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Szent Margit nyomdokain haladva lépésről lépésre…

Intézményünk Védőszentjének ünnepét, január 18-át választottuk újságunk megjelenésének idő-
pontjául, mert hisszük, hogy Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) élete valamennyi kedves olvasónk 
számára példaértékű lehet, és erőt adhat a mindennapi megpróbáltatások közepette is.

Margitot szülei már gyermekkorában Isten-
nek ajánlották. Tizenkét éves korában ezt 
a felajánlást, saját akaratából fogadalmával 
megpecsételi, s így kerül a Szent Domonkos 
szabályait követő női kolostorba. A kolostor 
belső életéről, valamint Szent Margit lelkisé-
géről életrajzírói így írnak: „Szűz Mária bensőséges 
szeretete, a szenvedő Megváltó iránti nagy odaadás, 
valamint a megalkuvás nélküli vezeklő szellem voltak 
lelkiségük jellegzetes vonásai: a szeretet önfeláldozó 
tettei, beteggondozás, bélpoklosok ápolása. Ebben a 
szellemben nőtt fel Margit. Béla király leánya részé-
re új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén 
(Nyulak szigete, ma Margitsziget), Buda köze-
lében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben…  
Ő teljesen szabadon és szívének teljes odaadásával 
szentelte magát az Úrnak. Kétszer is lett volna rá 
lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fo-
gadalma alól. Margit mindkettőt határozottan 
visszautasította. Életének alapszabálya egészen 
egyszerűen hangzik:

Istent szeretni, magamat megvetni,  
senkit meg nem utálni,  
senkit meg nem ítélni.”

Árpád-házi Szent Margitot 1943-ban avatták 
szentté. Szülei példáját követve magunk is sze-
retnénk (édesanyaként, édesapaként, tanárként, 
nevelőként…) a Ciszterci Nevelési Központ 
valamennyi kicsi és nagy gyermekét a meny-
nyei Atya oltalmazó szeretetébe ajánlani az új 
esztendőben is, s szeretnénk napról napra kicsit 
„szentebbé” válni.

„Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek 
jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk a szűzi 
tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemé-
vel egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk 
épségét az üdvös bűnbánattal visszanyer-
hessük!”

(internetes forrás)
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Gondolatébresztő
Színes kavicsok
„Végül – és most farkas anyó nyakán minden 
szőrszál égnek meredt – Farkas apó Mauglit,  
a Békát (ahogy ők nevezték) tuszkolta a középre. 
Nevetve ült ott, és játszadozott a holdfényben 
csillogó kavicsokkal.” 

(Rudyard Kipling: A dzsungel könyve)

A gyermekek szívesen gyűjtenek színes kavi
csokat. Nyitott szemmel járkálnak, s ahol érde
kes alakú, szép kavicsra lelnek, azt begyűjtik, s 
értékes kincsként őrizgetik. Sok gyermek órákig 
képes nézegetni a kavicsokat, játszadozik velük, 
rendezgeti őket.

Felnőtt korunkban úgy taposunk végig a ka
vicsokon, hogy észre sem vesszük őket. Mást 
sem. A gyermeknek nyitott még a szeme a 
szépre. Minden érdekli, mindent észrevesz. Az 
igazán apró dolgokat is. A kavicsokat. Sok fel
nőtt, amikor egy gyermek mutat neki valamit, 
nem is érti, mit mutat a gyermek. Mert ő nem 
látja, amit a gyermek lát. A felhőben a nevető 
szájat, a krokodilt vagy a kavicsban a vékony, 
más színű erecskét, ami olyan, mint a hegyvi
dékek közé ékelt folyó. A gyermek – talán kis 
termetéből adódóan is – nyitott a természet és 
a világ rejtett szépségeire. Felfedező, mindent 
megismerni akaró vágyai sokszor fárasztják a 
felnőtteket. Más a nézőpontja, más szemszög
ből nézi a világot. S ez nem csak arra vonat
kozik, hogy hatalmasnak lát kicsiny dolgokat. 
Arra is vonatkozik, hogy mást és máshogy lát 
a világból. Többet.

Felnőttkorban megváltozik a nézőpont. Szem
ellenzősök lesznek az emberek. Megtanulták a 
világot kis skatulyákba belegyömöszölni, meg
tanultak elemezni. S azt hiszik, értik a világot. 
Okoskodnak, fontoskodnak. S ami a skatu

lyába nem fér bele, az nincs. Vagy felesleges. 
Vagy ostobaság. Praktikus szempontok szerint 
elemzik a világot. Célszerűségi elvek alapján. 
Hasznossági módon. A végtelen világ leszűkül 
egy tudomány részletének részecske szintjére.  
A fennkölt ostobaság. A vélt tudás – amely csak 
holt és hiányos ismerethalmaz – felett érzet bal
ga büszkeség. Mennyi ember mondja lenézően 
a játékra, művészetekre, a másik ember tudá
sára: „Hülyeség! Felesleges piszmogás!”! Ez egy
fajta szegénység. Beszűkülés. Röghöz kötöttség. 
Lecövekelés. Az úton való megállás.

Jobb a gyermeknek. Mert minden ismerete 
megvan ahhoz, hogy boldog legyen. Jézus fi
gyelmeztetése minden esetben érvényes: „ha 
nem lesztek olyanok, mint…”

Kérjük Teremtőnket, adjon nekünk látó sze
meket! Észrevenni a nem praktikus dolgokat. 
S adjon nyitott szívet. Befogadni a nem hasz
nos dolgokat. Örülni a szépnek, csak azért 
mert szép. Leülni egy patak partjára, csak 
azért mert jó. Homlokon csókolni valakit, 
csak úgy. Vagy, ahogyan a gyermekek mond
ják: „Azért, mert!”

Észreveszed a színes kavicsokat? Vagy szé
gyellsz erről beszélni is? Miképpen akarod 
észrevenni kedvesed szemében a bánatot, örö
met, ha egy egyszerű kis kavicsot sem veszel 
észre? A piciny dolgok felnyitják szemünket a 
rejtett szépségekre. A piciny kavicsok tekinte
tünket a csillagokra irányítják.

„Bizony mondom nektek, ha nem változtok 
meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyere-
kek, nem mentek be a mennyek országába.”  
(Mt 18,3)

Gál Károly atya
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Előszó gyanánt
Károly atya gondolatainak margójára…

Kedves Olvasó!
Bárki is vagy, bárhol is élsz, megtisztelő, 

hogy kézbe vetted lapunkat. Nem más ez, 
mint – Károly atya szavait idézve – aprócska 
kavics, amit a tengerparton találtál, és most 
ujjaid között morzsolgatsz, érzed nyirkossá
gát, tökéletlenségét, mégis van benne valami 
varázslatos.

A CINKE újság is olyan, mint ez a kavics. 
Sok ember munkája, ideje, lelke, szeretete van 
benne. És persze hibák is… mert hogy semmi 
nem lehet tökéletes. De hidd el, belülről jött és 
onnan felülről… Mert szerkesztése során hisz
szük, hogy az a szándék vezérelt bennünket, 
hogy adhassunk Neked valami maradandót. 
Pécsi Rita évkezdő gondolatait idézve: belül
ről jött a motiváció, persze a határidők, az új
ság megjelenésének egyre közeledő időpontja 
mint külső motivációs tényező is kapott némi 
szerepet… 

Mert adni muszáj. Nem holnap, hanem 
most. Minden áldott nap, hiszen a Jóisten is 
nap mint nap elhalmoz bennünket ajándékai
val. Hisszük, hogy nélküle ez az újság sem jött 
volna létre. Teréz anyát idézve, csupán „toll 
vagyunk Isten kezében”, amivel Ő írni akar.

Sixtus főapát úr évkezdő gondolataira vissza
utalva szeretnénk felhívni saját figyelmünket az 
alázatra. Sixtus atya szerint az alázat nem mást 
jelent, mint hogy Isten igazságosságát hagyjuk 
érvényesülni személyes életünkben. Egyszerű
en hagyjuk működni a kegyelmet. Újságunk 
szerkesztésekor számtalanszor megtapasztal
hattuk ezt az isteni kegyelmet. Sixtus főapát úr 
arra is emlékeztetett, hogy ezrek sorsáért va
gyunk felelősek… Saját határainkat figyelembe 
véve, de mindenképp felelősek vagyunk a CNK 
nagy családjának tagjaiért. Szülőkért, gyerme
kekért, technikai dolgozókért, tanárokért, veze
tőinkért, fenntartónkért. Mert összetartozunk, 
és bár másmás úton járunk, de ugyanazon 

cél felé halad az életünk, ami sokszor váratlan 
nehézségeket hoz számunkra. Próbatételeket, 
amikor állnunk kell a „sarat”. De tanári (kom
munikációs/konfliktuskezelési) továbbképzé
sünkre visszautalva emlékeztetem magunkat 
arra, hogy ha képesek vagyunk megérteni a 
másikat, ha képesek vagyunk megélni iskolai 
közösségünk összetartozásélményét, akkor 
rájövünk, hogy a másik ember problémája, aki 
mellettünk lélegzik nap, mint nap, egy kicsit a 
mi „problémánk is”, még ha nem is cipelhetjük 
minden embertársunk gondját a vállunkon. 
„Felelősek vagyunk azokért, akiket megszelí
dítettünk” – mondta egykor a kis herceg, egy 
egészen más bolygóról üzenve…

Iskolánkban az idei évet Benedek pápánk 
kezdeményezésére hitünk megerősítésére 
szenteljük. Sok mindenből erőt meríthetünk. 
Például a könyvekből is… Az olvasmányélmény 
erőt adó szerepét hivatott középpontba állíta
ni az intézményünkben meghirdetett KÖNYV 
projekt is. Újságunk mostani száma e két té
makört igyekszik egy kicsit körüljárni, s ezál
tal erőt, reményt, szeretetet adni olvasóinak. 
Ezúton köszönjük a közreműködését minden
kinek, aki bármilyen csekély mértékben is hoz
zájárult újságunk szerkesztési munkálataihoz.  
A legapróbbnak tűnő „kavicsokért” is hála és 
köszönet valamennyiüknek! Elnézést kérünk 
az esetleges hibákért, vagy ha minden jó szán
dékunk ellenére mégis kihagytunk valami fon
tosat. Év végi számunkban igyekszünk ezeket 
korrigálni.

Intézményünk fenntartójának, vezetőségé-
nek, valamint valamennyi munkatársának, 
szülőjének és gyermekének ezúton is sze-
retnénk istentől megáldott, nagyon boldog  
új évet kívánni! 

Tisztelettel: A szerk.  

Első lépések az óvodában
Pedagógiai szempontból elmondhatjuk, hogy 
a beszoktatás nem csupán az a 23 hét, amikor 
elérjük, hogy a gyerek szülő nélkül itt marad az 
óvodában, ez csak a kezdet. Tágabb értelem
ben azt jelenti, hogy a gyermek elfogadja az 
óvónéniket, dadus nénit, egyre inkább együtt
működik velünk, valamint beszokik az óvodai 
napirendbe, hajlandó alkalmazkodni a tevé
kenységek váltakozásához. Ez óriási változás 
a családi közösségekhez képest, mert itt 2527 
gyermek igénye, hangulata, fejlesztése alapján 
döntünk, hogy mit, mikor és hogyan csinálunk. 
Az egyéni akaratot ennek alá kell rendelni, és ez 
néha nehéz. 

Az óvodai életbe való beleszokás egy érési 
folyamat, ami szinte egészen a kiscsoport vé
géig tart, melynek eredménye, hogy a gyermek 
önként hajlandó velünk énekelni, mondókáz
ni, tornászni…

Az új óvodás eleinte csak külső szemlélő, és 
ha kedve van, bekapcsolódik a foglalkozásba, 
máskor meg nem. Ez természetes, megfelel az 
életkori sajátosságoknak. Mi hívjuk őket, de 
nem erőltetjük. A külső szemlélésnek is jelen
tősége van – általában ugyanúgy megtanulja 
az éneket, verset, mintha aktívan részt venne.

Az Óvodai Nevelési Program szerint a ki
csiknek a foglalkozásokat kezdeményezzük, 
melyen a részvétel számukra nem kötelező. Én 
mint óvónő úgy motiválok, hogy az érdekes 
legyen, odavonzza a gyermeket. A belső mo
tiváltságot szeretném felébreszteni, és ezzel az 
önkéntes bekapcsolódást a foglalkozásba.

Ki kell emelni, hogy a gyermek fő tevékeny
sége a játék. A foglalkozásokat ezért játékból 

kezdeményezzük, és játékba vezetjük vissza. 
Az a tapasztalat, hogy a kicsik nagy többsége 
bekapcsolódik ebbe: van, aki végig jelen van, 
más előbb „kiáll”, vagy később csatlakozik – de 
ez normális.

Az óvodai életbe való beszokás eredménye, 
hogy egyre inkább önként és aktívan bekap
csolódik a gyermek a korosztályának megfele
lő tevékenységekbe.

A „Szívecske” csoportunkba idén 13 kis
csoportos jár. Közülük sokan első gyerekként 
léptek ki a családi „puhameleg fészekből”.  
A bemutatkozó szülői értekezleten beszél
gettünk az óvodába lépés, a szülőtől való el
válás nehézségeiről, az ezzel együtt járó lelki 
fájdalmak csillapításáról. Örömmel tapasz
taltuk a szülők nyitottságát és szeptemberben 
a beszoktatásban való együttműködésüket.  
A kicsik szívesen jöttek közénk, érezhető volt 
mögöttük a gondos, felkészítő szülői háttér. 
Ahogy telnek a hónapok, elmondhatjuk, hogy 
jól érzik magukat közöttünk – bár néha hiány
zik nekik az „otthoni fészek” – ami érthető, 
hiszen még kicsik…

Ági óvó néni (3. csoport) 
 

Az elsősök iskolakezdése
Új fejezet kezdődött sok kisgyerek és szülő életé
ben, amikor szeptemberben iskolába indultak. 
Izgatottan várták a társaikat, félősen szoron
gatták anyukájuk, apukájuk kezét, kíváncsian 
figyelték az idősebb gyerekeket, büszkén vi
selték az iskolai sálat, nyakkendőt, és csillogó 
szemekkel követték a tanítóikat.

Rólunk van szó
Bemutatkozunk: kicsik és nagyok…

Minden kezdet nehéz… Erről is mesélünk. Meg arról is, kik igyekeznek megfogni kezünket és rátalálni 
saját, kijelölt utunkra…
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Remek dolog elsős tanítónak lenni, mert 
olyan út elején állhatunk a kisgyerekek mel
lett, amely meghatározó az életükben. Az első 
napok megilletődöttsége után, már ismerve az 
épület zegzugos folyosóit, magabiztos kis csa
pat vált a kicsi elsősökből. 

Hamar belejöttek a tanórák egymást váltó rit
musába, alig várták a tesiórák izzasztó játékait, 
a rajz és technika újabb alkotásait, az ének órai 
ritmuszenekart, a magyar órák betűit és a ma

tek számait. Örömmel hallgatták a hittan órai 
történeteket és az angolnémet dalokat, mon
dókákat.

Ahogy egy jó könyvben, úgy merülünk el 
egyre mélyebbre a tudásban. Együtt írjuk a mi 
történetünk fejezeteit, hol vidáman, nevetve, 
hol fáradtan, de mindig várva az újabb kalan
dokat.

Helstáb Edit (Edit néni)

ezt a szeretetet munkámmal megszolgálni, 
pályám elején tartó óvónőként pedig kedves, 
tapasztalt kolléganőmtől, Erzsi nénitől ellesni 
a nevelés apróbbnagyobb trükkjeit.

Keresztény nevelőként szívesen alkalmazom 
a gyermekekkel való hatékonyabb kapcsolat
teremtés érdekében  Gary  Chapmann  szere
tetnyelv módszerét. Jómagam másodlagos 
szeretetnyelve az ajándékozás. Talán ezért is 
gondolom azt, hogy akkor végzem jól a hiva
tásom, ha sikerül elérnem, hogy a reám bí
zott gyermekek minden nap valamilyen apró 
„ajándékkal” térjenek haza: dicséret, simo
gatás, egy jó mese, beszélgetés, egy ének, egy 
mosoly, apró alkotás, esztétikus csoportszo
ba…  Bármi, amiért érdemes másnap is oviba 
jönni. S talán így is segíteni tudom őket ab
ban, hogy maguk is ajándékozni tudó, társaik
ra figyelő, szeretni képes keresztény emberré 
cseperedjenek. Ehhez kérem minden nap a 
Jóisten segítő kegyelmét, hiszen „minden ado
mány és tökéletes ajándék felülről való.”

 
Szabóné Hosszú Mónika (Mónika óvó néni) vagyok.

Tizenkét éves koromig egyedüli gyermek
ként neveltek szüleim. Már ekkor érett a gon
dolat gyermeki lelkemben, hogy felnőve több 
gyermekes édesanya szeretnék lenni. Mikor 
14 éves koromban elérkezett az iskolaválasztás 
ideje a pécsi Janus Gimnázium óvónő szakára 
jelentkeztem, akkoriban olyan nagy volt a túl
jelentkezés, hogy helyhiány miatt nem vettek 
fel. Így kerültem a Széchenyi Gimnázium né
met tagozatára, amelynek elvégzése után két 
évet dolgoztam német nyelvterületen. Egyegy 
családdal éltem együtt közös háztartásban, és a 
gyermekeik gondozásába, felügyeletébe segítet
tem a szülőket. Visszaemlékezve becsületes, jó
ravaló embereket ismertem meg, mind a szülők 
mind gyermekeik személyében. Röviddel haza
érkezésem után megszületett első gyermekem. 
Fiam nevében megmaradt a német és osztrák 
gyermekek iránti szeretetem, akiknek pajkossá
ga, életöröme örökre a szívemben maradt. 

Gyesen töltött éveim alatt mindig tovább 
képeztem magam. Így történt, hogy második 
gyermekem születése után adódott számom

ra egy nagy lehetőség, hogy felvételizzek a 
Szekszárdi Főiskola óvodapedagógus szakára. 
Éltem a lehetőséggel, és sikerült elvégeznem. 
Ma már tudom, a Jóisten akaratából alakult 
így, és hálát adok, hogy egyegy kudarc után 
megmutatja a helyes utat, amin járnom kell. 
Fiatalabbik lányom óvodába lépése után sze
rettem volna elhelyezkedni választott hiva
tásomban. Elsőként egy családi napköziben 
dolgoztam kisegítő óvónőként. Majd jött az új 
kezdeményezésből született lehetőség. Tavaly 
ide a CNK óvodába a Csillag csoportot vezető 
óvónő mellé kerestek egy délutános pedagó
gust. Így második éve dolgozom Jézus óvodá
jában (kolléganőm szavaival élve). A munkám 
végzése hálával táplálja a lelkem, és köszönettel 
tölti meg a szívem. 

Új nevelők az iskolában

Somogyiné Bárdonicsek Mónikának hívnak, és négy 
lányom van; tizenegy, tizenhat, tizennyolc és 
huszonegy évesek.  A nagyok egyetemisták, a 
kisebbek tizedik és hatodik osztályosok. Vég
zettségem szerint gyógypedagógiai asszisztens és 
kántor vagyok. 2012. augusztus vége óta pedagó-
giai asszisztensként dolgozom az intézményünkben. 
Kedvelt időtöltésem a zenehallgatás, leginkább 
a klasszikus és a romantikus darabokat szere
tem. Szívesen zenélek családommal. Évekig láttunk 
el hangszeres szolgálatot gyermekeimmel Má
lomban, a gitáros és orgonás szentmiséken. Va
sárnaponként továbbra is kántorizálok.

Ha időm engedi, olvasok. Gyakran forgatom 
a Szentírást, valamint Kempis Tamás Krisztus 
követése című könyvét. E két mű jelentős ha
tással bír életemre. 

Mónika néni versét a „Szárnypróbálgató” ol-
dalon olvashatjátok. Szeretettel ajánljuk fi-
gyelmetekbe! Mónika néni személye is nagyon 
szép bizonyítéka annak, hogy mennyi érték él 
és milyen csoda születhet egy csendesebb ember 
lelkében… Sokat tanulhattok tőle, csak figyeljé-
tek!  A szerk.

               

Isten hozott Benneteket! – 
Új diákok, felsőbb évfolyamokon

Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csupán a kiscsoportosok és elsős kisdiákok személyében köszönthe-
tünk új tanulókat intézményünkben. Szeretettel köszöntjük a felsőbb évfolyamokra érkezett tanulóinkat, 
valamint kollégiumunk új lakóit. Szívből kívánjuk mindannyiuknak, hogy találjanak meleg otthonra ná-
lunk, tanulmányaikhoz pedig sok erőt, kitartást kívánunk!

A CNK munkatársai és tanulói 

És akik Titeket szolgálnak, Értetek dolgoznak:
Ovis nevelők:

Csapekné Sümegi Ildikó vagyok.
Pécsett élünk férjemmel és két gyermekünk

kel.  Dénes 11, Barnabás 5 éves, mind a ketten 
a Ciszterci Nevelési Központ intézményébe 
járnak.  Tavaly elvégeztem egy dajka tanfolya
mot Isten sugallatára, amire úgy gondolom, 
elég hamar választ is kaptam. Felettébb örülök, 
hogy sikerült katolikus óvodában elhelyezked
nem, számomra rendkívül fontos a vallás, és 
nagyon szerettem volna gyerekek között dol
gozni. Jelenleg a Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskolára járok, ahol a hitem mellé szeretném 
a teológiai tudást is elsajátítani.

Dr. Nagyné Sellei Krisztina vagyok.
 2011. szeptember 1től dolgozom a 2. szá

mú „Halacska” csoportban.   A Pécsi Püspö
ki Hittudományi Főiskola hittanári szakán 
tanultam, emellett párhuzamosan végeztem 
el Szekszárdon az Óvónőképző Főiskolát.  

