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Az ünnepi áldással szeretettel kívánok Istentől megáldott, reményünket, 
hitünket erősítő, örömteli karácsonyt Diákjainknak, Szüleiknek és 
Munkatársaimnak! 

Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető 

Karácsonyi áldás 

Az Úr áldjon meg és tartson meg téged 

Az Ő orcája ragyogjon terád, és adjon békességet tenéked. 

Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel,  

Hajolj meg a tulajdon szívedben 
született gyermek előtt, 

És kövesd álmaid csillagának 
fényét, 

S tudd, Isten veled van, bárhová 
mész is. 

Hagyd, hogy az istállóban született 
remény megmutassa,  

Az Úr egy kisgyermeken át is képes 
megváltani a világot. 

Kívánom, hogy a karácsony 
szelleme 

Egész évben melengesse lelkünk!  

Béke és kegyelem kísérjen utunkon 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
Istene nevében, 

Ahogyan az kezdetben volt, és 
mindörökké lészen,  

A világ végezetéig. 

Ámen 
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Visszatekintés 

Szalagavató, 2021. október 16. 

Überhiperszuper gyorsasággal telt el 
az első néhány hónap az iskolából. 
Nyakunkon a félév, és a 
#bevásároltálmár #leszmézes 
#szétrepedtabejgli 
#túlnagylettaméret mellett bizony itt 
van a #mindjártittafélév #javítanikéne 
#holatanár #mennyiazátlagod 
különkiadás is.  Főleg érinti ez a 
kérdés a végzőseinket, akik gőzerővel 
készülnek az érettségire is 
mindemellett. Istennek hála azonban 
idén talán nem maradnak ki azok a 
közösséget megerősítő, a 
felejthetetlen élmények sorát 

gyarapító események, mint a 
szalagavató is. A kezdeti érettségüket 
jelző szalagot most már büszkén 
viselve „menetelnek” a néha túl 
színes, néha túl szürke, de sosem 
átlagos hétköznapokban, hirdetve, 
hogy a Szent Imre újabb csapata áll 
készen arra, hogy bevegye a világot. 
Szeretettel és büszkeséggel eltelve 
kísérték el őket erre az útra szüleik, 
osztályfőnökeik, tanáraik és az alsóbb 
évfolyamok képviselői. 
Isten áldása legyen rajtuk és szüleiken, 
akik évekkel ezelőtt a gondjainkra 
bízták legféltettebb kincsüket. 

Zagyva Klára tanárnő fotói 
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Egészség- és sportnap 

 

A Magyar Diáksport Napja 
keretein belül 2021.09.24-én 
valósítottuk meg iskolánkban az 
egészségnapot. Mi, testnevelő tanárok 
nagy lelkesedéssel kezdtünk hozzá a 
szervezéshez, hogy élménydús, 
mindenkit átmozgató, az egészséges 
életmódot bemutató napnak lehessetek 
a részesei. A tanulókat már hetekkel 
előbb tájékoztattuk a nap 
programjairól, feladatairól, 
részleteiről. Az iskolánk minden 
tanulója 1-12.osztályig bevonásra 
került a programba. 

A napot reggel 7:45-kor (az 
első tanítási óránk kezdetének 
idejében) bemelegítéssel kezdték a 
tanulók. Az 5-12.osztályosak kinn az 
udvaron, míg az alsó tagozatosak benn 
a tornateremben. Ezután vehették 
kezdetüket az összecsapások. Több 

állomáson mérték össze a tudásukat a 
tanulóink. Az udvaron zajlottak a 
váltófutó versenyek, valamint a 
labdarúgás, a tornaterem adott helyet a 
felsős tanulók esetében a tűzharc 
játékhoz, míg a gimnazisták esetében 
kosárlabda és röplabda meccsekhez. 
Mindeközben a kápolnában kellett a 
tanulóknak prezentálniuk a 
meghatározott időn belül elkészített 
plakátot. Az idei évben az olimpiát 
kellett feldolgozniuk különböző 
aspektusból. A témákról előre 
tájékoztattuk a diákokat, így fel tudtak 
készülni a feladatra. A plakátot 
osztályonként 2 diáknak kellett 
prezentálnia iskolánk tanulóinak.  

A kápolna előtt egészséges 
süteményeket lehetett kóstolni. 
Minden osztály nevezhetett egy 
általuk elkészített süteményt a kóstoló 
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versenyre. Az értékelésnél figyelembe 
vették a kollégák a receptet, amely 
igazolta, hogy a sütemény 
tápanyagokban gazdag, értékes 
hozzávalókból készült el, valamint az 
ízét. Az iskolánk kapott felajánlást is 
az eseményre. A tanulók bátran 
fogyaszthattak a rengeteg, teljes 
kiőrlésű lisztből készült pékáruból. 
Reggel a belépő minden gyermek 
számára gyümölcs volt, amiket az 
aulában feltálaltunk és a nap folyamán 
szabadon fogyaszthattak.  

 
 
 

Mézkóstolóra is volt lehetőség Konzili 
Ignác tanár úr jóvoltából, de a 100 éves 
Patika munkatársai is segítettek az 
egészséges életmód kialakításában a 
vérnyomásméréssel, C-vitamin szint 
és vércukor szint ellenőrzésével. Az 
egészségnap kapcsán felhívást 
intéztünk a gyermekek felé a 
vízfogyasztás fontosságáról, valamint 
a tudatosság és fenntarthatóság 
eszményében vizeink felhasználásával 
és óvásával kapcsolatban.  

A nap lezárásaképp külön 
csoportokban volt szerencséjük a 

diákoknak iskolánk egyik volt 
testnevelőjének, Tarnóczy Zalán 
személyi edzőnek az előadását 
meghallgatni, megtekinteni. Előre 
leegyeztettük az iskolánk konyhájával, 
hogy erre a napra különösen gondos 
alapanyagokból készítsék az 
egészséges ebédet diákjaink számára. 
A nap folyamán az alsós diákjaink a 
tanítónénijük vezetésével vettek részt 
ugyancsak a süteménykóstoláson, 
mérték össze tudásukat sor- és 
váltóversenyekben, valamint 
tekintették meg a tanár úr nekik szánt 

bemutatóját. 
 Összességében igyekeztünk 

egy hangulatos, az egészséges 
életmódra edukáló, mindenkit 
átmozgató, a fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe vevő 
projektnapot tartani. Azt hiszem, 
bátran kijelenthetjük, hogy ez sikerült 
is.  

 
Körtvélyesiné Csongár Krisztina 

testnevelő tanár 

 
Sárközi Tamás tanuló és Hubainé Orosz Szilvia pedagógus fotói 
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Az iskolai menza lelke 

Bizony, nem másról van szó, mint az élelmezés-vezetőről, Fekete Zsoltról. Ő az, aki 
nap mint nap, vagy inkább hétről hétre összeállítja az iskolai étlapot, hogy tápláló, 
finom, energiadús, az előírásoknak is megfelelő táplálék jusson a szervezetünkbe 
elegendő sóval, cukorral, egy szemmel sem többel! Ha jobban megnézed az 
étlapot, Te is láthatod, mennyire precízen kell kiszámolni a napi fehérjebevitelt, 
zsír- és cukortartalmat stb. 

Illés Dorina 12.b osztályos tanuló kérte meg Zsolt bácsit, hogy meséljen magáról és 

a munkájáról.

Kisvárdán születtem 1971. 02. 15-én. 

Általános iskolába Dombrádra jártam, 

majd a mai Sipkay Barna 

kereskedelem- és vendéglátóipari 

középiskolában végeztem mint 

szakács. Ebben a szakmában 

dolgoztam sokáig, 

majd ezután végeztem 

el az élelmezésvezető 
iskolát, ugyancsak a 

Sipkayban.        

Az élelmezésvezető 
dolga az étlapok 

összeállítása a 

megfelelő rendelet 
alapján; a konyha 

működésének a 

biztosítása: beszerzés, 

számlázás, konyhai 

dolgozók munkájának a szervezése.       

Számomra nagyon fontos az 

egészséges táplálkozás, én is így élek, 

és szeretném, ha itt az iskolában is 

nagyon sokan megismernék az 

egészséges táplálkozás bizonyos 

részeit, pl: kevesebb zsiradék, cukor, 

só fogyasztása. Ez nekem, mint 

élelmezésvezetőnek kötelességem is, 

hogy egészséges étkezést biztosítsak a 

tanulók számára. Nagyon nehéz 

megtervezni az étlapot, mert nagyon 

sok dologra kell koncentrálni. De 

nekem is nagy segítségemre van egy 

speciális számítógépes program, ez 

számolja ki, milyen korcsoportnak, 

mennyi fehérjét, 

kalciumot, 

szénhidrátot kell napi 

szinten fogyasztani. 

