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Hétszer-hét ágra szakadt a nap, 
koronás nagy király! 

Tündöklő kincsét bőkezűen osztja, 
jussa mindenkinek jár. 

 
Kapja a harcsa, 
a copfos Marcsa 
és Dani is bőven, 
a kismedencében. 

 
Bohóc a levegő 
a Hortobágyon, 

délibábos pusztán 
tótágast áll, s táncol. 

VII. évfolyam 2013. 5. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Végzőseinknek sikeres érettségi vizsga-
eredményeket, kollégistáinknak, techni-
kai dolgozóinknak és nevelőinknek pe-
dig sok szép élményt és felüdülést hozó 
pihenést kívánunk a nyári szünidőre! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
A jövő a hívőké, nem a hitetleneké és a 
kételkedőké. A jövő a bátraké, akik mer-
nek remélni és cselekedni, nem a kishi-
tűeké és határozatlanoké! A jövő azoké, 
akik szeretnek és nem a gyűlölködőké. 

XII. Pius pápa 
 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Az Isten a szeretet, és aki kitart a szere-
tetben, az az Istenben marad, és az 
Isten is őbenne. 1Jn 4,16 
 

A HÓNAP SZENTJE:   AVILAI SZENT JÁNOS 
Amikor János egy napon bikaviadalon 
vett részt, oly módon hatott rá ez a ke-
gyetlen játék, hogy elhatározta: elhagyja 
a világot és szerzetes lesz. Először 
megkérte szüleit, engedjék meg neki, 
hogy három évig otthon éljen az imának 
és szemlélődésnek. Kéréséhez öröm-
mel hozzájárultak, mert így legalább 
tovább közelükben tudhatták.  
János ezután az alcalai egyetemen ,,a 
művészetek baccalaureusa'' fokozatot 
szerezte meg, majd három éven át teo-
lógiát tanult. Szülei időközben meghal-
tak és tekintélyes vagyont hagytak rá; 
amikor pappá szentelték, ezt szétosztot-
ta a szegények között.  
Sevilla érsekének megbízásából mint 

prédikátor és népmisszionárius kilenc 
éven át bejárta egész Andalúziát. Fiata-
lok és öregek, szegények és gazdagok 
tolongtak prédikációira, az általa előidé-
zett megtéréseket pedig nem is lehet 
elsorolni. János nem ismerte a félelmet, 
amint névrokona, a Keresztelő sem. Ő 
is kipellengérezte a gazdagok és hatal-
masok köreiben található visszás állapo-
tokat, ezáltal sok ellenséget szerzett 
magának. 
Írásaiban némely dolog ma különösnek 
tűnik számunkra, más viszont még ma 
sem veszített semmit kifejezőerejéből és 
eredetiségéből. ,,Semmit sem vásárol-
tunk túl drágán, ha Istent szolgáljuk ve-
le'' - mondta egyszer, és: ,,Ne fordítsuk 
el tekintetünket Istentől, ha nem akarunk 
megvakulni!''  
Jellemző rá a következő epizód: János 
megfigyelt egyszer egy papot, aki ha-
nyagul misézett. A kehely fölött az os-
tyával olyan sebtében és unottan írta le 
a kereszt jelét, hogy Jánosnak megfáj-
dult a lelke. Az oltárhoz ment, úgy tett, 
mintha egy gyertyát igazítana meg, és 
közben odasúgta a papnak: ,,Bánjon 
vele jól; egy jó Atya Fia!'' A mise után 
beszélt a papnak arról a tiszteletről, 
amellyel Krisztus testének tartozunk. A 
pap annyira megilletődött, hogy köny-
nyekben tört ki, mire János átölelte.  
1569. május 10-én halt meg a Córdoba 
melletti Montillában, és az ottani jezsuita 
templomban temették el.  
1894-ben boldoggá, 1970. május 31-én 
szentté avatták.  

