
CINKE
„Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, 

itt van vagy amott. Mert az Isten országa közöttetek van.” (Lk 17, 20-21).

A pécsi Ciszterci Nevelési  Központ diáklapja ◆  2013/2014. 1. szám ◆  2014 január

Mind
úton

vagyunk…

Családi zarándoklat

 „Mindenkinek használni, senkinek nem ártani.”



Új épületszárny…

Életképek

…díszterem…

…könyvtár…

…és zsibongó



CiNKe  2014. Január

1

Tartalomjegyzék
Előszó a szerkesztőtől, gondolatébresztő a szegénységről, Gál Károly atyától  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Rólunk van szó: Püspök atya tanévkezdő gondolatai nyomán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
 Új színekkel gazdagodtunk: új kollégák óvodánkban, iskolánkban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
 Huszonöt éve a pályán: Tóthné Guzsvány Ágnes óvónő és Helstáb Edit tanítónő  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 Előtérben a háttérmunka: Méhek és lovak között – Dr . Sebők Péter írása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
 Mi újság a mi portánkon? Átalakítások kívül és belül, Gyula bá’ szemével   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
 Ciszterci Műhely – Bartusz-Dobosi László írása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 Új könyvtár, új könyvtárossal – Kun Eszter írása  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
 „Először orrba lőttem magamat!” – Az íjász szakkör vezetője mesél   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
 Feszült vagy? Adni akarsz valami maradandót? – Vár a néptánc szakkör!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Egészségünkre!: Miért lesz valakiből orvos? – Dr . Molnár Alíz doktornő írása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
 Testi - lelki fittség: influenzaszezon, recept, jó kívánságok egészségünkért   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
 Face! Buksz rá? – számítógépről másképpen, Szent Pálból McPaul   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 „Fuss a rákgyógyításért” – testben és lélekben! Nyolcadikosaink gondolatai   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Zöld rovat: Assisi Szent Ferenc, avagy állati történetek gyermekeink tollából  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Velünk történt: PiCiNKe életek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
 Mesél az ovi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
 Élet a suliban: nyár a télben – Irány a cserkésztábor, sulitábor, Brazília, Afrika!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
 Családi nap szeretetszolgálatosunk szemével, Tari Edina írása az önkéntes munkáról  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
 Gólyahírek: Bővült nagy családunk: két pedagógusbébi, új tesók, új diákok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
 Családi zarándoklat Havihegyre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
 Felvételire készülünk! – Jó tanácsok nyolcadikosainknak Kovács Kíra önkéntesünktől   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
 Hogyan tanulj? – Keresnyeiné Keller Ágnes fejlesztőpedagógus írása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
 Volt egyszer egy lélektréning: segítség konfliktusaink kezeléséhez   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
 Személyiségfejlesztés, közösségépítés másképpen – Nálunk járt a MárkusZínház  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
 Zeneiskola: Szolfézs? Pfújj?! A zene világnapja, hangversenyek, örömmuzsikálás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Hit = Élet rovat: Iránytű egy életre! Szentírást kaptak ötödikeseink   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
 Gyertyát gyújtottunk: Mater Assumpta, Joli néni - 100 éves gyökereink…   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
 Elhunyt szeretteinkre emlékezve: Mondd, hogy van feltámadás!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
 „Ezt az illetőt nem akarom elfelejteni” – tanári lelki nap   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Kol(l)ibri: Életképek – őszi kollégiumi napok, kiállítások, szeretetszolgálat, versenyek,  
 adventi készülődés, szavalás a hit fényében, kirándulás Zircen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Rejtvényoldal Marika nénitől   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Viccelsz velem?  Viccek, elszólások,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Eredményeink: versenyek, pályázatok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Köszönet, Szárnypróbálgató: Válogatás gyermekeink verseiből  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Útravaló, hírek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Programok, elérhetőségeink   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56



CiNKe Előszó gyanánt… 2014. Január CiNKe Előszó gyanánt… 2014. Január

2 3

egyaránt szegényekké lettünk. Nyomorult kol-
dusokká. Reklámok bódulatától ernyedten vesz-
teglünk plázák műpálmás félhomályában. S csak 
játsszuk, hogy élünk. 

Mindannyian arra vágyunk, hogy boldog le-
gyen az életünk. Ne csak gyötrődés legyen, ha-
nem öröm, megelégedettséggel végzett munka, 
amelynek élvezzük gyümölcsét. Igaz szerelem, 
erős család, földi hazáért való szolgálat, s az égi 
haza felé vezető út biztonságot adó szent törvé-
nyeivel. Jézus Krisztus olyan szegénységre ta-
nít minket, amely az élet valós és kézzelfogható 
gazdagságát teremti meg számunkra. A krisztusi 
szegénység lényege az élet értékességének fel-
ismerése. S ez csak egyféleképpen lehetséges: a 
Teremtő szeretetének megtapasztalásával. Isten 
szeretetét pedig szüleimen, tanáraim, barátaim 
szeretetén keresztül tapasztalhatom meg. Mind-
ezektől függetlenül is, de úgy sokkal nehezebb. 
Egyedül a Teremtő tehet szabaddá oly módon, 
hogy felismerjem ennek az egész világnak a szép-
ségét, rejtett gazdagságát, önmagam és mások 
életének egyediségét és nagyszerűségét. Az igazi 
szegénység az az életállapot, amikor nem ragasz-
kodom ahhoz, ami van. Egyszerűen eszközként 
használom. Eszközként önmagam és mások 
életének szolgálatára. Ebből a szegénységből fa-
kad a szív békéje és derűje, hiszen Isten bizalma, 
megbocsájtó, hosszan tűrő szeretete megingatha-
tatlan alapot jelent az életemben. S a szabadabb, 
egyre inkább érdekmentesebb, a féltékenység és 
önzés feszültségét levedlő családi és baráti élet 
oly módon tölti be igaz és mély vágyaimat, hogy 
nem görcsös, kínzó éhség marad a rövid kielégü-
lés után, hanem tartós és ujjongó öröm tölt el, s 
szent vágyakat szül bennem újra.

Kicsit romantikus, bonyolult, „nesze sem-
mi fogd meg jól” – elméletnek tűnik így. Írom 
másképp. „Megyek az utcán. Szembe jön velem 
Ő! Lesajnálva néz rám, pedig menőnek igyek-
szem látszani. A legjobb lépőm van rajtam. Ma-
gas szárú és rikító. Több mint húsz fi ccs volt. 
A napszemcsim tök állat és a pólóm egyszerűen 
lenyűgöző. Hajam a tegnapi divat szerint nyírva-
belőve, hogy anyám is rosszat álmodott tőle. De 
Ő csak továbblép. S délután látom másvalakivel. 
Annak sem jobbak a cuccai, de kocsival van. 

A rohadt életbe! Egyszerűen nem vagyok Neki 
elég jó. Kell apám verdája holnapra! Bármi is lesz. 
Megszerzem magamnak, mert csak Ő kell ne-
kem!” S ez így megy tovább, szűnni nem akaró 
módon. Állandó görcs.

Az igazi szegénység útján – akár valóban va-
gyonosan, avagy anélkül – mást látunk egy-
másból. „Milyen szép szeme van. Tán kedves 
is. Szóba elegyedek vele, s lám milyen egyszerű, 
milyen kedves. Gyöngéden csókot nyom hom-
lokomra, s egész nap egyre nagyobb izgalommal 
várom a suli végét, hogy újra lássam őt. S mikor 
újra együtt vagyunk, ujjongok, s ugrándozok, 
mint egy gyerek, kéz a kézben sétálgatunk, egy 
kis padra lecsücsülünk. S örülünk a csendnek, a 
napfénynek s illatnak, örülünk az öreg néninek 
a buszon, a kisfi úknak dinókkal s a csicsergő 
lánykáknak. Összemosolygunk egy másik párral, 
s mikor este asztalhoz ülök, nem pofázok vissza 
anyámnak, s nem nézem már annyira hülyének 
apámat. Megcsókolom anyát semmit sem szól-
va, s megáll tesóm kiosztásában, meg is ijed egy 
pillanatra, hogy tán valami rosszat tettem. Aztán 
elhallgat, a szobába terelgeti tesómat, s elkezdik 
az iskolatáskát közösen bepakolni. Én meg apám 
mellé ülök a fotelba, a tévét nézi. Kicsit zavarban 
vagyok, aztán csak annyit kérdezek: „Jó volt a na-
pod?”. Felnéz, azt mondja, „Hát, ja.”, majd én csak 
annyit csendesen: „Na, akkor aludj jól.”. Később 
a szobából hallom, kikapcsolja a tévét, s anyával 
beszélgetnek a konyhában.”

Ez is romantikusnak tűnik. De kivitelezhető. 
S az az érdekes az egészben, hogy ha elkezdi az 
ember, egyre több mindent észlel. Látóvá lesz a 
szem. S szomjas, egyre szomjasabb a lélek. S ez 
furcsa, de így van, közben mégis békére lel.

Szegénység… Gyengeség?

„Kopogtatni Isten szívének ajtaján, kérni, elpanaszolni 
a sok gondot, fájdalmat, és kérni az Urat, hogy szaba-
dítson meg ezektől a fájdalmaktól, ezektől a bűnöktől, 
ezektől a gondoktól...  Az ember ereje az imádság, és az 
alázatos ember imája egyben Isten gyengesége is. Az Úr 
csak ebben mutatkozik gyengének: gyenge népe imád-
ságával szemben”. (Ferenc pápa)

Mitől boldog? 
Aznap reggel maga sem tudta, mi ez a benne 
ébredő boldogsághullám. Mélyről jött, s forrá-
sát nem ismerte. Csupán gondolatfoszlányok 
emlékeztették mindennapi dolgokra, esemé-
nyekre, árnyszerűen feltűnő személyekre, me-
lyek valamiféle titokzatos fényben ragyogtak. 
A reggeli harmatfény megtörte a való világ átla-
gos látásmódját, s ebben az új fényben másként 
szemlélte a dolgokat. 

A magány és a bensőjében meggyökerese-
dett emberarcok egyszerre tették boldoggá. 
Egészen apró dolgok. Villanásnyi pillanatok. 
Mint amikor az égből aláhulló vízcsepp összeér 
a tengervízzel. Az a pillanat. Mielőtt még be-
lemerülne, s gyűrűket írna maga köré, meg-
sokszorozva önmagát. Az a pillanat, amikor 
egyszerre lehet Egy, Minden és Semmi. Kicsit 
maga az Örökkévaló, a Kezdet és a Vég.

Nagy szavak. Pedig ott rejtőznek a minden-
napokban. Csak nem vesszük észre őket. Róluk 
álmodik a természet, őket éneklik meg a ma-
darak, róluk suttognak a fák, s a téli kopasz 
ágakról arcunkba hulló hódara üdesége. Róluk 
mesél a gyermekszem, a beteg barát elgyötört 
arcából sugárzó életerő fénye. 

Boldogságcsepp rejtőzik a langyos kenyér 
illatában, a szánkban lágyan szétfoszló falat 
ízében, a reggeli ágy-meleg ölelő igenjében, az 
eggyé válás és elszakadás csendjében. A hirte-
len szűnő zajban, ezer ránk szegeződő tekintet 
összpontosító, feszült fi gyelmében. 

Ott simul a boldogság a gyűrött arcú újszü-
lött kisimulatlan ráncaiban, az ökölbe szorí-
tott kezecskékben, az öregember homlokára 
mélyen bevésődött barázdákban, melyek né-
mán mesélnek életről s elmúlásról.

Ezerarcú boldogság fénylik a halott ember 
kisimult arcán, melyről tovaillant a fájdalom, 
s az elmúlás görcsei lágy, töretlen örökkévaló-
sággá nemesültek.

Ott van az egymást kereső kezekben, az egy-
máshoz érés boldogító perceiben, a játék önfe-
ledt derűjében, egy mélyről feltörő kiáltásban, 
melyet elnyel s megsokszoroz a víz.

Így vagyunk egyek, s mégis végtelenül kü-
lönbözőek egyetlen életcseppnyi boldogság-
ban, melyet elnyel s visszaver a sima víztükör.

(A szerk.)