Speciális étkezést mi 

nem tudunk 

biztosítani sem 

glutén- vagy 

laktózérzékeny 

gyerekek számára, az 

ő étlapjukat csak 
dietetikus állíthatja 

össze.  

Nagyon sokáig fociztam, így talán 

edzősködéssel foglalkoznék, ha nem 
élelmezésvezető lennék, de csak 
gyerekekkel tudnám elképzelni ezt a 

foglalkozást. 

Kedvenc ételem: 

Aranygaluska borhabbal 

Kedvenc város: Szentendre 

Kedvenc szín: kék 
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Kedvenc tantárgy: történelem 

Kedvenc nyelv: Angol 

Kedvenc könyv: Inkább kedvenc írót 

mondanék, Stephen King 

Példaképem: van több is , pl: sportban, 

közéletben ezért egyet nem igazán 

tudnék kiemelni. 

 

Apu, játsszunk? – FAVÉT 2021 
A katolikus köznevelési intézményben 
2021. november 20-án tizenhetedik 
alkalommal került megrendezésre a FAVÉT 
(Fiatalok A 
Világ 
Életéért 
Találkozó), 
mellyel a 
résztvevők 
a Ferenc 
pápa által 
szintén az 
elmúlt 
hétvégére 

meghirdetett Ifjúsági Világnaphoz 
kapcsolódtak. A rendezvény minden évben 
egy adott témát közelít meg különféle 
programok és tevékenységek keretében, 
több száz fiatal részvételével és 
megmozgatásával – az idei évben 
természetesen a járványhelyzet 
előírásainak betartásával. 

A nap középpontjában az Apaság állt, 
melynek aktualitását a Szent József Év és 
a Család Szentév adta. A fiatalok két 
misztériumjátékban, 
csoportbeszélgetéseken és az általuk 

választott ajándékkal azt mondták el, hogy 
hiányoznak az édesapák társadalmunkból 
és életünkből. Égető szükség van arra, 
hogy a gyerekek apa mellett nőjenek fel, 
és hogy a fárasztó hétköznapok végén is 
bizakodva kérdezhessék az édesapjukat: 
„Apu, játsszunk?” 

Kisari Károly a Férfiak Klubja 2018-as II. 
Gránit Oroszlán Példakép Díj APA 
kategóriája győztese, a Rejtett Kincsek 
Down Egyesület elnöke előadásában 
megerősítette az őt hallgatókat: váratlan, 
kihívást jelentő körülmények között is 
lehetséges apává válni és élni.   

Gencsi Zoltán, a 
Reál-Fém Bt. 
ügyvezetője, 
nagycsaládos 
édesapa 
tanúságtételében 
arról beszélt, 
hogy milyen 
alapelvek szerint 
éli mindennapjait, 
hogyan osztja be 
az idejét, vállalva 
a felelősséget 
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családjáért és alkalmazottjaiért úgy, hogy 
a gyermekeivel töltött minőségi idő 
maradjon a legfontosabb. 

 

Pintér Béla keresztény zeneszerző és 
énekes, aki maga is négygyermekes 
édesapa és immáron boldog nagyapa, 
szívet, lelket és kezeket felemelő 
koncertjével inspirálta az őt hallgató 
fiatalokat. 

 A misztériumjátékok százhúsz, a 
feladatra minden évben önként jelentkező 
fiatalt mozgattak meg: hetven gimnazista 
színpadi, és ötven társuk színpad mögötti 

összehangolt munkája eredménye volt a 
bibliai történetek megjelenítése. 
„Megtanultunk csapatként dolgozni, 
teljesen egymásra figyelve és egymást 
segítve, leírhatatlan öröm volt a 
közönségben a könnyes szemeket látni és 
a tapsot hallani, és tudni, hogy sikerült. 
Már nagyon várjuk jövőre a következő 
FAVÉT-ot!” – írták visszajelzésükben a 
szereplők, szervezők, kellékesek és 
kórustagok.  

Nagy Éva, pedagógus, szervező 

Fotó: Rubóczkiné Kiss Hajnalka, 

pedagógus 
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Példamutatás 

Kovács István igazgatóhelyettes tanúságtétele az apaság kapcsán, a Szent József év 

alkalmából (Forrás: dnyem.hu) 

Igyekszem nem elfelejteni, milyen voltam gyerekként, milyen érzések kavarogtak 
bennem, amikor életem egyes szakaszaiban pozitív vagy negatív hatások értek a 
családon belül, azokra hogyan reagáltam, mit éreztem, mi maradt meg bennem, és 
azokból tanulva vagy tapasztalva most azt vallom, hogy mindig van lehetőségem 
eldönteni, hogy melyik utat válasszam azért, hogy a család egy hitben erős, 
keresztényi és kiegyensúlyozott életet élhessen. 
Mindig is nagyon fontosnak tartottam a családban jelen lévő szülők támogató 
jelenlétét a gyermekek nevelése során, hiszen már nagyszüleimtől is azt tanultam, 
hogy a kereszthordozás mellett a szeretet, a megbocsátás és a napi legalább egy jó 
cselekedet a krisztusi úton való haladás alappillére. Saját családomban a 
példamutatást tartom a legszilárdabb alapnak, ahol minden esetben arra törekszem, 
hogy a családban együtt – és nem egymás mellett – élők ún. „szeretettankja” ne 
ürüljön ki, folyamatosan töltődjön. Erre a minőségi idő eltöltése a legmegfelelőbb 
tevékenység, hiszen hogyan is tudnánk példát mutatni, ha nem töltünk elég időt 
együtt. A közös imák, szentmisék, hitéleti programok, a közös étkezés mellett néha 
elég egy-egy közös filmnézés, társasjáték, barkácsolás vagy kerti munka, sport vagy 
séta ahhoz, hogy a gyermeknevelés során burkoltan vagy célzottan is tanítsuk a 
körülöttünk lévőket a helyes, elfogadásra képes, feltétel nélküli, önzetlen szeretet 
tanaira. A gyermekeim szerencsére igen fogékonyak az együtt töltött idő megélésére, 
sőt valósággal kikövetelik maguknak azt, én pedig örömmel csábulok el az 
együttlétekre. Palánki Ferenc püspök atya szavai minden nap fülembe csengenek, 
miszerint „nem az a lényeg, hogy ki vagyok, hanem hogy kiért vagyok”. Fontos 
alapgondolat, amit nap, mint nap tudatosan is megélek a családommal együtt… 
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Megemlékezés kicsiknél és 
nagyoknál 

 

 

Október 6-án, a mi osztályunk, a 8.b adott 

elő egy kisebb műsort az Aradi vértanúk 

emlékére. Osztályfőnökünk, Nagy Katalin 
Eleonóra tanárnő segítségével készültünk 
fel a vértanúkról szóló megemlékezésre. A 

felkészülés során sok, számunkra 

ismeretlen dolgot tudhattunk meg a 

vértanúkról és arról, hogy milyen hősiesen 
kiálltak a hazánkért és a szabadságunkért.  

 
Számomra az aradi vértanúhalál 

jelentőségét Lázár Vilmos, honvéd 
ezredes foglalta össze a legtalálóbban 

utolsó mondatában: „Ki tehet arról, hogy 
ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje 
tövében érett apostollá az apostolok lelke 
és bitófák tövében kell forradalmárrá érni 
a magyar lelkeknek.”. A műsort egy a 

vértanúkról szóló dallal zártuk, amit 

Csinószki Mária tanárnő tanított meg 
nekünk. Két osztálytársunk Tamaskovics 

Nóra hegedűn, Fabók Hanna pedig 
zongorán is kísérték az énekünket. 

  Béres Annamária 8.b 

  

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharcra emlékeztünk október 
22-én iskolánkban, melynek műsorát mi, 
11.-esek adtuk elő. A próbákra két héten 
át lelkesen készült mind a három osztály. 

A műsor sok szereplőt igényelt, így 

mindenki találhatott magához illő 
szerepet. A felkészülés gördülékenyen 

haladt, mindannyian komolyan vettük azt 

és megtiszteltetésnek éreztük, hogy 

felléphettünk tanáraink és diáktársaink 

előtt. Az előadás előtt természetesen volt 
bennünk izgalom, de amikor a színpadon 

álltunk, nyugodtan, átélve tudtuk előadni 
műsorunkat. Fellépésünket versek, dalok, 
táncok gazdagították. Azt gondolom, hogy 

méltóképpen sikerült megemlékeznünk a 

forradalom eseményeiről és áldozatairól. 
Köszönjük Mikuláné Már Mónika és 

Csernyus Enikő tanárnőnek, valamint 
Hollósy Tibor tanár úrnak áldozatos és 
lelkes munkáját, és mindenkinek, aki 

bármilyen módon segítette műsorunk 
megvalósulását! 

