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Kápolnaszentelés és szobormegáldás Siklóson

Három maradandó értékkel gazdagodott szeptember 28-án a siklósi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola. Udvardy György pécsi megyéspüspök felszentelte a Jézus Szíve-kápolnát, 
megáldotta az intézmény aulájában elhelyezett Mária-szobrot és az iskola felújított 
tornatermét.

A siklósi iskola közösségének régi álma valósult meg, amikor idén nyáron kápolnát alakítottak ki az 
épületben. 1921 és 1948 között az intézmény polgári leányiskolaként működött, a nevelési feladatokat 
a kalocsai iskolanővérek látták el. Ebben az időszakban már volt kápolna az iskola falain belül, de azt az 
államosítás után megszüntették. A régi kápolnát Jézus Szíve tiszteletére szentelték, ezért döntöttek úgy 
az iskola pedagógusai, hogy az újat is Jézus szent szívének és személyének ajánlják.

A kápolna felszentelése után Udvardy György megyéspüspök megáldotta az iskolának adományozott 
Mária-szobrot. Az idei tanévben a Pécsi Egyházmegye öt köznevelési intézményében helyezik el Illyés 
András szobrász domborművét, amely a máriagyűdi kegyszobor gondolati és formavilágát idézi. A 
siklósi iskolában Batki Ottó igazgató mondott köszönetet a műalkotásért, amely az épület aulájában 
látható. A szoborral Szűz Mária jelenléte tapinthatóvá válik majd az intézményben, és így minden nap 
tudatosul a tanulókban és a tanárokban az egyházhoz tartozásuk.
Az ünnepség zárásaként az intézmény felújított tornatermét áldotta meg a főpásztor. A három hónap 
alatt, kormányzati és egyházmegyei támogatásból elvégzett munka 21. századi épületté varázsolta a 
60-as évek hangulatát idéző tornatermet.

Fotó: Loósz Róbert
Pécsi Egyházmegye

Kiemelkedő pedagógiai munka a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Az Oktatási Hivatal nyáron megjelent közleménye szerint a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
ismét bekerült a legjobban teljesítő, a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő intézmények 
közé. A rangsort a 6. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit vizsgáló 
mérés alapján állapítják meg.
Az Országos kompetenciamérés elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az 
objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és lehetővé teszik, hogy az intézmény 
vezetői, a fenntartó, és nem utolsósorban a szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely 
alapján össze tudják hasonlítani az iskolák teljesítményét.A legalapvetőbb információ a tanulók 
szövegértési és matematikai teljesítményét jellemző iskolai, telephelyi átlagpontszám. Ebből kiindulva 
mindenki meg tudja ítélni, hogy egy adott iskola hogyan teljesít az országos átlaghoz, illetve a hozzá 
hasonló méretű, elhelyezkedésű és típusú iskolák átlagához képest. Ugyanakkor egy iskola 
teljesítményét, és az ott folyó pedagógiai munka nehézségét és minőségét valójában nem a rangsorban 
elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy egy tanári kar milyen társadalmi összetételű és 
milyen előzetes tudással rendelkező tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő 
eredményt. Az Országos kompetenciamérés telephelyi jelentései a hozzáadott pedagógiai értéket leíró 
adatok segítségével erről a teljesítményről is számot adnak.
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Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi helyzete és iskolai teljesítménye 
között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján megbecsülhető a csoport 
várható tanulmányi teljesítménye. Az Országos kompetenciamérés adatai alapján a siklósi Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola rendszeresen jobb eredményt ér el, mint az a családi háttér alapján várható 
volna, így jelentősen hozzájárul tanulói esélyeinek növeléséhez, társadalmi helyzetükből adódó 
hátrányaik leküzdéséhez.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Camino del Norte
 2016. júl. 2. 17. .nap:  Soto de Luina-Cadavedo  

