
CiNKe
„Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig 

magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka.(...) Bámulom az eget, kezed művét, a holdat 
és a csillagokat, amelyeket te alkottál.Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, 

hogy gondot viselsz reá?” (8. zsoltár 2-5).
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Ferenc pápa nagyon egyszerű vezetőt ajánl nekünk az imádságban, 
ami egyben nagyon teljes is. 

Mondjunk egy imát minden ujjunkra:

1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. 
Ezért imádat azokért kezdjed, akik legkö-
zelebb vannak hozzád. Azok a személyek 
ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. 
Szeretteinkért imádkozni „édes kötelesség”.

2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azo-
kért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyó-
gyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, 
orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik tá-
mogatásra és bölcsességre van szükségük, 
hogy másoknak utat tudjanak mutatni. Le-
gyenek mindig jelen imáidban.

3. Következő ujjad a középső, amely a legma-
gasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imád-
kozz országod elnökéért, a kongresszusi ta-
gokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. 
Ezek az emberek irányítják hazád sorsát 
és alakítják a közgondolkodást. Szükségük 
van Isten vezetésére.

4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan 
nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, 
bármelyik zongoratanár megmondja neked. 
A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok 
bajuk van, akiket levert a betegség. Szüksé-
gük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem 
tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad 
hív, hogy imádkozz a házaspárokért is.

5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az ösz-
szes ujj közül, így kell látnunk magunkat 
Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia: 
„az utolsókból lesznek az elsők”. Kisujjad 
arra emlékeztessen, hogy imádkozz ma-
gadért. Miután imádkoztál az előző négy 
csoportért, akkor már megfelelő perspek-
tívából látod saját szükségleteidet és job-
ban tudsz imádkozni a tieidért.
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Pozer-lét
Tök állat a napszemcsim. A lépőm kúl, a pólóm meg egyszerűen király. Asszem hasonlítok kicsit JB-re, meg egy 
kicsit másvalakire. Igazából „olyan akarok lenni, amilyen volt már valaki más.” (László Z.: Sorsok)

Mindig fontosak voltak a példaképek. Életünk 
alakításához ötleteket kaphattunk elődeinktől, 
kortársainktól, miképpen lehet jól megélni az 
életet. Miképpen lehet minél kevesebb tévút-
tal, botlással, gyötrődéssel örömteli életet élni. 
Hogyan tudunk gazdagodni, a bennünk lévő 
jót, adottságokat tehetséggé alakítani. Magunk 
tesszük meg, ami szükséges, a bátorítást, az 
ötletet, a mintát másnál látjuk. Aztán átalakít-
juk, saját magunk élethelyzetére formáljuk, s 
közben magunk is valaki más számára képpé, 
példaképpé válunk.

Legelső mintaképeink a szüleink. Hiszen az 
ő életük példája szerint kezdünk formálódni, 
nevelődni. Majd jönnek a tanáraink, társaink, 
történelmi példaképek és még sokan mások.

A kérdés csak az: milyen példát veszek át? 
Mit erősít bennem? Mit hoz belőlem a felszín-
re? Mire sarkall?

Celeb korban és celebkórban élünk. Első 
számú példaképeink azok, akikről azt hisz-
szük, minden munka nélkül, könnyed, csil-
logó világban élhetnek. Egész nap luxusautón 
furikázhatnak valami bombasztikus helyen 
(számomra ilyen szempontból Budapest csak 
vidékies kisváros). Minimum New York. Vagy 
jachton koktélt szürcsölgetnek a lemenő nap 
bíbor fényében valahol a Bahamákon. Persze 
néha van egy kis munka: egy interjú, egy di-
vatbemutató, egy címlapfotózás. Ja és az elma-
radhatatlan kis botrányok. Amit olcsó kis bul-
várlapok hasábjain élvezettel falunk, s közben 
sóhajtunk nagyokat: „Igen, ez az élet!”

Ezek az emberek már nem is sztárok, azaz 
csillagok, hanem celebek, azaz ünnepeltek. 
De miért? Mit is tettek mindezért? Jóformán 
semmit. Igaz, a maga területén sokuk jól végzi 

a dolgát, munkáját. 
De miért emeljük 
ki az emberiség so-
rából celebnek min-
dig az énekeseket, 
színészeket? Miért 
nincsenek celeb kő-
művesek, sebészek, 
óvónők, apukák és 
anyukák? Vagy az 
egyszerű munkás-
ember nem jó példakép? Nem ösztönöz ér-
telmetlen költekezésre? Mert egy kőművessel 
nem lehetne eladni bumfordi ruhák tucatjait? 
Lehetséges.

Az egész celeb őrület onnan van, hogy elé-
gedetlenek vagyunk magunkkal, az életünk-
kel. Elvágyódunk valamiféle távoli, csillogó, 
könnyed és gondtalan életbe. Ami nincs. Mert 
a celebek élete sem ilyen. Őket azért fizetik, 
hogy elhitessék velünk egy ilyen élet lehet-
ségességét. Közben pedig luxusban élhetnek. 
Mint kalitkába zárt énekesmadarak.

Azt hisszük, azért vagyunk értékesek, mert 
bizonyos márkájú cipőt, nadrágot, cuccokat 
felhúzunk? Gazdagon is szegények vagyunk 
akkor. Miben tenne minket értékessé? Ru-
hánkba, divatunkba, stílusunkba szeressen 
bele valaki? Vagy fedezze fel szívünk szépsé-
gét? Persze ehhez nekünk magunknak is is-
merni kell azt. S amíg elhisszük a frázist, hogy 
„neked a divat mondja meg, hogy ki vagy”, 
addig esélyünk sincs, hogy igazán örömteliek 
legyünk. Állandóan a gyorsan változó divat 
képeit kell követnünk, nincs megállás. Szün-
telen feszültségben élünk. S közben saját ér-
tékeink kihasználatlanul szunnyadnak szí-

Gondolatébresztő
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„Vendég vagy a természetben – viselkedj!”
Friedensreich Hundertwasser

Zöldül az intézmény
Intézményünk eddig is szeme előtt tartotta a 
környezet védelmét, a következő évtől erre fo-
kozottabban igyekszünk figyelni.

Mivel az általunk megtermelt hulladék je-
lentős részét az ásványvizes, üdítős flakonok 
teszik ki, ezek szelektíven gyűjtését kezdjük 
el a következő tanévtől. A folyosókon több 
helyen fognak megjelenni más színnel jelzett 
hulladéktárolók, melyekbe kizárólag műanyag 
palackokat dobhattok.

Hogy ez miért fontos? A PET palackokat újra 
fel tudják használni, ezáltal környezetünket te-
hermentesíthetjük valamelyest. Ugyanis ezeknek 
a flakonoknak a lebomlási idejét úgy becsülik, 
hogy meghaladja Földünk élettartamát.

Pályázat
Ezzel együtt egy pályázatot is hirdetünk, mely-
ben olyan kreatív alkotásokat várunk Tőletek, 
amelyben nemes anyaggá formáljátok a hulla-
dékokat.

Az alkotásokhoz felhasználhattok minden 
olyan anyagot, ami szemétnek minősül a kör-
nyezetetekben, továbbá bármilyen képzőművé-
szeti technikát alkalmazhattok. Lehet pályázni 
egyénileg és csoportosan.

Az alkotásokat legfeljebb 50*70 cm-es mé-
retben várjuk, kiállítható minőségben!

A beérkezett alkotásokat október végén dí-
jazzuk!

Az az édes víz!
Március 22. a víz világnapja. Bizonyára sokat 
hallottatok a tiszta víz értékéről.

Most néhány érdekességet olvashattok róla:

A Föld felületének 71 százalékát víz borít-
ja, melynek mindössze 2,5 százaléka édesvíz.  
A 2,5 százalék édesvíznek pedig szinte az egé-
sze a felszín alatt található.

A víz forráspontja 100 fokon van. Egy liter 
vízből pedig körülbelül 1750 liter gőz keletkezik.

Egy darab, szilárd talajon eldobott cigaret-
tacsikk körülbelül egy köbméternyi talajvizet 
szennyez össze. Ha ugyanazt a cigarettacsik-
ket közvetlenül vízbe dobják, a tönkretett víz 
mennyisége nagyjából ötszörösére növekszik.

A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, 
amely mindhárom halmazállapotában, jég, 
víz és gőz formájában is megtalálható a termé-
szetben.

A világ számos pontján több mint 1,2 milli-
árd ember nem jut egészséges ivóvízhez.

A magyar háztartások átlagos vízfelhaszná-
lása 110 liter/ fő naponta, Afrikában kevesebb, 
mint 20 l.

Egy átlagos felnőtt teste 70%-a vízből áll.
Ha túl gyorsan túl sok vizet iszunk, víz-

mérgezést kaphatunk. Ez egy olyan állapot, 
mikor vérünkben a sók felhígulnak, és emiatt 
agyunkban felborul a vízegyensúly.

Talán magatok is észrevettétek, hogy in-
tézményünkben új csapokat szereltek föl, 
hogy ezzel is több vizet takaríthassunk meg. 

Spóroljunk a vízzel is, hiszen az életünk 
múlhat rajta!

Újonnan indult „Öko” rovatunk szerkesztője 
Szabó Rita, kollégiumunk nevelője, aki sze-
retettel várja a természet megóvásával  kap-
csolatos írásaitokat, ötleteiteket, hogy még 
színesebb, még „zöldebb” legyen világunk és 
ez a rovat is Kollégisták, iskolások, írjatok!

vünk mélyén. S végül ráeszmélünk, igazából 
nem is éltünk. (Bár, ha az ember nem tudja, 
miről marad le, azt nem is bánja. Az üresség 
azonban így is üresség marad. A pozerség pe-
dig csakis külső változásokat eredményez, s 
a szív igaz vágyai kielégítetlenek maradnak.)

Ne feledd: Isten a saját képmására alkotott. 
S e képmást Krisztus Istenben csodálhatod. 
Krisztus Jézus képmására alakulni a legtöké-

letesebb dolog ezen a világon. Mert tiszta tük-
röt tart Ő neked, s szíved minden gazdagságát 
benne megleled. Krisztusivá válni annyi, mint 
a teremtésben kapott ajándékaidat felismerni, 
valósággá tenni. Így lehetsz egyedi, igazán ér-
tékes. Teremtett szépséged és jóságod képpé, 
képmássá tesz. Krisztus képmásává.

Gál Károly atya

Előszó gyanánt
Károly atya gondolatainak kapcsán…

A 2012/2013-as tanévet és a Könyv-projek-
tet lezárjuk, a Hit évét, valamint a Biblia szava-
inak életre váltását azonban folytatjuk… Ha 
a pünkösdi Lélek bennünket is átjár, mi sem 
hallgathatunk többé arról, amit láttunk és hal-
lottunk, megtapasztaltunk ebben a tanévben. 
Mennyi mindent megéltünk, túléltünk, milyen 
sok ajándékot kaptunk az elmúlt időszakban a 
Jóistentől… Történtek rossz dolgok is velünk, 
amiknek az okait a mai napig nem értjük, de ta-
lán nem is lenne jó egyszerre mindent átlátni… 
megérteni. Nem biztos, hogy kész a szívünk 
arra, hogy szembenézzen a teljes igazsággal… 
Emlékezni azonban muszáj. Emlékezés nélkül 
az ember gyökértelen. Hontalan… A múlt erőt 
adó példaképeinek ismerete nélkül nem lehet 
miénk Kánaán, az Ígéret földje…

Az első Pünkösdre emlékezve most rajtunk 
a sor, hogy továbbadjuk, hogy az apostolok-
kal együtt „háztetőkről” torkunk szakadtából, 
kézzel-lábbal kiáltsuk testileg-lelkileg nyo-
morgó embertársaink felé: „Velünk az Isten, 
Szeretet az Isten!” Nincsen semmi baj. Rend-
ben vagy. Isten végtelenül szeret Téged minden 
hibáddal, tökéletlenségeddel együtt. Újságunk 
év végi száma ezt a Szeretetet szeretné min-
den egyes oldalán keresztül átadni olvasói-
nak. Újságunk év végi száma ezt a Szeretetet 
szeretné minden egyes oldalán keresztül át-
adni olvasóinak. Rengeteg szülő, gyerek, ta-

nár élete lüktet a sorok között, s a mögöttünk 
hagyott húsvét örömhíre: a sír üres, Krisztus 
feltámadt, valóban feltámadt!

Ez az újság is él. Benne van a CNK nagy csa-
ládjának apraja-nagyja. Egy eleven közösség 
gondolatait, élményeit, kincseit igyekszünk 
benne átadni annak, aki kézbe veszi. Az eset-
leges hibákért, tökéletlenségekért előre is elné-
zést kérünk… Köszönjük a sok értékes írást, 
képet, rajzot minden alkotónak! Köszönjük, 
hogy megosztottak velünk valamit önmaguk 
gazdagságából. Köszönjük ballagó diákjaink-
nak mindazt, amivel megajándékoztak ben-
nünket az intézményünkben eltöltött évek 
alatt. A záró sorok elsősorban Nekik szólnak:

Kérlek most Téged, ki előttem haladsz 
egy lépéssel, úgy folytasd tovább uta-
dat, hogy egyetlen pillanatra se feled-
kezz meg arról, aki legelöl halad,

és rólam sem, aki itt jövök mögötted…

Tisztelettel: A szerk.

„Zöld” rovat
kicsiknek és nagyoknak
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Mostani számunkban doktornőnk, Alíz néni mutatkozik be…
A pályámon töltött évek során megtanultam, hogy a gyerekeknek sosem szabad hazudni. Mindig fel kell készí-
teni arra őket, ami velük fog történni. Ez leginkább az oltásokra vonatkozik, de több tanulónál is egy egyszerű 
vizsgálatnál is láttunk félelmet, ami talán valamely régi, rossz emlék miatt alakult ki. Ettől meg kell őket óvni.

Gyerekek között dolgozni más, mint a felnőttgyógyászat. 
Könnyebb, mert őszinték, nyíltabbak, és nehe-
zebb is, mert míg picik, egyáltalán nem, és ké-
sőbb is nehezebben tudják megfogalmazni, mi a 
bajuk. Ehhez kell a gyakorlat, hogy a sokszor 
kis tünetek, panaszok mögött észrevegyük a na-
gyobb problémát.

A kollégiumban én látom el a betegeket, s 
a sokszor nyafogásnak tűnő panaszuk olyan 
intő jel lehet, mely mögött nehéz helyzetek, 
problémák, sőt sorsok állhatnak. A nevelőta-
nárokkal nagyon jól együtt tudunk működni, 
és közösen próbáljuk megkeresni, megtalálni a 
segítséget.  Ilyen eset nemcsak a kollégiumban 
fordulhat elő, hanem az általános iskolában is, 
ahol ugyanígy számíthatok a tanárok, osztály-
főnökök segítőkészségére, együttműködésére.

Fontosnak tartom, hogy felhívjuk a szülők 
figyelmét arra, hogy ne sajnálják energiájukat 
arra, hogy segítsenek megtalálni gyereküknek 
azt a mozgásfajtát, sportot, amit szívesen űz-
nének. Persze nem arról van szó, hogy feltétlen 
élsportolókat neveljünk, hanem hogy megszeret-
tessük velük a mozgás örömét. Ehhez a tanári 
példamutatást is nagyon fontos eszköznek tartom.

Sajnos a szűrővizsgálatok során többször ta-
lálkozunk rossz tartású vagy túlsúlyos tanulók-
kal. Velük külön elbeszélgetünk, és próbálunk 
lépésről lépésre kivitelezhető megoldást találni 
ezekre a problémáikra. Inkább a nagyobb ta-
nulókra, kollégistákra jellemző a testképzavar. 
Előfordult, hogy egy rosszullétnél derült ki, hogy 
milyen önsanyargató, nem következetes fogyókú-
ra áll a tünetek hátterében.

Ha már az táplálkozásnál tartunk, felhívnánk 
a szülők figyelmét, hogy sajnos a tanulók gyak-
ran jönnek el az iskolába reggeli nélkül, uzson-
nát pedig vagy hoznak vagy nem, esetleg pénz 
van náluk, hogy a büfében vegyenek valamit. 
Ezért is fontos feladatunknak tekintjük, hogy 
nyomonkövessük a büfé kínálatát, próbáljuk az 

iskolában is megtartani a helyes táplálkozás-
hoz vezető irányt. Szinte naponta adódik olyan 
eset, ahol a tünetek mögött az áll, hogy a gye-
rekek, tanulók nem vagy csak nagyon keveset 
isznak. Számtalanszor elmondjuk nekik, hogy 
ennek milyen élettani hatásai vannak. Vissza-
térő egyszerű példánk, hogy a kicsik is tudják, 
a nagyobbak pedig még inkább átlátják, hogy a 
szervezetünkben folyamatosan keletkeznek sa-
lakanyagok, anyagcsere végtermékek, mérgek, 
amik a vese, máj segítségével kiválasztódnak 
ki. Ehhez pedig sok folyadék kell. Örök példánk, 
hogy a mosógép sem mossa ki a bepiszkolt ruhát, 
ha el van zárva a csap és nincs bene víz. A másik 
nagy probléma, amivel nehéz megbirkózni a ta-
nulóknak, az egyrészt otthonról hozott, másrészt 
az őket körülvevő kis világból – lehet az iskolai 
vagy baráti társaságból – jövő stressz, konfliktus. 
Nagy feladatnak tartom mind a szülők, mind a 
tanárok és a mi részünkről, hogy megtanítsuk a 
tanulókat ezeknek a problémáknak, stresszhely-
zeteknek, konfliktusoknak a kezelésére, melyek 
elfojtása, magukba zárása súlyos magatartásbe-
li, egészségi problémákhoz vezethet.

Dr. Molnár Alíz

Köszönjük doktornőnk, védőnőnk munkáját!

Hogy szolgál az egészségünk?
Jókai Mórtól idézve- az ember egészsége fenntartásáért egy réz garast sem adna, míg ha már beteg, a világ 
összes aranyát hajlandó lenne arra költeni, hogy újra egészséges legyen. Ez a XIX. századi idézet napjaink-
ban is megállja a helyét.

Vajon tudják-e a tanulók, hogy az egészségük 
olyan érték, vagyon, mellyel ők maguk fele-
lősséggel gazdálkodhatnak? Elherdálhatják, 
megőrizhetik, gyarapíthatják.

Nem lehet elég korán kezdeni az egészségne-
velést. Már gyermekkorban meg kell tanulniuk, 
hogy az egészség nem a betegség hiánya, és hogy 
mit kell tenniük, hogy egészségesek maradjanak, 
nemcsak azt, hogy mit ne tegyenek. Elsődleges 
célunk, hogy akár osztályszinten, akár egyéni 
formában, sokszor játékosan vagy interaktív 
módon olyan érthető információkkal, példákkal 
lássuk el a tanulókat, hogy az egészséges életmód 
igényük szintjére emelkedjen.

Tudományos tény, hogy a tanulók jó egész-
ségi állapota fokozza az oktatás eredményes-
ségét, javítja a tanulók iskolai előmenetelét, 
szellemi és fizikai teljesítményét, csökkenti 
a hiányzást.

Akikre mindig számíthatunk…
Az iskolában iskolaorvos és védőnő látja el 
mindazokat a teendőket, melyek a tanulók 
egészségi állapotával kapcsolatosak. Felada-
tunk nagyon sokrétű.

Minden második évben, valamint a kicsi 
elsősöknél egészségügyi szűrővizsgálatot 
végzünk, mely a tanulók általános fizikai, ér-
zékszervi vizsgálatából, magasság –, súly-és 
vérnyomásmérésből áll. Ez a vizsgálat ebben 
az évben kiegészült a 4.-5.-6. évfolyamon a 
tanulók izomerejét felmérő Matthias-teszt 
elvégzésével, mely adatot szolgáltat a min-
dennapos testnevelés bevezetésének eredmé-
nyességéről.

A szűrővizsgálatok eredményéről tájékoztat-
juk a szülőt, illetve ha valami problémát észle-
lünk, szakrendelésre küldjük a tanulót. Ameny-
nyiben úgy ítéljük meg, felvesszük a szülővel 
személyesen a kapcsolatot, ha szükségesnek 
tartjuk, konzultálunk az osztályfőnökkel.

Nem ritka, hogy a szülők keresnek meg ben-
nünket tanácsért- vagy szóban vagy írásban.  
Most már a tanulók is megszokták, hogy pén-
tekenként ott vagyunk az iskolában, és a doktor 
nénit minden reggel megtalálhatják a kollégi-
umi rendelés idejében.

A gyakori találkozások miatt nem vagyunk 
ismeretlenek a tanulóknak, sokszor bizalommal 
fordulnak hozzánk és néha, ha csak egy kis be-
szélgetésre is, felszaladnak hozzánk a szünetben.

Védőnőnk rövid üzenete

Kedves Gyerekek! 
Nagyon fontos számomra az egészségetek 

és a betegségek megelőzése. Szűrővizsgálatok 
alkalmával, valamint az osztályteremben (fel-
világosító, tájékoztató alkalmakkor), orvosi 
rendelőben és az iskola folyosóin is szoktunk 
találkozni egymással. Forduljatok hozzám bi-
zalommal ha úgy érzitek, segítségre, tanács-
ra van szükségetek. Péntekenként biztosan 
megtaláltok a rendelőben. Egyeztessünk idő-
pontot! Nyáron lazítsatok, pihenjetek sokat, 
töltődjetek fel az új tanévre, de nagyon vigyáz-
zatok magatokra! A következő iskola újságban 
bővebben is bemutatkozom majd nektek.

Szeretettel: Mariann néni

Egészségünkre!
kicsiknek és nagyoknak
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Terítéken a konyha
Gizi néni a konyha lelke

A Heizler KFT-nél 2005 januárjától dolgozom. 
A Ciszterci Nevelési Központban 2011 szep-
temberében kerültem. Először furcsa volt, hogy 
több korosztálynak kell ízletes, finom és ét-
vágygerjesztő ételt készíteni, de mivel szeretem 
a kihívásokat, szívesen bírkózom a feladattal 
kollégáimmal együtt.

Vezetőim szem előtt tartják nemcsak a finom, 
hanem az egészséges táplálkozást is. Persze, mi-
vel mindannyian édesanyák vagyunk, tudjuk, 
hogy a gyerekek nem minden esetben szeretik 
az egészséges ételeket, ezért azt is figyelemmel 
kísérik és kedveskednek a gyerekeknek a ked-
venceinkkel. A feladatunk nagyon összetett, 
mivel arra is ügyelünk, hogy rend és tisztaság 
legyen, a betegségek elkerülése és az elkészült 
ételek tisztasága miatt. Nagy örömet jelent szá-
munkra, ha sikerül egy-egy tanulóval megsze-
rettetni valamely ételt, vagy ha jóllakottan és 
elégedetten hagyja el az ebédlőt. Minden étke-
zésre odafigyelünk és szeretettel készítjük.

Az étkezések során megismerkedünk a tanu-
lókkal és persze lesznek kedvenceink is. Nagyon 
jólesik, ha olyan ebédjeggyel jutalmaznak min-
ket, amire ráírják, hogy „köszönjük az ebédet”, 
vagy rajzolnak nekünk valamit, olyankor úgy 
érezzük, hogy megbecsülik az ételt és a munkát. 
Az alsós tanulók szóban mondják el a megelé-
gedettségüket. Minden apró cselekedetükre 
próbálunk figyelni, hiszen az a célunk, hogy a 
diákok becsüljék meg az ételt és szeressék azt. 
Szeretnénk, ha az új ételek iránt is fogékonyak 
lennének, hiszen azért, mert egészséges az étel, 
azért finom is lehet, például ne a zöld színe alap-
ján bírálják el az ízét, legalább kóstolják meg.

Ajánlok egy étvágygerjesztő szendvicset a 
vállalkozó kedvű gyerekeknek.

Gizi néni receptötlete a nyárra…

Hozzávalók: (8 szelethez)
8 szelet bagett
4 dkg vaj vagy Rama (esetleg sajtkrém)
15 dkg trappista (1 körcikk)

A díszítéshez (hogy vigyorgó szendvicsetek legyen ):
4 levél saláta
1 szál újhagyma
4 karika sárgarépa
4 szem olajbogyó

A kenyérszeleteket megvajazzuk, rátesszük a sa-
látaleveleket. A sajtcikket 8 részre szeleteljük, a 
szeleteket ráfektetjük a salátalevelekre. Az olaj-
bogyóból orrot, a répából a száját alakítjuk ki. 
Az újhagyma fehér része lesz a szem, zöld része 
a szemöldök. Tetszőleges zöldségeket adhatunk 
még mellé.

Jó munkát és jó étvágyat kívánok!
Gizi néni a konyháról

Bemutatkozik a Szülői Munkaközösség
A Szülői Munkaközösség mint szervezet alapvető céljai között szerepelnek az alábbiak:

– Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek teljesítése és a jogok 
gyakorlása érdekében.

– Az intézmény és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
– Az intézményi élet színesítésének, a szülői szervezet programjainak szervezése.
– Az intézmény és a szülők közötti kommunikáció ápolása, fejlesztése.

Bazsóné Hoffer Zita vagyok. Három gyermekem 
van, mindegyik a Szent Margit Általános Iskola 
tanulója, 7.-es, 6.-os, 3.-os.

Az SzM munkáját 3 éve próbálom segíteni. 
Aktív szervezője voltam ez idáig sok-sok ese-
ménynek, így a felejthetetlen hangulatú Margit 
báloknak, családi napoknak.

Mindig igyekszem meghallgatni a szülők 
problémáját, így bíztatok mindenkit, hogy fo-
galmazza meg kéréseit, észrevételeit a szülői 
munkaközösség felé.

Kiss-M. József vagyok, az idei tanévben választottak 
meg a szülői közösség elnökhelyettesének. A szülői 
közösségben az 1.b osztályt, illetve a 3.b osz-
tályt képviselem. Három gyermekem van, két 
iskolás és egy óvodás. Szakmámat tekintve mű-
szaki informatikus mérnök vagyok, jelenleg a 
Pécsi Ítélőtáblán dolgozom, előtte pedig a SZIE 
YMMF Karán informatikát oktattam. Fontos-
nak tartom, hogy imáinkkal is támogassuk az 
intézményben járó gyerekeket, nevelőiket és a 
gyerekek családjait.

Dr.  Sebők Péter vagyok, a Szülői Munkaközösségben 
elnökként dolgozom, nagy segítség számomra Zita és 
Józsi, akik elnökhelyettesek. Kislányom, Aida, 4. b 

osztályos tanuló. Terveink között szerepelnek, 
hogy az iskolai közösségen belül létrehozzunk 
egy közös tudásbázist, amelyben a szülők hir-
dethetik a maguk foglalkozását, tevékenyégét, 
felajánlott segítségnyújtását. Újabb program 
ötleteink vannak a családi napra, igyekszünk 
még nagyszerűbbé tenni ezt a hagyományos él-
ményt nyújtó programot. Mindenkit bíztatok, 
hogy bátran forduljon a szülői munkaközösség 
tagjai felé problémájával, ötletével.

Kicsit bővebben lehetne?
Újságunk következő számaiban igyekszünk 
bővebben bemutatni a Szülői Munkaközösség 
tagjait. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert úgy 
gondoljuk, minden ember kimondhatatlanul 
sokszínű és értékes kincseket hordoz önma-
gában. Egymás megismerése által a CNK nagy 
családjának közössége is gazdagodhat. Sajnos 
lapunk terjedelmi határai miatt nem tudjuk 
hiánytalanul átadni a bemutatkozó írásokat, 
de talán ez a korlátunk lehetőséget teremt arra, 
hogy aki mellettünk él, dolgozik, szolgál, afelé 
tegyünk egy lépést… szóljunk hozzá… beszél-
gessünk vele… hogy teljesebb legyen a másik-
ról alkotott képünk…

Köszönjük munkájukat, segítségüket!

Rólunk van szó
Előtérben a háttérmunka
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vasalt ruháért, minden aggódó mondatért, 
minden megigazított takaróért, minden útba-
igazításért, a sok játékért, a fáradhatatlan mun-
káért, az önzetlen, feltétel nélküli szeretetért…

Nem vagyunk egyedül… Isten közösségre 
hívott bennünket.

Ezt a fajta összetartozás élményt volt hi-
vatott erősíteni bennünk az intézményünk 
igazgatónője által kezdeményezett, nagyböjti 
családi imalánc is, melybe nagy örömünkre 
sokan bekapcsolódtak…

Igaz a mondás: „A szeretet közösséget teremt, 
és megsokszorozódni vágyik.”

Édesanyák napjára
Mama, mami, mamuka, anya, anyuka, anyuci, 
anyci, anyucika, anyus, anyuska, anyácska, csa-
ládanya, édesanya, édes, szülőanya… sok-sok 
szót gyűjthetünk, de a tartalom mindig ugyan-
az – az isteni szeretet földi megtestesítője –, 
amit mindenki a saját szavaival fogalmaz meg. 
Érdekes, hogy a világ sok-sok nyelvén „mama” 
karaktersorozattal nevezik meg, más-más kiej-
tésbeli sajátossággal, akcentussal. Angolul mother, 
németül die Mutter, franciául maman, mamie, 
olaszul mamma, nonna, lengyelül matka, 
mamusia, mamuny…

Miért ez az azonosság? Hiszem, hogy azért, 
mert a gyermekeinket mi édesanyák – földrajzi 
szélességtől és használt nyelvtől függetlenül – az 
Istentől kaptuk ajándékba. Azzal a kötelességgel, 
hogy neveljük fel számára. Nekünk kell táplálni 
gyermekeinket étellel, szép szóval, szeretettel. 
Ráadásul a „mama” szó pont az újszülött első 
táplálkozási szájmozgását utánozza, így hát ért-
hető a különböző nyelvekben azonos szó.