Grajczárik Adél 11.b
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Megérkeztünk! 

Csirip-csirip!– Bemutatkoznak az elsősök 

Az évnyitó szentmisére még megszeppenve, bátortalanul mentünk. 
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Aztán ahogy telt az idő, egyre jobban megismertük az osztályfőnökünket, a tanítóinkat, és  

persze egymást is. Tanítóink és szüleink szerint is dolgos hónapok állnak mögöttünk, sokat 

fejlődtünk, ügyesen tanulunk, és igyekszünk sokat játszani is! 

1.a osztály 
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1.b osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy szeretettel és türelemmel kíséred a mindennapjainkat! 

Az 1. évfolyam tanulói 
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Az 1.a osztály kisdiákjai a rendkívül játékos és élménygazdag angol órákon 

rengeteget mozognak, énekelnek, kreatívkodnak és báboznak. 
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Az 1.b osztály kisdiákjainak az élményszerű logikai gondolkodását a nagyobbak is segítik. 
Szeretettel látogattak vissza az 5.c osztályosok korábbi osztályfőnökükhöz és új osztályához, 
hogy kedvet csináljanak az 1.b tanulóinak a társasjátékokhoz.  
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Karácsonyváró pihenősarok I. 
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A verébavató próbáit kiálló SZENTIMRÉS  ötödikesek

„Baranyi Balázsnak 
hívnak, jelenleg az 5.a 
osztály tanulója 
vagyok. Már 5. éve 
vagyok a Szent Imre 
tanulója. A tesóm is ide 
jár, ő már 10. 
évfolyamos. Az iskolát 
már óvodásként 
megismertem, hiszen 
az anyukám itt tanít, 
így már a sulis évek 
előtt is kicsit 
„szentimrés” voltam.  

Szeretek ide járni, az 
egyik ovis pajtásommal jöttünk együtt, 
és remélem, hogy sokáig maradunk 
még itt. 

Amióta itt vagyok, sok élménnyel 
gazdagodtam. Legyen az új 
osztálytársak, kirándulások, közös 
fagyizások, színházi programok, 
filharmónia, múzeumlátogatás, 
nehezebb dolgozatok, sportnapok, 
bolhapiac, megemlékezések, … 
Minden egyes esemény valami újat 
adott, amivel több lettem. 

Az idei év fontos volt számomra, 
hiszen részt vehettem a FAVÉT-on, 
mint kellékes, és mint szereplő is. 
Szeretném, ha jövőre is részt tudnék 
venni ezen az eseményen. 
Megtanultam a nagyokkal együtt 
dolgozni, tanultam a kitartásról, a 
barátságról. Egymást segítve, sírva, 

nevetve haladtunk a cél 
felé, néha fáradtan. Jó 
volt ennek a csapatnak 
a tagja lenni. 

Örülök, hogy sok a 
közös program. 
Szeretem őket. Ilyenkor 
együtt vagyunk, 
beszélgetünk, és az is 
jó, hogy ilyenkor nem 
kell mindig tanulni. 

Az idei tanévben 
szeretnék jól teljesíteni, 
egy elfogadható 
bizonyítványt elérni. 

Jó lenne az év végén kirándulni, hogy 
egy kicsit összerázódjunk az 
osztállyal, és az ötödikesekkel mi is 
igazi „szentimrésekké” tudjunk válni.”  

 Baranyi Balázs 5.a 
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„Csaholyi Benedek 
5.a osztályos tanuló 
vagyok, Csengerből 
érkeztem. Az iskoláról 
egyik ismerősünk 
mesélt és nagyon 
megtetszett. Év elején 
kicsit izgultam, hiszen 
a távolság miatt 
kollégista vagyok. 
Szerencsére az 
iskolában és a 
kollégiumban is jó a 
közösség, a tanulás mellett sok lelki-és 
szabadidős programjaink vannak. 
Ezek közül a kirándulások, a színház 
és a korizás is nagyon tetszett. Bízom 
benne, hogy itt segítőkész emberekre, 
jó barátokra találok.” 
 Csaholyi Benedek 5.a 

„Molnár Flórának hívnak és az 5.a 
osztályba járok. A barátnőm mesélt 
az iskoláról és ez után döntöttem a 
Szent Imre mellett. Az öcsém is itt 
kezdte el az iskolát, Ő az 1.a-ba jár. 
Mivel Nyíregyházán élek, bejárós 
vagyok. A tanév nagyon jól 
kezdődött, két nap 
osztálykirándulás. Csapatépítés, 
buszozás, természet. Hamar 
összebarátkozott az osztály. Az 
egyik kedvenc programom az volt, 
hogy ellátogathattunk a 

Víztoronyba. Adventben pedig roratén 
és lelkinapon is voltunk.” 

Molnár Flóra 5.a
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Így töltsd fel a C-vitamin raktárad túra közben 

Az idei tanévben eddig már két 

szentimrés túrán is részt vettünk.  

Október 9-én, az őszi lombhullató 
túrán a csodálatos szépségű, és 
számos látnivalót rejtő Ördögtorony 
tanösvényt jártuk be a Bükkben. A 60 
fős túrás csapatban az ovistól a 
nyugdíjas túrázóig minden korosztály 
képviseltette magát.  December 4-én 

pedig egy igazán izgalmas Mikulás 
túrára mentünk. Rendhagyó módon 
ugyanis most egy 10 km-es 

teljesítménytúrán vettünk részt, mely 
során 5 ellenőrző pontot érintve 
kódokat gyűjtöttünk. Útunk során 
találkoztunk a Mikulással is, aki 
ajándékot osztott a lelkes túrázóknak. 

A célban meleg teával, nutellás és 
zsíros kenyérrel vártak minket. A túra 
sikeres teljesítésért pedig jutalmul 
mindenki oklevelet vehetett át.  
A szentimrésekkel átlagosan 
háromszor megyünk egy tanévben 

túrázni, de a nagy érdeklődésre való 
tekintettel van, hogy egy negyedik túra 
is belefér a tanévbe. Általában ősszel 
mindig van egy Lombhullató túra. 
Majd ezt követi decemberben a 
Mikulás túra, és végül tavasszal egy 
Rügypattintó, vagy egy Madarak és fák 
napi túra zárja az évet. 

 
Azért szeretjük ezeket a túrákat, mert 

kicsi és nagy egyaránt tudja teljesíteni, 
hiszen a távok nem hosszúak, 
átlagosan 10 kilométeresek. A 
családoknak lehetőségük van együtt 
megélni, milyen jó dolog is a 
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természetben barangolni. Jó és 
hasznos időtöltés, mert mozgunk, kint 
vagyunk a szabad levegőn, és nagyon 
szép tájakat látunk. Egy-egy hegy 
tetejéről varázslatos kilátás nyílik. 
Útközben sok érdekes növényt, sőt 
néha vadállatokat is látunk. A túrák 
során jól össze tudunk kovácsolódni a 
többi résztvevővel is. A Mikulás túrán 
például együtt énekeltünk a 
Mikulásnak, és az igazolópontokat is 
közösen kerestük meg. Nem beszélve 
a közös csipkebogyó csemegézésről! 
Aznap mindenki feltölthette a C-

vitamin raktárát.  Volt olyan kalandos 

élményünk is egy tavaszi túra 
alkalmával, hogy átment előttünk egy 
erdei sikló, akkor nagyon megijedtünk, 
volt nagy sikítás az erdőben! Amikor 
meredeken kell felfelé menni, azt nem 
szeretjük, de segítünk egymásnak. 
Akkor is segítünk egymásnak, amikor 
patakon, kidőlt fákon kell átmenni, 
vagy valami más akadályt kell legyőzni. 
Ez is összehozza a társaságot, illetve a 
közös pihenők, ebédszünetek.  
 

Sutáné Kerek Edina, a túrák szervezője, 
pedagógus 

 

„Az is jó, hogy a kicsikkel szülők is jönnek, nálunk is az egész család megy a túrára. 
Mindig új túraútvonalon megyünk, hogy minél több szép és érdekes tájat láthassunk. 
Általában a Bükkben és a Zemplénben túrázunk, mert ezek vannak a közelben. A 
családdal az iskolai túrákon kívül is sokat túrázom, amiben vannak teljesítménytúrák 
is.Egyszer már éjszakai teljesítménytúrát is sikerült teljesítenem az apukámmal. Az 
öcsém is nagyon ügyes, mert hat évesen már 15km-es túrákat is simán teljesít. 
Kedvenc túrám még nincs, de azt tudom, hogy a legtöbbször a Tarcal-Tokaj távot 
tettem már meg életem során.” 

Suta Orsolya 6.a  
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Iskola és zene 

Mit hallgat az énekes? 
Beszélgetés Szalmás András 12.b osztályos tanulóval. 
 