A diplomák megszerzése után rövid ideig a Kin
cseskert  Magánóvodában dolgoztam, majd  
6 évig gyesen voltam két kislányommal, Krisztivel 
és Gyöngyivel. Ezután 2011. augusztusáig a 
Bimbó Utcai Óvodában voltam óvónő.

Tavaly ősszel sokan köszöntöttek ismerős
ként új munkahelyemen, hiszen sok szállal 
kötődöm az óvodához, a „ciszteri családhoz”. 
Óvónői gyakorlatomat itt végeztem, diploma
munkámat az itt folyó értékorientált nevelés
ről írtam. Édesanyám nyugdíjba vonulásáig itt 
dolgozott, Gyöngyi lányom a „Gyertya” cso
port ovisa, Kriszti már két évvel ezelőtt „átbal
lagott” a szomszédba, a 3. b osztályban tanul.

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy kaptam le
hetőséget arra, hogy nem pusztán pedagógus, 
hanem hitre nevelő pedagógus is lehetek. Na
gyon jólesett a bizalom és az első perctől ta
pasztalt elfogadás, mind munkatársaim, mind 
pedig a gyermekek szülei részéről. Igyekszem 
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Viszlai-Nagy Eszter vagyok, magyart és angolt tanítok 
az iskolában.

Korábban a Leőweyben, valamint egy buda
pesti kéttannyelvű iskolában dolgoztam. Van 
egy kicsi lányom és egy pici fiam, ennélfog
va hátul is van szemem, és képes vagyok egyszerre 
öt felé figyelni, aminek kifejezetten nagy hasznát 
veszem a tanórákon. A gyerekeim nem sok sza
badidőt hagynak nekem, de ha mégis ráérek, 
akkor legszívesebben kertészkedem vagy olvasok. 
A könyvek amúgy is fontos szerepet játszanak 
az életemben (szakmai ártalom☺), meg is je
lent két könyvem, amit nyelvvizsgára készü
lőknek írtam. Nálam persze sokkal jobban ír 
Janikovszky Éva és Roald Dahl, ők a kedven
ceim, nekik mindent elhiszek. Hit nélkül pedig 
élni sem tudnék.

Várkonyi Andrásnénak hívnak, noha többen ismer
tek már Lónárdt Ildikó néven. 

Életem legjelentősebb eseménye, amit ne
vem változása is jelöl, 2007ben volt. Akkor 
mentem férjhez. Azóta született egy kisbabánk 
(az újság megjelenésekor két éves lesz, Anná
nak hívják).  Születése előtt sokat olvastam 
(nagy kedvencem Tolsztoj és Dosztojevszkij). 
Futottam, volt hangversenybérletem, bicikliz
tem és legtöbbet gitároztam (a klasszikus gi
tártanulást még nagy pocakkal is folytattam), 
sokat kirándultam és nagyokat beszélgettem 
a barátaimmal. Most egyelőre, Annával való 
foglalatosságaink töltik ki időnk legnagyobb 
részét, amit Isten akarataként örömmel elfo
gadunk.  

 
Vágyiné Soltész Katalinnak hívnak. 

Nagyon fontos számomra a hit, a család és a 
tradíció. A bemutatkozás apropóján először is 
az isteni gondviselésnek szeretnék köszönetet 
mondani, hogy szeptembertől ebben a szá
momra érzelmi, családi és történelmi szem
pontból is fontos intézményben taníthatok. Ez 
az iskola számos lehetőséget kínál arra, hogy a 
munkám során nap mint nap gyakorlatban is 
megéljem és megvalósítsam világnézetem há
rom alappillérét: a katolikus hitet, a szűkebb és 
tágabb értelemben vett család közösségét és az 

értékekkel teli, éltető hagyományt. Ennek szel
lemében szervezzük Marcsi nénivel minden 
hónap harmadik szerdáján a taizei imaórákat, 
amelyekre ezúton is szeretettel invitálunk gye
rekeket, szülőket, tanárokat egyaránt. E meg
hitt, közös elmélkedések hangulata soksok 
évvel ezelőtt, a nemzetközi taizei találkozókon 
ragadott meg, és a Hit évében ezt a gyertyalán
gos, gitáros, szívből fakadó Istenhezfordulás 
élményt szeretném becsempészni mindannyi
unk életébe. 

Ez a nyugalom és béke a szabadidőmnek is 
fontos, de sajnos csak ritkán megvalósuló ré
sze. Leginkább akkor élvezhetem, ha a család 
már elnyugodott, és egy izgalmas, német nyel
vű könyvvel magamra maradok a régi bútorok, 
sok titkot tudó csendéletek, fiókok mélyéről 
kiszabadított százéves családi fotográfiák között. 
Ilyenkor csend van, és én lágyan ringatózom 
a betűk tengerében. Nyáron viszont a Bala
tonban ringatózunk, ugyanis ha nyár, akkor 
Balaton, mert „nekem a Balaton a Riviéra…”, 
a felszabadult, vidám hetek, a rokonokkalba
rátokkal átbeszélgetett, szúnyogkergetős esték, 
no meg az elmaradhatatlan badacsonyi boro
zóbarangolások ideje. Itt, Fonyódligeten is 
átölel a hagyomány: még a dédapám építtet
te a nyaralót a parton; régen volt nagyszülők, 
nagynénik, nagybácsik motoszkáló árnyékait 
és ezerszer elmesélt történeteit őrzik a falak. 
Tőlük tudom, milyen volt, amikor még nem 
kezdte el senki menetiránnyal szemben for
gatni a Földet. Meg azt is üzenték, hogy ha tu
dom és szeretném, folytassam ott, ahol nekik 
valamiért abba kellett hagyniuk.

Nevem Kerekes Petra. 
Az 1. a osztály napközis tanítójaként dolgozom 
itt a Ciszterci Nevelési Központban. Tanul
mányaimat a Szent Móri Iskolaközpontban, 
valamint a Kaposvári Egyetem tanító szakán 
végeztem. Emellett harmadéves vagyok a Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészkarán, magyar és 
filmtörténetfilmelmélet szakon. A hit mindig 
is az életem szerves része volt, soha nem volt 
kérdés számomra, hogy hiszeke vagy sem. Az 
Úr és a Vele való kapcsolatom hozzátartozik 

ahhoz, aki vagyok. Nem is tudom elképzelni az 
életemet másképp, mint Vele. Szabadidőmben 
sokat olvasok, valamint nagyon szeretek kis
gyermekekre vigyázni, velük lenni számomra 
mindig feltöltődést, felüdülést jelent.

Molnárné Boda Máriának hívnak, a gyerekeknek 
csak Marcsi néni. 

Hittanfrancia szakos tanárként végeztem. 
Pécsett lakok kis családommal, férjemmel, há
roméves pici lányommal együtt. Tizenhat éves 
koromtól kezdve tanár szerettem volna lenni. 
Csak azt nem tudtam, mit tanítsak. Ezzel néha 
ma is így vagyok. 

Nagyon jól érzem magam az iskolában, ahol 
hittant tanítok és napközizek. A Jóisten aján
déknak élem meg, hogy minden olyan dolog
ra lehetőséget kapok, amit szeretek és szívesen 
csinálok: gitározhatok, szervezkedhetek, írha
tok, énekelhetek, együtt „színjátszóskodha
tok” a kicsikkel, értéket közvetíthetek és jókat 
beszélgethetek a kamaszokkal, akiknek csibé
szen csillog a szemük…

Szeretek zenélni és zenét hallgatni, nagyokat 
sétálni a természetben és szívesen olvasok, ha 
tehetem. Kedvenc könyvem A kis herceg, mert 
úgy érzem, ő tényleg tudja, mik az igazán fon
tos dolgok az életben. Én is igyekszem ezeket 
az értékeket megtalálni, ápolgatni másokban 
és önmagamban is.   

Új „hangok” a Zeneiskola világában… 

Mátrai Mária, gordonkatanár vagyok. 
1972 őszétől  a tavalyi tanév végéig   a Pécsi 

Liszt Ferenc Zeneiskola gordonkatanára vol
tam. Kamarazenét is tanítottam, s növendékeim 
a csellózenekari játék örömét is megízlelhették. 
Sok kedves tanítványt,  hangulatos szereplések 
perceit, izgalmas, szép pillanatot őrzök  emlé
keimben. Nagyon sok tehetséges növendékem 
volt, s igazán akkor éreztem eredményesnek 
munkámat,   ha úgy fejezték be zeneiskolai ta
nulmányaikat, hogy valahol, valamilyen közös
ségben továbbra is muzsikáltak. 

Örültem a hívásnak, hogy itt folytathatom 
zenetanári tevékenységemet. Segítőkész, ked
ves kollégákat találtam itt, sok mosolygós ar
cot. Ezúton is köszönöm  a sok segítséget.  

A kirándulás mellett a zenehallgatás, a közös 
muzsikálás és az olvasás a kedvenc időtöltésem. 
Mostanában  Müller Péter sorait olvasgatom a 
„sorsról és életről”.

Bischof Zsuzsannának hívnak. Fagottművész, klarinét-és 
furulyatanár vagyok.

A diplomáimat fagott szakon szereztem, 
a főiskolát Pécsett, az egyetemet Szegeden 
végeztem. A fagott egy különleges és ritka 
hangszer, ezért is esett rá a választásom a ze
neiskolában. Nagyon közel áll a szívemhez, de 
már a főiskolán tudtam, hogy ha majd tanítani 
fogok, más hangszerekkel is szívesen foglal
koznék, így tanultam klarinét, oboa és furulya 
társhangszer módszertant is. Majd az élet úgy 
hozta, hogy klarinét és szaxofontanárként 
kezdtem pedagógusi pályámat ezelőtt tíz év
vel. Szerencsére most már fagottot és furulyát 
is tanítok a fenti hangszerek mellett. Nagyon 
izgalmas és változatos így a tanítás. Azt is sze
retem, hogy különböző kamaracsoportokat is 
létre tudok hozni kis növendékeimmel. 

Kedvenc könyvem… Nem tudok egyetlen 
könyvet sem kiemelni, mert rengeteg nagy
szerű könyvet olvastam. Az olvasás egy fan
tasztikus dolog. Kitárja számomra a végtelent. 
Különösen kedvelem azokat, amelyeket nagy 
művészek írtak életükről, hányattatott sorsuk
ról, és arról, hogyan segítette őket át Istenbe 
vetett hitük az élet nehézségein.  

 
Dergez Zoltánnak hívnak. 

Pécsett születtem, középiskolába Esztergom
ban jártam a Ferences Gimnáziumba, felsőfokú 
zenei tanulmányaimat Pécsett és Szegeden vé
geztem. Két baranyai zeneiskolában, valamint 
egyházzenei és kántorképző tanfolyamokon 
voltam zongora illetve orgonatanár. Pécsi 
templomokban kántorként is szolgáltam. Orgona
művészként rendszeresen önálló koncerteket 
tartok a Pécsi Advent rendezvénysorozaton, 
valamint az ország több városában, filharmóniai  



CiNKe Rólunk van szó 2013. Január CiNKe Rólunk van szó 2013. Január

8 9

és/vagy egyházi szervezésben. Tagja vagyok 
a pécsi Bartók Béla Férfikarnak és a Lyceum 
templom kórusának mint énekes, valamint 
zongora (orgona) kísérő. Szabadidőmben szí
vesen olvasok, az utóbbi időben leginkább Márai 
Sándor könyveit forgattam.

Vicértes László, gitártanár vagyok. 
Szombathelyen születtem, gyerekkoromban 

hegedültem, majd később gitározni tanultam, 
és ezt a hangszert választottam hivatásomnak 
is. Általános iskolás éveim alatt szüleim vallá
sos értékrend szerint igyekeztek terelgetni. Heti 

Ebben a tanévben érkezett intézményünkbe 
Grósz Bettina, Betti néni, éjszakai nevelőnő. Vele be
szélgettünk.

Kérem, meséljen magáról, honnan jött? Hol vé-
gezte tanulmányait?

Az Alföldről származom, Ceglédről. A Kunszent
miklósi Református Gimnáziumban érettségiz
tem, és a PTE bölcsészkaron magyar és pedagógia 
szakot hallgattam. Idén kezdtem a teológiát, szí
vesen oktatnék hittant. Az idei tanévtől fogva az 
intézményben éjszakai nevelőnő vagyok.

Miért döntött az intézmény és a nevelői pálya 
mellett?

Az egyetemi tanulmányaim utolsó évei során 
már megfogalmazódott bennem a gondolat, 
hogy a tanári pályánál sokkal jobban illik hoz
zám a nevelői hivatás, ami közvetlenebb, szemé
lyesebb, és nincs az iskolai keretek közé szorítva. 
Azért esett választásom a Szent Margit Kollégi
umra, mert fontosnak tartom a keresztény érték
rendet és ennek közvetítését a fiatalok felé.

A misszió célja igen egyszerű, három nagy törté
nelmi egyház egy csapatnyi fiatal tagja különbö
ző fesztiválokon vesz részt – úgy, mint a Sziget, 
a Volt, az EFOTT vagy akár a Hegyalja Fesztivál 
– hogy ott megmutassák, keresztényként sem 
zárkóznak el másoktól, nem ridegek másokkal 
szemben. A misszió további célja az is, hogy az 
egyházak egy másik, fiatal arculatát közvetítsék.

Kétszer is volt lehetősége Franciaországba utazni 
közösségi tevékenységei révén. Mi motiválta, és 
milyen tapasztalatokat szerzett ezek során?

Először a katolikus Chemin Neuf Közösség ré
vén jutottam el külföldre, melyet egy jezsuita 
atya alapított, hogy egy, a világ felé nyitott, élet
szerű közösséget adjon a keresztényeknek. Az 
utazás célja elsősorban nyelvtanulás volt. Má
sodsorban az, hogy megtapasztaljam, milyen 
élni egy olyan közösségben, amelyben családok 
és szerzetesek együtt tevékenykednek Isten or
szágáért. A közösség főképpen lelkigyakorlatok 
szervezésével foglalatoskodik, melyek közép
pontjában elsősorban a fiatalok megszólítása 
áll. Később, az egyetem befejezését követően 
a Bárka Közösség egyikében vállalhattam szo
ciális munkát, ahol testileg és lelkileg sérült, 
valamint egészséges emberek osztják meg min
denapjaikat. Az alapító, Jean Vanier, Krisztus 
példáját követve fogadta be első közösségének 
tagjait, a mai Bárkák pedig ezt a hagyományt 
őrizve szervezik életüket és mindennapjaikat.

XVI. Benedek pápa az idei év során meghirdette 
a Hit évét. Mi a véleménye erről?

Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok közelebbi, 
élhetőbb kapcsolatba kerüljenek a keresztény hittel, 
és emiatt nagyon örülök a Pécsett is tapasz
talható kezdeményezéseknek, mint például a 
Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája által 
szervezett, szerdánként a Csontváry Múzeum 
épületében megrendezésre kerülő hitéleti ren
dezvénysorozatnak.

A beszélgetést készítette: Keszkenyős Ivett  
(Szent Bernát csoport)

És akiktől sokat tanulhatunk…
Huszonöt éve a tanári pályán…
Beszélgetés Alföldi Csabánéval, Gabi nénivel…

Mi is jut eszembe először, ha Gabi nénire gondolok?  
Egy érdeklődő arc és szempár, aki nagyon figyel 
minden apró mozzanatra a tanáriból vagy akár 
a leghátsó padból… 

Talán a szemüveg teszi vagy valami más, 
mindenesetre szeret a dolgok mögé nézni.  
Érzékeny ember, aki megtanulta tanításban 
eltöltött évei alatt, hogy minden pillanat, él
mény, minden jelentéktelennek tűnő részlet 
nélkülözhetetlen üzenetet hordozhat magá
ban. A gyerekek életének, történetének, csa
ládi hátterének megértése nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy munkára bírjuk őket, sőt, hogy 
megszerettessük velük a munkát.

Honnan gondolom mindezt? Hát onnan, 
hogy nem is olyan régen együtt gubbasztot
tunk a tanáriban a tábla alatt, s Gabi néni el
mesélte néhány gyerek történetét, akikről első 
pillanatban csak annyit érzékel az ember, hogy 
kezelhetetlenek, hogy megbontják a rendet. 
Igen, ez a jéghegy csúcsa. Viszont a jéghegy 
teljes megértéséhez elengedhetetlen, hogy 
néha alámerüljünk a mélységekben, hogy vál
laljuk, elfogadjuk, megértsük a megérthetet
lent, az érinthetetlent is…

Időnként mi is „megzuhanhatunk” tes
tileglelkileg egyaránt… Szabad. Nem kell 
mindig erősnek lenni. Isten embert teremtett. 
Nem fáradhatatlan, rettenthetetlen isteneket. 
A gyerek is lehet elesett, gyönge, sebezhető, vi
szontagságos múltat, problémákkal teli csalá
di fészket cipelő… De ha érzi elfogadásunkat, 
talán könnyebben teszi meg az első lépéseket 
ahhoz, hogy önmagában hordozott, felbecsül
hetetlen kincsére rábukkanjon…

Talán ez a tanár dolga. Elvezetni az önmagá
ra ébredéshez a gyerekeket. Kezüket megfogva 
elindítani őket az úton, amitől, ha bevalljuk, 
ha nem, sokszor kicsit magunk is félünk…

Gabi néni már sok-sok éve ezt a „kertet” műveli… 
De mint mindenki, Ő is az elején kezdte… Nézzük 
csak címszavakban egy élet, tapasztalatokkal 
teli pályáját…

szinten hittanra és az ehhez kapcsolódó szent
misékre járást fontosnak tartották, legalább ad
dig, míg az alapvető szentségekben részesülök. 
Gyerekkoromban szüleim sokat olvastak ne
kem a Bibliából. Az általa közvetített értékeket 
a mai napig szemmel tartom, illetve próbálok 
azok fényében élni. 

Kedvenc íróm nincs, minden olyan köny
vet elolvasok, ami megragadja a fantáziámat. 
Ritka esetben mások ajánlanak egy könyvet és 
akkor azt egyből elkezdem lelkesen olvasni. 

Sokat hallottam arról, hogy a tanárnő több szo-
ciális és önkéntes tevékenységben vett részt. Ké-
rem, meséljen erről!

Életem első meghatározó közössége a Szentjános
bogár Egyesület volt, melynek arculatát első
sorban a pedagógiai munka határozza meg. 
Már gimnazistaként is részt vettem – először 
mint táborozó –, majd később csoportvezető
ként kapcsolódtam a programhoz. A táborok 
elsődleges célja és lényege a keresztény hit gya
korlatba való átültetése és megélése. Az egye
sület mára országos szintűvé vált, a táborok 
helyszíne minden évben más és más, és szer
vezésükben a helyiek is részt vesznek, hiszen 
ők látják vendégül a táborozókat. Először itt 
találkoztam a fiatalokért való felelősségvállalás 
fontosságával, és a pedagógiai érdeklődésem is 
innen indult ki.

A későbbiekben részt vett a Közös Pont Misszióban. 
Mi a misszió célja, és milyen élményekkel gaz-
dagodott?

Beszélgessünk névsor után… a kollégiumban
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Matekfizika szakos tanár, aki már gimná
ziumi évei alatt is tanított másokat, saját kis 
magántanítványai személyében.

Élete során voltak olyan kiszámítható, kor
rekt tanárok, akik nyomot hagytak a lelkében.

Édesanyjáról, édesapjáról nem is beszélve. 
Talán tőlük is jön a folyamatos, kitartó munka 
iránti elkötelezettsége. Nem szeret semmit az 
utolsó pillanatra hagyni…

Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos 
Gimnáziumban végezte, majd Szegeden ta
nult, azt követően Pécsett, a Tanárképző Főis
kolán.

Tanított a pécsszabolcsi Bányász Iskolában, a 
pécsi Mátyás Király Utcai Iskolában, körülbelül 
öt éve tanít a Szent Margit Iskolában, és több 
mint huszonöt éve van a pedagógus pályán.

Két fiúgyermek édesanyja.
Huszonöt év, negyed évszázad nagy idő, 

nagy lehetőség a tanulásra, a tapasztalatszer
zésre, a tanultak belsővé tételére. Ilyen hosszú 
idő alatt biztosan rengeteg dolog került a „ta
risznyába”.

Mindenhonnan hozott magával valamit… 
Éppúgy, mint amikor az ember nyaralásai so
rán zsebre tesz egyegy szép formájú követ, 
kagylót, esetleg madártollat vagy képesla
pot…

Csak hogy el ne felejtse, hogy ott járt… 
Megtanulhatott valamit önmagáról, s megis
merhetett egy újabb szeletet a nagyvilágból, s 
így tágult a látóhatár.

Mit hozott magával Gabi néni?
• A főiskoláról példaképeket, erkölcsi tartást, 

a rend és a fegyelem szeretetét.
• Pécsszabolcsról rengeteg szeretetet a gyer

mekek, szülők részéről és segítőkészséget a 
kollégáktól.

• A Mátyásból a tehetséggondozás, a gyerme
kek felkarolásának „ízét”.

• Nálunk, a Szent Margit Iskolában korrekt
séggel, segítőkészséggel találkozott, s a sok 
jó kapcsolat biztonságérzettel ajándékozta 
meg.

• A mai napig rengeteget tanul a tanítványai
tól. Különösen nagy csodálattal figyeli a sok

gyermekes családokban nevelkedő gyerme
kek életszemléletét, akik arra tanítják, hogy 
elég lehet a kevesebb, boldogságot adhatnak 
apró dolgok is, és a másokkal való megosz
tott szeretet emberségünket építi még akkor 
is, ha esetenként be kell érnünk egyetlen vé
konyka szelettel a „tortából”.