A második generációs édesanya, az anyukák 
anyukája a nagyi, nagymama, nagyanyó, nagy-
anya, nagyika, mamóka, ómama… Nagymamá-
nak lenni csodálatos érzés. Jó látni azt, hogy a sa-
ját anyaságunk hogyan tükröződik lányainkon. 
Jó látni, hogy gyermekünkben átértékelődik, 
megérik az anya fogalma. Boldoggá tesz, ha kö-
vethetjük gyermekünk magzatának növekedé-
sét, boldog arcát, melyet vőnk a szülés utáni pil-
lanatokban örökített meg, ha látjuk 10 hónapos 
unokánk mennyire örül annak a dalnak, amit 

mi még a saját édesanyánktól tanultunk. Ugyan-
ezekre a szavakra már mi is forgattuk párnás 
kezecskéinket – közel hatvan éve – ugyanerre a 
dallamra illegették magukat leánykáink– több 
mint harminc éve. Így születnek újjá édesanyá-
ink és nagymamáink unokáinkban. A nagyma-
mák szeretnének üzenni, valamit átadni az új, 
a felnövekvő generációnak. Így került Simon 
András grafikáiból készített ábra Léni unokánk 
keresztelő dobozának fedelére.

„Amilyen gyöngéden és gondoskodó szeretettel 
öleli szívére gyermekét az édesanya, téged is úgy 
szeret az Isten. Semmitől sem kell félned!”

Simon András

Elköszönök egy régi magyar áldás első soraival:
„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt!
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed!”

Szeretettel: Marika néni, aki ősszel már  
kétszeres nagymama lesz.

Anya csak egy van…
Anyának lenni milyen? Nehéz válaszolni erre a 
kérdésre, mert majdnem lehetetlen megfogal-
mazni olyan érzéseket, amikre szó nincs, leírha-
tatlanok. Az biztos, hogy hálás vagyok, amiért 
én is részese lehetek az élménynek, aminek évez-
redek óta nők milliói magtapasztalói. Sára már 
nem is remélt fogantatásáról a Szentírás csak tő-
mondatokban tudósít. Mi, anyák azonban tud-
juk, a pár soros beszámoló mögött a világ for-
dult meg vele, és egész addigi élete akkor nyert 
értelmet, amikor beteljesedett gyermek iránti 
vágya. Ahogy olvassuk Sára és más bibliai nők 
történetét, akikkel csoda történt, velük rezdül 
a szívünk, velük együtt rendülünk meg és örü-
lünk.  Velük bízunk és ünnepelünk. A bennünk 
alakuló új élet varázsa, a várandósság, születés, 
gyermekünk ölelése, gagyogó szavai, a kamasz 
első felelősségteljes tettei csak cseppjei annak 
az örömtengernek, amelynek részesei vagyunk, 
amióta mi is igent mondtunk a gyermekekre, 
akikkel Isten megajándékozott minket.

Változások a büfében…
Ani nénit elbúcsúztatva, nagyon kíváncsiak voltunk az új büfére. 2013. április 1-től a Heizler Kft. nyerte el 
a CNK büfé üzemeltetési jogát.

Kedves gyerekek!
Szervusztok, Anna néninek hívnak, én vagyok 
az új büfés néni. Több éve dolgozom a Heizler 
Kft. alkalmazásában. A Kft. valamennyi büféjé-
ben dolgoztam már, és a visszajelzések alapján 
elmondható, hogy minden intézményi dolgozó 
és tanuló megelégedésére. Bízom benne, hogy 
itt is maximálisan meg lesznek elégedve mun-
kámmal.

Nagy szeretettel várlak benneteket a kony-
hán, itt helyben sütött finom kakaós, fahéjas, 
pizzás csigával és még sok mindennel. Többek 
között a szeletelt pizzával is… Úgy tapasztal-
tam, hogy azt nagyon szeretitek. Kitettem a 
büfében egy ötletdobozt, amibe beleírhatjátok 
a javaslataitokat, hogy mit vennétek még szí-
vesen a büféből.

Várlak benneteket!
Gyulainé Pápics Anna, Anna néni

Égi, földi édesanyák, édesapák napja…
Néhány gondolat csokorba szedve…
Mindannyian Isten értelmében fogant gondo-
latként lebegtünk kezdetben az örökkévalóság 
hangtalan vizein, míg nem egy nap, valaki-
valakik „IGEN”-t mondtak ránk visszavonha-
tatlanul, s mi világra születhettünk. Ordítva, 
prüszkölve, csupasz kis testünk reszketeg nyir-
kosságával, kétségbeesve nyújtogattuk apró ke-
zeinket, minduntalan levegőbe markoltunk, s 
görcsös öklöcskénket vadul ráztuk a számunkra 
még oly rémisztő, ismeretlen világ felé… Aztán 
hirtelen történt valami. Valaki megfogta apró 
kezünket, s a szívére ölelt. S már fel is hangzott 
az a megnyugtató dobogás, az az ismerős, lágy 
dallam az anyamell biztonságot jelentő ölelésé-
ből. Emellett a szeretetteljes valóság mellett ott 
állt egy erős kar, amely józan belátással kísérte 
első, tétova lépteinket… Aztán eltelt néhány 

év, és mi nevén neveztük a kimondhatatlant: 
Anya…Apa…

Az anyaság, az apaság fogalma nem ismer 
határokat…  azokat a helyeket is átjárhatja, 
ahol talán sérült a szeretet, s valamiért nél-
külöznünk kellett édesanyánk, édesapánk 
megnyugtató jelenlétét. A Jóisten áldjon meg 
minden nevelőanyukát, nevelőapukát, pót-
anyát, akik nyitott szívvel osztottak meg vala-
mi olyasmit nehéz sorsú gyermekeikkel, ami 
leírhatatlanul csodálatos, felbecsülhetetlen, 
pótolhatatlan érték…

Hálát adunk Égi Édesanyánkért, aki gondot 
visel ránk akkor is, ha földi édesanyánk már 
nem lehet mellettünk, érintésnyi közelségben. 
Köszönet az értünk vállalt sok fájdalomért, az 
átvirrasztott éjszakákért, a meleg érintésekért 
az arcunkon, minden ölelésért, finom ebédért, 
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mellette, amikor az megragadta a karját: „Isten 
szeret Téged, ne aggódj, minden rendbe fog 
jönni!”  -mondta neki, és tovább kéregetett. Az 
ember addig bámult utána, amíg az el nem tűnt 
a szeme elől. És akkor rádöbbent, hogy „Isten ir-
galma a legreménytelenebb, legkétségbeejtőbb 
helyzetben is átöleli a feléje forduló embert!”

Hazament, bocsánatot kért a feleségétől, és 
szép lassan helyrejött a kapcsolatuk. Azóta 

elmondhatja, hogy ő a világ legboldogabb 
embere, hisz Isten üzent neki, ha nem is sze-
mélyesen, de egy felebarátja által. Ez akárki-
vel megtörténhet, úgyhogy tartsuk nyitva a 
szemünket, mert Isten egy percre sem téveszt 
minket szem elől, és ha csak tud, a legelső pil-
lanatban küldi nekünk a segítséget.

Ribly Zita (hatodikos tanuló) és édesanyja

Isten éltesse az édesapákat, nagypapákat!
Előszó egy ajándékba adott  
Szentírás elején…

 „Legkedvesebb leányom! 
Megvan a saját életünk. Mindkettőnknek szük-
ségünk van rá, hogy megtaláljuk a saját helyün-
ket, hogy felfedezzük a körülöttünk elterülő 
világot, hogy továbbfejlesszük képességeinket. 
Ennek ellenére, akár tetszik, akár nem, mi egy-
máshoz tartozunk. Ez valamennyi kötelék kö-
zül a legkönnyebb – olyan súlytalan, hogy néha 
teljesen el is feledkezünk róla. Pedig erősebb, 
mint maga az élet. Egyetlen parányi rántás ele-
gendő ahhoz, hogy feladjak bármit, ami éppen

 lefoglal – te mindenekfelett állsz, egy vagy a 
szívem dobbanásával.”

Sok szeretettel: Apa  
(Dr. Nagy Antal, hatodikos Kíránk édesapja)

Marci bácsi és kislánya, Széll Panna…
Marci bácsi: „Számomra Panna jelent MIN-
DENT. Szeretem, hogy az iskolában itt van 
mellettem. Szeretném, ha annak ellenére is ön-
álló lenne, hogy itt vagyok a közelében. Ezzel 
nincs is gond.”

Széll Panna, alsós tanulónk mesél édesapjáról
„Ha megkérem apát, hogy játsszon, akkor ját-
szik. Nézhetek sok mesét. Társasozunk. Bocsá-
natot kér, ha megbánt.”

Gólyahírek 
Márciusban megszületett Viki néni (fuvola ta-
nár néni) kislánya. Julianna a neve! 
Megszületett Székely Eszter néni kisfia is, Vencel!

A tanáriból Fülöp Judit néni az oviból Piri 
néni néz anyai örömök elé! 

Szeretettel köszöntjük az idén született CNK-s 
kistesókat, és drukkolunk a babát váró édesanyák-
nak, családoknak!

Hordozzuk Őket imádságainkban!

Apa született a tanáriban…
GYULA BÁCSI APA LETT!!!

Élni az életet
Kérdezték tőlem pár hónapja, hogy milyen 
érzés várni a gyermekemet? Nem tudtam vá-
laszolni… Valahogy olyan természetes és kéz-
zel foghatatlan dolog volt számomra, mint az, 
hogy a Nap reggel felkel és süt. És ez nem is 
változott. Közeledett a dátum, de nekem úgy 

Hálás vagyok mindhárom gyermekemért, 
azért, mert pont őket kaptam és pont olya-
nok, amilyennek lenniük kell. Hálás vagyok, 
mert egészségesek és megvan bennük minden 
képesség, hogy boldoguljanak. Ha vannak ne-
hézségeik, azokat azért kapták, hogy megta-
nuljanak bízni a Gondviselés kegyelmében. 
Hajlamos vagyok magaménak tekinteni őket, 
sokszor felejtem el, hogy minden gyermek csak 
„vendég a háznál”, akiket Isten csak azért bízott 
ránk cirka 20 évre, hogy szeretetben gondos-
kodjunk róluk.

Milyen gyermekeim iskolájában dolgozni? 
Különösen hálás vagyok azért, hogy egész nap 
csak falak választanak el bennünket. Nem kell 
reggel elszakadnom tőlük, tudva azt, hogy 
fél nap múlva találkozhatunk. Szünetekben, 
ebédlőben, udvaron időről időre látjuk egy-
mást, még ha csak egy pillanatra is. Kicsit 
olyan, mintha otthon dolgoznék. Azt hiszem, 
tényleg kiváltságos vagyok és kívánom, hogy 
minél több anya lehessen ilyen közel gyerme-
keihez napközben. (zárójeles megjegyzés: ezen 
örömömben Gergő fiam nem mindig osztozik, 
mivel rendre értesülök olyan információkról is, 
amiket ő otthon „véletlenül” elfelejt megosztani 
velünk.)

Tóthné Haring Mónika, Mónika néni

Mónika néni legidősebb fia, Gergő mesél 
édesanyjáról

„Anya szorgalmas, szeret minket, és sok minden-
ben segít. Nem cserélném másra, mert mással 
nem olyan jó, mint vele. Legkedvesebb emlékem 
az, amikor a Dombai-tónál folyton játszottunk, 
és dobált minket a vízben. Az a jó abban, hogy 
az anyukám itt tanít, mert ha beteg vagyok (ami 
ritka), akkor könnyen el tudja kérni a házit. 
Azért is jó, mert tud segíteni a nyelvtanulásban. 
Nem kell egyedül hazamennem. Azért rossz, 
mert ő „mindenhol” ott van. Sokáig a suliban 
kell maradnom. Minden olyan iskolai dologról is 
tud (kivéve, amiről nem), ami velem kapcsolatos. 
(Ez jó is lehet meg rossz is.)” 

Anyának lenni…
Fiatal házasok voltunk, mikor, egy belső szervi 
probléma miatt az orvos nyíltan közölte, hogy 
nem lesz egy egyszerű dolog a gyermekvállalás. 
A Jóisten mégis megajándékozott bennünket 
két leánygyermekkel. Számomra ezért az anya-
ság nem egyszerűen feladat vagy hivatás, több 
annál, hála és ajándék. Hét évet voltam velük 
otthon, és minden percnek örülök, mert lát-
hattam őket  növekedni, fejlődni.

Nati nyugodt, csendes, megfigyelő lélek. 
Ragaszkodását nemcsak személyekhez, de 
tárgyakhoz egyaránt köti. Hetek múlva, ha 
eszébe jut egy rajz, egy plüssfigura, akkor jobb 
ha az ember  e dolgok keresésére indul, mert  
nyafogni és duzzogni bizony ő is tud. Nagyon 
jó, hogy a hitbeli dolgokhoz nyitottsággal áll. 
Szereti a hittan órákat, misére is szívesen jön 
velem. Sokat segít ebben az iskola légköre is.

Gyermekeim sok örömet okoznak azzal, 
hogy az iskolai tanulmányaikban jól haladnak, 
kötelességtudatosak  és fegyelmezettek.

Szeretném megérni a nagymamakort, és lát-
ni, ahogy ők nevelik a gyermekeiket.

Simon Krisztina, Kriszti néni

 Kriszti néni kisebbik lányát, Natit is megkér-
deztük édesanyjáról

„Jó, hogy tanít anya. Legtöbbször ő olvas velem. 
Szeretem, hogy főz túrós gombócot. Este mesét 
olvas. Nem cserélném másra, mert jó és szeretem. 
Igaz, szokott szigorú is lenni…”

Ha nehéz…
(történet a „Házasság hete” kapcsán)

Amit most írok le, az egy igaz történet, Anyukám 
hallotta a rádióban…
Élt egyszer egy ember, akinek felesége, és négy 
gyereke volt. Ahogy teltek az évek, egyre inkább 
eltávolodtak Istentől, és a családi kapcsolatuk is 
kezdett szétbomlani. Egyre jobban elhidegült fe-
leségétől, gyerekeitől. Már-már ott tartott, hogy 
elválnak. Mikor meghozta a súlyos döntést, épp 
az utcán téblábolt .Meglátott egy koldust, aki 
ott kéregetett a járókelők között. El akar menni 
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kor homíliát mond a szentmisében, vagy éppen 
hittanulókkal foglalkozik. A feltámadt Jézusnak 
egy másik fontos „jegye” a sebei. Ezeket érinti 
meg Szent Tamás apostol, és ezek a sebek gyó-
gyítanak.  Az Egyháznak is vannak sebei. Vala-
hol a világban mindig szenved, tagjaiban. János 
Pál pápa 2000-ben Róma városába hívta az élő 
vértanúkat, akik sokat szenvedtek Jézusért. És ők 
tanúskodtak, elmondták szenvedésük történetét. 
Ezekből erőt meríthettünk. Egyházközségeink is 
hordoznak sebeket, de ebből fakadnak a szeretet 
tettei, gyógyulások.

Mondhatjuk tehát, hogy pünkösd ajándéka 
az Egyház, Krisztus titokzatos teste, a Szentlé-

lektől átitatott Krisztusban hívő emberek sze-
retet közössége. És ez az Egyház él! Benned, 
bennem, bennünk ragyog fel és lesz látható az 
emberek előtt. Örüljünk ennek a Jóhírnek!

Béla atya
(Farkas Béla plébános,  

aki otthont adott nekünk a Dzsámiban)

Amikor az ünnepelt ajándékoz…
A Szentlélek 7 ajándékáról Josip Loncar: Erő a 
magasból c. könyvében olvashattok, amit Cseh 
Péter Mihály atya szeretettel ajánl mindenkinek.

Személyes küldetésünk van… 
Ha ma Jézus betérne egy boltba
„Ha Jézus ma köztünk élne, a mai világban is lenne 
bőven, amivel megkísértené az ördög. Ha ma Jézus 
betérne egy boltba, a Sátán megragadná az alkal-
mat. – Vedd le a polcról a dolgokat, sétálj ki vele! 
Szükséged lehet rá, fizetni minek? – Erre így vála-
szolna Jézus: Nekem Isten igéjére van szükségem. 
Ha kifizetem, cserébe jó lelkiismerettel távozom.

Neked adok minden tudást, csak kapcsold be a 
tévét, vagy menj fel a netre! – mondta az ördög. – 
A küzdelemmel megszerzett tudás többet ér és 
tovább tart! – válaszolta Jézus. Azonban az ör-
dög nem adta fel és mondta: Nobel-díjat kapsz, te 
leszel a tudósok tudósa ezen a Földön, ha engem 

imádsz egész életedben! – Az én Atyám az egész 
világ Ura. – válaszolta Jézus és az ördög eltá-
vozott.”

Szente Kinga (4. évf.)

Minden pillanatunk lehet imádság…
„Láttam egy képet a kollégium fotókiállításán, 
ahol egy szántóvető egyedül áll a pusztában, 
mögötte egy öreg traktor. Ebben a képben en-
gem az fogott meg nagyon, hogy milyen lehet az 
igazi magány!? 

Kérlek Istenem, segíts azokon, akik a ma-
gányban szenvednek!” 

Koreny Luca (5. évf.)

Pedagógushivatás, másfajta „anyaság”
Régen történt, még a múlt században, hogy egy Balaton-parti kis faluban, Balatonkeresztúron beléptem 
az iskola falai közé. Nagy várakozással, kíváncsisággal.

Akkoriban még nem volt az iskolákban e-tábla, 
projektor, de még tv vagy magnetofon sem. Volt 
helyette olajos padló, katedra és a legfontosabb, 

a TANÍTÓ NÉNI! Nagyon szerencsés voltam, 
mert olyan tanítóim voltak, akik nem csak a tu-
dás felé nyitottak kaput. Hitelesek voltak!

tűnt, egyik nappal sem jutunk közelebb vagy 
távolabb a születéshez.

Amikor igazán megéreztem, hogy itt most 
valami különleges fog történni, már a kocsiban 
ültem, mellettem a szülésznő, és mentünk a fe-
leségemért, hogy bevigyük a szülészetre. Ott 
már gyorsan peregtek a félórák. Amint megint 
lett egy kis időm, azt vettem észre, hogy a fo-

lyosón járkálok és várom… De mit? Mi is volt 
bennem? Félelem? Izgalom? Idegesség?

Óriási nyugalom és a végletekig kiélezett iz-
galom. Minden zaj közelinek és élesnek tűnt. 
Gondolataim szétrebbentek a kórház folyo-
sóin, és minden apró zajra ijedten repültek 
vissza hozzám, és szinte fejbe vertek, amint 
hozzám értek.

Aztán egyszerre megállt minden… Ott vol-
tam minden közepén, és hallottam, hogy a tá-
volból valaki sír… a fiam! Óriási érzés! Csak 
jóval később hozták ki a műtőből, és adták ne-
kem egy pillanatra, de az első felsírástól tud-
tam, hogy egy új élet szabadult fel, és ehhez az 
élethez nekem is közöm lesz… Egymásra le-
szünk utalva, és kölcsönösen adunk egy részt 
a másiknak magunkból.

Hálát adtam Istennek, aztán elindultam 
amerre mondták. Elköszöntem a feleségemtől, 
és valahogy hazajutottam…

Molnár Gyula, Gyula bá’ a könyvtárból

Sokféle hivatás létezik…anyai, apai, papi, szerzetesi…
Hivatások vasárnapja…
Szeretettel, hálával gondolunk jó pásztorainkra, gyóntató atyáinkra, lelki vezetőinkre is.

„Most hozzátok szólok, kedves szülők és keresz-
tény nevelők, Istennek szentelt életű nők és férfiak, 
valamint hitoktatók és papok. A ti kezeitekbe adta 
a mennyei Atya azt a feladatot, hogy a fiatal ge-
nerációt az életszentségre vezető ösvényen irányít-
sátok. Legyetek számukra példakép a Krisztushoz 
való nagylelkű hűségben.”

Boldog II. János Pál pápa gondolatai a Hivatások 
vasárnapján

Pünkösd
Pünkösd leírását megtaláljuk az ApCsel 2. fejezeté-
ben. Azt mondhatjuk, hogy ekkor született meg 
az Egyház. Mi az Egyház? Krisztus titokzatos 
teste. A „test” már megvolt korábban, hiszen az 

apostolok és a tanítványok Jézus köré csoporto-
sultak. De ez a közösség csak pünkösdkor kapott 
„lelket”. Ez az éltető lélek pedig a Szentlélek.

Az egyház Jézusnak, a Feltámadottnak voná-
sait viseli. Ezek közül a legfontosabb, hogy él, 
és nem hal meg soha többé. A feltámadt Jézus 
többször láthatóan is megjelenik. Az Egyház 
legfontosabb vonása szintén az, hogy él. Néha 
látványos események bizonyítják ezt, mint egy-
egy pápalátogatás, ahol rendszerint óriási tömeg 
veszi körül a Szentatyát, vagy a hívek nagy kö-
zösségének zarándoklata Lourdes-ba, Fatimába, 
Mariazellbe, de akár egy szép ünneplés egyház-
községünk templomában. Ahogy Jézus is tanít, 
úgy az Egyház tanítóhivatala, a pápa, a püspö-
kök testülete, de minden felszentelt pap is, ami-

Íme az örökös, II. Gyula avagy Molnár Soma fényképe:
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Akik már régóta vannak a pályán…
Somogyi Csabáné, Mónika néni beszélgetése 
Julika nénivel

Iskolánk egyik sokoldalú pedagógusát szeret-
ném néhány mondatban bemutatni.

Csajághy Györgyné Budapesten született, s 
ott is élt a Karmelita rend által biztosított ima-
házban családjával, majd elköltöztek Dunaújvá-
rosba, ahol szülei könyvkötőmesterként helyez-
kedtek el egy éppen frissen induló nyomdában.

Julika néni Budapesten a Dózsa György Úti 
Zenei Általános Iskolába járt. Itt két szak kö-
zül a hegedű mellett döntött, mivel a zongora 
tanszakon nem volt hely.

Nagy szorgalommal, szépen haladt, gya-
korlásait kitartóan, a tisztaságra ügyelve vé-
gezte. Tanulmányait azonban mégsem tudta 
vonósként folytatni, mert el kellet költözniük 
Dunaújvárosba, ahol csak a 8. osztály második 
félévében kezdhette meg ismét a művészeti 
képzést. Abban a tanévben egyik barátnőjét 
kísérte el a Zenei Általános Iskolába – aho-
vá Kodály Zoltán sokszor látogatott el, ami-
kor az igazgató és a fúvós tanár megkérdezte 
tőle, hogy szeretne-e kürtölni. Kezébe adták 
a hangszert, belefújt, a hangszer megszólalt, 
mire közölték vele: „Te zenész leszel!”

Ezzel kezdetét vette az aktív élet a fiatal 
növendék számára. A szereplések egymást 
követték, majd a zeneiskolából egyenesen a 
főiskolára került be. Szépen alakult a művészi 
karrierje; szólamvezetőként mutathatta meg 
tehetségét. Időközben megtanult trombitán, 
tenorkürtön, különböző furulyákon játszani, 
zeneóvodai, valamint szolfézs csoportot veze-
tett, éneket tanított. A kihívásokat nagy lelke-
sedéssel vállalta, sok sikerrel.

A zenekari fellépéseket azonban a családért 
feladta, hiszen fontosnak tartotta az anyai felada-
tok gyakorlását. Két fia született. Gyuri és Árpád, 
aki szintén tudnak klarinétozni, tárogatózni, de 
ők nem léptek szüleik nyomdokaiba, más élet-
utat választottak maguknak. A család mellett 
tovább tanított Szigetváron, majd a Kolinda Ze-
neiskolában is. Jelenleg a mi intézményünkben 
részesíti színvonalas oktatásban a tanulni vágyó 

diákokat. Ezzel párhuzamosan a Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar jeles tagjaként zenél.

Hivatásának fontos jelzője a hála, amit egy-
egy találkozás alkalmával látni lehet a csillogó 
szemekben, s hallani a köszönő szavakban. 
Minden tanítványára szívesen emlékezik visz-
sza, de kettőt közülük kiemelt, hiszen az egyik 
trombitaművész, a másik ének-zene szakos-
ként végzett.

Életében nagy szerepet játszott a hit, amely 
egészen kicsi korától kezdve jelen volt és van 
az életében, hivatásában. A munkatervében 
megjelennek a népénekek, a népdalzsoltárok 
a megszokott iskolai darabok mellett. Vallja, 
hogy ezeknek a választott műveknek igazod-
niuk kell a gyerekek fejlettségéhez, korához, 
lelkéhez, s csak szeretve, türelemmel, alázat-
tal lehet jól tanítani.

Somogyi Csabáné, Mónika néni írása

Akkor kisfelmenőben tanítottak, az 1-2. 
osztályt egy tanító, a 3. és 4.-et más-más taní-
tó vezette. Így volt tanító bácsim is 4. osztály-
ban! Az elsős tanító nénim Bakos tanító néni 
(nem a keresztnevén szólítottuk), számomra 
a TANÍTÓ! Következetes, szigorú, de nagyon 
szerethető. Hiteles, akkoriban a vallást nem 
nagyon volt szabad gyakorolni, pláne nem a 
pedagógusoknak. Ő mégis járt misére, és a 
mindennapjaiban is bizonyította elhivatott-
ságát. Ő volt számomra a példa; kértem is, 
„tessék engem megbuktatni, hogy a tanító 
nénihez járhassak újra!”. (Épp a napokban 
hangzott el egy hasonló mondat az egyik volt 
tanítványomtól: „De jó lenne 2. osztályba jár-
ni újra!”) Hiába, így változnak – vagy még-
sem? – az idők.

Az, hogy tanító szeretnék lenni, soha nem 
fogalmazódott meg bennem így, nem mond-
tam ki, de valahogy semmi mást nem tudtam 
elképzelni. A családom, lévén késői gyerek 
vagyok – az édesanyám 39 évesen szült, s 
most a 93. évében van, Istennek hála! – ren-
des kenyérkereső szakmát akart a kezembe 
adni, ezért közgazdasági szakközépiskolába 
jártam. Onnét számviteli főiskolára jelentkez-
tem – szülői, tanári biztatásra. De Isten útjai 
kifürkészhetetlenek! Hála Neki, nem vettek 
fel! Így már szabad volt a pálya, jöhetett a 
tanítóképző! Immár 32 éve, hogy végeztem. 
Az ismerőseim között volt, aki azt mondta 
„Azt tudod, hogy mostantól kezet foghatsz 
egy életre a szegénységgel!”. Hát igen! Kezet 
is fogtam, de a gazdagsággal! (Persze nem 
anyagi értelemben).

Napról napra, évről évre gazdagabb lettem. 
A sok csillogó szempárral, a huncut, csíny-
tevő mosolyokkal, a sok örömmel, amit kap-
tam, a sok kudarccal, ami ért, a nehézségek-
kel, megpróbáltatásokkal és a sok-sok jóval. 
Tanítottam az országban Marcalitól Ceglé-
den, Szombathelyen át Pécsig. És közben én 
is sokat tanultam a gyerekektől. Türelmet, 

elfogadást, optimizmust. Fontos a humor, 
hiszen a gyerekek vevők a vidámságra, és a 
humor az élet sója.

Három fiúgyermek édesanyjaként is el-
mondhatom, hogy a nevelés, tanítás kölcsö-
nös. Egy életen át tartó folyamat. Épp úgy 
nevelnek, tanítanak engem is a gyerekeim 
és a tanítványaim még a mai napig is, mint 
én őket. Mindig arra a következtetésre jutok, 
hogy lehetne másként, még jobban. Nem sza-
bad sajnálni az időt, ha kérdés van, vagy vala-
mi probléma adódik, akkor és ott kell rá fele-
letet adni, megoldást keresni. A jelenlétünket 
nem szabad sajnálni a gyerekeinktől. Próbál-
junk következetesen, szeretettel feléjük for-
dulni. Adjunk feladatot nekik, hogy érezzék, 
van dolguk, felelősek valamiért, fontosak! 
„ Követelek tőled, mert szeretlek” – azt hi-
szem, ebben minden benne van, ami fontos!

Két éve történt, amikor kórházba kerültem 
a fülemmel. Megtapasztalhattam az imádsá-
gos szeretet gyógyító erejét. Akkor a kis – és 
nagyobb tanítványaim és a szüleik imái se-
gítettek a gyógyulásban. És akkor történt a 
kórházban, hogy injekciókat kaptam, amitől 
bevallom férfiasan, nagyon félek! Egyik reg-
gel egy kedves, mosolygós nővérke jött, né-
zegette a kórlapomat, engem, aztán megint a 
kórlapomat. Nekem is úgy tűnt, mintha már 
láttam volna valaha ezt az arcot. Mígnem 
megszólalt. „Nem tetszett Marcaliban taníta-
ni?” De igen! – szóval kiderült, hogy a legel-
ső osztályomba járt, a tanítványom volt két 
évig. S ő jött megszúrni! De akkor már nem 
is féltem, és nem is fájt! Tudtam, jó kezekben 
vagyok!

