságot, az önálló életet, amit 5.-es koromban kezd-
tem. Amire pedig még nem jöttem rá, arra még mindig van két és fél évem, hogy 
megtapasztaljam.
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Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek 
Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat 

Az ember,
akinek Isten
is hátat fordított... 

Az ember,
akinek Isten
is hátat fordított... 
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Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, ak-
inek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is 
hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat fordí-
tott... Az ember, akinek Isten is hátat fordított... Az em-
ber, akinek Isten is hátat fordított... Az ember, akinek 
Isten is hátat fordított... Az ember, akinek Isten is hátat 

„Se kezem, se lábam, se gondom.” – mondta Nick Vujicic egy 2008-as inter-„Se kezem, se lábam, se gondom.” – mondta Nick Vujicic egy 2008-as inter-
júban. Ez, az akkor 25 éves fiatalember egy nem mindennapi személy. Már júban. Ez, az akkor 25 éves fiatalember egy nem mindennapi személy. Már 
első ránézésre feltűnik különlegessége: nincsenek végtagjai. első ránézésre feltűnik különlegessége: nincsenek végtagjai. 

Nicholas James Vujicic szerb emigráns szülők gyermekeként látta meg a Nicholas James Vujicic szerb emigráns szülők gyermekeként látta meg a 
napvilágot Melbournben, 1982. december 4-én. Édesanyja Duška, édesapja napvilágot Melbournben, 1982. december 4-én. Édesanyja Duška, édesapja 
Boris Vujicic, aki mellesleg lelkész. Születésekor derült ki, hogy úgynevezett Boris Vujicic, aki mellesleg lelkész. Születésekor derült ki, hogy úgynevezett 
tetra-amelia szindrómában szenved, ami azt jelenti, hogy végtagok nélkül tetra-amelia szindrómában szenved, ami azt jelenti, hogy végtagok nélkül 
jött a világra. Eleinte sokkolta a szülőket fiuk állapota, de mindent megtettek, jött a világra. Eleinte sokkolta a szülőket fiuk állapota, de mindent megtettek, 
hogy segítsék teljes életet élni. Iskolatársai sokat csúfolták külseje miatt, en-hogy segítsék teljes életet élni. Iskolatársai sokat csúfolták külseje miatt, en-
nek következtében depressziós lett, és tízévesen megpróbált öngyilkos lenni.nek következtében depressziós lett, és tízévesen megpróbált öngyilkos lenni.

Élete egyik fordulópontja volt, amikor elolvasta a János 9-et, amelyben Jézus Élete egyik fordulópontja volt, amikor elolvasta a János 9-et, amelyben Jézus 
meggyógyítja a vakon született embert. Rájött, hogy csakúgy, mint a vak férfi, meggyógyítja a vakon született embert. Rájött, hogy csakúgy, mint a vak férfi, 
ő is egy eszköz Isten kezében, akin keresztül nyilvánvalóvá teszi tetteit. űő is egy eszköz Isten kezében, akin keresztül nyilvánvalóvá teszi tetteit. ű