Gondolatébresztő
Gál Károly atya: Szegény akarok lenni

Fene nagy jólétben élünk. Többfajta túró rudi 
(mert a sima már snassz), használhatatlan tár-
gyak, mütyürök halmaza, műanyag fröccsöntött 
kabalák, technikai tobzódás. Léha lét. Eltespe-
dő. Még az anyagilag gyengébben eleresztettek 
is majmolják a vagyonosokat, mint ahogyan ez 
minden korban volt. Nincs pénz kenyérre, de 
a fullos mobil az kell. Kell a tablet, az „ájfon”, a 
márkás autó, még ha részletre is. Lízingelünk. 
Egész életünket. Szegények vagyunk: üres az éle-

tünk, a szívünk, semmi célunk sincs. Vegetálunk. 
Egy helyben veszteglünk. Dögunalom az éle-
tünk. Erős ingerekre vágyunk, hogy a semmibe, 
az ürességbe idő előtt bele ne őrüljünk. S egyre 
erősebb ingerek tudják csak biztosítani a megelé-
gedettséget. S ezért nevetünk az erőszakon, szere-
lem helyett csak együtt járunk, s rövidtávon ütjük 
ki magunkat koccintóssal vagy kocsisirmával. 
Belső ürességünket a külső csillogással akarjuk 
fedni. Nagy a külcsín, kevés a belbecs. A ben-
nünk lévő becsesség, értékesség. Pénzes em-
berként, kevesebb keresetűként, nyomorgóként 

Előszó gyanánt…
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tünkben számtalan embertársunk él céltalanul. 
Céltudatosságunk ezért már önmagában is 
komoly üzenetértékkel bír. „Tudom merre tar-
tok, mellettem biztonságban vagy. Mutatom 
az utat.” Isten megérti a céltalansággal küzdő 
embert is, akárcsak az emmauszi tanítványo-
kat. Meghallgat bennünket, bármennyire is 
butaságnak tűnhet olykor mondandónk. És 
ettől az elfogadó, együttérző szeretettől feltárul az 
értés horizontja . Otthonainkban, tanóráinkon is 

feltárulhat… Fontos, hogy vigyázzunk saját re-
ményünkre, és ha kell, vállaljuk a másik (kis) ember 
reménytelenségét . Pedagógusként ebben tudunk 
igazán segíteni szülőknek, gyerekeknek egy-
aránt, szüntelen megosztva Isten jóságát, sze-
retetét s a Benne való élet megszámlálhatatlan 
kincsét, örömét, értékét.

Augusztusi dolgozói lelki napunk nyomán 
a szerk.

Új színekkel gazdagodtunk: új kollégák óvodánkban, iskolánkban

◆ Zsovánné Lak Ágnes vagyok, óvónő, két fiú-
gyermek édesanyja: Bálint (17), a Nagy Lajos 
Gimnázium tanulója,  Dávid (7), elsős a Szent 
Margit Általános Iskolában. 1989 óta vagyok 
óvónő, öt évig Cecén dolgoztam majd 19 évig 
Kozármislenyben. A középiskolát Székes-
fehérváron, a főiskolát pedig Budapesten vé-
geztem. Májusban kaptam lehetőséget arra, 
hogy én is a CNK dolgozója legyek. A hit-
re nevelés része lett a munkámnak, ezt nagy 
ajándéknak tekintem az életemben. A kertvá-
rosi Szent Erzsébet Plébániához tartozunk, a 
Jel közösség tagja vagyok; férjemmel a Házas 
hétvége közösségbe járunk. Igével fejezem be 
a bemutatkozásomat: „…éljetek méltó módon 
ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes 
alázatosságban, szelídségben és türelemben. Vi-
seljétek el egymást szeretettel.” (Ef 4,1b-2)

◆ Tollár Zsófi ának hívnak, a Kodály Zoltán Gimná-
zium ének tagozatán végeztem, majd a Kapos-
vári Egyetem hallgatója voltam. Múlt évben 
Írországban au pairként dolgoztam, szabad 
időmben szeretek színházba és koncertekre 
járni. A szeptembert friss házasként és pálya-
kezdőként kezdtem az óvodában. Elsősorban 
az édesanyám példája és munkája, valamint 
az óvodában szerezett emlékeim ösztönöztek 
arra, hogy ezt a hivatást válasszam. Emellett 
szeretem az őszinte, vidám, mindenre rácso-
dálkozó kisembereket. Szeretném továbbadni 
nekik tudásomat, hogy ezekből a kisemberek-
ből okos, ügyes gyermekek legyenek. Olyan 

képességeket sajátítsanak el, amelyek segít-
ségével jól tudnak majd boldogulni a későb-
bi életükben. Szerencsésnek tartom magam, 
hogy a Szent Margit Óvodában dolgozhatok.

◆ A becsületes nevem Gadó Annamária, de a Panni 
megszólítást sokkal jobban kedvelem. Már 
biztos találkoztunk: vagy az előző tanévben 
láthattál mint kistanítót, vagy idén mint az 
1. b napközisét és néhány „szerencsés” ének- 
vagy néptánctanárát. Ének műveltségterüle-
tes létemre a zenével kapcsolatos szavakkal 
kezdeném a bemutatkozásomat: Cseh Tamás, 
Coldplay, Jason Mraz, fi lmzenék, Cohen, 
Quimby, Johnny Cash… zene nagyon sok 
mennyiségben. Hangszerek: zongora, mert 
azon játszom, hegedű, mert szerintem a leg-
csodálatosabb hangszer és gitár, amin szeret-
nék megtanulni játszani.

Tanító szakosként minden tárgyhoz van kö-
tődésem, így azokon keresztül mutatkoznék be.

Olvasás: Wass Albert, Iskola a határon, Ágról-
szakadt Tóbiás, Lázár Ervin…és még sokan 
mások.

Matematika: Huszonkettő, mint az életkorom, 
százhatvanhárom, mint a magasságom centi-
ben mérve, amiben sajnos már a harmadikosok 
kezdenek utolérni…

Környezetismeret: hegységek, hegyek, kirándulá-
sok, Mecsek és annak is legfőképp a keleti része. 

Új év, új kezdet… Életünk a kezünkben
Gondolatok nevelőkről nevelőknek, Dr. Udvardy György megyéspüspök úr tanévindító 
szavaira visszaemlékezve…

Belegondoltál már abba, hogy egyetlen óránk 
is kegyelem, mert ott mindig történik valami? 
Egyetlen találkozás is felbecsülhetetlen ajándék. Nap 
mint nap részesei lehetünk a teremtés csodá-
jának. Sokszor végtelenül nehéz lelkesedni, 
örömmel várakozni mindarra, ami előttünk 
áll. Az emberi élet törékenysége vitathatatlan. 
De nem szabad elhinnünk, hogy ez megakadá-
lyozhat bennünket abban, hogy Isten erejével 
csodálatos dolgokra legyünk képesek. Hihetet-
len, hogy még törékenységünk is javunkra válhat . Az 
újévben fi gyeljünk a Szentlélek működésére környeze-
tünkben és törékeny önmagunkban! 

Körülöttünk gyerekek élnek, tanulnak, ját-
szanak, küszködnek, örülnek és sírnak. Az Egy-
ház nagy családjában felnőttként, szülőként, 
tanárként nevelő szerepet töltünk be. Nem 
csupán tantárgyat tanítunk. Értéket, szerete-
tet, istenhitet közvetítünk tetteinken, szavain-
kon keresztül is. Nem magunkat hirdetjük, hanem 
olyan valakit, aki nálunk sokkal nagyobb . Magát a 
SZERETETET . Csak Istenben tudunk értelmezni 
mindent. Tegyük mindezt apostoli lelkülettel, 
istenképiségünk méltóságának biztos tudatá-
val. Nem akárkik vagyunk, és nem akárkiket tanítunk . 
Gyerek, szülő, tanár, mind egyaránt Isten képmása . 
Tiszteljük, szeressük az önmagunkban hordo-
zott, bennünket végtelenül szerető Istent! Az 
Ő szeretetének továbbadása a hivatásunk . Ez a szere-
tet át akar hidalni minden távolságot Isten és em-
ber, valamint ember és ember között.

Ki tudom vajon mondani magam is hivatásomra az 
igent? „Itt vagyok, engem küldj!” – olvassuk az 
Ószövetségben. Ha erre képesek vagyunk, lét-
rejöhet egy szeretetteli párbeszéd. A tanár is ezt 
teszi . Készséggel beszélget, áthidalja a távolságot . 
Kölcsönös párbeszéd ez annak érdekében, hogy 

az élet valóban ajándék, növekedés, gazdagodás 
legyen. Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek hitben 
való nevelése, hiszen e nélkül minden jó szándék 
könnyen a feje tetejére állhat. 

Mielőtt bármihez kezdenénk, el kell döntenünk, 
kinek, minek is szeretnénk megfelelni . Mennyei 
Atyánk nap mint nap megkérdezi tőlünk: „Mit 
adjak még neked? Már mindent odaadtam.” 
Ha Neki szeretnénk megfelelni, elfogadó sze-
retetére mondunk igent. Nekünk azonban ez 
sokszor mégis kevés, és inkább személyeknek, 
elvárásoknak akarunk reménytelenül meg-
felelni. Csak az lehet igazán boldog, akit sze-
retnek. Csak azt tudjuk adni, amink van. Ha 
megérezzük Isten elfogadó szeretetét, örömteli lesz 
az életünk és a tanításunk is . Küldetésünk útjáról 
nem térhetünk le. A Jóistent képviseljük, aki 
jót akar. Ezzel a jósággal tudunk nevelni, mert ért-
hetővé teszi szándékunkat, gesztusainkat . Az isteni 
ige emberré lesz . Mindig olyanná válik, mint akihez 
küldetése szól . Ez a hozzáállás segít a nevelés 
során felmerülő problémák megoldásában is. 
A gyerek jó akar lenni, csak mozgatnunk kell, és a jóság 
köré rendeződik . Egyszerűen magához vonzza.

Jézus teljes élete KINYILATKOZTATÁS. 
Istenről közöl számunkra valamit. Keresztény 
nevelőként érdemes átgondolni Jézus valamennyi 
gesztusát, tanítását, megvizsgálni, vajon mit, miért, 
hogyan is tett . Nem népszerűséget keresett, 
mint ahogyan mi sem a tanítás során. Társul 
szegődik mellénk. A mi utunkat járja, s felve-
szi lépteink ritmusát, ahogyan mi, tanárok is 
igyekszünk óráinkon tanítványaink tempójá-
ban haladni… 

„Aki akárhogyan él, az akárhogyan végez-
heti.” A keresztény embernek ezzel ellentétben ha-
tározott célja van: eljutni az Atya házába . Környeze-

Rólunk van szó
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hallgattam, amíg matek házit kellett csinál-
ni, anyukám pedig Bartók és Kodály műveit 
énekelte főzés közben, hogy tökéletes legyen a 
legközelebbi próbán. Így vált a zene az életem 
természetes és nélkülözhetetlen részévé.

Ezt az útravalót szeretném én is továbbadni 
és megmutatni, hogy a zene öröm, bánat, jó-
kedv és nevetés vagy könnyes fájdalom. Ez az 
én hivatásom.

„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet 
biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen 
fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, 
hanem mennyi szeretettel tettük.”

Teréz anya

◆ Porvayné Buzás Inez vagyok, matematikát és 
éneket tanítok, kórust vezetek és tanulószobá-
zom az iskolában, zeneovizom az óvodában.

Húsz éve kezdtem a pályám a Kertváros 
utcai Általános Iskolában, majd a Széchenyi 
Gimnáziumban tanítottam. Zeneoviztam is 
myolc évig. Egész életemben tanár szerettem 
volna lenni, és külön ajándék, hogy mindkét 
kedvenc tárgyamat taníthatom.

Ötéves koromtól hegedülök, zongorázni, 
jazz – zongorázni tanultam és kántorképzőt 
végeztem. A tanárképző után még pedagógia-
szakon, később karvezetés-mesterképzésben 
is diplomát szereztem. 

Három szeretnivaló fi am van, így a gyesen 
töltött évek alatt is edzésben voltam.Vallásos 
családban nőttem fel, pap és apáca rokonok-
kal, mégis azóta élek igazán, amióta én magam 
döntöttem Isten mellett. Azóta számtalanszor 
megtapasztaltam az Ő szeretetét, egész csalá-
dunk életében. Ezért kedvenc imaformám a 
dicsőítés, énekkel és zenével. És ez akkor jó, ha 
sokan vagyunk hozzá. Ezt éreztem huszonhá-
rom éve Taizében, most a Hungarión, és sok-
sok zenekari- és kórustalálkozón is. 