Azt hiszem, az én fizetségem nem mérhető 
anyagiakban. A tanítók fizetsége az, ha a ta-
nítványaik megismerik még sok – sok év után 
is, ha szeretettel gondolnak rájuk!

Illésné Erzsike néni, akinek ez úton is job-
bulást, gyors felépülést kívánunk csúnya kar-
töréséből! Visszavárják kicsik és nagyok!
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hogy ha bármi gondom volt, a kollégák mindig 
segítettek, mellettem álltak tettekben, imádság-
ban. Osztoztak velem örömömben, bánatomban. 
Mindig volt kivel örülnöm, és mindig megértésre 
találtam a bajban. Ez ritka dolog!

Hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy olyan 
hivatást kaptam, amit szerettem, és amelyben jól 
éreztem magam. Mindig kaptam elfogadó mun-
katársakat, akiknek segítségével megújulhattam, 
továbbléphettem. Kaptam bátorítást, szeretetet. 
Együttműködő kollégák és szülők vettek körül. 
A Jóisten kegyelméből a rosszul induló dolgok 
jóra fordultak.

Milyen pedagógiai módszereket vallasz maga-
dénak, mi az óvónői nevelési alapelved?

Rossz gyerek szerintem nincs. Ez alapelvem és 
tapasztalatom is. Jóvá nevelni csak szeretettel 
lehet, simogatással, türelemmel, jó példával, di-
csérettel. Mindig abból indulok ki, hogy meg-

próbálom megérteni a gyerekek problémáit, 
figyelembe veszem az igényeiket. Mindenkinek 
másra van szüksége, lehet ez egy jó szó, simo-
gatás, ölelés, beszélgetés vagy következetes ha-
tározottság. Természetesen a gyerekek részéről 
tapasztalt szemtelenség, megbántás nekem is 
rosszul esik, de könnyen felejtek. Mindig lehet új 
lappal kezdeni.

Köszönjük szépen a beszélgetést. Biztosak va-
gyunk benne, hogy az óvónői pályán eltöltött 
négy évtized mondatta gondolatokat nevelők-
nek és szülőknek is érdemes a szívükbe vésni. 
A hosszú évek során óvott sok száz kisgyermek 
nevében is mondhatjuk: köszönjük az el nem 
fogyó türelmet, a szelíd határozottságot, a vi-
dám perceket, a gondoskodást, az elfogadást és 
szerető odafigyelést. Kívánunk egészségben, jó 
erőben eltöltött, tartalmas nyugdíjas éveket!

Bágyi Eszter, Nagyné Sellei Krisztina

Köszönjük és GRATULÁLUNK intézményünk munkatársainak, 
akik 25 éves jubileumukat ünneplik a pedagóguspályán, akár nevelőként,  

tanárként, akár családanyaként gondoskodtak ez idő alatt saját  
és rájuk bízott gyermekeikről.

 A Jóisten tartsa meg erőben, egészségben:

Késmárki Tibornét, Ági nénit, intézményünk vezetőjét,

Tóthné Guzsvány Ágnes óvó nénit

és Helstáb Edit tanító nénit!

„Rossz gyerek szerintem nincs!”
Beszélgetés Nagy Andrásné, Erzsi óvó nénivel

A következő nevelési év a Halacska csoportban 
nagy változást hoz. A 2. számú csoportban el-
töltött közel húsz év után Erzsi néni nyugdíjba 
megy. Ez adott alkalmat arra, hogy beszélges-
sünk kedves kolléganőnkkel hivatásról, munká-
ról, tapasztalatairól, nevelésről, gyermekekről.

Kedves Erzsi néni! Mi indított arra, hogy az 
óvónői hivatást válaszd?

Családomban nem volt pedagógus. Mindenki le 
akart beszélni arról, hogy ezen az úton induljak 
el. Jó matekos voltam, ezért tanáraim javaslatára 
közgazdasági szakközépiskolába jelentkeztem, 
itt érettségiztem. Ezután egy évig a Gázműnél 
dolgoztam könyvelőként, az idő tájt meglehe-
tősen jónak mondható kezdő fizetésért. De va-
lami hiányzott, nem éreztem, hogy a helyemen 
vagyok, unalmas volt a munka. Hamar világossá 
vált, hogy nem szeretnék könyvelő lenni egész 
életemben. Ezért kevesebb fizetésért, de annál 
nagyobb elhivatottsággal, képesítés nélküli óvó-
nőként helyezkedtem el. Munka mellett tanul-
tam a Kecskeméti Óvónőképző Főiskola levelező 
tagozatán 1975-től.

Hol kezdted a pályád, melyek voltak az első 
munkahelyek?

A Hajnóczy Utcai Óvodában, majd az Endresz 
György Utcai Óvodában dolgoztam mint he-
lyettesítő óvónő. Igazi mélyvíz volt ez az idő-
szak, egyedül voltam kezdőként, kevés segítséget 
kaptam. Ám éppen ezért rengeteget tanultam is, 
mert magamra voltam utalva. Az Ajtósi Utcai 
Óvodából kerültem át hosszú évekre a Mezőszél 
Utcai Óvodába. Itt már képesítéssel dolgoztam, 
ez volt az első komoly munkahelyem. Sikerült 
szép csoportszobát berendeznem, itt már ott-
honosan mozogtam. Szerettem ott lenni, és úgy 
éreztem, hogy engem is szeretnek, elismernek. 
Innen mentem gyesre 1980-ban Orsolya lá-
nyom, 1984-ben Ákos fiam születése miatt.

Volt valami előzménye annak, hogy a Szent 
Margit Óvodába kerültél, vagy csupán hirtelen 
döntés volt?

Igen, volt előzménye. A Mezőszél oviban a nép-
hagyományok őrzésére épülő nevelési program-
mal dolgoztam, „belecsempészve” a katolikus 
ünnepeket, tanítást is. Az óvoda vezetőjének 
hallgatólagos beleegyezésével természetesen, hi-
szen akkoriban ezt hivatalosan még nem lehetett 
megtenni. Közvetlenül a rendszerváltáskor – a 
vallásos nevelés irányába nyitott vezető óvónőm 
– Bertók Lászlóné javasolta, hogy szervezzünk 
egy új néphagyományőrző, keresztény csoportot 
kiscsoportosokból, felmenő rendszerben, egy 
másik kolléganővel, mint az akkori társam. De a 
dolog másként alakult, a csoport nem jött létre, 
mert a frissen megalakult Szent Margit Óvoda 
hiányt szenvedett hívő katolikus pedagógusok-
ból. Ezért Sellei Gézáné Rózsával nem csoportot, 
hanem intézményt váltottunk.

Milyen emlékeid vannak ez első időszakról?

Rengeteg nehézségbe ütköztünk. Nagyon rossz 
állapotban kaptuk meg az épületet, az udvart, a 
csoportszobákat. Szinte mindent elölről kellett 
kezdenünk, keresztény óvodai nevelési progra-
mot kellett kitalálni, megírni. Ehhez tulajdon-
képpen semmi kapaszkodónk nem volt. Úgy 
emlékszem vissza erre az időszakra, hogy na-
gyon sokat dolgoztunk. Igazi kihívás volt ez a 
korszak! Eleinte még az is gondot jelentett, hogy 
a kettéosztott szobában hogyan hangoljuk ösz-
sze a játékot a foglalkozásokkal, hol legyen egy 
kis kuckó, miként biztosítsuk a nyugodt légkört 
ezen a kis helyen 24 gyermeknek. Hozzá voltam 
szokva, hogy óvodai életre tervezett óvodaépüle-
tekben dolgozom. 

Más ez az óvoda, mint a többi munkahelyed volt?

Igen. Elmondhatom már ennyi év után, hogy 
– az első egy-két évet leszámítva – csak pozi-
tív tapasztalataim vannak. Sajnos az életemben 
sok szomorú dolog történt, de itt éltem meg azt, 
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Bábjáték az óvodában
Minden év februárjában az óvó nénik nagy iz-
galommal készülnek arra, hogy meglepjék az 
ovisokat egy bábelőadással. Idén sem volt ez 
másként, február 26-án szeretettel vártuk az 
ovisokat és az első osztályosokat a tornater-
münkben berendezett bábszínházban.

A bábjáték, bábfigurák használata egy-egy 
mese vagy történet illusztrálására, az óvodás-
korú gyermekek számára a legkiválóbb eszköz. 
A báb „valódi 3D-s” mesealak (még a síkbábok 
is!), mozgatásának sebessége és módja, a jele-
netek helyszínének változása az óvodáskorú 
gyermekek számára tökéletesen követhető. Meg-
figyelhetik a részleteket, képesek követni az ese-
ményeket, van idejük megélni, átélni a mese ki-
váltotta érzelmeket. Így teljesen azonosulhatnak 
a szereplőkkel, s a jó(!) mese végén a katarzis, a 
pozitív befejezés feloldása lesz a gyermekek által 
a hétköznapokban átélt félelmeknek, szorongá-
soknak is. Ellentétben számos rajzfilmmel, ahol 
a képek másodpercenként változnak, villódz-
nak, emberarcú szörnyek és szörnyarcú emberek 
harcolnak egymással, ismeretlen célokért, nem 
tudni, ki a jó és ki a rossz.

A bábjáték ma is elvarázsolja a gyermekeket! 
A paraván mögött állva ugyan nem láthattam 
az arcukat, de a feszült csend vagy a nevetés 
mindig jelezte, hogy a kicsiknek tetszik az, 
amit látnak, együtt élnek a mesével.

Az idén régi, jól ismert mesét dolgoztunk 
fel, A három kismalac és a farkas című nép-
mesét. Ez igazi csapatmunka: van óvónő, aki 
a mese szereplőinek hangját kölcsönzi, van, 

aki a bábokat mozgatja. A kívülállóknak ta-
lán úgy tűnhet, hogy bábozni egyszerű dolog, 
csak mozgatni kell a figurákat. Tapasztalatból 
mondhatom azonban, hogy jól bábozni sok 
gyakorlást, precizitást igénylő feladat. Figyel-
nünk kell egymásra, nem akadályozhatjuk tár-
sunkat, a „kép” és a „hang” nem csúszhat el 
egymástól. Ez az összhangra törekvés minket, 
óvónőket is összehoz, egy csapattá kovácsol, 
mindig nagy élmény!

Ez az élmény azonban nem gazdagíthatta 
volna az ovisokat és óvónőket Nagyné Ránics 
Piri óvó néni munkája nélkül. Piri néni fogja 
össze a bábozókat, találja ki és készíti el a dísz-
leteket, ő a „dolog lelke”.

Köszönjük odaadó munkáját!

Nagyné S. Kriszti óvó néni  
(2. sz. Halacska csoport)

Amikor a kisgyermek rajzol
Nagyon szeretem a gyermekrajzokat. Tetszik 
nekem, ahogyan a kisgyerek vizuálisan kifejezi 
magát – a felnőttől még nem befolyásoltan, ösz-
tönös kreativitással.

Nagyon érdekes végigkísérni, hogyan alakul 
ki a firkától a forma és az egyre bonyolultabb, 
színesebb kompozíció.

Régóta szívemben őrzök egy ábrázolás-
módszertani gondolatot: „A kisgyerek ere-
dendően nem azért rajzol, hogy valami pro-
duktumot hozzon létre, hanem mert ábrázolás 
közben újra átéli azt az eseményt, amit vizuá-
lisan megjelenít.”

Tehát ábrázolása az élményre alapul, mely-
hez érzelmek fűződnek. Közben dolgozik az 
emlékezet, a fantázia; működik a kompenzá-
lás, és kibontakozik a kreativitás. Ez nekem 
nagyon tetszett, és szerettem volna a gyakor-
latban ezt tapasztalni. Láttam, hogy néhány 
gyerek nagyon szívesen rajzol, a szabad játék 
alatt szinte mindig választja a rajzolást is – és 
van olyan gyerek is, aki szabadon soha nem 
választja ezt, esetleg barátja csábítására néha, 
és az ábrázolás foglalkozáson is „feszeng”.

Az ő „oldásukra” és a szívesen rajzolók to-
vábbfejlesztése miatt kezdtem kutatni, hogyan 

PiCiNKe események…
Pályázaton nyert belépőjegy

Ez év februárjában A mi farsangunk 2013 cím-
mel pályázatot hirdettek osztályoknak és óvodás 
csoportoknak. Csoportunkból akadt olyan szü-
lő, aki úgy gondolta, hogy érdemes volna bene-
vezni a mi csoportunkat is erre a pályázatra.

Pályázni lehetett a  www.pecsimami.hu ol-
dalon egy, a csoportról készült farsangi fény-
képpel.

A pályázat díja pedig:
– belépő a bikali Élménybirtokra
– belépő a bükkösdi Ökoparkba
–  csoportképkészítés a Szepesvári fotó jó-

voltából
Sorsolás feltételei: legalább 150 szavazat.
Szavazni lehetett a honlapon vagy egy külön 

linken.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

minden kedves szülőnek, aki szavazatával 
hozzájárult ahhoz, hogy a csoportunk meg-
nyerhesse a belépőjegyeket. Szeretnénk még 
megköszönni annak az anyukának a segítségét 
is, aki beszervezte a csoportunkat.

Mindezeknek köszönhetően májusban a cso-
portunkkal a bükkösdi Ökopark vendégszerete-
tét élvezhetjük majd. Terveink szerint vonattal 
utazunk Bükkösdre, ahol lovas kocsik segítsé-
gével juthatunk majd el a helyszínre, és eltölthe-
tünk egy kellemes és tartalmas délelőttöt.

Még egyszer köszönet a Szívecske csoportos 
szülőknek a példamutató összefogásért, amit a 
mi csoportunkért tettek.

Bereiné Fekete Éva  
(III. csoportos óvónő)

Virágvasárnap
Jeruzsálemi bevonulás az óvodában

Évek óta hagyományosan az óvoda közösen 
emlékezik meg a virágvasárnapi eseményekről.

Csoportonként előkészülünk az ünnepre 
gyertyagyújtás keretében, lelki beszélgetések 
során megismertetjük a gyerekeket a jeruzsá-
lemi bevonulás jelentőségével. Nevelési fel-
adatunk: örüljünk mi is Jézus eljövetelének.

Az előző években a kedvező időjárásnak kö-
szönhetően az udvaron vonulhattak a gyerekek, 
kicsik és nagyok egyaránt. Az idei ünneplést 
március 25-én tartottuk, sajnos a tornaterem-
ben, így csak a nagycsoportosok részvételével.

Énekszóval, gitárkísérettel vártuk Máger 
Róbert atyát a szépen feldíszített tornaterem-
ben. Róbert atya röviden szólt a gyerekekhez, 
pár gondolattal, kérdéssel megvilágította, mi-
ért fogadták Jézust Jeruzsálemben hozsanná-
val, pálmaágakkal és örömmel. Ezt követően 
megáldotta a kikészített barkaágakat. A közös 
felvonulás előtt a Csengő csoport előadásában 
felidéztük a jeruzsálemi bevonulást. A gyere-
kek örömmel és lelkesen készültek, izgatottan 
várták a napot, amikor belebújhatnak a jel-
mezekbe. A dramatizálás végén hozsannával 
és zöldággal vonultunk közösen a feldíszített 
„kapu” alatt. Hangos énekszóval követtük egy-
mást, átérezve Jézus és az emberek örömét.

„Ének hangzik, messze száll, hozsannázik ezer száj
Zöld ágat lengetnek, jönnek már!
Jézus szamárháton ül, népe ujjong és örül
Útjában minden szív felderül!”

Csendes Rita  
(VI. csoportos óvónő)

Velünk történt
Beszámoló a második félévi programokról
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Olyan is van, hogy a szabad játék alatt né-
hány gyerekkel spontán leülünk beszélgetni: 
pl. nemrég a nagyfiúkkal a húsvéti locsolásról. 
Elmondták a locsolóversüket, a locsolkodás 
izgalmait – szinte egymás szavába vágtak… 
– én megjegyeztem: „Ezt jó lett volna lefény-
képezni! Szeretnétek lerajzolni, hogy történt?” 
– és nekiláttak a fiúk… Nemsokára „odasün-
dörögtek” a lányok, és kíváncsiskodtak… „Ja, 
ez nálunk is volt…” – és ők is nekiláttak egy 
másik asztalnál ezt rajzban (és közben szóban) 
elmesélni. Azt vettük észre, hogy szép lassan 
szinte mindenki lerajzolja a húsvéti locsolást, 
közben folyamatos tízórai és szabadon vá-
lasztható játék is volt napirenden.

Úgy gondoltam, a módszer, amire ráta-
láltam: működik. Ezt bizonyítja az is, hogy 
szoktam néha a gyerekektől is rajzokat kapni 
ajándékba – ballagáskor is emlékük – és azt 
tapasztalom, hogy ezek a rajzok – bár ugyanaz 
a gyerek készítette, akivel én is dolgozom – ke-
vésbé kidolgozottak. Valahogy hiányzik belő-
lük az érzelmi telítettség….

Idén két rajzpályázatra küldtünk rajzokat:
Az egyik: „Már én is közlekedem”, melyet az 

egész csoporttal együtt személyesen vittünk be 
a Polgármesteri Hivatalba.

A másikat a KPSZTI hirdette meg: „Is-
ten gyermeke vagyok – jó nekem” címmel. 
Az erre beküldendő rajzokat március 19-én, 
Szent József napján készítettük el. Miután be-
szélgettünk Szent Józsefről, a foglalkozásáról, 
mindenki elmondhatta, mit dolgozik az apu-
kája a munkahelyén és otthon. Az is szóba ke-
rült, mit szeretnek legjobban az édesapjukkal 
együtt csinálni. A gyerekek szívesen és nagy 
lelkesedéssel beszéltek az apukájukról, majd 
ami a legjobban megérintette őket ebből, azt 
rajzban is kifejezhették. Bensőséges kis életké-
pek tárultak elénk a rajzlapokról. Az elkészült 
rajzaink címe így kezdődött: „Köszönöm Iste-
nem az édesapámat, akivel…” – és azzal foly-
tatódott, amit konkrétan lerajzoltak. Később, 
gyertyagyújtáskor hálát is adtunk a Jóistennek 
az édesapánkért.

Tóthné Guzsvány Ágnes

Élet az óvodai Szülői  
Munkaközösségben
Három éve, mikor kisfiam az óvodába felvételt 
nyert, és megkezdte ovisként az életét, számomra 
sem volt kérdés, hogy részt vegyek az óvoda életé-
ben. Azóta tevékenykedek a Szülői munkaközös-
ségben. Most felkérést kaptam, hogy bemutassam 
a munkaközösség életét.

Számos programot szerveztünk, amivel szé-
pen gyarapszik a SZM pénztára. Tavasszal és 
ősszel minden évben ruhavásárt szervezünk 
az SZM szülőkkel. Köszönöm a szülők segít-
ségét, hogy gyermekeik ruháit felajánlják az 
SZM részére, ezek a ruhák teszik lehetővé a 
vásár sikerességét. Az előző években karácso-
nyi vásárt tartottunk, ahol a nevelők, konyhai 
dolgozók és a szülők által készített tárgyak, 
finomságok színesítették a vásár kínálatát. Az 
idei évben először került megrendezésre a ka-
rácsonyi kézműves műhely. Nagy sikere volt. 
Csodálatos karácsonyi ajándékokat készíthet-
tek gyermekeink a szüleikkel. Nagyon kelle-
mes karácsonyváró program volt az óvó nénik 
részéről. Ehhez a programhoz a SZM büféasz-
tal kínálatával járult hozzá.

Nagyon jó hangulatban telik minden évben 
az óvodai udvar takarítása. Ezen alkalmakkor 
minden szülő, aki csak teheti, részt vesz az 
udvar csinosításában. Ki ne hagyjam a sorból 
a majálist, a gyermekeink számára felhőtlen 
szórakozást nyújtó családi programot! Ezen 
alkalmakkor a Szülői Munkaközösség tagjai 
jelentős szerepet vállalnak a majális lebonyo-
lításában. 

Ezen programok bevételeiből tudunk na-
gyobb értékű játékokat megvásárolni, amihez 
az óvodának nincs kerete. Ide sorolnám pl. az 
udvarra vásárolt 2 db fa játékot.

Karácsonykor és húsvétkor minden évben az 
intézmény biztosít egy keretet csoportszobán-
ként, amiből játékokat vásárolhatnak gyerme-
keink részére. Ehhez a kerethez is hozzájáru-
lunk, hogy minél több játékot vehessenek az 
óvó nénik. Természetesen a szülőknek is jár egy 
kis szórakozás! Minden évben megrendezett 

lehetne a rajzban való önkifejezési 
vágyat felébreszteni és kibontakoz-
tatni. A gyermekek élményeit vet-
tem alapul, mely lehet valós, vagy 
képzeletbeli. Fontosnak tartom az 
ehhez fűződő érzelmek kifejezését. 
Ezért a tervezett ábrázolás foglal-
kozás nálam egy jó beszélgetéssel 
kezdődik: élmények, események 
közös felidézése; mi tetszett benne 
legjobban; mi volt izgalmas… Már 
a levegőben hömpölyög az élmény, 
egyénileg átéljük belül, és kialakul 
egy sajátos érzelmi viszonyulásunk, 
beindul a képzeletünk… Mindenki 
hozzátehet valamit szóban – hiszen 
beszélgetünk – és elérkezik egy pont, ahol ki 
lehet mondani: rajzban folytassuk tovább!

Ilyen előzmények után, ha megragadta az 
élmény, szívesen továbbéli rajzban is. Ha il-
lik a témához, közben hallgatunk zenét, vagy 
énekelünk, mondókázunk. Ha igénylik: to-
vább beszélgetünk rajz közben, és az „alkotói 
csend” is helyet kap.

Amíg a gyerekek rajzolnak, körbejárok kö-
zöttük. Minden rajzban keresek valami dicsér-
nivalót – és ki is fejezem azt az „alkotónak”. 
Néha a gyerektársak is reagálnak erre: „Mu-
tasd, milyen?… Tényleg!… Hú, de jó!…” – és 

néha azonosul valaki azzal a „kifejezésmód-
dal”, sőt továbbfejleszti.

Szeretem nézni, ahogy rajzolnak, minden 
kis formát érdekesnek találok. Izgalmasak szá-
momra a kiscsoportos gomolyfirkák is, mely-
ből lassan formafirka alakul ki.

A gyerekek meg szokták kérdezni tőlem: 
„Tetszik neked az én rajzom?” – és már hoz-
zák is utánam, hogy elmondjam nekik. Azért, 
hogy az „alkotói légkört” ne zavarjuk, beve-
zettem azt a szokást, hogy aki elkészült a raj-
zával, maradjon a helyén, és mutasson fel egy 
ceruzát. Akkor odamegyek hozzá, ha kéri, be-
szélgetünk a rajzáról. Le szoktam írni, amit a 

gyerek a rajzához mond. Ha úgy lá-
tom, javaslatot teszek még a kompo-
zíció kiegészítésére.

Az ily módon készülő rajzok való-
ban egy élmény újra átélését teszik 
lehetővé. Aki elkészült a rajzával, 
választhat szabadon egy másik tevé-
kenységet. Mindig van egy-két gyerek, 
akiben az élmény sokáig dolgozik- 
őket szoktam hagyni bármeddig áb-
rázolni. Lehetőséget adok nekik, hogy 
az egyik asztalnál csak ők lehessenek, 
míg a többi helyen más játék folyik. 
Szinte minden ilyen kötötten kezdő-
dő ábrázolásnál akad egy-két gyerek, 
aki még egy rajzot szeretne készíteni, 
mert olyan eleven, gazdag benne az 
élmény. Erre is lehetőség van.
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elhelyezését. Láthattunk vizsgáikra készülő 
egyetemistákat, kutatómunkájukra készülő, 
üvegfal mögött olvasó felnőtteket. Óvodásaim 
áhítatos figyelemmel nézték őket, és átérezték 
a könyvekben rejlő mágikus VARÁZSERŐt, 
miként vonzza, köti le a sok betűvel telenyom-
tatott papírrengeteg az emberek figyelmét.

A 4. szinten található Gyermekkönyvtárban 
meséket, verseket tartalmazó könyvek, ifjú-
sági regények sorakoztak a polcokon szigorú 
betűrendben. A kisebb korosztály számára 
könnyen elérhető képeskönyvek álltak rendel-
kezésre. Megtanulták óvodásaink az ŐRJEGY 
szerepét. („Őrzi a polcról levett könyved he-
lyét!”). Megtudhatták, hogy a könyveknek is 
van GERINCÜK, és mindig a gerincnek kell 
kifelé néznie…

Hamar elröpült a másfél óra, mivel sen-
ki sem unatkozott, mindenki talált a maga 
számára érdekes könyvet. A csoportunkban 
egyetlen olvasni tudó óvodás (Előd) a könyv-
táros nénitől pl. KÉMIA könyvet kért!! Töb-
ben választották a kedvelt Geronimo Stilton 
kalandjairól szóló könyveket.

Célunkat, hogy óvodásaink megkedveljék 
a könyveket, és szívesen vegyék majd az is-
kolában az OLVASÁST, úgy érzem, sikeresen 
elértük. Természetesen iskolakezdésig még 
naponta több mesével és verssel is találkoznak 
az óvodában a kisgyermekek.

Akinek füle van, hallja meg!

itt a vége, fuss el véle! ha nem hiszed, járj utána!

Eszter néni (7. csoport)

A suliban…
Szeretettel köszöntjük új kollégánkat

Keresnyeiné Keller Ágnesnek hívnak.
Pécsváradon élek hét éves kisfiammal, fér-

jemmel és szüleimmel. Középiskolai tanulmá-
nyaimat Pécsen, felsőfokú tanulmányaimat 
Baján és Kaposváron végeztem.

Jelenleg Székely Esztert (Eszter nénit) he-
lyettesítem, aki kisbabát vár.

Életem egyik fontos állomása a Szent Margit 
Iskola. Mindig is fontos volt számomra a vallás 
és a hit. Hitem alapja a szeretet. Ebből pedig 
bőven jut ebben az iskolában. Nap mint nap 
megtapasztalom a gyerekek és a felnőttek figyel-
mességét, jóakaratát, jó szándékát. Ezért nagyon 
jól érzem magam, hálás vagyok az Úrnak és az 
iskolavezetésnek, hogy itt lehetek. Segíthetem 

azokat a diákokat, akiknek kisebb lemaradásaik 
vannak.

Mottóm: „Száz év múlva mindegy lesz, hogy mi-
lyen házban laktál, milyen autód volt, hány forint 
volt a bankszámládon, de talán egy picivel jobb lehet 
a világ, mert ott voltál, amikor egy gyermeknek szük-
sége volt rád.” 

(Paul Newmann)

Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni, 
verseket olvasni. Most éppen Ölbey Irén írásai 
akadtak a kezembe. Szép versei a lelket gaz-
dagítják.

És persze nagyon jó érzés kisfiammal és va-
dász férjemmel nagyokat sétálni az erdőben. 
A tavasszal születendő első kisgidákat, vad-
malacokat különösen nagy élmény meglátni.

Szent Margit bál, az iskola és az óvoda közös 
bálja. Az itt befolyt bevétel a szociális alaphoz 
járul hozzá.

Számomra ezt jelenti a Szülői Munkaközös-
ség munkája. Segíteni az óvoda életét, jobbá 
tenni gyermekeink környezetét.

Köszönöm a lehetőséget!
Harcz Éva (SZM elnök)

Tudásközpont-látogatás a könyv-projekthez kapcsolódóan
Április 9-én délelőtt előzetes bejelentkezés után 
óvodánk iskolaelőkészítő csoportja ellátogatott 
a Tudásközpont Gyermekkönyvtárába. A borús 
idő miatt sietős léptekkel igyekeztünk ovisaink-
kal a Király utcán, Búza téren át a várt cél felé. 
Mielőtt útnak indultunk volna, természetesen 
átbeszéltük a városban való biztonságos köz-
lekedés szabályait, gyalogosként jó ha tudják 
gyermekeink a forgalomban való tájékozódást, 
úttesten átkelést, táblák, jelzések szerepét.

A Csillag csoportban a keddi nap az úgy-
nevezett „Okoskodó” nap. Többnyire a kül-
ső világ tevékeny megismerése szerepel 
hetirendünkben, sok beszélgetéssel, játékos 
feladatokkal kiegészítve. Mögöttem Ábel nagy 
örömmel mondta a célunk felé vezető úton: 

„De jó, ma elmarad a feladatlap!” Mondtam 
neki, ma sokkal nehezebb feladat vár rájuk, 
hiszen egy könyvtárban CSENDBEN kell ma-
radniuk! (Ez igen nagy nehézséget jelent né-
hány kisgyermeknek.)

Hamar odaértünk, és a ruhatárban a kabát 
letétele után kezdődött a Tudásközpont be-
barangolása. Aranyos könyvtáros néni foga-
dott bennünket, és mindjárt a KAPTÁRBAN 
kezdtük meg felfedező utunkat. Megcsodál-
hattuk a híres Zsolnay csempedíszítést. Azt 
követően gyalogosan jártuk be a Központ va-
lamennyi szintjét, mely 1-4. emeletig tartott. 
Nagyon nagy csendben haladva, Gabi néni 
szavait hallgatva minden szinten megnézhet-
ték a gyermekek a KÖNYVEK témák szerinti 
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játszottunk, melybe rövid ideig Sixtus atya is 
bekapcsolódott. A néhány nap azonban gyorsan 
eltelt, nem is szívesen indultunk hazafelé. Igazán 
hálásak lehettünk a sok hóért, a hófehér tájért, a 
kikapcsolódásért, a balesetmentes utazásért, síe-
lésért-deszkázásért és a jó ellátásért! Valóban jól 
éreztük magunkat… és reméljük, jövőre is!