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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Május 27-én hétfőn a Szentlélek templomban tisztasági fogadalmat tett 
16 fiatal. Még szeptemberben indult el iskolánkban a Tiszta Szívek Moz-
galma előadás-sorozat. Minden hónapban egyszer érkezett hozzánk egy 
vagy két előadó és a tiszta életről, boldog párkapcsolatokról céltudatos-
ságosságról, vagy épp az érzésekről beszéltek a jelenlevő fiataloknak. 
Ezen előadásoknak a végén került sor a tisztasági fogadalomra. A részt-
vevők nagy része bátran vállalta a házasságig tartó tisztaságot. Így má-
jus 27-én 16.45 órakor már mindenki izgatottan várta a misét melynek 
keretében a fogadalmat letehettük. 17.00 órakor Ferenc atya mellett két 
másik pap megkezdte a szentmisét. Az olvasmányt és a szentleckét a 
fogadalmat tevők olvasták fel. Prédikáció után névsor szerint szólították 
ki a tisztaságot fogadó fiatalokat. Egyenként mentek ki, és a kedves ven-
dég atya az ujjukra húzta a gyűrűt. A gyűrűkbe a következő szöveg van 
belegravírozva: True love wayts azaz hogy az igaz szerelem vár rád. Mi-
kor már mindenki ott állt az oltár mögött, elmondtuk a Tiszta Szívek Moz-
galom tisztasági fogadalmát. Ezek után a mise a szokott menetében foly-
tatódott. Ennek végén a fiatalokat és az atyákat a szervező tanárunk 
Kriszti néni meghívta egy agapéra. Így mindenki átment a plébániára az 
agapé helyszínére, és meglepetten láttuk a sok-sok finomságot: sütemé-
nyeket, szendvicseket és üdítőket, amit már a szervezők előzőleg odaké-
szítettek. Az Apor Iskolában lévő T.Sz.M. vezetője Kriszti néni szívből 
reméli, hogy jövőre is sokan eljönnek erre a nemes célú mozgalomra. 

� Hidász Glória 

Június 4-én kedden hagyományőrző táncházra gyűltek össze a kollégis-
ták. Ezen az estén a határon túli magyarokról emlékeztünk meg. Nándi 
bácsi ennek a történelmi oldaláról mesélt. Majd a Cserfa együttes mold-
vai népzenével szórakoztatott minket. Mi is megtanulhattunk egy népdalt, 
aminek akkora sikere volt, hogy többször is elénekeltük. A népviselet férfi 
részét láthattuk is ami elég egyszerű de nagyon szép: hosszú fehér ing 
és fehér nadrág, melyet egy vastag övvel kötöttek át. Az este folyamán 
természetesen tánclépéseket is tanultunk. � Vitáris Kitti 

Tisztasági fogadalom 

Hagyományőrző táncház 
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Der süsse Brei Märchen 
Ein Märchen der Brüder Grimm 

Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, 
und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, 
und begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und 
schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen: "Töpfchen, koche," so 
kochte es guten, süssen Hirsebrei, und wenn es sagte: "Töpfchen, steh," so 
hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter 
heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und assen 
süssen Brei, sooft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, 
da sprach die Mutter: "Töpfchen, koche," da kocht es, und sie isst sich satt; 
nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiss das Wort 
nicht. Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht 
immerzu, die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann 
die Strasse, als wollt's die ganze Welt satt machen, und ist die grösste Not, 
und kein Mensch weiss sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges 
Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur: "Töpfchen, steh," da 
steht es und hört auf zu kochen, und wer wieder in die Stadt wollte, der musste 
sich durchessen. 
 

Sweet Porridge Fairytale 
A fairytale by the Brothers Grimm Grimm 

There was a poor but good little girl who lived alone with her mother, and they 
no longer had anything to eat. So the child went into the forest, and there an 

aged woman met her who was aware of her sorrow, and presented her with a 
little pot, which when she said, "Cook, little pot, cook," would cook good, sweet 
porridge, and when she said, "Stop, little pot," it ceased to cook. The girl took 
the pot home to her mother, and now they were freed from their poverty and 
hunger, and ate sweet porridge as often as they chose. Once on a time when 
the girl had gone out, her mother said, "Cook, little pot, cook." And it did cook 

and she ate till she was satisfied, and then she wanted the pot to stop cooking, 
but did not know the word. So it went on cooking and the porridge rose over the 

edge, and still it cooked on until the kitchen and whole house were full, and 
then the next house, and then the whole street, just as if it wanted to satisfy the 

hunger of the whole world, and there was the greatest distress, but no one 
knew how to stop it. At last when only one single house remained, the child 

came home and just said, "Stop, little pot," and it stopped and gave up cooking, 
and whosoever wished to return to the town had to eat his way back. 