Azon leszek, hogy tanítványaim is meg-
tapasztalják az éneklésben-zenélésben rejlő 
örömöt. Nagyon örülök, hogy olyan iskolában 
taníthatok, amelynek az értékrendje egybevág 
az enyémmel. Jól esik az a bizalom, amellyel 
fogadtak a kollégáim, a szülők és a gyerekek is. 
Igyekszem ezt munkámmal meghálálni.

◆ Hogy ki is vagyok én? A nevem Grób Ágoston, de 
sokan Guszti bácsinak hívnak. A Guszti név 
a német Augustin (Ágoston) névből származik. 
Gyerekkoromban a szüleim németül beszéltek 
velem és a testvéremmel, Gáborral is. Így a né-
met, a sváb dialektus az anyanyelvem.  2010-ben 
végeztem a főiskolát Kaposváron, tanító sza-
kon, és 2011-ben a Veszprémi Érseki Hittu-
dományi Főiskolán hitoktató szakon. Három 
évet tanítottam a Vokányi Általános Iskolában 
összevont napköziben. Dolgoztam külföldön 
tolmácsként és köztisztviselőként a kormány-
hivatalban is, de a hivatásom a gyerekek okta-
tása, nevelése.  Szabadidőm legnagyobb részét 
a keresztény fi atalsággal töltöm, de szívesen 
olvasok, túrázom vagy dolgozom a vokányi 
családi szőlőnkben is.  Isten kegyelmének és 
szeretetének köszönhetően újra a hivatásom 
szépségét élvezhetem. „Uram, jó nekünk itt 
lenni!”

U . i . Nagy öröm volt Guszti bácsit Péter apos-
tol szerepében látni, felsőseink adventi lelki 
napján, a „Quo vadis” c. színdarabban. Ez úton 
is köszönjük a Kaméleon Csoport színvonalas 
előadását, és azt, hogy játékukon keresztül se-
gítő kezet nyújtottak útkereső kamaszaink szá-
mára.

Testnevelés: ritmikus gimnasztika, a sport, amit 
tíz évig űztem. Futás, amit szeretek, tájfutás, 
amit nagyon szeretnék. Bicajozás, ami a köz-
lekedési eszközöm is szép időben. Síelés, ami 
nem maradhat ki egyik télből sem.

Hittan: Szent Mór, Nagy Lajos, a katolikus isko-
lák, ahol iskoláimat végeztem. Hitemet, vallás-
gyakorlóságomat a családomnak köszönhetem. 
Úgy érzem, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz 
és életemben mindenért nagyon hálás lehetek 
Neki. Pius templom, amit nagyon szeretek, 
Bártfa utcai templom, ahova járok szentmisére.

…és a többi időmben pedig a cserkészet foglal 
helyet, immár tizennégy éve. A 673. sz. Pius cser-
készcsapatban vagyok kiscserkész rajparancsnok, 
és nyolc éven keresztül dolgoztam őrsvezetőként. 
Gyerekekkel még ezeken kívül is foglalkozom, 
sokszor szoktam gyerekekre vigyázni.

◆ Horváthné Derkovits Emese vagyok, és idén 
szeptembertől ért az a megtiszteltetés, hogy 
a 3/c-t taníthatom rajzra, technikára, és ve-
lük lehetek napköziben. Kilenc éve végeztem 
Szekszárdon tanító szakon, angol műveltség-
területen. Pécsett élek férjemmel, aki mérnök-
kén dolgozik, valamint négy fi úgyermekünk-
kel, akik közül ketten alsósok a Szent Mór 
Iskolaközpontban, ketten ovisok. 

A Székesegyházi plébániához tartozó Neo-
kate kumenális közösségbe járok immár tizenöt 
éve. A közösség célja az evangelizáció, vagyis a 
jóhír eljuttatása az emberek számára, valamint 
annak felismertetése, hogy az életük megoldá-
sa Jézus Krisztusban van.

Szabadidőmben szívesen kirándulok a csa-
láddal. Szeretünk felfedezni újabb túraútvo-
nalakat. Szeretek még biciklizni, kertészkedni, 
olvasni, új recepteket kipróbálni.

Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas és 
mély lelkiségű iskolában taníthatok. 

◆ Nagy Grétának hívnak . Pécsen születtem. Szüle-
immel és három testvéremmel élek, egyetem 
alatt kerültem el Kaposvárra. Mindig is szeret-
tem gyerekekkel foglalkozni, így nagy öröm 

számomra, hogy alsósokat taníthatok. Az ál-
talános tanító mellett ének szakterületen ta-
nultam, s tíz évig zongoráztam is, amely a mai 
napig az egyik legjobb kikapcsolódást jelenti. 
A tanulás mellett a sport egész életemben je-
len volt, mint például az úszás, ritmikus gim-
nasztika, táncszínház, s emellett nyolc évig 
versenyszerűen kajakoztam is. Sosem voltam 
nagy otthon ülős, inkább a pörgős programo-
kat, aktív pihenést szeretem. 

◆ Bolgárné Kovács Saroltának hívnak . Kaposváron 
születtem, ott is jártam általános és közép-
iskolába. A Nagyboldogasszony Római Kato-
likus Gimnáziumban érettségiztem 2000-ben 
(az okosak hamar kiszámíthatják, hány éves 
vagyok…), onnan indultam Pécsre egyetem-
re. Magyar-történelem szakos hallgatóként 
kezdtem… aztán a történelmet teológiára vál-
tottam, a magyar befejezését pedig egyelőre 
hibernálom. Tehát… hittanár-nevelő szakon 
végeztem a Pécsi Hittudományi Főiskolán 
2007-ben (azóta egyetem), és bár öt évig ta-
nultam, az egyetemi diplomához mesterkép-
zés kell. Így folytattam a tanulást a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, 
levelező szakon. Két szemeszter sikeres elvég-
zése után született meg kislányom, Dorka, 
tehát még kettő hátravan, remélem ezeket is si-
keresen végzem majd. Nem vagyok „ gólya” az 
intézményben, három éven keresztül voltam éj-
szakás nevelő a kollégiumban (egy csöpp gyer-
mek mellett ezt nem tudtam tovább folytatni), 
emellett két pécsi általános iskolában óraadó-
ként tanítottam. Most pedagógiai asszisztens 
vagyok gyes mellett részmunkaidőben. Fog-
lalkoztam középiskolások drogprevenciójával, 
gitáros miséket, Szentlélek szemináriumokat ve-
zettem, sérült gyerekeket nyaraltattam Söréden. 
Most kétéves kislányom foglalkoztat huszonnégy 
órás főállásban.

◆ Pallagi Teréznek hívnak . Zenész családban 
nőttem fel, életem minden történését valami-
lyen muzsikaszó kísérte és kíséri most is. 

Számomra Beethoven Hegedűversenyének 
legcsodásabb előadója az apukám, mert én azt 
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különbözik a többiektől magatartásban, értel-
mi képességekben, érzelmi-akarati téren, ez 
különleges hozzáállást kíván tőlünk. Ez pe-
dig feltételez egy team munkát óvónő-gyerek, 
óvónő-óvónő, óvónő-dajka, óvónő-szülő kö-
zött. Nehézzé válik a nevelői munka, ha bárki 
részéről bizalmatlanság merül fel a másik felé. 

Miért jó mégis kitartani a nehézségek ellené-
re?

Azért, mert idővel kiderül a bibliai igazság: 
„a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig 
rosszat”. 

Mit szeretne leginkább a gyerekek, szülők lel-
kébe „írni”?

A költő szerint „a szívünkbe íródik egy dal”. Én 
úgy érzem, ezt a dalt nem az életkörülménye-
ink, nehézségeink, sikereink… írják, hanem a 
hozzáállásunk, viszonyunk ezekhez a helyze-
tekhez. Isten szemével nézve más hangnemben 
szólal meg a dal. Ő minden helyzetben látja a 
jót is vagy a számunkra jóvá válható lehetősé-
gét. Ha Istennel együtt komponálunk, mindig 
szép lesz a szívünkben ez a dal. „És akinek szép 
a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is 
szépnek.” Ezt szeretném a gyerekek, szülők lel-
kébe „beírni”, és a saját szívemben megőrizni.

Tóthné Guzsvány Ágnes 

Vágyiné Soltész Katalin Helstáb Edit tanítónővel beszélgetett
„Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, 
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!” 

(Váci Mihály)

Van egy fi atal tanító nénink az iskolában, aki, 
bármilyen hihetetlennek tűnik is, 25 éve van a 
pályán, 25 éve terelgeti az apróságokat a helyes 
útra és a helyes úton, a 25 év alatt rengeteg ki-
csi gyerkőcöt vezetett be a betűk és a számok 
varázslatos világába, akik közül ma már sokan 
felnőttek. Egy tanító néni köztünk, aki mindig 
rád mosolyog, mindig van hozzád egy kedves 
szava, ha találkozol vele. Nem sokat tudunk 
róla, mert szelíden és alázattal végzi a munká-
ját, nem sokat beszél magáról, inkább másokra 
fi gyel. Ő Helstáb Edit néni.

Most ezen évforduló kapcsán mégis szeret-
nénk, ha megengedné nekünk, hogy kicsit be-
leshessünk a kulisszák mögé, megismerjük a 
tanító néni mögött a magánembert. Szívesen 
állt rendelkezésünkre. 

Természetesen egy ilyen elhivatottsággal bíró 
személyiség esetén az első kérdés csak az lehet, 
hogy mi indította őt erre a pályára. Miért lett ép-
pen tanító néni?

H .E .: Két öcsém van, akik nem annyira sze-
rettek tanulni, ezért úgy éreztem, tennem kell 
valamit. Különösen a játék szó hatott rájuk, 
amibe „belecsomagoltam” a leckét is – talán itt 
kezdődött a tanítói pályám.

R .: Szóval két öcsédnek is köszönhetjük, hogy most itt 
vagy velünk! Választásodban volt-e szerepe a család 
többi tagjának?

H .E .: Nagyon szerettem sportolni, énekelni és 
olvasni, viszont számolni annyira nem! A mi csa-
ládunkban azonban generációk óta hagyomány, 
hogy mindenki közgazdasági pályán dolgozik, így 
hát engem is erre terelgettek – nem túl sikeresen.

A keresztmamám, aki tanárnő volt, mindig 
örömmel mesélt a munkájáról – őt még Joli néni, 
az iskolánk alapítója tanította. Ő és a magyarta-
nárom bíztatására jelentkeztem tanítóképzőbe, 
ahol megtaláltam mindazt, amit annyira ked-
veltem. 

Tanulságos életutak… huszonöt éve a pályán . Isten éltesse Őket még nagyon sokáig!

Beszélgetés Tóthné Guzsvány Ágnes óvónővel
Miért választotta ezt a pályát? Hogyan, mikor 
született meg a döntés?

Azért, mert szeretem az Istent és bízom Ben-
ne. Lehet, hogy erre a kérdésre ez szokatlanul 
hangzik, de mivel én hívő családban nőttem fel, 
a pályaválasztáskor feltett kérdés: „Mi szeretnél 
lenni?”, bennem így fogalmazódott meg: vajon 
mit gondolt ki rólam az Isten, amikor engem 
megteremtett?

Elképzeltem, hogy Isten elültetett bennem 
egy „tehetség magocskát”, amivel célja van. Ezt 
kell magamban felismernem, kibontakoztat-
nom és szakmai életembe átültetve felnevel-
nem. E „magocska” után kutatva döntöttem 
úgy nyolcadikos koromban, hogy óvónő leszek.

Gyermekkor, szülői háttér szerepet játszott-e 
a döntésben?

A szüleim rám hagyták, hogy mit választok, bíz-
tak bennem –és abban, hogy jól fogok dönteni.

Mit tekint legfőbb hivatásának?

Amit belül legfőbb hivatásomnak érzek, talán 
a költő tudná szépen szavakba önteni: (lehet, 
hogy pontatlanul tudom felidézni).

 „Embernek lenni, 
csak embernek,
semmi egyébnek, 
de annak igaznak, épnek:
föld szülte földnek,
és Isten lehelte szépnek.”
Szeretném a „földből gyúrt” emberségemet 

a maga szépségében megélni, és az emberi 
korlátaim közül Isten leheletével a maga tel-
jességébe emelni. Ennek „gyakorlóterepei” a 
házasságom, gyerekeim, szakmai munkám.