 Korán keltünk, hétre menetkészek voltunk. Annának szépen gyógyul a lába, már nem is fáj, sokkal 
kevesebb a kötöznivaló rajta. A Bertholdtól kapott készleteink igencsak megcsappantak, már alig 
van kolloidos tapasz és ragasztó is.  A nyilakat követve megint sikerült tennünk egy tiszteletkört, 
amelynek a végén visszaértünk az albergue-hez. Nem csak mi voltunk ilyen birkák, hanem akadtak 
követőink is. Ma nem a kagylók vezettek, hanem a sárga nyilak. A Camino del Costa-n mentünk, 
ahogy a tegnapi hospitalero tanácsolta. Országúton indultunk, aztán nagyon hamar egy jó sáros és 
meredek erdei úton találtuk magunkat. Mire felkapaszkodtunk elkezdett az eső szemerkélni, fel 
kellett húzni az esőkabátokat és az esővédőket a zsákokra. Az eső hol eleredt, hol elállt. Az 
esőkabátokban izzadtunk rendesen, ezért inkább levetettük, a szemerkélő eső kevésbé volt 
kellemetlen, mint a dunszt, amiben a kabátok alatt voltunk. Szinte egész nap erdőkben 
gyalogoltunk. Számomra a mai nap volt a legszebb az összes eddigi közül! Hét patakon mentünk át. 
Előbb leereszkedtünk egy mély völgybe, itt átlépdeltünk egy patakon (nagy köveken, farönkökön, 
csak úgy a vízben, mikor mi adódott éppen). A völgyekben mohos kövek, páfrányok, öles tölgyek, 
rohanó patakok, illatos, párás levegő, sejtelmes félhomály…. Mintha csak a Kelemen-havasokban 
bóklásztunk volna, a Bisztra völgyében, a Galonyában… Miután átlépdeltünk a patakon fel kellett 
mászni a következő hegyre. A kaptatók jó dagonyásak voltak, de ilyen apróságokkal már nem is 
törődünk. Világéletemben undorodtam a sártól, biztosan azért „kaptam” ezt a sok sáros utat, hogy 
meg tudjak barátkozni vele. Sikerült!  Miután felkapaszkodtunk, a gerincen szép erdei ösvények 
vezettek át. Itt fent inkább eukaliptusz-erdők voltak, néha megvillant a tenger is. Miután 
végigsétáltunk a gerincen következett egy újabb ereszkedő. Még nem láttuk, de már hallottuk a 
patak csobogását, aztán mintha újra a Bisztrában találtuk volna magunkat! Páfrányok, kövek, 
rohanó patak!... Mindezt hétszer a húsz kilométeren! Néha kereszteztük az országutat, a sokadik 
völgy után már szinte jól esett egy kis civilizáció… Mivel minden nedves volt a párától, a szitáló 
esőtől, egy buszmegállóban ültünk le enni. Mialatt ettünk szakadni kezdett az eső! Vissza kellett 
vennünk az esőköpenyeket, ha nem akartunk bőrig ázni. Nagyon jó volt a hangulatunk, ezeken a 
csodás tájakon nem is lehetett más, még az eső se tudta kedvünket szegni! Annának már nem fájtak 
a vízhólyagjai, ez külön öröm volt!  Az esőköpenyekben a felhúzott kapucni alatt eléggé viccesen 
néztünk ki. A lányok énekeltek, táncoltak a szakadó esőben, sokat nevettünk. Tán az ötödik 
patakmederhez ereszkedtünk le éppen, amikor megpillantottuk a tengert, és egy ösvényt, amely 
oda vezetett. Kicsit, de csak egészen picit gondolkoztunk, hogy kimenjünk-e a tengerhez (így túl a 
négyszázon az ember már minden lépést meggondol…) Kimentünk, és nem bántuk meg! Egy csodás 
köves, sziklás partszakasz tárult elénk, és a haragvó tenger! A Kantábriai tenger mindig haragvó, 
még napsütésben is, nem sokan veszik a bátorságot, hogy megmártózzanak benne... Ott pihentek 
Jost-ék is. Aznap többször is találkoztunk, de nagyon örültünk, hogy ezt a szép helyet is együtt 
csodálhatjuk meg! Jó sokáig időztünk itt, csodáltuk a sziklákat, a tengert, hallgattuk, ahogy a 
hullámok görgették a köveket. „ The rolling stones”, jegyezte meg Jost, akiről már tudjuk, hogy 
Henry-nek hívják, a feleségét pedig Henemy-nek. Összeszedtünk egy pár gyönyörű kavicsot. 
Nagyon vissza kellett fognunk magunkat, hogy ne pakoljuk tele az övtáskánkat és a zsákunkat, 
hiszen még pár száz kilométer előttünk áll! Indulni kellett volna, de nagyon nehéz volt elszakadni 
ettől a varázslatos helytől. Megkönnyítette a dolgunkat, hogy megjelent a tegnapelőtti 
fagylaltkelyhes osztrák nő, és nem igazán volt kedvünk vele bájcsevegni. Az Út felvitt a tenger fölötti 
magas sziklák tetejére. Nagyon sokáig ott ballagtunk a lélegzetelállító panorámát csodálva. Még két 
patakvölgyön keltünk át mire megérkeztünk Cadavedo-ba. Mindjárt a falu elején volt a „municipal” 
szállás, de mi továbbmentünk.  Még Santa Cruz de Bezana-ban kaptunk egy listát a hasonló 
szellemiségű adományos szállásokról, ilyen volt a Casa Belén Cuerres-ben, a La Ferrería Amandiban, 
és a listán szerepelt a Cadavedo-i szállás is. Majdnem lementünk a térképről, mire megtaláltuk. 