Gabi néni egyik legfontosabb céljaként tűzte ki a 
gyermekek érdeklődésének felkeltését. Szeretné, 
ha nem csak kötelességből tanulnának. Szeretné, 
ha olyan gyerekeket hagyhatna maga után, akik 
képesek megtalálni helyüket az életben, akik mind 
egyéni életükben, mind munkájukban megtalálják 
a boldogságot. Az elvárással szabadon engedés 
híve… Fontos számára mások elfogadása, a 
tudat, hogy nem vagyunk egyformák és ez így 
van jól…

Ha a hitről kérdezem, elmeséli, hogy gyer
mekként még leginkább a kötelesség oldaláról 
közelített a hithez. Iskolánkba kerülve más 
arcát ismerte meg a hitnek. Megtapasztalta, 
hogy Istennek terve van az életünkkel. Ez a 
tapasztalat valamit „megfordított” benne. Sok 
erőt ad számára az igazgatónő és tanártársai 
személyes példája. Nehéz helyzetekben sem 
keseredik el annyira, mert hiszi, hogy minden 
történésnek megvan az oka. Sok minden átér
tékelődött Gabi néniben. Matekfizika szakos 
tanárként vallja, hogy tudás és hit egymást 
építő valóságok, hiszen a legnagyobb tudósok 
is mind hívők…

A Könyv éve, iskolai projektünk kapcsán 
megosztotta velem, hogy egyik kedvenc könyve 
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember című regé
nye. Bár… maga is tudja legbelül: egyik ember 
sem láthatatlan, senkin nem szabad csak úgy 
átnézni, mert akkor nem vesszük észre a ben
ne rejlő csodát. E nélkül, a vele való beszélgetés 
nélkül talán én sem vettem volna észre…
A CNK nagy családjának valamennyi kicsi és 
nagy tagjának nevében gratulálunk Gabi né-
ninek a pedagógus pályán eltöltött több mint 
huszonöt évhez, és köszönjük mindazt, amit 
a gyermekek lelkében igyekezett elültetni.

Molnárné Boda Mária

Előtérben a „háttérmunka”…
Biztosan megtapasztaltuk már azt a fajta segítségnyújtást, amely időnként észrevétlen érkezik… a 
háttérből. Sokszor talán fel sem tűnik, csupán azt vesszük észre, hogy kezünkbe nyomnak egy nyom-
tatványt, amit már jó előre kinyomtattak, s nekünk nincs más dolgunk, mint aláírni. Máskor meg a 
fagyos téli utcáról belépve, lerázva lábunkról a havat, szívószálas, meleg, habos kávét szürcsölhe-
tünk, önfeledten…

A következőkben azok az általunk jól ismert személyek fognak mesélni munkájukról, akik a háttér-
ben értünk dolgoznak. Ez úton is szeretnénk nekik köszönetet mondani! Jöjjenek tehát a titkárság 
és a büfé nélkülözhetetlen munkatársai… Többen közülük tanítanak is, így ők kicsit hivatásukról is 
mesélnek. Márta néni azért maradt ki a beszámolókból, mert számos teendője mellett nem akartuk 
további feladattal terhelni.

Újságunk tanév végi számában még több „háttérben” dolgozó munkatársat szeretnénk bemutatni.

Élet a TITKÁRSÁGON
Hogy milyen is a titkárságon dolgozni?

„Régi – új”- ként programszervezés, a technikai hát-
tér szervezése, ügyintézés a feladatom. Így bátran 
fordulhatnak hozzám a kollegák és a gyerekek 
minden „ügyes bajos” dolgukkal. A pedagógus 
kollegákat segítem, szervezési feladatokban.  
A nap első felében vagyok megtalálható, de ak
kor teljes erőbedobással.

Hivatásom:  pedagógus. Munkám során folyton 
előbújik belőlem a tanító néni, vagy a hittantanár. 
Ezért is vagyok tagja a hittan munkaközösség
nek és veszek részt az intézmény lelki életének 
szervezésében. Amíg életállapotom  nem en
gedi, hogy tanítsak, addig örömmel segítem 
a kollegáim napi munkáját a háttérből. Ezt a 
segítést, hátterezést tekintem a mostani külde
tésemnek. 

Bodogán Lászlóné, Erzsi néni

Tizenkét éve érkeztem a Szent Margitba, ennyi év 
alatt, ha jól emlékszem a jelenlegi tanárinak 
ez a negyedik helye, és bizony a hely nem lett 
nagyobb, csak a tanítók és tanárok száma. Így 
kerültem abba helyzetbe, hogy mivel amúgy is 
sok munkám adódott a titkárságon, végül fel 
kellett hagynom a „kétlakisággal”, és most már 
csak a titkárságon találnak meg a gyerekek és a 
kollégák egyaránt. Eleinte furcsa volt, hiányzott 
a tanári légköre, de két év után reggelente már 
megszokottan nyitok be a titkárságra, ahol csak 

ritkán tudom megelőzni Franciskát. Jelenleg 
négyen dolgozunk az irodában – illetve szinte 
mindig összenyitott az igazgatói irodával, és 
így helyesbítek, hogy öten alkotunk egy kis csa
patot,  ami a tanárihoz képest jóval tágasabb. 
De biztosan állíthatom, hogy ez az ajtó nyílik 
és záródik a legtöbbet az épületben a bejárati 
kaput leszámítva, így aztán elég gyakran szorul 
javításra.

Vannak jellegzetes kopogások, amikor sejteni  
lehet, hogy ki is érkezik. A folyamatos jö
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vésmenés miatt a nyugodt munkára nem iga
zán van lehetőség, ez inkább otthonra marad.   
Azonban a nagy forgalom mellett akadnak 
csendesebb időszakok, ilyenkor néha belefér 
egy kis beszélgetés, ami oldja a napi feladato
kon való úrrá levés feszültségét – és, ha úgy 
érzem, hogy épp összecsapni készülnek a fejem 
felett a „feladathullámok”, mindig megtapasz-
talhatom az együttérző és segítő támogatást, 
amiért hálával tartozom.

Kedves iskolai élményem tanárként a márciusi 
hóember esete…

Hosszasan gondolkodtam, hogy hány éve 
is történt, amikor egyszer már tavaszodott 
márciusban, mégis a havazás visszaköszönt 
még egykét napra. Az emlékeimben koto
rászva eszembe jutott, hogy ez már három 
éve volt, még az előző osztályommal. Az osz
tálytermünk ablaka az udvarra nézett, ami
kor is tanítás közben kikikukucskáltunk a 
szakadó hóesésre. Rövid idő alatt annyi hó 
esett, hogy jó esély mutatkozott valamit al
kotni belőle. A gyerekeket leengedtem előre, 
amíg én a teremben elrendeződtem; de olyan 
jól összedolgoztak, hogy mire az udvarra ér
tem, már ott is állt a hóember. Közben mi 
már a márciusi ünnepre készülve kokárdákat 
hajtogattunk, így a hóembernek is jutott be
lőle. Ügyesek, élelmesek voltak a gyerekek, 

a konyháról kértek egy méretes sárgarépát, 
valaki felajánlotta a sálját és sapkáját. Hóem
bert többször is tudtunk építeni az évek alatt, 
de kokárdás hóembert eddig csak egyszer. 
Remélem az idei tél is hoz havat nemcsak a 
gyerekek örömére!

 Horváth Ildikó (Ildi néni)

Két gyermek anyukája vagyok, Enikő 5. osztályos 
itt, Edina pedig 9. osztályos a Nagy Lajos Gim
názium biológiakémia tagozatán.

Munkám nagyon sokszínű. Szinte alig van 
olyan dolog, ami miatt a gyerekek és a szülők 
nem kerestek még meg.

 Szeretek új dolgokkal ismerkedni, e nélkül ta-
lán nem is lehetnék itt a Szent Margitban. Sze-
rencsés vagyok, mert mára már szinte a hob-
bimmá is vált a munkám. Izgalommal tölt el 
minden új feladat, legyen az egy szuper excel 
tábla, az idén indult elektronikus napló, az új 
TVn indult képújság szerkesztése… Jó érzés 
itt dolgozni, szeretem, hogy része vagyok az 
iskolát „működtető” csapatnak és a kollégák 
megbecsülik a munkám.

Üdvözlettel: Franciska néni

Jó hely az a büfé”

A büfé már fogalom. Sokan szeretnek ide betérni, az 
iskola apraja-nagyja. A legtöbb esetben nagyon 
vidám a hangulat, s ez olyan jó a szürke hétköz
napokon! Reggelente egy klubszobához hason
lít, akkora a nyüzsi, a hangzavar.

A büfé „lelke” ANI, akihez lehet fordulni bánattal, 
örömmel, problémával. Ő meghallgat, velünk 
örül, velünk sír, velünk bosszankodik, ha tud, 
tanácsot ad és segít. Jó értelemben véve lelki 
„szemetesláda”, illetve gyerekek „pótanyja”.

Egy idő után – mivel ő is „emberből van” – 
nála is telítődik a pohár, és néha kifakad, de ez 
teljesen normális, hiszen a „lelki szemetest” is 
üríteni kell, nemde?!

Egyszóval, mi szülők nagyon szeretünk hoz
zá benézni és jókat beszélgetni, nevetni vele, hi
szen aki megismerte őt és ráadásul a nevetését 
is hallotta már,  az tudja, hogy Ani képes velünk 
elfeledtetni minden gondunkat, ha csak pár 
percre is. Köszönjük neki, és kívánjuk, hogy to
vábbi életében is őrizze meg jókedvét, humorát!

Pintérné Franyó Lívia

Most következzék a büfé „lelke”,  
Ani néni…

Hol is kezdjem?  Minden reggel rohanással kez
dődik a nap. Szendvicsek, üdítők vásárlásával. 
Majd minden gyerek, tanár és persze a kollé
gista lányok is futnak órára, mert megszólal a 
csengő. Itt maradok a megszokott kis szülőkkel, 
akik megbeszélik a mindennapi vagy heti prob
lémákat az iskolával kapcsolatosan. Közben jót 
kávéznak, majd mindenki rohan tovább a dol
gára. Kis csend következik a büfé életében, de 
ez csak addig tart, míg kicsengetnek. Megint 
jönnek a finom szendvicsért, kávéért és nassol
nivalóért, meg persze azért, hogy engem szó
rakoztassanak vagy elmondják, mi is történt az 
órákon. Én szívesen meghallgatom őket. Remé-
lem, néha tudok segíteni a lányoknak, gyerekeknek 
és a tanároknak is a probléma megoldásában, ha ők is 
úgy gondolják és időnként nekem is jó, ha nyüzs
gés van a büfében.

Lehet, hogy néha úgy látszik, hogy rossz
kedvem van, de ez nem így van, mert a látszat 
csal. Igaz, hogy fárasztó reggeltől estig itt len
ni, de azért kárpótol a társaság, a sok nevetés, 
viccelődés. Egy szónak is száz a vége: jó hely ez 
a büfé. Remélem, mindenki így gondolja.

Ani a büféből

 …és az ő vásárlói

A büfé, Ani néni… Munkában a titkárság
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PiCiNKe
Ovis mindennapok…

Beszoktatási élményeink,  
szülői szemmel

Már másodszor kellett átélnem az anyai szívet 
szaggató időszakot, amit óvodai beszoktatásnak 
hívnak. Feltételeztem, most majd könnyebben 
megy… tévedtem. Hiszen nagyobbik gyerme
künk nem a Szent Margit Óvodába járt, így az
tán új volt minden. Az óvónők, a környezet, a 
szellemiség. 

Kezdetben riasztó volt számunkra a 7 cso
portos óvoda fogalma (minekután egycso
portoshoz voltunk szokva), a rengeteg gyerek, 
felnőtt. Aztán szépen lassan ráébredtünk, 
hogy semmi ijesztő nincs benne. Sőt, kife
jezetten családias. Kedvesek a pedagógusok, 
közvetlenek a szülők, barátságos a légkör. Jó 
ötletnek tartottam, hogy új kiscsoportosként 
részt vehettünk májusban az óvoda családi 
napján. Így a gyermekünk is ismerkedhe
tett, kötetlenül, szülők társaságában, és nem 
kellett ottmaradni.  Bármikor szívesen láttak 
bennünket, akárhányszor is látogattunk el az 
intézménybe. 

Szintén megkönnyítette a helyzetet, hogy 
nem egyszerre történt az összes új gyerek be
szoktatása. Az első napok még a felfedezés, a 
kíváncsiság kielégítésével teltek. Nagyon jól
esett az óvónők figyelme a gyermekem iránt, 
hogy kezdettől fogva bevonták a tevékeny
ségbe, megismertették a társakkal, játéktevé
kenységet kínáltak számára. Megható része a 
napnak a gyertyagyújtás. Csodálatos volt átél
ni, ahogy az a sok kisgyerek imára kulcsolta a 
kezét és együtt, énekelve dicsérték az Urat. Jó 
ezt is látni, hogy a vallásos nevelés nemcsak 
papírforma szerint része az óvodai program
nak. Továbbá szimpatikus, ahogy a nagycso
portosakat ösztönzik a kisebbek segítésére. 
Gyermekemnek például az első hetekben leg
nagyobb élménye az volt, hogy melyik nagyfiú 
fogta a kezét, amikor az udvarra mentek. És 
ezek fontos dolgok.

Persze sírás nélkül nem úsztuk meg, engem is 
beleértve, mégis viszonylag gyorsan átvészeltük 
a kritikus időszakot, és elmondhatom, hogy a 
gyermekünk szívesen jár oviba, rengeteget me
sél az ott töltött időről, még több dalt, mondó
kát és verset mond, ami szintén megnyugtató 
visszajelzés a szülő számára. Az óvónők felé 
mindenfajta kéréssel, kérdéssel fordulhatok,  

segítenek, ha módjukban áll.  A sok jó tapasz
talat mellett persze van néhány negatív észre
vétel is, de ezekről megpróbáljuk elhinni, hogy 
gyermekünk nevelésében, a jövőben pozitív 
visszhangra találnak. Azt gondolom, a beszok
tatás kérdésében a legfontosabb dolog a bizalom. 
Bízni a gyermekben, bízni az óvónőkben, és el
hinni, hogy jól döntöttünk.

„kiscsoportos” anyuka

 Már nagyon vártuk az ovit, lelkesen készültünk, 
és szinte egész nyáron visszaszámoltunk, hogy 
mikor mehetünk végre. Én azért izgultam, hiá
ba a második gyerek, és ott lesz a nagy testvér, ez 
mégis azt jelenti, hogy az én kisbabám kirepül. 
Most már tudom, hogy izgulni lehet, de jobb, 
ha a gyerek nem veszi észre, mert könnyen 
átragad rá is. Az első jeleit az elszakadásnak 
akkor tapasztaltam, amikor körbeültek a gyer
tyagyújtáshoz. Beépült a közösségbe, és csak 
arra figyelt, ami ott történik.

Az első 12 napban szüksége volt arra, hogy 
ott legyek vele, lásson szinte egész idő alatt, 
mert ha anya eltűnt egy kicsit, kezdődött a sí
rás. Aztán rájött, ha anya el is megy, visszajön, 
ahogy ígérte. Persze amikor elindultam, még 
elcsempült a kis szája és pityergett. A legnehe
zebb akkor volt, legalábbis számomra, amikor 
már ebéd utánig ott kellett maradnia, és anya 
már reggel el is ment. Nagyon nagy sírás volt, 
az én szívem majd’ megszakadt, és ekkor na
gyon jól jött az óvónénik határozottsága, mert 
anya megingott rendesen. Utólag kiderült, 
hogy amíg én elég sokáig sírdogáltam az ovi 
körül bóklászva, addig az én kicsi lányom pár 
perc alatt megnyugodott, és jókedvűen játszott 
a gyerekekkel. A nagyobb gyerekek is sokat 
segítettek. Lelkesen vezették a kicsiket az ud
varra vagy a körjátékoknál és mutatták meg az 
újdonságokat a kerek szemű kicsiknek. Kissé 
nehéz napok voltak, de mára szép emlékké 
szelídültek. 

Barka Zsanett (III. csoportos szülő)
 

Őszi szülői munkanap az óvodáért

Az idei nevelési évben ismét udvarrendezési, 
játékfelújítási munkára hívtuk a segítőkész szü
lőket.

A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett 
időpontok helyett egy pénteki napon délután 
végeztük el a munkálatokat. A szülők lelkesedé
sét és segítő szándékát sem az időjárás, sem a 
megváltozott időpont nem akadályozta.  Igen 
szép számban jelentek meg édesapák, édes
anyák, sőt nagyszülők és más hozzátartozók is.  
Közös összefogással sikerült minden tervezett 
munkát elvégezni. Elbontottuk, felszámoltuk a 
balesetveszélyes játékokat, elvégeztük a szak
értő által javasolt javításokat, felújításokat, 
szebbé, tisztábbá varázsoltuk az udvart és az 
SZM által nyár folyamán vásárolt új kombinált 
mászókát is sikerült felállítani. A munkában a 
szülők mellett részt vettek óvodánk dolgozói 
és a családtagjaik is. A meleg teáról és friss po
gácsáról a konyhai dolgozóink gondoskodtak. 
Köszönöm minden munkatársunk segítségét!

 Hálás köszönetünket szeretném kifejezni a részt-
vevő szülőknek:  Cano Krommer Alberto, Szabados 
Gábor, Berei Attila, Demeter Ferenc, Raffai  
Gábor, Molnár Judit, Vogronics József,  Kapitány 
Tímea, dr. Secenji Alexander, Kiss László, Székely 
Eszter, Nyári Tamás, Pánczél Róbert, Révai 
László, Újj Zoltán, Szántó Ágnes, dr. Visegrády 
Gábor, Karl Sebestyén, Dénes Mátyás, Egerszegi 
Hanna nagypapája, Radics Tibor, Bágyi István,  
Istók Zoltán, Gyimesi Gábor. Köszönjük azok
nak a szülőknek is a jó szándékát, akik a meg
változott időpontok miatt nem tudtak részt 
venni a munkában.

Külön köszönet a kiemelkedő munkájáért az 
óvodai alapítvány elnökének, dr. Sebők Péter
nek, aki a romos kerítést újította fel, és köszö
net az alapítványnak az anyagi támogatásért! 
Keresztény közösségünk ismét szép példáját 
mutatta az összefogásnak és az összetartozás
nak. Minden jó szándékú és segítőkész szülő 
munkájára a jövőben is számítunk!  

Udvariné Gyenes Rita (óvodai igazgatóhelyettes)

Velünk történt
Beszámoló a féléves programokról

Már hányszor és hányszor megtapasztalhattuk, hogy együtt minden könnyebb. Ha ott van egy kéz, egy 
biztos kapaszkodó, egy kiálló faág, egy közösség, ami egyszerre megtart, és ugyanakkor tovább lendít 
azon az úton, amelyen járnunk kell. Mennyivel könnyebb, ha van egy jó vezető, egy iránytű, egy térkép 
a cél felé, legyen szó akár a Jakab-hegyről, akár életünk sokszor kacskaringós, akadályokkal teli, mégis 
csodaszép útjáról.

Minden közösségi programunk egy-egy lehetőség arra, hogy megfogjuk egymás kezét, és megérez-
zük, összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. Saját és embertársaink növekedése rajtunk is 
múlik. Legyen szó akár munkáról, szórakozásról, túráról, családi napról vagy együtt muzsikálásról…  
Az alábbiakban csupán néhányat emeltünk ki találomra, az elmúlt félév számtalan eseménye közül. 
Csak azért, hogy el ne felejtsük, mi történt velünk, hogy mit hagytunk magunk mögött, és a megéltekből 
mit vihetünk tovább a második félévre.
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 Könyvprojekt az oviban,
avagy „mesén innen, mesén túl”

Az idei tanév során intézményünkben kiemelt 
szerepet kapott a könyv. Fontosnak tartjuk már 
óvodáskorban is, hogy a gyerekek ismerkedje
nek a könyvekkel, minél többször vegyék kezük
be, nézegessék a képeket, halljanakhallgassanak 
soksok mesét.

A mindennapi mesélés fontosságát emel
nénk ki, amely a gyermekek személyiségfejlő
dését segíti, és a mesélés által érzelmi életük is 
gazdagodik. Lényeges, hogy csak nyelvtanilag 
tiszta, értékes mesétverset halljanak a gyerme
kek (legalább otthon és az óvodában). A mese 
emberi kapcsolatokra tanít, oldja a szorongást, 
indulatok feldolgozásában ad megoldást. Bővíti 
szókincsüket; jól beszélő, jól olvasó gyerekekké 
válhatnak. Óvodáskorban fontos és szükséges 
a mese, de nem mindegy, milyen formában 
kapják meg. Felolvasunk nekik vagy leültetjük 
a TV elé, nézzék a mesefilmet, esetleg egyedül, 
s így nincs kihez fordulni kérdéseikkel. Azok a 
gyerekek, akiknek rendszeresen olvasnak, ma
guk is olvasó felnőttekké válnak. Mindennap 
lefekvés előtt olvassunk mesét, vagy meséljünk 
nekik. Érzelmi biztonságot és a nap szép lezá
rását jelenti.

Napjainkban nagy a kínálat a könyvesboltok
ban. Sajnos valóban vannak „rossz” könyvek. 
Próbáljuk az értéket keresni. Ebben szeretnénk 
segítséget nyújtani a novemberben kialakított 
olvasószobával. A szülők 4 héten keresztül 
beletekinthetnek, beleolvashatnak azokba a 
könyvekbe, mesékbe, amelyeket az óvodások 
kedvelnek, és mi óvónénik is értékesnek tar
tunk. (A decemberi könyvajánló listáját szeret
nénk a szülők figyelmébe ajánlani.)

A könyvprojekt számos ötletnek adott még 
teret. Az év folyamán az iskolás gyerekek át
jönnek mesét olvasni az óvodásoknak. Ez nagy 
örömmel tölt el minket; viszontláthatjuk régi 
óvodásainkat megokosodva, megügyesedve. 
Szintén egész éves program, hogy a gyerekek 
behozzák a kedvenc mesekönyvüket, amiből 
felolvasunk nekik, majd ők is belenézhetnek, 
beszélgethetnek a könyvben látottakról, hal

lottakról. Az iskola előkészítő VII. csoport ta
vaszra tervezi a Tudásközpontba a könyvtárlá
togatását. A könyvtáros nénik nagy szeretettel 
és különféle programokkal várják a csoportot. 
Szervezünk szülői fórumot szülők részére, 
mely Gyermekbiblia címmel kerül meghir
detésre 2013 áprilisában. A projektet színe
síti még többek közt a tavasszal sorra kerülő 
rajzpályázat „A kedvenc könyvem” – melynek 
eredményhirdetésére a CiNKe gálán kerül sor. 
Az év lezárásaként projekt napot tervezünk 
Kalandjáték Meseországban címmel, egy in
teraktív mesejátszótér kialakítását, a Bóbita 
Bábszínház szervezésében.