Mit kap nap mint nap a gyerekektől? Mit ta-
nul tőlük?

Naponta látom, hogy a gyerekek mennyire nyi-
tottak egy másik személyre és az ismeretekre. 

Kíváncsiak és ítéletektől mentesek. Tudatában 
vannak a saját kicsiségüknek, és készek tanul-
ni mástól. Nem szégyellik hiányosságaikat – a 
nagyobbakhoz képest – hiszen ők még kicsik, 
növésben, érésben vannak. Ezért képesek ők a 
befogadásra. 

Amikor Jézus felszólította az embereket, 
hogy olyanná váljanak, mint egy gyermek, 
erre gondolt. Ezt a befogadásra való nyitottsá-
got tanulom nap mint nap a gyerekektől. 

Mi a legszebb élménye a gyerekekkel (25 év 
alatt)? 

Amikor óvodásokkal foglalkozom, úgy ér-
zem, hogy „kapukat nyitogatok” bennük a 
vers – mese – ének – zene – tánc – mozgás 
– kézművesség terén. Sok szép élményem van 
amikor azt tapasztalom, hogy sikerül valami 
számomra is szépet „elültetnem” bennük. Az, 
hogy a gyerekben megfogan pl. egy irodalmi 
élmény, tükröződik a csillogó szemén, eltá-
tott száján, kifejező arcán… Egyik alkalom-
mal e tanévben mesét mondtam nekik a me-
zei nyúlról és a sünről. Mese végén – szinte 
egyszerre – elkezdtek tapsolni, de úgy, mint 
a színházban az előadás végén. Ezen nagyon 
meglepődtem, tetszésnyilvánításuk végigbi-
zsergett bennem. 

Más-e Istenhittel ez a pálya?

Istennel az egész élet más! Isten bízik bennem, 
hogy jót tudok tenni, és azt jól tudom elvégez-
ni. Az engem személyesen szerető Isten tudja, 
hogy képes vagyok erre. Ezt a bizalmat szeret-
ném Istentől megtanulni, és gyakorolni a mun-
kám során a gyerekekkel és a felnőttekkel. 

Mi a legnehezebb ebben a munkában?

Az óvónőnek az egész csoportot kell vezetnie, 
fejlesztenie a tehetséggondozással és a felzár-
kóztatással együtt. Ha egy-egy gyerek nagyon 
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R .: Én nem vagyok tündér, hogy valóra váltsam az em-
berek vágyait, de azért kíváncsi lennék, mit kívánnál, 
ha lehetne három kívánságod?

H .E .: Mosolygó szemeket, nevető szájakat és 
ölelő karokat az embereknek!

R: Én is ezt kívánom neked a következő 25 évre!
U . i . Edit néni minden szavából csak úgy su-

gárzik a gyerekek iránti szeretet, ezért kíváncsi 
lettem, hogyan vélekedik erről a másik oldal. 
Felkerestem hát a 2. a osztályt, és Edit nénihez 
fűződő kapcsolatukról érdeklődtem. Álljon itt 
néhány vélemény:

– „Mindig kedves, és mindig jól tanít. Nagyon 
szeretem.”

– „Nagyon aranyos és nem szigorú.”
– „Mindig mosolyog és vicces, nagyon tetsze-

nek az órái. Kedves és vidám.”
– „Jó megölelni.”
– „Jó vele lenni, mert kedves. Elvisz minden-

hová, nagyon jó volt vele korcsolyázni is.”
– „Nagyon jó tanár, csinál velünk karácsonyi 

műsort.”
– „Jól vigasztal. Sokat segít.”
– „Köszönjük, hogy tanítasz minket, kedves 

vagy hozzánk, és elviszel minket mindenhova.”

Helstáb Edit, Vágyiné Soltész Katalin

Előtérben a háttérmunka és azok, akik végzik
Amint azt már előző számunkban említettük, 
szeretnénk kicsit bővebben bemutatni a Szülői 
Munkaközösség tagjait, akiknek háttérmunká-
ja nélkülözhetetlen segítséget jelent iskolánk 
mindennapjaiban. Hisszük, hogy egymás meg-
ismerése által a CNK nagy családjának közös-
sége is gazdagodhat. Talán ezek a bemutatko-
zások is lehetőséget teremthetnek arra, hogy 
aki mellettünk él, dolgozik, szolgál, afelé mi is 
tegyünk egy lépést… szóljunk hozzá… beszél-
gessünk vele… közelebbről megismerjük, általa 
is épüljünk.

Januári számunkban Dr . Sebők Péter, a Szülői Mun-
kaközösség elnökének bemutatkozását olvashatjuk . Őt 
sokan ismerik… Elég, ha a Családi napra gondolunk, 
ahol méhek és lovak társaságában érkezett, megörven-
deztetve ezzel kicsiket és nagyokat egyaránt .

 „A méhek zümmögését, a lovak pata-
zenéjét sokszor kíséri a harangszó”

Dr . Sebők Péternek hívnak, 41 éves vagyok. Felesé-
gem Dr. Kadia Piroska, kislányom Sebők Aida 
5.b osztályos tanuló az iskolánkban. Kétlakiak 
vagyunk, mert hol Pécstől tizenkét kilométerre 
egy kis faluban, hol pedig a belvárosban lakunk.

Általános iskolai tanulmányaimat egy or-
mánsági kis faluban végeztem, a középiskolát 
Pécsett a Széchenyi István Gimnáziumban, 
ezt követően pedig párhuzamosan több vég-
zettséget szereztem: a Testnevelési Egyete-
men sportrekreáció-sportmenedzser, a Pécsi 
Tudomány Egyetem Egészségtudományi Karán 
dietetikus, az Állam- és Jogtudományi Karon 
jogász. Több kétkezi szakmában jártas va-
gyok, így a bőrdíszműves szakmában is, és 
végzettségemet tekintve méhész szakmunkás 
vagyok. Feleségemmel közösen látjuk el ügy-
védi irodánkban a jogi teendőket, az egyete-
men óraadó oktatóként több tárgyban tanítok, 
a méhész szakmunkás képzésben tanítok és 
vizsgáztatok.

Tanulmányaimat igyekeztem a lehetősé-
geimhez képest jól végezni, így életem során 
több díjat is kaptam. Annyi szép és értékes dolog 
van, amit még mindig nem ismerek, ezért szoktam 
azt mondani, hogy legalább törekedni kell minél 
több dolog megismerésére .

Büszke vagyok rá, hogy gyermekem kitűnő 
tanuló az iskolában, és megállja a helyét kü-
lönböző művészeti ágakban, sportban is. 

R .: Mit tartasz a legfontosabbnak a hivatásodban?
H .E .: A gyerekek szeretetét. A csillogó szeme-

ket, a lelkesedésüket. Csodálatos dolog beve-
zetni őket a betűk, az olvasás és írás birodal-
mába, amelynek segítségével egy új világ nyílik 
meg előttük. Jó látni, ahogy a kis óvodásokból 
kötelességtudó iskolásokká válnak. Szeretem 
azt is, amikor az angol nyelv és kultúra vilá-
gába kalandozunk. Örömmel tölt el, ha élvezik 
a mozgást, az éneklést és a kreatív alkotást. 
A legfontosabb, hogy mindenkiben megtaláljam 
azt a szikrát, amelyet lángra lehet lobbantani! 

R .: Mely iskolákban lobbantottad már lángra ezeket az 
apró szikrákat?

H .E .: Mielőtt 2005-ben elkezdtem ebben az 
iskolában tanítani, a Bánki Donát Általános Is-
kola volt a munkahelyem, ahol tanítóként és an-
goltanárként dolgoztam. Az ottani tanítványaim 
közül már volt olyan, akinek a gyermekét itt, a 
Szent Margitban is tanítottam. Nagyon jó ér-
zés, amikor akár az utcán vagy egy boltban rám 
köszönnek a már felnőtt emberekké cseperedett 
egykori diákok, és szívesen emlékeznek vissza az 
együtt töltött évekre. A két iskolai munkahelyem 
között egy kicsit belekóstoltam az idegenveze-
tésbe a Zsolnay gyárban, valamint a könyvelői 
szakmába is, de hiányoztak a gyerekek!

R .: Véleményed szerint milyen az ideális diák?
H .E .: Ha megpróbáljuk minden gyermekben a 

jót meglátni, akkor máris ideális diákokat talá-
lunk magunk körül. Van olyan tanuló, akiből 
sugárzik a jóság, a tanulni vágyás, a kötelesség-
tudat és van, akiből ki kell varázsolni mindezt. 
Hol is van a varázspálcám?

R .: Mit szeretnél a szülők, gyerekek „lelkébe írni”a va-
rázspálcáddal?

H .E .: „Aki fát ültet, azt szeretné, ha hatalmas 
törzsű, égig érő koronájú, erős masszív fa vál-
na belőle, s rengeteg gyümölcs teremne rajta. 
Vajon Isten, aki elültetett minket erre a földre, 
mit szeretne? Azt, hogy ép, egészséges, egyenes 
derekú, becsületes, tisztességes emberóriások le-
gyünk.” Ezeket a gondolatokat nemrég kaptam 
egy kedves kolléganőmtől, csodás útravaló!

R .: 25 év a maga csodálatos és szomorú pillanataival 
tarkítva bizony nagy idő . Vissza tudnál-e emlékezni, 
hogy mi volt a legszebb élményed a pályán?

H .E .: Ennyi év alatt rengeteg szép élmény gyűlt 
össze! Nyáron egy csodálatos, felejthetetlen es-
küvőn énekeltünk-zenéltünk együtt az osztá-
lyommal és családjaikkal. Azóta minden reggel 
a székesegyház melletti boltíven át jövök isko-
lába, és felidéződik bennem ez a nap: a gyere-
kek és a szülők várakozása, majd a meglepetés 
öröme!

R .: Mint minden munkának, ennek is megvan az ár-
nyas oldala . Számodra mi a legnehezebb ezen az úton?

H .E .: A mi munkánk szülői támogatás nélkül 
szárnyaszegett madár csapdosása, viszont ha 
megerősítést kapunk az otthoni nevelésben is, 
akkor az egekig lehet repülni! Az együttműkö-
dés nélkül rossz látni a gyerekek tévelygéseit.

R .: Most, hogy a tanítás mesterségének egyaránt lát-
juk a napos és árnyas oldalát, egyenesen következik 
a kérdés, hogy miért érdemes kitartani ma is ezen a 
pályán?

H .E .: Nagyon nehezen búcsúzom mindig a 
negyedikes osztályaimtól, akikkel már egy pil-
lantásból értjük egymást. Nem is tudom elkép-
zelni akkor, hogy egy újabb csapatot hogy tu-
dok majd újra annyira szeretni, mint a régieket. 
És aztán bejönnek az ovisok, és megtörténik a 
csoda! Lesznek közös kalandjaink, amiket évek 
múltán is mesélhetünk: nevetések, sírások, ki-
rándulások, együtt megélt jó és rossz pillanatok, 
kialakuló barátságok, ünnepek, és már nem 
is kérdés, hogy miért érdemes. A kisgyerekek 
őszinte szeretete akkora érték, aminek nincs 
mértékegysége!

R .: Tudjuk, hogy a pedagógusoknak nem sok szabad-
idejük van, mégis megkérdezem: mit csinálsz abban a 
kis szabadidődben, ami marad a munka mellett?

H .E .: A családommal együtt töltött idő a leg-
értékesebb. Amit gyerekkoromtól kedvelek: a 
sport, az éneklés és az olvasás fontos része az 
életemnek. Nagyon kikapcsol, ha az erdőben 
kirándulok. De ugyanígy feltölt egy jó baráti 
társasággal lenni. 
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Mi újság a mi portánkon?
Nap mint nap nagy faajtón lépünk be a régi fa-
lak közé. Már ismerjük a kilincs rideg, nyirkos 
tapintását, s a hátunk mögött becsukódó kapu 
tompa zajjal nyugtázza érkezésünket. Aztán to-
vábbloholva biccentünk egyet jobbra, kabátos 
testünkkel kissé nekifeszülünk a félig-meddig 
üvegezett ajtónak, ami engedelmes berregést 
követően utat enged számunkra a tanári folyo-
sóhoz. Máris továbbléphetünk… De jaj! Elfelej-
tettünk valamit! Otthon hagytuk a kulcsot, el-
tűnt a sapkánk, elromlott egy zár a B-szárnyon, 
kupakot hoztunk vagy hangszerre volna szük-
ségünk a hangszertárolóból, csomagot hagytak 
a nevünkre, üzenetünk volna valaki számára… 
és még sorolhatnánk. 

