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Örömeink az újabb felújítások, fejlesztések 
kapcsán

Idén is volt minek örülnünk, sok felújítás zajlott ezen a nyáron és 
ebben a félévben is.

Az óvodában az új „Csillag” csoport számára egy új termet ala-
kítottunk ki a tornaterem tetőterében, ahol 17 nagycsoportos óvodás kezdte meg iskola előké-
szítő évét kellemes körülmények, új bútorok között.        
A többi csoport számára is játékokkal, fejlesztő eszközökkel, berendezésekkel tettük szebbé 
és tartalmasabbá a mindennapi tevékenységeket.
Megtörtént az óvodai távfűtési földvezeték, a gázkazán, a konyhai gázzsámoly cseréje és a ri-
asztók átszerelése is.

  Megújult az iskolai hangszertároló helység, több tanterem, folyosók, és a hátsó lépcső-
ház. A folyosókon, ebédlőben, és több teremben 81 lámpatest került kicserélésre, így világo-
sabb helységekben tölthetjük el mindennapjainkat.
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   A gyermekek számára kialakítottunk egy játszó kisszobát, mely 
a tanulók számára meghirdetett névadó pályázaton a „Tarka-bar-
ka játszókuckó” nevet kapta. Az udvar további javításai során is 
gondoltunk a szabadidő játékos eltöltésének megsegítésére, ezért 
színes  társasjátékokat  festettünk  a  szükségből  lebetonozott  ré-
szekre. Ezek nagy sikert arattak a tanulók körében, s így még ba-
rátságosabb  lett  udvarunk.   Ahhoz,  hogy  a  segítségre  szoruló 
gyermekeket is nyugodt körülmények közt fejleszthessük, fejlesz-
tő sarkot alakítottunk ki a kollégium területén. Ebben a félévben 
vásárolt újabb 2 laptoppal és 2 projektorral már 7 felszerelt pro-
jektor mellett 2 hordozható is segíti a kollégák munkáját és teszi 
változatosabbá és interaktívvá az oktatást.

 A számítógépteremben is újabb két régi monitort sikerült újra cserélni. Az alapítványaink jó-
voltából újabb hangszereket és kerékpárokat, illetve karácsonyra játékokat vásároltunk.

A kollégiumban 2 nagyszobát sikerült 2-2 kisebbre szétválasztani, valamint egy „kondi-szo-
bát” kialakítani a sportolni vágyók számára, így idén is egy kicsit komfortosabb körülménye-
ket tudtunk biztosítani a lányoknak. 

A keleti homlokzati nyílászárók cseréje a rend támogatása mellett az Oktatásért Közalapít-
vány pályázatán  nyert  8  millió  Ft-ból  valósulhatott  meg.  Októberben az  NKA pályázatán 
nyert újabb 8 millió Ft-ból további nyílászáró cseréket tervezünk a nyáron. Megtörtént továb-
bá a kollégiumi erkély vízszigetelése, a gázvezetékrendszer komplett cseréje, és 2db tetőké-
mény javítása is. 

Sikerült a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzjelző rendszert kiépíteni és  4 db tűzgátló aj-
tót beépíteni. 

Idén is nagyon köszönjük Főapát úr és a rend támogatását, segítségükkel sok örömet 
tudtunk szerezni az intézményhez tartozó kisebb és nagyobb gyermekeknek. 

Köszönet 

Köszönetet mondunk minden családnak, akik az intézményen keresztül támogatásukkal 
segítették a vörösiszap katasztrófa károsultjait. Iskolánk és óvodánk 57 000 Ft-ot gyűj-
tött össze és utalt át a rászorulóknak.
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„Szent Margit Szociális Alap”

   Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a „Szent Margit Iskolai Szociális Alap” működése 
mellett ebben a nevelési évben az óvodában is létrehoztuk a ”Szent Margit Óvodai Szociális 
Alapot” az intézmény, a Szülői Munkaközösség és az óvodai alapítvány támogatásával, így 
ingyen étkezést és a csoportok kulturális programjaihoz tudunk segítséget adni a nehezebb 
anyagi helyzetben lévőknek. 