Rózsafüzér imaszándékok

Október hónapban a közösen végzett rózsafüzér imádságokat a következő 
szándékokra ajánljuk fel:

Október 2.   Hétfő                       
Október 3.   Kedd                       
Október 4.   Szerda                    
Október 5.   Csütörtök                 
Október 6.   Péntek                     
Október 7.   Szombat                   
Október 8.   Vasárnap                  
Október 9.   Hétfő                         
Október 10. Kedd                        
Október 11. Szerda                     
Október 12. Csütörtök             
Október 13. Péntek                   
Október 14. Szombat                
Október 15. Vasárnap                
Október 16. Hétffő                  
Október 17. Kedd                    
Október 18. Szerda                  
Október 19. Csütörtök              
Október 20. Péntek                    
Október 21. Szombat                
Október 22. Vasárnap              
Október 23. Hétfő                    
Október 24. Kedd                    
Október 25. Szerda              
Október 26. Csütörtök            
Október 27. Péntek                
Október 28. Szombat              
Október 29. Vasárnap            
Október 30. Hétfő                 
Október 31. Kedd                  

A püspökökért.
A rózsafüzér imádkozókért.
Az egyházért.
Ferenc pápáért
A családokért.
A házasságokért.
Magyarországért, a magyarokért.
Az édesanyákért.
Az édesapákért.
A nagyszülőkért.
A keresztszülőkért és a bérmaszülőkért.
Az egyedül maradottakért.
A zarándokokért és úton levőkért.
A jegyesekért, a házasságra készülőkért. 
Az özvegyekért.
A nevelőkért és a tanárokért.
A megtérésért.
A megújulásért.
A hitben való növekedésért.
Az irgalmasság gyakorlásáért.
A szívbéli megbocsátásért.
Magyar hazánkért.
A szerzetesekért.
A pécsi egyházmegyéért.
A katolikus iskolákért.
A Lélek gyümölcseiért.(Gal 5,22)
A lelkiségi mozgalmakért.
A Lélek ajándékaiért.
Elődeinkért.
Az ifjúságért.