Mióta vagy a Szent Imre diákja? 
Szeretsz idejárni? 

2010 óta, és természetesen szeretek ide 
járni, hisz a Szent Imrének egy nagyon jó 
közössége van, és sokféle programot is 
szerveznek a diákok és a tanárok is év 
közben. 
Mikor és milyen címmel jelent meg az 
első zenéd? 

2020 októberében jelent meg 
"Becstelen" címmel, viszont ez már nem 
található meg a YouTube platformon. 
Azóta hány dalod jelent meg? 

Kettő, és egy másikban közreműködök. 
Milyen stílusú zenekét írsz? 

Sokan azt állítják, hogy rap, de ez inkább 
pop zene. 
Te írod a dalok szövegeit? Ha igen, mi 
inspirál? 

Én írom, viszont a legutóbb kiadott 
számnak nem én írtam a szövegét. 
Maga a zene inspirál, hisz nagyon 
szeretek zenélni. 
Játszol valamilyen hangszeren? Ha 
igen, mióta? 

Gitározok 9 éve. 
Melyik a kedvenc dalod és miért?  
Van, ami nagyon közel áll hozzám 
Festmény lesz a címe és a család 
témáról írok benne, viszont még nem 
adtuk ki. 
Melyik az a dalod, ami nem áll olyan 

közel a szívedhez? 

Talán a "Porban" lenne az, mert nem én 
írtam a dalszöveget, hanem Dobos 
Alpár és a barátom, aki közreműködött 

benne, viszont együtt tudok érezni a 
dalszöveggel. 
Tervezel a közeljövőben új dalt kiadni? 

Mindenképpen, csak nehéz a producer 
úrral, Dobos Alpárral összeegyeztetni az 
időpontjainkat. 
Vágysz arra, hogy ismertebb legyél? 

Nem ez a fő célom, inkább az, hogy 
tudjak majd üzenni az embereknek a 
dalok által. 
Ki a kedvenc zeneszerződ, és mi a 
kedvenc dalod? 

A kedvenc zeneszerzőm Azahriah. 
Kedvenc dalom Ekhoe - Charmy. 
Zárásként megosztanád velünk a 
kedvenc idézeted? 

"Let's focus on communicating 
'Cause I just need the time and place to 
come through" – Khalid 
 
Köszönöm a beszélgetést! 

Illés Dorina 12.b 
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Pásztorok, pásztorok… 

Az utóbbi hetekben a karácsonyra készülődve részesei lehettünk az iskolai adventi 
kántálásoknak is. Bár a képeket nem halljuk, de tudjátok, néhány fotón épp 

németül csendült fel a Mennyből az angyal…  

A fotókat Zagyva Klára tanárnő, Véghseő Tamás és Sárközi Tamás médiaszakkörös 

diákok készítették 
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Rubóczkiné Kiss Hajnalka: Adventi készülődés 

Halad a szamár, kicsi asszony rázkódik a hátán. Ringatózik a méhében 
fészkelő magzat. 

Annyi minden miatt szoronghatna most. 

A szülés napja egyre csak közeleg. Kínnal szülnek az asszonyok, ezt 
mindenki tudja. Hogy is lehet azt kibírni? 

És itt ez az utazás…Pont most kellett útnak indulni? Pont így? Még szállás 
sincs foglalva... És ha menet közben kezd majd el vajúdni? 

Tán túl fiatal még az anyasághoz… Tán a férje nem is fogja teljes szívvel 
elfogadni azt a gyermeket, aki nem a vére… Tán egy napon még a szemére 
is vetheti majd ezt a különös fogantatást… De ha a férfi apja helyett apja tud 
lenni a kis jövevénynek, vajon ő, az anyja, méltó lesz-e valaha is arra, hogy 
a kiválasztott gyermeket nevelje? Egyáltalán, hogy kell egy ilyen gyermeket 

nevelni? 

Lépeget a szamár egykedvűen, a kicsi, állapotos asszony pedig ott ring a 
hátán. Annyi minden szoríthatná ebben a pillanatban a kis szívét, de ő 
valahogy mégsem fél. Inkább egyfajta bizonyosság tölti el. Törékeny 

asszonyka, de annál nagyobb erő lakik benne. 

Képes arra, hogy bizalommal fogadja a jövendőt. Képes arra, hogy letegye a 
félelmeit, és az Úrra bízza a maga és a családja sorsát. Ez a lélek ereje. 

Pedig nem lát most maga előtt semmi biztatót. Csak a szamár két csálé 
fülét, a férje hátát, meg a Betlehembe vezető, poros utat. 

 

 

 

 

 

 

 

Véghseőné Papp Zsuzsanna 
tanárnő fotója, ahogyan 
olaszul betlehemeznek 

diákjaival. 
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Angyalbatyu 

Iskolánk alsó tagozatos kisdiákjai 
idén is szép számmal kapcsolódtak be 
a Magyar Katolikus Karitász 
„Angyalbatyu” elnevezésű 
kezdeményezésébe. Sokan 
megértették, hogy adni öröm, és 
mekkora boldogságot hozhat egy 
nehéz helyzetben lévő kisgyerek 
számára egy-egy meglepetés doboz az 
ünnepekre. Rengeteg szép, igényesen 
becsomagolt ajándék érkezett 
hozzánk. Köszönjük a nagylelkű 
adományokat! 

Az összegyűlt ajándékok egy 
része Kárpátaljára, a Katolikus 
Karitász munkatársaihoz került, 
akik az ott élő nehéz 
körülmények között élő 
gyerekeknek osztják majd ki 
ezeket. 

A felajánlások másik fele a 
Debrecen–Nyíregyházi 
Egyházmegyei Karitász 
központjába érkezett, illetve a 
Jósavárosban élő, nehéz sorsú 
családokhoz kerül majd. 

Minden nagylelkű adományozónak 
szívből köszönjük az ajándékokat, 
mellyel szebbé teszik sok kisgyermek 
karácsonyát! 

Mindenkinek áldott, békés, szép 
ünnepet kívánunk! 

Barna Rita tanítónő és a Karitász 
munkáját segítő kollégák 
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Karácsonyváró 
pihenősarok II. 
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Sulirádiósok 

Beszélgetés Olyjnik Adriánnal (12.c) és Takács Dáviddal (12.a) 

Mi a kedvenc zenétek? Van, hogy gyakrabban játsszátok le? 

Adrián: Van kedvenc zenénk, de azt nem játsszuk le, mert elsősorban nem 
magunknak csináljuk a hangulatot. 

Dávid: Huh, ez fogós kérdés olyan, mintha megkérdeznéd, hogy ki a kedvenc 
gyereked, de persze van egy-két kedvenc. Személy szerint nekem egyik kedvencem 
a Billie Jean Michael Jacksontól, de szívesen kapcsolom be a Lokoléó-t is! 

Milyen vicces, emlékezetes dolog történt veletek a rádiózás során? 

Adrián: Nem is vicces, hanem inkább emlékezetes. Amikor már a tanárok is 
kezdtek dicsérni minket, hogy milyen jó zenéket kapcsolunk. Ez igazán 
szívmelengető visszajelzés. 

Dávid: Egyszer Adrián véletlenül bezárta magát a stúdióba és kb. 10 percbe került 
mire sikeresen ki tudtuk őt onnan hozni. 

Vannak olyan diákok, akik protekciósak, esetleg kérhetnek számot? 

Adrián: Ah, nem, nem is tudom, miről beszélsz… 

Dávid: Természetesen vannak ilyenek, főleg azok, akik úgymond közelebb állnak 
hozzánk. De mindenki számára nyitva áll a kapu, ezért hoztuk létre a „The Szent 

Imre playlist”-et ahova mindenki beküldheti kedvenc dalát. Persze ezt a listát 
szoktuk szűrni, mert nem minden szám Szent- Imre-kompatibilis, ezért sajnos nem 
tudjuk mindet lejátszani. 

Mi alapján válogatjátok a zenéket? 

Adrián: Nem szoktuk túlgondolni, bármi jöhet, ami jó. 

Dávid: Ez általában hangulatfüggő, de előfordul, hogy csak eszünkbe jut egy szám 
és betesszük. Továbbá attól, hogy esetleg ki milyen számot kér. 

Milyen érzés sulirádiósnak lenni? Mi a kedvenc részetek benne? 

Adrián: 9.5/10, imádom. Jól esik segíteni az embereknek túlélni a napot:) 

Dávid: Őszintén szólva nagyon élvezem ezt a pozíciót. Kicsit kiváltságos, mert van 
egy külön rész a suliban csak nekünk, ahol a szünetben lehetünk és zenét 
kapcsolhatunk, ami nagyon chilles. A legeslegjobb rész benne szerintem az, amikor 
bekapcsolunk valamit és az aulában látjuk, hogy az emberek vibeolnak az adott 
zenére. 