Bízunk abban, hogy a programokkal sike
rül felkelteni az érdeklődést a könyvek iránt a 
gyerekekben és felnőttekben egyaránt, és ér
dekes tartalmas év lehet ez mindeni számára.

Piri óvónéni (4. csoport)

„Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, 
És el is jutott a nyugalmas ágyig
Még kérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj”-
(így nem szökik rá hirtelen az éj)
S még kis szíve, nagyon szorongva dobban,
Tán ő se tudja, mit is kíván jobban,
A mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél…”

(József Attila)

A suliban is történtek dolgok…
DINAmikus fejlődés 

Intézményünk fenntartójának kezdeményezésé
re az idei tanévtől kezdve nálunk is bevezetésre 
került a digitális napló, a tanulók munkájának 
értékelésére. Több lehetőség közül választva 
döntött a vezetőség a DINA mellett. Év elején 
kicsit ijedten tekintettünk a modern kor újabb 
vívmányára... Bár a város iskoláinak felében már 
használják az elektronikus naplót, és sok tanár
társunk előtt már ismertek voltak a laptop által 
nyújtotta lehetőségek a tanórai munkában, né
hányunk számára mégis nagy kihívást jelentett 
az új napló kezelésének elsajátítása. Hiába, ha
ladni kell a korral, különben lemaradunk.

Az új napló kezeléséről szóló továbbképzésen 
többen csak úgy kapkodtuk a fejünket, nyom
kodtuk a billentyűket, és szinte percenként len
dült magasba karunk, jó diákhoz illően, jelez
vén, hogy nem értjük ezt meg azt... Szerencsére 
jártasabb tanár és munkatársaink készségesen 
segítettek bennünket, kezdőket. Köszönjük 
Czene Miklósnak, a Nagy Lajos Gimnázium 
munkatársának segítségét, aki hétfő délután
jain türelmesen hallgattaorvosolta felmerülő 
problémáinkat. Természetesen köszönet a to
vábbképzést vezető kollégáknak is!

Szóval nagy kihívást jelentett számunkra ez 
a „virtuális Gutenberg-találmány”, de aztán las
sanlassan belejöttünk. Egymást segítve újra 
megélhettük összetartozásunkat a CNKban 
(jóban-rosszban, papír naplóban és Dinában…), 
és csodálkoztunk Franciska immáron mindent 
látó szemein, aki munkánkat segítve, időnként 
hívás nélkül megjelent a tanári ajtajában, és 
megosztotta velünk is, miben vagyunk elmarad
va, könyvelésileg... Mert jó, ha tudjuk: mostantól 
Márta és Franciska szeme mindent lát a titkár
ságról! ☺  Sokszor még mi magunk sem vettük 
észre, hogy lemaradásunk van... Jól jön időnként 
a dorgáló „anyai szigor”, mely felráz bennünket a 
határidő vészesen közeledő lejárta előtt...

Sok előnye van a digitális naplónak: köny
nyebb kezelhetőség, átláthatóság, megosztott 
felületek, gyorsabb információáramlás, folya
matos kommunikáció lehetőség szülő, tanár, 
gyermek között. Természetesen, mint min
dennek, ennek az új rendszernek is megvannak 
a maga hiányosságai, amik még fejlesztésre 
szorulnak. De az ebben illetékesek már rajta 
vannak az ügyön, és igyekeznek tökéletesíteni 
elektronikus naplónkat.

Kicsit a humoros oldaláról közelítve a do
loghoz, Gál Károly atya szerint nagy hátránya 
a Dinának, hogy a papír naplóval ellentétben 
feleléskor nem ad lehetőséget arra, hogy ujja
ink közt pergessük a napló sercegő lapjait, a 
gyermekek feszült csendjében sütkérezve, kivá
lasztva aznapi számon kérendő áldozatunkat...

Azért mindenesetre a digitális kor vívmányai 
közepette is remélem, hogy Madách falanszter 
jelenete nem valósul meg iskolánkban oly mó

don, hogy laptoppal és netbookkal kezünkben 
sétálva elmegyünk egymás mellett a folyosón 
anélkül, hogy mosolyogva megkérdeznénk a 
másiktól:  Hogy vagy? Mi újság veled? 

Erre a kérdésre két lehetséges válasz adható.
Az első lehetőség: Nem tudom. Nézd meg a 

Dinában!
A második pedig, mely sokkal inkább il

lik intézményünk család centrikus közösségi 
szelleméhez: Gyere, üljünk le a kuckóban, néz-
zünk egymás szemébe, és beszélgessünk...

Molnárné Boda Mária,  
avagy egy kezdő a tanáriból…

Angyaljárás… nem csak decemberben
Gondolatok az ANGELUS - programról

Nagy örömöm, hogy van őrangyalom. Isten küldött 
mellém egy hatalmas szellemi lényt, aki csak en
gem őriz. Többször tapasztaltam már jelenlétét. 

Különösen velem volt akkor, amikor pár év 
kihagyás után ismét elkezdtem autót vezetni. 
Egyszer télen a jeges úton megcsúsztam, kor
mányozhatatlanná vált az autóm. Beláthatat
lan kanyarban voltam. Félelmetes pillanat volt. 
Ő ott állt mellettem, tudom, hogy Ő intézte, 
hogy ne veszítsem el a fejem, és ne jöjjön sen
ki velem szemben. Körülbelül fél perc múlva 
elment mellettem egy autó…

S hogy mindezt miért írom le? Mert eb
ben az évben küldtek mellém egy „angyalt”, 
aki segít, hogy helyesen vezessem a rám bí
zottakat. Figyelmes legyek hozzájuk, és he
lyes döntéseket hozzak. Segít abban is, hogy 
jó tanáruk legyek. Tanulhatok tőle szakmát 
(elleshetem az apró fortélyokat, melyeket ta
nítói pályája során a vérkeringésébe ültetett), s 
tapasztaltam azt a játékos (s egyben szigorú és 
következetes) szeretetet, ami nélkül jó nevelés 
biztosan nem létezik. S ugyancsak hiszem, hogy 
imádkozik értem. Ha néha „síkos” az utam,  
Ő mellettem áll, hogy el ne essem.

Mindkettőjüknek köszönöm!

Várkonyi Andrásné, Ildikó néni 
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Nekem is nagy örömöm, hogy ettől az évtől kezdve 
magam is őrangyal lehetek. Nemcsak karácsony 
tájékán, inkognitóban, hanem úgymond „hiva
talosan” is. 

Mert angyalnak lenni jó! Jó, hogy anyaként, 
feleségként, tanárként és kollegaként törődhe
tek a rám bízottakkal, segíthetem, buzdíthatom 
őket, imádkozhatok értük. Talán most, az ün
nepek elmúltával sem késő „angyallá” válnunk: 
keresnünk a lehetőséget, hogy kinek miben 
tudunk segíteni a dolgos hétköznapokban is… 
Egy jó szó, egy mosoly… – nem is gondolnánk, 
hogy sokszor ennyi is elég, hogy bearanyozzuk 
társunk egy napját, megmelengessük lelkét…

Az újévi fogadalmainkhoz még odabiggyeszt-
hetjük: idén én is hadd legyek angyal!!!”

 Vidákné Mihádák Anetta (Anetta néni)

Fejlesztő órák iskolánkban

Sokan úgy gondolják, hogy egy fejlesztő óra 
a korrepetáláshoz hasonló lehet, amiben van 
némi igazság. A hasonlóság talán annyi, hogy 
kevesen vagyunk egyegy órán, maximum 
hatan. Azonban a nagy különbség az, hogy ál
talában egyáltalán nem az éppen aktuális tan
anyaghoz kapcsolódva dolgozunk. Mi történik 
egy fejlesztő órán?

Nem más, mint bizonyos területeknek (amik
ben gyengébben teljesítünk) fejlesztése játék
kal, feladatokkal. Miféle területek? Jó néhányan 
magatok is tapasztalhattátok például, hogy 
egy puzzle kirakása nehézséget jelentett, míg 
a haverotok 5 perc alatt kirakta… Vagy toll
bamondáskor nem emlékeztetek az elhangzott 
mondatra, jó párszor visszakérdeztetek volna, 
ha lett volna rá lehetőségetek… Vagy a történe
lemhez kanyarodva az évszámokat képtelenek 
voltatok megjegyezni, hogy mimi után történt. 
Ez nektek már nagyon magas… – gondoltátok 
magatokban. Feleleteknél, dolgozatoknál biztos 
mindnyájan voltatok már úgy, hogy tanultatok, 
mégsem jutott eszetekbe a kifejezés, pedig ott 
éreztétek már a nyelvetek hegyén… Talán bor
zalmasan írtok, az írásotok külalakja förtelmes, 
és ha megfeszültök, sem tudtok szebben írni… 

és a táncórákon úgy érzitek, ezt sosem fogjá
tok tudni megtanulni, mert még azt is mindig 
elrontjátok, melyik a bal vagy jobb lábatok… 
Ugye mindenkinek ismerős ezek közül a szitu
ációk közül néhány? 

Aki folyamatosan nehézséggel küzd bármely te-
rületen – és ez már oly mértékű, hogy nehézséget 
jelent a tanulásában –, őket próbáljuk segíteni. 
Viszont segíteni akkor tudunk, hogy ha a másik fél 
is akarja, és igyekszik a tanácsokat megfogadni! 
 Idén első alkalommal indulunk az Országos 
szépíró versenyen, amire országos szinten 
ötezren neveztek be. Az iskolai fordulóra de
cember első napjaiban került sor. Remélem, 
jó hangulatban szerzünk sok tapasztalatot, és 
örömteli pillanatot.

Székely Eszter (Eszter néni)

Családi nap… 

Tanáraink sok színes programmal készültek 
számunkra. Kisebbeknek, nagyobbaknak egy
aránt szórakoztató élmény volt. Ugrálhattunk 
trambulinon, játszhattunk cserkészekkel, tesz
telhettük tapintási érzékszervünket. A kisház
ban be volt rendezve egy kis egészségszoba. 
Volt egy érdekes, könyvekkel teli bazár. A sala
kos pályán végigmehettünk egy akadálypályán. 
A felsős udvaron rengeteg kézműves foglalko
záson vehettünk részt. Volt, hogy az udvaron 
lufikardokkal támadtunk egymásra. A kony
hások nagyon finom ebéddel vártak minket. 
Lovaglás után kiéhezetten vetettük magunkat a 
finom palacsinták közé.

Egyszóval nagyon jó volt, és bánhatja, aki 
nem volt ott!

 Benkő Fanni és Vágyi Heidi (hetedikes tanulók)

Zarándoklat a pálos romokhoz,
avagy hegyet mászott nagy családunk… 

A tavalyi évhez hasonlóan már második al
kalommal vettünk részt a Jakabhegyi zarán
doklaton. A gyermekeimet még az erdő, a 
felfedezés öröme vonzotta, a kötetlen beszél

getés diáktársakkal, tanárokkal, és ismét egy 
alkalom, hogy megsétáltassuk Bodzát, a ku
tyát. Jó ötlet a helyszín megválasztása, hiszen 
a természet szépsége és az Istennel való ta
lálkozás lehetősége itt egymásra talál. Kime
gyünk az ,,erdőtemplomba” , magunk mögött 
hagyva a hétköznapok stresszes dolgait. Fel-
mászunk a hegyre, s közben leküzdjük az akadá-
lyokat, észrevéve, hogy kinek van szüksége segít-
ségre akár konkrét, akár átvitt értelemben terhei 
cipelésében. És az út végén vár ránk a Jóisten... 
Jó, hogy sokan megtapasztalhattuk ezt az élményt.

Varga család

Fel-fel cserkészpajtás! 

Az erdőben énekelve túráznak gyerekek, az is
kola udvaron vidáman játszanak, és előfordul, 
hogy kézzel készített ékszereket hordanak. Ha 
kirándulni kell menni, tudják, mit pakoljanak a 
hátizsákjukba, sátorban szivacson alszanak (akár 
tíz napon keresztül), szeretik az esti tábortüze
ket, megannyi játékot és népdalt ismernek. Az 
erdő fái között számháborúznak, és esőben is 
vígan ásóznak. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok 
– mi a közös bennük? Ők a cserkészek.

Mi az a cserkészet? 
„Önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúság-

nevelő mozgalom” – hangzik a pontos és rövid 
megfogalmazás. Persze ebből nem sok min
dent tudunk meg, érdemes jobban utánanézni 
a dolognak.

A cserkészet önkéntes, tehát mindenki számára 
ingyenes, illetve a vezetők nem kapnak pénzt 
a munkájukért. Mondhatnánk, „szerelemből” 
dolgoznak, hiszen a sok izgalmas program, a 
megannyi barát és rengeteg fantasztikus él
mény sokáig nem ereszti az embert.

Vallásos, tehát minden heti összejövetelt il
letve hosszabb találkozót imával kezdünk és 
zárunk, a táborokban reggeli és esti szertartás 
keretezi a napokat. Többször közösen me
gyünk szentmisére, télen van cserkész hajnali 
mise (rorate), tavasszal pedig lelkigyakorlatok. 
A vallásos nevelés hangsúlyos a cserkészetben, 

hiszen már a mozgalom megalapítója és a ké
sőbbi követői is fontosnak tartották.

Ifjúságnevelő mozgalom, hiszen kezdetben is a 
fiatalokat hívták. Persze vannak idősebb cser
készek is, de ők már inkább a programokat 
szervezik, a hátteret biztosítják, és kiscserké
szek szülei.

A programokról
A Szent Margit iskolába több mint ötven 

cserkész jár. Akadnak köztük fiatalabbak és 
idősebbek is, ezért számukra a programok is 
különbözőek, de mindenkinek hetente van őrsi 
foglalkozása.  Ezeken az alkalmakon sokat játsza
nak, érdekességeket tudnak meg a cserkészetről, 
természetről vagy éppen a történelemről, éneke
ket tanulnak, illetve kézműves foglalkozásokon 
vesznek részt. Bizonyos időközönként hétvégi 
portyára mennek, ami általában a kisebbeknek 
egy, a nagyobbaknak két éjszakás szokott lenni. 
Ilyenkor a legkülönfélébb programok várnak a 
cserkészekre: kirándulás, tábortűz, játék, kéz
műves foglalkozás, sportolás vagy akár filme
zés. A cserkészév megkoronázása a nyári tábor, 
ahol kint a természetben töltenek el több napot 
a fiatalok. Az idősebbek már sátorban alszanak; 
saját maguk építenek pl. padot, asztalt, megküz
denek az időjárással, és mindig szép emlékekkel 
mennek haza. Ezeken kívül évközben a vezetők 
kirándulásokat, délutáni programokat, éjszakai 
túrákat szerveznek őrseiknek. 

Mindezekből kiderül, hogy cserkésznek lenni 
nem lehet unalmas dolog.

Beberika Dorina (cserkész vezető)
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Felmerül a kérdés: mi a hit? 
„A hit az egész ember személyes kötődése az önmagát 
kinyilatkoztató Istenhez. Hozzátartozik az értelem és 
az akarat részéről a beleegyezés mindabba, amit Isten 
kinyilatkoztatott önmagáról, szavakban és cselekede-
teiben.” (KEK 176)

A Katekizmus ezen pontjáról eszembe jut 
egy kamaszodó lányát nevelő édesanya, aki 
így fejezi be panaszát: „hiába mondom neki, 
ha nem hiszi el”. S valóban, ha megrendült a 
bizalmunk a másikban, nehezebb is hinnünk 
neki.

Így történt ez a Paradicsom női szereplőjé
vel is: 

Egyik éjszaka Ádám, későn jön haza a Paradi-
csomban. Éva dühösen nekitámad:

Már megint hol jártál? Biztos valami nőcské-
hez járkálsz!

–De Éva! Te is tudod, hogy rajtad kívül nincs 
itt másik nő!

Éva megnyugszik, de mikor elalszanak, Ádám 
arra ébred, hogy Éva böködi az oldalát. Felsó-
hajt: – De Éva, mit csinálsz?

 – Számolom a bordáidat…

A hit tehát ez is: „elfogadom az igazságot, az azt ta-
núsító személybe vetett bizalom révén.” (KEK 177)  

A mi hitünk Jézus Krisztusban gyökerezik, 
s hála a Szentlélek segítségének, növekedhet a 
szívünkben, amikor hitünk tételein elelgon
dolkodunk, az Ige olvasása közben; az igazság 
hirdetése által (vö. KEK 94).

Erre hív minket egyházunk ebben az évben, 
hogy akár lelki olvasmányok, katekézisek, el

mélkedések, lelki gyakorlatok, zarándoklatok 
(és még sorolhatnánk) által újra átgondoljuk 
és átimádkozzuk, mi is a mi hitünk. Kiben hi
szek és miért? Mi a hit? Kik lehetnek ebben 
példaképeink? Mert „újra fel kell fedeznünk a 
hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk 
mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és 
mindig megújuló életerejét” (Porta fidei 2).

A hitünk egyben feladatot is jelent szá-
munkra. Meg kell mutatnunk a „Krisztussal 
való találkozás örömét”. A hit éve erre is szám
talan lehetőséget nyújt: ha nem járunk kö
zösségbe, keressünk; ha nincs lelki vezetőnk, 
vegyük a bátorságot és kérjünk meg egy arra 
méltó személyt, hogy segítsen minket hitünk 
zarándokútján. 

Vessük bele magunkat a szeretetszolgálat-
ba! Meglátjuk majd, milyen megerősítő lesz ez 
számunkra.  

Azt is fontosnak tartom, hogy legyenek a 
hitben példaképeink. Ezt mindenki a saját 
belső világában, érzéseiben és értelmével vá
lasztja, a lélek sugallatára. Miért van, hogy 
egyikünknek Assisi Szent Ferenc kedves 
szentje, másikunknak Loyolai Szent Ignác? 
Bizonyosan azért, mert mindannyian mások 
vagyunk. 

Szeretem szemlélni Ábrahám személyét. 
Nemcsak azért, mert vele lépünk át Izrael 
„előtörténetéből” írott történelmébe. Isten 
személyesen lép Ábrahámmal kapcsolatba, és 
elkezdődik a „hit kalandja”. Micsoda bátorság 
és hit kellett ahhoz, hogy Ábrahám meghall
ja: „Hagyd el mindened, amid csak van.” (vö. 
Ter 12,14). Ábrahám a hit emberének legelső 

példája, mert életét Istennel megtett hosszú 
zarándoklása jellemzi. Találkozik Istennel, és 
ez átalakítja életét, sőt az egész zsidóság életét. 
Mindent otthagy, sőt, Istenbe vetett bizalmát 
azzal is „bizonyítja”, hogy képes feláldozni 
egyszülött fiát. Gyakran megrendít ez a biza-
lomteljes ráhagyatkozás Isten gondviselésére. 
„Isten majd gondoskodik” (Ter 22,8), mondja 
Ábrahám, és végül valóban találkozik Isten 
„szívének misztériumával”. Csak azért talál
kozhat, mert egészen ráhagyatkozott. S ennek 
jutalma sem marad el, hisz Ábrahám és utódai 
öröklik a világot. (vö. Róm 4,13)

Az utolsó szó legyen a zsidókhoz írt levélé:

„A hit pedig alapja annak, amit remélünk, 
bizonyítéka annak, amit nem látunk.

A régiek erről tettek tanúságot. 

A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten 
igéje alkotta,
s a nem látható dolgokból lett mindaz, ami 
látható.”

(Róm 11,1-2)

Várkonyi Andrásné, (Ildikó néni)

Kezdjük tiszta lappal az új évet!
Gondolatok a tisztaságról

Környezetünk tisztasága összefügg belső rendünkkel: 
rend van a lelkemben, rendezett a külsőm, tisz
ta a ruhám, rendben tartom a környezetem, így 
érzem magam jól.

Szeretem, ha rendes a ruhám, ezért kör
nyezetemre is vigyázok, tiszta székre ülök, 
tiszta asztalra pakolok, vigyázok a tárgyak
ra otthon és az iskolában is. Odafigyelek ma
gamra és másokra, ezért vigyázok 
mások holmijára, még ha azok nem 
is az enyémek, csak használom őket.

Nem szemetelek, nem rongálok, 
nem piszkítom be használati tárgyai-
mat, és másokat is figyelmeztetek, ha 
nem így cselekszenek. Így mindenhol 
jól érzem magam, otthonosan tar-
tom környezetemet, így az iskolában 
is olyan, mintha otthon lennék.

Az órán rendezett padban tanulok, 
tiszta mosdóba járok, rendes étkező
ben ebédelek, délután tiszta udvaron 
játszom, és mindig vigyázok, hogy ez 
így is maradjon.

Béke van a lelkemben, rend van a környe-
zetemben, így harmonikusan tudom végezni 
a kötelességeimet és a szórakozásaimat egy-
aránt.

Vigyázzunk együtt erre a harmóniára, őriz
zük együtt a rendet, a tisztaságot!

Nati néni

Hálás köszönet minden kedves takarító  
munkatársnak!

Hit = Élet
Gondolatok egy hitoktató tollából, a Hit évében

„Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra!”  (Zsid 12,17)

2012-2013 a Hit éve egyházunkban. Rövid írásom célja az, hogy „emeljük tekintetünket hitünk szerzőjére”.
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Apropó… tisztaság!!!
A szentgyónásról

Gondolatok a bűnbánat szentségéről az iskolai 
gyónási alkalmak kapcsán…

„Ameddig hallgattam, velőmig sorvadoztam 
(…) De akkor megvallottam neked bűnömet, 
nem rejtegettem tovább vétkemet.”

