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Pécs Madártávlatból

Március 24-én újabb kiállítás nyílt Ifjúsági Galériánkban. Hámori Gábor fotóművész-, tanár 

"Pécs madártávlatból" c. kiállítása. Először nem sejtettük, hogy mi rejlik e találó cím mögött. 

Különösen érdekes, hogy új szemszögből láttatja Pécs városát. Legjobban a Szent István tér-

ről készült kép tetszett nekünk. (Hiszen sok időt töltünk itt, e téren levő kollégiumunkban.) 

Köszönjük Gábor bácsinak, hogy elhozta hozzánk képeit!         

/Racskó Ramóna, Nagy Zsófia/

Máriagyűdi zarándoklat

Márciusban Ibolya  néni szólt,  hogy a hó-

nap végén -26-án-  Máriagyűdön  szentmi-

sén és  zarándoklaton  vesz  részt  az  intéz-

mény, ahova a családokat is várják. Mivel 

én a környéken lakom és apukámat is rábe-

széltem,  elmentünk Máriagyűdre.  A pécsi 

családok egy külön busszal jöttek, és velük 

együtt érkezetek meg a kollégiumi nevelők 

és az általános iskola tanárai is. A busz tele 

volt, ez jó jel volt számomra. A misét Kiss 

Péter  atya  tartotta.  Engem  nagyon  meg-

érintett, hisz a család számomra a legfonto-

sabb. A misét a családokért ajánlottuk fel. 

Jó volt látni, hogy a kisgyerekek is próbál-

tak bekapcsolódni  a misébe.  Ezután elza-

rándokoltunk a kereszthez, ahol gyertyákat 

gyújtottunk és imádkoztunk a családokért. 

Nagyon jó élmény volt ez a közös zarán-

doklat, és nagyon örülök, hogy ennyi csa-

lád jelent meg. Jó érzés, hogy ilyen fontos 

szerepet játszik a hit sokunk életében.

/Tegzes Zsófia/
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Április 7. - Lelkigyakorlat

Útvesztők a mindennapokban címmel Gál Péter atya érdekes előadásán vehettünk részt. A va-

rázslásról, a new age-ről, a gonosz lélek működéséről hallhattunk tanulságos történeteket. Mi 

diákok nagy érdeklődéssel figyeltünk Gál Péter atya szavaira.

 /Hodován Brigitta/

Jónás Könyve

A Költészet  napját  közösen  ünnepeltük  a 

klubban. Banka Gabriella művésznő külön-

leges előadásának lehettünk fül- és szemta-

núi. Babits Mihály: Jónás könyve c. művét 

adta elő. Az előadás híven tükrözte a bibli-

ai  történetet.  Mindenki  átélte  a  látottakat. 

Köszönjük az előadást.

                   /Győri Zsanett  

Izabella/

CYRANO de BERGERAC a Színházbarátok Körével!

Ebben az évadban a Harmadik Színházban szerintünk ez volt az 

egyik  legjobb előadás.  Mindig örömmel  vesszük,  ha beülhetünk 

egy-egy színdarabra. Nagy élményt jelentett a kassaiak kiváló játé-

ka. Szórakozás mellett irodalmi okításunkat is segítette e klasszi-

kusból modernizált darab.

                               /Darabos Kata, Kelner Noé -

mi, Jaksics Edina/
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Megyei Ki? Mit? Tud?

Képek a kollégium életéből
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Főzőcske szakkör

Zengővárkonyi kirándulás

Támogatóink:

Pécsi Jótékony Nőegylet

Pécsi Harmadik Színház

Köszönjük támogatóinknak, hogy anyagilag és tiszteletjegyekkel segítették az arra rá-

szoruló kollégistáinkat, így megkönnyítették felzárkózásukat!

CiNKe • A Ciszterci Nevelési Központ intézményeinek közös kiadványa • Megjelenik egy tan-
évben kétszer • Felelős kiadó: Késmárki Tiborné igazgató • Szerkesztők: Óvoda – Lovászné Ber-
náth Szilvia; Iskola – Nagy Katalin, Simon Benjámin; Zeneiskola – Szabó Anikó; Kollégium – 
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Huszics Tamara • Arculat: Sebők Zsolt után  szabadon: Ilka Gábor és Széll Marcell • Címünk és elérhetősé-
geink: 7621  Pécs,  Apáca  utca  23.;  Tel.:  72/511-243,  525-516,  315-789;  Fax:  72/315-786;  E-mail:  ciszter-
ci.nk@gmail.com; Honlap: www.cnkpecs.hu
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