   Havanyecz Lilian 12. c 
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Kilencedikes kavalkád 

 

Karácsonyváró előadás a 9. évfolyam részvételével 2021. december 16-án a Magyarok 

Nagyasszonya Társszékesegyházban. Szupkay-Papp Mária tanárnő fotója 

 

„Rudolf Adél vagyok. A 9/b osztályba 

járok. Ismerőseimtől és az iskola volt 
tanulóitól hallottam az iskoláról. Azért 

jelentkeztem ebbe az iskolába, mert 

tudtam, hogy erős iskola, és csak jókat 

hallottam róla. Nem igazán emlékszem 

milyen elvárásaim voltak, de volt egy 

nagyon nagy, hogy egy jó közösségbe 

kerüljek, ami sikerült is. 

Kollégista vagyok, igaz nem lakom 

túlságosan messze, de hamar kellene 

kelnem, hogy beérjek időben az első 
vagy nulladik órámra.  

Azért ajánlom másoknak a kollégiumot, 

mert itt ha segítség kell, mindenkire 

számíthatsz, több véleményt hallhatsz 

egyes témákról, valamennyire 

önállósodik az ember. 

Az iskola programok közül vettem az 

eddigi kedvencem a FAVÉT volt.” 

Rudolf Adél 9.b 
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„Szkita Panna vagyok, a 9.a 
osztály tanulója. Az iskoláról a 
testvéremtől hallottam, de 
versenyeken is voltam az 
iskolában.  
Kollégista vagyok. A beköltözés 
előtt annyi volt számomra a lényeg, 
hogy a szobaközösség jó legyen. 
Ez az „elvárás” sikerült, úgy érzem. 
A kollégium megtanított 
elsősorban önállósodásra és 
kapcsolatok építésére, akár a saját 
korosztállyal, akár idősebbekkel. 
Ezalatt a több mint 3 hónap alatt 
már nagyon sok évfolyamtárssal és 
idősebb tanulóval 
összebarátkoztunk.  
Az iskolai programok is nagyon 
színesek. Kezdődött egy sport 
nappal, Szent Imre- nappal, 
Verébavatóval és a legutóbbi 
program a FAVÉT és a Mikulás 
volt. Rengeteg élményben volt már 
most részünk. Nekem leginkább a 
FAVÉT tetszett, amelyben részt is 
vettünk kellékesként. 

Az osztályunk is tök jó. Mindenki 
kedves, segítőkész és barátságos. 
Bár ha nagyon kell valamit 
kiemelni, akkor inkább a csoportos, 
ill. a privát beszélgetésekkel, 
sokkal jobban meg tudnánk ismerni 
egymást, és így egy szorosabb 
osztályközösséget alkothatunk. 
(Ami már alapból az). Rengeteg 
élményben volt már együtt 
részünk, és szerintem mindenki jól 
érezte magát.”   
   
 Szkita Panna 9.a 

 

Nos, az első osztálykiránduláson 
Nyíregyházát „fedeztük fel”, hiszen 
a legtöbben nem idevalósiak. Először 
a Jósa András Múzeumot vettük 
célba. Ott egy érdekes 
tárlatvezetésen vettünk részt, mely 
honfoglaláskori elemekből állt. Majd 
ebéd után elsétáltunk a római 
katolikus nagytemplomba, ahol 
Németh István atya szeretettel 
fogadott minket. A 
Társszékesegyházról szóló rövid 
bemutatója után felmentünk a 
karzatra, ahol orgonázott is nekünk. 
A templomlátogatást követően a 
Selfie Museumba vezetett az utunk. 

Miután mindenki megtelítette 
telefonja memóriáját a közösen 
készített fotókkal, elindultunk a nap 
utolsó programjához, az éppen akkor 
zajló könyvhét keretein belül 
megrendezett beszélgetésre Lackfi 
János kortárs költővel. Egy 
csoportkép után busszal mentünk 
vissza az iskolába.  

Bár egyikünk sem kollégista, pár 
barátunk és osztálytársunk részéről 
meg tudunk említeni néhány dolgot 
ezzel kapcsolatban is. A bent lakó 
osztálytársaink a beköltözést követő 
napokban megtekintették a legfőbb 
nevezetességeket. Szobrokat, 
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műemlékeket látogattak meg. A 
legtöbben kedvelik és ajánlják a 
kollégiumot, hiszen a nevelők 
segítséget nyújtanak a tanulásban, és 
a közösség is befogadó, a legtöbben 
hamar barátokra találtak. 

A sportnap szeptemberben egy 
pénteki napra esett. A tanulók első 
feladata egy plakát elkészítése, majd 
annak bemutatása volt az idei 
nyáron megrendezett Tokiói 
Olimpiával kapcsolatban. Az 
osztályunk a keresztény sportolókat 
kapta feladatul. Ezt követve a 
diákok egy rövid bemelegítés után 
váltófutáson vettek részt az iskola 
körül. 
Majd párhuzamosan tét nélküli 
röplabda-, kosárlabda- illetve 
focimeccs zajlott az udvaron és a 
tornateremben egyaránt. A nap 
végén mindenki megedződve, 

fáradtan, azonban vidáman térhetett 
haza.  

Novemberben sor került a 
verébavatóra. A kilencedikes diákok 
véletlenszerű csapatai újabb és újabb 
állomásokon vehettek részt. Volt 
sorverseny, kirakós és egyéb érdekes 
feladat. A kevert csoportok 

lehetőséget adtak közelebb kerülni az 
évfolyamtársainkhoz. A nap végén a 
kápolnában elmondtuk az esküt, és 
megfogadtuk, hogy elvégezzük 
szentimrés kötelezettségeinket. Egy 
verebes kendőt is kaptunk emlékbe a 
nap eseményei mellé.   

November 20-án került 
megrendezésre a hagyománnyá vált 
FAVÉT; azaz a Fiatalok A Világ 
Életéért Találkozó. Az iskolánkban 
az azt megelőző héten elég nagy volt 
a sürgés-forgás. A szereplők és a 
kellékesek egyaránt igyekeztek, hogy 
a legjobban sikerüljön a műsor. 
Mindenki a legjobb tudásával 
dolgozott, gyakorolt, és a legtöbb 
erejével készítette a díszeket. Az első 
program a Kis misztériumjáték volt, 
ami egyaránt meghatóra és 
elgondolkodtatóra sikerült. Mivel a 
téma az apaságról szólt, 
tanúságtételeket is hallhattunk két 
apukától. Továbbá Pintér Béla 
érkezett hozzánk egy jó hangulatú 
koncert kíséretében. Ezt követően 
Szentmise kezdődött, ami lelkileg 
feltöltő és tartalmas volt. Csoportos 
beszélgetésekkel folytattuk a 
délutánt, amivel készültünk a 
Nagymisztériumra. Ebéd után ez 
került bemutatásra. A szereplők tele 
izgalommal, ám mégis 
kiegyensúlyozottan álltak 
színpadra. Miután vége lett, a 
diákok haza mehettek. A szülők 

délután négykor tekinthették meg 
ugyanazt a műsort, amit mi délelőtt. 
A nap jó hangulatú after partyval 
zárult. Rengeteg pozitív visszajelzést 
kapott mindenki, aki segített szebbé 
tenni ezt a napot. 

 Lebbenszki Bella, Szabó Flóra, 
Apáti Nándor 9.C
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„Lénárt Zsófia vagyok, 9.b osztályos 
tanuló. Ez már a 5. évem a Szent 
Imrében. Amikor iskolát választottam, 
fontos volt, hogy olyan suliba menjek, 
ahol magabiztosan fel fogok tudni 
készülni az érettségire, és emellett a 
vallás is jelen legyen a 
mindennapjaimban. 

Az osztályom nagyon összetartó 
közösség, mindenben támogatni 
szoktuk egymást. 
Még csak december van, de már 
ebben a tanévben is sok közös 
programunk volt: osztálykirándulás, 
sportnap, lelkigyakorlat, verébavató, 
diáknap, Mikulás osztálybuli, 
osztálymisék. 

Októberben voltunk egy 3 napos 
lelkigyakorlaton, ahol azokkal a 
gyerekekkel is sikerült jobban 

megismernünk egymást, akik ebben 
az évben csatlakoztak hozzánk. Csaba 
atya és az osztályfőnökünk 
irányításával sok közösségépítő 
program volt, aminek a segítségével 
lélekben feltöltődött az egész osztály. 

Osztálykiránduláson Aggteleken 
és Szögligeten voltunk. Sok olyan 
program volt, amit mindenki nagyon 
élvezett, például a közös túrázások 
vagy az Agggteleki barlangban való 
séta. Rengeteget nevettünk egész idő 
alatt, szerintem az idei volt az egyik 
legjobb osztálykirándulásunk. 