(32. Zsoltár 3. és 5. versek)

Amíg a gyakorlati életben sokszor nagyon jól 
eltájékozódunk, logikusan gondolkodunk, ad
dig a lelki életben valahogy túlkomplikáljuk a 
dolgokat. 

Pécsett pár éve vezették be a lomtalanítást: 
ilyenkor nincs más tennivaló, mint a ház elé 
kitenni a feleslegessé vált limlomokat, veszé
lyessé vált hulladékokat, és azokat ingyen el
szállítják. Ennek oka nagyon is kézenfekvő: a 
megmaradt vegyszereket, festékeket és egyéb 
vegyi anyagokat egy idő után már nem lehet 
használni, mert megromlanak, de kidobni 
sem, mert veszélyt jelentenek a környezetre. 
Jobb híján az ember gyűjtögeti a kamra vagy 
a garázs sarkában, ittott polcokon. Kerülgeti, 
rakosgatja, és ha véletlenül kinyit egy dobozt, 
akkor utána nem győz szellőztetni. Nem csoda 
tehát, hogy a lakók örömmel vették a kezde
ményezést, és bizony nem restek kipakolni a 
lépcsőházuk, kapujuk elé mindazt, amitől sze
retnének megszabadulni.

 Mindenki ismeri azt a rossz érzést, amikor 
megbántunk valakit, szomorúságot okozunk, 
aztán később rájövünk, hogy mégsem láttuk 
át egészen a dolgokat, és nem volt igazunk. 
Ilyenkor nagyon jó, ha újra tudunk beszélni 
azzal, akit megbántottunk, bocsánatot tudunk 
kérni és tisztázhatjuk a dolgot. Megkönnyebbü-
lünk, és a lelkiismeretünk megnyugszik.

E nélkül azonban egyre nehezebb lesz a 
szívünk. Hiába próbáljuk meg elhessegetni 
a nyomasztó gondolatokat, mindig visszalo
póznak. Rátelepszenek a hangulatunkra, és 
valahogy arra kényszerítenek, hogy elkerüljük 
a másikat, hogy újra és újra bizonygassuk az 

igazunkat. Minél többször fordul ez elő, annál 
szűkebb lesz a mozgásterünk, annál terhelteb
bek a kapcsolataink és annál nyomasztóbbak 
a gondolataink. Mintha köd telepedne az éle
tünkre, szép lassan elszürkülnek a színek. Először 
talán észre sem vesszük, aztán egyre feltű
nőbb. Ahogy az emberekkel, úgy az Istennel 
való őszinte kapcsolatot is kerüljük. Mire rájö
vünk, hogy mi is történik, már annyi minden 
terhel, hogy nemhogy nem szívesen beszélünk 
róla, de még önmagunk előtt is szégyelljük. Jó 
lenne megszabadulni ezektől. De hogyan?

A válasz egyszerű: lelki lomtalanítással – 
gyónással. Ahogy a kacatjainkat minden szé-
gyenkezés nélkül kihordjuk a házunk elé, úgy 
kellene megszabadulni a lelki otthonaink le-
vegőjét mérgező szándékoktól, gondolatoktól, 
szavaktól és cselekedetektől is. Nem kézzel és 
lábbal, hanem szavakkal kell kihordanunk: ki 
kell mondanunk, hogy mikor, miben hibáztunk, 
meg kell vallanunk bűneinket. 

Lehet, hogy ez nem megy könnyen, de e nél
kül csak áltatjuk magunkat önnön tökéletessé
günkkel, ahogy az az ember is, aki tisztaságot 
hazudik magának, és inkább becsukja a rumlis 
szoba ajtaját, minthogy kihordaná az otthona 
levegőjét erjesztő kacatokat. 

A gyónáshoz elszántság, bátorság és a jó aka-
rása kell. Máshogy nem megy. Isten ezt az utat 
szabta, és ezt az utat pecsételte meg fia, Jézus 
Krisztus áldozatával.

Csak ha ezt megtesszük, akkor állhatunk 
Dávid szavaival Isten elé: 
„Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és 
töredelmes szívet nem veted meg!” 

(51. Zsoltár, 19)

Nagy Péter (Péter bácsi)

Gyertyát gyújtottunk
„Ki a szívet tekinti, az jobban ítél, mint az em-
berek, akik csak azt nézik, ami látszik, és e lát-
szat szerint ítélnek.”

(Szent Bernát)

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága a rokonok és 
rendtársak nevében is, fájó szívvel, de Isten 
akaratát elfogadva jelenti, hogy Dr. Zakar Ferenc 
Polikárp ciszterci rendi áldozópapot, a Ciszterci 
Rend nyugalmazott generális apátját, a Zirci 
Ciszterci Apátság nyugalmazott főapátját éle
tének 82., szerzetességének 64., áldozópapsá
gának 57. évében, a szentségekkel megerősítve 
2012. szeptember 17én hazahívta a mennyei 
Atya.

Zakar Ferenc Polikárp Ókéren (Újvidék 
mellett) született, 1930. június 8án. Közép
fokú tanulmányait Újvidéken 1940–41 között, 
majd Baján, a Ciszterci Rend III. Béla Gim
náziumában végezte 1941tõl 1948ig. A Zirci 
Apátságban 1948. augusztus 29én öltötte 
magára a novíciusok fehér ruháját. Noviciá
tusa után, 1949. augusztus 30án tette le első 
szerzetesi fogadalmát. 1950. szeptember 6án, 
két nappal a szerzetesrendje magyarorszá
gi működési engedélyének megvonása előtt, 
többedmagával elhagyta az országot. Rómába 

került, ahol a Szent Anzelm Pápai Egyetemen 
folytatta tanulmányait. 1955. szeptember 4én 
szentelték pappá. 1956tól 1985ig a rend Rómá
ban tanuló növendékeinek magisztere lett. 
1960 őszétől a Pápai Szent Anzelm Egyetem 
tanára. 1969 és 1972 között kánonjogot tanult 
a Pápai Lateráni Egyetemen, majd doktorátust 
szerzett ugyanott.  1981. február 9én az Apos
toli Szentszék kinevezte a Pápai Magyar Intézet 
Vigilancia Bizottságának tagjává. 1986. ok
tóber 3ától 1996. március 15ig az intézetet 
felügyelő bizottság elnöke lett. Nagylelkűen 
fáradozott azokért a magyar papokért is, akik 
Rómában éltek és tanultak. 1985. szeptember 
2ától a Ciszterci Rend generális apátja 1995ig. 
1996. március 15én a Zirci Apátság apátjá
vá választják, így lett a Ciszterci Rend Zirci 
Kongregációjának prézes apátja is. 1996 óta 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem poszt
graduális kánonjogi intézetének nyilvános, 
rendes tanára. 2000ben az Apostoli Szent
szék a zirci főapáti címet adományozta neki. 
2002ben újabb hat évre megerősítették apáti 
hivatalában. Megbízatása lejárta után, 2008. 
február 16ától a Zirci Ciszterci Apátság ad
minisztrátora lett 2010. december 20ig. 

2009. június 11én a Magyar Katolikus Püs
pöki Konferencia Pro Paedagogia Christia
nadíjat adományozott neki. 2011. március 
15én megkapta a Magyar Köztársaság Érdem
rend Középkereszt a Csillaggal (polgári tago
zata) kitüntetést. 

„Adj Uram, örök nyugodalmat Neki, és az 
örök világosság fényeskedjék Neki. Nyugod-
jon békében! Amen.”

(a Ciszterci Rend honlapjáról)

Karácsonyra várva… 
valami újra készülve

Advent elején, kétkét gyerek érkezett a ta
nári elé, kezükben koszorút szorongatva… 
a koszorúk megáldására várva. Elkezdődött 
a karácsonyi előkészület, a várakozás. De 
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tudtunke vajon a lényegre, az igazán fontos
ra összpontosítani? Tudunke most is, az új 
évben, napról napra újra örülni Jézus érke
zésének, eljövetelének, amely szebbé teheti 
személyes és közösségi életünket egyaránt? 
Vajon észrevettük, hogy aki ajtónkon zör
getett, már rég csak hívó szavunkra vár? Ha 
igen a válaszunk, akkor nincs más dolgunk, 
mint kinyitni az ajtót…

„Valaki jön - de te alig készülsz rá?
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol?
Valaki kopog nálad - de te észre sem veszed 

a nagy nyüzsgésben? 
Valaki szállást venne nálad - de nincs hely 

számára zsúfolt életedben?
Valaki feltárulkozik előtted - de te a szavá-

ba vágsz?
Valaki feléd fordul - de neked minden más 

fontosabb? 
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem le-

het beszélni?
Valaki csak rád gondol - de te csak magad-

ra figyelsz?
Amíg csak jön, amíg még úton van - még 

van időd, még változtathatsz…”

(Virth József atya gondolatai, aki mély nyomot, sok 
szép emléket hagyott intézményünk szívében.)

Gondolatok egy szentírási idézet 
margójára
Karácsony ünnepére, a Megváltó érkezésére 
emlékezve és előretekintve a második félév leg
nagyobb egyházi ünnepére, húsvétra, minden
esetre elgondolkodtató…

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

„Milyen szép, amikor valaki úgy szereti az 
embereket, hogy akár a saját fiát, aki bűntelen, 
odaadja… nekünk… 

Akikért odaadja, azok meg megölik!?”

Koós Annamari (6/b osztályos tanuló gondolatai)

Emlékezetes pillanatok  
a zeneiskola életéből,
avagy dalol és  muzsikál a CiNKe madár…

Tanári hangverseny gyerekszemmel, 
gyerekfüllel
Zenetanárok hangversenyére került sor, a zene 
világnapja alkalmából 2012. október 2án. 
Megtelt az előadó terem. Lássunk néhány véle
ményt a gyermekközönség szájából…

♪ „A koncerten nekem az tetszett a legjobban, 
hogy megtudhattam, hogyan zenélnek a ze-
neiskola tanárai. A hangszerek közül a fuvola, 
a zongora és a lant tetszett. Az óvónénik éneke 
is szép volt. A trombitától kicsit megijedtem.”

Fölker Gerda (2. a)

♫ „Nekem a legjobban a fuvola, a gitár, a zon-
gora és a fagott tetszett.” 

Fölker Helga (1. b)

♪ „Nagyon tetszett a koncert, főleg a lant. Az 
óvónők éneklése is nagyon tetszett.” 

Beöthe Franciska (2. a)

♫ „Tetszett a koncert, különleges volt a lant.  
A másik, ami legjobban tetszett, az a fagot-
tos trió volt.”  

 Horváth Bendegúz (4. b)

♪ „Változatos volt. Jó, hogy voltak ismertebb 
darabok is, és jó volt látni a tanárokat sze-
repelni.”  

Szente Anna (hegedű, 9. oszt.)

♫ „Idén is megrendezésre került a tanárok hang-
versenye. Ezen az ötletes koncerten mi ne-
bulók hallgathattuk meg tanáraink tudását. 
Mindannyian csak ámultunk tehetségükön, 
hiszen csak az óráinkon hallottuk eddig őket 
játszani, amikor a mi darabjainkat vagy 
etűdjeinket segítették. A koncert végén szóló 
hatalmas taps önmagáért beszélt.”       

 Pistár Berta (cselló, 6. oszt.)

Szülői szemmel, szülői füllel…
Emlékszem, úgy nyolc évvel ezelőtt hallottam 
először a hegedűs Eszter nénit hegedülni házi 
hangversenyen. Még zongorakíséret is volt 
hozzá. Tényi Zoli bácsival adtak elő egy kedves, 
gyors, a farsanghoz illő darabot. Meglepetésül, 
ajándékul adták a gyerekeknek és a jelenlevő 
szülőknek. Nagy tetszést aratott.

Azt hiszem, ez a harmadik alkalom volt eb
ben az évben, hogy a zene világnapján ismét 
meghallgathattuk iskolánk zenetanárainak 
hangversenyét. Ajándék volt ez mindnyá
junknak: a tanítványoknak, szülőknek és a 
kollégáknak. Köszönjük, hogy ez a hangver
seny sem múlhatott el Tényi Zoli bácsi nél
kül. Megszoktuk, hogy rendszeres kísérője 
diákoknak, tanártársaknak egyaránt. Jó volt 
látni, hallgatni, megismerni az új zenetaná
rokattanárnőket. Igazán színes, élvezhető 
hangverseny volt olyanoknak is, akik nem 
értenek a zenéhez, engem is beleértve. Ehhez 
segített hozzá a felkészült és élvezetes kon
feranszié, Sziszi néni. Köszönjük a felvezető 
ismertetőket, a szép idézeteket, verset. Én 
több ilyen hangversenyt is szívesen meghall
gatnék. 

Jövőre még többen leszünk, nagyobb te-
remre lesz szükség!

Köszönjük a zenetanárok felkészülését, 
munkáját. A Jóisten áldása  kísérje fáradozá-
sukat továbbra is.

Lovász Mária (Édesanya, aki immáron tizenegy éve 
koptatja gyermekei kíséretében az iskolapadot.)

Szent Cecília hangverseny
Szent Cecília egy egészen ártatlan fordítási 
hiba következtében – mely szerint az esküvő
jén ő maga játszott az orgonán –, lett a zene 
védőszentje. Ünnepét már 545. november 
22én megülték Rómában. Jó pár évszázaddal 
később mi is az ő ünnepét üljük évente itt a 
Szent Margitban, egy csodálatos koncert ke
retében.

Az idei hangverseny is egy fantasztikus program 
volt. Gyönyörű produkciókat hallhattunk tanítványa-
inktól. Hallhattunk csellószót és klarinét dal
lamokat, csodás kamaracsoportokat, fuvolát 
és zongorát, egyházi éneket tenorkürtön, kis 
kakukkot hegedűn és nem utolsósorban gi
tárt. Kezdő és felsőbb éves növendékek is mu
zsikáltak. Egyszóval nagyon változatos esténk 
volt. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a 
nézőtér teljesen megtelt családtagokkal, taná
rainkkal és barátokkal. 

♪ „Az egész koncert egy nagy öröm volt. Ott 
voltak a barátaim, tanáraim. Azért nagyon 
izgultam, de el tudtam játszani hibátlanul 
a darabot. A végén mondták, milyen ügyes 
voltam.” 

(Hardi Máté 2. a)

♫ „Nagyon jól éreztem magam pénteken, most 
léptem fel először hangversenyen. Nem iz-
gultam, mert a barátaim is szerepeltek, és 
eljött mindenki megnézni, aki szeret, még 
Anita néni is [Fanni osztályfőnöke]. Érdekes 
volt hallani a sokféle hangszert, mindenki 
nagyon ügyes volt.”

(Farkas Fanni Anna 3. a)

Remélem jövő évben is ilyen nagy sikerrel ren-
dezhetjük meg a Szent Cecília hangversenyt.

Gyerekek, gyakoroljatok szorgalmasan, 
hogy Ti lehessetek a jövő évi fellépők!

 Bischof Zsuzsanna ( Zsuzsi néni)
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Nati néni is azt üzeni: „Olvasni jó!”
Az olvasás szeretetét szeretném átadni Nektek 
néhány gondolat segítségével.

A könyv egy olyan „barát”, amelyet bárho
vá magaddal vihetsz, olvashatod: otthon az 
ágyadban, a buszon és a vonaton utazás köz
ben, az iskolában órák között, délután a park

ban vagy bárhol, ahol csak szeretnéd. Olvasás 
közben kitárul előtted a világ, és a fantáziád 
segítségével oda „repülhetsz”, ahová csak sze
retnél, és közben bármi válhat belőled: lehetsz 
kutató egy laboratóriumban, bátor felfedező 
egy ismeretlen vidéken, paripán vágtázó lo
vag, várúr vagy várúrnő – a képzeletednek 
semmi sem szab határt. Idegen kultúrákat is
merhetsz meg, bejárhatod az egész világot, és 
még a szobából sem kell kimozdulnod hozzá. 
Rengeteg új ismeretre tehetsz szert, gyarapí
tod tudásodat, mindezt élvezetesen.

Láthatod: OLVASNI JÓ! – ezért minél gyak-
rabban fogj a kezedbe egy izgalmas könyvet, 
majd élményeidet osszad meg barátaiddal, 
szüleiddel, hogy ők is megismerjék a könyvek 
rejtette kalandozásokat!

Nati néni 

KIS TUDOMÁNY nagy könyvekből
Matematika: Pitagorasz nyomában
Az ókor egyik leghíresebb matematikusa kro
tóni Pitagorasz. Legismertebb tételének csupán 
a bizonyítása fűződik nevéhez, hisz a probléma 
már évszázadokkal korábban foglalkoztatta a 
gondolkodókat.

 A derékszögű háromszög átfogójára szer
kesztett négyzet területe egyenlő a két befogó
jára emelt négyzetek területeinek összegével.

Különösen érdekesek azok a háromszögek, 
amelyeknek oldalai a Pitagoraszféle feltétel
nek megfelelő egész számok, Pl. 3, 4, 5. Ezen 
számokkal jellemezhető háromszögeknek a 
gyakorlati jelentősége évezredek óta ismert. 
A régészek ezeket az arányokat találták meg 
a Chefrenpiramis faragott köveinek mére
teiben, akár Szíriában a baalbeki Naptemp
lomban. Cheops fáraó híres piramisában, az 
úgynevezett királyi szobának a méreteiben.  

Számtan a természetben
A csöppnyi, alig négymilliméteres hosszt elé
rő kis matematikus, az úgynevezett ormányos 
nyírbogár bizonyára valamelyik egyetemen 
tanulta a legfelsőbb matematikát, miközben 
lassúbb felfogású iskolatársai – az emberek fel 
sem figyeltek rá. Ő olyan feladatokat is meg 
tud oldani, amelyeken sok egyetemi hallgató 
hiába töri a fejét. Fürgén mászkál a kis ormá
nyos a fák levelein, és a középső értől kiindulva, 
a szélek felé tartó két irányban meglehetősen 
bonyolult vonal mentén szétrágja a levelet. Ez
után az elrágott levélnek a csúcs irányába eső 
felét kis csővé göngyölíti, és ebbe gondosan 
elrejti petéit, hogy azokat ki ne mossa az eső, 
meg ne süsse a nap, ki ne csipegessék a mada
rak. Ott lógnak, széltől ringatottan, a jövendő 
utódok apró bölcsői. Ennek a bonyolult fel
adatnak a megoldására az ormányos nyírbo
gár alig félórányi időt veszteget. Nézzük meg, 
mennyi időre van szükségünk nekünk csupán 
arra, hogy egyáltalán bepillanthassunk a nyír
bogár számtani titkaiba…

Ja, a levél másik felével nem vesződik sokat. 
Itt ráhajtja a már kiszabott levél elet a másikra, 
és egyszerűen átmásolja a görbét.

Fáy Tímea (Timi néni)

A könyv más nézőpontból…
Technika órán egy késztermék. Egy talál
mány, mely megváltoztatta az emberiség életét.  
A könyvek úgy születnek, hogy az ember a gon
dolatait egy „hordozóra” teszi. Ez a hordozó volt 
valaha fa, kő, melybe belevésték az üzenetet, volt 
agyag, melyet írás után kiégettek, volt állatok 
bőre, a pergamen, volt papirusz, melyet Egyip
tomból kellett hozni. Most és már nagyon régóta 
főleg papír ez a hordozó. A papírgyártás egyik 
legfontosabb alapanyaga a fa. Az élő fát – ami a 
levegőt tisztítja számunkra – ki kell irtani ahhoz, 
hogy papírt készíthessünk belőle! Ez kényszerít 
bennünket arra, hogy a már elhasznált papírt 
újra felhasználjuk – kialakult a hulladékgazdál
kodás – hogy kevesebb fát kelljen kivágni! A szá
mítástechnika újabb takarékossági lehetőséget 
nyújt azzal, hogy az írottakat csak akkor nyom
tatjuk ki, ha nagyon szükséges.

Az ÚJ MAGYAR LEXIKON szerint: „A könyv: 
a tudomány, az irodalom és más ismeretek ter-
jesztésének és megőrzésének egyik legfontosabb 
eszköze.”

Kéziratos formában, amely Európában a XV. 
század végéig, mintegy 3 000 évig tartott.

Nyomtatott formában, amely Gutenbergtől, 
hazánkban Hess Andrástól – 1472 Buda – 
napjainkig, ki tudja meddig?

Elektronikus formában a XX. század elejé
től, most együtt éljük meg ezt a „forradalmat”. 
Leveleinket leggyorsabban – és nem papíron 
– az „emil” viszi a címzetthez. A könyvtárak 
ajtaja vasárnap és ünnepnapokon sincs zárva 
előttünk, ha olvasni szeretnénk. A begépelt ol
dal elején elvétett hibát az oldal újragépelése 
nélkül is kijavíthatjuk.

Herzen1 szerint:
„A könyv egyik nemzedék végrendelete a má-

sikra, egy halálba induló öreg tanácsa az életbe 

1 Orosz filozófus 1812 Moszkva – 1870 Párizs

Figyelem!
Középpontban a… KÖNYV

Könyves világrekordok, csak képekben, hogy utána OLVASHASSATOK!  (Gyűjtötte: Szabó Gergő 5. b)

A világ legöregebb könyve
„CSIKICSI” (Jikiji)

 A világ legnagyobb könyve

A világ legkisebb könyve
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lépő serdülőnek, parancs, amelyet az őrszem to-
vábbít váltásának.”