JUBILEUM

Szeretettel köszöntjük ünneplő kollégáinkat:

  Gömöri Miklósné Ulka nénit 25 éves jubileuma alkalmából, 
aki ezt a 25 évet itt töltötte a leánykollégiumban, szeretettel tö-
rődve  nemcsak  a  rábízott  lányok  mindennapjaival,  hanem a 
kollégiumi élet szervezésével is (a vele folytatott interjú a kol-
légiumi részben olvasható).

   Vágner Ágnes tanító kolléganőnket is 25 éves jubileuma alkalmából. Szeretettel, nagy len-
dülettel és ötletekben gazdagon vezeti munkaközösségét és osztályait. A vándortáborok szer-
vezése mellet szívesen alkalmazza az új pedagógiai módszereket, játékokat.

   Garainé Fekete Évát, az óvodai konyhán dolgozó munkatársunkat 25 éves közalkalmazotti 
pályán eltöltött évei miatt.

Decemberben  elköszöntünk  Binder  Antalné,  Erzsi óvónőtől,  aki  megérdemelt  nyugdíjas 
éveit kezdte meg tartalmas, óvodai évek után. 

Köszönjük munkájukat, az Úr áldását kérjük továbbra is életükre, családjaikra, munkájukra!

Késmárki  Tiborné  igazga-
tó

Tisztelt Szülők! 

Intézményi nyílt napot tartunk 2011. február 8-án és 9-én. Sok szeretettel várjuk Önöket!  
Az óvodába és az  általános iskolába beiratkozni 2011. március 9-én és 10-én lehet.
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Lelki felkészülés a tanévre

Értekezletek között, tankönyvosztás után 2010. augusztus 30–án az óvoda, a kollégi-
um, a zeneiskola és az iskola dolgozói közös lelkigyakorlaton vettek részt. Hiszen nemcsak fi-
zikailag (takarítás, osztályok dekorálása), szellemileg (tanmenetek, munkatervek elkészítése) 
kellett felkészülnünk az előttünk álló tanévre, hanem a lelkünknek is utol kellett érnie a tes-
tünket a nyári pihenés után.

A  szentmisét  és  az 
elmélkedéseket  Ga-
radnay  Balázs  atya 
tartotta  a  máriaké-
méndi  Nagyboldog-
asszony  kegytemp-
lomban.  A  szentmi-

sét különösen széppé varázsolta zenetanár 
kollégáink muzsikája. Balázs atya szavait a 
szünetben a templom körül csendesen sé-
tálgatva, padra, fűre telepedve gondoltuk át 
újra. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a 

felhők már gyülekeztek, de a templomkert 
és a környező táj szépségét háborítatlanul 
élvezhettük.  Kora  délután  Kozármisleny 
felé  vettük az utunkat,  ahol  a Két  szekér 
fogadóban finom ebéddel vártak minket. Itt 
a kötetlen baráti beszélgetéseké volt a fő-
szerep. Az eső is csak akkor kezdett igazán 
zuhogni, amikor már az étteremben ültünk. 
A késői ebéd után testileg és lelkileg feltöl-
tődve indultunk hazafelé családjainkhoz

Ajándék nap volt ez, amikor nem mi adtunk, hanem kaptunk. Gondoskodást, lelki támaszt, 
testi pihenőt. Egy jó nagy levegőt vehettünk a rajt előtt...

     Gyöngyiné Fülöp Judit

Családi Nap „újratöltve”

Iskolánk  idén  másodszorra 
rendezte meg a Családi Na-

pot.  Sajnos  az  elsőre  kiírt 
dátum nem jött össze, az eső 
és a hideg erősebbnek bizo-
nyult. A következő időpont, 
ami  szeptember  25-én, 
szombatra volt  tervezve, el-
lenben  tökéletesnek  bizo-
nyult, hiszen ragyogó napsü-
tés,  kellemes  szélcsendes 
idő fogadott mindenkit. Na-

gyon sokan eljöttek az isko-
lából  –  alsóból,  felsőből 

egyaránt  –  és 
aminek  nagyon 
örültünk, az ovi-
ból is egyre töb-
ben 
meg-
tisz-
telnek 
min-

ket.  Számtalan 
színes  program 
várta a család ap-
raja-nagyját:  volt  foci,  íjá-
szat,  lovaglás,  különböző 
kézügyességet  és  logikát 
igénylő  játék,  kézműveske-
dés. Öröm volt  látni a  sok 
felszabadult,  boldog  arcot, 

csillogó szemeket, ahogy fu-
tottak  egyik  helyszínről  a 
másikra.  A nagy lótás-futás 
során, aki megéhezett és el-
fáradt, pihenhetett a büfénél, 
ahol  finom  pogácsa  és  tea 

várta  őket. 
Délben  pin-
cepörkölt  és 
kakaós pala-
csinta  várt 
az  éhes  po-
cakokra.  A 
programot  a 