Nekem a sítábor nagyon tetszett, életem egyik leg-
jobb élménye volt, már nagyon várom  a jövő évit:) 

Schulteisz Ábel (6.a)

Nagyon jól éreztem magam, örülök, hogy tanul-
hattam valami újat, és különösen nagy élmény 
volt, mikor az utolsó napokban már esés nélkül 

sikerült leérnem:) És köszönöm Gyula bácsinak 
a türelmet és a tanítást! :)

Beöthe Dorka (7.a)

„Ciszter, szeretlek!”
Diákkonferencia, 2013, felsős szemmel…

2013-ban a székesfehérvári Szent István Gim-
náziumban rendezték meg először a Ciszterci 
Diákkonferenciát. A találkozón részt vettek, 
természetesen a székesfehérvári gimnázium 
diákönkormányzatos tanulói, képviselők az egri 
Gárdonyi Géza Gimnáziumból, néhány diák a 
budai Szent István Gimnáziumból, páran a pé-
csi Nagy Lajosból és tanulók a mi iskolánkból.  
Mikor megérkeztünk nagyon nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket, látszott, hogy nagyon 
készültek erre a hétvégére. Sok új emberrel 
ismerkedhettünk meg, és azért számomra ez 
valahol nagyon furcsa, hogy teljesen idege-
nek voltunk egymásnak, de mégsem külön-
böznek annyira a mindennapjaink, hiszen 
minden reggel ugyan azt az imát mondjuk el, 
mindenhol nagy szerepe van a hitnek, és min-
denhol ugyanolyan összetartó közösség van.  
Rengeteg programot szerveztek nekünk, pél-
dául bowlingozás, mozi és városnézés. Meg-
nézhettük az Egyháztörténeti múzeumot és a 
Püspöki Palotát is. Nagyon jó közösség lett a 
véletlenszerűen összekerült ciszteres diákokból. 

A szállásunk családoknál volt, én ettől iga-
zán féltem, de kellemesen csalódtam. Nagyon 
kedves családhoz kerültem, akik Mohán lak-
nak, egy kis faluban, így Székesfehérváron 
kívül más helyekkel is megismerkedhettem. 
Az gimnáziumban minden suli néhány kép-
viselőjének be kellett mutatnia az iskoláját.  
A mi előadásunk kisebb bukkanókkal zajlott, 
de végigcsináltunk. Kis kívülállóként figyeltem 
az eseményeket, és sok tapasztalatot szereztem 
a következőkre. A diáktalálkozó zárásaként 
részt vehettünk egy szentmisén, majd miután 
elbúcsúztunk, mindenki elindult, egy csodás 
emlékkel a szívében. „Ciszter, szeretlek!” Ez jel-
mondat kísért végig minden napot, ezt min-
denki megjegyezte, és szerintem sohasem fogja 
elfelejteni. Nagyon örülök, hogy én is benne 
voltam, és sok új embert, helyet ismerhettem 
meg és egy kicsit beleshettünk egy másik kö-
zösség mindennapjaiba. Mindig mosolyognom 
kell, ha eszembe jut ez a pár nap, és bizonyára 
soha nem fogom elfelejteni! 

Ciszter, szeretlek!
Balogh Zita (7. évf.)

Volt egyszer egy sítábor…
Februárban lelkesen indultunk a téli sportoknak 
hódolni tanulókkal és tanárokkal. Szállásunk a 
Zirci Ciszterci Apátság Ifjúsági Szállójában volt, 
ahol méltán érezhettük magunkat otthonosan. 
Nem vesztegettük az időt, már a megérkezés 
délutánján birtokba vettük a pályákat Eplény-
ben. Néhányan a tanulópályán kezdték elsajátí-
tani vagy feleleveníteni a síelés vagy a deszkázás 
tudományát, de hamarosan mindenki a tetőről 
indulva élvezhette a csúszkálást. Este közösen 
vettünk részt a szentmisén a kívül-belül gyö-
nyörűen felújított apátság templomában, mely 
után igazán jólesett a vacsora. Reggelre még 
vastagabb hóréteg borított be mindent, és csak 
esett rendületlenül. A sok havat egyáltalán nem 
bántuk, bár kisbuszainkat többször kellett együt-

tes erővel kitolni a hó fogságából. Napközben 
a pályák melletti étteremben pihentünk, mele-
gedtünk egy kis időre, és erőt gyűjtöttünk a dél-
utáni síeléshez, deszkázáshoz. Esténként jókat 
kártyáztunk, társasoztunk vagy éppen activityt 

Nagyon élvezetes volt a sítábor. Először nem 
éreztem annyira jól magam, de a következő na-
pokban már nagyon jól éreztem magam. Jó volt 
a barátaimmal snowboardozni, legfőképp a 
Balázzsal. A szállás nagyon jó volt, nagyon él-
veztem. Nagyon jó volt, remélem a következőre 
is mehetek.  

Biros Máté (6.a)

Régen voltam ilyen jó táborban. Nagyon jó volt 
a hangulat. Sikerült megtanulni snowboardozni. 
Máskor is szívesen megyek

Bodogán Mátyás (6.a)

Fantasztikus volt! Sok-sok új barátot találtam 
magamnak, és a tanárokkal, diákokkal egyaránt 
nagyon jó lett a viszonyunk!!!  Én biztosan jö-
vőre is jelentkezem, és remélem, hogy kicsit majd 
bővül a társaságunk. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom, mert nagyon jó a társaság, és egy fan-
tasztikus élmény az egész!!!!

Zalay Zsuzsanna (7.a)

Horváth Ildikó, Ildikó néni
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Cserkészkedtünk…
Miért jó cserkésznek lenni?

Már több éve vagyok cserkész, és ez idő alatt 
rengeteg élményt szereztem, sok fényképet 
gyűjtöttem. Végigjártam a ranglétrát, részt 
vettem képzéseken; voltam portyákon, sport-
napokon, kézműves programokon, találkozó-
kon, közgyűléseken; szerveztem különböző 
programokat kisebbeknek és nagyobbaknak 
is. És  hogy mindezt miért? Egyszerűen csak 
azért, mert a cserkészet megváltoztatta az 
életemet. Megszerettem a kirándulásokat, a 
természetet, megtanultam megannyi népdalt, 
megismertem sok mókás játékot, barátokra és 
társakra leltem, közösségben élhetek mások-
kal, a nyári táborokban a hétköznapoktól távol, 
az erdő fái alatt hallgathatom a madarakat és 
küzdhetek a természettel. Rengeteget tanultam 
magamról és másokról a sok év alatt, és most 
vezetőként igyekszem a fiatalabbaknak is fan-
tasztikus élményeket adni.

Kíváncsi voltam, hogy másokat mi tartott 
meg ebben a közösségben, hogy ők miért sze-
retnek cserkészek lenni.

Bakos Lili (7.a)

Rengeteg szuper játékot játszunk, sok barátot 
szerezhetünk, a portyákon a hangulat a plafont 
csapkodja.

Péterffy Orsolya (8. oszt.)

Szeretem, hogy egy keresztény közösség tagja 

lehetek, a sok kirándulást, portyát és nyáron a 
tábort. Jó érzés építeni a táborban, és népdalo-
kat énekelni úgy, hogy nem néznek furán rám az 
emberek. Szeretem a cserkészetet, mert akár tá-
bor van, akár portya, akár kirándulás, akár őrsi, 
mindig jó a hangulat.

Módly Noémi (kiscserkész őrsvezető)

Leginkább azért szeretek cserkész lenni, mert ad 
egy keretet az életemnek, a vallás, a társaság, az 
alapelvek, a szokások által. Rengeteget tehetek 
másokért, másokkal. A természetben érzem jól 
magam, vezetőként pedig szeretnék minél több 
mindent továbbadni a kiscserkészeimnek, amit 
nekem tanítottak a vezetőim.

Kovács Fábián (őrsvezető)

Cserkésznek lenni egy nemes küldetés, amely 
segítségével kiszakadhatunk a hétköznapi sablo-
nok közül, és egy örökké tartó közösséget formál-
hatunk, ahova bármikor menekülhetünk problé-
máink és kétségeink elől. Idővel képesek leszünk 
a testi és lelki önnevelésre, a felelősségteljességre, 
és ezek által megtanulunk helyesen és Istennek 
tetszően dönteni minden téren. Mindemellett 
rengeteg maradandó élményben és megpróbál-
tatásban lehet részünk, melyek szintén javunkra 
válnak. Én ezekért szeretem a cserkészetet.

Beberika Dorina

Lélektréning
Bizony nemcsak a testnek, de a léleknek is szük-
sége van egy kis edzésre, hogy a hosszú hónapok 
betokosodott merevségét átmozgassa, és új erővel 
töltse fel minden szegletét. Ezt tettük mi pedagó-
gusok, iskolából és óvodából egyaránt ősszel, egy 
konfliktuskezelő és kommunikációs tréningen. 
Azoknak, akik úgy érezték, hogy a lelkük még 
több edzést elbír, sőt igényel, tavasszal lehetősé-
gük nyílt a folytatásra. Közöttük voltam én is.

A tréninget két atya, Gulyás Zsolt és Babály András 
tartotta. Általában nagy várakozással tekintek 
az ilyen jellegű továbbképzések elé, és bizony 
sokszor csalódtam már. De nem így most! 
Mindjárt az elején kiderült számomra, hogy 
ez most végre két szempontból is az én száj-
ízem szerint való. Először is, mert interaktív 
volt, nem passzív befogadóként kellett tö-
mény, sokszor emészthetetlen elméleteket vé-

Iskolakóstolgató…
A leendő elsős gyerekek iskolakóstolgatóra ér-
keztek hozzánk. Fantasztikus élmény volt látni 
a sok csillogó szempárt, ahogy még az édesany-
juk szoknyája mögé bújva, de már kíváncsian 
figyelnek minket. Az első alkalom után viszont 
elmúlt a félelem, és csak a várakozás izgalma 
maradt. Miközben összetereltük őket és elin-
dultunk fel az osztályokba, élvezetes volt hall-
gatni, amint arról tanácskoznak, hogy ma vajon 
mit fogunk csinálni együtt. Ez a több mint tíz 
hét nekünk, tanítóknak is sokat adott. Megis-
merhettük a leendő elsősöket, így szeptem-
berben már nem idegenként várjuk őket. Ők 
is feltérképezhették az iskolát, ismerkedhettek 
leendő tanítóikkal, osztálytársaikkal. Mind-
eközben pedig sok új élménnyel gazdagodtunk 
együtt. Nagyon hálás vagyok ezért a pár hétért, 
mert rengeteg szeretetet, bizalmat, mosolyt és 
új élményt kaphattam.

Kerekes Petra, leendő elsős tanító néni

Leendő elsős diákunk és édesanyjának véle-
ménye az iskolakóstolgatót követően:

Édesanya: „Több ismerős család gyermeke jár ide, 
és az idősebb gyermekünk volt hitoktatója itt ta-
nít. Tőlük hallottunk az iskoláról. A véleményük 
meggyőző volt. Saját tapasztalatot az iskolakós-
tolgatón és a nyílt napon szereztünk. Szimpati-
kus volt számunkra az iskola hangulata, légköre. 
Az iskolában nagy szerepet kap a nevelés is, a 
vallásos értékrend közvetítése, amit nagyon fon-
tosnak tartunk. A tanítók, tanárok közvetlenek, 
segítőkészek voltak a gyerekekkel és szülőkkel 
egyaránt.”

Leendő elsősünk, Dávid: „Azért örülök, mert isko-
lás lehetek. Kedvesek a tanító nénik, jó dolgokat 
csináltunk.”

Dávid boldogan újságolta másoknak, hogy 
felvették .

Zsován Család

Beiratkozás…
Az iskolaválasztás a gyermekek és a családok 
életében fordulópont, a kicsik elhagyják az óvo-
dát, iskolások lesznek.

A Ciszterci Nevelési Központ tanítói fontos 
feladatuknak tekintik az óvoda és iskola közöt-
ti zökkenőmentes átmenet biztosítását, ezért 
csütörtökönként iskolakóstolgató foglalkozá-
sokat tartottak hat csoportban a gyerekeknek.

Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos 
kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb 
iskolát választaná, ahol biztonságban, elfo-
gadó környezetben tudhatja gyermekét, ahol 
félelem és görcs nélkül telik a nap, eredménye-
sen, szerető tanító nénik tanítják őket, nem 
mellesleg pedig már első osztálytól idegen 
nyelvet tanulhatnak emelt szinten.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 92 gyerek 
anyukája és apukája gondolta úgy, hogy szeret-
né, ha gyermeke „Szent Margit-os” kisdiák lenne.

Sajnos helyhiány miatt nem tudtunk min-
denkit fölvenni, de a többieknek is sok sikert 
kívánunk az iskolakezdéshez!

A három első osztály tanulóit szeptember-
ben szeretettel várják a tanító nénik: Vágner 
Ágnes, Kóborné Andocsi Jeanette, Horváth 
Vivien és Kerekes Petra

Franciska néni
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bennem. Ez a két közlés már mindenképpen 
tompítja a helyzet élét. Ezután hasonlóképp 
egyértelműen meg kell fogalmaznom, hogy én 
pontosan mit is szeretnék, mik az igényeim.

Egy remek példát találtam egy tipikusan zaj-
ló szülő-gyerek konfliktusra és annak megol-
dási lehetőségére a Képmásban.

„Hanna becsukja maga mögött az ajtót, és leve-
szi a kabátját. Hazaért.

– Hanna, megint késtél! – szól Apa a kony-
hából.

– Késett a busz, Apa!
– A héten harmadszor …
– Én igazán nem tehetek róla!
– Úgy látom, az lesz a legjobb, ha a héten már 

nem lesz több edzés, és iskola után azonnal ha-
zajössz.

– De Apa!
– Így talán megtanulod, hogy a hat óra, az 

hat óra.”

Egy ilyen esetben érdemes lenne büntetés he-
lyett egy én-közléssel, majd egy azt követő 
kompromisszumkereséssel próbálkozni. Vala-
hogy így:

„– Hanna, késtél! 
–A busz miatt, Apa
– Igazán megszerelhetnék már azokat a bu-

szokat, a héten már harmadjára nem hoznak 
haza időben…

– De tényleg…
– Jól van Hanna, én a következőt látom: 

megbeszéltük, hogy hatra érsz haza, és ezt nem 
sikerült betartanod, a héten már nem először. 
Tudom, milyen jól érzed magad az edzésen, 
és hogy fontos neked. Engem viszont nagyon 
zavar, ha késel, mert aggódom érted, ha nem 
vagy itt, amikorra megígérted. Azt javaslom, 
hogy gondoljuk át, hogyan tudnál időben ha-
zaérni”

(Forrás: Képmás, 3013/03 36-37. o.)

Az élet természetesen nem fekete és fehér, jól 
átlátható, egyértelmű szituációkból áll, ha-
nem sajnos kimondott és kimondatlan érzé-

sek, gondolatok zavarják a megértést. Hogy 
kapcsolatainkat az ideális működés irányába 
tereljük, használjuk kombináltan az itt ismer-
tetett technikákat, próbáljuk ki, hogy nálunk 
melyik és hogyan működik a leghatékonyab-
ban, alakítsuk a módszereket saját igényünk 
szerint.

Az idő szűkössége miatt nem jutott időm 
megkérdezni, hogy milyen visszajelzések ér-
keznek a tréningekről, de cserébe álljon itt 
néhány vélemény saját köreinkből.

„Szükséges megújulni, a mindennapok rutin-
jából kilépni és lendületet kapni a nehéz esetek 
megoldásához. De megtanultam azt is, hogy 
nem kell minden problémát nekem megoldani.”

„Élményt jelentett a közösség maga, az, hogy 
kicsit jobban megismerhettem a többieket, akik-
kel alig töltök időt máskülönben. Élmény volt a 
két atya stílusa, tudása, segítő jelenléte. Jó volt 
tanulni és gyakorolni a konfliktusok keresztyéni 
megoldását. Hasznos volt nekem nagyon!”

„A pedagógiai tudásomat bővítette. Olyan képes-
ségeket fejleszt ez a tréning, amit a tanulmánya-
im során nem kaptam, kaphattam meg. Nem-
csak pedagógusként, hanem szülőként is tudom 
kamatoztatni az ott hallottakat, tanultakat.”

„Az atyák gondoskodtak arról, hogy az előadá-
sok tartalmát sok játékkal, hétköznapi példá-
val, saját gondolattal közösen értelmezzük és 
tegyük „élővé”, vagyis kommunikáltunk a kom-
munikációról! Oldott, jó hangulatú, nagyon 
tartalmas néhány napot tölthettünk együtt! 
Köszönet mindenkinek, előadóknak és kollégák-
nak egyaránt!”

Témába vágó könyvajánlat:
www.ertsunkszot.hu
F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam
Már százszor megmondtam

Vágyiné Soltész Katalin, Kati néni

gighallgatnunk, hanem minden egyes „fogást” 
kipróbálhattunk a magunk bőrén, játékos for-
mában. Másodszor pedig azért nyerte el a tet-
szésemet, mert az egyik kedvenc pszichológiai 
irányzatomon, a tranzakció-analízisen alapult.

Sok mindent tanultam a kurzuson magam-
ról, másokról és a köztünk lévő kapcsolatok 
működésének szabályairól. Ezek mind elen-
gedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az élet 
által produkált legkülönbözőbb helyzetekben, 
interperszonális kapcsolatokban – legyen az ta-
nár-diák, tanár-tanár, anya-gyerek, férj-feleség 
– megtaláljuk azt az ideális megoldást, amellyel 
mindkét fél elégedetten távozik a szituációból.

Számomra a legfontosabb üzenet, a „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat” parancsolat-
ból kiindulva, az önmagam szeretésének meg-
tanulása. Ahhoz, hogy másokat megértsek, 
elfogadjak és szeressek, meg kell tanulnom 
magamat megérteni, elfogadni és szeretni. Ez 
látszatra egyszerű, ugyanakkor mégis nagyon 
nehéz feladat. Sok bátorság kell hozzá. Bátor-
ság ahhoz, hogy szembenézzek az érzéseim-
mel, és merjem őket verbalizálni, szavakba 
önteni, akár pozitívak, akár negatívak. Ismer-
jem fel és merjem felvállalni mások előtt vá-
gyaimat és igényeimet. 

Ha elindultam ezen az úton, akkor ember-
társaimmal való kapcsolataimban segítségemre 
lesznek azok a módszerek, amelyeket a külön-
böző pszichológiai irányzatok nyújtanak, és 
amelyek közül néhányat lehetőségünk volt a 
tréningen kipróbálni.

A teljesség igénye nélkül én itt csak két mód-
szert szeretnék röviden ismertetni, amelyek va-
lóban kiválóan működnek a hétköznapokban.

Az első az értő hallgatás.

Megtanultam a tréningen, hogyan tudok az 
értő hallgatás eszközét alkalmazva teljes mér-
tékben a másik emberre figyelni, problémáját és 
érzéseit megérteni, és támogatni őt abban, hogy 
maga találjon megoldást a saját bajára. Ha egy 
másik ember bajban van, sokszor esünk abba 
a hibába, hogy tanácsokat osztunk (Szerintem 

az lenne jó…), szinte kész megoldást kínálunk a 
partnernek (Tedd így, én is így tettem!), és nem is 
gondolnánk, hogy ezzel milyen rosszat teszünk 
neki. Ötleteinkkel, ahol mindig magunkra hi-
vatkozunk, azt sugalmazzuk, hogy ő maga al-
kalmatlan a saját problémáinak a megoldására, 
de én, a mindentudó bölcs majd megmondom 
az üdvözítő megoldást anélkül, hogy egyáltalán 
megpróbálnám megérteni, milyen érzéseket 
vált ki belőle ez a helyzet. Ez utóbbira nyújt 
megoldást az értő hallgatás. Tanácsok osztoga-
tása helyett koncentráljunk csak a partnerre, az 
ő bajára (ne a mienkre), az ezzel kapcsolatosan 
benne kialakult érzésekre, és segítsünk neki 
mindezeket szavakba önteni. (Ha jól értem, te 
most dühös/szomorú vagy, mert…). Ennél töb-
bet nem kell tennünk, ne akarjuk megoldani a 
másik problémáját.

A másik módszer az én-üzenet.

Az értő hallgatás jelentősége akkor nagyobb, 
amikor a másiknak van problémája, az én-üze-
net fontossága pedig az én problémám estén se-
gítség. Itt lép be a már említett saját igény, amit 
fel kell vállalnom a másik előtt. 

Mi szülők, pedagógusok gyakran kerülünk 
olyan helyzetbe, hogy szeretnénk valamit el-
érni gyerekeinknél, le kell szidnunk valami-
ért vagy bármi egyéb problémánk van velük. 
A mintát, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a 
helyzeteket, generációk óta örököljük és örö-
kítjük tovább. Sajnos a leggyakoribb, amit 
szinte mindnyájan előszeretettel alkalmazunk, 
a címkézés. Ahelyett, hogy a saját bajomról 
beszélnék, a másikat bélyegzem meg (Mert te 
olyan rendetlen vagy!), benne keresem a bűn-
bakot (Miért nem tudtál korábban jönni?). 
Ezek a szituációk az ügyetlen kommunikáció, 
az értő figyelem hiánya miatt gyakran fulladnak 
vérre menő konfliktusokba. Ennek elkerülésére 
vagy a már kialakult konfliktus enyhítésére ez a 
módszer kiválóan működik.

Az én-üzenetnek három fontos elemet kell 
tartalmaznia. Szavakba kell öntenem ponto-
san és jól érthetően, hogy mi okozza nekem 
a problémát, és ez milyen érzéseket váltott ki 
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diasabbá tették az ünnepélyes hangulatot. 
Jó volt egy közösségként osztozni a zene öröme-
iben.”

Csiki Ábel édesanyja

A kamarazenélésről: 
„Nagyon szeretem a kamarazenét, mert min-
dig szép dalokat játszunk, nagyon jó másokkal 
együtt zenélni. Ha esetleg egy előadáson valame-
lyikünk hibázik, az kevésbé hallatszik és mivel 
a többiek ilyenkor kénytelenek tovább játszani, 
ezért nekünk is könnyebb visszatalálni a sorok 
közé. Remélem, még sok kamarazenei esemé-
nyen fogok részt venni!”

Csizmadia Márton, gitár 5. oszt.

„Azért szeretek kamarazenekarban játszani, 
mert így társaságban vagyok. Kicsit nehéz, 
mert oda kell figyelni a másikra is, de ez teszi 
érdekessé. Fellépéseknél is jó, mert nem egyedül 
kell eljátszani egy darabot, így könnyebb kiállni 
a közönség elé.”

Anonymus 

„Nagyon szeretem a kamarazenét, mert min-
dig szép dalokat játszunk, nagyon jó mások-
kal együtt zenélni. Ha esetleg egy előadáson 

Virtuális kommunikáció: inter-nett…?!
Tényleg tiszta ügy?
Amire mindenképp vigyázz, ha az internetet böngészed…

 1. Internetezzél a szüleiddel, beszéljétek meg 
velük az ott látottakat/olvasottakat! Ha va-
lami nem világos, kétségeitek merülnek fel 
vagy egyszerűen nem érthető, kérdezzetek 
meg egy felnőttet!

 2. Tartsátok be a netikettet!
 3. Személyes adataitokat ne adjátok ki, közössé-

gi oldalon használjátok az adatvédelmi beál-
lításokat! Lehetőleg csak annyi információt 
adjatok ki magatokról, amennyit okvetlen 
muszáj! Tehát legyél anonim, de a hálón is 
csak olyan dolgokat csinálj, amit felvállalsz!

 4. Ha regisztráláskor nicknevet (becenevet) 
adsz meg, lehetőleg olyat válassz, amiből 
nem lehet következtetni a személyedre, 
ami nem tartalmazza a nevedet!

 5. Ne bízz vakon mindenkiben! Ha például 
valakivel összebarátkoztál az interneten, 
chaten, és szeretnétek találkozni, kérj meg 
egy felnőttet, hogy kísérjen el vagy legyen 
a közeledben! Nem tudhatod, hogy a virtu-
ális személy mögött valójában ki rejtőzik.

 6. Ne nyissátok meg az ismeretlen feladók 
e-mailjeit, mindjárt töröljétek azokat! 
Lánclevelet ne továbbítsatok! Lánclevél az, 
amiben arra szólítanak fel, hogy továbbítsd 
az üzenetet.

 7. Jelszavaitokat lehetőség szerint ne a számí-
tógépen tároljátok! Lehetőleg ne ugyanazt 
a jelszót használd minden oldalon! A jel-
szavadat ne add ki senkinek, az legyen a te 
titkod! Jelszót egyetlen szolgáltató, oldal 
sem kér e-mailben, ha ilyen jellegű kérést 
kapnátok, hagyjátok figyelmen kívül! Meg-
felelő erősségű jelszót használjatok! A jel-
szó erősnek számít, ha:
  •  legalább 8 karakter hosszú;
  •  nem  tartalmazza a neveteket,  felhasz-

nálóneveteket, születési dátumotokat 
stb…

  •  vegyesen tartalmaz kis- és nagybetűt;
  •  szerepel benne szám;
  •  tartalmaz speciális karaktert (@,!,?)

 8. Ne higgyetek el mindent, amit az interne-
ten olvastok! Sok oldalnál nem egyértelmű, 
kik hozták létre, kik szerkesztik. Ha az in-
ternetet tanulásra használjátok, használja-
tok több forrást! 

 9. Ne tölts fel magadról/másról figyelemfelhí-
vó, kompromittáló képet! Ha olyan képet 
töltesz fel, amin más (is) szerepel, előtte 
kérd ki az engedélyét!

10. Amennyiben illegális vagy jogsértő tarta-
lommal találkoztok, jelentsét

„A zene az kell…”
„…nem tudod, mitől van, de egyszer csak énekelsz. S nevetsz, mert a dallam arról szól, hogy szeretsz…”

Egy zenesuli mindennapjai
Közösség a közös zenélésben…

Vélemények a kamarazenei  
hangversenyről:
„Jó volt egymást meghallgatni. Jó volt látni a töb-
bi hangszeres diák szorgalmát 
és szép zenéket hallani.”

Csiki Ábel 1. o. csellista

„Nagy élmény volt a koncert, hogy láthat-
tuk a zeneiskolás diákok és tanáraik lelkiis-
meretes munkájának eredményét, és mind-
annyiunkat gyönyörködtettek a dallamok! 
Külön kedves gesztus a mester és tanítványa 
felállás, amikor tanár és kisdiákja együtt sze-
repeltek s játszottak közös darabot, illetve a 
testvérelőadások. Ezek igazán színesítették, 
érzelmileg is bensőségesebbé és még csalá-

valamelyikünk hibázik, az kevésbé hallatszik 
és mivel a többiek ilyenkor kénytelenek tovább 
játszani, ezért nekünk is könnyebb visszatalálni 
a sorok közé. Remélem, még sok kamarazenei 
eseményen fogok részt venni!”

Péterffy Orsolya, gitár 6. oszt.

„Nagyon tetszett a kamarahangverseny, mert 
sok szép darab hangzott el. Szeretek másokkal 
együtt játszani. Így egy kicsit több dologra kell 
figyelni, mintha egyedül játszanánk, de ez nem 
annyira nehéz.”

Nagy Márton, gitár 5. oszt.
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tanári, emberi értékeidet szívünkben megőriz-
zük, tanítványainknak továbbadjuk.

Istenem, hálát adok Zoli bácsiért, hálát 
adok az ő életéért, hitéért, hogy olyan hivatást 
kaphatott, melyet boldogan végzett. Köszö-
nöm, hogy olyan helyet készítettél neki, amit 
szem nem láthat, fül nem hallhat, emberi szív 
fel nem foghat, amit Isten azoknak készített, 
akik szeretik őt.  Köszönöm Uram, hogy ebbe 
az örök boldogságba hívtad el, hogy a meny-
nyei seregekkel együtt zenéljen tovább! Lelki 
öleléssel a mennyei viszontlátás reményében. 
Ámen

Késmárki Tiborné, Ági néni  
(Zoli bácsi felnőtt tanítványa)

In memoriam Tényi Zoltán
„…érted haragszom, nem ellened…” mondta 
Zoli bácsi sokszor az órán József Attilát idézve, 
ha nem gyakoroltam. Türelmesen hallgatta já-
tékomat akkor is, ha sok hibát vétettem. Ugyan-
akkor nem fukarkodott, ha valaki megérdemel-
te a dicséretet. Sok mindent köszönhetek Zoli 
bácsinak, mert nemcsak zenélni tanított, ha-
nem az életre is. Szerinte az élet zene, a zenéhez 
pedig élet kell. Tudásához kétség sem férhetett, 
melyet igyekezett maradék nélkül átadni.

Mikor kicsi voltam és nem értettem egy 
ritmust, azt ő mindig eltáncolta vagy muta-
tott nehéz darabokból példát, így nagyban 
bővült a zeneismeretem. Az első kottagyűj-
teményemben sok rajz volt, bátorított, hogy 
színezzem ki azokat. Aztán az emelt tansza-
kon már sokszor kaptam zeneelméleti házit a 
hangzatok gyakorlásához. Persze nem az volt 
a kedvenc feladatom – ezt mindketten tudtuk 
– de ha nem kapom tőle ezeket a feladatokat, 
akkor most nem érteném ilyen szinten a ze-
nét. Ez kicsit hasonlít Haydn történetéhez.  
A híres zeneszerző egyik levelében megkö-
szönte nagybátyjának, hogy oly sokszor meg-
dorgálta őt a hanyagsága miatt, mert így vál-
hatott belőle igazán jó zenész. 