Az ember mindent elkészít, amire szüksé
ge van. Időnként az is elég, hogy az írónak, a 
kiadónak jól jön a nyereség. Nézz körül egy 
könyvesboltban! Soksok olyan könyvet is ta
lálsz, amelyik nem hordoz magában informá
ciót, mert már valaki más megírta, – esetleg 
sokkal színvonalasabban – vagy teljesen fö
lösleges volt megírni, hiszen nem is tartozik 
másokra, vagy nem is igaz. Sokan elfelejtették 
Petőfi Sándor2 üzenetét: „Ne fogjon senki köny-
nyelműen a húrok pengetésihez!” Aki felelős
séggel „penget”, az tudja, hogy minden leírt 
szóért egyszer biztosan felelni kell! Sőt, aki az 
orránál tovább is lát, az azt is tudja, hogy a pa
pírral takarékoskodni kell, mert ha „kivágtad 
az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, 
rá fogsz jönni arra, hogy a pénzt nem lehet 
megenni.”3

Az informatikai eszközök által nyújtott le
hetőségek okos használata segít nekünk ab
ban, hogy a sok fölöslegesen kinyomtatott 
papír meg ne fojtson bennünket. Természe
tesen az internet – a világ bármely pontját 
megmutató, otthonodba hozó – sok veszélyt 
is rejt magában. Ez is olyan, mint egy óriási 
könyvtár. Bemész, körülnézel, leveszel a polc
ról egy könyvet és belelapozol. Elolvasod, ami 
téged érdekel, amire kíváncsi vagy. Sajnos az 
interneten nem ül könyvtáros, aki jó ízléssel, 
jó erkölccsel, felkészültséggel kigyomlálja a 
gazt! Amikor bemész, rögtön a szemed elé so
rakozik sok, számodra akár veszélyes dolog is. 
Csak rajtad múlik, hogy melyiket választod!

A technika legújabb találmányai lehetővé 
teszik, hogy ebookot, azaz elektromos köny
vet vásároljunk. Olcsóbb, mint a nyomtatott, 
papírtakarékos, könnyű, bárhol folytathatom 
az olvasást… Az előnyöket és a hátrányokat 
majd csak később, a használat során fogjuk 
megtapasztalni. Egy biztos! A gyermekeink 
és az unokáink ezt fogják használni, vagy már 
használják is!

2  Idézet „A XIX. század költői” című versből
3  Indián közmondás

Készen vagyok, elküldöm lektoromnak – a 
lányomnak – hogy lásson el tanácsaival és a 
következőket írja vissza: „Amúgy gondolkod-
tam még ezen a digitális kontra könyv dolgon, 
és azért nekem lenne több érvem a könyv mel-
lett is. Mert a könyv szerintem nem csak hor-
dozó. Lehet berendezési tárgy is, és/vagy emlék, 
családi ereklye.”

 Nekem számít, hogy amikor a lányomnak 
olvasok a Bambiból, és kinyitom a könyvet, ezt 
olvasom benne:

„Ország Mária 5. b osztályos tanulónak jó ma-
gaviselete és szorgalma jutalmául. Pécs-bánya, 
1966. június 18.” 

Ország Mária (Marika néni)

Könyvajánló
Mindenkinek…

A könyv és Gyula bá’ – avagy: Miért is olvas 
egy könyvtáros?

A könyv és én
Hogy mit szerettem kiskoromban leginkább 
olvasni…?

Semmit. De azt naponta többször is szíve
sen. Mondták a szüleim, hogy jók a könyvek, 
erőltették a tanáraim – „Olvasss! Olvassss!” – 
de nem jutott el hozzám az üzenet. 

Elmondom az érveimet. Minek olvassak, ha 
lehet futkosni, lovagolni, bringázni, focizni… 
Miért cseréljem fel olvasásra ezeket a számom
ra oly kedves tevékenységeket…?! Nem láttam 
értelmét ennek a rossz üzletnek… ennyi.

Egyszer csak érdekes dolog történt. Vala
hogy a kezembe került több olyan könyv is, 
ami nem engedte letenni magát. Ez van. Ér
dekesek voltak és rettentő izgalommal töltött 
el, hogy miként alakul a főszereplők sorsa. 
Szóval olvastam reggel, este, délután és ebéd 
közben… És ekkor rájöttem! Nem kell cse
rélnem! Minden az enyém maradhat. Csupán 
meg kell találnom azokat az időszakokat, amik 
„üresen” telnek nap mint nap. Ezekre a per
cekre nagyon kell vigyáznom. Eddig elütöttem 

őket valami haszontalan időtöltéssel – TV né
zés, netezgetés…stb. Most viszont egy jó edzés 
után, de a munka megkezdése előtt vagy a va
csora után, de még elalvás előtt a kezem ügyé
ben tartok egy könyvet. Már nem azt várom, 
hogy elteljenek ezek a percek, hanem, hogy 
végre megjöjjenek!

Na igen.. Mik is a kedvenc könyveim? Úgy
sem ismeritek ☺:

Henryk Sienkiewicz művei: Quo Vadis?, Ke-
reszteslovagok, Tűzzel vassal…stb. 

Amit viszont egyenesen Nektek írt, az a 
Sivatagon és vadonban című regénye.

Molnár Gyula (Gyula bácsi a suli könyvtárból)

Ti ajánlottátok…

Fésűs Éva: Csupafül
„Azért szeretem ezt a könyvet, mert kalandos és 
élvezetes történeteket tartalmaz. A mese tanul-
ságát viccesen fogalmazza meg az író. A könyv 
főszereplője Csupafül, egy mezei nyuszi, akivel 
mindig történik valami izgalmas….”

(Fölker Gerda 2. a)

Nyulász Péter: Helka – A Burok – völgy árnyai
„A tihanyi Soktornyú Kastélyban él Helka, a 
hercegkisasszony. Egyik nap elszökik a palotá-
ból a koronázási előkészületek elől. Az erdőbe 
utána megy apródja, Ciprián. Sok kalandban 
lesz részük, az út során többek között a kö-
vetkező szereplőkkel találkoznak: Komorral, 
a varázslóval, Sióval, a Balaton tündérével, 
Hexagonnal, az óriások királyával, Borával, a 
boszorkánnyal…”

(Varga Erika 4. a)

Elizabeth Honey: A szomszéd ház titka
„Új lakók érkeznek, a Stella utca 45-be. Hamar 
kiderül róluk, hogy nincs túl sok jó tulajdonságuk: 
pazarlóak, kétszínűek, gonoszak, és egyáltalán 
nem akarnak beilleszkedni az utca megszokott 
életébe. A könyv főszereplője Heni, aki a bará-
taival nyomozni kezd a „Kamuéknak” titulált 

szomszédok után. Vajon fény derül a 45-ös ház 
titkára? Megtudjátok, ha elolvassátok a regényt.

(Árvay Kata 7. b)

G. Szabó Judit: A Madárijesztő – ház
„A könyv egy házról szól, melynek Madárijesz
tő – ház a neve. Anikó egyedül érkezik meg a 
családi birtokra, ám csak néhány napig lehet 
teljes magányban, hiszen pár nap után megér
keznek a testvérei is. A ház titokzatos szellemei 
ijesztgetik a testvéreket, akik Klementina nap
lója segítségével egyre több információ birtoká
ba jutnak. A nyaralás végére megérkezik Anikó 
nagymamája is, és fény derül a rejtélyre. Az, 
hogy ki akarja megkaparintani a házat és a ben
ne rejlő kincseket, kiderül a könyvből. Ajánlom 
mindenkinek, aki szereti a kalandos regényeket, 
és szeretné közelebbről megismerni az esemé
nyeket és a szereplőket.” 

(Balogh Zita 7. b)

Gyermekmese felnőtteknek… Olvass 
a sorok között!

Antoine de Saint – Exupéry: A kis herceg
Ez a könyv egy sivatagba leesett repülőpilóta 
és egy kisfiú találkozásáról szól, aki egy külön
leges bolygóról érkezett ide a Földre. A regény 
egy képzeletbeli világba kalauzol bennünket, 
amelyből megismerhetjük a kis herceg bolygó
jának varázslatos, különös világát. Egy icipici 
bolygóról van szó (rajta egy rózsával és három 
vulkánnal), amely nagy kincseket rejt magában, 
ezért is vágyik vissza a kis herceg a „hazájába”.

Aki a kezébe veszi ezt a könyvet, egy meg-
ható történetet olvashat az őszinteségről, fele-
lősségről, a barátság fontosságáról. Többször 
elolvastam már ezt a regényt, és minden alka
lommal mondott valami újat, amin eltöpreng
tem, elgondolkodtam…

 Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt aján
lom.

Szeretettel: Nagy Kata (Kata néni)
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Szülőknek, Nevelőknek…

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW- AZ ÁRAMLAT
Diákjaink neveltségi és tudásszintjének emelé
séhez elengedhetetlen az, hogy a tanuló „érzel
mi kapui” nyitva álljanak a nevelést és oktatást 
végző személyek előtt. A megbecsült, kedvelt, 
tisztelt tanár óráján a tanulás könnyebben, na
gyobb hatásfokkal történik. 

A tanár és diákjai közötti pozitív viszony 
kialakulásában szerepe van, hogy a tanár fel
szabadultan tude viselkedni munkája köz
ben, hogy a diákok nyitottak a tanulás során. 
A reakciók, vélemények, meggyőződések sza
bad megnyilvánulásához tanárnak és diáknak 
egyaránt szüksége van a felszabadult tanórai 
légkörre, mely kiindulópontja és/vagy követ
kezménye lehet a flowélménynek. (Termé
szetesen ez nem a tanórai fegyelmezetlenséget 
jelenti.) Ahhoz, hogy a tanulók kedvet érez
zenek az önálló tanuláshoz, nélkülözhetetlen 
az önfeledt tanulás élményének megtapaszta
lása.  

A tanórai helyzetben az áramlatélményt 
akkor érezhetjük, ha ennek csaknem minden 
jelenlévő részesévé válik. Tehát, ha az osztályt 
nem érinti meg a flow, akkor azon az órán a 
tanár sem éli át, és az osztály sem kerül áram
latélménybe olyankor, amikor a tanár nem 
tapasztalja ennek jeleit. Tehát a jelenlévők köl
csönös egymásra hangolódása nélkül a jelen
ség nem alakul ki. 

A tanórai flow néhány jellemzőjét sikerült azonosí-
tani a könyv szerzőjének. Ilyen például, hogy a tanár 
és az osztály nem veszi észre a csengetést. A résztve-
vők arról számolnak be, hogy a foglalkozás légkörét 
sajátos (pozitív) feszültség, koncentrált figyelem jel-
lemzi. A tanár és a diákok szemkontaktusainak szá-
ma jelentősen megnő. A tanár és a diákok aktivitása 
igen magas. A diákok és a tanár sokszor úgy érzik, 
hogy a hangulatuk, kedélyük javult az óra hatására 
és „feldobódva” jönnek ki a foglalkozásról. Példa
ként egy magyarországi kutatásban résztvevő 
tanárokkal készített interjúk egyegy mondatát 
emeltem ki, melyek alátámasztják a könyvben 
olvasottakat:

• „Elragadott a hév, elsodort a lelkesedés.”  

• „Jó a hangulat és nem szívesen hagyjuk abba 
az órát.” 

• „Fantasztikus érzés, mikor látom, hogy nem 
hülyeségekről beszél a szomszédjával, hanem 
elmerül a feladatban.”

Az áramlatélmény hozzájárulhat a tanórák 
hatékonyságának, eredményességének fokozá
sához a fent leírtak miatt. Életünk során megélt 
áramlatélményeink (munkahelyen, otthon stb.) a tö-
kéletes, harmonikus, egészséges élet egyik forrásává 
válhatnak, éppen ezért mindenkinek szeretném aján-
lani a könyvet.

Szilágyi Csilla (Csilla néni)

Zenebarátoknak…
Judit néni ajánlásával…

Zene – könyv… Könyv. Könyv a zenéről... 
Ezen gondolkodtam. Miről is írhatnék? Kiseb-
beknek és nagyobbaknak. Két kötet jutott az 
eszembe. Mindkettő a zenéről szól. Olyan mu-
zsikáról, ami szeretetről, emberségről, életről 
beszél.

♫ Az egyik kötet Kodály Zoltán két alkotását 
dolgozza fel. A nagyotmondó obsitos, Háry 
János történetéből készült daljáték kereszt
metszetét, valamint a Kállai kettős gyerekek 
által is teljesen érthető elemzését tartalmazza. 
Pécsi Géza és Uzsalyné Pécsi Rita: Mese mu-
zsikával című könyve a legkisebbeket is rabul 
ejti gyönyörű illusztrációival, melyeket Nászay 
Csilla alkotott. A könyv cd melléklete segítsé
gével meg is hallgathatjuk mindkét zenemű
vet. A mesemondó  narrátor Sinkovits Imre, 
nagyon szórakoztatóan, viccesen mesél. 

♪ A másik kötet Liszt Ferenc: Les Préludes 
című szimfonikus költeményét mutatja a be 
szóval és zenével. Pécsi Géza elemzése hoz
za közelebb hozzánk Liszt Ferenc muzsikáját.  
A cd mellékletben a zene alatt elhangzik 
Galambosi László pécsi költő Előjátékok c. 
versciklusa, amelyet szintén Sinkovits Imre ad 

elő. E ciklust a könyvben is olvashatjuk. Kü
lön érdekesség, hogy az elemzés német, angol, 
valamint japán nyelven is olvasható ebben a 
kiadványban.

Mindkét könyvet szeretettel ajánlom az Új 
Évre. Vegyük a kezünkbe, szagoljunk és olvas
sunk bele, és a zene szárnyain elszakadunk a 
hétköznapoktól.  

♫ Pécsi Géza- Uzsalyné Pécsi Rita: Mese mu-
zsikával, Kulcs a Muzsikához-Deák Kiadó Pécs, 
2004.

♪ Pécsi Géza: Liszt Ferenc: Les Preludes  A szim-
fonikus költemény bemutatása szóval és zenével,  
Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs

Gyöngyiné Fülöp Judit (Judit néni)

Szabó Anikó néni szerint a könyv évében nem 
csak betűt lehet olvasni, hanem kottát is!
Érdekes könyvet ajánl figyelmünkbe a gitár 
tanár néni.

6-10 ÉVESEK! ♪ Figyeljetek!

♪ Émile Beaumont – Marie-Renée Pimont: Zenei 
mindentudó gyerekeknek

Egy igazán sokoldalú könyvet szeretnék be
mutatni, mely a Passage Kiadó gyerekeknek 
szóló ismeretterjesztő sorozatában jelent meg. 
A francia szerzőpáros szórakoztatóan és érde
kesen vezeti be ifjú olvasóját a különféle hét
köznapi, természeti és zenei hangok világába. 
A sok színes képpel illusztrált könyvben érdekes 
játékok találhatók a hangokkal, megismerkedhe-
tünk a hangszerekkel, sőt egyszerű, képes leírások 
alapján magunk is készíthetünk zeneszerszámo-
kat. Röviden betekintést nyerhetünk a leghíresebb 
zeneszerzők életútjába, de megismerkedhetünk a 
kottaolvasás alapjaival vagy akár a CD-gyártással is. 
Ráadásként található a könyvben néhány vic
ces fejtörő, és aki nem elégszik meg a hang
szerek nézegetésével, annak az utolsó oldala
kon hangszerenként ajánlanak hallgatnivalót 
a szerzők. 

Kellemes böngészést a zene világában!

„Ahány nyelv, annyi világ”
Mindenkinek szól: Olvasd, fordítsd! Saját 
épülésedre!

Olvasás angolul
Olvasni jó. Az pedig különösen jó, ha egy 

könyvet azon a nyelven olvasol, amin íródott. 
Az angolul tanulók könnyű helyzetben van
nak, ha olvasni akarnak idegen nyelven, hiszen 
számos könyvkiadó könnyített olvasmányokat 
jelentet meg az általános iskolások számára is. 
Amikor egy angol könyvet olvasol, nem kell minden 
ismeretlen szót kiszótároznod, hiszen a szövegkör-
nyezetből sok dolgot ki tudsz következtetni. Azokat 
a szavakat érdemes megkeresni a szótárban, 
amelyek nélkül nem érted meg a lényeget, vagy 
azokat, amelyek nagyon sokszor előfordulnak a 
szövegben, s így felkeltik a kíváncsiságodat. 

Mit olvassatok először? Ajánlásként írtam nektek 
két szerző könyveiről. Remélem, megértitek (a lé-
nyeget)…

Reading in English
• Young children usually love poems or rhy

mes. Later on they are not really interested in 
poetry. But… if you happen to read some of 
the books of Shel Silverstein you will love his 
poems whether you are a child or a grown up 
person.

 His poems go together well with his draw
ings. His pictures make the words more mean
ingful. His works make you think, smile and 
love the people around you.

His most famous books you would definite
ly love: Falling up, Where the Side walk Ends, 
The giving tree

• When we talk about English tales the first 
word I think of is Winnie. Winnie is the fun
niest, most loveable witch all over the world. 
She has got a cat, Wilbur. They live together 
in a very interesting house and they have all 
kinds of adventures together. The stories were  
written by Valerie Thomas and they were il
lustrated by Korky Paul. The stories are exci
ting and funny, but they just cannot exist wit
hout the drawings. Have you ever seen a witch 
at the seaside or in a computer room? Have 
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you ever been to a birthday party where funny 
witches are the guests? Have you ever heard 
about a witch travelling by a rocket? No? Then 
it is time to start reading about Winnie and 
her cat, Wilbur. You will love them.

Szabadkainé Tolnai Adrienn (Adri néni)

Egy kis gyakorlás! Avagy egy gondolat a tar-
solyodba…

Az alábbiakban Balogh Zita, hetedik osz
tályos tanuló kedvenc angol nyelvű idézetét 
olvashatjátok. Próbáljátok megérteni. Ha nem 
nagyon sikerül, alatta találjátok a fordítást.

„When I was five years old, my mum told 
me, happiness is the key to life. In the school 
they asked me what I want to be when I grow 
up. I wrote down ’happy’. They told me I didn’t 
understand the assignment, I told them they 
didn’t understand life!”

(John Lennon)

„Amikor ötéves voltam, anyukám elmondta, 
hogy az élet kulcsa a boldogság. Az iskolában 
megkérdezték, mi szeretnék lenni, ha nagy le-
szek. Azt írtam a lapra, hogy ’boldog’. Azt 
mondták, nem értettem meg a feladatot. Azt 
mondtam, nem értik az életet.” (John Lennon) 

Olvasás németül
„LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT”

Egyik kedvenc mottóm a német Fischer Kiadó 
zseniális találmánya. A cigarettás dobozokon ta
lálható felirat „A dohányzás károsítja az egészsé-
get” mintájára készült és körülbelül annyit jelent, 
hogy „Az olvasás árt a butaságnak”. Ez egy hatalmas 
igazság!! Minden elolvasott szó egy kincs, ami
vel gazdagabbak vagyunk, ami a miénk és senki 
nem veheti el tőlünk. Nekem elhihetitek, én már 
bejártam az egész világot – a regényeimben. Nem 
értem, sok ember miért panaszkodik, hogy nincs 
pénze vagy ideje utazni. Minden könyv egy uta
zás, amivel akkor és oda utazhatunk, ahova sze
retnénk. Én rengeteg csodálatos helyen jártam a 
képzelet szárnyán a regényeim világában. Állítom, 

sokkal szebb, mint a valóság!! ☺ Olvasásaim örö
mét még fokozza, sőt inkább teljessé teszi, hogy 
idegen nyelven olvasok. Valahogy olyan érzésem 
van, hogy csak így teljes az élmény, így tudok iga
zán együtt repülni a gondolatokkal. Hogy miért 
van ez így?? Nem tudom megmondani. Próbáljá
tok ki, hátha ti megfejtitek a titkot!!

Gyakori kérdés, hogy melyik a kedvenc köny
vem. Erre nagyon egyszerű a válasz: mindig az a 
legkedvesebb, amit éppen akkor olvasok, feltéve, 
hogy magával tud ragadni. Bizony én is tettem 
már ki könyvet a kezemből, nem vagyok minden
evő, de az első néhány oldal után kiderül, hogy jól 
kijövünke egymással. Vannak könyvek (sajnos), 
amiket valóban nem érdemes a kezünkbe venni, 
meg sem érdemlik a könyv elnevezést, de szeren
csére ebből jóval kevesebb van. A többi viszont 
arra vár, hogy levedd a polcról és elolvasd. Hogy 
melyik legyen az, ebben segítünk neked a heti egy 
kérdéssel, amit, ha rendszeresen, minden héten 
helyesen megválaszolsz a suliban, év végén szép 
jutalomban lehet részed.

Vegyél te is egy könyvet a kezedbe, szagolj 
bele az oldalakba, pörgesd a lapokat az uj-
jaid között, olvass bele és hidd el, hogy el fog 
varázsolni!!

Vágyiné Soltész Katalin (Kati néni)

Mese mindenkinek
 „Toldi - ha minden kötél szakad...”

Minden este mesélünk a gyerekeknek, hol az 
édesapjuk, hol én. Egyik este édesapjuk volt so
ron, és már vagy fél órája mesélte a János vitézt, 
de a gyerekek nemhogy elálmosodtak volna, 
egyre inkább felébredtek, figyelték tágra nyílt 
szemekkel a történetet. Édesapjuk úgy gondolta, 
ennek fele sem tréfa, az egész János vitézt csak 
nem mesélheti el egyetlen este alatt! Pillanatnyi 
habozás után levette Arany Jánostól a Toldit a 
polcról, „Ez jó lesz, kapnak egy kis Toldit!”  fel
kiáltással kísérve. El is kezdte mesélni a gyere
keknek, akik a harmadik versszak után édesen 
aludtak. Arany János nyelvezete mély álomba 
ringatta őket…

Vargháné Szántó Ágnes (édesanya)

Kol(l )ibri
Élet a kollégiumban

A 2011/2012 tanév év végi tanulmányi 
eredményei:

A kollégium tanulmányi átlaga: 4,12
Magatartás átlag: 4,5
Szorgalom átlag: 4,2
Hittan átlag: 4,77
Diákjaink 17%a ért el 4,71 feletti tanulmányi 
átlagot, és 4%a lett kitűnő.