Drums  and  Piano együttes 
zárta  fergeteges  hangulat-
ban.  Mindenkinek  köszön-
jük a sok segítséget, amivel 
hozzájárultak  a  nap  sikeré-
hez!
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Reméljük jövőre is ennyien és ilyen jó programokkal találkozunk!
        Pintérné Franyó Lívia

Bemutatkoznak új munkatársaink

zeneiskola:

Vassné Papp Viktória 

Papp Viktóriaként  születtem Nagykanizsán,  zenész  család  harmadik  gyermekeként. 
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat Kaposváron végeztem, ezzel együtt a Liszt 
Ferenc Zeneiskola zongora, majd fuvola szakos növendéke voltam 12 éven át. Fuvolatanára-
im Csupor Lászlóné, Csupor László; a székesfehérvári Hermann László Konzervatóriumban 
Drahos Béla; majd a budapesti Zeneakadémián Kovács Lóránt és Bálint János voltak – amit 
Tőlük tanultam és kaptam, azt szeretném továbbadni mindazoknak, akiket most taníthatok. A 
zene mellett Isten és a Családom foglalja el a legfőbb szerepeket az életemben, szabadidőm-
ben szeretek baráti kapcsolatokat ápolni és kézműves apróságokat készíteni.

Klingné Rumann Hildegund

2009-ben költöztünk családommal Székesfehérvárról Pécsre. A város nem volt idegen, 
hiszen itt születtem, s a fehérvári gyermekévek után itt voltam főiskolás és itt mentem férjhez 
is. (Később újra Székesfehérvárra költöztünk.) 4 gyermekünk van. A legidősebb a Művészeti 
Szakközépiskolába jár grafika szakra, a kisebbek pedig a Szent Mór Általános Iskolába tanul-
nak. A sok költözés miatt  eddig több zeneiskolában is tanítottam:  Barcson, Szentlőrincen. 
Jelenleg a Szent Margit iskolában. 7 éves koromban tetszett meg a cselló, és azóta is úgy gon-
dolom, hogy az egyik legszebb hangú hangszer. Gyönyörűen tud énekelni s nagyon fontos 
szerepe van a zenekarban és a kamarazenében is. Egy hangszeren megtanulni játszani komoly 
és hosszantartó feladat. A rendszeres gyakorlásnak néha gyötrelmes percei is vannak. Azon-
ban úgy gondolom, nem véletlen, hogy azt mondjuk: valaki valamilyen hangszeren játszik.
Azt szeretném, hogy a gyermekek is úgy vennék kezükbe hangszerüket, hogy az eltöltött idő 
bár komoly, mégis örömteli játék legyen.

általános iskola:

Husztáné Lovasi Krisztina vagyok, német és hittan szakos tanár.
Pécsen és Veszprémben szereztem diplomáimat.
Jelenleg óraadóként tanítok az iskolában egy csoportnak németet. 
Boldog családban hármas ikreket nevelek.

Horváth Vivien vagyok, az idei tanévben kezdtem el a tanítást a Ciszterci Nevelési Központ-
ban.  Jelenleg az 1.b osztály napközise vagyok, valamint délelőtt testnevelés és énekórát is 
tartok nekik. Mindemellett a 6. évfolyam tanulóival próbálom megszerettetni a biológiát.
Tanulmányaimat 2010 júniusában fejeztem be a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tanító 
szakán és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola hitoktató szakán. Jelenleg a Gál Ferenc 
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Hittudományi  Főiskola Kaposvári  Kihelyezésű hittanár-nevelőtanár  mesterképzésén veszek 
részt.
Szabadidőmben szívesen kirándulok és olvasok.
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