Intézményünk a 2012/2013-as tanévben ünnepelte
létrejöttének 95., és egyházi fenntartásba való
visszavételének 20. évfordulóját. Az időpont
egybeesett fenntartónk, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye fennállásának 20. évfordulójával is.
Az eseményekre iskolánk gazdag programsorozattal
(versenyek, évkönyv kiadása, iskolatörténeti kiállítás,
jubileumi előadás) emlékezett, amelyet színjátszó
csoportunk, a Szín-kópék Diákszínpad előadása zárt.
A társulat Néri Szent Fülöp és az általa felkarolt árva gyermekek történetét dolgozta fel, és
adta elő „Legyetek jók, ha tudtok!”címmel. Az előadás sikerét, és az általa közvetített üzenet
iránti igényt jól bizonyítja, hogy Kisvárda Város Önkormányzata felkérte intézményünket
2014-ben, a Nyitott Templomok Napján a darab ismételt bemutatására.
2014 őszén pedig a Szent József Gimnázium és a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium
közönsége előtt is bemutatkozhattunk.
A történetről:
A darab a reneszánsz Rómába, Loyolai Szent Ignác és
Néri Szent Fülöp korába kalauzol bennünket. Fülöp
atya, akit Róma 2. apostolaként is tisztelnek,
felkarolja a szerencsétlen árva gyermekeket,
gondoskodik a szegényekről, így befogadja a tolvaj
Cirifischiót, az éles eszű, melegszívű kisfiút is.
Mindeközben pedig igyekszik megőrizni jóságát,
kedvességét és humorát az élet megpróbáltatásai, és a
folyamatosan támadó „gonosszal” szemben. A darab
fő koncepciója tehát a jó és a rossz szemben állása.
- Miért pont engem?- tesszük fel a kérdést bizonyos esetekben. Az ördög mindig a
legjobbakat, a legjobb szívűeket szemeli ki, megérzi, ha valaki veszélyes a számára. Ezért
mondja Fülöp atya a darabban:
„- Legyetek jók, ha tudtok! Mert ha nem tudtok, én
az égadta világon semmit sem tehetek értetek!”
Mi és embertársaink is folyamatosan válaszút előtt
állunk. A jót vagy a rosszat válasszuk? Még az utolsó
pillanatban is van egy lehetőség előttünk, hogy jobbá
tegyük életünket. Ahogy Cirifischionak is, nekünk is
kijár az utolsó esély, miszerint újrakezdhetjük azt,
amit elrontottunk.
A Baloghné Votyku Klára, Dr. Kovácsné Tvergyák Hajnalka, Juhász Béláné átdolgozásában
és rendezésében színpadra vitt történet iskolánk valamennyi korosztályát (óvodás, alsó-és
felső tagozatos, középiskolás) megmozgatta, bizonyítva, hogy „SOLA CARITAS – Csak a
szeretet számít!”

