
Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy 

ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó 

szentmiséje szeptember 1-jén, csütörtökön a 800 órakor 

kezdődik. A szentmisét Varga László megyéspüspök úr 

mutatja be. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 11-én, 

vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Az esztendő fele eltelt, ha tehetjük, az egyházi adó befizetésével 

tegyünk eleget az egyházi kötelezettségünknek.  

Az egyházközség és az iskola közös szervezésében Családi 

napot tartunk szeptember 24-én, szombaton, ez évben 

Bábonymegyeren! A családi napunkat ez évben Bábonymegyer 

Község Önkormányzata is támogatta 200.000 Ft-tal, amit hálásan 

köszönünk. A főzőversenyre családok, iskolai-óvodai 

osztályok-közösségek illetve baráti társaságok jelentkezését 

várjuk, amelyhez a húst ingyenesen biztosítjuk. Jelentkezni a 

plébánia elérhetőségein, illetve a katolikus iskolában és 

óvodában lehet. 

      Sifter Gergő h. esperes-plébános 

eszközökkel lehet játszani (mely játékok végén 

megdicsérhetjük, hogy milyen gyorsan rakta ki, rajzolta le, 

nyerte meg…). Szaladgáljunk, kergetőzzünk, birkózzunk, 

ölelkezzünk és nevessünk, nevessünk, amíg csak a hasunk 

bírja. Beszélgessünk, vegyünk észre, csodálkozzunk, 

vizsgálódjunk. Már egészen kicsi korában. Később is 

beszéltessük, és mi magunk is meséljünk, hogy mi történik a 

munkahelyünkön, így a csemete is könnyebben osztja meg 

velünk, mi történt az óvodában, iskolában. 

Mindamellett, hogy megmutatjuk gyermekünknek, milyen 

csodálatos a világ, nagyon figyeljünk arra, hogy ne 

szorítkozzunk csak a jó dolgokra, mivel egy kellemetlen 

érzelmi helyzet éppúgy tehetetlenné teszi, ha egész életében 

azt hitte, a világ csupa szép és jó. Szabad látni, hogy otthon is 

vannak apróbb feszültségek, hogy néha anyával is megesik, 

hogy kellemetlenül érzi magát a munkahelyén, sőt, van, hogy 

apa is legszívesebben csak csapkodna dühében. Látnia kell, 

hogy ilyen dolgok is megesnek, de anya és apa elsimítja a 

vitát, a kellemetlen érzések feloldhatók és a düh is levezethető.  

A cél ugyanis nem az ilyen érzelmi helyzetek elkerülése, 

hanem hogy a gyermek tudja és akarja is kezelni ezeket, ha 

szembekerül velük. Ennek kialakításában pedig a szülők 

felelőssége roppant nagy! Nagyon fontos, hogy hadd legyen 

gyerek a gyerek! És néha, olykor-olykor mi magunk is 

megengedhetjük magunknak, hogy kicsit kiessünk az unalmas, 

követelőző, felelősségteljes felnőtt szerepéből. 

Legyünk mi is gyerekek és élvezzük ki a közösen eltöltött 

perceket ezen a héten is!  

forrás: Laudetur, internet 

Egy ideje a tudomány felfedezte, hogy nem csak az értelmi 

intelligencián múlik a siker és a boldogság, azonban lassan 

épül be a köztudatba, egyszersmind a nevelésbe.  

Az iskola, de már az óvoda is az IQ-t fejleszti: versek, mesék, 

dalok megtanulása, száraz adatok bemagolása, matematikai 

képletek, megoldási stratégiák - különórák, sportok, extrém 

leterheltség. Mindezt ráadásul mérhető eredményekké is 

alakítja az oktatás dolgozatok, tesztek, versenyek formájában. 

Mégis, már az óvodások tehetetlenül lefagynak, ha valaki 

elveszi a homokozóban a lapátjukat. 

Itt lép képbe az EQ - ahhoz ugyanis, hogy saját és társaink 

érzelmeit érteni és kezelni tudjuk, érzelmi intelligenciára van 

szükség. Magas értelmi intelligenciával a logikus 

megoldásokat gyorsan megtaláljuk ("kicsavarom a kezéből a 

lapátot…"), az értelem, a tervezés, az objektivitás kiválóan 

működik. Azonban a szociális készségek - empátia, 

indulatkezelés, kötődések, érzelmek, csapatban vagy családban 

működés - ezek bőven lehetnek döcögősek a magas IQ dacára.  

Az érzelmi intelligencia tanulható, de érdemes minél korábban 

elkezdeni, egy bizonyos kor után már csak szerény 

eredményeket remélhetünk. Nincs rá tankönyv vagy 

módszertan, de jó hír is van: semmilyen speciális eszközt nem 

igényel.    

Szülőként is sokat tehetünk azért, hogy gyermekünk érzelmi 

intelligenciája magasabb legyen! Bár a mai világban a 

kivitelezés nehezünkre eshet, maga a megoldás végtelenül 

egyszerű: forduljunk a gyermek felé. Beszélgessünk vele, 

hagyjuk, hogy meséljen és meséljünk mi is. Nem csak 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Jóságodban, Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 29., hétfő: 1800 Tab - Augusztus 31., szerda 700 Tab 

Szeptember 2., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 4., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 800 és 1800 

Szeptember 5., hétfő: 1800 Tab – Szept. 7, szerda: 800 Tab  

Szeptember 9., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 11., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Megyer - Tab:1100 és 1800 – 1300 Zala  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Érzelmi analfabétákat nevelünk? 

 