Nick ma prédikátorként és motivációs beszédek tartójaként járja a világot, és Nick ma prédikátorként és motivációs beszédek tartójaként járja a világot, és 
ezzel milliókat inspirál és bátorít. Elmondása szerint ő egyártalán nem „fo-ezzel milliókat inspirál és bátorít. Elmondása szerint ő egyártalán nem „fo-
gyatékos”. Rengeteg mindenre képes egyedül is: úszik, focizik, golfozik. E-gyatékos”. Rengeteg mindenre képes egyedül is: úszik, focizik, golfozik. E-
gyetlen bal lábfejével megtanult írni, gépelni, borotválkozni. Egyszerűen gyetlen bal lábfejével megtanult írni, gépelni, borotválkozni. Egyszerűen 
hihetetlen, mennyi mindenre képes! Már maga a létezése is bizonyságtétel, hihetetlen, mennyi mindenre képes! Már maga a létezése is bizonyságtétel, 
minden egyes mozdulata hitvallás. Nick teljes mértékben meg van győződve minden egyes mozdulata hitvallás. Nick teljes mértékben meg van győződve 
arról, hogy ha akarná, az Úr bármelyik pillanatban tudna neki végtagokat adni. arról, hogy ha akarná, az Úr bármelyik pillanatban tudna neki végtagokat adni. 
De nem kéri ezt, mert hiszi, hogy Isten nem véletlenül teremtette ilyennek, és De nem kéri ezt, mert hiszi, hogy Isten nem véletlenül teremtette ilyennek, és 
mert hihetetlenül boldog és teljes életet él ebben a testben is. Nick küldetése, mert hihetetlenül boldog és teljes életet él ebben a testben is. Nick küldetése, 
hogy bátorítson, életével példát mutasson, és megérintsen minket. Be kell hogy bátorítson, életével példát mutasson, és megérintsen minket. Be kell 
vallanom, hogy rám is nagy hatást gyakorolt. Ahogy hallgattam őt, könnyek vallanom, hogy rám is nagy hatást gyakorolt. Ahogy hallgattam őt, könnyek 
szöktek a szemembe, mert megértettem, hogy milyen hatalmas is az Úr. szöktek a szemembe, mert megértettem, hogy milyen hatalmas is az Úr. 
„Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki.” (Mt 12,20) „Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki.” (Mt 12,20) 
Az Úr éppúgy gondviselője, megváltója a sérült, gyenge testnek és léleknek, Az Úr éppúgy gondviselője, megváltója a sérült, gyenge testnek és léleknek, 
mint az épnek, Nicknek, mit nekem. mint az épnek, Nicknek, mit nekem. 

Nick ma már 39 éves, és két csodálatos gyermek édesapja. Micsoda isteni Nick ma már 39 éves, és két csodálatos gyermek édesapja. Micsoda isteni 
gondviselés! Az, akit gyermekként megvetettek, bántottak, az, aki véget akart gondviselés! Az, akit gyermekként megvetettek, bántottak, az, aki véget akart 
vetni az életének, aki minden reményét elvesztette, ma már saját gyerme-vetni az életének, aki minden reményét elvesztette, ma már saját gyerme-
keivel focizik, játszik. Ki gondolta volna, hogy ez vár rá? Biztos vagyok benne, keivel focizik, játszik. Ki gondolta volna, hogy ez vár rá? Biztos vagyok benne, 
hogy Nick nem számított erre. Teljesen rábízta a jövőjét az Atyára, mert Ő hogy Nick nem számított erre. Teljesen rábízta a jövőjét az Atyára, mert Ő 
a legjobbat akarja nekünk. Próbákat állít elénk, amelyeket ha leküzdünk, a legjobbat akarja nekünk. Próbákat állít elénk, amelyeket ha leküzdünk, 
záporként hull az áldás. Nicket látva a hitem megújult. Hozzon bármit a jövő, záporként hull az áldás. Nicket látva a hitem megújult. Hozzon bármit a jövő, 
rábízom magam Istenre. Remélem, én is olyan lehetek egyszer, mint Nick: bár rábízom magam Istenre. Remélem, én is olyan lehetek egyszer, mint Nick: bár 
ép testet kaptam, de vágyom arra a teljességre és boldogságra, amiről ő tesz ép testet kaptam, de vágyom arra a teljességre és boldogságra, amiről ő tesz 
tanúságot az életével.tanúságot az életével.

Szuhánszki RebekaSzuhánszki Rebeka

Az ember,
akinek Isten
is hátat fordított... 

Az ember,
akinek Isten
is hátat fordított... 



SZENT IGNÁC
 MUSICAL

Interjú Kajtor Domonkos SJ-vel
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A Szent Ignác év egyik kiemelt programja és A Szent Ignác év egyik kiemelt programja és 
eseménye lesz a Szent Ignác életét feldolgozó eseménye lesz a Szent Ignác életét feldolgozó 

musical, melyet iskolánk Magis kórusa fog előadni. musical, melyet iskolánk Magis kórusa fog előadni. 
A darab kapcsán interjúvoltam meg Kajtor Do-A darab kapcsán interjúvoltam meg Kajtor Do-
monkos jezsuitát, aki pár izgalmas részletet árul monkos jezsuitát, aki pár izgalmas részletet árul 

el a következő sorokban. el a következő sorokban. 

Miért éppen musical?