Ezúton szeretném meghálálni Zoli bácsinak 
az útmutatást, a zenei tudást és azt a sok-sok 
szeretetet, amit tőle kaptam. Még ha nem is 
lesz belőlem zenész, mindig is szeretettel fo-

gok a zongorához ülni, Zoli bácsira gondolva 
játszani…

Katyi Zsombor (Zoli bácsi egykori gyermek, jelenleg 
gimnazista tanítványa)

Hogyan befolyásolhatja életünket  
a mese, a zene, a rajz, maga a művészet?

Arra vállalkoztam, hogy leírom Nektek, hogyan se-
gíthetnek a mesék, művészetek akkor, amikor egy 
nehéz élethelyzetben találjuk magunkat. Miként 
segítenek abban is, hogy egyszerűen boldogabb, 
teljesebb legyen az életünk.

Meséket mindannyian ismertek, nem is keve-
set. Már az elsős olvasókönyv teli van mesékkel, 
nem is beszélve a későbbiekről, gondoljatok csak 
a János vitézre! Tudjátok miért? Mert a meséket a 
gyerekek csodálatos módon értik, érzik. Nektek 
nem kell elmagyarázni, miről is szól egy mese, 
megvan az az adottságotok, hogy értitek, érzitek 
a meséket, képesek vagytok belehelyezkedni, 
benne élni. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők, 
nagyszülők olvassanak vagy meséljenek otthon. 
De mi van a mesékben, ami ilyen jó? Talán ti is 
tudjátok: minden benne van a mesékben, min-
den, amire az életben szükség van. Hit, bátorság, 
kitartás, okosság, szorgosság, szerénység és még 
sorolhatnánk, milyen tulajdonságokkal vannak 
felruházva a mesehősök. Aztán a mesékben az is 
benne van, hogyan kell a gonoszt legyőzni, vagy 
túljárni az eszén. Ti hallottatok olyan Erős János-
ról vagy Vas Laciról, aki ha meghallotta, hogy le 
kell győzni a hétfejű sárkányt, akkor elgondol-
kodott, megéri-e, van-e esélye? Mondjuk: „hát, 
nem is tudom, szerintem nem fog sikerülni, mi 
lesz, ha megégeti a ruhámat a sárkány?” Vagy: „ 
jaj, annyira álmos vagyok, most inkább nem ke-
lek fel, majd holnap legyőzöm a sárkányt…” Ha 
le kell győzni, mert ez a feladat, mert csak így 
nyerheti el a szeretett lány kezét vagy a boldog-
ságát, akkor le is győzi. Nem is jut eszébe, hogy 
nem sikerülhet! (Voltatok már valaha úgy, hogy 
nem hittétek, meg tudtok csinálni valamit, sőt 
egyenesen azt gondoltátok, hogy lehetetlen, de 
amikor nekiláttatok, akkor mégis minden sike-
rült, szinte magától?)

Rügyfakasztó muzsikaszó a B1-es teremben…
Vivaldi is örült volna, ha tavaszköszöntő hangversenyünkön részt vehetett volna.

Nagyon szép műsorszámokat hallhattunk zene-
iskolásaink és tanáraik előadásában.

A bevezetőben elhangzott üzenet, szándék, 
miszerint a hangversenyt a fellépő szereplők 
ajándéknak szánják, maradéktalanul teljesült. 
Szülők, tanárok, csemeték együtt csodálkoz-
hattak rá társaik tehetségére, valamint az idei 
tanévben elsajátított tudására.

Örömmel vonhattuk le a következtetést: 
érdemes ápolgatni, gondozni a ránk bízott 
„növénykéket”, cseperedő zenészpalántáinkat, 
mert ha eljön a tavasz, 

kitartó törődésünket meghálálva, köszönet-
képpen, egy-két szóból virágba borulnak”.

Köszönjük a kert növényeinek s kertészeik-
nek egyaránt az élményt!

Gyertyát gyújtottunk Tényi Zoli bácsiért
A sírnál Ági nénink búcsúztatta…  

Zoli bácsi
Kedves Zoli bácsi, a Ciszterci Nevelési Központ 
dolgozói és diákjai nevében köszönök el tőled 
és adok hálát, hogy tartalmas, szép földi életed-
nek mi is részesei lehettünk.

Tanítványaid nevében köszönöm, hogy 
nemcsak a zene szeretetébe, a zongorázás rej-
telmeibe vezetted be őket, hanem követendő 
értékeket sugároztál számukra az évek során.

Hálát adok, hogy kollégáid számára is példa 
voltál, tapasztalt tanártárs, akihez mindenki 
bátran fordulhatott. Segítettél szebbé tenni 
szentmiséinket, osztályestjeinket, ünnepein-
ket. Együtt izgultunk érted szívműtéted ide-
jén, és együtt örültünk veled, amikor először 
játszottál nekünk a székesegyház orgonáján, 
és örültünk, mikor visszalátogattál hozzánk a 
hangversenyekre. Tiszteletet adtál mindenki-
nek, s mi is mindannyian tiszteltünk. Terved 
volt, hogy az idei 50. tanévedben elköszönsz 
tőlünk, s mi már gondolatainkban forgattuk a 
méltó megünneplést. Erre az ünnepre nem ke-
rült sor, de hiszem, hogy az a mennyei ünnep, 
melynek részese lehetsz, kárpótol téged.

Mint vezető köszönöm neked, hogy tapasz-
talataiddal, meglátásaiddal segítettél együtt 
gondolkodni, jobbá, színvonalasabbá tenni ze-
neiskolánkat. Köszönöm szolgálataidat, imái-

dat értünk és a gyerekekért. Utolsó tanítványod-
ként köszönöm a zongoraóráimat, melyeken 
nagy türelemmel tanítottál, bíztattál. Muzsikusi,  
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alkalmával. Az ismert események felidézése, 
a Himnusz dallama és sorai megbizsergetik a 
szívem, és érzem, egy nagy család, a magyar-
ság tagja vagyok. Itt, ahol mindenki ugyanúgy 
érti-érzi, mit üzen Petőfi, Széchenyi, Kossuth 
neve. A nemzeti ünnep önmagában közös 
nyelv, kincs, amit apáról fiúra szállva ápolnunk 
kell. Fontos, hogy valóban együtt ünnepeljünk, 
közösséget jelenítsünk meg, ez erőt mutat, erőt 
sugároz környezetünkre. Feleségemmel mindig 
fontosnak tartottuk és tartjuk családunkban a 
közös ünneplést. Nemzeti ünnepeinken is el-
maradhatatlan, hogy családunk együtt vegyen 
rész valamelyik városi megemlékezésen. Ezzel 
is ki akarjuk fejezni – és arra tanítani gyerme-
keinket – hogy a jelenléttel lesz láthatóvá együ-
vé tartozásunk. A szellemi, lelki és testi egysé-
get a választékosabb étel-ital, az ünnepi asztal is 
kifejezi, ilyenkor jut időnk beszélgetni, családi 
históriákkal, emlékekkel fűszerezni azt.

Hiszem, hogy ünnepelni tudatosan kell, ké-
szülni rá kívül-belül. Így elérheti célját, neme-
sít, felemel, lelkesít és erőt ad az olykor nem 
könnyű hétköznapokra.

Sinkó Zoltán, Zoli bácsi

Szent Margit nap…
Ünnepi szentmisével és lelki nappal emlékez-
tünk meg intézményünk védőszentjéről ez év ja-
nuárjában. Közösségben megélt imádságaink, a 
szerzetes nővérek és atyák által tartott előadások 
mindannyiunk számára töltekezést jelentettek, 
s kicsit kiszakítottak bennünket a mindenna-
pok feladatainak sokszor elviselhetetlen forga-
tagából. A vendég atyák jelenléte, Dr. Udvardy 
György megyéspüspök úr látogatása és szentmi-
sén tartott prédikációja közösségi tudatunkat is 
erősítette, hiszen megélhettük, hogy nem tömeg 
vagyunk, hanem közösség. A liturgia nem magá-
nyos istentisztelet, hanem családunk, az Egyház 
közös ünneplése. Nem vagyunk egyedül, hanem 
vannak pásztoraink, akik a Szentlélek segítő ke-
gyelme által terelgetnek bennünket az Istenhez 
vezető úton. Köszönjük püspök atya, Sixtus apát 
úr, a szerzetes nővérek és atyák, valamint papja-
ink megtisztelő, tanúságtevő jelenlétét intézmé-
nyi közösségünk ünneplésében.

Este felejthetetlen bálon vehettünk részt a Nagy 
Lajos Gimnázium dísztermében, ahol együtt tapsol-
hattuk meg kicsik és nagyok táncos produkcióját. Ezen 
az estén még a tanárok is álruhát öltöttek ma-
gukra, s nemcsak ők, hanem minden résztvevő, 
egyaránt lubickolhatott a jókedv hullámaiban, 
melyet még a gumicápa jelenléte, úszósapkás, 
fürdőruhás tanárnőink balerina produkciója, 
szörfruhába bújtatott, békatalpas férfi tanáraink 
jelenléte sem tudott megzavarni. Sőt!

A tanáraink által bemutatott tengeri-show pro-
dukció koreográfiáját Eszter néni ötlete alapján 
Zsani néni állította össze, akinek életében meg-
határozó szerepet kapott és kap ma is a tánc.

Az alábbiakban Zsani néni mesél nekünk 
minderről…

Volt egy…
TÁNC? TÁNC. TÁNC! TÁNC…

Általában nem könnyű beszélni a művészetek 
ránk gyakorolt hatásairól, a bennünk keltett ér-
zésekről. A tánc esetében ez különösen nehéz 
számomra, mivel a mai napig tisztázatlan ben-
nem az az „élménykupac”, amit a tánctól kap-
tam. Egyszerre kerestem és kerültem, fájdalmat 
okozott és gyógyított, féltem tőle és felszaba-
dított, sírtam és nevettem, és olykor mindezt 
EGYSZERRE!

Sokan kérdezték, hogy nem bántam-e meg, 
hogy lecseréltem a fellépések és országos ver-
senyek izgalmas légkörét az „egyszerű” álta-
lános iskolai tanításra. NEM, egy pillanatra 
sem! Szerettem volna napi kapcsolatot egy 
saját kis csapattal, a munkás hétköznapok ne-
hézségeivel és szépségeivel. Az osztályomban, 
a 4. a-ban mindezt megtaláltam!

S ha még mindig akadna szavakon túli kifejez-
ni- vagy mondanivalóját hát ott a tánctanítás…!

Igyekszem a klasszikus balett leszabályozott, 
tiszta elemeit tanítani a táncórákon. S ha meg-
volt a megfelelő számú és minőségű battement 
tendu, tudjuk a lépéssorokat, jöhet az élettel 
való feltöltés, ahogy mondjuk: „lelket öntünk 
a kisujjakba is”.

Jó látni a gyerekek arcát, amikor a színpadon 
tündökölnek, örülnek a sikernek, a tapsnak, 

Vagy amikor a csillagszemű juhászt bezár-
ják, és hét halállal kell(ene) meghalnia, akkor 
nem esik kétségbe (nem azt mondja, hogy jaj, 
Istenem, most mi lesz?), hanem gondol egyet, 
és előkapja a furulyáját, az óriássünök meg 
addig táncolnak, míg össze nem rogynak. És 
látjátok, máris a zenénél tartunk! Tudtok még 
meséket, ahol a zenének szerepe van? Segítek: 
A muzsikáló ezüstkecske c. mesében a kato-
na a kecske segítségével szabadul meg, mert 
az úgy tudott muzsikálni, hogy: „ha azt valaki 
meghallotta, minden baját elfelejtette, és csak 
azt a muzsikát hallgatta.”

Azt is elmesélem Nektek, hogy már a Bibliá-
ban is van arra bizonyíték, hogy a zene gyógyít. 
Csak keressétek meg azt a részt, ahol Sault lant-
jával gyógyítja Dávid! „Dávid elővette a lantot, 
s pengette kezével, és Saul felüdült és megköny-
nyebbedett, mert a gonosz lélek eltávozott tőle. 
Dávid lantja felvidítja a komor Sault.”

Ti mikor hallgattok zenét? És miért van 
fülhallgató a fületekben, amikor az utcán sé-
táltok, vagy siettek egyik helyről a másikra, 
suliból haza vagy vissza. Vagy otthon, este, le-
fekvés előtt, vagy ha nem akartok senkiről sem 
hallani, tudni? Tudtátok, hogy a zenének tény-
leg van hatása a testünkre, a szívre, a kerin-
gésünkre? Kísérletek igazolják, hogy hangos, 
gyors zene hallgatása közben gyorsabban ver 
a szívünk, a vérnyomásunk is magasabb lesz. 
A lassú, szomorkásabb zene pedig lecsende-
síti a szívverést. És éreztetek már olyat, hogy 
egy zene annyira jó volt, hogy megborzong-
tatok bele? (Én már sokszor tapasztaltam ezt, 
és bátran mondom Nektek, nagyon-nagyon jó 
dolog!) Szóval hallgassatok sok zenét, azt amit 
Ti szerettek, de legyetek nyitottak, a klasszikus 
zene is lehet jó, ahogy a rap is!

Aki pedig zenélni tanul, az talán tudja, meg-
tapasztalta, hogy az a zene, amit mi hozunk 
létre, különleges. Különleges, mert mi magun-
kat adjuk ilyenkor, a játékunkban benne van a 
zeneszerző (hisz az ő általa írt darabot játsz-
szuk), és benne vagyunk mi is! És aki gyako-
rol, annak az idegrendszere fejlődik, ügyesebb 
és fogékonyabb lesz, mint társai, akik nem ze-
nélnek.

És ugyan a végére maradt, de nagyon fontos 
a rajz, rajzolás, firkálás, alkotás. Én most nem 
a rajzórákra gondolok, hanem arra, amikor tel-
jesen magatoktól elővesztek egy papírt meg ce-
ruzát vagy akármilyen rajzeszközt, és valamit, 
bármit rajzoltok. A rajzaink is rólunk szólnak, 
és ehhez nem kell művésznek lenni. A színek 
vagy a formák, amiket használtok, az érzelme-
inket fejezik ki, csak szavak nélkül. Márpedig 
néha nagyon nehéz az érzéseinket, gondolatain-
kat szavakba önteni, főleg, ha azok fájdalmasak, 
feszítőek. Egy jó, kiadós színekkel való játék a 
rajzlapon, vagy csak firkálás segíthet ebben is…

Én a Pécsi Orvostudományi Egyetemen dol-
gozom, lelkileg sérült emberekkel, betegekkel. 
A művészetek, a művészetterápiás módszerek 
(rajz, zene, mozgás, mese) segítenek a megér-
tésben és az életben való boldogulásban. Sok-
szor szavak nélkül, csak zenével vagy rajzzal. 
Ugyanígy hetente egyszer beteg gyerekekkel 
találkozom, és hetente egy alkalommal egy ka-
maszokból álló csoporttal tölthetek másfél- két 
órát. Velük is sokat mesélünk, beszélgetünk, 
rajzolunk, zenét hallgatunk és filmet nézünk. 
Ez utóbbi csoportról a Pécsi Nagycsaládosok 
Egyesületénél kaphattok több információt.

Azzal zárnám, hogy a mesék hőseihez hason-
lóan éljétek életeteket, és persze mindig olyan 
igazságosan és boldogan érjetek mindennek a 
végére, ahogy az a mesékben is szokott lenni.

Dr. Kanizsai Melinda (orvos, művészetterapeuta)

Ünnepelni? Muszáj?
Vajon lehetséges haladni, előre lépni anélkül, 
hogy tudnánk, ismernénk, mindazt, amit ma-
gunk mögött hagytunk? Sinkó Zoli bácsi vá-
laszol…

„ Az ünnep nem munkaszüneti nap.
Az ünnep az emberi lélek öröme, amely a tes-
tet is áthatja.
…Örömóra. Érzés és gondolat.”
Bármilyen ünnep közeleg vagy ér épp el, rendre 
Mácz István e gondolatai visszhangoznak ben-
nem. Különösen igaz ez nemzeti ünnepeink 
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bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni 
kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin 
Püspöki Konferencia elnöke.

Bergoglio teológiai gondolkodásában in-
kább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a 
társadalmi igazságtalanságok ellen, határo-
zottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus 
hozzáállással viszonyul a világhoz: tömeg-
közlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi 
rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga 
készíti. Sokoldalú: jó szakács, szereti az ope-

rát, a görög műveltség barátja, Shakespeare és 
Dosztojevszkij a kedvenc írója. Jól úszik, erős, 
holott gyerekkora óta tüdőproblémái vannak. 
A kevés szavú ember megszólalásainak súlya 
van a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 
90 %-a katolikus. (Forrás: Magyar Kurír és a 
kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia Rózsaablak 
című kiadványa)

Látható jelben láthatatlan kegyelem…

Idén keresztelkedtek:
Takács Babett, Fürtös Levente, Burka Pál, Burka 
Gergő, Szabó Gergő

Isten hozta közösségünk új tagjait! Mi is felelő-
sek vagyunk értük!

Járjunk előttük jó példával!

„Hinni fontos! Ha hiszel, már van miért élni, 
ha élsz, már van miért küzdeni, ha küzdesz, 
kell lennie hitnek.”

(Hetedikes fiaink üzenete, idén elsőáldozó osz-
tálytársuk számára)

Elsőáldozóinknak is szívből gratulálunk!

 „… az aranyos búzáról rád gondolhatnék. 
És hogy szeretném a búzában a szél susogását.”

Gyerekek, felnőttek egyaránt ismerik A Kisherceg 
történetét. A művet 70 évvel ezelőtt írták, de 
örökérvényű igazságokat tartalmaz.

Ez a könyv jutott eszembe, amikor tanít-
ványaim elsőáldozási készülődését figyeltem. 
Miként a róka, ők is úgy várták a találkozást, 
Vele aki nem Kisherceg, de a Királyok Királya. 
Tudták mire készülnek, várták a pillanatot, és 
9 órakor örültek, „díszbe öltöztették a szívüket”, 
mert 10-kor eljött hozzájuk a várva várt Herceg. 
És ahogy Saint-Exupéry írja: „Szükség van bizo-
nyos szertartásokra is.”

A „szelídítés” folyamata sem volt nehéz. 
Miért nem? Azért mert keresztségük pillana-
tában már lefoglalta őket Krisztus, és nemcsak 
az Egyház tagjai lettek, de immár örökre hoz-
zá tartoznak. Eltörölhetetlen jeggyel, ahogy 
az Egyház tanítása mondja. Mégis az emberi 
szívben sok minden lakozik, és állandó „szelí-
dítésre” szorul. Ebben segítenek az imádságok, 
szentségek, hittan órák, bibliaolvasás…

A róka, miután a kisherceg megszelídítette 
őt, már mindenről rá gondolt. (búzatábla-kis-
herceg haja.) Vajon mi képesek vagyunk-e a 
legkisebb dologról is Rá gondolni? A tavasz 
illata eszünkbe juttatja-e a világ Teremtőjét? 
A világba elrejtett rend, mozgás, törvénysze-
rűség eszünkbe juttatja-e a célt, ahova mi tö-
rekszünk? Az Oltáriszentségben való jelenlét 
rá irányítja-e a figyelmünket?

A gyerekek elsőáldozói öröme eszünkbe 
idézi-e a saját, egyéni, személyes, csak nekünk 
szóló szövetségünket Krisztussal? Tudunk-e 
újra lelkesek lenni, ahogyan ők lelkesednek 
most? Tudunk-e várni, készülni, szelídülni?

A liturgia szépsége segít átérezni a találko-
zás mélységét. Színek, díszítés, énekek, zenei 
kíséret, gyertyák fényözöne- mind eszköze az 
ünneplésnek. Köszönet érte minden segítőnek!

Milyen jó, hogy nekik nem kell elbúcsúzni 
Krisztustól, mint a rókának a hercegtől. Első 
áldozás kapu a többi áldozáshoz, akár min-

de emellett kívánom minden tanítványomnak, 
hogy egyszer majd élje meg a tánc IGAZI, bel-
ső örömét, az „áramlás” élményét is!

Andocsi Jeanette, Zsani néni

Egy farsang margójára
Volt, aki farsangon fának öltözött. Testhezálló jelmez 
ez egy olyan embernek, akinek az emlékezés révén 
mélyre nyúlnak láthatatlan gyökerei, s lehetetlen kárt 
tenni bennük. Így tényleg nincs szükség szamárfülvé-
dőre… Az emlékeket nem gyűrheti össze semmi. Egy-
szerűen érinthetetlenek… Arról nem is szólva, hogy 
ez a fa dacolva minden viharral, menedék, támasz 
mások számára is…

„Anya, most akkor mi leszel a farsangon?” – kérde-
zi a nyolcéves kislány. Uh, tényleg, a farsang. 
„Anyaaaa” – kezdi a gyerek újra, de ő már nem 
is hallja, mert elmerül az emlékeiben, eszébe 
jutnak a réges-régi, általános iskolai farsangok. 
Mindig az aulában rendezték, zsámolyokon 
lépkedve kellett elhaladni a zsűri végelátha-
tatlanul hosszú asztala előtt. Volt ő minden: 
bohóc, pillangó, csecsemő, de a legütősebb jel-
meze kétségkívül a pattogatott kukorica volt.  
Ő volt személyesen a pattogatott kukorica. 
Csak így, egyszerűen. Szegény anyukája éjsza-
kába nyúlóan varrta a popcornt a sárga ruhára. 

Hogy nyert-e vele valami díjat, arra már nem 
is emlékszik, viszont arra igen, hogy mekkora 
izgalommal várta a tombolát. Persze amikor 
már a fődíjat is kisorsolták, és látnia kellett, 
hogy nem az ő számát húzták ki, akkor úgy 
érezte, nincs igazság a földön. És akkor mit 
hall? Lesz vigaszdíj! Na, eljött az ő ideje. Ha ezt 
nem nyeri meg, akkor tuti bunda az egész. És 
láss csodát…. bemondták a számát! Alig akarta 
elhinni. Azelőtt még soha, de soha nem nyert 
semmit. Boldogan, sugárzó arccal, a torkában 
dobogó szívvel ment ki átvenni a nyereményt. 
Lehet, hogy könyvet kap? Vagy zsúrtortát? Vagy 
ami még jobb lenne: egy olyan pálmafás füzetet 
illatos radírral, amit tegnap látott a papírbolt 
kirakatában? Nem, nem, egyik sem. A vigaszdíj 
egy szamárfülvédő. Egy kis háromszög alakú, 
műanyag izé, amit a füzet sarkára kell rárakni, 
hogy ne pöndörödjön fel írás közben. Neki, 
akinek az összes füzete makulátlan! Pont neki! 
Egy szamárfülvédőt! Ezt a szörnyűséget idesto-
va negyed évszázada próbálja feldolgozni, nem 
sok sikerrel. Azóta sem vett tombolát, csak a 
gyereknek az oviban, de akkor is gyomorgörcs-
csel ülte végig a sorsolást. Jaj, a gyerek! Mit is 
kérdezett az előbb? Ja, igen, hogy minek fog be-
öltözni. Egyszerű. Az osztály megmondta, hogy 
ő lesz a fa. Nincs apelláta

Viszlai-Nagy Eszter, Eszter néni

Új tagokkal bővült lelki közösségünk is, új gyermekekkel gazdagodott az Egyház. Ünnepeltünk… Együtt…

Az ünneplő Egyház 
Habemus papam!
Ferenc pápa – Jorge Mario Bergoglio SJ 1936. 
december 17-én született Buenos Airesben, 
olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyer-
mekes családban nőtt fel, édesapja Olaszor-
szágból vándorolt ki Argentínába. A szemi-
nárium elvégzése után, 1958-ban belépett a 
jezsuita rendbe. A filozófiai doktorátus meg-

szerzése után irodalmat, pszichológiát és fi-
lozófiát tanított, 1969-ben szentelték pappá. 
A kiváló vezetési képességekkel megáldott 
Bergoglio 1973-tól hat évig a rend tartomány-
főnöke, 1980-tól annak a szemináriumnak a 
rektora volt, amelyben végzett, doktori érte-
kezését Németországban készítette el. 1998-ban 
lett Buenos Aires érseke, 2001-ben kreálta 
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Fiúnap és Ciklus show hatodikosoknak… 
avagy: mitől férfi a férfi, mitől nő a nő?

Hölgyeké az elsőbbség…

Nővé válni
Kedves 6. évfolyamos lányok és Ti mind, kik 
olvassátok!

Egy márciusi kora este ihlette ezt a néhány 
gondolatomat. Hosszú, fárasztó nap után ban-
dukoltam a klub felé, hogy osztályfőnökként 
megnézzem, hogyan és mit tanultatok aznap. 
Másképpen és másról, mint egy átlagos ked-
den. Zavarba ejtő téma… hogy kerülök én 
oda?

Sem a téma, sem a szituáció nem volt kel-
lemetlen, úgy gondolom, egyikünk számára 
sem.

A hétköznapi tárgyak, eszközök, az ismerős 
hely, a mosolygós arcok feloldották minden 
kétségemet.

Emlékek, régi beszélgetések és gondolatok 
bukkantak elő, míg hazafelé bandukoltam 
azon az esős estén.

Édesanyám, nagymamám, a barátnőim ju-
tottak eszembe, akikkel a női szervezet műkö-
déséről és a női kérdésekről beszélgethettem.

Már tudom, NŐnek lenni csodálatos és 
nagyszerű dolog.

Pörgős szoknyás kislányként oviba járni, a 
réten pitypangkoszorút fonni.

Kamaszlányként megélni a nővé válás fizi-
kai változásait, minden örömével és kellemet-
lenségével együtt. Hisz már tudjuk, készül a 
szervezetünk a legnagyobb feladatunkra, az 
ANYASÁGRA.

Anyaként minden nap gondoskodni és óvni 
az enyéimet, embert próbáló és mosolyt, sőt 
könnyet előcsaló meghitt pillanatokban.

Már tudom, nem attól lettem nő, hogy pör-
gős szoknyát hordtam, hanem attól, hogy cso-
dálatos, nagyszerű NŐK, ANYÁK, ASSZO-
NYOK kísértek, és kísérnek ma is, nap nap 
után utamon, jó szóval, óvó tekintettel, féltő 
tanáccsal.

Szívemből kívánok NEKTEK nyitott szívet, 
fület és szemet, hogy észrevegyétek ŐKET a 

környezetetekben és álljatok be ebbe a nagy 
körbe, mert gyönyörű ez a TÁNC.

Fáy Tímea, Timi néni

Uraim, maguk következnek…

„Légy férfi!”
Gyerekkoromban sokszor hallottam ezt a fel-
szólítást. Olyankor szokták ezt mondani a fiú-
gye re keknek, amikor valamilyen kudarc éri 
őket és el vannak keseredve, esetleg sírdogál-
nak, mert valamilyen – ki sebb-nagyobb – fáj-
dalom éri őket, később pedig olyankor, amikor 
valami nehezebb feladatot kell megoldani. Így 
aztán sok fiú felnövekedvén arra a téves követ-
kez tetésre jut, hogy férfinak lenni annyit jelent, 
hogy érzéketlennek és keménynek kell lenni. 
Sajnos a filmek zöme, különösen a fiúk és férfi-
ak által nagyon kedvelt akciófilmek csak tovább 
erősítik ezt a téves képzetet: ha egy férfinak iga-
za van, akkor az üthet-vághat, ha valamilyen sé-
relem éri, akkor bosszút állhat, és ha véletlenül 
érzései támadnak, akkor azt nagyon sürgősen 
el kell rejtenie, még mielőtt valaki észrevenné.

Ezek után mégis fel van háborodva a társada-
lom – teszem hozzá, teljesen jogosan – amikor 
az életben is ugyanezekkel a viselkedésformák-
kal találkozik.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy mit jelent 
férfinak lenni.

A 6. osztályos fiúk számára tartott tematikus 
napon nagyon jó válaszokat kaptam erre a kér-
désre. Szerintük egy igazi férfi: erős, bátor, tisz-
telettudó, okos, becsületes, intelligens, kiegyensú-
lyozott, kitartó, magabiztos, tud másokra figyelni 
(!) és humoros. Meglátásuk teljesen helytálló, a 
felsorolás nem is igényel kiegészítést. Egészen 
bizonyos, és ezt a középiskolás lányok körében 
végzett rövid felmérés is megerősítette, hogy 
nagyon sokan szeretnének maguknak ilyen ba-
rátot, férjet, édesapát.

A baj csupán az, hogy az ilyen kiváló férfiak-
kal csak nagyon ritkán lehet találkozni, mert 
vagy nincsenek túl sokan, vagy pedig eddig 

dennap. Ahogy ezen az ünnepen az evangéli-
um előtti versben hallhattuk: „Én veletek va-
gyok a világ végéig.”

Kérjük Isten megtartó erejét, hogy az első-
áldozók is mindig vele, mellette, benne ma-
radjanak. Imádkozzunk érte, hogy az „Őálta-
la, Ővele, és Őbenne…” imádságra életükkel, 
életünkkel tudjunk Áment mondani. Hogy 
az ünnep olyan forrás legyen, amihez mindig 
örömmel térnek vissza. Kérjük Istent a gyere-
kek szüleiért, nagyszüleiért, nevelőikért, hogy 
hiteles keresztény életükkel tudják őket segíte-
ni a krisztusi úton.