Versenyeredményeink 2011/2012:

Megyei kollégiumok közötti szavalóverseny – „Istenes 
versek” (2011. november 7.)
III. Tanai Dorina, IV. Papp Csenge

Wass Albert szavalóverseny a Református Kollégi
umban (2012. március 1.)
I. Papp Csenge, II. Tanai Dorina,  
III. Vincze Boglárka

Megyei helyesírási verseny (2012. március 1.)
I. Darabos Kata és Hábel Dóra

Magyar világörökség vetélkedő – I. helyezés (2012. 
április 19.)
Nagy Zsófia, Racskó Ramóna, Soós Cintia

Nemzetközi gasztronómiai Vetélkedő – I. helyezés 
(2012. április 25.)
Dudás Enikő, Galambos Zoé, Keszthelyi Réka, 
Madarász Kincső

Sport:

Apáczai atlétika kupa  I. hely (2011. október 6.)
Kaiser Karina, Latinovics Dóra, Bogdán Gina, 
Kovács Kinga, Dömény Dóra, Papp Csenge, 

Péter Alexandra, Sebők Zita, Tanai Dorina, 
Balaskó Pálma

Hajnóczy IFI kézilabda kupa – bronzérem  
(2012. április 19.)
Erb Franciska, Fischer Dorottya, Kéméndi Lilla, 
Latinovics Dóra, Péter Alexandra, Schmidt 
Klaudia, Szebelédi Annamária, Tanai Dorina, 
Kontár Enikő 

Hajnóczy IFI kosárlabda kupa – aranyérem  
(2012. április 19.)
Balogh Szófia, Lukács Letícia, Dömény Dóra, 
Kiss Fanny,  Péter Alexandra, Sebők Zita,  
Viluth Réka

2012/2013

Apáczai atlétika kupa I. hely (2012. október 10.)
Burai Dorottya, Babám Eszter, Kovács Kinga, 
Jakab Lívia, Latinovics Dóra, Péter Alexandra, 
Maróti Mercédesz, Barna Erika, Papp Csenge, 
Sebők Zita, Dömény Dóra

Megyei kollégiumok közötti szavalóverseny – „Istenes 
versek” (2012. november 14.)
II. Papp Csenge
Különdíj: Soós Anna, Darabos Kata, Erdősi 
Szabina

Élménybeszámolók
A győztes atlétika kupa

2012. október 10én, szerdán a Várkői Ferenc 
Stadionban került megrendezésre az Apáczai 
atlétika kupa. Ibolya néni már reggel 8kor 
nagy drukkal várt minket a portán. A stadion 
felé menet nagy beszélgetések folytak, hogy ki 
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Őszi kollégiumi napok 
(2012. október 15-18.)

Rovásismeret
Az Őszi Kollégiumi Napok szá
momra egyik legérdekesebb 
programja a rovásismereti óra 
volt, ahol megismerkedhettünk 
az ősi magyarok írásainak alapja
ival. Így már ezzel az írásmóddal 
is le tudom írni a nevem. Nagyon 
érdekesnek találom, hogy meny
nyit változott az írásmódunk 
ennyi évezred alatt. Elképesztő, 
hogy az ősmagyarok meg tudták 
értetni magukat ezekkel a jelek
kel. Nagyon élveztem a színvo
nalas előadást, és örülök, hogy 
láthattam ősi emlékeket.

Kiss Fanny (Kis Szent Teréz csoport)

Lovas íjászbemutató Bogádon,  
Pámer László tanár úrral…

Atlétika kupa

Ágoston Zsuzsanna művésztanár 
kiállítása a kollégium Ifjúsági galériájában

Vendégkönyvünkből idézünk:
Kedves Zsuzsa!
„…a képei megszólítottak bennem több dolgot: 
békét, szépséget, harmóniát, természete(s)t, me-
sét. Gratulálok a kiállításhoz!”

P. Nagy Laura

„Gyönyörűek a művei, nagy hatással vannak 
az emberre. Kellemes gondolatokat ébresztenek, 
látom, hogy hova lehet még fejlődni.”

Quinti

„Gratulálunk a szép kiállításodhoz, gyönyörű, 
mozgalmas életed képeihez! Megint élmény 
volt, hogy itt lehettünk…” 

Sok szeretettel: Lóri, Zsuzsa

„Nagyon szépek a festmények és a rajzok. Re-
mélem, lesz még!!!”  Bozsó Boglárka Mária

„Én is tőle várom a csodát”
Tamás István

„Istenes versek” 
Baranya megyei kollégiumok közötti vers-
mondó verseny

A versmondás művészet, önkifejezés. Kollégi
umunkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink 
tehetségének kibontakoztatására. Minden ér
deklődő, a megmérettetést vállaló kollégistánk 
lehetőséget kap, hogy megmutassa a versmon
dás művészetén keresztül, hogy mit gondol a 
világról, önmagáról. A versmondás önismeretre 
tanít és nevel. Egyházi kollégiumunkban fontos-
nak tartjuk, hogy a magyar költők istenes verse-
in keresztül formálódjon istenképük. Immáron 
hagyománnyá vált, hogy évente megrendezzük 
a Baranya megyei középiskolai kollégiumok 
közötti szavalóversenyünket Istenes versek 
témakörben, amit házi versmondó verseny 
előz meg. Hat pécsi és négy vidéki kollégium 
diákjait vonjuk be e közösségépítést is szolgá
ló programunkba. Fontosnak tartjuk, hogy a 
kisebb kollégiumok diákjai is megmutassák te
hetségüket, ezzel is segítjük az esélyegyenlőség 
megteremtését.

Ágoston Zsuzsanna képe

milyen versenyszámban indul. Az időjárás sze
rencsére nekünk kedvezett, bár még így is elég 
hideg volt. Egy gyors köszöntő után már kez
dődött is a verseny.

Ibolya néni az eredményeket nézve és nagy 
lelkesedéssel számolva a pontokat megállapí
totta, hogy ha minden igaz, akkor a kupa is
mételten a kollégium tulajdona lesz, immár 
örökre. Az elmúlt három évben a kollégium 
lelkes sportolói elhozták a kupát különböző 
eredményekkel. Visszaérve mindenki nagyon 
büszke volt ránk. Én is rettentően büszke va
gyok a csapatra, és köszönöm, hogy az utolsó 
kollégiumi évemben ismételten része lehettem 
a győztes csapatnak. Remélem a következő évek-
ben is ilyen remek eredményeket érnek el a kollégi-
um diákjai.  

Latinovics Dóra (Szent Bernát csoport)
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Ezzel a megyei szavalóversennyel kapcsoló-
dunk a XVI. Benedek pápa által meghirdetett 
Hit évéhez. Ez a programunk nemcsak az egy
házi intézménybe járó középiskolásokhoz szól. 
Célunk a versmondás megszerettetése mellett a 
versmondó és érdeklődő diákok lelki feltöltődése 
és hitbeli megerősödése a versek által. 

Istenes versek 
Versmondó verseny az egyik különdíjas néző-
pontjából…

2012. november 14én került megrendezésre a 
már hagyományossá vált Istenes versek megyei 
versmondó verseny. A versenyzőknek egy kö
telező és egy választott vers elmondásával volt 
lehetőségük megmutatni tehetségüket.

Nagyon erős volt a mezőny, a zsűrinek ne
héz volt dönteni. A zsűri tagjai: Gál Károly 
atya a zsűri elnöke, Nagy Norbert atya, Czéh 
Dániel színművész, Huszics Tamara nevelőta
nár. A verseny nagyon jó hangulatban telt. Kü
lön öröm volt, hogy kollégiumunkból sokan 
részt vettek a rendezvényen, ezenkívül az is, 
hogy más intézmények diákjait is meghallgat
hattuk. és élvezhettük a gyönyörű Istenes ver
seket.

Darabos Kata – a verseny egyik különdíjasa  
(Szent Bernát csoport)

Szeretetszolgálat – Mosolyt viszünk  
a Prohászka Otthonba
Őszi látogatás a Prohászka Otthonban

2012. november 15én a kollégium Szent Jo
hanna csoportjának néhány tagjával együtt 
ellátogattunk a Prohászka Otthonba. Célunk 
az volt, hogy egy kis színt vigyünk a lakók éle-
tébe. Egy őszi asztaldíszt készítettünk közösen 
a nénikkel. Nem első alkalommal találkoztunk 
az idős hölgyekkel, mivel az elmúlt tanévben is 
jártunk náluk. Nem változott szinte semmi sem 
az utolsó látogatásunk óta. Ugyanaz a kis udvar, 
a barátságos környezet, és ugyanazok a kedves 

lakók vártak minket. Miután Éva néni köszön
tötte a néniket, Rita tanárnő bemutatott min
ket. Az asztalokhoz ágakat, leveleket és egyéb 
díszeket vittünk, majd közösen nekiálltunk a 
díszek elkészítésének, közben beszélgettünk az 
idős nénikkel. 

Nem igaz az a kijelentés, hogy az öregek 
csak a múltról nosztalgiáznak, és a jelenről 
fogalmuk sincsen! Magam tapasztaltam, hogy 
milyen változatos és sokszínű dolgot lehet meg-
tudni fél óra alatt egy idős emberről. Lassan 
mindenki elkészült az alkotásával. Felolvastuk 
a magunkkal hozott őszi verseket is. Jó volt 
látni, hogy mennyire örültek a kis verseknek.  
Mivel elérkezett a vacsoraidő, elköszöntünk 
a néniktől, és visszamentünk a kollégiumba. 
Reméljük, hogy látogatásunkkal boldogabbá 
tettük a Prohászka Otthon lakóit.

Farkas Anna (Szent Johanna csoport)

Szeretetszolgálat kicsit másképp…
A társadalom fogyatéka

Egy ideje foglalkozom sérült gyerekekkel a Kerek Világ 
Alapítvány jóvoltából. Minden héten elmegyek hozzá-
juk. Nagyon sok érdekes dolgot lehet megtudni róluk, 
vagy általuk. Többen is vannak, akik különösen érde-
kesek lehetnek. (No nem elsőre!).

Ott van Balázs. Balázs 19 éves és Down kó
ros. Körülbelül hétéves szintig fejlődött. Na

Prohászka Otthon

rancssárga kabátjában egy jelenség. Mindig 
nézi az időt. 15:28 kor megy a „mozgis busz”, 
ami elviszi őket a belvárosba, ahová szüleik ér
tük jönnek. 15:28. Balázs egyfolytában az órá
ját nézi. Ő mindig tudja, mikor kell indulni. 
Odaérünk.

– Már 15:29 van…29. Az nem 28. – mondja 
pöszén a körülötte állóknak.

–Senkit nem érdekel – állapította meg.
Megsajnáltam, és beszélgettem vele egy ke

veset addig, amíg jött is a busz.
A másik kisgyerek Attila. Attila középsú

lyosan fogyatékos és talán egy kicsit autista is. 
Szőke, göndör haja és nagy barna szeme  ösz
szetéveszthetetlenné teszi őt. Egyből az ölem
be ugrik, amikor bemegyek hozzá, és máris 
meséli, hogy neki mennyi dolga van. 11 éves.

– A Krisztina téren a vízcsöveket is nekem 
kell megszerelni. De őszi szünet lesz! – kap a 
fejéhez.

– Kettőkor leveleket kell söpörni. Aztán le kell 
mennem a Volánhoz az egyik apukámhoz. Meg 
a pékségbe a másik apukámhoz. A harmadik 
apukám elutazott, azt mondta anya.

Attila a legsegítőkészebb kisfiú, akit meg
ismertem. Állandóan dolga van, és a nagy 
gesztenyebarna szemeiben folyton ott van az a 
gondterheltség, hogy mennyi dolga van.

–A mozgis busz is biztos elromlott. Tegnap 
késett. Majd meg kell csinálnom.

Persze, Attila nem tud vízcsövet szerelni. És 
a busz is csak a forgalom miatt késett. És még 
nincs is levélhullás. Apukája is csak egy van. 
(Isten tudja, melyik az!) De neki muszáj csi
nálnia valamit.

A városba érve persze teljesen megváltozik a 
közeg. Az ottani „normális” emberek arca el
komolyodik, eltorzul, ha kiszállunk a buszból 
„gyerekeinkkel”.

–Vigyék innen a betegeiket! (Standard mon
dat, már senki nem kapja fel rá a fejét.)

Annyira megszerettem a velük való létet, 
és annyira érdekel gondolat valamint érzés
világuk, hogy elhatároztam, a saját bőrömön 
tapasztalom meg a társadalmi reakciókat a 
középsúlyosan fogyatékos fiatal láttán. Sokat 
gondolkoztam, ha sérültnek tettetem magam, 

vajon mennyire elfogadható az iskolai vagy 
a saját erkölcsi értékrendemmel. Végül arra 
jutottam, hogy talán nem részesülök majd 
Lovas tanár úr hőn áhított vállveregetésében, 
pedig „puding a próbája az evés”, és én mindig 
is kíváncsi ember voltam. Szóval meggyőztem 
magam arról, hogy semmi rosszat nem teszek! 
(Ez amúgy is specialitásom!)

Első utam egy bajai kisboltba vezetett. Ta
lán Hegedűs D. Géza nem ölelne át könnyes 
szemmel színészi alakításom hitelessége miatt, 
de a célnak megfelelt. Zavart, bamba tekintet, 
csempített száj, kontaktuskerülés, furcsa járás, 
összefüggéstelen beszéd, ruházat matatása és 
bután összefogott haj…. Ennyi pont elég volt, 
hogy a sekélyes emberek már megítéljenek. 
Szerencsére a kisboltban is egy előítélettel 
rendelkező férfi volt az eladó. A földet nézve 
ráköszöntem:

– Jó estét! (Délután volt). Majdnem három 
percet álltam a pult előtt. Hol jobbra, hol balra 
nézelődve, mintha csak a sarokban lévő pókok 
érdekelnének.

–Mit akarsz? – Itt egy pillanatra elgondol
koztam agyam valódi súlyos emlékezetkiesé
si okát keresve. Nem emlékszem, hogy bájos 
kézfogás mellett a tegeződést felajánlottam 
volna. Ja, sérült vagyok! Akkor nem számít! 
Elétettem egy csokit. Lehúzta, majd elmondta 
az árát. Elővettem egy zacskót tele húszforin
tossal.

– Hány húszas? – kérdeztem. Ő megismétel
te az árát. Én a kérdést.

– Add, kiválogatom! – és nyúlt a zacskó után. 
Elhúztam a kezemet, és zavartan néztem a hosz
szú körmeit, amivel idegesen kopogott a pulton.

– Tíz húszas lesz. – mondta, a szemét for
gatva. Lassan elkezdtem számolni a húszforin
tosokat. Ráérünk, nem? Megálltam egy kicsit 
a számolásban, majd elölről kezdtem, úgy 
nyolcnál.

– Mint egy növény… – jegyezte meg eladó
társának, akit addig észre sem vettem. Mivel 
a fotoszintézis bámulatos csodáját még nem 
sikerült felfedeznem magamon, ezért nem 
voltam benne biztos, hogy a megjegyzés rám 
irányul.



CiNKe Kol(l)ibri 2013. Január CiNKe Kol(l)ibri 2013. Január

38 39

–Nekem is volt egy ilyen unokatestvérem, de 
intézetben van. – Áh! Szóval rólam van szó. 
Apa néha szokott „Virágomnak” hívni. De nem 
hiszem, sőt egyenesen remélem, hogy ő nem 
ilyen jelzőként aggatja rám! Ezen kicsit felide
gesítettem magam. Gondoltam magamban, 
mivel egy növény nem tud számolni, ezért 
én valami hihetetlen nagy szuperképességgel 
rendelkezem. Így büszkén adtam oda neki a 
tíz húszforintost. Otthon még gondolkoztam, 
hogy ötforintosokkal jöjjek el. De tudtam, 
hogy melyik csokit fogom kérni, mennyiért; és 
gondoltam, magammal sem szúrok ki annyira. 
Adott egy blokkot, amit hatba hajtogattam, és 
eltettem, majd visszamentem a városba, ahol 
ismét Bencze Zsófi lettem. 

Másnap visszamentem a boltba. Szoknya, 
magas sarkú, gondosan elrendezett haj, bájos 
mosoly…! Ugyanazt a csokit vettem, ugyan
annál a férfinél. Érdekes… Ma flörtölni akart 
velem, és valahogy elmaradt a „növény” jelző 
is. A csokit húszforintosokból fizettem. Vár
tam, hogy felismere, de nem. Valószínűleg a 
szoknya vonta el a figyelmét. (Férfi…)

Tetszett a „játékom”, így folytatni szerettem 
volna. (Előzőleg ugyan megállapodtam magam-
mal, hogy csak egyszer játszom el. Megszegtem 
ezt az ígéretemet). Így felültem Baján egy buszra, 
ami Pécsig hoz. Kellemest a hasznossal – úgyis 
vissza kell költöznöm a kollégiumba. Megvettem 
a diákjegyet, majd egy négyes férőhely közepé
re ültem le mint sérült. Nonfiguratív mintákat 
rajzolgattam egy füzetbe. Ez igazán nem esett 
nehezemre. Amit én rajzolok, az mindig nonfi
guratív. Induljon az kacsának, fának, napnak, 
lónak. Néha elmondtam egyegy mondatot ma
gamnak, miszerint: 

– Ez egész jól sikerült! De neked nem tetszik, 
igaz? – zavartam az előttem ülőt, akit persze 
pont annyira érdekelt az én pacám, mint az 
embereket Balázs, aki tudja mennyi az idő. 
Bátaszéknél felszállt két „familiárisan hiper
pigmentált” fiatalember. Mivel a buszon na
gyon hely nem volt, mellém ültek. Egyből ki
szúrták  fogyatékomat, és beszélgetni kezdtek 
a „rajzaimról”. Megkérdezték röhögve, hogy 
mit rajzolok. Halkan, dadogva, különkülön 

elmondtam. Persze nem karsimogatást kap
tam műveim elismerésére. Többnyire artiku
lálatlan ordítást. (Azt hiszem, ezt ők nevetésnek 
szánták, de nem vagyok benne biztos). Élvez
tem a társaságukat. Sok sérültet összehoznék 
ilyen emberekkel, hogy lássák, nem az inté
zetben lévő középsúlyosan fogyatékos gye
rek káros a társadalomra. Sokkal rosszabbak, 
szabadon mászkálnak. Minden kis rajzomat 
kinevették.

– És hol vannak a szüleid? – érdeklődtek fél
vállról.

– Anya?  kérdeztem.
– Ja, az. Az anyád. – Majd egy ismeretlen 

állatfajt utánozva visítottak. Itt talán egy fleg
ma arckifejezéssel egy pillanatra kiestem a 
szerepemből. Nagyon vicces kedvükben vol
tak. Gondoltam, a kezükbe adom azt a Karinthy 
Frigyeskönyvet, amit a hétvégén kezdtem el 
olvasni, hátha ragad rájuk valami igazi hu
mor az első pár fejezetből. De erre nem volt 
lehetőségem, mert Dunaszekcsőnél egy váll
veregetés kíséretében leszálltak a buszról. (Isten 
hozzátok!)

Ne tessék azt hinni, hogy ezek az emberek 
nem tudják, mi az empátia vagy a szolidaritás. 
Valószínűleg ők a leghangosabbak, ha valaki 
megelőzi őket a sorban, vagy a parkolóban a 
helyükre áll, vagy ha emelkedik a benzin ára.

– „Mi van az emberekkel?! – Hogy lehet így bánni 
az emberrel? – Mi lett az emberiségből?” – teszik fel 
a kérdést olyan hangosan, hogy az egekig is elhal-
latszik. Ilyenkor nagyon értik a jogaikat. Pedig aki a 
kötelességeit nem ismeri, annak a jogairól sem sza-
badna kiabálnia.

Mi lett az emberiségből? – Kosztolányi Dezső ré
gesrégen leírta az Édes Annában:

„– Pardon, pardon – kezdte Tatár, ki most a 
vitát más síkba akarta terelni. - Ön, ugyebár, 
szereti az emberiséget?

– Én? Nem is szeretem.
– Tessék?
– Nem szeretem, mert még sohse láttam, mert 

nem ismerem. Az emberiség holt fogalom. És 
figyelje meg, tanácsnok úr, hogy minden szél-
hámos az emberiséget szereti. Aki önző, aki a 

testvérének se ad egy falat kenyeret, aki alat-
tomos, annak az emberiség az ideálja. Embe-
reket akasztanak és gyilkolnak, de szeretik az 
emberiséget. Bepiszkolják családi szentélyeiket, 
kirúgják feleségeiket, nem törődnek apjukkal, 
anyjukkal, gyermekeikkel, de szeretik az em-
beriséget. Nincs is ennél kényelmesebb valami. 
Végre semmire se kötelez. Soha senki se jön 
elém, aki úgy mutatkozik be, hogy én az em-
beriség vagyok. Az emberiség nem kér enni, 
ruhát se kér, hanem tisztes távolban marad, 
a háttérben, dicsfénnyel fennkölt homlokán. 
Csak Péter és Pál van. Emberek vannak. 
Nincs emberiség.”

Bencze Zsófia (Kis Szent Teréz csoport)

„Minden könyvben van valami tündéri…”

Havonta megrendezésre kerül a Ciszterci Neve
lési Központ Szent Margit Kollégiumában egy 
könyvbemutató, így bíztatva a diákokat erre a 
kikapcsolódásra. A címe: Minden könyvben 
van valami tündéri. Ilyenkor mindig összegyű
lünk a könyvtárban, és Ulka néni vezetésével 
mindenki pár szóban ismerteti az általa hozott 
könyvet. Mindenféle stílussal találkozhatunk. 
Ha sikerült kedvet kapnunk valamelyik könyv 
olvasásához, nyugodtan kölcsön lehet kérni. 
Azért is érdemes elmenni a bemutatóra, mert 
megeshet, hogy olyan könyvről hallunk, amiről 
máskülönben soha, pedig nagyon is érdemes el-
olvasni. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Szigeti Alexandra (Kis Szent Teréz csoport)

Veni Sancte
Képek kollégiumunk életéből:
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Szecskaavató

Abaligeti kirándulás

Az Országház látogatása 2012.november 24.