Ennek két oka van: egyrészt a tradíció, a 
hagyomány. Itt, a Jezsuban a Magis kórus 

minden évben előad egy musicalt. 
Másrészt a musical egy komplex 

műfaj, és ez ragadott meg min-
ket, mert Ignác összetett sze-

mélyiségéhez nagyon jól 
passzol.

Milyen szerepet vállalt 
Doma bá a musical 
megvalósításában?

A Szent Ignác jubileumi év ele-
jén a jezsuita provinciális felkért 

engem a főszervező bizottság 
tagjának. Már tavaly december 
elején fel- felötlött egy öregdiák 

által a musical gondolata, és mi-
vel jelenleg itt vagyok Miskolcon, 

az én szervezésem alá került a 
musical megíratásának projektje.

Köszönöm szépen Kajtor Doma bának a válaszait, titeket pedig
 várunk szeretettel a musical ősbemutatójára!
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SZENT IGNÁC
 MUSICAL

Interjú Kajtor Domonkos SJ-vel

Milyen nehézségek adódtak a munka során?

Előzetesen mennyit tudhatunk a darab történetéről?

Az alapkoncepció, hogy Szent Ignác 
A zarándok című önéletrajzi írására építjük  a történetet,
 amit Ignác időskorában mondott tollba. Ez az önéletrajz 
nagyjából ott kezdődik, hogy 1521. pünkösd vasárnapján 
Pamplonában egy agyúgolyó ellövi a lábát, és elkísér 
minket Ignác Rómába érkezéséig. De a musical ennél 
szerteágazóbb lesz, vannak trükkös részek benne, majd 

meglátjátok.
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Rögtön az első nehézség az volt, hogy keressünk egy 
olyan szerzőpárost, akik elvállalják musical megírását, akik 
értik Ignácot, az ő lelkületét, gondolkodását, és jól szín-
padra tudják vinni a történetét. Végül megtaláltuk Tóth 
Dávid Ágostont és Vizy Mártont, akik ebben a pillanat-
ban is a musical szövegén és dalain dolgoznak. Olykor-
olykor vannak nehézségek, de ez természetes, inkább ki-
hívásként tekintek ezekre. De ha mindent egyszerre nézek, 
akkor sokkal-sokkal inkább az örömteli pillanatok szövik át 

a musical elkészítésének folyamatát.

Milyen üzenetet hordoz a történet az átlag nézőnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha egy átlagember, aki nem 
feltétlen hívő, látja ezt a színdarabot, megismer valakit, 
akiből egy hatalmas, misztikus szent lett. Azt szeretnénk 
elérni, hogy igazából vágyat ébresszen benne Ignác 
története, hogy rácsodálkozzon: „Hoppá, mi történt ezzel 
az emberrel? Szeretném megérteni, hogy mi az a több, 

amire Ignác ráérzett, és amitől az egész élete
 megváltozott.”

Először a Magis kórus előadásában lesz látható 2022
 tavaszán, de lesz egy nagyobb volumenű előadás is Bu-
dapesten, amit ugyancsak a Magis kórus fog előadni a 

tanév végén. 

Mikor nézhetjük meg a musicalt?

Köszönöm szépen Kajtor Doma bának a válaszait, titeket pedig
 várunk szeretettel a musical ősbemutatójára!

Barlay Emese



Vendégségben 
nálunk...

CSÓKAY KÁROLY
ATYA 95 ÉVES

Vendégségben 
nálunk...
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Osztályunknak, a 8.b-nek az elmúlt időszakban le-
hetősége volt Károly atyát hallgatni az életében történt 

eseményekről. Amint belépett hozzák, a zajos osztályte-
rem elnémult. Így fejeztük ki tiszteletünket az alázatos, 

mindent Isten elé helyező atya felé. Meglátogatta az egyik 
történelemóránkat is, hogy elmesélje fiatalkori emlékeit, 
élményeit. Nagyon megtisztelő volt, hogy eljött hozzánk, 

mert így nemcsak a tankönyvből és az internetről is-
mertük meg egy adott korszak eseményeit, hanem hall-
hattuk egy olyan személytől is, aki megélte a történelem 
viharos éveit, II. világháborút és a kommunista rendszert. 
Nagyon sokan mondták, hogy Károly atya szavai által egy 

kicsit jobban megértették az akkor fennálló helyzetet. 
Szemléletesen mesélte el, hogyan hagyták el a szerze-
tesek Magyarországot annak idején, és hogy ő szemé-

lyesen hogyan szökött meg a szovjet katonák elől 
többször is. Megállapítottuk, hogy rengeteg élettapaszta-
lattal rendelkezik, és nagyon szívesen beszélget bárkivel.

