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TÁRSAINKNAK

Állandó támogatónk

BARÁTAINK, A SZEGÉNYEK

Kedves Barátaink,

Akinek barátai vannak, azok nem

lehetnek szegények.A barát kincs.

Hadd meséljek el egy valós

történetet! Párizsi éveim alatt

a Magyar Misszióba jártam

vasárnapi misére. Nem egy

elôkelô villanegyedben, hanem

amolyan párizsi „8-kerben”

talált otthonra a magyar lelkész,

és vele a közösség, egy

garázsban. A garázs alagsorában

az élelmes plébános, dr. Hieró

István, konyhát rendezett be,

ahol magyaros ízek gondoskodtak arról, hogy a honvágytól gyötörtek a

közösséghez kötôdjenek. Egy vasárnap bemutatott nekem egy magyar

családot, friss menekülteket, és kérte: Törôdj velük! Egy hosszú, mai

napig tartó barátság vette aznap kezdetét. Dr. S. aneszteziológus volt,

ami mai napig keresett szakma, felesége tanárnô, és két gyermekükkel,

– egy fiú és egy lány – egy turistasátorban laktak a Bois de

Boulogne-ban. Közelgett a tél, az önkormányzat kiutalt nekik egy

szoba-konyhás pici lakást, gyér bútorzattal: csak a legszükségesebbel.

Összecsomagoltam hát ágynemût, fazekakat, terítôket és vázákat

– legyen szép az otthonuk – és felkerestem ôket a „kelengyével”.

Aznap karácsony volt S.-élnél, kora ôsszel! A megajándékozottak

finom vacsorával viszonozták a szívességet; emelkedett volt

a hangulat. Ekkor a kisfiú, Tamás, egyszerre megszólalt:

„Ha Ulrich Bácsi mindenét elajándékozza, akkor ô lesz szegény?”

Mi felnôttek aznap megnevettük a gyerek naivitását. Múltak az évek,

jezsuita lettem, és egy lelkigyakorlaton értettem meg, hogy

a gyerekszájon keresztül az Úr üzent: mindent el kell ajándékoznom.

Ma már azt is tudom, hogy ettôl nem leszek szegényebb! Sôt!

Azóta sok-sok baráttal ajándékozott meg az Úr, a sors.

Önök, kedves olvasóink és támogatóink, most ezt tehetik meg:

idei kampányunk célja az országot sújtó szegénység enyhítése.

Errôl szól a mellékelt tájékoztató.

Kiss Ulrich SJ
szerkesztô

MÁSOKÉRT ÉLNI

Sok támogatónk és kommunikációs szakemberek egyaránt gyakran

kérdezik tôlünk: van utánpótlás az adományozók nagy családjában?

Minden segélyszervezet ezt kérdi persze magától. Nos én bizakodó

vagyok! Tavaly, a VI. Szent Ignác Díszvacsorán, melyen

ösztöndíjasaink találkoznak támogatóikkal, két miskolci „jezsis”

tizenéves gimnazista, beszámolt ottani szociális gyakorlatáról.

Képzésük és nevelésük szerves része az önkéntes szolgálat.

Amikor egy fiú elmesélte, hogyan nôtt bele a haldoklók kísérésének

feladatába egy Hospice-ban, megdöbbentek hallgatói. Egyik nagy

támogatónk, aki mellettem ült az este, csendesen megjegyezte:

„Ezek a fiatalok megérdemlik az érettségit. Érettek.”

Idén nyáron kollégistáink egy önkéntes csoportja hátrányos helyzetû

fiatalokat fog idegen nyelvekre tanítani, hogy esélyeiket növelje!

Tanítva tanulnak, segítve válnak teljes emberré!

VII. Szent Ignác Díszvacsora (A vendégkönyv)



SZÁZÉVES ÁLMOK
A PESTI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

A 2009. év egésze ünnep számunkra, hálaadás, számbavétel

és építkezés. Száz évvel ezelôtt, 1909 áprilisában szentelték

fel templomunkat, és azóta szent ez a hely nekünk,

miként egykori eleinknek.

Száz év alatt az egykor élénk piros téglából és fehér mészkôbôl

emelt templom feketére szutykosodott. Megcsutakoltuk.

Három év alatt körbejártuk mind a négy irányból a renováló

állványzattal és most olyan friss-tiszta, mint felszentelése napján.