Olimpiai vetélkedő



CiNKe Kol(l)ibri 2013. Január CiNKe Szárnypróbálgatók 2013. Január

42 43

Kollégiumunk II. féléves programjai:

Január
17. Szent Margit megemlékezés
2124. „Nemzet határok nélkül”– projekthét
21. Míves Mag Műhely kiállítása a kollégium Ifjúsági 
galériájában 17 óra
„Minden könyvben van valami tündéri…”
„Mosolyt viszünk” a Prohászka Otthonba

Február
6. Nővé érés – anyaság
20. Kollégiumi Ki? Mit? Tud?
27. ”Nagyböjti gondolatok”– beszélgetés  
Dr. Horváth István pécsi nagypréposttal
„Minden könyvben van valami tündéri…”

Március
4. Szabó Gabriella fotókiállítása a kollégium Ifjúsági 
galériájában 17 óra
20. Kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedő

Április
11. Emlékezünk a költészet napjáról
22. és 23. Az intézményi projektnapokhoz 
mi is kapcsolódunk.
24. Kollégiumi ballagás

Május
15. Nővé érés – anyaság
„Minden könyvben van valami tündéri…”
„Mosolyt viszünk” a Prohászka Otthonba

Június
12. Te Deum

Támogatóink:
Pécsi Jótékony Nőegylet
Janus Egyetemi Színház
Pécsi Nemzeti Színház
PMD blues Band
dr. Labossa Gusztáv  nőgyógyász
Bóna Adrienn – pszichológus
Köszönjük támogató segítségüket!

Rövid történet a Hit évében
Felfedeztem a templomot

Mentem a barátom után, Mindent de Feltalá
lusz mögött, és ezt kérdeztem tőle:

Ugye a Mc Donald’sba megyünk?
Attól még, hogy én találtam fel, és ott finom 

muffint ehetünk, nem megyünk oda! – felelte 
barátom.

Hallod ezt, Muffinusz de Szeretlekesz?! – for
dultam másik társamhoz, aki mellettünk bak
tatott.

Hallom… – morogta duzzogva.
Akkor hová megyünk? – kérdeztem kíván

csiskodva.
A templomba.
A templomba?
Igen, a templomba – magyarázta Mindent de 

Feltalálusz.
Ott van az egyik barátom: Hitusz de Temp

lomusz.
Megérkeztünk a templomba, ahol Hitusz de 

Templomusz köszöntött bennünket:
Jó napot kívánok!
Jó napot! – feleltük.
Jönnek imádkozni Istenhez?
Ki az az Isten? – kérdeztem.
Az az Isten, aki megteremtette a Földet és 

minden élőlényt – magyarázta Hitusz de Temp
lomusz, s kérdőn hozzátette: – Oké?

Oké – bólintottam.
Imádkozunk? – fordultam barátom, Mindent 

de Feltalálusz felé.
Igen – felelte ő.
Aha, most már értem! – ujjongtam magam is.
Ez tök jó! Ezentúl imádkozni fogok minden 

nap! 
Most már mehetünk a Mc Donald’sba? – 

kérdezte feltaláló barátom.

Igen – feletem, s még hozzátettem: – De előtte 
imádkozzunk és köszönjük meg az ételt és italt.

Hitusz de Templomusz pedig elégedett öröm
mel bólintott. VÉGE…

Szávai Katica (5. oszt.)

Október hónapban a Szűzanyára 
emlékeztünk…

Máriához

Ne hagyd, hogy kiüresedjen a lélek,
Szikkadt és érzéketlen lesz a szíved.

Ébreszd föl Mária által bensőd csöndjét,
Hogy lényedben ott lakozzék a békéd.

Égi Édesanyánk nélkül nincs élet,
Jézushoz általa jutunk el, érted?

Rejtekedben legyen Isten trónusa,
Tisztán, bűntelen élj, Mária gyámoltja!

Ha bajban, kétségek közt járod utad,
Soha ne feledd kérni a te Urad!
De előtte hívd az édes Máriát,
És Ő kérni fogja érted hű Fiát.

Minden pillanat Szűzanyánk által szép,
Nélküle üres, sivár a földi lét.

Imáidba foglald az Ő szent nevét,
S áraszd felé szíved minden melegét!

(Somogyiné Bárdonicsek Mónika néni  
2006-ban írt verse)

Szárnypróbálgatók
Írások tanáraink és diákjaink tollából…

Szárnypróbálgató, tollforgató kollégistáink…

Visszaemlékezések
Ím kizöldellett hát újra az ág,
Csendülnek ezüst hangú fuvolák,
Tündöklő szépségével enyhet ád,
A kín elől mit most nyújt a világ.

Kegyetlen ám gyönyörű egyben,
E hely melyet felfedeztem.
Ó miért kellett így szeretnem,
És eltűnnöm mielőtt megszereztem.

Az egyetlen dolgot azon a helyen,
Melyet el kellett volna régen hoznom,
Most lenézek, és remeg a kezem,
Kívánom, tettem semmit ne okozzon.

Kilépek a világból, lehunyom a szemem,
Miközben napom kihuny a horizonton.

Madarász Kincső (Szent Borbála csoport)
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Rejtvényoldal
Törd a fejed!

Meghatározások
Vízszintes
1. „Óh ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell. 

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:” 
… vers folytatása. Minden kétjegyű mással
hangzó egy négyzetbe kerül!

9. Versenylovas.
10. Otthagyja a párját.
12. Tizenöt százas.
14. A nagy hideg után … az idő. A kétjegyű más

salhangzó egy négyzetbe!
17. Széles, közlekedésre épített terület.
18. Számla, helyesírási hibával.
19. Vásárol.
21. A törpék számáé.
23. Kevert bel.
24. Egy híres magyar kutya.
25. Érme vége.

26. Vissza rakjak.
27. Karéj magánhangzói
28. Visszanéz.
29. Malac élhet benne.
31. A lovat így bíztatják. Kétjegyű mássalhangzó 

egy négyzetben!
32. Történő. A jégtáblák is a folyón.
34. Összevissza, ellenőrzik a minőséget.
36. A zakó elődje, szótagjai fordított sorrendben!
37. Nem gyakorlati, hanem …
38. Héber eredetű női keresztnév.
42. Dátumrag.
43. A Zsolnay gyár egyik nevezetessége.
46. A bőre a naptól megváltozott.
48. Aki … az mondjon bét is.
49. Pokorny művésznő keresztneve.

Függőleges

2. A közelebbivel.
3. rse.
4. lakoma
5. A megfejtés 3. része.
6. Takaros község, közel a Balatonhoz.
7. Kevert életelem.
8. Fel ás.
10. A közelebbi.
11. Nem láthatatlan.
12. A megfejtés 2. része.
13. Régen Jancsi így köszön a barátjának.
15. Spanyol származású, német labdarúgó.
16. Kicsinyítő képző, fel!
17. Az út kistestvére.
20. Fölfelé női név.
22. Németül ich.
26. Az ő felső végtagja feje.
30. Talál. 
33. jem.
35. Lapított kör alakú.

36. Salgótarjántól 7 kmre lévő falu, melynek 
címere: Bal oldalon piros fehér sávok, jobb 
oldalon az alap zöld. A falu neve azonos egy 
ősi nép nevével.

37. Férfinév, a végén nincs ő!
39. Megold magánhangzói.
40. Ma már mindenki itt tartja a pénzét.
41. Sok fa kell hozzá.
44. Az információ összekeveredett egysége.
45. Kevert tagadás.
46. Grammydíjas amerikai rock együttes ne

vének első fele.
47. ulv.

Szeretettel várjuk az intézményünkben meg-
hirdetett Könyv évével kapcsolatos rejtvé-
nyünk helyes megfejtését, azaz a vers szerző-
jét és címét!

Üdvözlettel a rejtvényoldal szerkesztője: 
Marika néni
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Eredményesek 
voltunk

eredményeink az első félévben

Ezen az oldalon a teljesség igénye nélkül szeretnénk néhány kiemelkedő eredményről beszámolni az el-
múlt félévből. Sajnos minden eredmény felsorolására kevés a helyünk, de ezúton is gratulálunk minden 
eredményes versenyzőnknek.

Viccelsz velem?
Ovis gyerekszáj…

Zenész és hittanos viccek 
Szabó Anikó nénitől   
és Rajcsány Milántól (5. oszt.)

Két zenész beszélget: 
– Te hány éve zenélsz?
– 15 éve. 
– 14-et simán letagadhatnál...

☺ Miért tesz a hegedűs kendőt a vállára, ami
kor játszik? – Hogy le ne hegedülje magát.

☺ Két ministráns felmegy a templom karzatá
ra, megcsodálni az új orgonát.

– Milyen szép! De vajon miért feketék és fehé
rek a billentyűi?  kérdi az egyik.

– Hát még ezt se tudod? – válaszolja a másik. 
– A fehéreken keresztelő vagy esküvő alkalmával 
játszik a kántor, a feketéken pedig gyászmiséken.

Diák elszólások:
☺ Változatok Arnold Schönberg, zeneszerző 
nevére: Sülberg, Arnold Schwarzenegger…

☺ A Tízparancsolatot ismételve kérdezi a ta
nár: – Mi jut eszedbe a tízes számról? – mire a 
diák: – A tízperces szünet…

☺ A hittantanár így magyaráz az órán: 
– A farizeusok haragudtak Jézusra, amiért a 

szombati pihenőnapon is gyógyított. Jézus vajon 
mit felelt a farizeusok vádaskodására? - Egy lel
kesen jelentkező diák a következőt válaszolja: 

– Jézusnak a gyógyítás nem munka, hanem 
pihenés…

☺ Hogy szól  a kilencedik parancsolat? Mire 
a gyerek: „Felebarátod házastársát ne kíméld!” 
Más esetben pedig: „Felebarátod háztartását 
ne kívánd!”

Viccek:
☺ Hittanból vizsgázik a diák. – Sorold fel a 

Tízparancsolatot! – kéri a tanár.
–És nem muszáj sorban?
–Nem.
–Huh, akkor jó…3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7… 

(VII. ovis csoport gyűjtése)
– Uzsonnára lekváros kenyér volt, többen nem sze
retik. Ábel megszólalt: „Kati néni, csináltál ne-
kem üres kenyeret?”

– Beszélgettünk az őszi fákról. Néhányan okosan 
felsoroltak örökzöldeket, mégis a lombhullató 
fák összegyűjtése volt a téma. Már mindenfé
le gyümölcs elhangzott, melyik fa lombhulla
tó(alma, körte, szilva, cseresznye,dió…), mikor 
Lackó jelentkezik: „A dinnyefa!”.

– Novemberben Szent Erzsébet ünnepén csopor
tunkban eljátszottuk, felelevenítettük Erzsé

bet életének főbb pillanatait, a rózsalegendát.  
A szerepek kiosztása során Gertrúd királynét 
Lotti alakította. Már a történet elején, Erzsébet 
születésekor mondja Eszter néni, hogy a királyi 
pár elnevezte a kislányt. Lotti megszólalt: „Le-
gyen a neve: Flóra!”  

– Tízóraira sajtos rúd volt. Nagyon szeretik a 
gyerekek, mindig mondjuk, hogy csak 2 fél rúd 
jár, mert két fél az egy egész. Az asztalnál élénk 
beszélgetés kezdődik. Benedek mondja: 

„3 FÉL az 1 EGÉSZ. Előd megszólalt: Nem! 
Az egy 3/4!!!” Ennyit az ovis osztásról…

◆ A Bolyai matematika versenyen kiemelkedő 
eredményt értek el: Bodogán Mátyás, Kürti 
Barnabás, Schulteisz Ábel, Vén Eszter hatodik 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: Alföldi 
Csabáné és Fáy Tímea.

◆ Az Agócsy népdaléneklési versenyen kiemelke
dő eredményt értek el ötödikes, hatodikos 
tanulóink: Rudolf Zsófia, Bazsó Boglárka, 
Győrfi Sarolta. Felkészítő tanáruk: Gyöngyiné 
Fülöp Judit.

◆ Apáczai ki mit tud angol vetélkedőn kiemelkedő 
eredményt értek el hatodikos tanulóink: 
Élő Zselyke és Vidák Dóra. Felkészítő tanáruk: 
Szabadkainé Tolnai Adrienn.

◆ Különdíjban részesült, Pércsi Dávid 7. a osztá
lyos tanuló a Természettudományi Múzeum által 
meghirdetett rajzpályázaton. Mintegy hatszá
zan vettek részt a pályázaton.

◆ Az Országos fagott- és oboa versenyen második 
helyezést ért el Cano-Krommer Dániel, 4. b 
osztályos tanuló.

◆ Az egészségnevelési héten rendezett vetélkedőn 
az alábbi eredmények születtek: alsósok: I. helye
zett: 4. b, II. helyezett: 3. b, III. helyezett: 4. a,  
felsősök: I. helyezett: 7. b, II. helyezett: 6. b, 
III. helyezett: 7. a

◆ Az egészségnevelési hétre készített rajzok díjazottjai: 
Kása Krisztián (5. b), Beöthe Anna (6. b), 
Lovász Boglárka (7. a), Fodor Noémi (7.a), 
Pércsi Dávid (7.a), Vágyi Adelheid (7. b),  
Szenácz Evelin és  Kürti Boglárka (8. oszt.)

Horváth Ildi néni köszöni a sok szép munkát, 
melyek az alsósokat is lenyűgözték!

◆ Első helyezést ért el a Körzeti mezei  
futóversenyen Lovász Ágnes (4. b)

◆ A „Mozdulj!”  sportvetélkedőn a CNK tanulói I. 
helyezést értek el.

◆ A „Mozdulj!”  focibajnokságon III. helyezést ért el 
a CNK csapata. Felkészítő tanár: Sinkó Zoli bácsi
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Galéria
Válogatás tanulóink munkáiból

Könyv projekt: tanulóink könyvajánlói képekben, iskolai faliújságunkról 

Testi-lelki egészségünk: „Ne (v)egyél (be) akármit!” 
 Válogatás az egészségnevelési héten készült rajzokból

Könyvajánló (Csupafül 22 meséje)

Varga Erika (Királylány)

Beöthe Anna (6. b)

Fodor Noémi (8. oszt.)

Pércsi Dávid (7. a)

Kürti Boglárka (8. oszt.)

Lovász Boglárka (7. a)
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Szabó Barnabás (3. a)

Szenácz Evelin (8. oszt.)
Pércsi Dávid (7.a)

Lelki táplálékunkról… 
válogatás a Hit éve kapcsán meghirdetett rajzpályázatunk munkáiból
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Pércsi Dávid (7.a)

Nyulasi Csenge (3. b)

Nagy Krisztina (3. b)

Tóth Abigél (1. b)
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Köszönjük 
segítségüket!
„A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves 
az Istennek.” 

( Zsid 13,16)

Szeretnénk köszönetet mondani minden ked
ves szülőnek, nagyszülőnek, jóakarónak, aki az 
óvodai vagy iskolai alapítványt támogatta adó
jának 1%val vagy egyéb módon.

Hálás szívvel gondolunk Dékány Sixtus 
főapát úrra és a ciszterci atyákra, akik imájukkal 
kísérik, munkájukkal támogatják az intézmé
nyünkben folyó nevelőoktató tevékenységet. 
Hálásak vagyunk minden atyának a – szent
miséket bemutató, a gyóntató, a továbbképzést 
vezető atyáknak – lelkünk üdvösségén való fá
radozásukért. Köszönjük az óvodai jelenlétet és 
a felnőtt hittanórákat is.

Ebben a tanévben többször szerveztünk 
gyűjtést. A papírgyűjtésből befolyó összeggel a 
diákönkormányzatot támogatták, az Erzsébet 
napi tartós élelmiszer, tisztítószergyűjtéssel az 
intézményünkbe járó nehéz helyzetben lévő 
gyerekeket és családjaikat ajándékozták meg. 
Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon 
részt vett a gyűjtésekben.

Köszönjük a Nőegylet támogatását, segítsé
gükkel   8   gyermek étkezik a tanév során in
gyen.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Szülői 
Munkaközösségnek az együttműködésért és a 
sok munkáért.    Különösen köszönjük a lekö
szönő vezetőnek, Pintérné Franyó Líviának 
a sok éven keresztül végzett odaadó, segítő 
munkát.

Az iskolánk megszépítésén fáradozó mun
kásoknak köszönjük a fáradozást.

Köszönjük Késmárki Tiborné igazgató asz
szonynak, az intézményegységek vezetőinek, a 
gazdasági és technikai dolgozóknak, minden 
pedagógusnak, óvodai és kollégiumi nevelő
nek és munkatársnak a lelkiismeretes napi 
munkát. Hálás köszönettel tartozunk intézmé
nyünk doktornőjének és védőnőjének, hogy 
nagy odafigyeléssel gondoskodnak kicsikről és 
nagyokról egyaránt. 

Köszönjük a cserkészek gyermekeink neve
lésében való aktív részvételét.

Végül de nem utolsó sorban pedig köszön
jük Nektek, minden kicsi és nagy diáknak, 
hogy tanultatok, hogy minden egyes nappal 
igyekeztetek jobbak lenni … Mi is sokat tanul
tunk a Veletek töltött idő alatt. Külön hálásak 
vagyunk a Diákönkormányzat tagjainak, hogy 
munkájukkal aktívan bekapcsolódnak iskolai 
közösségünk mindennapi tevékenységeibe.

Isten áldása kísérje valamennyiük fárado
zását!  Örömben és áldásban gazdag új évet 
kívánunk mindenkinek!

Bodogán Lászlóné (Erzsike néni,  
programszervező ügyintéző)

Külön köszönet az Eszterlánc Kreatív Hobbi 
Bolt (Pécs, Jókai u. 6.) és a Jolly Delikátesz 
(Pécs, Citrom u. 6.) üzlet, nehéz helyzetben 
lévő gyermekeinket támogató segítségéért.

Útravaló
záró gondolatok,  
avagy jó tanácsok a második félévre… 

A fenntartó Zirci Ciszterci Apátságnak és az 
NKA pályázatán nyert 8 milliós támogatásnak 
köszönhetően az elmúlt év végén épületünk 
külső homlokzata és ablakai felújításra kerül
tek. Intézményünk így méltón illeszkedik a 
világörökségi környezetbe.  Hiszem, hogy az 
adventi készülődéssel, a szentgyónásokkal, az 
adományokkal, a családi karácsonyok szere
tetteljes hangulatával lelki épületünk is szebbé 
vált. Hiszem azt is, hogy az elmúlt évben elvég
zett munka, a sok tanulás, tapasztalatszerzés, 
élmények és kudarcok mindenki számára gyü
mölcsözőek voltak. Hálát adunk és örömmel 
szemléljük, hogy egyre többen vagyunk, hogy 
egyre több család érzi jól magát a Ciszterci 
Nevelési Központ közösségében, és hogy idén 
közel 90 kisgyermek érdeklődött és jelentkezett 
előzetesen iskolánkba.

Legfontosabb legyen ebben az évben is az a 
törekvésünk, hogy Isten igéje a lehető legjobb 
talajba hulljon bennünk, s miután gyökeret 
vert, a legkedvezőbb feltételek mellett növe-
kedhessék. Öntözzük, kapáljuk, gyomláljuk 
gondosan, de ne feledkezzünk meg arról, hogy 
a növekedést azonban Isten adja.  Adjunk há-
lát és kérjük minden nap az Ő áldását!

Az Úr áldása kísérjen és segítsen ebben az év-
ben is minden családot!

„Isten nem ígért 
Örökké kék eget, 

Életünket átszövő 
Virágos növényeket. 

Isten nem ígért 
Napot eső nélkül, 

Gond nélkül örömöt, 
Békét jajszó nélkül.

De Isten erőt 
Ígért a napra, 

Munkára pihenést, 
Fényt az utunkra, 

Kegyelmet bajunkban, 
Égi segítséget, 

Nem múló részvétet, 
Örök szeretetet.” 

(Annie Johnson Flint)

Késmárki Tiborné, Ági néni 
( CNK igazgató)
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Az alábbi oldalon szeretnénk beszámolni intézményünk híreiről, a második félévben tervezett prog-
ramjainkról, elérhetőségeinkről, valamint az újságunkkal kapcsolatos tudnivalókról.

• Ebben a tanévben újra meghirdettük a kupak-
gyűjtési versenyt, de idén nem egyénileg verseny
zünk, hanem az osztályok küzdenek egymással 
a helyezésekért.   

• Szeretettel várjuk iskolakóstolgató foglalkozásra 
leendő elsőseinket. A foglalkozások részlete
iről, valamint a beiratkozásról honlapunkon 
tájékozódhatnak.

• Tájékoztatjuk a kedves szülőket, tanulókat 
és munkatársakat, hogy az imádság erejében 
bízva, idén is megszervezésre kerül intézmé
nyünkben a nagyböjti családi imalánc, melyre vár
juk jelentkezésüket. A részletekről iskolánkban 
érdeklődhetnek.

A Ciszterci Nevelési Központ elérhetőségei: 

címünk: 7621 Pécs, Apáca u. 23.

Tel.: 72/511243, 72/525516, 30/8303158, 
30/8303159

Telefax: 72/315786

E-mail: ciszterci.nk@gmail.com

weboldalunk: www.cnkpecs.hu 

Szeretettel várunk mindenkit honlapunkon 
szereplő programjainkra.

Kérjük, osszák meg velünk, újságunkkal kap-
csolatos észrevételeiket is.

Újságunk adatai: 

CiNKe  
A Ciszterci Nevelési Központ intézményeinek  

közös kiadványa 

Megjelenik egy tanévben kétszer

Felelős kiadó:  
Késmárki Tiborné igazgató

Szerkesztők:  
Óvoda: Bágyi Eszter, Lovászné Bernáth Szilvia; 

Iskola: Molnárné Boda Mária  
(iskolai fényképek: Széll Marcell); 

Zeneiskola: Bischof Zsuzsanna, Szabó Anikó;
 Kollégium: Huszics Tamara;   

Arculat: Tóth Gábor

Nyomta: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Molnár Csaba

Hírek, programok