Jó volt látni egy olyan embert, aki élete minden pillanatát 
Istennek köszöni, és ezt a szemléletet az iskola felé is 

közvetíti. Iránymutató szeretetéről mindenki példát vehet. 
Ő testesíti meg a “másokért élő embert”. A napokban, pon-
tosan december 7-én töltötte be életének 95. évét, így az 
egész iskola együtt köszöntötte fel egy Ároni áldással. 

Isten áldja Károly atyát!

Briczky Maja

CSÓKAY KÁROLY
ATYA 95 ÉVES
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Diákéveink során rengeteg ismerettel gazdagodtunk a Jezsuita Rendről, Diákéveink során rengeteg ismerettel gazdagodtunk a Jezsuita Rendről, 
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apostoli tevékenységet folytatnak. apostoli tevékenységet folytatnak. 
 A női jezsuiták legelső alakja Ward 
Mária volt, aki a XVl. században 
született Angliában, l. Erzsébet 
uralma alatt, amikor a katolikusokat 
országszerte üldözték. Mária már 
fiatalon felismerte hivatását, azon-
ban mivel hazájában minden kolos-
tort bezártak, külföldre kényszerült. 
Franciaországban belépett a kla-
rissza rendbe, azonban néhány év 
után úgy látta, Isten nem erre a fe-
ladatra szánta őt, ezért kilépett on-
nan. Isteni sugallatra kolostort akart 
alapítani ugyanott a klarissza rend 
angol tagjai számára, s erre fordí-
totta vagyona nagy részét, azon-
ban ott is csak ideiglenesen találta 
meg lelki békéjét. “Legnagyobb vi-
gasztalásom annak felismerése volt, 
hogy Istennek terve van velem. Va-
lami mást kell tennem, de hogy mit, 
azt nem tudtam kitalálni. Csak azt 
értettem meg, hogy ez valami jó és 
Isten akarata szerinti dolog lesz.” 
Ezután Mária evilági apostolko-
dással töltötte éveit. Szegényeket 
és betegeket látogatott, gyerekeket 
tanított, és minden társadal-
mi közegben Istenhez próbálta 
elvezetni az embereket. Segítőivel 
evangelizációt folytatott, azonban 
az Egyház arra kérte a rendet, osz-
lassák fel magukat, vagy csatlakoz-
zanak egy meglévőhöz. 

 Éveken belül munkássága jelentőssé 
vált Európa-szerte, és Londonban 

megalapította első házát. 
A canterbury anglikán érsek azon-
ban nem nézte jó szemmel mozgalmát, 
sem műveit, melyek a jezsuita rend 
tanaihoz voltak hasonlók. Maguk a 
jezsuiták is bizalmatlanul tekintettek 
Ward Mária tevékenységére, és féltek 

a “második rend” kialakulásától, így feloszlatták, és Mária halála után 
még évszázadokig nem ismerték el tevékenységét. 1978-ban kapta 
meg a rend (a Boldogságos Szűz Mária Intézete) a Szent Ignác-i 

konstitúciók jogát. 
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 Testvérét felvették a Hit Atyái 
nevű társulatba, melyet Jo-
seph-Désire Varin vezetett, és 
azzal a céllal jött létre, hogy a 
feloszlatott Jézus Társaság he-
lyébe lépjen, és előkészítse annak 
visszaállítását. Testvérét felvették 
a Hit Atyái nevű társulatba, me-
lyet Joseph-Désire Varin vezetett, 
és azzal a céllal jött létre, hogy 
a feloszlatott Jézus Társaság he-
lyébe lépjen, és előkészítse annak 
visszaállítását. Varin atyát már 
egy ideje foglalkoztatta a Szent 

Szív tiszteletére egy női intézet 
alapítása, s Magdolnát al-
kalmasnak látta a feladatra. 
1800-ban Magdolna három 
rendtársával nevelőintézetet nyi-
tott igen nehéz körülmények között. 
Az intézet lelki irányítása a jezsuita 
rend szellemében történt. Két évvel 
később Barat anyát kinevezték a 
rend hivatalos elöljárójává, és in-
nentől kezdve a Szent Szív Intézet 
névre hallgató kongregáció egész 
Franciaországban intézeteket 
kezdett alapítani. Miután Párizs-
ban is intézetet működtetett, an-
nak ellenére, hogy a társulat a 
szerénység erényét is hirdette, az 
intézet a nemesi növendékek és 
a felsőbb osztályok gyermekeinek 
szellemi és lelki épülését szolgálta 

már. 