A tiszta külsô azonban csak egy lehetôség, kevésbé cél.

A valódi cél kezdettôl fogva az volt, hogy a centenáriumi

ünnepség lehetôségét hasznosítsuk templomi gyülekezetünk

közösségének építésére. Közösséggé lenni! – adtuk ki a jelszót.

Egymást ismerô, egymást szeretô, támogató és kifelé, másoknak

is segítséget nyújtó, szolgáló közösséggé szeretnénk lenni.

Ezen a gondunkon egy alkalmas közösségi hely megteremtésével

próbáltunk segíteni. Minthogy semmiféle hely nem kínálkozik

erre a templom bejáratánál, a templomudvarunkat szemeltük ki

erre a célra. Legyen a kertünk a közösségé! Kínálkozott is erre

frissen restaurált falaival, hisz valóságos színpadi díszlet!

Kertészmérnököt kerítettünk, aki megértette a lelkipásztori

elképzeléseinket és a minden készen lett a nagy jubileumra.

Gyönyörû díszburkolat ölel körül egy szép kis kertet, egyik

oldalán tiszafák állnak ôrt, középütt két gyertyánfa ad majd

árnyékot, ha felnônek. Az udvar elején-végén pedig egy-egy

nagyobb tér, ahol… annyi minden történt már. Mindenekelôtt

a nyári nagy esketési hullámban az ifjú pár itt fogadja

a gratulációkat, majd az udvarra kihelyezett kerti asztalokon

pezsgôvel koccintanak. Jó látni örömüket, a kultúrált együttlétet.

A templomi közösségünk „kávéházait” a hónap utolsó

vasárnapján is itt frissen fôzött erôs olasz kávét. Nyáron

a hittancsoportjaink számára itt vetítettem filmeket.

Tehát kertmozi, utána pedig alkalom még a koccintásra

egy pohár borral. Hétköznap itt sétálgatnak a rendház

jezsuita szerzetesei és imádkoznak.

Rendtartományunk önállóvá válásának századik évfordulóját

szeptember egy nagy missziós héttel ünnepeltük. A kertünk,

mely az utcára nyílik, közvetlenül fogadhatta az utcáról

becsalogatott embereket a sokszínû program. Kovács Ákos

katolikus rock énekes sztár elôadására, tanúság- tételére olyan

sokan jöttek el a fiatalok, hogy nem fértek be a kertbe, pedig

ott már több százan szorongtak. Így aztán felmásztak a bejárati

garázs tetejére. Leleményesség, mint a bibliai béna

meggyógyításakor Simon Péter házában (Mk. 2,4).

Az idén készült el a templomkertbôl nyíló urnatemetônk,

amit a levegôtlen, fénytelen és nyirkos egykori altemplomban

alakítottunk ki. Ide temettük már az áldott emlékû Sanyi bácsi

portás testvérünket és a tüzes lelkû Bálint atyát. Ez az altemplom

pedig nevezetes hely! A második világháború borzalmai

közepette itt menekítettek, bujtattak az akkori jezsuiták mintegy

kétszáz zsidó üldözöttet és néhány katonaszökevényt.

Emléküket azokéval a jezsuitákkal együtt ôrizzük, akiket

a kommunista diktatúra halállal és börtönnel sújtott:

64 jezsuitára összesen 1067 év büntetést róttak ki.

Szívünk tele hálával. Úgy érezzük, hogy jól tudtunk eddig

is sáfárkodni azzal a segítséggel, mellyel nagylelkû

támogatóink megajándékoztak bennünket. Ezt az országépítô

küldetést szeretnénk továbbra is folytatni – továbbra

is az Önök segítségével!

Vértesaljai László SJ
templomigazgató

„A kertész”



ÁLMOK PEDIG KELLENEK!

„ad maiora natus sum”

Kosztka Szent Szaniszló

Immár három éve, hogy a Jezsuitában összeállítottuk az elmúlt 12 év

kiértékelését és egy hosszú távú fejlesztési tervet: tehetséggondozó

programot fogalmaztunk meg, és egy regionális pedagógiai mûhely

megteremtését tûztük ki célul. Arra építhetünk, hogy kialakult a sajátos

szerkezetünk, tantestületünk és az intézmény presztízse és az ezzel

kapcsolatos minôségi elvárások. Már az elsô kétszintû évben miénk

lett a legjobb az írásbeli új érettségi a térségben, és az összeredmények

alapján bekerültünk az ország 30 elsô gimnáziuma közé. Igazán

azonban arra vagyunk büszkék, hogy a hozzáadott érték – az tehát,

amit ignáci pedagógiánk a gyerekek hátteréhez és adottságaihoz

hozzá tud tenni – nálunk a legmagasabb a térségben.

