
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  
 

Elballagtak a Szent László Római Katolikus Teológiai 

Líceum tizenkettedikes diákjai 

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum 

sumus…“ csendült fel a Szent László 
Római Katolikus Teológiai Líceum 

végzős diákjainak ajkán 2020. június 

26-án, pénteken a székesegyház előtti 

téren, ahol Böcskei László 
megyéspüspök hálaadó szentmisét 

mutatott be az iskola diákjai, szüleik, 

nevelőik és tanáraik  körében. 

Mindnyájan egy furcsa időt éltünk át, néha 
elszigetelődve, máskor egy kicsit távolabb egymástól – mondta 

Böcskei László megyés püspök. Az is lehet, – folytatta a főpásztor – 

hogy egy darabig még érdekesnek is tűnt az, hogy nem kell a m  egszokott 
fárasztó ütemben élni a mindennapjainkat. Ebből azonban hamar kijózanodtunk, mert rájöttünk, hogy számunkra nem 

ez a normális állapot. Mi nem azért születtünk, hogy karanténban legyünk, az alaptermészetünk inkább a keresés, az 

úton levés, a kutatás, a felfedezés, a kibontakozás, és ez csak akkor valósulhat meg, ha találkozunk, élő kapcsolatban 

vagyunk egymással. Azt is megtapasztalhattunk, hogy az online kapcsolattartás nem az igazi. Lehet ez egy hasznos és 
hiánypótló megoldás, de az igazi találkozás az, amikor szemtől-szembe láthatjuk egymás arcát, megveregethetjük 

egymás vállát, megölelhetjük a másikat, megfoghatjuk a kezét. Ez fejlődésünkhöz is hozzátartozik. A ballagó diákok a 

kibontakozás útján járó emberek: egy kicsit megszusszanak, de aztán haladnak tovább. Megállapítják, hogy letettek egy 
terhet, és új erőt gyűjtenek az előttük álló célok elérése érdekében. Megpihennek, hogy aztán új lendülettel menjenek 

tovább, ezért a ballagás ünnepi pillanata nem más, mint a folytatásra 

való buzdítás. 

 

„Istennek terve van veletek, ahogyan terve volt a 

profétákkal, Keresztelő Szent Jánossal vagy Szent 
Lászlóval.” – emelte ki Konrád Katalin igazgatónő 

ünnepi 

beszédében. Az Isten általi 
meghívás tudata sziklához hasonlítható támpontot biztosít nekik a 

bizonytalanságban és erőt ad. Az építkezésük már a születésükkor kezdetét 

vette, majd az évek során mesterek segítettek nekik abban, hogy a házuknak 

tartós alapja legyen. 

A Szent László Líceumban idén három tizenkettedikes, és egy 
tizenegyedikes osztály ballagott. A búcsút intők között ott sorakozot 

Központunkból Patcas Amália is, akit nagy büszkeséggel bátorítottunk 

nevelői Rauch Emese és Szerafina nővér. Ugyancsak együtt örvendtek vele 
testvérei Feri és Beni is. Még egy nap és meglesznek az érettségi 

eredmények. Kívánjuk, hogy érettségizőink szerencsésen menjenek át életük 

ezen első nagy vizsgáján! 



 
 

Fekete Ádám  

Testvéremnek... 
 

Szeretlek, mert testvérem vagy. 
És a kötelék, mi közöttünk van, 

nagyon nagy!  

Szeretném megköszönni, 

hogy vagy nekem, és azt, 
hogy mindig kiállsz mellettem! 

 

Sok időszakon átmentünk mi ketten, 
ami velünk történt, az 

feledhetetlen. 

 
Mint édesanyám, 

te is óvtál engem a rossztól, én ezt 

ezerszer megköszöntem, hogy 

téged kaptalak a sorstól. 
 