Barat Szent Magdolna-Zsófia egy francia kistelepülésen született a XVlll. 
század második felében. A francia forradalom legviharosabb éveiben járult 
szentáldozáshoz, s ekkor, 13 évesen világosodott meg előtte szerzetesi hi-
vatása. Bátyjával, aki szintén Jézusnak akarta szentelni az életét, kolostorba 
költözött. 

Barat anya a  következő években más eu-
rópai országokban is alapított intézeteket, 
és nővéreket küldött Amerikába is. Barat 
anya egész életében életerős, energikus 
és derűs természetű volt, nagyon szerette 
a gyerekeket és a fiatalokat, és nagyon 
nagyra becsülte az alázatot. “Én vagyok 
a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.” (Jn 
15,5) Ez volt a legkedvesebb evangéliumi 
része. Imádságaiban gyakorta kérte Jézus 
segítségét, hogy formálja őt, és beszéljen, cselekedjen általa. 
  A Szent Szív Intézete jelenleg is működik Magyarországon,
 és aktív lelki életet kínál minden korosztálynak. 

NŐKNŐKNŐKNŐKNŐK     NŐKNŐKNŐKNŐKNŐK     

Imre Eszter
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Szent Ignác életének döntő pillanata az ágyúgolyó becsapódása volt. In-
nentől kezdve teljesen új fordulatot vett a sorsa, és a sérülés okozta mindenna-

pi nehézségekkel való megküzdés, és az esély, hogy közelebb kerüljön ön-
magához és az Istenhez, egészen más mederbe terelte az életét, és elindította 

őt a lelki megtisztulás útján. 

 Az egyik októberi H2 keretében olyan kerekesszékes sportolókkal 
beszélgettünk, akik nap mint nap tanúbizonyságot tesznek arról, hogy akarat-

tal és befektetett munkával bármit elérhetünk, és hogy a legnagyobb lelki 
mélységekből is létezik kiút.

Szeretném megkérni önöket, hogy röviden mutatkozzanak be, és mondják el, 
mivel foglalkoznak!

Pápai János vagyok, rokkantnyugdíjas. Mindig csinálok valamit, dolgoztam az 
országos mozgássérült-egyesületnél, most pedig a városi egyesületnél dolgo-

zom.

Tóth Zoltán vagyok, a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületnél dol-
gozom, valamint sorstárs-mentor vagyok. Eredetileg a szakmám ács-állványozó, 

hobbiszinten máig barkácsolok. 

Gergely István vagyok, én is az MBMVE-nél dolgozom, kezdetben rehabilitációs 
mentorként, most pedig én vagyok az egyesület vezetője.

Mit éreznek életük legnagyobb sikerének?

G.I: A sport területén elért sikerek jutnak az eszembe. Tőrvívásban világbajnoki 5. 
helyezést értem el csapatban, ezt kiemelkedő sikernek éltem meg, illetve kosár-

labdáztam külföldön, az Európa Ligában.

T.Z: Sorsomból kiindulva azt tartom a legnagyobb sikernek, hogy sikerült 
kimásznom a gödörből, amiben voltam, és új életet kezdenem. Viszont inkább a 
sok kis sikert értékelem az életemben, számomra az is siker, ha például elhatáro-
zom, hogy kifestem a lakást, és megcsinálom egyedül, mások meg azon gon-

dolkodnak, hogy vajon ezt hogy csinálhattam.