A jezsuita pedagógia megfogalmazásának klasszikus hármasa

küldetésünk lényegét ragadja ki a három ’c’ betûs latin szóval:

Competencia, Compassio, Consciencia.A competencia a szellemileg

felkészült, logikus és kritikus gondolkodásra képes, önálló tanulás

képességét jelenti. A compassio jelentése, hogy a diák elôkötelezett

hitében és az igazság elômozdításáért, míg a consciencia, azt hogy

fejlett lelkiismerettel elfogadja önmagát és embertársait, és nyitott

a fejlôdésre. Az elmúlt 15 év arról gyôzött meg minket, hogy

igazi újításunk nem más, mint a hagyományunk.
A mai pesszimista idôkben nagyon fontos, hogy tudjunk érthetô

és támogatható célokat kitûzni magunk elé. Fontos álmodni, fontos

tudni, hogy „ad maiora natus sum”, azaz nagy dolgokra születtünk.

Minderre keresett megoldást az a sokrétû fejlesztési terv, mely

egyszerre érinti a négy osztályos gimnázium és tagozatok indítását,

a százhúsz fôs diáklétszám-bôvülést, bôvülô együttmûködést

a miskolci egyetemmel és térségi feladatvállalást a tehetséggondo-

zásban. E programok az elmúlt két év során elindultak. Utolsóként

idén szeptemberben a matematika, angol és történelem tárgyak

emelt óraszámú oktatása indult el a felsô évfolyamokon. Különösen

hálásak vagyunk azért, hogy sok egyéni adományból éppen az elmúlt

nehéz évben négy új tantermet, új könyvtárt és drámatermet,

illetve új adminisztrációs részt alakíthattunk ki, és egyben

elhelyezésére került az elsô 11 geotermikus szonda a takarékos

fûtés számára. Köszönet érte!

SZOLIDARÍTÁS A JEZSUITA GIMNÁZIUM
DIÁKJAIÉRT

Az oktatás minôségének fejlesztése mellett ma különösen nagy

hangsúlyt kap az intézményfenntartás, a szolidaritás azon
diákjainkkal és családjaikkal, akiknek a hétköznapi terhek is

túlsúlyossá váltak. A 2010. évi költségvetés elviselhetetlen terhekkel

sújtja a családokat, az intézményeket és az önkormányzatokat. Hol

szorít a cipô? Az oktatás ingyenességének terhét az intézmények

hordozzák, hisz az állam úgy ír elô minôségi és szociális elvárásokat,

hogy közben az ennek alapjául szolgáló normatíva évrôl évre csökken,

immár évek óta. Közben a tankönyvkiadás piaccá vált, míg

az étkezés költségét az intézmények igyekeznek továbbhárítani…

Jezsuita nevelésünkben éppen ezért fontos, hogy a diákjaink

megtapasztalják a szolidaritás értelmét. A határon túli vagy a térségi

hátrányos helyzetû iskolák számára rendezett gyûjtéseink, a felsôs

diákok egész éves Arrupe Szeretetszolgálata, és mindezen programok

lelki és szellemi tudatosítása hozzásegít ahhoz, hogy hétköznap-

jainkban jelen legyen a cselekvô együttérzés. Ezt a programot
immár mintegy tucatnyi iskola vezette be az elmúlt években!

Aki megtanult adni abból, amije van, az méltósággal tud máskor

segítséget elfogadni. A 2010-es évben még sokak számára kell

megteremtenünk a közvetlen segítés útjait, ahol az Ön támogatását

is hálásan köszönjük.

P. Forrai Tamás Gergely SJ
www.jezsu.hu

AMDG

Angol órán



CALASANCTIUS TRAINING PROGRAM

Make a lot, Save a lot, Give a lot”

Pólya Viktor, kollégiumi társam azt mondta nekem 2009 szep-

temberében: ,,Te fogod jövôre megszervezni a Szent Ignác Dísz-

estet. Szerezz hát hozzá elég tapasztalatot!” Így október 28-án

azt a feladatot kaptam, hogy a szakkollégium képviseletében

látogassak el a CTP 15 és a CÖA (Calasanctius Ösztöndíj Alap)

10 éves évfordulója alkalmából megszervezett jótékonysági

estre. Ez korántsem puszta protokollfeladat volt, hanem olyan

élményekkel teli este, amelybôl rengeteg jó ötletet merítettem

és ahol sok barátra tettem szert.