Úgy óvtál, mint egy védőangyal, 

csillogással, ragyogással, 
meleg kézfogással. Örülök, 

hogy Isten testvéremnek adott, 

és kacagást, nevetést, 
örömteli mosolyt hagyott. 

 

Köszönöm, hogy vagy nekem, 

és kiállsz mellettem, mint egy jó barát, 
kinek ha baj van, 

megfoghatom a vállát s 

támaszkodhatok rá a bajban, 
hisz tudom, neked szólhatok,  

ha baj van! 

 

Nem szeretném, hogy 
megszakadjon e testvéri kapcsolat, 

hisz mondtad, 

ahogy tudtalak, óvtalak. 
 

Drága testvérem, 

egyek vagyunk mi ketten, 
és amit értem tettél, 

az számomra feledhetetlen. 
 

Dániel 16 éves 

 Június 23-án nagy meglepetést 

készítettek a Szivárványház lakói 

Dánielnek, aki betöltötte 16-ik születése 

napját. A hatalmas tortát a konyhások 

készítették és dísyítették fel ügyesen. A ház 

fiataljai pedig jókívánságaikkal, kisebb 

figyelmességekkel ajándékozták meg az 

ünnepeltet.  

 A boldog születésnap után mi is kívánunk Danielnek sok 

örömet, boldogságot, életének minden napjára! 

 

 

A RÁKSI testvérek 
Nagy öröm számunkra látni, hogy a Központunkban nevelkedett 

gyermekek és fiatalok között nem szakad meg a baráti  kötelék. De 

még ennél is nagyobb öröm, amikor a testvérek összetartását 

tapasztalhajuk meg.  

Erika már a 

második gyermekének 

fog hamarosan életet 

adni, Enikő pedig 

külföldön dolgozik. 

Telefonon keresztül 

állandó kapcsolatot 

tartanak fenn öccsükkel 

Andrissal és amikor csak 

megtehetik mindig 

meglátogatják öt.  

Így volt ez az 

elmúlt hétvégén is, 

amikor eljöttek közösen meglátogatni Andrist. A kis Raul, Erika első 

gyermeke, mintha Andris miniatür képe lenne. Körülbelül ekkora volt 

ő is, amikor hozzánk került. Ma már egy meglett kamasz és nővéreinél 

is már fejjel magasabb. Nagyon örvendünk, hogy a lányok jól vannak, 

megtalálták a helyüket és szép életet élnek. Bárcsak minden 

neveltünkről hasonlókat mondhatnánk el idővel.  

 

 

 

 



Adományok, ajándékok 

 

Az elmúlt héten nagy 

meglepetésban volt része a 

Szivárványház lakóinak. 

Péter Zidar úr egészen új 

szabadidős ruhákkal 

ajándékozta meg otthonunk 

lakóit. A gyerekek és a 

fiatalok kedvükre 

válogathattak a szép ruhák 

között és fel is próbálták őket. 

Mindenkinek nagyon tetszett, hogy teljesen új ruhát kapott. 

Nagyon szépen köszönjük Péter Zidár úrnak, a NAGY 

meglepetést, a sok szép ruhát, és azoknak is, akik őt támogatták, 

hogy ezen ajándékok hozzánk eljússanak!  

Herzlichen 
Dank!!! 

 

Szeszélyes időjárás 

Bár itt van a nyár. de még 

nem mondhatjuk, hogy volt egy 

igazán kellemes nyári napunk. 

Vagy annyira hideg van, hogy azt 

sem tudjuk mibe öltözzünk, vagy 

olyan meleg, hogy a bőrünket is 

szegre akasztanánk. 

A legroszabb mégis a sok eső 

miatti áradásokat nézni. Hazánkban 

különösképpen is sok települést 

érintett a vizek kiöntése.  

Falunk határában a Berettyó 

vize is jó nagy lett. A kisebbekkel 

megtekintettük a megdúzzadt 

folyót. Érdekes volt látni, de 

örvendünk, hogy nem lett ennél 

nagyobb a víz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