P.J: Én inkább a második, baleset utáni életemből választok példát. Mindenképp 
a sport területén éltem meg a legnagyobb sikereket. Amikor belekezdtem, akkor 
sem voltam már fiatal, 50 éven felül voltam, amikor elkezdtem kerekesszékes-spor-
tolni. Ehhez képest jól sikerült, a kerekeskosár-válogatottban játszottam kétszer 
az Európa Bajnokságon, illetve újonnan indult be a kerekesszékes kézilabda csa-

pat, amivel szintén szép sikereket értünk el.
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Mi indította el önöket azon az úton, hogy professzionálisan foglalkozzanak a 
sporttal?

P.J: Az az igazság, hogy kicsit depressziós voltam előtte, így muszáj voltam keresni 
valami kiutat. A sport nagyon sokat segített a lelki békém megtalálásában, és 
olyan sikerélményeket éltem meg, amiket korábban nem. Előtte kicsit magam-
ba voltam fordulva, és a sport segített kijönni ebből. A sport rengeteget jelent 

számomra. 

T.Z: Nekem nagyon rossz volt a fizikai állapotom, azért kerestem sportolási le-
hetőséget, hogy kicsit javítsak ezen, és ez sikerült is. Egy bizonyos szint elérése 
után magától jött az, hogy ha van rá lehetőség, akkor miért ne csinálnám pro-
fesszionális szinten. A kezdet viszont az volt, hogy jobb egészségi állapotot sze-

rettem volna elérni. 

G.I: Én a balesetem előtt is nagyon szerettem sportolni, bár nem ilyen váloga-
tott szinten. A baleset után is tisztában voltam vele, hogy elég hízékony vagyok, 
úgyhogy el kellett kezdenem mozogni valamit, hogy ne kezdjek el gurulni. Kez-
detben csak kondimegtartás végett jött nekem a sport, aztán láttam, hogy 
ebből többet is ki lehet hozni, lehetek válogatott sportoló, így elindultam ebbe 

az irányba. 

Milyen nehézségekkel találkoznak a mindennapokban, és mi ad erőt ahhoz, 
hogy szembenézzenek ezekkel?

G.I: Nekem leginkább az okoz nehézséget, hogy van, amit önállóan nem tudok 
elvégezni. és a mai napig segítségre szorulok. Például otthon egy villanykörte 
kicserélése mindig problémát jelent, ami persze dühítő. De szerencsés helyzet-
ben vagyok, mert közel lakik a családom, és átjönnek segíteni, ha szükségem 
van rá. Főleg az ehhez hasonló, kerekesszékes életmód adta nehézségek jelen-
tenek akadályt számomra. A mindennapi pozitív élmények, a feltöltődés segít 

áthidalni ezeket. 

T.Z: Nekem az egyik legnagyobb nehézség az akadálymentesítés hiánya. Az 
ad erőt, hogy akaratos vagyok, és megpróbálom valahogy leküzdeni az

 akadályokat, ha nem így, akkor úgy. Segítséggel vagy segítség nélkül, de 
valahogy megoldom a problémát.

P.J: Én harmadik emeleti lakásban lakom egy lift nélküli házban. Oda felmenni 
persze mindennapi nehézséget okoz. Meg ehhez hasonló problémákkal nézek 
szembe, például utcán való közlekedés, stb. Meg így diszkóba sem tudok járni.

Nagyon köszönöm az interjút!

Ladányi Anna25



Mitől lesz jó egy oszt
ály?

Mitől lesz jó egy oszt
ály?

Recept kevés összetev
őből

Recept kevés összetev
őből

Lefogadom, hogy mindannyiótokkal tö
rtént már olyan, hogy 

Lefogadom, hogy mindannyiótokkal tö
rtént már olyan, hogy 

reggel felkeltetek, és 
az égvilágon semmi kedvetek nem volt 

reggel felkeltetek, és 
az égvilágon semmi kedvetek nem volt 

ssuliba menni. Velem is számtalanszor előfordult
 már, de az-

uliba menni. Velem is számtalanszor előfordult
 már, de az-

tán eszembe jutott, hogy az 
udvaron összefutok 

majd az osz-

tán eszembe jutott, hogy az 
udvaron összefutok 

majd az osz-

tálytársaimmal, akikkel a maradék motivációnkat összedo
bjuk, 

tálytársaimmal, akikkel a maradék motivációnkat összedo
bjuk, 

és máris több kedvel in
dulunk a napnak.