Mese németül és angolul 



10 

Téves telefon-kapcsolás: 
Halló!!!    Drágám, képzeld, előléptettek, megvan a lakás, az autó és nyertem 

egy világkörüli utat két személyre. Hozzám jössz-e feleségül végre?? 
Hogyne uram, csak legyen szíves…   (a vicc folytatása a rejtvényben található!) 

 
SUDOKU KITÖLTÉSE: 

 

A négyzetháló MINDEN sorában/oszlopában/3x3-as egységében 
szerepeljenek a számjegyek 1-9ig ISMÉTLŐDÉS nélkül! 

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
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Forró Cappuccino - ami több mint csupán egy bögrében gőzölgő ital tejszínhabbal. 

2013. május 30-án csütörtök este ismét kollégiumunkba látogatott 
a Forró Cappuccino zenekar. Az együttes Mórról érkezett, ugyan-
is ott alakult meg ez a közösség, melyet két kapucinus szerzetes 
Marco és Stefano testvér hozott létre hat éve. Innen a nevük is, 
forró mert tüzes lelkülettel dicsérik az Urat, a cappuccino pedig a 
kapucinusból származik. A közösség azért jött létre, hogy meg-
mutathassa az embereknek, hogy hogyan lehet egy jó közösség-
ben, barátok között Istent dicsérni, énekelni, táncolni, egyszerűen 
örülni annak, hogy élünk és együtt lehetünk. Dobokkal, gitárokkal, 
hegedűvel, fuvolával és sok-sok jókedvvel, szeretettel, énekesek-
kel és táncosokkal jöttek hozzánk immáron sokadik alkalommal. 
Megérkezésük után pár perccel már hallani lehetett, hogy nagyon 
jó a hangulat. Olasz, angol, afrikai, francia dalokat énekeltünk és 
hozzá táncoltunk. Sajnos hamar eltelt az idő, de reméljük hogy 
hamarosan újra találkozhatunk velük. A jó hangulatról a honla-
punkon képek is tanúskodnak. „A forró cappuccino egy hír!” az 
öröm híre. Nem azé a röpke örömé, amellyel kábulatba mene-
külsz a félelmeid elől, hanem olyan igazi örömé, amelyben felis-
mered mi a szép a másikban és magadban. Annak az örömnek a 
pillanata, amelyben rájössz, hogy szeretve vagy Istentől. 

� Édes Regina 

A Föld napjáról 175 országban emlékeznek meg. Magyarorszá-
gon 1990 óta. 2009-ben az ENSZ április 22-ét a Föld Nemzetközi 
Napjává nyilvánította. E napon világszerte különféle rendezvé-
nyekkel hívják fel a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására. Kollégiumunkban ezen a napon minden csoport pla-
kátot készített és olyan kérdőívet töltött, melyből kiderült, hogy ki 
mennyire környezetbarát. � Édes Regina 

Forró Cappuccino koncert 

Föld napja 
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Viszlát kedves kollégium, 
Nagyon hiányozni fogsz. 
Most már a nyár hívott, 
S veled majd később találkozom. 
 
Végre elérkezett a nyár, 
S a világ csak ránk vár. 
Nyaralni megy minden család, 
S megpihen végre a fáradt tanár. 
 
Egy tanévnek vége lett, 
Nincsen több lecke már. 
A Balaton part tele lett, 
Kacagó gyerekekkel. 
 
Ezer meg ezer tábor 
Nyitja már kapuit. 
Érzem, s már látom, 
A nyár mindenkit felüdít. 

Kollégiumunkban szinte már hagyománnyá vált a minden évvégén meg-
rendezett sportnap. Ennek legfőbb célja, hogy a diákok kedvet kapjanak 
a sportoláshoz. 
Juci néninek és Péter bácsinak köszönhetően érdekes és játékos felada-
tokat kellett a csapatoknak végrehajtania. Sajnos az idő kissé közbe-
szólt, de ez csak a nézőknek okozott kisebb kellemetlenséget. A résztve-
vők jó hangulatát fokozta a vizes füvön való csúszkálás és a sok esés. A 
verseny eredménye csak a tanévzáró ünnepélyen derül majd ki, ahol a 
győztesek átvehetik a megérdemelt jutalmakat. 

