,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat.
Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)

Egy szép szeptemberi reggelen – mondja Jörgensen egyik mélyértelmű példabeszédében – a
levegő tele volt lengén úszó, finom pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy magas fa
tetején s az apró légi utas, egy kis pók, átlépett fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára.
Azonnal új fonalat bocsátott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához s azután a hosszú
szálon leereszkedett egészén a fa tövéig. Ott terebélyes bokorra akadt s rögtön munkába is
kezdett: hálót kezdett szőni. A hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzákötötte a háló felső
csücskét, a többi sarkát pedig a bokor ágaihoz erősítette.
Nagyszerű háló lett a munka eredménye! Kitűnően ment vele a légyfogás. Hanem pár nap múlva
nem tartotta már elég nagynak a hálót és kezdte minden irányban nagyobbítani. Hála a fölfelé
vezető erős szálnak, ez is jól sikerült. Mikor az őszi hajnalok csillogó harmatgyöngyei
elborították a nagy hálót, olyan volt az, mintha gyönggyel átszőtt fátyol csillogna a bágyadt
napsugárban.
A pók büszke is volt művére! Napról-napra jobban hízott. Pocakot eresztett. Talán már el sem
hitte volna, mily rongyosan, kiéhezve érkezett ősz elején a fának tetejére... Egy reggel aztán
nagyon rossz kedvvel ébredt fel. Amúgy is ködös idő volt, légynek se híre, se hamva; mit
csináljon ilyen szörnyen unalmas őszi napon?
«Legalább egy kis körutat teszek a hálóban – gondolta végre; megnézem, nincs-e valahol
javítanivaló rajta?» Végig is vizsgált minden fonalat, hogy jól van-e megerősítve. Hibát ugyan
sehol nem talált, de kiállhatatlan rossz kedve azért egyre fokozódott.
Amint így járkált duzzogva, hát a háló legfelső csücskén egyszer csak egy hosszú fonálra akadt,
amelyről nem tudta megállapítani, hogy miféle fonál az. A többiről mindről tudta: ez idemegy,
ennek a letört ágnak a végéhez; amaz oda, a tövishez. A pók ismert minden ágacskát és fonalat;
de ez az egy szál mit keres itt? S még hozzá egész érthetetlenül fölfelé megy! Egyszerűen föl a
levegőbe! Mi lehet ez?
A pók fölágaskodott hátsó lábára és sok szemével fölfelé tekintgetett. Hiába! Ennek a szálnak
nincs vége! Akárhogy nézi, ez a szál a felhőkbe nyúlik!
Minél tovább erőlködött a pók a rejtély megoldásán, annál dühösebbé lett. Hogy mire való az a
fölfelé futó fonál? Persze, az örökös légylakmározásban már rég elfelejtette, hogy egy
szeptemberi napon ő maga is ezen a fonálon szállott le! Arra sem emlékezett már, hogy mily
hasznára volt ez a szál, mikor a hálóját fonta s megnagyobbította. Mindezt rég elfelejtette! Csak
annyit látott, hogy itt fölfelé megy egy haszontalan, célnélküli fonál, melynek semmi haszna,
mert a puszta levegőben lóg. – El veled! – kiáltotta végre egészen megdühösödve, s egyetlen
harapással kettészelte a fonalat.
A háló abban a pillanatban összeomlott... és amikor a pók magához tért, bénultan feküdt a
földön a tüskebokor alján s a gyöngyös-ezüstös művészi háló roncsa, mint nedves
rongyfoszlány, csavarodott köréje. Koldus-csavargóvá szegényedett a ködös napon, egyetlen
szempillantás alatt megsemmisült minden munkája, mert nem értette meg a fölfelé vezető fonál
hasznát.
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Tisztelt Szülők!
Olyan időket élünk, amik mindannyiunkat számos kihívás elé állítanak. Ez az év látszólag a lemondások
és az elengedés éve volt. Tizenkettőből két hónapig élhettük normálisnak vélt életünket, és nem is
biztos, hogy értékeltük minden percét. Rengeteg dolog történt velünk, körülöttünk, és minden bizonnyal
bennünk azóta. Megtanultuk értékelni a közösségben töltött pillanatokat, gyermekeinknek önállóságot
kellett tanulniuk, el tudjuk engedni megszokott – és már nagyon hiányzó – programjainkat, megritkultak
a személyes találkozások, egyre inkább befelé fordultunk. Tudjuk-e jól használni ezt az időt? Tudunk-e
türelemmel és szeretettel fordulni egymáshoz? Tudunk-e hálát adni azért az egyszerű fölfelé vezető
fonálért, ami minden földi dolognak tartószála?
Adventbe léptünk. Várakozunk és vágyakozunk. Kívánjuk, hogy valamennyien tudjanak elszakadni a
gondoktól, félelmektől, és kapaszkodni abba az egyszerű, legszentebb fonálba!
VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
Írhatnánk arról, hogy mi minden nem tudott megvalósulni novemberben, de felfogásunk szerint
elsősorban a jóra koncentrálunk, a rosszból is azt emeljük ki, ami előre mutat, így inkább hálát adunk
mindenért és mindenkiért, aki hozzájárul az iskola működéséhez.

A mögöttünk hagyott november szinte végig a járvánnyal kapcsolatos dolgokról szólt. Már a
szünetet követő harmadik napon karanténba került három osztályunk, majd a gimnazisták esetében át
kellett állnunk a digitális oktatásra. Nagy terhet kaptunk ezzel ismét, hiszen pedagógusaink nagy része
több tagozaton is tanít, vagyis jelenléti és online órák váltogatásával kell nap mint nap helyt állniuk.
Hálásak vagyunk munkájukért, elkötelezettségükért!