Mi köze van mindennek a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium-

hoz? Kis országban mindennek és mindenkinek köze van egy-

máshoz, így a CTP-nek és a Szent Ignácnak is rengeteg közös

pontja van. Mindkettô egyházi, keresztény értékeket valló

intézmény, közös céljuk ,,társadalmi menedzserek”, felelôs

felsôvezetôk képzése. Eközben a két szervezet sok közös

öregdiákkal rendelkezik!

Délután 5 órakor egy misével vette kezdetét a Szent Margit

Gimnáziumban megrendezett adománygyûjtô est, melyen egy

fantasztikus hangú hölgy kísérte önmagát csembalón. Rövid

szünet után 7 órakor leültettek bennünket a díszteremben, ahol

elsôként Forgách Péter, a Program alapítója beszélt szervezete

múltjáról és jövôjérôl, majd Sebestyén Márta koncertje követ-

kezett, aki reneszánsz dalokból álló elôadással szórakoztatta

a közönséget. A fogadás elôtt került sor az árverésre a CTP egyik

volt ösztöndíjasának vezetésével. Többek között eladásra került

egy Papp László kezérôl készült röntgenkép, egy fontainebleau-i

öttusa aranyérem 1971-bôl, melyet Balczó András ajánlott fel,

de Melocco Miklós két mûvéért is folyt a licitálás.

A gála során patrónusom és instruktorom Borka Balázs és Kóder

György, régi CTP ösztöndíjasok voltak. Borka úr a program

tesztalanya, késôbb Ulrich Atya partnere volt a legelsô Szent

Ignác Díszest megszervezésében. Kóder úrban pedig egy Szent

Ignác-os öregdiákot köszönthettem.

A méltán hibátlannak mondható est után álljanak itt az alapító;

Forgács Péter megfontolandó szavai: ,,Érj el sokat, Élj

mértékletesen, Adj vissza a környezetednek”.

Fónai Dániel
kollégista

VII. SZENT IGNÁC DÍSZEST 2009. XI. 5.

Nos, Kóder Gyuri és vele több öregdiák vendége volt az immár

7. alkalommal megrendezett Szent Ignác Díszestnek is, melyet

ezúttal a rend központjában, a Párbeszéd Házában tartottunk meg.

Az ötletet a törzsvendégek és az idén elôször hozzánk csatlakozók

egyaránt elismeréssel nyugtázták. Programunk talán nem volt

olyan színes, mint a CTP-é, de mindenért kárpótolt díszvendégünk,

Ritoók Zsigmond, az MTA tagja, aki olyan meggyôzôen beszélt

a klasszikus mûveltség aktualitásáról a XXI. században, hogy

több vendég mindjárt megkérdezte, miért nem indítunk ilyen

kurzust a szakkollégiumban? Amit fontolgatunk. Az estet a hûsé-

ges Benyus testvérek klasszikus zenei kamerazenekara varázsolta

hangulatossá. A vendégeket mind a felszolgáló kollégisták ele-

ganciája, mind a két szakács, Hrotkó Bence és Tényi Tamás

– ugyancsak kollégisták – remek konyhája elbûvölte. A jó hangu-

lathoz a francia nagykövet ajándéka, a kitûnô francia pezsgô,

és a legendás borkurzus óta támogatóink közé számító Kézdy

Dánielnek, a Vinoport lapigazgatójának ajándék borai is hozzájá-

rultak. S mindez egyúttal költségkímélô volt, így az estet eddig

760 ezer forint tiszta nyereséggel zárhattuk, ami 10 újabb ösztön-

díjat tesz lehetôvé. A kollégiumi vezetôség pedig a felejthetetlen

este szervezôjének, Pólya Viktornak, Pro Collegio ösztöndíjat
ítélt oda, együtt a tavalyi est szervezôjével, Alakszai Zoltánnal.

A VIII. Díszest színhelye ismét a Párbeszéd Háza lesz,

2010. november 5-én – érdemes elôjegyezni.

Kiss Ulrich SJ
rektor
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