Az év további részében tervezünk 
még színház-és múzeumlátogatásokat 
az osztállyal, májusban pedig terveink 
szerint családi napot szervezünk.”  

Lénárt Zsófia 9.b 

 

 

 „Molnár Fanni vagyok. A 9. a 
osztályba járok. 
Az iskoláról először az 
unokanővéreimtől hallottam, az 
egyikőjük már egyetemista, a 
másik pedig 11.-es. Másodlagosan 
azért választottam ezt az iskolát, 
mert számomra fontos a hit és az 
ISTENNEL való szoros kapcsolatom 
ápolása, biztos tanulási háttérrel 
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rendelkezzem, és persze nem 
utolsó sorban, jól teljesítsek az 
érettségi vizsgákon is.  
A kollégiumban lakom. Nem 
messze, kb. 40 km-re innen 
található az a város, ahonnan 
érkeztem, Ajak. Hogy miért lettem 
kolis? Azért, mert minden reggel 
korábban kellene kelnem ahhoz, 
hogy elérjem a vonatot.  
 

Miért ajánlanám a kolit?  
Sokkal önállóbbá válhatunk azáltal 
a dolgok által, hogy nincsenek a 
közelben a szüleink, hanem csak a 
háttérből támogatnak minket. 
Alázatra, önzetlenségre, 
segítségnyújtásra és a pénzzel való 
jobb bánásmódra sarkallnak a kolis 
élethelyzetek.”   
 Molnár Fanni 9.a 

 

„Szkita Panna 
vagyok a 9.a osztály 
tanulója. Az iskoláról 
a testvéremtől 
hallottam, de 
versenyeken is 
voltam az iskolában.  
 
Kollégista vagyok. A 
beköltözés előtt 
annyi volt számomra 
a lényeg, hogy a 
szobaközösség jó 
legyen. Ez az 
„elvárás” sikerült, 

úgy érzem. A kollégium megtanított elsősorban önállósodásra és kapcsolatok 
építésére, akár a saját korosztállyal, akár idősebbekkel. Ezalatt a több mint 3 
hónap alatt már nagyon sok évfolyamtárssal és idősebb tanulóval 
összebarátkoztunk.  
Az iskolai programok is nagyon színesek. Kezdődött egy sport nappal, Szent Imre- 
nappal, Verébavatóval és a legutóbbi program a FAVÉT és a Mikulás volt. 
Rengeteg élményben volt már most részünk. Nekem leginkább a FAVÉT tetszett, 
amelyben részt is vettünk kellékesként. 
 
Az osztályunk is tök jó. Mindenki kedves, segítőkész és barátságos. Bár ha nagyon 
kell valamit kiemelni, akkor inkább a csoportos, ill. a privát beszélgetésekkel, 
sokkal jobban meg tudnánk ismerni egymást, és így egy szorosabb 
osztályközösséget alkothatunk. (Ami már alapból az). Rengeteg élményben volt 
már együtt részünk, és szerintem mindenki jól érezte magát.” 

Szkita Panna 9.a  
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Kollégiumi betekintő 

Vidéki legációban jártunk…  

Legáció: egy követ megbízatása, 
elküldése, amikor a küldött személy 
egy adott helyen 
megbízást teljesít, 
és a kiküldő 
személy vagy 
közösség nevében 
eljár; követség. 
Régi hagyomány 
már 

intézményünkben, hogy szeptember 
végén, október elején bemutatjuk a 
Szent Imrét a vidéki általános iskolák  
7-8. osztályos, középiskolai felvételi 
előtt álló korosztályának. Többnyire 
két tanár és két diák (általában a 
meglátogatott iskolában tanult 
kollégisták) indultak útnak, hogy 
népszerűsítsék iskolánkat 
bemutatkozó ppt-vel, kisfilmmel, 
kiselőadással, a diákok részéről pedig 
élménybeszámolókkal. Ignác tanár úr 
gitáros-énekes ráhangolója mindenhol 
osztatlan sikert aratott („Ez jó PACEK 
volt!”). 

 
Álljon itt köszönetképpen azon 
diákjaink névsora, akik vállalták a 

fárasztó utazást és részt vettek vidéki 
iskolabemutató legációkban: Nick 

Dóra (2x), Széki Lilla, 
Bogár Diána, Fabu 
Eszter, Farkas Vanessza, 
Jaksi Nóra, Hajdú 
Eszter, Szkita Panna, 
Csatlós Patrik. 
Nick Dóra, Széki Lilla 
12.a : Amikor Levente 
tanár úr megkeresett 
minket az ajaki 

legációval kapcsolatban, örömmel 
mondtunk igent. Fontosnak éreztük 

azt, hogy a középiskolába jelentkező 
7-8. osztályos tanulók láthassák a 
„szentimrés” életet egy kicsit 
diákszemmel is. Az előadásunk jó 
hangulatban zajlott és öröm volt látni a 
diákokon az érdeklődést. Levente 
tanár úr ppt-vel, Ignác tanár úr pedig 
énekekkel készült. Nekünk pedig csak 
annyi volt a dolgunk, hogy átadjuk az 
iskolában és a kollégiumban szerzett 
élményeinket, tapasztalatainkat. 
Szerintünk a legáció végén mindenki 
biztos lehetett abban, hogy jól érezzük 
magukat a Szent Imrében! 
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Ezúton is köszönjük a vidéki intézményeknek, hogy fogadtak minket, és lehetővé 
tették, hogy bemutassuk iskolánkat az érdeklődő továbbtanulás előtt álló 
nyolcadikos diákoknak! 

A legációban részt vevő tanárok nevében: Hubai Levente tanár úr 

Fair Play kupa 

 
Városi forduló, 11.10. szerda 

A lányoknál is elkezdődött a 
fociszezon. Nehéz dolgom volt, mert 
teljesen új csapatot kellett építeni. A 
korábbi csapatból egyedül Veres 
Rebeka maradt. A kollégiumban 
kedden esténként tartott edzéseken 
Komlóssi Zsanettnek, Nick Juditnak és 
Tóth Zsófiának jeleztem, hogy 
számítok rájuk a csapatban. Mivel 
még így is kevesen voltunk, 
megkértem Kelemen Olimpia 
tanárnőt, hogy toborozzon még egy 
pár lányt. Szerencsére sikerült még 6 
diákot neveztetni az elkövetkezendő 
tornákra. Kedden esténként a középső 
tornateremben a kollégista lányokkal 
gyakoroltuk a passzokat, felállást, 
játékot.  
A torna reggelén kiderült, hogy két 
lány (különböző okok miatt) nem tud 
részt venni, ráadásul a legelső, s talán 
a legnehezebb feladat a kapus 
kiválasztása volt, mivel a kapusunk 
éppen a hiányzók között volt. 
Nagyjából megbeszéltük a posztokat, 
ki hol fog játszani.  
Az első meccsen a Kállays (Nagykálló) 
lányokkal kerültünk össze, ahol nagy 

küzdelemben maradtunk csak alul. A 
következő ellenfelünk a Koszisz 
Lányok (Újfehértó) csapata volt. Ezen 
a meccsen már a játék folyamatosan 
javult és nem sok hiányzott a 
gólszerzéshez sem.  Az utolsó 
meccsen a Sipkay lánycsapatával 
játszottunk, ahol a legjobb játékkal 
végig kezünkben tartottuk a meccset, 
uraltuk a pályát és egy nagyon értékes 
döntetlent értünk el. Összességében 
nagyon szép eredményt értünk el, 
hiszen most játszottunk először 
együtt. Az egész torna alatt szinte 
percről percre folyamatosan 
fejlődtünk. Így hát bizakodva 
tekintünk a jövőbe. 
Gratulálok a csapatnak!!!  

 
Csapat:  
Kapus: Császár Noémi 
Hátvédek: Dorozsi Inez, Járai Kisanna, 
Komlóssi Zsanett 

Középpályások: Papp Liliána, Mészáros 
Anna 
Csatárok: Varga Boglárka, Tóth Zsófia 
Edző, kísérő, fotók: Laskai Miklós
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„Hitből és homokból építették” 

 
Ragyogó napsütésben, igazi „aranyló őszben” indultunk el kedd délután 
kilencedikes kollégistáinkkal a délelőtti fárasztó tanulásmódszertani 
foglalkozások után, hogy egy kicsit megismerkedjenek diákéveik városával, 
Nyíregyházával.  
Hagyományos várostörténeti barangolásunkat a Kossuth téren kezdtük, majd bejárva 
a környező utcákat és tereket, elidőztünk a legnevezetesebb épületek, emléktáblák, 
szobrok előtt. 
 

