
A Caritas Szent István Szociális Központ Hetilapja 

SZENTJOBB                 2022        11. szám  
Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

 

Juhász Gyula:  

         Március idusára 
 

Vannak napok,  

melyek nem szállnak el,  

De az idők végéig 

megmaradnak,  

Mint csillagok  

ragyognak boldogan  

S fényt szórnak  

minden születő tavasznak.  

Valamikor szép  

tüzes napok voltak,  

Most enyhe és derűs fénnyel 

ragyognak.  

Ilyen nap volt az,  

melynek fordulója  

Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.  

   

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai  

És lángoló Petőfi szava zengett,  

Kokárda lengett 

és zászló lobogott;  

A költő kérdett és felelt a 

nemzet.  

Ma nem tördel bilincset  

s börtönajtót  

Lelkes tömeg,  

de munka dala harsog,  

Szépség, igazság lassan  

megy előre,  

Egy szebb, igazabb,  

boldogabb jövőbe.  

   

De azért lelkünk búsan 

visszanéz,  

És emlékezve mámoros lesz 

tőled,  

Tűnt március nagy napja,  

szép tavasz,  

Mely fölráztad  

a szunnyadó erőket,  

Mely új tavaszok  

napját égre hoztad,  

Mely új remények  

ibolyáját fontad.  

Ó nagy nap, szép nap,  

légy örökre áldott,  

Hozz mindig új fényt,  

új dalt, új virágot!  
 

 

 

 

 

              

           A Magyarok Nemzeti Ünnepe –  Erdélyben 

      Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni 
vágyát fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánították hivatalosan Nemzeti ünneppé. Ezen a 

napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. 
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a 

Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, 

hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer 

Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi 
József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti 

Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer 

ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután 

a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes 
mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg 

követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.  
             Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára.  A kokárda kör 

alakú, fodros szélű, nemzetiszínű jelvény, melyet 

eredetileg kalapra vagy sapkára, a nők esetleg a 

hajukba tűztek. Franciaországból terjedt el a 18.-

19. századi forradalmak idején egész Európában és 

Amerikában.  A magyar kokárdát március 15-én, 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdetét jelentő pesti forradalom évfordulóján 

szokás viselni. A francia kokárdától eltérően nem 

kalapra tűzték, hanem a kabát hajtókájára vagy 

mellrészére a szív felőli oldalon.  A színeket rendszerint a nemzeti zászlóról veszik, 

tulajdonképpen egy nemzeti színű szalagot meghajlítanak. Az eredeti szabály szerint 

a színek mindig belülről kifelé olvasandók.  A magyar kokárda piros-fehér-zöld színű, 

tehát helyesen kívülre kerül a zöld. Az 1848-as pesti forradalom idején a márciusi ifjak is 

így használták.  

     Március 15-én a 

magyar 
anyanyelvű 

iskolákban, így 

Szentjobbon is 
összegyűltek a 

diákok és a 

tanárok, 

versekkel, 

hagyományos népi 

énekekkel 

köszöntve a 

szabadságharc 
hőseit. Megkoronázták Petőfi Sándor költő és szabadságharcos szobrát, nemzeti színű 

zászlókkal díszítve fel az iskola udvarát.  

http://www.rfmlib.hu/gyerek/kokarda


Hírek, infók: 

- Az elmúlt héten meglátogattak 

bennünket Georg Wilfinger Apát úr és 

Karl Nestelberger úr. Nagyon örvendtünk, 

hogy a körülmények megengedték, hogy 

hozzánk látogathassanak március 13-15 

között. 

- A gyerekekkel tudatjuk, hogy a márciusi 

természet-fényképezésére tervezett 

kirándulást elhalasztottuk, mivel 

Nagyváradon az Ukrajnai  menekültek 

megsegítésével foglalkozik a Catunul 

Verde Alapítvány, de amint alkalom 

adódik, ezt a kirándulást be fogjuk pótolni. 

- Március 26-án az Esperesi Kerület 

ÍFJÚSÁGI KERESZTUTAT tervez 

Borumlakán. Ezen a szép nagyböjti 

gyakorlaton szeretnénk mi is részt venni. 

Erre lehet hétfőn jelentkezni Szerafina 

nővérnél. 

 

Iskola látogatáson 

Az elmúlt héten a Szentjobbi iskola VII és VIII osztályos tanulói 

meglátogatták a Szent László Római Katolikus Liceumot 
Nagyváradon.  

Központunkból 

Zsolti volt az a 

szerencsés, aki ezen 

a tanulmányi 

kiránduláson részt 

vehetett. Mint 

elmesélte, alkalmuk 

volt végiglátogatni a 

HATALMAS 

épületet, amely 

annyira nagy volt, hogy egy adott pillanatban úgy érezte, hogy eltévedt 

benne. Megismerkedtek a különféle tanulmányi szakokkal, ágazatokkal, 

az iskola által nyújtott lehetőségekkel, annak érdekében, ha esetleg ott 

szeretnék majd tovább folytatni tanulmányaikat.  

Számára nagyon tetszettek a fizikai 

laborban végzett kísérletezések. 

Ugyancsak jó kedvre derítették a 

sportteremben tanított közös táncok, 

mozgások.  

                                         

Érdekes volt továbbá számára a 

Szakács és felszolgáló képzőbe 

járó diákokkal való találkozás. 

Ők ugyanis szépen megterített 

asztallal, finom ételekkel várták 

őket és úrias kiszolgálásban 

részesítették őket. 

Egy versenyben is részt 

vettek a különféle iskolákból 

érkezett diákok és a 

szentjobbiak megnyerték a 

,,legkreatívabb makett” díjat a 

,,Fogyasztóbarát 

diákvállalkozás: fogyasztói 

pazarlás” versenyen! 


