15 éves fennállását ünnepli a Szent János Apostol
Katolikus Általános Iskola
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Legyen továbbra is a tisztességes, komolyan végzett munka, hívő elköteleződés jele az iskola
– kérte Erdő Péter bíboros Isten áldását a közösségre az iskola 15 éves jubileumát ünneplő
hálaadó szentmisében.

Egész évet átölelő eseménysorozattal ünnepelte 15 éves jubileumát a Szent János
Apostol Katolikus Általános Iskola. Erdő Péter bíboros mutatta be május 21-én,
szerdán az újpesti Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola teljes közössége
előtt a jubileumi hálaadó szentmisét.
A hálaadó szentmisét Erdő Péter bíborossal együtt ünnepelte az iskola
kezdeményezője, Pályi László plébános, Molnár Béla, Rákospalota esperese, a
kerület több papja, az erdélyi testvértelepülés, Gyergyótekerőpatak plébánosa,
küldöttsége.
A szentmise elején Újpest alpolgármestere mondott köszönetet az iskolának
szolgálatáért, és kifejezte a kerület megbecsülését munkájukért.
Homíliájában Erdő Péter köszöntötte az ünneplő közösséget: az iskola minden
tanárát, diákját és a szülőket. Tanulók nemzedékei kerültek ki a rendszerváltást
követően újjászülető katolikus iskolákból. Ezek a nemzedéket másképpen élnek,
gondolkodnak. Fontos, hogy jelen legyenek ma a társadalomban olyan
intézmények, ahol sugározni tudják Krisztus örömhírét, és olyan lelkülettel élnek,
ami emelni tudja az egész társadalmat – hangsúlyozta a bíboros. Visszatekintve az
iskolahálózat kiépülésének kezdeteire, felidézte az indulás alapkérdését: hogyan
lesznek katolikus szelleműek az intézmények, amikor pedagógus nemzedékek
képződtek marxista szemléletben. Az egyházi fenntartású iskola feladatát a 90-es
években született alkotmánybírósági állásfoglalás úgy határozta meg, nem lehet
világnézetileg semleges; küldetéséhez tartozik tehát, hogy elkötelezett legyen a
vállalt hitben. Az eltelt időszak igazolta az Egyház vállalását: már láthatók az
értékes eredmények a nevelésben, az oktatásban is.
Erdő Péter örömének adott hangot, hogy a Szent János Apostol Iskolában éppen a
nevelőmunka eredményeit tapasztalhatta meg látogatásai alkalmából. A bíboros
rámutatott, mennyire fontos, hogy az intézmény megtalálja a helyét a
környezetében, fejlesztéseivel eleven egységgé és egésszé váljon. A család, iskola,
plébánia hármasának egymásra utaltságát hangsúlyozta a nevelés folyamatában
Erdő Péter. Együtt kell alakítaniuk a hitben és a szeretetben a felnövekvő

nemzedéket. Majd sorra vette e három pillér feladatát, sajátos szerepét az
együttműködésben. Az iskola oktat, a liturgikus élet megszervezése a plébánia
feladata, a család, a szülő az elsődlegesen kötelezett és jogosult a nevelésben
dönteni. Figyelmeztetett a családokat érintő nehézség, az időhiány jelenségére, és
buzdított, találja meg mindenki az időt és alkalmat annak átadására, amit fontosnak
tart, szeret. Arra kérte a szülőket, működjenek együtt az iskolával, kapcsolódjanak
be az iskola otthonossá alakításába.
A plébánia szerepéről szólva Erdő Péter méltatta Pályi atya szerepét az iskola
létrehozásában és megerősödésében. A katolikus iskola nem elszigetelt intézmény,
hálózatot alkot szűkebb-tágabb világunkban: ma világszerte 58 millió diák tanul
intézményeiben. Köztük való testvéri együttműködés is megerősítő tényező, szép
példája ennek a Tekerőpatakkal fenntartott jó kapcsolat. Legyen továbbra is a
tisztességes, komolyan végzett munka, hívő elköteleződés, család-plébánia-iskola
hármasa együttműködésének jele ez az iskola – fogalmazott Erdő Péter. Végül Isten
áldását kérte az egész ünneplő közösség jövőjére.
Käfer György igazgató a Magyar Kurírnak elmondta: Erdő Péter bíboros áldotta
meg a jubileumi év nyitányaként szeptemberben az iskola új műfüves sportpályáját.
Visszatekintve az iskola alapítása óta eltelt időszakra, folyamatosan fejlődésnek
lehetünk a tanúi: 1999-ben 37 gyerekkel és öt pedagógussal indultak négy
évfolyamon, a tanulói létszámuk 250 főre nőtt a nyolc évfolyamon, mára stabil
helyet vívott ki magának az egyházi oktatással korábban egyáltalán nem rendelkező
Újpesten. Az iskola létrehozását Pályi László Újpest-Kertvárosi Szent István
plébánia plébánosa, valamint az esperesi kerültet kezdeményezte. Nagy
lelkesedéssel indult az oktatás – mondta el az első tanév után a Szent Jánost
iskolaigazgatóként irányító Käfer György.
A megépítése óta iskolaként működő 110 éves épületet a rendszerváltás előtt a köré
felhúzott újpesti lakótelep családjai töltötték meg. 1998-ban azonban be kellett
zárni az iskolát a gyereklétszám csökkenése következtében. Ebben a patinás
épületben kapott helyet a Budapest–Esztergomi Főegyházmegye fenntartásával
alapított Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola. Működésünk alatt sikerült
összekovácsolnunk egy olyan iskolai közösséget, melyben érték a tudás, a
szorgalom, egymás tisztelete, s szeretnénk, ha a jövőnket is az a szeretet határozná
meg, amellyel idáig sikerült eljutnunk – fogalmazza meg hitvallását az iskola.
A 15 év az infrastrukturális fejlődés ideje is volt: tornatermük, sportudvaruk,
konyhájuk, a tantermek újultak meg. Az épületben a legnagyobb átalakítás a
kápolna megépítése volt. Heti osztálymiséken, liturgikus eseményeken, de akár a
szünetekben bárki letérdepelhet az Oltáriszentség elé – mondta az igazgató.

A jubileumi év további kiemelkedő eseménye az egyházmegyében meghirdetett
három fordulóból álló, Budapest egyháztörténetét feldolgozó verseny volt. A
hálaadás alkalmát jelentette az iskola számára az egész közösség és erdélyi
testvértelepülésük, Gyergyótekerőpatak közös zarándoklata, melyen a Hősök
teréről jutottak el történelmi és egyháztörténeti nevezetességeinket érintő útvonalon
a Mátyás-templomba és töltötték meg azt a záró szentmisén. A májusi hálaadás
mellett az iskola minden osztálya szerepelésével zajló gála zárja a jubileumi
eseménysort.
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