� Sági Anna  

Hidász Glória  
Vakáció 

Illusztráció: Vass Alvina 

Sportnap 
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Bükki 

Nemzeti Park 

 
Az Északi-középhegységnek a többi vulkánikus hegyeitől eltérő földtörténeti 
múlttal rendelkező tagja a Bükk hegység. Nagy részét tengeri üledékes eredetű 
kőzetek, főként dolomit és mészkő építik fel. 800 méternél magasabb fennsík-
ját meredek sziklaszirtek, a Bél-kő, a Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és a többi 
"Kő" öleli körül, melyekről csodálatos kilátás nyílik a hegység déli lábára. A 
park mintegy 95%-át erdő borítja. A bükki erdők közül legelterjedtebbek a cse-
res-tölgyesek, melyeket a magasabb régiókban gyertyános-tölgyesek, majd kb. 
600 méter fölött a hegyvidéki bükkösök követnek. A BNP egyik legérdekesebb 
helye az Őserdő, melynek bükkfái 180-200 évesek. Olyan ritka növényfajok 
élnek itt, mint a tűzliliom, a karcsú- és a moldvai 
sisakvirág, a sárga ibolya valamint az északi sár-
kányfű. A legeltetett hegyi rétek jellegzetes ékes-
sége a nemzeti park emblé- májában is szereplő 
szártalan bábakalács. Az orchideák közül legfél-
tettebb a papucskosbor. Az északnyugatnak lejtő 
gyepek ritka orchideája a légybangó a sokszor 
rovarutánzó orchideáknak nevezett bangó nemzetség egyik legkisebb és leg-
északabbra hatoló képviselője. A nemzeti park rovarvilágának kiemelkedően 
értékes tagja a bükki szerecsenboglárka. A hegyvidékekre jellemző fajok közül 
külön is említendő a havasi tűzlepke, a havasi cincér, az alpesi gőte, a gyepi 
béka, a sárgahasú unka, a fehérhátú fakopáncs és a hegyi billegető. Olyan 
ritka fajok költenek itt, mint kövirigó, a holló, az uhu és a ragadozók közül a 
fokozottan védett parlagi sas, a kerecsensólyom vagy a kígyászölyv. A hazánk-
ban élő denevérfajok szinte mindegyike előfordult már a Bükkben. Egy különle-
ges halfaj is van, a sebes pisztráng. Énekes madarak közül itt él a kövirigó, a 
vízirigó és az őrgébics. Az emlősök közül a hiúz már több mint tíz éve állandó 
lakója a bükki erdőknek. Rokonának, a szintén óvatos vadmacskának jóval 

népesebb állománya él ezen a vidé-
ken. A nagyvadak közül gyakori a 
gímszarvas, a muflon és a vaddisz-
nó. A Bükk-fennsíkon legel a híres 
lipicai ménes. 