A jelenlegi helyzetben újra kellett terveznünk beiskolázásra vonatkozó programjainkat.
Kisfilmeket készítettünk, amik a honlapon és az iskola youtube csatornáján láthatók, hogy bárki
bármikor bepillantást nyerhessen tagozataink felépítésébe, életébe. Igazgatói online tájékoztató is volt,
ahol előzetes regisztráció után tehették fel az érdeklődők kérdéseiket. Kérjük, továbbra is vigyék hírét
az itteni közösségnek, munkának, hogy a nehezített körülmények ellenére sokan „jussanak el” hozzánk!

A kicsik házon belül, de nagyon szép lámpásokkal emlékeztek meg a Márton napról, képes
beszámolót a honlapon találnak.

A 8. évfolyam számára alapítványi támogatással megszerveztük a próbafelvételit magyarból és
matematikából, hogy teljességgel autentikus feladatlapokkal „főpróbát” tarthassanak a januári vizsga
előtt. Az eredményekről hamarosan értesít bennünket a szervező intézmény.

A nagyok megírták az OKTV-k iskolai fordulóit, és nagy örömünkre 4 biológia és 1 informatika
dolgozatot tovább is küldhettünk kimagaslóan szép pontszámokkal! Köszönjük a felkészítő tanárok és a
diákok munkáját, további sikereket kívánunk nekik!

Iskolánk most először vállalta, hogy helyet ad az őszi érettségi vizsgáknak. Elsősorban azon
diákjainknak szerettünk volna ily módon segíteni, akik tavasszal lemaradtak az előrehozott érettségikről.
Azzal, hogy vizsgahelyszínné váltunk, nagyon sok külsős érettségizőt is fogadnunk kellett. Ismét
köszönet illeti kollégáinkat, akik már az őszi szünetben is segítették ezt a munkát, és akik a szóbeli
vizsgák során is nagy empátiával és türelemmel látták el feladatukat.

A Bolyai csapatversenyen három diákcsapatunk is igazán szép helyezést ért el, gratulálunk
nekik és felkészítő tanáraiknak!

Az elmúlt héten megkezdődött a pedagógusok tesztelése. Nálunk ez a pénteki napon történt, és
valamennyi résztvevő kollégánk negatív teszteredményt kapott. Értesüléseink szerint ezen a héten is
folytatódik ez.

November hónapban minden hét elején tájékoztatjuk az SZMK vezetőjét az iskolánkat érintő
hivatalos járványügyi adatokról.
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Itt szeretnénk kitérni arra a jelenségre, ami meglehetősen elszomorít bennünket. Vannak
diákjaink, akik családtag érintettsége miatt kényszerülnek otthonlétre, és az otthonlét után félve
érkeznek az iskolába, mert támadó megnyilvánulásokat kapnak társaiktól, sőt sokszor a szülők a szülői
csoportokban egymástól. Úgy véljük, hogy ez nem méltó hozzáállás, senki nem tehet erről a helyzetről!
Az természetes, hogy mindenkiben van félelem, de nem azzal segítünk ezt oldani, ha bántó
megjegyzéseket teszünk egymásra.

Ehhez is jól kapcsolódik a felső tagozaton induló projekt, mely a Bántalmazásmentes övezet
nevet kapta, és melyhez tantestületünk támogatásával pályázatot nyertünk. A program leírását
mellékeljük hírlevelünkhöz, kérjük szépen közreműködésüket, támogatásukat, hogy előrébb juthassunk
a nevelés ezen területén is!

Év eleje óta folyamatosan felülvizsgáljuk intézményi protokollunkat, és a visszajelzések,
tapasztalatok alapján változtatunk rajta. Köszönjük, ha továbbra is segítik munkánkat észrevételeikkel,
melyeket a vezetoseg@wardmaria.hu címre várunk.
Köszönjük szépen leveleiket, megkereséseiket, biztatásaikat! Továbbra is számítunk Önökre,
együttműködésükre!
1.

ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan

Általános iskolai osztályaink jelenléti oktatásban, középiskolásaink digitális oktatásban folytatják a
munkát. A középiskolások számára kiscsoportos konzultációkat szervezhetünk, és ezzel a lehetőséggel
élünk is. November 30-án is ennek jegyében zajlott a lelkinap, amiről pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Ebben az évben nem a megszokott módon zajlanak adventi programjaink, így a Luca napi program
vásár nélkül zajlik, a karácsonyi koncertet sem a templomban halljuk majd, viszont reményeink szerint
osztálykarácsonyok lesznek.
2.

PROGRAMOK decemberben

ALSÓ TAGOZAT
 A testvérosztályok Mikulás-programja rendhagyó módon valósul majd meg.
 December 11. Luca nap. A másodikosok műsorát több részletben nézik meg a gyerekek, majd
búzaültetés és kézműveskedés lesz.
FELSŐ TAGOZAT
 8. évfolyam központi írásbelire való jelentkezésének határideje: december 4.!
Pályaválasztással kapcsolatosan egyéni beszélgetésre van lehetőség. Bejelentkezés a
banhegyi.andrea@wardmaria.hu címen.
GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM
 December 10-ig biztosan digitális oktatás. Megköszönjük, ha ezzel kapcsolatos
tapasztalataikat visszajelzik nekünk a vezetoseg@wardmaria.hu címen!
 December 14-i héten zenei előmeghallgatások lesznek, vigyék hírét a szakgimnáziumunkban
zajló színvonalas munkának!
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Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.
Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.
A megváltó tiszta fényt hoz,
szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.
Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!
(Aranyosi Ervin)

Vigyázzanak Magukra!
Áldott adventet, kegyelmekben gazdag Karácsonyt kívánunk minden wardos Családnak!
A Vezetőség
Következő hírlevelünk 2021. január 4-én jelenik meg.