Mindezekkel a legváltozatosabb kis gondjainkkal 
mind egy helyen kötünk ki . A PORTÁN . Ott, ahol az 
imént laza könnyedséggel, tudomást sem véve 
létezéséről, oly rutinosan elsuhantunk. Most 
gyarlóságunk teljes tudatában, lehajtott fejjel 
kullogunk vissza a portásfülke kulcsfiguráihoz: 
Endre bácsihoz, aki olyan szigorúan tud nézni, 
de ha nem látjuk, piros pöttyös bögréből iszogat-
ja teáját, és ha a szükség úgy hozza, készségesen 
adja kölcsön tulajdon baseball sapkáját az alsós 
színjátszósoknak. Józsi bácsihoz, aki udvarias 
humorával mosolyog a bajsza alatt rászorultsá-
gunkat látva, és mindig nagyon kedvesen húz 
ki bennünket a legkülönfélébb kalamajkákból. 
Mindemellett remek beszélgető partner is. Az-
tán itt van még Sanyi bácsi, aki jóízű nevetések 
közepette, pillanatok alatt megtalálja a hangot a 
legkülönfélébb ember- és tanártípusokkal, va-
lamint a legváratlanabb pillanatokban ebédről 
megmaradt maradék lekváros buktát önt szaty-
runkba, ha nem vigyázunk. És ne feledkezzünk 
meg Laci bácsiról sem, aki példamutató precizi-
tással, lelkiismeretességgel tartja számon dolga-
inkat, és aki nélkül elképzelhetetlen a munka-
védelmi oktatás. Ők együtt jelentik, formálják, 
alakítják a CNK portájának sajátos arculatát, s 
éjt nappallá téve dolgoznak óvodánk, kollégiu-
munk, zeneiskolánk, iskolánk rendjéért. Velük 
együtt kerek intézményi világunk.

Hisz „minden út portánkra vezet”. Portásaink 
kezében a sok-sok kulcs, övék a mindent látó 

szem és a mindent halló fül is. Nélkülük képte-
lenség nekilátni bármiféle munkának, mert zárt 
ajtókba ütközünk, és előbb-utóbb mindannyi-
an náluk kötünk ki… Nem csak mi, a gyere-
kek is… „Endre bácsi! A tanár néni nem tudja 
kinyitni az oratóriumot! Laci bácsi! Füstszag 
van! Sanyi bácsi! Eltűnt a 2. b uzsonnás kosa-
ra! Józsi bácsi! Legyen szíves szólni Nati néninek,  

Életünk meghatározó részei az állatok, így 
köztük a méhek és a lovaink.

Egy Jókai Mór idézet töredéke szerint „az em-
ber lóvá tesz, a ló pedig emberré tesz”. A lóval való 
törődés sok értékre tanít meg minket, így többek kö-
zött az alázatra, hiszen egyfelől a ló sok ezer évvel 
idősebb nálunk, embereknél. Másrészről mére-
tei is alázatra intenek, hiszen sokszor hétszáz 
kilogrammot nyom egy paripa.

Talán a leglényegesebb a tiszta, őszinte, feltétel 
nélküli hűsége gazdája, lovasa iránt .

Sem a méheket, sem a lovakat nem lehet megvesz-
tegetni, nem lehet őket becsapni, mert egyszerűen 
teszik a dolgukat, amit megtanultak és maguk-
kal hoztak sok ezer év alatt.

Rendkívül jól képes felmérni a ló a hozzá közele-
dőt . Tudja, hogy fél-e tőle, feszült-e. Rendkívül 
nagy bizalmat feltételez a ló részéről, amikor 
az embert felengedi a hátára. Mondhatjuk azt 
is, hogy a ló az embert lovassá emeli. Gondol-
junk csak arra, hogy a ló eredendően menekü-
lő zsákmányállat, így a hátára való ráülés ezen 
ösztönnel ellentétes. Ennek ellenére vigyáz 
lovasára, gazdájára. Fülével, testével jelzi, ha 
valamit észlelt, sokkal érzékenyebb minden 
érzékszerve.

Harangszóval indul a nap, amely szó szerint ér-
tendő, mert a szobánktól alig harminc méterre 
van a harangtorony. Nagy munka négy lovat 
ellátni, de a reggeli iskolába indulásig mindig 
sikerülni szokott. A nehézségek ellenére nagy 
élmény és feltöltődés azt látni, amikor önfeled-
ten hempereg, vágtat, ugrik a karámban a ló. 
Nehéz szavakkal leírni, hogy ez a kapcsolat mi-
lyen mély gyökerekkel rendelkezhet.

Ilyen mély érzésből és megtapasztalásból ered az a 
pillanat is, amikor megértettem, hogy keresztségre 
hív engem Jézus . Gyermekkoromnak nem volt 
része, hogy a keresztség szentségét megkapjam, 
így felnőttként döntöttem el, hogy katolikus 
keresztény emberré kívánok válni. Talán köz-
helyszerűnek tűnhet, de az utcán állva kaptam 
a gondolatot, éreztem a hívást 18 évesen ezen 
útra. Nyilván többször lehetett alkalom, meg-

hívás, de ezeket a jeleket nem tudtam átélni, 
megtapasztalni. Nagyon sok élmény, emlék fű-
ződik a keresztelésemhez, amelyet Bíró László 
püspök úrnak köszönhetek. A középiskolás, 
egyetemi hittan csoportból sok kapcsolatom él 
még ma is.

Csodálattal tölt el a méhek világa, a kapott szúrások 
ellenére is . Elgondolkodtató, példaértékű a méhcsa-
lád közösségének szerveződése, túlélés iránti ösztöne, 
áldozatvállalása valamennyi ember számára . Utódaik 
felnevelése, gondozása, a meglévő élelem megosztá-
sa kifogásolhatatlanul működik náluk .

A ciszterci rend közösség iránti elkötelezettsége meg-
határozó érték számomra. Ezért nekünk is sokat 
kell tenni…

A méhek nem a dolgok könnyű oldalát nézik . egy 
kilogramm mézért kb. háromszázezer kilo-
métert röpülnek, grammonként hordják be a 
nektárt, sokszor öt kilométer messze repülnek, 
naponta többször is. Hozzájuk képest nekünk, em-
bereknek közel sem kell ekkora áldozattal végezni a 
munkánkat . Sajnos egyre többen vannak, akik 
a könnyebb utat választva inkább feladják, 
megfutamodnak, és vigyáznak rá, nehogy el-
használódjanak. A méhek körülbelül negyven 
napig élnek nyáron, mert a munkában elhasz-
nálódnak. Télen akár hat hónapig is élnek.

Igyekszem valamit létrehozni-alkotni: az 
általam készített óvodai esőbeállók és az óvo-
dában kezdeményezett, sok éve megvalósuló 
lovaglási lehetőség nagy örömöt jelentenek 
számomra. Szívesen megyek az óvodába, isko-
lába előadást tartani a méhek életéről.

Erő és akarat van még bőven, így bízom benne, 
hogy Isten áldásával tovább járhatom szerte-
ágazó utamat. 

Őszintén hiszem, hogy a méhcsalád mintáját 
követő egymás segítése, az egymásról való gon-
doskodás is hozzájárul ahhoz, hogy értékhor-
dozó, erős közösség jöjjön létre intézményünkben .

 Dr. Sebők Péter  
(iskolánk Szülői Munkaközösségének elnöke)
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A falak leomlanak 
 Átalakítások kívül és belül
A dolgokat két csoportra lehet osztani. Az egyik 
csoportba tartoznak azok, amelyeket mindenki 
lát. A másik csoportba azok, amelyek valóban 
fontosak. A kettő szorosan összefügg, hiszen 
az igazán fontos dolgoknak mindig egyértelmű 
és jól látható következményeik lesznek hosszú 
távon.

Vegyünk egy példát! Van nem messze egy-
mástól két zöldséges. A kínálatuk nagyon ha-
sonló. Az egyik makacsul, minden nap kétszer 
átválogatja a gyümölcseit, zöldségeit, és csak 
a legszebbeket hagyja a kirakott ládákban. 
A másik szánakozva nézi. – Milyen sok mun-
kát fektetsz bele, hogy tönkremenjél! – mond-
ja. – Kidobod az áru felét, pedig mindig akad 
vevő, aki siet és bármit elvisz… Nem is beszél-
ve arról, hogy így a választékod is kisebb lesz. 
– Ez így igaz, nem vitatom a dolgot. – Akkor 
meg minek töröd magad? – Átverni az embe-
reket nem szép dolog… – Ugyan, manapság 
annyiszor verik át őket, hogy egy kis férges 
gyümölcs fel sem tűnik nekik…

Vajon hogyan végződött a történet? Tény-
leg nem számít az embereknek, hogyan állnak 
hozzájuk?

A világ fejlődése elrohant mindazok mellett, 
akik nem kapcsoltak időben és nem álltak be 
a sorba. És azok mellett is, akik szándékosan 
más utat választottak. Nem titok, hogy az egy-
házi iskolák egy része, köztük a miénk is ez 
utóbbi kategóriába tartozik.

A fejlődő világ azt mondja: „Nincsenek olyan 
értékek, amik mindenkire vonatkoznak. Az ósdi 
törvény már a múlté. Kit érdekel a Tízparan-
csolat vagy a többi régi mese. Ebben a megvál-

tozott rohanó világban teljesen más törvények 
uralkodnak, és aki az idejétmúlt elveket követi, 
gyorsan nevetség tárgyává válik.”

Néhányan azonban makacsul ragaszkodtak 
az olyan erkölcsi törvényekhez, amelyeket 
még egy reggeli rádióműsorban is hangosan 
nevet ki az ország. Az ilyen iskolák köré lassan 
falak emelkedtek…

A világ azt kérdezte: „Vajon ki akar ilyen 
helyre járni iskolába? „Aki ilyen helyre vitte 
gyermekét, nagyon elszánt és vallásos lehe-
tett- gondolták az emberek-, hiszen számolnia 
kellett azzal, hogy több dologban is korlátozni 
fogják a szabadságát. Ez pedig manapság az 
elképzelhető legfelháborítóbb dolog. Korlátozni 
egy embert bármiben is… hallatlan.”

Az emberek furcsállták, hogy miért mások 
ezek a helyek. Miért nem állnak be a sorba? 
Miért falazzák el magukat, miközben maguk, 
a csodálkozók rakták a falat előítéletekből? 
Eleinte rosszallóan, de később egyre inkább 
érdeklődve közeledtek hozzájuk.

Látták, hogy bizonyos dolgokban nincs 
kompromisszum. Vannak alapvető szabályok, 
amikből nem lehet lefaragni. Viszont megér-
tették, hogy alap nélkül nem lehet házat építe-
ni. Ha nem tartanánk be ezeket a törvényeket, 
nem lenne értelme kitenni a keresztet az osz-
tályokba…

A következmények ismét hosszú távon mu-
tatkoztak meg. Az idei évben már három első 
osztály is indult iskolánkban. Úgy tűnik, a kö-
rénk emelt falak is leomlanak lassan… És ta-
lán az is kiderült, hogyan végződött a makacs 
zöldséges története, aki mindig átválogatta az 
áruját…

Bővülő iskola, bővülő lehetőségek…
Nincs még egy iskola, ahol nyáron is minden 
nap munkanap, mint nálunk. De meg is látszik 
a temérdek dolgos kéz munkájának eredménye. 
Az első becsengetés idén minden eddiginél 
több teremben szólalt meg, s több diákot hívott 
az első órára.

Számos új térrel bővült iskolánk a nyár fo-
lyamán. Több régi helyiség átalakult, és több új 
teret kaptunk, tantermek, folyosók és zsibon-
gó formájában.

A könyvtár átköltözése és kibővülése nyomán 
már az első héten nagy népszerűségnek örvendő 

mert kiborult a leves az ebédlőben!” És akkor 
még nem beszéltünk a számtalan telefonhívás-
ról, megannyi feléjük intézett kérésről, amit ők 
sokszor észrevétlenül, pillanatok alatt megol-
danak. Mi csak azt vesszük észre, hogy a zár 
hirtelen enged a kulcs követelőzésének, fény 
derül a füstszag rejtélyére, előkerül az uzson-
nás kosár, és az imént kiömlött levesnek már 
nyomát se látjuk. 