Nemzeti parkjaink 
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Zsuzsi és Jancsi édesanyjukkal az állatkertben voltak. Jókedvűen szemlélték az 
állatokat. 
- Nézd azt a pandamackót, hogy totyog! Nem emlékeztet téged valakire? - súgta 
bátyjának Zsuzsi. Jancsi fölnevetett: 
- Az öreg Baráth nénire gondolsz, ugye? Csakugyan van közöttük hasonlóság. 
Hanem még jobb az a fura liba! Ahogy a fejét tartja és körülnéz... Nem Horváth 
Alizra gondolsz, ha látod? 
- Jaj, ez a legérdekesebb, nézd csak! Annak a bakkecskének olyan a szakálla, 
mint Béni bácsinak, a templomból! 
Hosszan időztek a madárházban, ahol egy nagyszemű bagoly nézett rájuk. 
Csak súgva merték mondani: 
- Ez meg olyan, mint a tanárnőnk, Vera néni... 
- Csakugyan, éppen így néz ránk a vastag szemüvegével!  
Nevettek volna, de észrevették, hogy édesanyjuk szigorúan néz rájuk, majd meg 
is szólalt: 
- Ez az állat meg engem emlékeztet valakire - mondta és rámutatott egy magas 
ketrecben gubbasztó ronda madárra. Zsuzsi elolvasta a feliratot: „Keselyű". 
Megütközve fordult anyjához: 
- Kire emlékeztet téged ez a madár, anya? 
- Nem a külseje, hanem a tulajdonságai. Mert a keselyű nem támadja meg az 
erős, védekezni tudó állatokat, hanem azokra les, amelyek betegek vagy 
sebesültek. És azokra emlékeztet, akik szeretik kicsúfolni mások hibáit és 
gyengeségeit. 
Anya tekintete alatt Zsuzsi elpirult, és Jancsi sem érezte magát kitűnően: 
- Ránk gondolsz, anya? 
- Rátok, bizony. Régóta figyelem, hogy micsoda kritikai hajlam fejlődött ki benne-
tek. Amikor pedig az ember a mások gyönge oldalát lesi, szem elől téveszti 
egyrészt annak az embernek a jó oldalait, másrészt pedig a saját hibáit. 
Jancsi bizonytalanul nézett anyjára:  
- És ha csak úgy tréfálkozunk, heccelődünk egymással, az is bűn lenne? 
- Nem mindig - enyhült meg anya tekintete -, olykor egy kis gúnyolódás még 
helyénvaló, ha nem sérti a másikat, vagy ha ugyanakkor saját magunkra is 
irányul. De ha kétség merül föl bennem, hogy a másikat megbántom, in-
kább ne! Ne csúfolódjatok! 
 
 
"ÖNMAGÁVAL TESZ JÓT A SZERETET EMBERE, A KEGYETLEN PEDIG SAJÁT MAGÁNAK 

ÁRT"   (PÉLDABESZÉDEK 11,17) 

Emberek az állatkertben 
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Az iskolai szervezésnek köszönhe-
tően idén is lehetőségünk nyílt, hogy 
elutazzunk Mariazellbe. Már 13. éve 
Bukits Ernő tanár úr rendezi meg ezt 
a gyalogtúrát. A maroknyi magyar 
csapat május 27-én reggel 6 órakor 
indult el egészen Eisenstadtig, ahol 
átszálltunk az osztrákok buszába. 

Innen közösen utaztunk Puchbergbe, ahol már sült kolbászokkal vártak 
minket. Miután mindenki erőt gyűjtött megkezdődött a túra. Az idő kissé 
nedves és szürke volt, de semmi nem szegte kedvünket. Két órán ke-
resztül megállás nélkül sétáltunk, majd egy vendéglőben pihentünk 
meg. A közös ima után ismét nekivágtunk az útnak. Az első nap 
Puchbergből egészen Schwanzeuig sétáltunk. Ott, mi magyarok egy 
idős házaspárnál szálltunk meg. Nagyon aranyosak voltak és a vacsora 
valamint a reggeli is nagyon finom volt. Nagyon jó volt este megpihenni, 
mert aznap 30 kilométert tettünk meg. Másnap már a végső célunk felé 
indulhattunk. A második napon már jobb idő volt. Mindenki élvezte a 
látványt és örült, hogy órák múlva már Marizellben lehet. Igen ám, de 
azok az órák nagyon hosszúnak bizonyultak. Akadtak olyanok, akik ki-
készültek, de a többség hősiesen kitartott és menetelt a cél felé. Dél-
utánra már nagyon meleg lett, ami megviselte a társaságot. Utunk lege-
lőkön, főutakon és patakokon át vezetett, csodálatos környezetben. A 
kidörzsölt sarkak és felhólyagosodott talpak fájdalmát elnyomta, hogy a 
célban egy három csillagos hotel várta, hogy beköltözzünk. A túra vé-
gén jó volt egy kicsit lepihenni a finom vacsora után. A túrát egy közös 
szentmisével zártuk. A hazaköltözés napján kaptunk egy óra szabad 
kimenőt, így mindenki tudott venni egy kis emléktárgyat. Összességé-
ben nagyon fárasztó út volt, de úgy gondolom mindenképpen megérte. 