A regisztrációnál ért a kellemetlen meglepetés, amikor kiderült, hogy nem adományos, hanem 10 
euró az ára! Azt hittem, elsírom magam, olyan mérges lettem! Vacsora nincs, de kapunk reggelit. A 
hospitalera, egy kapzsi, rosszarcú nő, mindenkitől beszedte a pénzt és többet nem is láttuk a nap 
folyamán. Egyáltalán nem érdekelte, hogy mi van velünk, van-e szükségünk valamire… A szállás 
nagyon szűk. Van egy két ágyas szoba, ide fészkeltük be magunkat Rékával. A két másik szobában 
emeletes ágyak vannak, Anna itt kapott helyet, épp a tüsszögős Kopasz fölött.  A konyhában nincs 
tűzhely csak mikró és vízforraló. Van tea és cukor, ez az összes luxus. A fürdőszoba szűk, nyirkos és 
undorító, a zuhanyfüggöny büdös! A tegnapi szállás nagyon lepusztult volt, de ott nem éreztük ilyen 
rosszul magunkat! Ráadásul azért nem kellett 10 eurót fizetni!  A Kopaszon kívül egy ismerős van 
csupán a szálláson, a Casa Belén-ben megismert osztrák lány, egy kedves, mosolygós teremtés. 
Zuhanyzás, mosás után elindultam boltot keresni. Úgy látszik, lassan tanulok: megint a szieszta-idő 
alatt értem oda! A kétszer oda-vissza a boltig általában nekem plusz 5-6 kilométert jelent naponta. 
Mivel nem tudtunk főzni, ma is salátát ettünk tonhallal, a szalámira megszólalásig emlékeztető 
chorizót és lekvárt, a jól bevált étkeinket… A mai luxus a tea volt, bár jól jött volna egy kis potya-
vacsora, amire felkészültünk lelkileg… Holnap, ha minden igaz, lesz reggeli!

20,56 km; úton eltöltött idő: 6ó26p
Dr. Szénás - Máthé Katalin
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A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános  www.siklosiplebania.hu

Októberi programjaink: 

Október 1. Vasárnap    

Október 4. Szerda          
Október  5. Csütörtök   

Október  6. Péntek        

Október 7. Szombat    

Október  8. Vasárnap  

Október 11. Szerda        
Október 12. Csütörtök    
Október 15. Vasárnap        
Október 18. Szerda          
Október 19. Csütörtök      

Október 20. Péntek            
Október 21. Szombat          

Október 25. Szerda             
Október 26. Csütörtök
        
Október 27-28-29 
Október 27.  Péntek           

Október 28. Szombat        

Október 29. Vasárnap       

Október 30. Hétfő               
  

16 óra Szentmise Kisharsányban.
17 óra Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.
17 órakor Elsőáldozói szülői értekezlet a plébánián.
6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.
6 óra Litánia és szentségbetétel a templomban.
18 óra Szentmise a Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.
15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.
15 óra 15 perc Vasárnapi Iskola  hittanosok számára.
16 óra Gyerekmise.
19 óra Felnőtt hittan a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
16 óra Szentmise Nagytótfaluban.   
18 óra 45 perc Bibliaóra  a plébánián.
15 óra Szent Imrés beszélgetés a Katolikus Iskola könyvtárában.
19 óra A Katekumen csoport tagjainak találkozója a plébánián.
18 óra A Házas Hétvége mozgalom területi találkozója a plébánián.
16 óra 30 perc Rosner Zsolt atya könyvbemutatója a Művelődési Házban.
(Máriagyűdi mirákulumos könyv)
Bál a Művelődési Házban.
19 óra Felnőtt hittan a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.

Őszi lelkigyakorlat.  A lelkigyakorlatot Horváth Lóránt atya vezeti.
17 óra Gyóntatás a templomban.
18 óra Szentmise Lelkigyakorlatos beszéddel.
10 órától-12 óráig Gyóntatás a templomban.                                    
(Nikodémus óra. P. Juhos Ferenc SVD  atya és Horváth Lóránt atya gyóntat.)
Területi Cursillós találkozó.
15 órakor P. Juhos Ferenc SVD atya előadása a templomban.
15 óra 30 perc Imaóra a plébánián
16 órakor Szentmise a templomban. 
A szentmisét P. Juhos Ferenc SVD atya mutatja be.
17 óra  Gyóntatás a templomban.
18 óra  Szentmise Lelkigyakorlatos beszéddel.
15 óra Szentmise Kistapolcán
17 óra Gyóntatás a templomban.
18 óra  Szentmise Lelkigyakorlatos beszéddel. 
Ebben a szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét.
18 óra  Ünnepi szentmise annak tiszteletére, hogy a  templom tornyában 
lakó harangokat 90 évvel ezelőtt Virág Ferenc pécsi püspök ezen a napon 
szentelte fel.

Októberi imaszándék

A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a 
tisztelet és jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget 
kaphassanak a közjó építésében.