A Kisherceg életét adta azért, hogy vissza-
térjen a bolygójára. A kereszténység vándor-

lás, Krisztus-követés. A cél elérése önátadást 
követel, lemondást és önfeláldozást. Mi is éle-
tünket adjuk azért, hogy Vele legyünk. Táplá-
lékunk az Élet Kenyere, aki megédesíti a ke-
reszthordozást, és „velünk van a világ végéig”, 
mert Ő „ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké.”

Várkonyi Andrásné, Ildikó néni
„A Biblia mint fénysugár. Halld meg  Isten hívó 
szavát! Van, akinek könyv, van, akinek áldás. Tör-
ténetek tömege, kinyitom és vár rám! Az Úr köny-
vét boldogan vettem kezembe, mert senki sem 
tudja, mennyi csoda és szeretet rejlik benne.”

(Köntös Réka gondolatai, 6, évf.)

Könyvek könyve! Könyv! Olvasni jó! 
Megnyitottuk, lezártuk  
a „Könyv-projektet”
… de az olvasással még nem végeztünk!

Biztosan emlékeztek, még meg is tapsoltuk magunkat 
a Leőweyben, mert magával vitt bennünket a projekt-
záró frenetikus hangulata. Ünnepeltünk, és még jól 
is éreztük magunkat! Lehetséges? Igen… Köszönjük 
szervező tanáraink munkáját!

Emlékeztetőül álljon két idézet projektzáró 
ünnepségünket megtisztelő vendégeink útra-
valójából: Sólyom Katalin, Jászai Mari-díjas 
művésznőtől és Gál Károly atyától, aki iskolánk 
lelki életét gondozza…   

Lázár Ervin… életünk értelméről
„Most már, idők múltával azt is tudom, 

hogy arról szólt a mese, hogy a világban min-
denkire rá van bízva valami. Valami nagyon 
fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s 
aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie 
kell testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell, 
hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva 
áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá. Most 
elmondok néhány történetet, a történelem fá-

tyolán sejtelmesen átködlőt, hátha segít benne, 
hogy tudd azt a sort, az Üveghegy előtt.”

(részlet: Lázár Ervin Eredeti üzenet  
c. könyvéből)

Molnár Ferenc… srácokról, srácoknak
„A grund… Ti szép, egészséges alföldi diákok, 

akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn le-
gyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék 
bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a 
szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a 
messze nézéshez, akik nem éltek magas házak 
közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gye-
reknek egy üres telek. Ez jelenti számára a vég-
telenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, 
melyet egyik oldalról düledező palánk határol, 
s melynek többi oldalán nagy házfalak mered-
nek az ég felé. Most mára Pál utcai grundon is 
nagy, négyemeletes ház szomorkodik, tele la-
kóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a 
darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a 
fiatalságát jelentette.”

(Idézet Károly atya egyik kedvenc könyvé-
ből, Molnár Ferenc Pál utcai fiúk)
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kezik, harmonizál egymással. Ha valamelyik 
nem illik a sorba, vagy hiányzik egy részlet, 
akkor a kép nem lesz egész. Ha nincs egységes 
elgondolás, nincsenek jól egymásba illeszthető 
elemek, az arculat nem lesz összefüggő.

Azt hiszem, most már mindent tudunk. 
Nos, akkor arcra fel!

Tóth Gábor (újságunk tördelője,  
és arculatának nélkülözhetetlen formálója)

Körkép példaképeinkről…  
Kire hasonlít az arc(ulat)unk?

Az én példaképem Cheuwbacca  
(Star Wars) 
„Tulajdonképpen rengeteg példaképem van, de 
csak egyet tartok nagyon számon. Ha az em-
berek megkérdezik tőlem, ki az, a válasz után 
nagyon furán néznek rám. Nos, tény, hogy ő 
nem létezik, de amiért igazán a példaképemnek 
tartom, mert kívül-belül humoros. Nagyon tet-
szik a beszédstílus, bár nem ajánlom senkinek 
sem, hogy utánozza.  Az az elszántság, ame-
lyet a Csillagok háborújában tanúsított, mindig 
is motivált.” 

Lovász Bogi, 7. oszt.

Az én példaképem a nagypapám  
meg a nagymamám
„Hogyha náluk vagyok, egyszer sem ejthetek ki 
a számon csúnya szót.” 

Vágyi Misi, 4. oszt.

Nekem a példaképem Szalóki Ági!
„Sokat tanultam tőle éneklésből. Nagyon, de na-
gyon szeretnék úgy énekelni nagykoromban, 
mint ő. Kedvenc mondatom, amit tőle hallottam: 
Amikor én akkora voltam, mint ti, akkor az ének-
tanáromnak mondtam, hogy Sebestyén Márta a 
példaképem. Szeretnék úgy énekelni, mint ő. Taná-
rom azt felelte, hogy én Szalóki Ági vagyok, ezért 
énekeljek úgy, mint Szalóki Ági .”

Nyitrai Ági, 4. oszt.

Az én példaképem…
…egy rendkívüli elszántsággal és életszeretettel 
rendelkező embercsoport

„Még a II. Világháború idején történt. Egy 
hadifogolytáborból megszökve megmutatták, 
hogy képesek az életüket és a testi épségüket 
feltenni a jobb és igazságosabb életért. Egy 
több mint 100 m hosszú alagutat ástak pusz-
ta kézzel, és több mint hetvenen megszöktek. 
Azért a példaképeim, mert hogyha rájuk gon-
dolok, tovább tudok küzdeni, bármilyen lehe-
tetlennek látszik is a helyzet.”

Cano-Krommer Dániel, 4. oszt.

Az én példaképem Szent Pió atya
„Azért őt választottam példaképemnek, mert 
belelátott az emberekbe. Azért is, mert akár több 
mint 10 órán át is gyóntatta egyfolytában a híve-
ket evés és ivás nélkül. Az úr megmutatta neki 
a „kiskönyvét”, azaz tudott a távoli emberekről. 
Szegénységben élt, hogy ne távolodjon el az Úr-
tól. Mindenkin segített, akin tudott. Sokat imád-
kozott azért, hogy a szenvedésében osztozni 
tudjon Jézussal. Cserébe megkapta a Stigmákat, 
aminek fájdalmait szeretettel viselte. Istenhez hű 
élete miatt 1999 májusában II. János Pál pápa 
szentté avatta.”

Tóth Gergő, 6. oszt.

Búcsúzunk…
„Második évfolyamba léphet”

Kedves elsőseim!
Milyen jó, hogy ezt a levelet már egyedül is el 
tudjátok olvasni! Úgy száguldottunk végig ezen 
a tanéven, mintha versenyautóban ülnénk!

Hát most szálljatok ki és pattanjatok bicik-
lire, de legyetek mindig körültekintőek és sza-
bálykövetőek!

Kapjátok elő a labdákat is, de sose fussatok 
utána, ha kigurul egy úttestre!

A meleg napokon biztos jólesik egy kis für-
dőzést. de ne ugorjatok fejest az ismeretlen-
be! Csak úszásra kijelölt helyen mártózzatok 
vízbe!

Egy fa árnyékában olvasni mindig jó prog-
ram, és még a bőrötök is megússza a leégést.

ügyesen elrejtették magukat a kívülállók te-
kintete elől. Pedig a társadalomnak és a csa-
ládoknak egyaránt nagy szüksége lenne olyan 
férfiakra, akik elég bátrak, hogy másoknak is 
tudjanak segíteni, elég intelligensek, hogy be-
lássák, hogy az együttműködés hatékonyabb, 
mint az agresszió, akik nem félnek a megol-
dandó prob lé máktól, türelemmel, humorral 
képesek elviselni az élet nehéz szakaszait is, és 
elég erősek ahhoz, hogy ilyen helyzetben má-
sok számára támasz lehessenek. 

Miközben mindannyian úton vagyunk, 
hogy ilyen férfiakká váljunk, tisztában kell 
lennünk azzal a felelősségünkkel, hogy az utá-
nunk jövők – különösen a fiúk – a mi viselke-
désünkből fogják „letölteni a szoftvert”, hogy 
mit is jelent férfinak lenni.

Szinte minden népmesében a szegény ember 
legkisebb fia indul útnak, hogy szerencsét pró-
báljon. Ha kitart, a félelmei, kétségei ellenére 
is, ha elfogadja a segítséget, észreveszi mások 
szükségét, nem fél a próbatételektől, bárki is 
legyen az ellenfél, akkor képes lesz arra, hogy 
legyőzze a sárkányt, az óriást vagy akár magát 
az ördögöt is. Közben persze ifjúvá serdül és 
a történet végére elnyeri a királylány kezét és 
minimum egy fele királyságot. Nem más ez, 
mint A FÉRFI küldetése.

Nem könnyű út, mert teljes embert kíván, 
hitet és kitartást igényel, de megéri.

Minden fiú küldetése az, hogy egyszer igaz-
ságos, bölcs királlyá váljon, ami persze nem 
megy egyik napról a másikra. De ez nem ok 
arra, hogy meg se próbáljuk. Még az is lehet, 
hogy pont erre gondoltak a mi szüleink és 
nagyszüleink is, amikor azt mondták:

Légy FÉRFI!
Nagy Péter, Péter bácsi

Kik a példaképeink, felcseperedvén?

Mi van az arcunkra írva?
Arcoskodás, avagy mi fán terem az arculat.

Az első benyomás megismételhetetlen! Jól 
hangzik, ugye? Nem én találtam ki, így hirdeti 
magát számtalan grafikai stúdió.

Bár botcsinálta grafikusként terveztem né-
hány arculatot, még soha nem gondolkodtam 
el azon, mit is jelent valójában. A cikk írására 
való felkéréskor döbbentem rá, nem tudom 
mitől áll egybe egy kép, egy újság, egy arculat, 
pláne egy világ. Én csak próbálkozni szoktam 
a színek és formák harmonikus elrendezé-
sével, és jó esetben megérzem, hogy hol az a 
pont, amikor megszületik az arculat, de hogy 
miért épp úgy, nem tudom, mert ez nálam 
(nagyon helytelenül) nem tudatos folyamat. 
Leszámítva a rideg szakmai szabályokat, ami 
persze nem teremt önmagában harmóniát. 
Akkor fussunk neki együtt.

Voltaképpen mi az arculat? Van olyan ne-
künk is? Fontos dolog, vagy csak marketing 
hablaty? Fontos hát! Szeretünk jól kinézni, 
szeretjük az előnyösebb oldalunkat dörgölni 
mások orra alá.

Tankönyvszagúan az arculat egy cég, web-
oldal, kiadvány vagy akár személy önmagáról 
kialakított tudatos képét jelenti. Akkor lehet 
egy iskolának is, sőt neked is, aki a padjait 
koptatod. Az arculat a „fizimiska”, ahogy egy 
grafikus barátom találóan megfogalmazta.  
A szó jelentése: arc, ábrázat. És itt rögtön fel-
merül egy ellentmondás. Az arcunk olyan, 
amilyen. Csak szűk határokon belül tudjuk 
előre megfontolt szándékkal alakítani, ráadá-
sul az idő sem kedvez a tudatos folyamatok-
nak. No és az ábrázat? Ez már tágabb kerete-
ket kínál. Hajviselet, öltözködés stb. Itt már 
több lehetőség nyílik tudatos képformálásra.

Hogyan áll össze egy jó arculat? A szak-
zsargon szerint: legyen egységes, egyedi és in-
formatív, s mindezt határozott stílusban tegye. 
Legyen több a puszta látványnál, nem elég a 
választott színek, formák és megjelenési módok 
harmóniája, ha nem áll mögé egy rendezőelv, 
az egy irányba mutató filozófiai, tartalmi dön-
tések összessége. Hú, ez már komoly, ugye?

Ezek szerint nem elég a külcsín, nem árt némi 
belbecs. Persze ez talán már túlmutat az első 
benyomáson, de okos ember nem ítél elsőre…

Összefoglalva az arculat tehát mindaz, amit 
viselője mutat magáról. Ez a kép akkor lesz 
tökéletes, ha a sok pici darab, amelyből épít-
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utánuk néztem, akkor vettem észre a folyosó 
végén másik két – most 12.-es, végzős gimnazis-
ta – tanítványomat, akik az első szentmargitos 
osztályomba jártak. Integettünk egymásnak, 
miközben kivágódott a fiúöltöző ajtaja, majd 
az ajtó lendületét követve száguldott ki egy fiú 
a mostani osztályomból. Nagy lendületét egy 
ölelés fékezte le, mert közben odaért a kishúga, 
aki rá várakozott. Ez a kislány a következő, azaz 
a IV. szentmargitos – pontosabban már CNK-s 
– osztályom leendő tanulója. Micsoda CiNKe 
„fészek” lett hirtelen a folyosó! Hat gyermek – 
lurkók, tinik és már ifjú hölgyek – 4 generáció 
egyszerre, igazán ritka és felejthetetlen pillanat!

Hihetetlen gyorsasággal peregtek az emlé-
kek… Hogy mire gondoltam akkor? A biciklitú-
rákra, amikor megpróbáltuk leküzdeni a pécsi 
és Pécs környéki emelkedőket? A túracipőkre, 
melyekkel a Kékestől az Írott-kőig oly sok he-
gyet megmásztunk, de a „mikorérünkmároda” 
kérdések elől nem lehetett elmenekülni? Arra 
a kiadós slagos-locsolós mosakodásra, aminek 
köszönhetően végre felismerhetővé vált az a 24 
kisgyerek, akik egy homokdombon szaladgál-
va, bukfencezve felismerhetetlenné koszolták 
magukat? Az iskolakóstolgatós játékokra, mi-
kor együtt örültünk, hogy megtaláltunk egy 
elrejtett kis papíregérkét? A sok közösen elolva-
sott könyvre, megoldott matekfeladatra?

E tanévben különös szeretettel gondolok 
tanítványaimra, hiszen mindegyik osztályom 
búcsúzás előtt áll. A most már érettségizők 
búcsúznak a diákévektől, a nyolcadikosok az 
általános iskolától, negyedikeseim pedig már 
kinőtték az alsó tagozatot.

Lehet, hogy az évek múlásával halványulnak 
majd emlékeink. Hogy melyik jut eszembe 
– eszünkbe –, azt hiszem ez nem is fontos… 
Erre egy kedves tanítványom már megadta a 
választ egy idézettel:

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szere-
tet kell, S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”

(Shakespeare)

Vágner Ágnes, Ági néni

Útravaló ballagó nyolcadikosaink 
tarisznyájába…
Levél az osztályfőnöktől…

Kedves ballagó nyolcadikosaim!
Eljött az idő, hogy el kell engednem a keze-

teket. Ez nem könnyű, mert az ember ilyenkor 
gondolja csak végig, milyen veszélyek leselked-
nek rátok, és felkészítettünk-e benneteket ezek-
re. Ti már úgy látjátok, hogy nem kell olyan 
szorosan fogni a kezeteket, mert ismeritek a 
világot, sőt jól tudtok tájékozódni benne. Mégis 
úgy gondolom, hogy ha lehetne, még óvnálak 
benneteket. Régebben, ha a gyermekem hosz-
szabb útra indult, minden napra írtam neki 
egy levelet. Jó volt tudni, hogy ha szüksége van 
rá, elolvashatja, és talán segíthet neki a nehéz 
percekben. Ti most hosszabb időre hagytok el 
minket, de a jó hír, hogy számotokra már meg-
írták azokat a „leveleket”, amiket olvasgatva se-
gítséget kaphattok a nehezebb döntésekhez.

Olyan szerencsések vagytok, hogy tanárai-
tok és szüleitek által megkaptátok azt az irány-
tűt, ami, ha jól tartjátok a kezetekben, mindig 
a helyes utat mutatja. Egyikőtök, másikótok 
már egész jól tudja kezelni, de van, akinek 
még segíteni kell. Azt is tudnotok kell, hogy 
az iránytű is megzavarodik, ha számára kedve-
zőtlen térbe kerül. Ebben az esetben könnyen 
eltévedhettek, elveszíthetitek a helyes utat, 
mert az eddig jól működő szerkentyű észre-
vétlenül megtéveszt benneteket. Csak aki na-
gyon figyel, vagy már ismeri az utat, az tudja 
követni, melyik a helyes és melyik a téves.

Pihenjetek, aludjatok sokat, ha elfáradtatok 
a játszásban. Remélem a számítógép és a tévé 
kikapcsoló gombját is jól tudjátok kezelni!

Kívánok Nektek a nyárra sok kalandot, hogy 
legyen mit mesélni, ha szeptemberben újra 
látjuk egymást!

Nagy öröm lenne, ha írásban is olvashatnám  
az élményeiteket! Várom leveleiteket! Szép 
nyarat kívánva:

Pécs, 2013. június 18. alkalmára… 

utóirat: 
„Legyen előttetek mindig az Út! Fújjon mindig 
a hátatok mögül a szél! Melegen süsse arcotokat 
a nap! Az eső puhán essen földjeitekre! S míg 
újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten! 
Amen.” 

Helstáb Edit néni

Egy elsős szemével a suli…
„Az a jó az iskolában, hogy sokat játszunk és 
szaladgálunk az udvaron. Az órákon is sokat 
játszunk és a napköziben is!

Aranyosak a tanító nénik és van sok barátom!
Az iskola sokkal jobb, mint az óvoda, mert 

érdekesebb.”
Érsek Boglárka

Ió, ció, Vakáció!
Az én nyaram

Múltkoriban elnéztem a folyosó padján ülő 10-14 
éves gyerekeket, ahogy okos telefonjaikat nyom-
kodják, fejüket fel sem emelve. Eszembe jutott, 
hogy nekem milyen gyerekkorom volt, és hogy 
hogyan töltöttem a nyarak szép napjait.

Június végén a cseresznyefán üldögéltem a 
velem egyidős unokatestvéreimmel, és nyom-
kodtuk a cseresznyéket, hogy elég érettek-e.  
A legmagasabb fára felmászni nem volt prob-
léma, míg sok tanítványomnak a kötélmászás 
kínszenvedés. A padlás mindenkor kiváló 
játszóhely volt. A szénaboglya tetejéről verse-
nyeztünk, ki tud nagyobbat ugrani, és érdekes, 
soha nem voltunk szénanáthásak.

Hétfőnként nem volt TV adás, és fekete-fe-
hérben láttuk a világot. Helyette társasjáték, 

sakk, malomjáték, diavetítés, könyvolvasás volt. 
Mikor kamasz voltam, a paplan alatt hallgat-
tam a rádiókabaré ízes szórakoztató műsorait 
vagy éppen valamilyen érdekes adást. A bicik-
lizés mindennap az életem része volt. Gyakran 
elmentem testvéremmel a Bóly közelében fekvő 
kis állomásra, hogy a vagonokat vagy a beérkező 
vonatszerelvényeket nézzük. És közben öröm-
mel néztem a mezőt, az eget, a madarakat, a 
földeken dolgozó gépeket, élveztem a szabadsá-
got, gondtalanságot. Nem ismertem az unalom 
fogalmát, mert szüleim minden napra (nagyon 
helyesen) adtak valamilyen munkát a ház kö-
rül. Veteményeskert, virágoskert, borsóbontás, 
befőzésben való segédkezés stb. Külön ünnep 
volt számunkra, amikor szüleink vasárnapi ebéd 
után, az 1976-os évjáratú Zsiguliba bepakolva 
bennünket, elmentek velünk Harkányba, Pécs-
re, Mecsekre, Balatonra. Minden kirándulásért 
hálásak voltunk, és nem jutott eszünkbe, hogy 
reklamáljunk vagy kritizáljunk.

Tizenegy éves koromtól fogva szinte nem 
volt olyan nyár, hogy ne táboroztam volna va-
lahol az országban. 18 évesen lettem cserkész. 
Így megismerhettem a sátorozás élményét, a 
közösség fontosságát, a természetvédelmet. 
Érettségi után láttam és tapasztaltam, hogy 
valami új korszak jön az életemben, és felgyor-
sult minden, sok minden megváltozva ezzel.

Kedves gyerekek!
Élvezzétek a nyár minden egyes szép pillana-
tát! Kapcsoljátok ki a kütyüket, legyetek mi-
nél többet a szabadban, játsszatok, kirándul-
jatok, biciklizzetek! Szép nyarat kívánok! 

Kriszti néni

Negyedikeseink ősszel felsősként 
folytatják…
Egy pillanat tengernyi emlékkel

Egy igen szívmelengető pillanattal örvendezte-
tett meg a Jóisten egy hosszú munkanap végén. 
Éppen befejeztük a labdajáték foglalkozást, pa-
koltam a tornaszekrénybe a labdákat, amikor két 
8.-os tanítványom ment el mellettem a szolfézs-
terem irányába. Pár szót beszélgettünk, és ahogy 



CiNKe Velünk történt 2013. Május CiNKe Hit = Élet 2013. Május

44 45

Egy templom, ahol imádkozhat(t)unk…
A Zárdatemplom története
A zárdatemplom helyén az első templom 
1727-ben épült barokk stílusban Nagyboldog-
asszony tiszteletére. A Miasszonyunk Női 
Kanonokrend 120 évvel később, 1847-ben 
Scitovszky János püspök javaslatára és kezde-
ményezésére telepedett meg Pécsett. Rendhá-
zat csupán 1851-ben kaptak, és ekkor láttak 
hozzá iskoláik megszervezéséhez, ekkor épült 
Feigler Ignác pozsonyi építész tervei szerint a 
templom két oldalán álló épület: a zárda és a 
polgári iskola. A rend templomául az építész 
egy pompás, kéttornyú, kupolás templomot 
tervezett, azonban (valószínűleg anyagi okok 
miatt is) ezt a kivitelező, Windisch Ferenc 
teljesen áttervezte. Így 1851 és 1854 között a 
megálmodottnál jóval egyszerűbb, romanti-
kus stílusú, egytornyú, kupola nélküli temp-
lom valósult meg a már meglévő templom 
átépítésével és megnagyobbításával.

Bemutatása
A Szent István tér déli oldalán, pompás szer-
kesztésben valósult meg a romantikus stílusban 
megjelenő épület. Bejáratának tengelye ponto-
san a bazilika oldalbejáratával szemben van, s 
így a székesegyházból kilépő térélményét fo-
kozza a zárda kis ékszerként megjelenő templo-
ma. A templomot három oldalról épületek ve-
szik körbe, így csak főhomlokzata érvényesül. 
Bejárati tölgyfa ajtószárnyain Mária és Jézus 
monogramja jelenik meg. Oszlopos előcsar-
noka két oldalán egy-egy üres szoborfülkét lát-
hatunk, fölötte Nagyboldogasszony szobra. Az 
oromzat tetején három félköríves ablak fölött 
az építtető püspök címere látható. Az oromzat 
záródása fölött emelkedik ikerablakos, gúlasi-
sakkal fedett tornya.

Belseje egyhajós, a bejárat két oldalán Keresz-
telő Szent János és Szent János evangélista 
szobra egyúttal Scitovszky János püspökre is 
utal. Freskóit Boros János festette. Főoltárké-
pe Szűz Mária dicsőséges mennybemenetelét 
ábrázolja, Tiziano Assuntájának másolata, 
Leopold Kuppelwieser festette, az oltárt a 
Gianone testvérek faragták.

(internetes forrás)

Az Miasszonyunk Női Kanonokrend az álla-
mosítás után szétszóratásban élt. A templom a 
pécsi püspökség tulajdonába került. 1999-ben 

Kívánom, hogy mindig legyenek mellettetek 
olyan barátok, akik segítenek nektek. Mindig 
jó közösséghez tartozhassatok, és mindenhol 
olyan örömmel emlékezzenek majd rátok, 
ahogy mi emlékezünk majd.

Isten áldjon Mindannyiótokat!
Vida Tamásné, Ágota néni

Nyolcadik osztályos tanulónk verse: 

Iskola

Szóltál hozzám meleg hangon,
meg-megsimogattál,

Többet ér minden komoly
tanári szónál.

Ám ha rosszalkodunk,
feledd el ezt, kérlek,

mert a búcsú pillanata
ennél többet érhet.

Most egy könny szökik
érzem, a szemembe,

de mi attól még összetartunk,
mint régen és mint most;

mindörökké, amen.

Ballagónk, Gajda Réka verse búcsúzóul

Nyolc év – mily múló gondolat,
mert repül az idő, bontja a falat.
S szemünk sarkában gyűlik a könny,
integet az iskola, elköszön.

Mert gyűlöltük mi is, de sokszor utáltuk,
s most el sem tudnánk képzelni nélküle a világot.
És mi, kik nyolc éven át daloltunk kacagva,
borulunk most egymás nyakába zokogva.

Mert kevés lenne az a harmincszor két kéz
megszámolni, mit adott e nyolc év.
És ha száz évben olvad majd össze,
mindig lesz nyolc, mi ezt megelőzte.

Szép volt ez a nyolc év, amit itt töltöttünk,
sok szép s kedves emléket szereztünk.
Azt mondom, kicsik nagyok – viselkedjetek jól,
és itt majd tudást kaptok jutalmul.

Mi kerül ballagóink tarisznyájába?
Mit visznek magukkal az útra? 

„Ezek az évek számomra felejthetetlenek. Sok 
jó programot szerveztünk, és annyi szép évünk 
volt együtt. Örülök, hogy ebbe az iskolába ke-
rültem, és nagyon örülök a sok új osztálytárs-
nak is. Igaz barátokra leltem. Rájöttem, milyen 
is az, ha vannak emberek, akik kiállnak mel-
letted, és megtanultam, milyen érzés küzdeni 
valamiért. Köszönöm ezeket a szép emlékeket!”

„Szeretek ide járni, mert ha kinézek az ablakon, 
jön a Tüke busz… Érdekes osztályba járunk, 
mindenkiben van egy kis huncutság. Sokszor fo-
gok visszagondolni erre az osztályra.”

„Szeretek ide járni, a tanárokat nagyon szeretem 
és az órákat is. Sok barátra tettem szert. Mindenki 
egyéni és csodálatos a maga módján.”

Hit = Élet
Léleképítő gondolatok…
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– jó értelemben véve – irigykedve nézem a szol-
gálatot komolyan véve ministráló, szentleckét 
vagy könyörgést olvasó gyerekeket. Vajon tud-
ják-e, micsoda kegyelemben részesülnek?

Nem hogy szentmisét, de még csak templomot 
sem láttam belülről, kivéve, ha nagy ritkán es-
küvőre mentünk. Mígnem egyszer nagyanyám, 
minden szülői tilalom ellenére, elvitt az Irgal-
masok templomába betlehemet nézni. Sajnos 
nem jól sült el a dolog: féltem az ismeretlen 
épülettől, a benne lévő majdnem-sötétségtől, 
az életnagyságú képektől és szobroktól. Hiába 
volt a kivilágított betlehem a szép kis figurák-
kal, csak sírtam, hogy azonnal vigyen ki onnan. 

Arra is emlékszem, hogy kisgyerekként majd-
nem mindig, mindentől féltem: Rettegtem 
a betegségtől, a sötéttől, az egyedülléttől, az 
idegenektől, a haláltól, mindenféle boszorká-
nyoktól és szellemektől. Ma már tudom, miért: 
mert akkor még nem hallottam Istenről. Nem 
tudtam, hogy van valaki, aki mindig velem van, 
aki megoltalmaz, aki mindennél és mindenki-
nél erősebb, akit bármikor meg lehet szólítani, 
akinek mindig van ideje és kedve velem foglal-
kozni. Nem tudtam, hogy Istent megismerve 
nem kell félni soha többé semmitől.

Emiatt aztán borzasztóan rossz gyerek is voltam. 
Mindenkit bosszantottam, amikor és amivel csak 
lehetett. Válogatás nélkül csúfolódtam, szüntele-
nül gúnyoltam mindent és mindenkit. Igyekez-
tem minden nap minél többeket megbotránkoz-
tatni, tiszteletlen voltam a végtelenségig, ráadásul 
még a tanulás sem érdekelt. Mindez csak azért, 
mert nem hittem el nagyanyámnak, hogy van va-
laki, aki mindig mindent lát, aki minden cseleke-
detet feljegyez, aki előtt egyszer majd számot kell 
adni minden gonoszságról, amit mások ellen el-
követtünk. Gúnnyal válaszoltam a „Großmutter” 
minden térítési kísérletére. Egyszer arról mesélt, 
hogyan jelent meg szent Borbála a bányászoknak, 
hogy figyelmeztesse őket a tárnában leselkedő 
sújtólégveszélyre. Emlékszem, holmi kabaréjele-
netnek gondoltam az egészet, és hetekig hahotáz-
tam rajta, valahányszor eszembe jutott.

Ez a szörnyűséges ámokfutás egy csapásra ért 
véget, tizenhárom éves koromban, röviddel 
nagyanyám halála után. Akkor fel sem tűnt 
az időbeli egybeesés, de már régóta gyaní-
tom, hogy valószínűleg ő járt értem közben a 
mennyországban, kérve Istent, hogy segítsen 
megjavulnom. A hithez ugyan akkor még nem 
kerültem közelebb, ám a viselkedésem gyöke-
resen megváltozott, aminek mindenki örült, de 
velem együtt senki nem tudta az okát.

Hogy aztán tíz év múlva, huszonhárom éve-
sen végül hogyan és miért keresztelkedtem 
meg, az már egy másik történet, arról majd 
esetleg egy későbbi alkalommal ejtünk szót.

