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ISKOLAKEZDESRE

.A böbem'gkecd,,,a: ÚmakJiHelme;jó f",lárd:m \'an mind.nkinek. aki ecr gyakorolja; a"Jrakdic,i",umegl1Ulrad
mi"d,'égig" 1..50/'1/1,/0

l,méL c1értwünk ,,,,.cpLcmbcr
i>6n,pb>.McgnyLlLakaz i,kolik kapui
agy<rmckckcl6lL,mcgkczdődöltaz
"cvÜcny,ég.,mclyikalcg"g)'obb
fon'ossigúmunkaczco,\'iligon.
mert cmberrkcL formál. lelkeket
gazdagít. jellemet alakít. Talán "cm
Lévcdésazi<kolákbanfolyóok,,,ói_
"cv<l~i muoká. , yc,é, Ú ""is
i>asoobtáhozyi,woyíL,oi.Azi,kola
,magvcLés '''nhclyc. Érdcke'ösS7c_
"""oolítanjazcl"ctcLlbúzammcta
kcny<'rrd H,ncmtudnánktapaS7la_
IaLból.hogy.bb6lazclvClcltmagb61
val,mikorkCJlyérlcsz_,ooasemhin_
ocnkcI.Valaholugj'ar",zérv<ny<,az
iskolim is. Ha nem tudnáJlk tap,,,,,a_
IaLból. hogy, ",ksror különö, és
ochéz munb. amelynek árán meg_
szcrczzükazábéc<ncLaS7.ámoli,·
nak ,egyéb,udományoknak az
i,mereLé,. amelyek mind_
mind hozzáLartoznak az
életilez.aboldoguláshoz
szinLcúgy minL a mindco_
""pikcoyér"linnemis
hinnénk d Ahogyan az
aratásra" várni kell.
ugyanúgy az iskolában
eIVCleLL"mag" "ak
bizonyo, id~ elmúl,ával
oouamegalerméséLEza
munb ,ürelmet. odaadi".
fáradozást. szorgalmas
munká'igényelpcdag6gu_
sokt61 é, gycrmekek'~1
egyarnnL'azaratás m'jd
esakkés~kövc,kezikbc.
Még az, scm modhaljuk.
oogy egy eszLcnd~ múlv,.
mcnLelje,ménékocnesak
akkor,irulfel>llnaka
néhányes:llendeiszorgal_
masiskolaimunkilkodis_
nak az credménye. amikor
márazéle,issokralaJ1L'ott
bennünke, Ez JlCdig
ilLalábanakkorkövclkczik
bc. amikor SZllknek
bizonyuln>k,zimunkraaz

iskol'padj,i. ,úgy Lckin'ünk;i",za
rájukmin'ilirLelcocl,záll'gyer_
mclJ;o~ emlékekrc. N",yon fonLo~
hogy az elveteLl m'g milyen
gyümölcsö, Lerem.. Nem szabad
clfclednünk.hogyolY>lllcszac"li_
dunk. gyülekeze,ünk. egyilázunk
nemzetünk és egész közösségünk
jöv~je. amilycnekké a most i,kolába
járógycrmekek fogják lenni.

EzénfonLo,agycnnekekről
ocS7ilni újra meg újra mindcoc,,_
lend6bcn. >mikor az i,kolák meg_
nyílisaagycrmekekfcléfordLtjaa
rLgyelmünkcL Arról s:lól'unk a
ocvczc,~bco. hogy az i,kolai munka
mindcnli's:latellonérei,alegna_
gyobb fonto,ságú. mert emocreke'
rormál és jelIemel alakíL
Jcllcmrormil6Ó lelket i,gazdaggá
levő akkor Icsz az iskola h,nemcsak

'anLLh>llcmnnel is. Nem vonhatjuk
kétségoc>llnaka,okfélcismcreLnek
az én<'két.amelyekcL az iskolákban
'aní'anak.Szükségünk""ncIToi,
mindnyájunknak. dc cnnél sokkal
többrc""n"ük'égünk.arrnamirőlaz
idÓett s:lcn'Lrá,i hely ocS7il: 001_
cses,égre.Men,oh"emazafonLo,.
hogy mink van. hanem az. hogy
hogpné,mireh=niljuk.VoI'oIY>ll
id~ _V>llé,leszi,mindig_ ,mikor a
'udominy.azi,mcrcLszemocfordul'
azemocrrrlé,e1lonségévéIcLLmcn
rosszra ilasznil'a az ember az ~
,udominyáL Nin" az örökkév,ló
Istennek olyan ajándéka a ml
élc,ünkocn.,mii'okkineválh"na
,zimunkraé,ellcn,égünknclchclne
Minden aLtól függ. hogy mirc
használjuk fel lsten ajándékai'
Jav,ink,énékeink.lslenl1!lkapOtlLaI_
cn'umaink. anyagi és ,zellemi
kincscink. ,udományunk
ismereteink felilasználásár> a 001_
csc",ég tanLLmegocnnünkel. így
szcptembe""co az i,kolai év
kÜs:löocnnemleheLszcnLebb
drágább imádságunk. nekünk
lelkipásZlorokn,k tanL'óknak
,anirokn>k ésgycnnekeknek. min'
hogyhaa9ü zsol'árLr6jával
clmondjuk """: laJ1Ltsminkc'
úgyszimlálninapjainkat.hogy
bölcs ,Úvhezjussunk". 'aníls meg
bennünke'. I"coünk arra. hogy
ami, tanulunké,clsajátL'unk
lebcnnoov,]óililtclósalcakar>_
'od szcrin,hasmilh"suk fel.

Ezekkel a gondolatokbl
kívinok , bicsfeketeilegyi
álLaláno,i,kola,anárain>k.'>llltÓi_
n>ké,diakjain>kcrodményckocn
gazdag.,ikcre,iskolaióvcLlegycn
Istenünk áldás, mindannyi6nk
éle'éné,srolgál,tán'

Oro"A,"~~f.",~",,~oc
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