 Nagyon jó látni 

és máris több kedvel in
dulunk a napnak.

 Nagyon jó látni 

és megélni, hogy mi egymást nem lehúzzuk, hanem támogat-

és megélni, hogy mi egymást nem lehúzzuk, hanem támogat-

juk. Szeretek az osz
tályom része lenni, és azt 

kívánom, bárcsak 

juk. Szeretek az osz
tályom része lenni, és azt 

kívánom, bárcsak 

mindenki ilyen jó kö
zösségben tölthetné 

gimis napjait.

mindenki ilyen jó kö
zösségben tölthetné 

gimis napjait.

Lássuk, hogy mik azok az összetev
ők/tényezők, amiktől tényleg 

Lássuk, hogy mik azok az összetev
ők/tényezők, amiktől tényleg 

igazán jó lesz egy 
osztály, azaz jöjjön

 a recept:
igazán jó lesz egy 

osztály, azaz jöjjön
 a recept:

-Végy kb. 30-34 em
bert, akik nagyjábó

l hasonló értékrend
del 

-Végy kb. 30-34 em
bert, akik nagyjábó

l hasonló értékrend
del 

rendelkeznekrendelkeznek

-Fűszerezzük őket n
yitottsággal (fontos 

egymás meghallgatása, és 

-Fűszerezzük őket n
yitottsággal (fontos 

egymás meghallgatása, és 

elfogadása)elfogadása)

-Kell egy csipetnyi-
csapatnyi lelkesítő, 

szervező ember

-Kell egy csipetnyi-
csapatnyi lelkesítő, 

szervező ember

-Sok közös program
 (lehet az mozi, lézerharc, egy 

jó kis túra, 

-Sok közös program
 (lehet az mozi, lézerharc, egy 

jó kis túra, 

vagy akár osztálytá
bor is)

vagy akár osztálytá
bor is)

-Szükség lesz néhán
y közös tervre, célr

a
-Szükség lesz néhán

y közös tervre, célr
a

-Egy nagy adag hu
morra 

-Egy nagy adag hu
morra 

-Egy teáskanálnyi k
özös csínyre

-Egy teáskanálnyi k
özös csínyre

-Adj hozzá még 50 dkg türelmet
-Adj hozzá még 50 dkg türelmet

-Egy nagy csomag megértést
-Egy nagy csomag megértést

-Érzésre egy kis laz
aságot, rugalmasságot

-Érzésre egy kis laz
aságot, rugalmasságot

-És végül add hozz
á (de ez nem kötelező 

-És végül add hozz
á (de ez nem kötelező 

eleme a receptenek), End
i bát és Ada 

eleme a receptenek), End
i bát és Ada 

nénit, hagyd érni 4
 évet és megkapod 

nénit, hagyd érni 4
 évet és megkapod 

a jelenlegi 12.A osztályt!a jelenlegi 12.A osztályt!

Bojti Bogi 
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1. Egyes források szerint október 23-án, 
azaz a Skorpió, más források szerint 

pedig május 31-én, azaz az Ikrek jegyé-
ben született.

2. 11 idősebb testvére volt, 4 nővére és 
7 bátyja.

3. Még katona korában megment-
ette Katalin hercegnő életét, aki 
egyik éjszaka épp azért indult, 
hogy kivesse magát egy ablakon 
a várból, de összefutott Ignác-
cal, akivel beszélgetve, majd 
táncolva meggondolta magát. 

4. Forradalminak számító nézetei 
és a lelkigyakorlatos könyve miatt 
máglyán akarták megégetni.

5. Lelkigyakorlatos könyvében ezt 
írja: “Hogy mindenben biztos úton 
járjunk, mindig azon az álláspon-
ton kell lennünk, hogy amit én 

fehérnek látok, feketének
 higgyem, ha a hierar-

chikus Egyház úgy 
dönt;”

55
érdekesség,érdekesség,
amit biztos amit biztos 
nem tudtál nem tudtál 
szent Ignácrólszent Ignácról

Tóth 
Ilona
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amit biztos amit biztos 
nem tudtál nem tudtál 
szent Ignácrólszent Ignácról

Tóth 
Ilona
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Áldott, békés 
karácsonyt kíván 

a MAGIS
 szerkesztősége!
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