Vágyi Vata Mihály

Miért gyónjak? Bebújjak egy 
szekrénybe…?
Nem azért kell gyónni, mert eljött az ideje, hús-
vét van. Nem azért, mert kellemetlenül érzem 
magam, és szeretnék picit megnyugodni. Ezek 
fontosak lehetnek, de igazából keveset érnek. 
Azért gyónok, mert Isten szava indít bűnbá-
natra: „Térjetek meg! Higgyetek az evangélium-
ban!” – mondja Jézus. Tehát maga az Úr szólít 
fel a változásra. Igazából nem csak a fának a 
lombkoronáját kell nézni, hanem a gyökerét.  
A vihart nem érdekli, hogy milyen formásak az 
ágak, az számít, hogy milyen mélyen vannak a 
gyökerek,  és milyen erősek. Nekem személye-
sen az egyik legerősebb gyökerem a gyónás. 
Tíz éven keresztül kéthetente jártam gyónni. 
Másfél évvel ezelőtt azonban az Úr meghívott, 
hogy lépjek eggyel magasabb szintre: hetente 
gyónjak. Ez megalapozza az Istenbe vetett bi-
zalmamat. Egyszerű alapelv, de hiszem, hogy 
üdvösségre vezet!

Remélem, hogy a „Szárnypróbálgatók” c. ro-
vatban olvasható versem is segít neked, hogy 
elmenj gyónni, és teljes szívből befogadd Isten 
irgalmát, ami a pap feloldozást adó szavain át 
vár rád!

Cseh Péter Mihály atya
(római katolikus káplán)

www.csepeticspata.hu

az újjászerveződő rend az óvoda után az álta-
lános iskolát is újraindította. A templom las-
san megtelt gyerekhanggal. Sőt, ki is nőttük! 
Az egész iskola gyerekserege egyszerre nem 
fért be. Így a havi iskolamiséket a Belvárosi 
templomban tartjuk. Sajnos két éve a temp-
lom belső vakolata hullani kezdett, így azóta 

nem használjuk. 2013-ban a pécsi püspökség 
az intézményt fenntartó ciszterci rendnek adta 
a templomot. Reméljük, hamarosan felújítják, 
hogy újra dicsérhessük benne az Urat!

Bodogán Lászlóné, Erzsike néni

Gyermekként Jézus nélkül
Jól feladta a leckét a kérdés, hogyan éltem meg a 
katolikus hitet gyerekkoromban. Nem is tudok 
rá válaszolni, legfeljebb egy szóban: sehogy. Ér-
demesebb talán onnét megközelíteni a dolgot, 
hogy mi mindent veszítettem ezzel örökre, be-
pótolhatatlanul és jóvátehetetlenül.

Szüleim – akik katolikusok voltak, de vallásu-
kat nem gyakorolták – az egyéniesség bűvöle-
tében éltek. Apám elsősorban az emberi észben 
és intelligenciában hitt, a vallást anyámmal 
mindketten afféle babonának gondolták. Nem 
csoda hát, hogy engem a „majd ha felnő, eldön-
ti saját maga” elv alapján, a nagyszülők, roko-
nok rosszallásával mit sem törődve, meg sem 
kereszteltettek.

Csak most, bőven a negyvenen túl tudom meg-
fogalmazni, mi mindentől fosztott meg kisgye-
rekként a szüleim hibás döntése.

Először is vegyük az ünnepeket: csak nagy-
anyámtól hallottam azt a furcsa szót, hogy ad-
vent, ha megfeledkezve a tilalomról, elszólta 
magát. Így persze nem ismertem meg a rorá-
ték álmosan is meghitt hangulatát, a hajnali 
szentmise kegyelmeivel megszentelt téli napok 
szépségét sem. Nálunk szigorúan a Télapó járt 
Mikuláskor és karácsonykor egyaránt. Nem 
gyűjtöttünk jócselekedeteket, szó sem esett 
Miklós püspökről vagy a Kisjézusról, nem 
énekeltük a Mennyből az angyalt, senki nem 
beszélt a betlehemi istállóról és a három kirá-
lyokról, sőt még maga a Szenteste szó is szám-
űzve volt a család szótárából.

Húsvétkor ugyan izgalommal kerestem a 
fészkeket, a nyúl hozta ajándékokat – de az 
ünnep nem kötődött semmihez, semmit nem 
tudtam a nagyhétről, a nagypénteki keresztha-
lál és a húsvét vasárnapi feltámadás misztéri-
umáról, Jézusról és a megváltásról. Soha nem 
láttam feltámadási körmenetet, nem szórtam 
virágszirmot Úrnapján az Oltáriszentség előtt, 
nem hallgattam májusban lorétói litániát, a 
pünkösdről meg legfeljebb csak a rózsa jutha-
tott eszembe. 

Természetesen hittanra sem jártam, így gye-
rekként nem ismerhettem meg a jóságos Kele 
atyát sem, pedig az osztályunk ablakából éppen 
a templom bejáratára lehetett látni. Nem lehet-
tem részese annak a megilletődött, titkokkal és 
izgalmakkal teli várakozásnak, amivel a felejt-
hetetlen elsőáldozásra készül minden kisgye-
rek. Nem éltem át az első gyerekkori gyónás ko-
molyságát, nem tudtam, mit jelent kíváncsian 
tartani attól, hogy vajon milyen elégtételt szab 
ki a plébános bácsi a füllentésekért, csínyekért, 
az elmulasztott misékért, a türelmetlenül elha-
dart esti imákért. Hiszen még az imádságról 
is csak hírből hallottam, és így fogalmam sem 
volt, milyen jó reggel Istennek szentelni, és este 
imával megköszönni az egész napot.

Ismerőseim mesélik, hogy gyerekként hány-
szor unatkoztak a végtelennek tűnő vasárnapi 
szentmiséken. Nem értik, miért mondom azt: 
boldogok vagytok, hogy unatkozhattatok…  
A mostani vasárnapi osztálymiséken már-már 
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Felnőtt olvasóinknak ajánljuk Pál Ferenc:  
A szorongástól az önbecsülésig c. könyvét
Pál Ferenc pap és mentálhigiénés szakember. 
Sokak szerint az atya tiszta forrás, aki egysze-
rű szavakon át képes mély, bonyolult lélekta-
ni összefüggéseket megvilágítani, érthetővé, 
átélhetővé tenni. Sosem elégszik meg olcsó, 
közhelyszerű magyarázatokkal, minden téma 
mélyére ás. Nagyhatású, karizmatikus előadó. 
Papi pályafutásának kezdetétől tart előadásokat 
a pszichológia, a teológia és mentálhigiéné té-
makörében.

Legújabb könyve a magyar társadalomban 
sokakat érintő problémájáról szól, az önbecsü-
lés, önbizalom hiányáról, ami életünkre negatív 
hatással van. Ha nem is látszik rajtunk, mert 
minden lehetséges eszközzel igyekszünk leplez-
ni, a legtöbben a lelkünk mélyén nem hiszünk 
abban, hogy értékesek és szerethetők vagyunk.

Vannak problémák, amelyek megoldhatat-
lanok, mégis ezekkel való találkozás nyit meg 
olyan lehetőségeket, amik már a problémán 
túlmutatnak. A probléma nem tűnik el, de 
már nem olyan kínzó, nem olyan elviselhetet-
len számunkra, mert egyszerűen túlhaladtunk 
rajta. Egy viharhoz hasonlítanám ezt a folya-
matot: elindulunk felfelé egy mély völgyből, 
majd egy óriási viharral találjuk szembe ma-
gunkat. Ha át tudunk vergődni ezen, akkor 
odafönt a hegycsúcson napsütés és virágos rét 
vár minket. Csak a csúcsról lenézve láthatjuk, 
hogy a vihar nem csöndesedett le, de mi át-
vergődtünk rajta. A viharban úgy érezzük, 
áthatolhatatlan, kibírhatatlan, elviselhetetlen, 
mégis megoldottuk. Sajnos nem tudunk vég-
leg tábort verni a hegycsúcson, megint jön egy 
vihar. Ezek az élmények azonban szükségesek 
személyiségünk építéséhez, fejlesztéséhez, egy 
mélyebb tudatosság eléréséhez.

A könyv elsősorban belső sebzettségünkre, 
lelki hiányosságainkra, szorongásainkra ad 
gyógyírt. Az önbecsülés kiépítésében segít. 
Lehetséges válaszokat keres az élet nehézsé-
geire. Egyik alapvető kérdése: milyen lehető-
ségeink vannak felnőttként a bennünket ért 
igazságtalanságokra és az ezek által átélt szen-
vedésre pozitívan válaszolni.

Kedvcsinálónak néhány kiragadott téma a 
könyvből:

Engedélyezzük a tudást magunkról, szüleink-
ről és gyermekeinkről, hogy megismerhessük 
őket. Enélkül nem fogjuk megismerni önma-
gunkat sem.

A tanuláshoz együttérzésre van szükségünk 
a gyermekeink és önmagunk iránt.

(Amikor valaki a másikat bántalmazó em-
berré lesz, akkor tulajdonképpen a saját seb-
zettségét, traumáját ismétli meg.)

Fölfelé és ne lefelé válaszoljunk a családunk-
ban átélt sérelmeinkre, vagyis szüleinkkel nem 
rendezett kapcsolatainkat ne vigyük át a tár-
sunkra, majd a gyermekeinkre!

Abszurdnak tűnő viselkedésünknek meg-
van a kora gyermekkori előtörténete.

Ha annyira tisztelnénk a gyermekeinket, 
mint a szüleinket, akkor nagyon jó gyerekko-
ruk lenne.

Ahogyan önmagunkkal bánunk, nagyrészt 
úgy bántak a szüleink velünk.

Ismerjük meg szüleink életét, hogy a saját 
életünket élhessük!

Tanuljunk meg az agressziónkkal együtt és 
nem annak ellenében élni! Az agresszió a ha-
rag veresége. Elsősorban a megfelelő formájú 
harag megélését kellene engedélyeznünk és 
megtanulni önmagunknak.

Ne várjuk el, ne kényszerítsük ki a fölmen-
tést, a megbocsátást a gyermekeinktől! Önma-
gában rendezze el a szülő, a gyermekeit pedig 
hagyja szabadon dönteni!

A bűntudatot ne kerüljük el, ne hárítsuk az 
okát másra és főleg ne védekezzünk!

A gyermek egészséges felnövekedéséhez 
érzelemteli, biztonságot adó, szükségletekre 
figyelő, elfogadó, kölcsönösséget bátorító lég-
körre van szükség, aminek a gyümölcse az en-
gedelmesség.

Ajánlom a könyvet szülőknek, gyakorló pe-
dagógusoknak.

Szilágyi Csilla, Csilla néni

Olvasni jó!

Középpontban könyveid könyve!

Könyvajánló
Mindig legyen nálad egy jó könyv! 

Silvana Gandolfi: Az elveszett idő szigete
Ez a történet két lányról szól, Ariannáról és 
Gulileáról, akik eltévednek, és egyszer csak 
egy különös szigeten találják magukat. Vala-
miféle elvarázsolt szigetre jutnak, ahova az el-
veszett dolgok kerülnek. Ezen a szigeten nem-
csak eltűnt tárgyakkal és elvesztegetett idővel 
találkoznak, hanem elveszett emberekkel is. 
Amikor megérkeznek erre a szigetre, nagyon 
félnek, azonban később összebarátkoznak az 
ott élő gyerekcsapattal, és nagyon jól érzik ma-
gukat. Felfedezik a sziget rejtelmeit, kincseit, és 
megismerkednek a többi emberrel is. Egy nap 
azonban fény derül egy fontos dologra: a sziget 
komoly bajban van, ugyanis a Földön egyre ke-
vesebb ember „vesztegeti el” az időt, ezért csak 
fekete idő jut a szigetre. Ariannáék küldetése 
tehát, hogy visszamenjenek a Földre, és meg-
próbálják a lehetetlent…

Balog Dóra 7.b

G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket
A történet hősnője Anikó, aki családja ese-
ménydús életét tárja fel. Ebben a családban 
ugyanis mindig történik valami… Anikó ked-
venc kérdése, melyet sok embernek feltesz: 
„Mit csinálna, ha egy lovat találna a fürdőszo-
bában?” A lovat Kalafnak hívják, barna színű 
és jól áll neki, ha mosolyog. Megannyi vicces és 
kínos pillanaton keresztül kalauzolja végig az 
olvasót. Jókat kacaghatunk apa örökös küzdel-
mén a nagymamával és Klementinával, a roncs 
autóval, valamint Anikó harcán a tanárokkal és 
Róka Gizivel. Anikó a legnehezebb helyzetek-
ben is derűs és könnyed, egyedül a nagymama 
lehetséges elköltözése görbíti le a száját.

Csizmadia Luca 7.a

Vedd és olvasd a Szentírást!
„Isten megajándékozta Ádámot és Évát egy zöl-
dellő kerttel, amit egy folyó öntözött. Ott lak-
hattak, és ehettek minden termésből, egyedül 

a kert közepén álló fa gyümölcséből volt tilos 
szakítaniuk.

Isten nap mint nap beszélgetett velük. Barát-
ságban, boldogan éltek.

De volt abban a csodaszép kertben egy kí-
gyó! A kígyó addig-addig faggatta Évát a til-
tott fa gyümölcséről, míg az lassanként na-
gyobbnak és ízletesebbnek tűnt az asszony 
szemében, mint bármelyik fa termése.”

Ugye tudod, mi következett ezután?
Szerintem a teremtésről, a kiűzetésről, Jézus szü-
letéséről és a tanítványok izgalmas életéről még 
sehol sem olvashattál ilyen könnyen érthető, élve-
zetes szövegeket, mint Sally Ann Wright és Carla 
Manea 101 történet a Bibliából című könyvében.

Ha megkéred anyut vagy a nagyit, biztos 
örömmel olvas fel Neked esténként elalvás 
előtt egy-egy fejezetet, mert a hatalmas, gyö-
nyörű képek őket is magukkal fogják ragadni!

Ha pedig már Te is tudsz olvasni, egészen 
biztosan rabul ejt majd a sok színes illusztrá-
ció, ami szinte körülöleli a jól követhető, izgal-
mas elbeszélések folyamát.

Jó barangolást kívánok a Szentírás történe-
teiben!

Eszter néni

Könyvajánló 11-99 éves zenebarátoknak

Bernard Deyriés – Denys Lemery – Michael Sadler: 
Rajzos zenetörténet 
A Zeneműkiadónál megjelent könyv képre-
gény formában mesél a különféle zenei stílu-
sokról, nem éppen fukarkodva a szórakoztató 
helyzetekkel a képeken. Lapjain egy jópofa 
madár kalauzolja végig az olvasót a történe-
lem különböző korszakain, bemutatva, milyen 
zenét írtak és játszottak akkoriban. Tollas kí-
sérőnknek mindenhez van hozzáfűznivalója, 
melyből kiderül műveltsége és humorérzéke. 
Számos olyan érdekességgel megismertet a 
könyv, amiről még a zeneiskolában is ritkán 
hallunk.

Ajánlom a könyvet a zenekedvelő szülőknek, 
nagyszülőknek is. Jól fognak szórakozni…

Szabó Anikó, Anikó néni
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idős hölgyek útmutatásával sikerült kiraknunk a 
képünket, holott azt hittük, majd mi leszünk az 
ő segítségükre.

Hatalmas öröm volt látni, mennyire beara-
nyozta ez a pár aprónak tűnő gesztus a szociá-

lis otthonban élők egy napját, szép emlék lesz 
belőle, talán több is annál…

Lovász Vivien, Péter Alexandra  
(Kis Szent Teréz csoport)

Hóhelyzet…
A leghosszabb utam hazáig

Március 14-én, csütörtökön nagyon hosszú 
napnak néztem elébe. Az „időzített” hókrízis 
miatt négy és fél órás utazásomból negyvenhat 
óra lett.

Kálváriám már reggel kezdődött. Tanítás 
után nem tudtam visszamenni a kollégiumba. 
Minden percem ki volt számolva, matrózblúz-
ban, szoknyában és csizmában, hátamon a tú-
razsákommal csörtettem le, szakadó hóesés-
ben a pályaudvarra. A 14 órakor induló győri 
járat zsúfolásig megtelt, de valahogy feljutot-
tam nővérem mellé. Székesfehérvár után már 
csak araszolva tudtunk előrébb jutni. Számí-
tottam késésre. 19.30-kor nővéremmel azon 
poénkodtunk, hogy már rég otthon lehetnénk. 
22 órakor megérkezett a katasztrófavédelem 
két embere. Tájékoztattak bennünket a kriti-
kus helyzetről és kérték, hogy senki ne hagyja 
el a buszt. Ez már tiszta katasztrófahelyzet volt! 
Mindenki éhes, szomjas volt, a mobilok leme-
rültek, a „folyóügyek” is problémát jelentettek. 
Éjfélkor az „utazás” viszontagságait nagyon 
jól kezelő buszsofőrünk felajánlotta, hogy 
nézhetnénk filmet. Ez jó ötletnek bizonyult. 
Mindenki a maga módján viselte a kialakult 
helyzetet. A rádióban folyamatosan hallgattuk 
a híreket, és több-kevesebb sikerrel aludtunk 
is. Március 15-én hajnalban csak araszolgatva 
jutottunk előre. 7 óra tájékán Magyaralmás-
hoz érkeztünk. Az ottani emberek saját elhatá-
rozásukból megpróbáltak minket bejuttatni a 
faluba. Mi, a buszban ülők, már kétségbeesve 
vártuk megmentőinket, akik hótolóval felsze-
relt John Deere-lekkel érkeztek. Egy nappal a 
pécsi indulásunk után, kb. 14 órakor értünk 

be a községbe. A Községházban szállásoltak el 
bennünket. Ami ott fogadott minket, az szív-
melengető volt. Nem túlzok, ha azt mondom, 
minden volt, amire szükségünk lehetett. Meleg 
tea, kávé, finom ételek, meleg ruhák, pokrócok. 
A magyaralmásiak mindenben segítettek a fá-
radt, éhes, szomjas, megtört utasokon. Teámat 
kortyolgatva figyeltem az ottaniak gondosko-
dását. Egyszer csak eltörött nálam a mécses. 
Azonnal körém gyűltek, és megkérdezték, mi 
a baj, nyugtatgattak. Többen is felajánlották, 
hogy náluk tölthetjük az éjszakát. Nővérem-
mel egy háromgyermekes anyukához kerül-
tünk. Az egész család pátyolgatott bennünket, 
beszélgettünk, társasoztunk, szinte úgy érez-
tem magam, mintha egy nyaraláson lennék. 
Egy nagyon izgalmas nyaraláson. Még egy 
éjszakát töltöttünk itt, nagyon jól aludtunk. 
Másnap reggel kedvesen búcsúztattak, és ne-
kivágtunk a hazafelé vezető útnak. Az utat 
csak egy hosszú kamionsor nyújtotta meg.  
A hangulat nagyon jó volt, ahányszor elértünk 
egy menetrendben lévő megállót, sofőrünket 
tapssal díjaztuk. Győrbe jutva már nagyon iz-
gatottak voltunk, örültünk, hogy célba értünk. 
A buszpályaudvaron aggódó hozzátartozóink 
vártak ránk.

Így történt, hogy 46 óra elmúltával – már-
cius 16-án- érkeztünk meg Pécsről Győrbe. 
Mindent összevetve fárasztó, izgalmakkal teli, 
és egy kicsit kétségbeejtő volt ez az út. Még 
mindig látok ismerős utastársakat hazafelé a 
buszon.

Ezúton is megköszönöm sofőrünknek, hogy 
még a jég hátán is hazavezetett minket! Leg-
főképpen a magyaralmási segítőkész, lelkes, 
és nagyon kedves embereknek és a nekünk 

„Ciszter szeretlek” én is…
 diákkonferencia kollégistánk szemével

2013. január 25. és 27. között rendezte meg a 
székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimná-
zium az első ciszterci diákkonferenciát, mely-
nek célja a rend által fenntartott intézmények 
közötti kapcsolat elmélyítése volt.

Péntek délután érkeztünk Székesfehérvárra, 
ahol a tanárok és a diákok nagyon kedvesen 
fogadtak bennünket. Rövid tájékoztató és az 
elszállásolók bemutatása után körbevezettek 
minket az iskola épületében, azután pedig 
moziba mentünk. Az estét a székesfehérvári 
gimnázium színes, kulturális műsora zárta.

Szombat reggel az iskolában gyülekeztünk, 
ahol köszöntőt mondott Orosz Ágoston, a he-
lyi iskola igazgatója, Balsay István, a Ciszterci 
Diák szövetség elnöke és Előd atya, a gimnázium 
spirituális vezetője. A köszöntők után sétáltunk 
a városban, megtekintettük a püspöki palotát, a 
Hiemer-házat, az órajátékot, és több múzeum-
ban is jártunk. A városnézést egy finom ebéd kö-
vette, majd a szórakozás helyét átvette a munka. 
Az iskolák bemutatkozása következett.

Elsőként a házigazda, a székesfehérvári 
Ciszterci Szent István Gimnázium, majd a 
Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma, 
a Ciszterci Nevelési Központ, az egri Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnázium, végül pedig a 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium mu-
tatkozott be. Minden intézmény részletesen 
beszámolt iskolájának programjairól, diák-
önkormányzatának munkájáról. Ezt követte 
maga a konferencia, ahol a közös jövővel kap-
csolatos terveket vitattuk meg.

A barátkozásra nagyon jó lehetőséget kínált 
egy csapatverseny és az esti bowlingozás. Va-
sárnap reggel szentmisén vettünk részt, majd 
hosszas búcsúzkodás után hazaindultunk.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, 
kedves ismerősöket, jó barátokat szereztünk. 
Biztosak vagyunk benne, hogy ennek a kez-
deményezésnek lesz folytatása, és legközelebb 
egy másik városban, egy másik ciszterci intéz-
ményben találkozhatunk.

Viluth Réka (Kis Szent Teréz csoport,  
kollégiumunk lakója)

Szeretetszolgálat
Márciusban a Prohászka Ottokár Szociális Ott-
hon lakóit látogattuk meg, Éva néni és Ibolya 
néni kíséretében.

A természet ébredését az általunk oly nagy 
gonddal kiválasztott, csodálatos élénk színek-
ben pompázó árvácskák jelképezték. A szívün-
ket pedig a gyönyörű versek és vidám dalocskák 
öltöztették tavaszba. A kezdeti apró félelmeinket 
az idősek kedvessége és közvetlensége hamar 
eloszlatta. A közös játék mindenki számára 
nagyon sok vidám pillanatot szerzett. A kira-
kós első látásra könnyűnek tűnhet, ám ezen a 
délutánon ez a feltételezés megdőlni látszott… 
Felettébb mókás volt számunkra, hogy végül az 

Kol(l )ibri
Élet a kollégiumban
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Boldogságban úszva…
Apáczai úszókupa

2013. február 11-én vettem részt a kollégiumok 
közötti úszóversenyen kollégista társammal, 
Pallai Flórával. Kezdetben izgultunk, hogy mi-
lyen lesz a felhozatal, hiszen nyerni szerettünk 
volna. Éva nénivel eltöltött kalandos utunk so-

rán végül sikeresen megérkeztünk a helyszínre. 
Meglepően kevesen voltak akkor még ott. Majd 
összegyűltünk, teljes lett a létszám, regisztrál-
tunk és kezdetét vette a versengés. A szervezők 
nagyon barátságosak voltak, így vidáman zaj-
lott le az este. Flórával mind a négy verseny-
számban indultunk. Összességében 4 arany, 
2 ezüst és 1 bronzérmet hoztunk el, valamint 
a kupát. Végül elértük a magunk elé kitűzött 
célt, így boldogan és büszkén tértünk vissza a 
kollégiumba.

Kovács Klaudia (Szent Johanna csoport)

Tollforgató talentumok…
Madarász Kincső, kollégistánk írása:

Tavaszi szonett

Ím kizöldellett hát újra az ág,
Gyönyörű tavasz van ismét.

Új lombjukba burkolóznak a fák,
És közöttük megbújik egy kis rét.

Ez apró zug elzárva a világtól,
Csendes, s nyugodt, hol béke honol.
Megvéd a mindennapok viharától
Itt csak méh döng, és virág bomol.

Bíborszínű lepkeszárnyak,
Látszanak a lombon át,

Nem takarják őket ágak,

Hallani lantot, zongorát,
S hol ágat érintenek rovarlábak,

Csendülnek ezüst-hangú fuvolák.

Az Isten körútja
Egyik alkalommal Isten nagyon elkezdett unat-
kozni a mennyországban. Már minden szüle-
tendő gyermeket tökéletesre formált, minden 
szép szerelmet és házasságot szentesített, min-
den gyászoló családnak erőt adott, nem volt 
több dolga. Gondolta magában, hogy lemegy a 
Földre. Régen járt lent személyesen. Szólt Szent 
Péternek, hogy vigyázzon mindenre, felügyelje 
az angyalokat, akik elvesztik néha a figyelmü-
ket, főleg ha Isten nincs ott. Felöltötte emberi 
alakját, majd megkezdte utazását. Az első hely, 
ahova ellátogatott, egy templom volt. Neki nem 
volt szüksége gyónásra vagy szentségimádásra 
vagy a saját magában való hitének megerősíté-
sére, de azért benézett egy misére. A hátsó sor-
ban egy kék kabátos hölgy ült. Isten tudta róla, 
hogy most van itt először. Semmit nem ért, 
semmit nem értékel a szentmiséből, de a nagy-
apja nagyon beteg, ezért jött el a templomba. 
Előrébb ment Isten, és leült egy néni mellé, akit 
minden héten lát a misén. Esetenként kétszer 
is. Leült hát, majd rámosolygott. A néni viszo-

szállást adó Borsos családnak! Köszönet az 
utastársaknak is, hogy segítettek túlélni ezt a 
katasztrofális utazást!

Sokszor eszembe jut ez a kalandos utazás.
Erdősi Szabina (Szent Veronika csoport)

Mindenki jó valamiben…

Ki? Mit? Tud?
Ahogy már hagyománnyá vált az évek során, 
idén is megrendezésre került az intézmény falai 
között a Ki? Mit? Tud? - a versenyen a kollégi-
um lakói összemérhették tehetségüket az egyes 
kategóriákban, mint például: ének, vers- és pró-
zamondás, rajz és így tovább. A vetélkedőn el-
bírálásra került minden kategória első, második 
és harmadik helye, továbbá néhány különdíj is. 
Az élmény és a jó hangulat mellett nem kevésbé 
volt örvendetes a zsűri elnökének, Sándor Péter 
színművésznek a  személye, akit a lányok már 
most szeretettel visszavárnak a következő évi 
Ki? Mit? Tud?-ra is.

Keszkenyős Ivett (Szent Bernát csoport)

Bibliaismereti vetélkedő

2013. március 20-án került immár harmadik 
alkalommal megrendezésre a bibliaismereti 
vetélkedő, melyen a Református Gimnázium, 
a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és 
Kollégium és a CNK Szent Margit Kollégiu-
mának három fős csapatai mérhették össze tu-
dásukat. Feladatlap megoldásával, különböző 

művészeti alkotások képről való felismerésével 
és kreativitást igénylő feladatokkal dolgoztuk 
föl Jézus szenvedéstörténetét. A megoldásokat 
három  tagú zsűri ellenőrizte, melynek tag-
jai Grósz Bettina kollégiumi nevelő, Bodogán 
László atya és Nagy Norbert atya voltak. Kivá-
ló eredmények születtek, és a versengés izgal-
mával közelebb kerülhettünk egymáshoz és a 
Szentíráshoz.

Vadász Viktória  (Kis Szent Teréz csoport)

Sportban jó…
Apáczai röplabdakupa

Március 20-án ért véget az idei pécsi kollégiu-
mok közötti röplabdabajnokság. A megméret-
tetésre koedukált csapatok jelentkezését várták. 
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Fiú-
kollégiumával közösen mi is neveztünk. Ösz-
szesen hat pécsi kollégium csapata vett részt a 
bajnokságban. Hétről hétre mértük össze tudá-
sunkat különböző ellenfeleinkkel. Eleinte még 
voltak bizonytalanságaink, de utolsó meccsünk 
végére kiválóan összeszoktunk. A fiúk tapasz-
taltsága remekül párosult a lányok tehetségével. 
A szoros mérkőzések végül pazar eredménnyel 
végződtek. Három nyertes, két vesztes meccsel 
zártuk a bajnokságot, ami a III. helyre volt ele-
gendő. Büszkék vagyunk a csapat tagjaira!

Schmidt Klaudia (Kis Szent Teréz csoport)
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teni. A választás tehát Wass Albert: Honvágy és 
Reményik Sándor: Kövek zsoltára című versek-
re esett. Kezdtem is tanulni szorgosan, majd a 
verseny előtti napon megtudtam, hogy rajtam 
kívül még egy gyerek is képviseli a kollégiumot 
a versenyen. Örültem, hogy nem egyedül me-
gyek, és még jobban mikor megtudtam, hogy 
ki az. A társam, akivel mentem, Erdősi Szabina 
volt. Már ismertük egymást látásból, hisz egy 
iskolába járunk. 2013. február 21-én elindul-
tunk hát Tamara nénivel. Bevallom őszintén, 
izgultam. Nem nagyon vall ez rám, de most 
valahogy mégis megesett. Busszal mentünk a 
Református Kollégiumig. Korábban odaértünk, 
így hát mi lettünk az elsők, akik megérkeztek. 
Az 1. fordulóban Wass Albert, a 2. fordulóban 
egy határon túli költő versét kellett elmondani. 
Én az egyes és hármas sorszámot húztam, 
Szabina pedig a 11-es és négyes számot. Örül-
tem, hogy hamar sorra kerültem, hisz nekem 
előbb el kellett jönnöm az esti színház miatt. 
Mikor láttam a versenyzőket, a zsűrit, a kö-
rülményeket, nagyon megilletődtem. Vártam, 
hogy mihamarabb fellélegezhessek. A két for-
duló között megkoszorúztuk Wass Albert szob-
rát. Elég érdekes volt hóesésben, hidegben ko-
szorúzni, de nekem így még izgalmasabb volt. 
Utána volt büfé és végül következett a második 
forduló. Megbeszéltük, hogy a szabadon válasz-
tott vers elmondása után eljöhetek, de megvár-
tam és végighallgattam Szabina versét, ezután 
indultam vissza a kollégiumba.