Hát csodáljuk, ha időnként elfogy a türelem, 
s atyai szigorral magunk is kapunk egy kis fe-
nékbe billentést? Puff ogjunk kettőt, és legyünk 
hálásak érte! Elvégre milyen megnyugtató ér-
zés, hogy valaki naphosszat biztonságunkat 
vigyázza, s teszi mindezt a tőle telhető leg-
jobb szándékkal. Nyilván nem mehet mindig 
minden tökéletesen… Ha jól belegondolunk, 
mi nevelők sem működünk mindig oly kifo-
gástalanul, mégis hányszor elnézik nekünk 
hibáinkat. Hány zsebünkben hazavitt kulcs, 
hány nyitva felejtett ablak, hány előre be nem 
jelentett program tanúskodhatna, mesélhetne 
gyengeségeinkről?! 

A békés együttélés tökéletlen, jó szándé-
kú, nélkülözhetetlen homokszemei vagyunk, 
bármilyen feladatot töltünk is be a CNK nagy 
családjának életében. Valamennyiünk munká-
ja egyformán fontos. Összeadjuk, amink van, 
egymás hiányosságait kiegészítve, erőssége-
it pedig megsokszorozva. Ha ezt elfogadjuk, 
nyugodt szívvel hátradőlhetünk a fotelben, 
és halvány mosollyal szájunk szegletében el-
mondhatjuk: 

Igen, a mi portánkon minden rendben van…
Valamennyi óvodai, kollégiumi, iskolai, zeneiskolai nevelő, szülő 

és gyermek nevében is köszönjük Endre bácsi, Sanyi bácsi, Józsi bá-
csi, Laci bácsi nélkülözhetetlen munkáját, odaadó portaszolgálatát!

U .i: A kinyíló és bezáruló teremajtókról jut 
eszembe egy idézet:

„Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De 
gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük 
észre, amelyik megnyílt előttünk.”

(Helen Keller)

A szerk.

Ciszterci Műhely
A ciszterci iskolák magyarországi családjának 
öt tagja van. Az elmúlt néhány évben ezek 
között az intézmények között szerencsésen 
felgyorsult a közeledés, az egymásra fi gyelés, 
az egymás segítése. Ennek kereteit az úgyne-
vezett Műhely alkalmak adják, amelyek rotá-
ciós rendszerben, mindig más-más helyszínen 
kerülnek megrendezésre. A nyitó alkalom 
még 2012 nyarán, Zircen volt, intézményeink 
közös fenntartói központjában. Azóta voltak 
már alkalmak Budán, Egerben és Székesfehér-
váron is. Az idei tanév első találkozójára a Ciszterci 
Nevelési Központban került sor Pécsett, 2013 . nov-
ember 20-án . A Műhely találkozók elsődleges céljai 
között szerepel egymás iskoláinak megismerése, a 
tapasztalatok kicserélése és a közös érdekképviselet 
kialakítása . Minden alkalmon jelen vannak az 

intézmények igazgatói, valamint két-három 
munkacsoport képviselői, hogy átbeszéljék 
azokat a fontos oktatási és nevelési területe-
ken felmerülő kérdéseket, amelyek segíthetik 
a továbblépést. Jelen alkalmon a beiskolázá-
sért felelős helyettesek, a kollégium vezetői, 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetői és 
az iskolatitkárok voltak az igazgatók kísérői. 
A nemrégiben kibővült és infrastrukturálisan 
több helyszínen is megújult Ciszterci Nevelési 
Központ bemutatását közös munkaebéd, majd 
egy intenzív, kétórás megbeszélés követte. 
A delegációk szakcsoportjai között elindult 
párbeszéd reményeink szerint a továbbiakban 
is élő kapcsolat marad!

Bartusz-Dobosi László
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Amikor épp nem ezen dolgozom, akkor, 
ahogy azt sokan tudjátok, cserkészkedem, 
lassan már 13 éve, ebből kifolyólag rengeteg 
hobbim van, ami ehhez kapcsolódik. Ilyen 
az éneklés, főzés a szabadban, túrázás, illetve 
zarándoklat, ami nekem a legnagyobb Istenél-
ményt jelenti. Szeretek kreatívan alkotni, más 
alkotásában gyönyörködni és persze olvasni. 
Szabadidőmben is meglepően sokszor járok 
könyvtárba, odavagyok az összesért! A jelen-
legi kedvenc könyvem egyébként Karinthy 
Frigyes: Utazás a koponyám körül című műve. 

A könyvtár
Ahogy azt észrevettétek, nyár óta a könyvtár 
egy nagyobb átalakuláson ment keresztül. Át-
költözött a B szárnyba, két tanterem egybenyi-
tásával tágasabb teret alakítottunk ki, az iskola 
és a kollégium könyvállományát összeolvasz-
tottuk. Az új helyen nem csak új polcok, asz-
talok és gazdagabb gyűjtemény vár titeket, de 
a könyvtárfejlesztési pályázatnak köszönhetően 

felhasználói számítógépek, elektronikus ka-
talógus, vonalkódos gépi kölcsönző rendszer, 
színes fénymásoló, tévé, projektor és még sok 
más új eszköz teszi könnyebbé mindannyiunk 
munkáját. Mindez egyúttal rengeteg új lehető-
séget is teremt. A megszokottnál hosszabb nyit-
va tartási idővel várlak titeket minden hétköz-
nap délután, így mindenkinek lehetősége van a 
használatra. Kiemelt célunk, hogy a könyvtár a nyu-
godt olvasás, tanulás helye lehessen, amit egymásra 
odafi gyelve érhetünk el, kérlek titeket, hogy ezt tart-
sátok ti is szem előtt! Október 22-én Sixtus apát úr ün-
nepélyesen megszentelte a könyvtárat, mely egyben 
nevet is kapott Mater Assumpta után . 

Nyitva tartás:
H 12:00-15:25, 16:30-18:00
K 12:00-18:00
Sz 12:00-18:00 
Cs 11:00-15:00, 16:15-19:00
P 10:00-14:00  

Kun Eszter, könyvtáros

Bemutatkozik az íjász szakkör
„Én az orromat találtam el először…”

Kedves Margitosok!
Bizonyára sokszor találkoztatok már a Szent 
Margit vesszőtörői íjászklub híreivel vagy az 
íjat és vesszőfogókat cipelő gyerekekkel péntek 
délutánonként, és ha jól emlékszem, a családi 
napon is mindig rengeteg a látogatónk. Itt nem-
csak ti, hanem szüleitek is szívesen kipróbálják 
az íjászatot. 

Amikor általános iskolába jártam, még 
nem lehetett üzletben íjat és vesszőt kapni, 
mint manapság. Az én első íjam – akárcsak 
a csúzlijaim – a nagymamám óriási rózsaszín 
bugyijainak kiváló minőségű gumijaiból, no 
meg a szomszédból áthajló mogyoróvessző-
ből készültek. Nagyon jó kis íj volt, messzire 
vitt, de a szögeket sosem sikerült rendesen 
rögzítenem a vesszők elején, és a tyúkok sem 
örültek, amikor tollat próbáltam kölcsönözni 

tőlük, pedig a vesszők ezek nélkül nem száll-
tak elég jól.

Így kezdődött. 
Legközelebb felnőtt koromban találkoztam 

Kassai Lajos saját készítésű visszacsapó ma-

zsibongót vehettek birtokukba a diákok. Itt pi-
henni, csocsózni, beszélgetni egyaránt lehet. 
Nagyon remélem, hogy mindenki a sajátjaként 
vigyáz majd a helyiségre, hogy ne csak két hétig 
lehessen használni… A régi kuckó pedig az oly 
keresett labdák tárolója, mellékállásban társal-
gó/tárgyalószoba lett.

Az új könyvtár is megnyitotta ajtaját a ta-
nároknak, diákoknak, szülőknek. A rengeteg 

könyv mellett több, internettel felszerelt szá-
mítógép is várja a látogatókat, jó lehetőséget 
biztosítva a szorgalmi feladatok, házik elkészí-
tésére.

Talán a leglátványosabb, de mindenesetre 
a legnagyobb újdonság, hogy épületünk egy 
egész új szárnnyal bővült, mely az „E” névre 
hallgat. Itt tantermek és egy méretes zsibon-
gó várta szeptember elsején a beözönlő alsós 
osztályokat.

A régebbi termek közül is sok megszépült a 
nyáron, kifestették őket, új bútorokat kaptak. 
Emellett a már megszokott technikai fejlődés 
sem torpant meg. Egy újabb interaktív tábla 
és hamarosan felszerelendő projektorok bizo-
nyítják állításomat.

Végül emlékezzünk meg a tanárok „gyűjtő-
helyének” átalakulásáról is. A hajdani aprócska 
termet, amely minden pedagógusnak asztalt és 
széket adott, kibővítették. Külön alsós és felsős 
tanáriba kopogtathatnak idén a gyerekek, attól 
függően, kit is keresnek.

Molnár Gyula, Gyula bá’

Megújult könyvtár, új könyvtárossal
Kun Eszter, könyvtáros
Legtöbben szeptemberben találkoztatok velem 
először, pedig már júniustól azon igyekeztem, 
hogy az új könyvtárunk mielőbb elkészülhes-
sen, mindenki örömére. Budapesten születtem, 
és ott érettségiztem, aztán egyetemi tanulmá-
nyaim miatt Pécsre költöztem, ahol idén ta-
vasszal diplomáztam informatikus könyvtáros 
szakon. Huszonhárom éves létemre ez az első 
munkahelyem, így gondolhatjátok, micsoda 
kihívás volt szinte egyedül kialakítani az új 
könyvtárunkat! Hála Istennek és a sok-sok se-
gítőmnek –akiknek ezúton is köszönöm a mun-
kájukat- valahogy mégis megbirkóztam vele, és 
mióta ti, diákok és tanárok újra élettel töltitek 
meg az épületet, sőt, már a könyvtárat is, egyre 
jobban élvezem, hogy itt dolgozhatok. Szeret-

ném elérni, hogy minél többen megismerjék a 
könyvtárlátogatás örömét, azok is, akik eddig 
idegenkedtek tőle. 
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A legjobb érzés, amikor egyik elkezd tapsolni 
a tánc közben vagy éppen sírva fakad az öröm-
től, vagy mert egy emlékeket idéz fel benne az 
előadás. A végén egytől egyig mindenki tapsol 
és mosolyog. Látszik rajtuk, hogy örülnek an-
nak, hogy táncolunk vagy csak simán annak, 
hogy meglátogattuk őket. Megdicsérnek min-
ket, mosolyognak ránk. Ennél jobban semmi 
nem adja vissza az a fáradozást és munkát, 
amit igyekeztünk belefektetni a táncba egy 
egész éven át. Minden alkalommal, amikor 
megjelenünk, természetesen végignézzük az 
arcokat. Az idősek szemében elsősorban ott 
van a meglepettség, illetve az öröm, hiszen 
látnak belépni néhány általános iskolás lányt 
nagy szoknyában, befont hajjal… Mindenki-
nek köszönünk és látjuk, hogy mosolyognak 
vagy integetnek, ilyenkor valahogy mind-
egyikünknek szintén mosolyognia kell. Azt 
hiszem, egy ilyen otthon lakójának is sokat 
jelenthet, ha lát néhány lányt, aki továbbviszi a 

hagyományokat, felvesz egy kékfestő szoknyát 
és büszkén viseli azt ebben a korban. Ebből a 
szempontból is nagyon fontos a kapcsolattartás 
az idősekkel, hiszen rengeteg hagyományt tanulha-
tunk tőlük, és nagyon sok tapasztalatot oszthatnak 
meg velünk . Akármikor kérdezem a nagypa-
pámat vagy a nagymamámat a régi időkről, 
nagy beleéléssel mesélnek korább éveikről, én 
pedig szívesen hallgatom őket… Mivel hosszú 
évek állnak mögöttük, mindenképpen jár ne-
kik a tisztelet, hiszen jóval többet tapasztaltak 
nálunk, sok mindent megéltek, amit mi nem. 
Magát Istent is eszünkbe juttathatja egy ráncos kéz 
vagy arc, hiszen csak rajta múlik, hogy hány évet ad 
meg valakinek . Ha már egy ember elért egy ilyen 
kort, megérdemli, hogy mi néhányan egy egyszerű 
tánccal csak egy kis örömet vagy egy szép napot vagy 
akár még többet adjunk neki .