A gyönyörű épületek, az eredeti pompájában látható Város- és Megyeháza, a Színház 
és a Múzeum épülete, a paloták és templomok látványa, a köztéri alkotások és szobrok 
üzenete nyomán kockáról kockára született meg bennünk a „hitből és homokból” 
épült, értékekben gazdag, szép és hangulatos város képe! 
A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba belépve szívet melengető és lelket 
emelő volt az éppen gyakorló kántor úr orgonajátéka, amely alatt megtekintettük a 
szentély középső ablakán lévő fogadalmi képet, amely a Szent család előtt hódoló 
Samassa József egri érseket ábrázolja. Meglepetésként a látogatók számára nemrég 
megnyitott toronyba is felmehettünk, hogy felülről is szemügyre vehessük a már egyre 
nyugodtabb, elcsendesülő belvárost. 
A Városalapító atyák szobránál, amely a város történetének talán legfontosabb 
eseményét ábrázolja (gróf Károlyi Ferenc átnyújtja pátenslevelét Petrikovics János 
szarvasi csizmadiamesternek), azt is megtudtuk, hogy a gyakran gúnyosan használt 
„tirpák” jelző nem szégyellni való, hiszen a tirpákok a Békésből betelepedett 
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szlovákok voltak, akik hatalmas lendülettel, páratlan szorgalommal láttak a település 
építéséhez és ez a „meg nem torpanó” akarat mai napig záloga a város fejlődésének. 

Városnéző sétánkról jóleső fáradtsággal indultunk vissza koraesti alkonyatban a 
kollégiumba, útba ejtve a fagyizót vagy a fánkozót, kinek-kinek igénye, kedve 
szerint.  
Másnap este mintegy összegzésképpen a még friss élmények és ismeretek birtokában 
megnéztük a Nyíregyháza a nyitott város c. kisfilmet és meghallgattuk a Város dalát, 
így a sétáról hiányzó diákok is benyomásokat szerezhettek városunkról a látottak 
alapján. 

Konziliné Bunya Julianna tanárnő 

Fotók: Hubai Levente tanár úr
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Te mit gyűjtesz? 

 
Barangolás a  filatélia világában 
November 23-án kedden 

mini  bélyegkiállítás nyílt a Szent 
Imre Katolikus Kollégium 
aulájában. A megnyitón Hubai 
Levente tanár úr köszöntötte az 
érdeklődőket, majd a bélyeggyűjtés 
történetéről és a leghíresebb 
(legdrágább) tévnyomatokról 
tartott rövid előadást. 
A tárlat különleges „vizuális sétára” 
hívta a látogatókat, melynek során 
magyar és külföldi postatiszta, illetve 
használt bélyegekkel ismerkedhettek 
meg testközelből. A megnyitó után 
lehetőség nyílt a bélyegalbumok 
átlapozására és az érdekesebb 
bélyegek tüzetesebb megvizsgálására 
is. 

A bemutató 6 album bélyegképeinek 
segítségével mutatja be kulturális 
értékeinket (1920-as évektől az 1980-
as évek végéig) sokféleségre 
törekedve. A látogatók ízelítőt 
kaphatnak a magyar történelemről, a 
flóráról, a faunáról, a tudományokról, 
művészetekről, űrkutatásról, sportról 
és sok más témáról, ami a bélyegeken 
megjelenik. Korabeli bélyegzett 
emléklapok teszik még látványosabbá 
kiállításunkat. 
A kollégium szeretettel várja a 
bélyeggyűjtő és a bélyegek iránt 
érdeklődő szentimrés diákokat és az 
intézmény minden dolgozóját. 
 (A kiállítás 2022. január 31-ig 
tekinthető meg. Igény esetén az 
albumok kivehetők, átlapozhatók.)  
 
Hubai Levente tanár úr 
Fotó: Hubai Levente, Laskai Miklós és 
Tóth Gyula tanár urak 
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Siker siker hátán 

 
Óriási sikert ért el Véghseő Tamás a 
Szent Imre Katolikus Gimnázium 
10. évfolyam tanulója, aki a 17. 
Neumann Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék 
Versenyének I. helyezettje lett a 
számítógépes grafika kategóriában. 
A hétvégén Véghseő Tamás és 
Ignácz Olivér 9. évfolyamos tanuló 
ismét szép eredményt ért el a 
Mathias Corvinus Collegium 
családtörténeti pályázatán. Tamás 3. 
helyezett, Olivér pedig 5. helyezett 

lett a középiskolás kategóriában. A díjátadón Fodor Pál professzortól vehették át az 
oklevelet és a jutalmat. Szeretettel gratulálunk Nekik! 
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Karácsonyi pihenősarok III.  

– Társasjáték ajánló az 5.b osztály diákjaitól 

Sipeki Liliána szerint, ha a 
készségfejlesztés mellett jó bulira, klassz 

családi programra vágysz, az Activity-vel 
nem lehet mellényúlni! De a Dooble 
bármelyik fajtájával is fergeteges 
kártyapartit lehet csapni! Ha nem vagy 
elég gyors és szemfüles, vesztettél! 
Csatlakozik be Bódvai Sára. 

Szakolczai Hanna az izgalmas, 
logikai fejtörőket szereti, a Honfoglalót 
különösen szereti játszani a testvéreivel 
együtt. A Tick-tack, Bumm is nagy 
kedvence, hiszen szórakozató, ügyességi 
játékról van szó. 

Hubai Blanka az izgalmas, pörgős 
társasokat szereti, a Hotel Tycoon és a 
Monopoly családi kedvenc náluk. A 
szórakoztató, kalandos társasjátékok 
sorát színesíti Ritli Péter ajánlása, a 
Vadmentők. 

Nektek mi a kedvenc 
társasjátékotok? 

 

 

41



„…az első verseket mindig ott rontják el…”  

Lukács Klára 12.c osztályos tanuló mesél a 
költészetről. 

A kedvenc vers talán kicsit unalmas 
kérdés lehet egy költő számára, 
szóval mi a kedvenc verssorod és 
miért?  

Kedvenc verssor? Huh, hát ez nálam 
nagyon hangulattól és érzelemvilágtól 
függ, ahogy szerintem mindenkinél. 
Két idézetet hoznék, mert nem tudok 
választani. Az egyik egy Dsida-versből 
van, nekem ő a személyes 
kedvencem, mert úgy érzem, a 
lelkembe lát (igen, tudom, hogy 
halott, de akkor is): ,,Virágos ágra 
hullott beteg csillag a lélek." (Dsida 
Jenő - Négy sor), és Simon Marcinak is 
van néhány verse, amit bármikor, 
bármilyen hangulatban el tudok 
olvasni, és mégis megérint, mert olyan 
nyersen, tisztán tud írni igazából 
akármiről, hogy bármikor meg tudod 
érteni a fájdalmat, amiről beszél. Ilyen 
például:,,Ha az evezőtollak levágására 
nem áll rendelkezésünkre alkalmas 
eszköz, megoldás lehet kövekkel 
etetni a hattyút, hogy ne szálljon 
többé." (Simon Márton - Eső) 
Van olyan stílusirányzat, műfaj vagy 
forma, ami különösen közel áll a 
szívedhez? 

Stílusirányzatnak talán a 
szimbolizmust mondanám, mert én is 
gyakran használok metaforákat, 
szimbólumokat és allegorikus 
alakokat a műveimben és szerintem 
zseniális, hogy Baudelaire-nek például 
egy döglött állatról a szerelem jutott 
eszébe, és ezt egy jó hosszú, részletes 
versben végig is vezette... Én magam 

szabadverseket írok, tehát nincs 
semmiféle kötöttség, nincsenek rímek 
és nem kell számolni a szótagszámot, 
viszont a ritmikára és a témára nagyon 
oda kell figyelni, hogy ezek 
kompenzálják a formaiság hiányát. Én 
azért szeretem ezt, mert tényleg 
olyan, mint egy terápiás levél, József 
Attila is írt egy egész kötetnyi ilyen 
"zagyvaságot" az 
elmegyógyintézetben, és érdekes, 
hogy mégis ez a legtisztább út az 
önkifejezésre, pont azért, mert semmi 
nincs, ami visszatartana vagy 
átformálna, csak te vagy ott a versben 
és a gondolataid. 
Milyen érzés volt megírni az első 
versed? Visszatekintve mi a 

véleményed róla? 