� Palotás Anna  

Máriazell-i zarándoklat 
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2013 május 9-én kollégiumi nevelőnk Márti néni szervezésével megláto-
gathattuk a Bárczi Gusztáv Gyermekotthont, ahol szellemileg sérült gyer-
mekek töltik mindennapjaikat nevelőikkel együtt. A maroknyi lelkes csa-
pat, élén Márti nénivel felvette a kapcsolatot egy volt kollégistával, Se-
bestyén Eszterrel, aki ott dolgozik. Megérkezésünket nagy izgalom övez-
te, bár nem tudnám eldönteni, hogy melyik fél izgult jobban. A rövid, játé-
kos bemutatkozás annyiból állt, hogy mindenki elmondta a nevét, és hoz-
zá a kedvenc állatát. Ezt követően a kilencedikesek közreműködésével 
énekeltünk néhány vidám dalt. Majd, hogy ne csak bent üljünk, kimen-
tünk és fogócskáztunk, tekeredik a kígyót játszottunk. Akik nem tudtak, 
vagy nem volt kedvük a közös játékban részt venni, több közös témát 
felvetve jól elbeszélgettek. Mivel időnk véges volt ezért a záró énekek 
után búcsút vettünk egymástól és elindultunk, hogy visszatérjünk a kollé-
giumba. 

� Palotás Anna 
 
A gyerekek először félénkek voltak, majd lassacskán feloldották gátlásai-
kat, s mi is. Minden rosszat elfeledve önfeledten játszottunk a gyerekek-
kel, akik még annyira gondtalanok. Szemükben a végtelen boldogság, és 
ragaszkodás csillogott. Szinte fájó volt a búcsúzás. 

� Müller Fanni 

 
Boldogsággal töltött el, hogy az ilyen helyzetű gyerekek is jól tudják érez-
ni magukat, de mégis fájó, hogy ők ilyen sorsot kaptak az élettől. Úgy 
gondolom, hogy csak ők tudják az élet apró örömeit igazán értékelni. 

� Kiss Rebeka 

 
Nagyon boldoggá tesz, hogy láthatom, hogy a hátrányos helyzetű gyere-
kek is ugyanígy élvezik az életet mint mi. 

� Kozák Kimberli 

 
Hihetetlen jó érzés volt csak egy kicsit is szebbé tenni a napjukat. Örül-
tünk, hogy ott lehettünk és megismerhettük azt az oldalukat, amit sokan 
az előítéletek miatt nem értékelnek, vagy nem ismernek. 

� Sallai Eszter 

Látogatás a Bárczi Gusztáv Gyermekotthonban 

7 

Leírhatatlan érzés töltötte el a szívemet, amikor az általánosságban be-
skatulyázott gyermekeket örülni láttam. Ez az öröm színtiszta, szívből 
jövő szeretetet tükrözött. 

� Palotás Anna 

 
Csodálatos érzés volt egy órára belecseppenni az életükbe. Ezáltal rá-
jöttem, hogy rengeteg szeretetet adnak és ez boldogsággal töltött el 
minket.  

� Kocsis Dóra 

 
Először félénken léptünk be az ajtón, de pillanatok alatt feloldódtunk, 
ahogy megöleltek minket ezek a gyerekek. Leírhatatlan boldogság töl-
tötte el szívünket, amit csak mi érezhettünk. Remélem a következő tan-
évben is ellátogathatunk hozzájuk, egy kis vidámságot vinni az életük-
be. 

� Tóth-Kozma Fanni 

 
Nagy örömmel töltött el, hogy beteg gyerekeknél járhattunk, ugyanis jó 
volt azt látni, hogy azok a gyerekek akik más helyzetben vannak mint 
mi, ugyanúgy örülnek vagy még jobban a társaságnak és a játéknak 
mint a többi embertársuk. Úgy gondolom, mindenki megérdemli azt a 
szeretetet amit a Jóisten táplál minden kedves teremtménye iránt.  

� Szele Julcsi 

 
Személy szerint nagyon élveztem fáradtságom ellenére. A gyerekekkel 
sokat énekeltünk és játszottunk. Nagy öröm volt a kicsik arcán önfeledt 
mosolyt látni. 

� Busa Noémi 

 
Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy mehettünk. Otthon az 
egyik tesómnak hasonló betegsége van és nagyon megható élmény 
volt több ilyen gyerekkel játszani. Nekem közvetlen élményem is lett, 
mert az egyik fiú végig a „csajának” hívott. 

� Török Janka 

 