Balogh Zita, nyolcadikos néptánc szakkörös

gyar íjával, a férjem kapta a születésnapjára. 
No, gondoltam, hiszen én tudok lőni! Egész 
gyerekkoromban lődöztem. Kipróbáltam. Ak-
koriban elég hosszú hajam volt, eszembe se 
jutott hátrafogni, az ideg beleakadt a hajamba, 
jó maroknyit tépett ki belőle. Ott álltam vérző 
fejjel, de nem adtam fel, hiszen a vessző majd-
nem a célba csapódott. Következő lövésemnél 
a hajamat már összefogtam, ekkorra viszont 
kimelegedtem, és levetettem a kabátomat. Rö-
vid ujjú pólóban lőttem. Nem kellett volna, 
mert az ideg akkorát csapott az alkaromon, 
hogy az azonnal bordós kék lett az óriási vér-
aláfutástól. Borzasztóan fájt, a vessző azonban 
beleállt a céltáblába! Hurrá!

Gondoltam, a következő lövésnél már min-
denre fi gyelek, a hajam rendben, az alkaro-
mat kimozdítom az ideg elől... Igen ám, csak 
nagyon hátrahúztam az ideget, a fejemet is 

bedöntöttem, úgyhogy az íj úgy vágott orrba 
és szájba, hogy azonnal ötszörösére dagadtak 
inkriminált testrészeim. Azt, hogy a vessző 
hova ment, nem láttam. Kicsit, bevallom, sír-
tam. Ennek több mint húsz éve. Azóta min-
den gyerekünket megtanítottuk erre a remek 
sportra, általában kétéves korukban kezdték, 
a férjemmel ketten fogtuk nekik az íjat, ők 
húzták az ideget. Mára jobban lőnek, mint mi. 
Erre büszke vagyok. Ahogy a margitos tanít-
ványaimra is, akik nemcsak lőni tanultak meg 
az évek során, de azt is elsajátították, hogyan 
kell versenyt rendezni és másokat megtanítani 
az íjászat alapfogásaira, hogy ha lehet, a kez-
dők ne duplájára dagadt orral, szájjal és alkar-
ral, haj nélkül hagyják el a terepet... 

Szeretettel üdvözöl benneteket: Keresnyei Klára, 
a Szent Margit vesszőtörőinek klubvezetője

Feszült vagy? Törnél-zúznál? Inkább táncolj!
Szeretettel vár Téged is Szűcs Anita 
néni néptánc szakköre

 „Felnőttként kezdtem el táncolni, a Misina nép-
tánc együttes senior csapatában, az öregekkel 
együtt. Amikor táncolok, boldog vagyok. A tánc 
alkalmas feszültségeink feloldására is. A mai na-
pig táncolni szeretek, nézni a táncot nem… Ta-
nítványaimat azonban szeretem nézni. Nagyon 
büszke vagyok négy nyolcadikosomra, akik végig 
kitartottak: Vágyi Heidi, Bakos Lili, Tamás Eszter 
és Balogh Zita.”  Szűcs Anita néni

Iskolánkban heti egy alkalommal néptánc szak-
kör működik, Szűcs Anita néni vezetésével. 
Tudásukat, lelkesedésüket évről évre, rendsze-
resen megosztják velünk és idős, magányos em-
berekkel is. Nem csak ők mozognak ilyenkor, 
hanem ezernyi megfakult emléket mozgatnak 
meg, számtalan gyermekkori örömöt keltenek 
életre, amik ráncos arcokról mosolyognak visz-

sza rájuk. Gyűrött, dolgos kezek, megfáradt lá-
bak ütik újra a ritmust… Ez az igazi varázslat! 
Ha „örömvarázsló” szeretnél lenni, jelentkezz a 
néptánc szakkörbe! Meglátod, nem csak máso-
kat leszel képes elvarázsolni a zene ütemére járt 
mozdulataiddal és a néphagyomány erejével! 
Közben észrevétlen magad is gyógyulhatsz, a 
benned lévő sok-sok feszültség feloldódhat a tár-
saiddal megélt szeretet közösségében. 

Az alábbiakban Balogh Zita, ballagó nyolcadiko-
sunk vall néptánc iránti szeretetéről és arról, hogy a 
tánc ajándékká is válhat mások számára, ha szeret-
jük, amit csinálunk, és szeretettel adjuk, amink van .

Az elmúlt években többször is lehetősé-
günk volt ellátogatni néptáncos csoportunk-
kal több idősek otthonába. Mindig örültünk, 
ha mehettünk, mert nem egy s nem két óráról 
maradtunk le ez idő alatt. Ha a CNK-s busz-
szal mentünk, végigénekeltük az utat, és meg-
érkeztünk. Nem izgultunk. Ha más is készült 
előadással, jól mulattunk, majd táncoltunk. 
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nem lehet mentséget találni, még a kiváltó 
ok ismerete sem lényeges. A feketerigó az ár-
tatlanság jelképe, mely nem csupán a vád alá 
helyezett néger férfi re vonatkozik, hanem a 
társadalmilag el-vagy megítéltekre, az ok nél-
kül bántalmazottakra, a gyermekekre is. Ami 
leginkább megmaradt bennem a történetből 
az az, hogy mekkora ereje tud lenni a gyermeki ár-
tatlanságnak, a naiv jóindulatnak a bajban .

Kevés szabadidőmben az olvasás mellett 
rendszeresen amatőr szinten sportolok. Télen 
hetente kétszer járok aerobikra, kangoo-ra. Ha 

megjön a jó idő, a biciklizés, kajakozás, úszás 
elmaradhatatlan része szinte napi szinten az 
életemnek. 

Talán ezért szívügyem átadni a tanulóknak, kicsik-
nek-nagyoknak egyaránt azt a tényt, meggyőződé-
semet, hogy a rendszeres aktív mozgás, testnevelés, 
sport mennyire pozitívan hat az ember fi zikális, men-
tális és pszichés egészségére . Testi és lelki védőfaktor .

Dr. Molnár Alíz

Következő számunkban Mariann nénivel, 
védőnőnkkel ismerkedhetnek meg olvasóink.

Testi-lelki fi ttségünk
Vigyázat! Infl uenzaszezon! Kívül és belül! 
Lázas vagy?

Vers tanár társunktól: Népbetegség

Lázadó vércseppben megfogant gondolat, 
Lázgörcstől vergődő millió áldozat, 

Lázmérőn higanycsík „seblázas” táncot lejt, 
Elmélázó elmeláz, lázba hoz, s nem felejt.

Lázas, vad lobogás, fénytelen tartomány, 
Divatláz, versenyláz, emberi találmány, 

Gyermekágy, rémisztő, rettegett démona, 
Trópusok, mocsarak, túlfűtött otthona.

Csillogó aranyláz, megalázott emberség, 
Pusztító fegyverláz, vérlázító szegénység, 

Fogyás, vad vásárlás, marketing, pénzéhség 
Becsapott „Lázárok”, köddé vált reménység.

Magas láz kínozza megsárgult szívemet, 
Irigység emészti, égeti bensőmet, 

Lázgörbém felszökik, belül a hideg ráz, 
Küzd bennem, elmerül, Hádésszel paroláz.

Lehet Ő szerelmes lelkeknek násztánca 
Alkotó s Alkotás ihletett románca, 

Lehet még vizsgadrukk, izom- vagy lámpaláz, 
Tanul és okít Ő, magol és bebifl áz.

Te lázasan tevékeny, sokarcú Emberhad, 
Izzasztó kohóban vizsgáld meg aranyad! 

Kell gyógyír bajunkra, s fájdalmunk megpihen: 
Lelkünknek Szeretet, testünknek Rubophen.

Recept hetedikeseinktől lelki 
egészségünkért…

Szeretet süti:
Végy egy kg őszinteséget, majd szitáld át az 
öröm szitáján! Keverd meg bizalommal, aztán 
fűszerezd megértéssel! Rakj hozzá irgalmat. Ha 
harag került a sütidbe, helyettesítsd bocsánat-
tal! A tésztádat takard le segítőkész ronggyal! 
Ha megkelt, tégy bele jószívű lekvárt! Így ga-
rantált az emberek felé való szeretet!

Különösen azoknak ajánljuk ezt a sütit, akik 
összevesztek, hogy ki tudjanak békülni. Ajánl-
juk még szeretteinknek!

Szente Katica és Élő Zselyke (7. oszt.)

Luca-napi jókívánságok 
Panni néni szerkesztésében, a 3 .a és 3 . b osztálytól

„Ennek a tanítónak olyan szorgos tanítványai 
legyenek, mint a hangyák!

Az osztály lányainak olyan szép szemük le-
gyen, mint az Esthajnal csillag!

Ennek az igazgató néninek annyi öröme le-
gyen az iskolában, mint égen a csillag!

„Aki ezt a hivatást választja - legyen akár szabadságon, 
pihenjen, szórakozzon, vagy egyszerűen csak vásárol-
jon vagy sétáljon az utcán - tudja, hogy ha valaki bajba 
kerül, segítenie kell . Ez nem tehertétel, ez természe-
tes .” – meséli Dr. Molnár Alíz, intézményünk 
doktornője, akit előző számunkban munkájáról 
kérdeztünk. Most, hogy közeleg a pályaválasz-
tás, a felvételik ideje, talán több nyolcadiko-
sunk, kollégistánk fejében megfordul a gondo-
lat: mi lenne, ha orvos lennék? Számukra talán 
különösen is érdekes lehet mindaz, amiről az 
alábbiakban Alíz néni mesél. Közelebbről meg-
ismerhetjük családját, mindennapjait, és vá-
laszt kapunk arra a kérdésünkre, hogy Ő vajon 
miért választotta az orvosi pályát. Soraiból egy-
értelműen kiderül, hogy Számára a testi-lelki 
egészség egyaránt fontos, rövid könyvajánlója 
pedig a belső értékekre hívja fel a fi gyelmünket. 
Ezúton is köszönjük munkáját. 

Családomban sok orvos van. Nagyobb csa-
ládi összejöveteleken gyakran került elő egy-
egy érdekes-tanulságos vagy éppen nehezen 
megoldható eset, történet, amiket tátott száj-
jal, nagy érdeklődéssel hallgattam. Így fel sem 
merült bennem, hogy más irányba induljak az 
életben, mint az orvosi hivatás felé. A mai na-
pig tiszta szívvel mondhatom, hogy mennyire 
szeretem szakmámat, hivatásomat, és soha egy 
pillanatra sem bántam meg, hogy orvos let-
tem. Egyetem alatt az orvostudomány minden 
szakterületét megismeri az orvostanhallgató, 
és választhat, hogy mi áll hozzá a legközelebb, 
mely részén szeretne dolgozni- persze ehhez 
szerencse is kell, hogy legyen helye. Nálam, 
ahogy az orvosi hivatás választásánál, az sem 
volt kérdés, hogy gyermekorvos szerettem 
volna lenni. A miértre könnyű a válasz. Az én 
drága nagybátyám, akire a mai napig büszke 
vagyok és példaképem, mint orvos, egy cso-
dálatos, nagy tudású gyermekgyógyász volt, 

akinek mondatai, történetei és az együtt töltött 
idők emléke mai napig eszembe jut, és arra tö-
rekszem, hogy hasonló „igazi orvos-EMBER” legyek, 
mint ő volt . Ez az egyik életcélom .

Három gyermekem van. Lányom Noémi, 
családjogász, a Baranya Megyei Gyámügyön 
dolgozik kormánytisztviselőként. Nagyfi am 
Tamás, tengerbiológus. Jelenleg Finnország-
ban él, Turkuban fejezi be Phd. munkáját. 
Mindketten azt csinálják, amit elképzeltek, 
szerettek volna. Számomra nagy boldogság, 
hogy sikeres emberek lettek. A legkisebb gyer-
mekem, Marci, legnagyobb örömömre orvos 
szeretne lenni, most fog felvételizni. Büszke 
vagyok, mikor azt az elszántságot, probléma-
megoldó képességet látom rajta, ami igazán jó 
orvossá teheti.