Őszintén szólva az első versem ritka 
pocsék lett. Már alig emlékszem rá, 
akkoriban még papírra írtam 
(lehettem vagy hatodikos), szóval 
azóta a közjó érdekében szerencsére 
el is kallódott a lap... A lényeg az, hogy 
sem a rímekhez, sem a 
témaválasztáshoz nem volt valami jó 
érzékem, és mivel egy hatodikos 
gyerekkel nem sok érdekesség 
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történik, nem voltak benne őszinte 
érzelmek, ami minden lírai alkotásnak 
a kulcsa. Pedig a költészet tényleg 
nem valami nagy was ist das, az első 
verseket mindig ott rontják el, ahol én 
is, hogy az emberek túl költőiek 
akarnak lenni, pedig elég megelégedni 
azzal, hogy kiírod magadból azt, ami 
bánt, ami fájdalmat okoz, vagy esetleg 
amivel mást bántasz (általában utóbbi 
a legnehezebb). 
Ha lehet ilyet kérdezni, hosszabb 
távon vannak esetleg terveid a 

költészettel?  
Ez egy fogós kérdés. Nyáron egy 
költőtársammal (Linzenbold Fedrával) 
együtt beküldtem néhány versemet 

egy országos pályázatra, és behívtak 
minket egy full gratis táborba a 30 
legjobb közé. Ott beszélgettünk kicsit 
a szervezőkkel is, és egyértelmű lett 
számomra, hogy akármilyen szép is a 
költészet, csak az alkotásból nem 
lehet megélni. Az ottani táborvezetők 
is mind irodalomtörténészek, 
professzorok, szerkesztők és 
főszerkesztők voltak, és emellett 
tudtak kiadni köteteket. 
Összességében viszont egy kötet 
kiadásához tőke kell, meg egy halom 
jogi cirkusz van vele, úgyhogy nem 
tudom... Szerintem én csak hagyom a 
folyót a saját medrében úszni, aztán 
lesz, ami lesz. 

        Havanyecz Lilian 12.c 

 

Karácsonyi filmajánló 

Mivel nemsokára itt a karácsony, így gondoltam, összeszedek néhány karácsonyi 

filmet, amelyet az ünnepre készülvén egy bekuckózós hideg napon egy forró tea mellett 

szívesen megnéznétek. Egy jó film pedig mindig összehozza a családot a nagy 

karácsonyi készülődés és rohanás közepette. 

A fiú, akit Karácsonynak hívnak (2021): 

Az első film, amit ajánlanék, az eredetileg egy könyv, 
amiből három rész is született Matt Haig-től, de nem 
olyan rég kijött a filmes változata Gil Kenan (brit 
rendező) rendezésében. A történet egy kisfiúról szól, 
Nikolasról, aki apja keresésére indul a zord észak 
Norvégia területén. Így amíg apját keresi, csodás 

kalandokban részesül. Ráadásul rájön, hogy néhány helyi lakos, köztük az apja, 
elraboltak egy manót, így neki kell biztonságban hazavinnie őt, hogy javítsa a manó-
ember kapcsolatokat, és mert ez a helyes dolog. A filmet az keretezi be, hogy sok 
évvel később Maggie Smith dadusa meséli el Nikolas történetét esti meseként. A 
filmben megjelenik például a gyásznak a témája, vagy például az,hogy mennyire jó is 
adakozni . Mindenképpen szívmelengető karácsonyi filmről van szó amit az egész 
család számára tudok ajánlani. 
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A jövő kezdete (2000): 

A jövő kezdete 2000-ben bemutatott amerikai filmdráma. 
Egy nagyon érdekes történet, ami Trevorról szól. Az új 
társadalomismeret-tanár, Eugene Simonet megbízza az 
osztályt, hogy valósítsanak meg egy nagyszabású tervet, 
amely jobbá teszi a világot. Aki jó jegyet akar év végén, az 

tesz valamit, amitől jobbá válnak a dolgok. Ez persze csak vicc. De Trevor komolyan 
veszi. Fantasztikus tervet eszel ki, amely, ha beválik, fokozatosan tényleg mindent 
átalakíthat. Csupán három emberen kell segítenie hozzá, és meg kell ígértetnie velük, 
hogy köszönetképpen ők is segítenek három-három másik rászorulón. Az akció első 
lépéseként Trevor befogad házukba egy hajléktalant. Anyja persze nem tűri a hívatlan 
vendéget, és rövid úton kidobja, de ezzel nem veszi el fia kedvét. Sőt: a fiú újabb 
segítő-akciót tervez, és még ő sem sejti, tettei mekkora hatással lesznek mindannyiuk 
életére. 

Az élet csodaszép (1946): 

Egy igazán régi film, de a témája a mai napig aktuális. A 
történet George Bailey építészről szól, aki nagybátyjával egy 
építési kölcsönöket nyújtó takarékpénztárat vezet egy 
kisvárosban. A takarékpénztár a csőd szélére kerül. Bailey 
elszánt ellenfele, a gátlástalan tőkés, Mr. Potter bizakodva 
nézhet a jövőbe. Bailey elvesztette élete értelmét és teljesen 

elkeseredik, az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, mert úgy érzi, elhibázta az 
életét. Egy angyal meggyőzi tévedéséről, bemutatva, mi lett volna a városból az ő 
ténykedése nélkül. Végül a probléma megoldására is sor kerül. Egy nehezen 
emészthető film, ami nagyon megható és tanulságos, de az egész család számára 
kellemes élmény lehet. 

Karácsonyi vakáció (1989): 

Egy könnyed, humoros vígjátékot is ajánlanék így a nagy 
karácsonyi sürgésben. A film a  Griswold család vakációjáról 
szól. Az egész família kész az év legmeghittebb ünnepére, a 
karácsonyra. A családtagok sürögnek-forognak, vásárolnak és 
csomagolnak. Mindenki kitűnő ajándékokat vett szeretteinek, és 
azon van, hogy sikerüljön titokban tartania. Ismerve a Griswold 
családot azonban tudható, hogy közeleg a katasztrófa. Ahol 
ugyanis Griswoldék megjelennek, onnan az emberek azonnal 
menekülni kezdenek, mert körülöttük minden leomlik, összedől, 
kigyullad, elpusztul. Vajon képes egyetlen család romba dönteni 

a karácsonyt? Egy igazán vicces és kedves kis családi kaland, amelyet a nagyobb 
korosztálynak ajánlanék.  

Mészáros Anna 11.b 
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Könyvajánló 
Márai Sándor: Eszter hagyatéka 

„Az élet olyan csodálatosan megajándékozott, és oly 

tökéletesen kirabolt… mit várhatok még?” 

Egy beteljesületlen szerelem történetét ismerjük meg, mely az 
álomvilágban élő, gyenge jellemű Lajos és Eszter között 
szövődött, azonban mikor a férfi Eszter nővérét, Vilmát vette 
feleségül ez a kibontakozó érzés romba dőlt. 20 évvel később 
Lajos gyermekeivel érkezik látogatóba az asszonyhoz. A féri 
-aki már mindentől megfosztotta – Eszter végső mentsvárát 
készül elvenni, a házat, ahol eddig élt. Eszter ekkor tudja meg, 
hogy 20 évvel azelőtt Lajos levelekben könyörgött neki, hogy 
szökjenek meg és együtt kezdjenek új életet. Azonban Eszter 
ezeket a leveleket sohasem kapta meg… 
 

Szabó Magda: Abigél 
Gina, a regény elkényeztetett hősnője, búcsú nélkül 
kényszerül elhagyni otthonát, barátait és régi iskoláját, hogy 
édesapja utasítására megkezdje tanulmányait Árkodon. 
Mindez a legnagyobb titokban történik és az idegen, rideg, 
szigorú környezet lázadásra és szökésre késztetik a 15 éves 
kisgimnazistát. Kísérlete azonban meghiúsul és hamarosan 
megtud valamit, mely maradásra készteti és vállalja a rabságot 
az intézet zord falai között. Ginát egyre nagyobb veszélyek 
fenyegetik a biztonságot adó iskolában, és egyetlen reménye 
a kertben álló korsós szobor, Abigél diáklegendája, aki mindig 
segít a bajbajutottakon. 
„Az élet minden borzalom ellenére gyönyörűséges, és minden 

gyönyörűség között a legszebb, legédesebb az ifjúság” 

 

Leiner Laura: Bábel 
„A legjobb barátnő feladata egyértelműen az, hogy velünk 
utáljon vadidegen lányokat, akik a boldogságunk útjában 

állhatnak.” 

Zsófi 17 éves és RHCP rajongói blogot vezet, így nem is 
kérdés, hogy az idei Bábelfesztre egész hetes bérletet vesz, 
hiszen utolsó nap kedvenc zenekara lesz a sztárfellépő. Ez lesz 
élete első fesztiválja, melyre barátai Napsi, Abdul, Hipó és 
Szasza is elkísérik. Ez számos furcsa kalandot jelent, mint 
például ismeretlen olaszok utáni kutatás, orvosi sátorban töltött 
hosszú órák és elkeseredett próbálkozások a VIP-szekcióba 
való bejutásra. Végül elképesztő közös élmények teszik 
feledhetetlenné a nyarat.   
    Havanyecz Lilian 12.c 
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