„Hogy érezted, hogy sikerült? – kérdésre a 
válaszom – Nem tudom, de szerintem voltak 
nálam jobbak.” Színházba indulásom előtt Ili 
néni kopogott be hozzám, hogy várnak a taná-
riban, mert Tamara néniék is visszaértek. Hú! 
Nagyon izgatott voltam. Kaptam egy emlékla-
pot és egy kőtáblát, amin a verseny neve, idő-
pontja mellett egy Wass Albert idézet is volt: 
„A kő marad!” Amikor a kezembe fogtam az 
emléklapot, kívülről örültem, de belülről nem. 
Kicsit elkeseredtem, hogy nem nyertem sem-
mit. Bár mindig mondják, hogy a részvétel a 
fontos…

Egyszer csak megszólal Tamara néni: Annács-
ka, hoztunk neked még valamit. Egy oklevelet és 

egy könyvet láttam a kezében. Leginkább arra 
voltam kíváncsi, hogy milyen eredmény van az 
oklevélre ráírva. Átvettem, s mit látok rajta: Soós 
Anna a Wass Albert versmondó versenyen I. he-
lyezést ért el. Meglepődtem, és örültem is egy-
szerre. Szóval kifejezhetetlen érzések kavarogtak 
bennem. Végül is sikerült folytatni a „láncot”.

Örömmel mentem színházba, és remélem, 
hogy a jövőben is folytatódik ez a sikersorozat.

Soós Anna (Szent Borbála csoport)

Lényeg, hogy legyünk ott…

JelenLét
Míves Mag Műhely kiállítása  
(2013. január 21.

Vendégkönyv…

„…A művészet nem az, amit annak kineveznek. 
A művészet az, amiben benne van az ember, az 
élet és a szellem! A művészetet csak lélekkel lehet 
művelni. Ez a kiállítás pontosan erről tesz tanú-
ságot.”

Dr. Horváth István, pécsi nagyprépost

„Kedveseim!
Szívem, lelkem örül, ha ilyen csodákat látok, és 
feltöltekezem velük. Köszönöm nektek!”

S. Bogáthy Zsuzsa

nozta. Később Isten elkezdte hallgatni a misén 
lévők gondolatait. Ez volt az egyik kedvenc 
szórakozása, mindig izgalmas dolgok derül-
nek ki ilyenkor. A kék ruhás hölggyel kezdte. 
„Nem mintha értenék ebből valamit, de ha ettől 
meggyógyul a nagyapám, akkor eljövök minden 
nap.” Majd a néni gondolatait kezdte hallgatni. 
„A húst kicsit megsütni, a répát épphogy meg-
főzni és 180 fokra be a sütőbe. De valami hiány-
zik. Mi hiányzik? Nem ilyen szokott lenni. Hogy 
csináljam?” Isten elszomorodott. Ránézett, és 
halkan odasúgta úrfelmutatás közben: „Olvassz 
rá sajtot, Rita! Azt hagytad ki.” A néni értetlenül 
nézett rá. Isten keresztet vetett, letérdelt, majd 
távozott a templomból. Tudta persze, hogy 
Ritának azért volt mindez fontos, mert rég nem 
látott fia érkezik haza, és neki szánta ezt a va-
csorát. Azt azonban akkor sem hitte, hogy mise 
közben kell mindezt átgondolni.

Következő útja a piacra vezetett. A piac kö-
zepén egy bácsi ült, és bágyadt, száradt, csú-
nyácska virágait próbálta árulni. A mellette 
ordítozó árusoktól senki nem hallotta meg 
hívogató szavait: „Tessék virágot venni, tessék 
csak!” Isten megszánta őt, elvett egy virág-
csokrot, majd zavartan kutatni kezdett a zse-
bében. Pénzmagot nem hozott a mennyből. 
Teljesen elfelejtette. A bácsi ránézett, és azt 
mondta: „Hagyja csak, tessék odaadni a kedves 
feleségének, hadd örüljön neki!” Isten megfog-
ta a virágcsokrot, végighúzta a többi kókadt 
csokron. Azok egytől egyik kivirultak. Isten 
látta, hogy ez jó. Későre járt. Egy játszóteret 
szeretett volna még látni, ezért betért a köze-
li faluba. A játszótéren egy kislány sikított, és 
mezítláb szaladt végig az udvaron. Mögötte 
egy szőke kisfiú nevetve futott, kezében egy 
undok békát lóbálva. „András hagyd abba! 
Neked adok bármit, csak tedd le azt a gilisztát! 
Hagyj békén!” „Ne butáskodj, Edina! Nem kell 
tőled semmi, csak a hajadba akarom tenni a gi-
lisztát. Hallod?! Semmi nem kell, csak hogy ez a 
csúnyaság rajtad legyen!”

Isten elmosolyodott. Ha tudná ez a kisfiú, 
hogy milyen butaságot mondott. Huszon-
három év és tizenkilenc nap múlva egy szép 
májusi napon nem is akármit kér majd a kis-

lánytól! Megkéri a kezét! Sőt, azt is tudta, 
hogy ha a kisfiú tovább szalad ilyen felhőtlen 
kacajjal, akkor el fog esni.

Ezután Isten visszatért a mennyországba, 
átvette Szent Pétertől a feladatokat, leült, és 
hallgatni kezdte az esti imákat.

„Istenem, köszönöm, hogy a nagyapám job-
ban van!” „Istenem, köszönöm, hogy ilyen jól 
sikerült a mai vacsora, és a fiam épségben ha-
zaért!” „Istenem, köszönöm, hogy ma annyi 
virágot el tudtam adni, hogy tejet is vehettem 
a vacsorához!” „Istenem, kérlek, anya ne ha-
ragudjon, amiért elestem és kiszakadt a nad-
rágom! Ha ez mind a giliszta miatt van, akkor 
bocsánat, azt hittem, szereted a gilisztákat, mi-
vel őket is te csináltad. Vagy az volt a baj, hogy 
ijesztgettem vele a lányokat? Mert azt is sajná-
lom most már. Aludj jól, Istenkém!”

Bencze Zsófia (Kis Szent Teréz csoport):

Van, akinek szóban jobban megy…

Wass Albert szavalóverseny
Egy szép délutánon Vali néni bekopogott a szo-
bánkba. Sejtésem sem volt, hogy mit szeretne, 
ezért kíváncsian hallgattam végig. Ezt a kérdést 
intézte felém: „Lenne kedved Wass Albert sza-
valóversenyre menni?” S az asztalomra tette a 
Református Kollégium felhívását. Hát, őszin-
tén megvallva, én még nem hallottam semmit 
erről a versenyről, de gondoltam én „Miért is 
ne?”, így hát igent mondtam. Két verssel kellett 
készülni a szavalóversenyre. Egy Wass Albert 
és egy határon túli magyar költő versével. Ki-
csit furcsán éreztem magam, hogy nem tudok 
semmit erről a versenyről, és az interneten sem 
találtam mást, csak a felhívást. Hát, gondoltam 
én, megnézem a CNK honlapján az előző évek 
versenyeredményeit. Láttam én a versenyt min-
den évben, de a legfeltűnőbb számomra az volt, 
hogy az eddigi években mindig a mi kollégis-
tánk nyert. Hú – gondoltam –, de szeretném, 
hogyha ez a lánc nem szakadna meg, és az én 
nevemmel folytatódna. Égett is bennem a sze-
replésvágy, így hát azonnal elkezdtem verseket 
keresgélni. Nagyon sok verset találtam, ami tet-
szett, és csak az utolsó pillanatban tudtam dön-
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körülmények között is tájékozódni tudjatok a 
világban, hogy egyáltalán tovább tudjatok in-
dulni a számotokra előkészített úton? Erre a 
sok-sok kérdésre mind a saját szívetekben ta-
láltok választ, és bíznotok kell abban, hogy a 
legtöbb kérdésre a felelet egy egyszerű igen lesz.

Most eljött a pillanat, mikor itt hagytok min-
ket, és kiléptek a nagybetűs életbe, ahogy azt 
mondani szokás. Kicsit irigykedve, mégis féltő 
szemmel nézek most rátok. Mától egyre in-
kább csak magatokra kell támaszkodnotok, új 
akadályokat kell átlépnetek, és lesz nehezebb 
gondotok is, mint egy kémia  dolgozat meg-
írása legalább kettesre. Mostantól nem vesz 
körül benneteket kollégiumunk szeretete és 
nevelőink aggódó tekintete. Nos, úgy látszik, 
ez az élet rendje. Mindig máshová kerülünk, 
és mikor már megszoknánk és megszeretnénk 
új helyünket – újból mennünk kell. Négy éve 

még kis gólyák voltatok. Most ballagtok. Négy 
év nem hosszú idő. De remélem, majd csak a 
szép dolgok maradnak meg emlékeitekben, 
örömmel néztek vissza, és sosem felejtitek el, 
honnan indultatok, és mennyi mindent tette-
tek azért, hogy eljussatok idáig.

Hiányozni fogtok, még ha nem is gondol-
játok. Még akkor is, ha néha próbáltunk bor-
sot törni az orrotok alá. Nehéz lesz jövőre a 
helyetekbe lépni, de mindent megteszünk az 
ügy érdekében, és ígérem, mi is megpróbáljuk 
rendre inteni az új diákokat. Ezúttal évfolyam-
társaim nevében is kijelenthetem, emléketeket 
örökké őrizni fogjuk, és a zászlót, amit ti vitte-
tek eddig, mi is büszkén magasra tartjuk majd. 
Sok sikert kívánunk nektek az érettségin és az 
azt követő időszakban!

Schmidt Klaudia (Kis Szent Teréz csoport)

Kimagasló eredmények
Apáczai úszókupa, I. helyezés

Megyei anyanyelvi és helyesírási verseny,  
I. és III. helyezés

Wass Albert szavalóverseny, I. helyezés

Litera-Túra olvasómozgalom, II.- III. helyezés

Egyházi kollégiumok közötti Bibliaismereti verseny, 
I-II. helyezés

Megyei versmondó verseny, III. helyezés

„Pécs és környéke” megyei helytörténeti vetélkedő,  
I. helyezés

„Hajnóczy”kollégiumok közötti kézilabda kupa,  
II. helyezés

„Hajnóczy” kollégiumok közötti kosárlabda kupa,  
I. helyzeés, megnyertük a kupát!

Mindenkinek gratulálunk! 
(pontos eredmények honlapunkon…)

Kilépvén a nagybetűsbe… 

Ballagó kollégistáink
Kinek hat, kinek öt az a „bizonyos négy év”, amit a 
kollégium falain belül eltölt egy átlagos gim-
nazista. Különböző helyekről, eltérő szokások-
kal érkeztünk, és arra már ittlétünk első pil-
lanatától kezdve rájöttünk, hogy a sváb, a tót, 
és a horvát milyen nehezen fér meg egymás 
mellett, és hogy milyen más is az itteni élet az 
eddigiekhez képest.

A kollégiumi évek során meghatározó ba-
rátságokat kötöttünk, és felejthetetlen élmé-
nyeket szereztünk. Csak hogy néhány példát 
említsünk:

◆ Hogyan is kell kibírni a csütörtök estéket, 
amikor már csak a morzsa és a szalvéta 
van a dobozokban?

◆ Miért oly fontos éppen este tíz óra után 
az élet nagy kérdéseit megvitatni, akár az 
éjszakai nevelőket is bevonva

◆ És, hogy megfagyva bár, de törve nem él-
tük túl a meleg víz hiányát.

Ittlétünk krónikája nem más, mint számta-
lan sztori, amelynek főszereplői a Tyúkanyó 
és csibéi, avagy Vali néni és a 2-es csoport ka-
landjai. Kis túlzással kijelenthetjük, nem múlt 
el úgy hónap, hogy nálunk ne történt volna 
valami: ünnepségek és megemlékezések, ame-
lyeknek gyakori fellépői voltunk, színesítettük 
a kollégium kulturális életét, versenyek, ame-
lyeken eredményesen szerepeltünk, csoport-
foglalkozások, amelyeken Vali néni igyekezett 
„érdekfeszítő” témákkal előállni, megérdemelt 
kimenők és kirándulások, amelyeken sikerült 
kicsit kiszakadni az iskolai életből, és olykori 
gubancok, amiket, többé-kevésbé, de mindig 
sikeresen elsimítottunk.

Mindazt, amire ittlétünk alatt szert tettünk, 
magunkkal visszük útravalónak, még ha el is 
hagyjuk szeretett kollégiumunkat.

A 120-as szoba lakói: Keszkenyős Ivett,  
Szieber Barbara, Erb Franciska (Szent Bernát csoport)

Ui.: Nehéz itt hagyni a régit, a megszokottat, a 
szeretettet…

Kedves Végzőseink!
Ismét eltelt egy év. Tavaly még Ti díszítettétek 
a folyosókat, Ti gyűjtöttétek a rengeteg virá-
got, és Ti vártátok a legjobban, mikor mehet-
tek már végre haza. Most itt vagyunk újra, 
de Ti vagytok díszben, virágok, ajándékok 
között, és mi készültünk nektek. Nektek szól 
a ballagási dal, értetek öltöztünk fel ünnep-
lő ruhánkba, és megtettünk mindent, hogy 
ez a ballagás emlékezetes, megható, még-
is vidám legyen. Reméljük, sikerült elérni. 
Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek szá-
motokra ezek az évek? Mit kaptatok a négy év 
során? Milyen emberekké váltatok? Meg tud-
tok-e majd felelni a kihívásoknak? Kaptatok-e 
elég hitet, megerősítést, szeretetet ahhoz, hogy 
mindenkor meg tudjátok állni a helyeteket? 
Tudjatok helyesen és bölcsen dönteni, amikor 
az szükséges. Szereztetek-e elegendő tudást, 
ismeretet, hogy el tudjatok igazodni az útvesz-
tőkben, hogy a bizonytalan, viszontagságos 
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Aknakereső
Az ábra 12 mezője egy-egy aknát rejt. Az egyes 
mezőkben lévő számok a körülötte (közvetle-
nül alatta, fölötte, mellette és átlós irányban) 

található aknák darabszámát jelzik. A számmal 
jelzett mezőkben akna nem található. Helyezd 
el az ábra mellett található aknákat!

Ugye nem lesed meg előre 
a megoldást?!

Az oldal szerkesztője, Marika néni

 Kacagó osztály

Jó osztály a mi osztályunk,
Nagy vidámság van minálunk.
Anita néni kiabál,
A rövid haja égnek áll.
(…)
Aztán jön az óra vége,
Mindenki játszhat kedvére!
A gyerekek mind rohannak:
Vágjunk neki az udvarnak!

Rudolf Eszter (3.a)

Tavasz

Kivirul az ég,
s a mennybolt kék selymén
madarak százai lengetik
fáradhatatlan szárnyuk.

Kivirul a talaj,
s a föld barna takaróján
állatok ezrei örvendeznek,
hogy újra itt a tavasz.

Kivirul a rét,
s a fű zöld selymén
a hóvirágok föl- fölemelik
szelíd, fehér fejük.

Ámulj el, bámulj el
zöld selymén a fűnek,
kék selymén az égnek,
melyek nélkül nem lenne élet.

Simara Dávid (6. a)

A kisvirág

Kisvirág
fenn a hegytetőn,
álmodik, ha a tavasz jő.

Szeretnék
felhőben ülni,
magasra, ó, felrepülni!

Egy felhő a közelben jár,
azt mondja:
„De hát kisvirág,
Engemet az óceán vár.
Nem jöhetsz Te oly messzire,
otthonod a hegy teteje.”

Kisvirág
fenn a hegytetőn,
álmodik, ha a tavasz jő.

Szeretnék
mindig maradni,
otthonom sosem elhagyni.

Vágyi Adelheid (7. b)

Meztelenül

Kivérzett
egy seb.

Elült
egy vihar.

Egyedül
te vagy
olyan hatalmas,
hogy hiányodban is
jelen vagy.

Cseh Péter Mihály, (gyóntató atyánk) 
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Szárnypróbálgatók
Válogatás kicsi és nagyobbacska „családtagjaink” 
írásaiból

Rejtvényoldal
Törd a fejed!
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A 2012-2013-as tanévben intézményünk gyer-
mekei rengeteg versenyen, megmérettetésen 
vettek részt. Felsorolni is hosszú volna… Ovisa-
ink, iskolásaink, zeneiskolásaink és kollégistáink 
is számtalanszor mutathatták meg, mennyi kin-
cset, gazdagságot őriznek önmagukban, és mire 
képesek akkor, ha nem sajnálják sem az időt, sem 
az erőfeszítést azért, hogy Jóistentől kapott talen-
tumaikat kamatoztassák, és tökéletesítsék. Ne fe-
lejtsünk el hálát adni mindazért, amit ajándékba 
kaptunk. S hogy fel ne fuvalkodjunk sikereink lát-
tán, rovatunkban nem nevezzük nevén legsikere-
sebben szereplő gyermekeinket. Egyszerűen csak 
felsoroljuk, hogy milyen sok versenyen álltunk 

helyt, hisz intézményünk honlapjáról részletesen 
tájékozódhatunk a pontos helyezésekről. Nem 
emelünk ki senkit, s így biztosan nem hagyunk ki 
senkit sem, aki pedig fontos lett volna… bár lehet 
ugyan, hogy helyezést nem ért el, de részt vett, és 
a legjobbat hozta ki önmagából… És ez az, ami 
igazán számít… Csodálkozzunk rá a környeze-
tünkben élő „ember-csodákra”, akár van kezük-
ben oklevél, érem vagy kupa, akár nincs…

Akiknek viszont van, azoknak szívből 
GRATULÁLUNK! 
Őszinte elismerésünk felkészítő tanáraiknak is!

Versenyek, amiken sikeresen szerepeltünk:
Óvodánk, avagy miből lesz a cserebogár? 

Rajzpályázat a „Hit éve” kapcsán
Kétszeresen aranyérmes ovis uszónk is van!
És még ki tudja, mi mindent tartogatnak szá-
munkra a jövőben csemetéink!  Egyelőre azonban 
hagyjuk őket játszani…

Iskolánk
•  Katolikus iskolák közötti Dugonics matematika 

verseny, országos döntő
•  Regionális  Jedlik fizika versenyen tovább ju-

tottunk az országos döntőbe
•  Körzeti mezei futóverseny
•  Gizella-kupa
•  Házi nyelvi tesztverseny
•  Megyei német verseny
•  Szépírás verseny
•  zeneiskolai sikerek
•  Agócsy népdaléneklési verseny
•  Apáczai Ki-MiT-Tud angolból…
•  Brodarics területi anyanyelvi verseny,  

vándorkupa
•  Legjobb felkészítő magyartanár…
•  Csapatban másodszor nyertük el  

az Árpád-Kupát

•  Házi számítástechnika versenyek
•  Rajzverseny  a  Szivárvány  Gyermekházban, 

az állatok világnapja alkalmából
•  Rajzok a Parlamentben
•  Házi matematika verseny
•  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
•  Házi hangos olvasási  és  szépkiejtési verseny 

helyezettjei
•  Költészet napi szavalóverseny
•  Bibliaismereti vetélkedő
•  Kupakgyűjtő verseny 
•  vers- és prózaíró verseny
•  sportversenyek
•  Szent-Patrik napi játékos vetélkedő
•  Osztály „Márton” választás, a legsegítőkészebb 

társunkat kerestük

Kollégistáink eredményeiről a Kol(l)ibri rovatban ol-
vashattok! Köszönjük zeneiskolánk tanárainak és nö-
vendékeinek a sok szép hangversenyt, amivel szebbé 
tették intézményünk mindennapjait. Köszönjük isko-
lai szentmiséinken való aktív részvételüket, közremű-
ködésüket.

További szép eredményeket, újabb megtett lé-
péseket az úton!

A bogarak fociznak a réten. A hőscincér odamegy 
az egyik, padon ülő bogárhoz és megkérdezi:
– Te miért nem játszol?
– Nem látod? Én vagyok a cserebogár.

Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja 
megkérdezi tőle:

– Te, miért késtél el ma reggel?
Erre Pistike:
– Egy focimeccsről álmodtam, de hosszab-

bítás volt, és tovább kellett aludnom…

A medvecsaládnál összejövetel van. Az anya-
medve megszólal:

– Kisfiam, még be sem mutatkoztál a ven-
dégeknek.

– Bocs!

 Zenész viccek…

– Jó napot! A zongorahangoló vagyok.
– Igen? És ki hívta magát?
– A szomszédok…

A zenész egy este a kocsmában alaposan a po-
hár fenekére néz, és hajnalban a temetőben éb-
red. Körülnéz, majd így szól:

– Te jó ég, mennyi kereszt! Milyen hang-
nemben vagyunk???

 Elszólásaink a suliban…
Anett néni elszólása napköziben

Előzmény: Anett néni üzenete elöljáróban: „Mi 
tanárok mindig hangsúlyozzuk, milyen sok ve-
szély leselkedik rátok internetezés, facebookozás 
közben. Ezt én is pontosan így gondolom, és 
egyáltalán nem jó dolog, hogy naponta több órát 
töltötök a facebook előtt.”

A szituáció: A napköziben Anett néni házi 
feladat írás közben járkál a negyedikesek kö-
zött, éppen Márk háziját nézi, javítja, amikor 
jelentkezik valaki és odahívja, hogy segítsen. 
Erre Anett néni így válaszol: Mindjárt, csak 
Like-olom a Márk háziját és jövök! (Azt sze-
rette volna mondani, hogy láttamozza). 

Következmény: No comment :-D

Azért ti sem panaszkodhattok…

Arany elszólások:

•  szomszédjuk  helyett: szomszédlyuk
•  gurítjuk helyett: gurittyúk
•  Eszter  néni  megkéri  a  gyerekeket,  hogy 

húzzanak alá egy bizonyos szót. Mire egyikük 
megkérdi: Alul vagy fölül?

Ovis gyerekszáj…

– Anyukám tegnap fodrásznál volt. Nagyon jó 
lett a figurája!

Éva néni 
Rebeka: „Én nagyon szeretek oviba járni.”

Andi néni: „És mit szeretsz legjobban az oviban?”
Rebeka: „A hétvégét, amikor nem kell jönni.”

 Andi néni (5. csoport)

Zenész gyerekszáj…

Meddig tart ez az egészhang? Negyed négyig…  
ööö… négy negyedig.

Köszönjük az Óvónőknek, valamint Zöldág 
Anett és Szabó Anikó néninek a vidám válo-
gatást!

Viccelsz velem?
Nevetésünkre!

Eredményesek voltunk
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Az év vége felé haladva a visszaszámlálás mellett a las-
san elfogyó tanévért való hálaadás, a munkák értéke-
lése is a gondolatainkba kerül. Mi volt jó, és min kel-
lene jövőre változtatnunk? Személyes életünkben és 
intézményi szinten is.

Sok kegyelmet kaptunk az idén is: többek között 
új, lelkiismeretes kollégákat, sok nyitott szívet egy-
más és az intézmény támogatására, sok élményt, 
örömöt, nyertes pályázatokat, megújuló homlokza-
tot, kisbabákat a pedagógusok és a gyerekek család-
jaiban, megőrzött békét a nehézségek és problémák 
megoldása között, hetvenhét leendő elsőst és nem 
utolsósorban a fenntartó támogató figyelmét idén is.

A Szentlélek eljövetelét várjuk, hívjuk és kérjük őt 
ne csak most, a pünkösdi időszakban, hanem az év 
minden napján:

Jöjj el Szentlélek Isten, jöjj és
– erősítsd meg hitünket abban, hogy zűrzavaros vi-
lágunkban mindennap személyes gondviselőnk vagy,
– add bölcsességedet mindennapi életünk döntéseiben,
– adj megbocsátó szívet egymás és önmagunk elfo-
gadására,
– tedd készségessé szívünket a szüntelen hálaadásra, 
hogy meglássuk a szépet és jót környezetünkben,
– adj kitartást az egymásra figyelésre, az egyházun-
kért való imádságra és a ránk bízott feladatok lelkiis-
meretes elvégzésére.

Gyökössy Bandi bácsi „Boldogságai” legyenek út-
ravalóink az év végi hajrára, a nyári pihenésre és a 
tanévkezdés új lendületére!

• Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt 
is megtudják majd, hogyan éljenek.

• Boldogok,  akik  összhangban  vannak  önmaguk-
kal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit 
mindenki tesz.

• Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások kö-
zömbösek, mert örömes lesz az életük.

• Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet iga-
za, mert békesség lesz körülöttük.

• Boldogok,  akik  nevetni  tudnak  önmagukon, mert 
nem lesz vége szórakozásuknak.

• Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet 
a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg 
magukat.

• Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, 
az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, 
mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

• Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert 
megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Le-
borulók és nem kiborulók többé.

• Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pi-
henni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és 
örömmel indulnak útjukra.

• Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 
mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek 
magányosak.

• Boldogok,  akik  figyelnek mások  hívására  anélkül, 
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők 
az öröm magvetői.

• Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgo-
kat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire 
jutnak az életben.

• Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a 
fintort, mert útjuk napfényes lesz.

• Boldogok, akik  jóindulattal értelmezik mások bot-
lásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a 
szeretet ára.

• Boldogok,  akik  el  tudnak  hallgatni,  ha  szavukba 
vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, 
mert Jézus nyomában járnak.

• Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani 
valamit, mert életesebb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára (Máté ev. 5. rész 1-12.)

Késmárki Tiborné, Ági néni 
( CNK igazgató)

Te Deum… Hálát adunk Neked Istenünk a 2012–2013-as tanév kegyelmeiért!

„Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, 
nekem teszitek.” (Mt 25, 40)

Szeretnénk köszönetet mondani minden ked-
ves szülőnek, nagyszülőnek, jóakarónak, aki az 
óvodai vagy iskolai alapítványt támogatta pénz-
adománnyal.

Hálás szívvel gondolunk Dékány Sixtus apát 
úrra, a ciszterci atyákra, akik az idei tanévben 
is imájukkal kísérték, munkájukkal támogatták 
az intézményünkben folyó munkát. Hálásak 
vagyunk minden atyának a lelkünk üdvössé-
géért való fáradozásukért: a szentmiséket tartó 
atyáknak, a gyóntató atyáknak, a továbbképzést 
tartó atyáknak, az óvodai jelenlétért és felnőtt 
hittanért az atyáknak. Köszönjük minden ked-
ves művésznek, előadónak intézményünk ren-
dezvényein való megtisztelő jelenlétét.

Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen mó-
don részt vett az ide tanévben szervezett jóté-

konysági gyűjtésekben. Köszönjük a Nőegylet 
támogatását! Itt szeretnénk köszönetet mon-
dani a Szülői Munkaközösségnek az együtt-
működésért, munkájukért.

Az iskolánk megszépítéséért dolgozó mun-
kásoknak köszönjük a fáradozást.

Köszönjük Késmárki Tiborné igazgató asz-
szonynak, az intézményi részek vezetőinek, a 
gazdasági és technikai dolgozóknak, minden 
pedagógusnak és munkatársnak a lelkiismere-
tes munkát, Isten áldása kísérje fáradozásukat 
a következő tanévben is.

Köszönjük minden gyermekünk kitartó 
munkáját és mindazt, amit tőlük tanulhattunk.

Jó pihenést, testi-lelki feltöltődést kívánunk min-
den családnak a nyárra! Ősszel találkozunk…

Bodogán Lászlóné, Erzsike néni és a szerk.

Köszönjük 
segítségüket!

Útravaló
záró gondolatok,  
avagy jó tanácsok a tanév végére… 
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Év végi programjaink:

Június 9. Ballagási mise
Június 12. Ki-Mit-Tud?
Június 13. Sportnap
Június 14. Ballagás
Június 18. Évzáró
Június 19. Beiratkozás, bizonyítványok leadása, 
zeneiskolai tandíj

Tanévkezdéssel kapcsolatos információinkról kér-
jük, tájékozódjanak intézményünk weboldalán!

Ügyelet a nyáron
Minden szerdán 9. 00-12. 00 között.

Alkalom a lelki töltekezésre nyáron is…
Szeretettel ajánljuk Olvasóink figyelmébe a „HungaRio” 
országos katolikus ifjúsági rendezvénysorozat országos 
programjait (fesztiválok, imaestek, zarándoklatok, 
lelkigyakorlatok, ifjúsági találkozók, keresztény 
könnyűzenei fesztivál).

A Ciszterci Nevelési Központ elérhetőségei: 

címünk: 7621 Pécs, Apáca u. 23.

Tel.: 72/511-243, 72/525-516, 30/830-3158, 
30/830-3159

Telefax: 72/315-786

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: Viszlai-Nagy Eszter, 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