Az egész családunkra jellemző a karitatív szem-
lélet. Megpróbálunk segíteni azokon az embe-
reken, akik erre rászorulnak. Legyenek ők haj-
léktalanok vagy idősek a szociális otthonokból 
vagy rászoruló gyerekek. Ezt részben a Szent 
Egidio Katolikus Közösségen, a Kolping Egye-
sületen és a fi atalok Rotaracta Klubján keresz-
tül tudjuk megvalósítani. Nagyszerű dolog segí-
teni, és így nemcsak adunk, hanem kapunk is olyan 
lelki megerősítést, hogy könnyebben tudjuk végezni 
a feladatainkat a mindennapokban . 

Mint sokunknak, a munka és család mel-
lett kevesebb a szabadidőm, mint szeretném, 
és így olvasásra is kevesebb idő jut. A szak-
irodalom elvárt követése és a továbbképzések 
sok időmet elveszik. Könyvek közül aktuális 
kedvencem Harper Lee: „Ne bántsátok a fe-
kete rigót!” című regénye, melyet a XX. szá-
zad egyik legjobb regényének választottak. 
A könyv egyszerre aranyos „gyermekregény” 
és elgondolkodtató kép a II. világháború kö-
zötti Amerikáról. Egyik fő mondanivalója, 
hogy az emberi rosszindulatra, gonoszságra 

Egészségünkre!Egészségünkre!Egészségünkre!
Miért lesz valakiből orvos?
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sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek 
ebből . A régi értékek, érzelmek és attitűdök fo-
lyamatosan változnak. 

A mai fi atalok virtuális közösségekben él-
nek, a világhálón töltik szabadidejük nagy 
részét, és kapcsolataikat is az internetes közös-
ségi oldalakon építik ki, félő azonban, hogy a 
virtuális térben nem tanulják meg a konfl iktusokat 
megfelelően kezelni . Egyik kutatási adat szerint a 
magyar fi atalok egynegyede érzi úgy, hogy nem tud 
beilleszkedni a szűk környezetébe, és sokkal köny-
nyebben talál barátokra a virtuális térben .

„A közösségi oldalakat használó 11-18 éves 
tinédzserek 13%-a számolt be arról, hogy az 
online történések miatt szorongva gondolt a 
következő iskolai napra. Szintén soknak tűnik, 
hogy 88% viszont azt mondja magáról, hogy 
volt már „bunkó” másokkal közösségi oldala-
kon. 

Ezek természetesen nagyon komoly adatok, 
de ha megpróbáljuk az offl  ine iskolai élettel 
összehasonlítani, a különbség nem olyan nagy. 
Ha visszagondolok a saját iskolai éveimre, a 
gyerekek nagy része akkor is beszólt valakinek, 
valahol. Ha a délutáni, iskolaudvaron történ-
tekre gondolok, akkor sem érzem úgy, hogy ott 
kevesebb volna a zaklatás.

Mielőtt úgy tűnne, hogy csak egy lufi nak 
tartom a kiberzaklatást, szeretném leszögezni, 
hogy ez nem igaz. Nem a zaklatás mennyisé-
gében, hanem minőségében látom a probléma 
egyik részét, míg a másik fele szerintem a fel-
nőttek hozzáállása. Egy példa erre:

Egy buliban egy fi ú valamiért megütött egy 
lányt. A lány azonnal bezárkózott egy szobába, 
elővette a telefonját és kiposztolta Facebookra, 
hogy mi is történt vele. Hétfőn már mindenki 
tudott az esetről, a fi ú egy életre lejáratta magát 
a közösség előtt. És hogy miért ezt tette a lány? 
Egyszerű, ő úgy fogalmazott, hogy így tudott 
a legkisebb energia-befektetéssel a legrövidebb 
idő alatt a legtöbbet ártani a fi únak.

Szintén fontosnak érzem, hogy a közösségi 
oldalak a menőzés új színterét is kijelölik. Ki-
nek lájkolják többen a profi lképét, kinek hány 
ismerőse van, kinek van már profi  portfoliója, 
ki hány képet posztol a vietnami útról, ki mer 
a több lájkért mélyebben dekoltált ruhában 
fotózkodni stb. Ez azzal jár, hogy esetleg vala-
kinek nem tetszik, netán beszól vagy leugatja a 
posztolót.

A kérdés az, hogy valójában mekkora veszélyt 
jelent az online zaklatás, illetve mennyiben te-
kinthető önálló veszélynek. A zaklatás valódi 
gond, a közösségi oldalak csak egy új felületet 
biztosítanak mindehhez. Tehát az online és az 
offl  ine zaklatás kéz a kézben jár, csak a kiber-
térben történtek sokkal misztikusabbak. Leg-
alábbis nekünk, felnőtteknek.”

A hatalmas generációs különbség miatt legnagyobb 
feladatunk az, hogy szeressük, ismerjük és fogadjuk el 
a Z generációt .

Alföldiné D. Gabriella 
(forrás: Dr. Tari Annamária, Wikipédia)

Számítógépes játék kicsit másképpen, avagy
Szent Pálból McPaul . . .

A végén mindig győz a jó!

Sokszor szidjuk a facebookot és a computer 
galaxis átláthatatlan kuszaságát, azok meg-
annyi veszélyét, negatív hatását hangoztatva. 
De miért ne építhetné lelkivilágunkat olykor még 
egy számítógépes játék is, ha már úgyis oly vissza-

vonhatatlanul beépült mindennapjainkba? Erről 
tanúskodik Burka Pali, negyedikes tanulónk 
írása, aki számítógépes játékot tervezett, a 
jóság üzenetét tűzve zászlajára. Nem hiába… 
Így juthat el manapság Szent Pál „álruhában”, 
Tesszaloniki, Efezus és Róma után a computer 
univerzum határtalan felületére is, Isten szere-

Ez a tanár olyan jó feladatokat adjon, mint 
királynak az étele!

Ebben a tanárban annyi szeretet legyen, mint 
Napban a melegség!

Ennek a diáknak annyi barátja legyen, mint 
égen a csillag!”

Face! Buksz rá?!
Most akkor káros az egészségünkre 
vagy nem?

Diákvélemények a számítógépezésről és a facebook 
használatáról 

• „Jó, mert lehet beszélgetni a barátokkal, de sok 
kiskorú gyermek esik bűnözés áldozatává.”

Laufer Laura (6. oszt.)

◆ „Szeretem, mert gyorsabb, mintha találkoz-
nánk valakivel, de azért mégis jobb néha egy em-
berrel személyesen találkozni. Noha nem túl 
jó a virtuális kapcsolattartás, mégis gyorsabb, 
és sajnos a mai világban ez fontos tényező. Ha 
messze vagyok valakitől és hiányzik, akkor ter-
mészetes, hogy írok neki. A Facebookon lehet ze-
nét is hallgatni.”

Pandi= Köntös Réka (7. oszt.)

◆ „Nem szeretem, mert olyan tartalmak is van-
nak rajta, amik nem nekünk valók. Hátránya, 
hogy sokan arra használják, hogy rajta keresztül 
egymást kicikizzék. Előnye, hogy facebookon ját-
szani is tudunk és írhatunk egymásnak.”

H. Szabó Bence (7. oszt.)

Hogyan gondolkodik az internetről 
X, Y és Z?
X, Y, Z – betűk az ábécéből. A szociálpszicho-
lógiában és a szociológiában a generációk je-
lölésére szolgálnak. A hajdani nagygeneráció 
(vagy veterán generáció) után 1946-tól 1964-ig 
tartott a baby-boom korszak, az 1965 és 1979 
közöttiek az X, a 1980–1995-ösök az Y, az 1996 
után születettek pedig már a Z generáció tagjai. 

X generáció: ezek mi vagyunk, a mai kama-
szok szülei. Magyarországon ez az a generá-
ció, amely a Kádár-korszakban nőtt fel, és akik 

számára a nyugat még vágyálom volt. Ami a 
digitális technológiát illeti, ugyan már fi atalon 
megismerkedett vele, de a következő generá-
ciókhoz képest mindig csak „digitális beván-
dorló” marad.

Y generáció: a fogyasztói társadalom alakító-
ja és húzórétege, aki tökéletesen eligazodva a 
legújabb trendek között, a legpergőbb ritmus-
ban éli az életét.

Z generáció : ezek a mai kiskamaszok és kis-
gyerekek, az igazi „digitális bennszülöttek”, 
akik már akkor is tudják használni a techno-
lógiai eszközöket, amikor még beszélni is alig 
tudnak. A Z generáció tagjai idejük jelentős 
részét online töltik, a közösségi oldalakon 
chatelnek és barátkoznak. A gazdasági és 
társadalmi változásokra már gyerekkoruktól 
kezdve minden eddigi generációnál nagyobb 
befolyást gyakorolnak, a marketing szakemberek 
az ő lájkjaikra vadásznak.

Dr . Tari Annamária szerint tekinthető egyfajta 
menekülési lehetőségnek is a túlzott internet-
használat, hiszen a való élet, a mindennapok sodra 
olyan igényeket támaszt a Z generációval szemben, 
amelyeknek nem könnyű megfelelni . Már az óvo-
dában teljesítményt várnak a gyerekektől, és a 
követelmények később csak fokozódnak. Siker 
vagy kudarc – a kérdés így adódik, a tét nagy, 
aki nem jut gyorsan célba, az lemarad, lesza-
kad. Csoda-e tehát, ha sokan a számítógép 
biztonságában vagy vélt menedékében érzik 
jól magukat?

A felnőttek nagy része aggódik, mások ho-
mokba dugják a fejüket, és örülnek, hogy a 
gyerek a szobájában ül a számítógép előtt. Azt 
látjuk, hogy a kamaszok mozaikszerű érettséget 
mutatnak, vagyis nagyon is érettek, míg más vo-
natkozásban még gyerekek. Egyre több agresszív 
hatás éri őket, egyre gyorsabban nőnek fel. Min-
den látszat ellenére nincs könnyű gyerekkoruk: értenek 
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„Az ökológia a tudományoknak azon ága, amely az élettereket, az élőlények és a környezet 
kapcsolatait vizsgálja .”

(internetes forrás)

Időnként egészen különös kapcsolat jöhet létre 
az egyes élőlények között. Még az is megtörtén-
het, hogy egy híres szent, aki jól ért az állatok 
nyelvén, védőszentje lesz egy csapat pici har-
madikosnak… megszerettetve velük a termé-
szetet és annak alkotóját.

Gyermekeink testi-lelki biztonsága mindennél 
fontosabb . Ezért az Angelus program részeként 
minden osztályunk saját védőszentet választhatott 
magának, aki példakép, közbenjáró lehet gyerme-
keink számára . A 3 . a osztály Assisi Szent Ferencet 
választotta pártfogójául, akinek emléknapját októ-
ber 4-én tartjuk . A harmadikosok ezen a napon 
különböző programokkal emlékeznek meg 
védőszentjükről, aki annyi élőlény nyelvén ké-
pes volt szót érteni. Mi sokszor még a hozzánk 
legközelebb állókat is nehezen értjük meg… 
Szent Ferenc különleges kapcsolatát az állatok-
kal számtalan legenda őrzi. Hozzá hasonlóan 
a legtöbb gyerek is megkülönböztetett szere-
tettel fordul az állatok felé. Erről tanúskodnak 
hatodikosaink személyes élménybeszámolói 
is, akik írásaikban házi kedvenceikről mesél-
nek. Szeressük, óvjuk világunkat és természetesen 
az állatokat is, akik akárcsak az ember, a teremtés 
csodájáról árulkodnak!

A szerk.

Ki is volt Assisi Szent Ferenc? Emlékeztető…

Assisi Szent Ferenc (1182-1226) a ferences 
rend alapítója, Itália, az állatok (a kereskedők és 
a természet) védőszentje. Az állatok világnap-

ját a természetszeretetéről ismert Assisi Szent 
Ferenc emléknapján, október 4-én tartjuk. 
Számos legenda őrizte meg Szent Ferenc kü-
lönleges kapcsolatát az állatokkal. Íme, néhány 
történet.

• Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kez-
dett a népnek, de előbb megparancsolta a fecs-
kéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja 
beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek…

• Ferenc fölemelte tekintetét, észrevette, 
hogy az úttól nem messze a fákat óriási ma-
dársereg lepte el. Egészen elámult a mada-
rak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta 
társainak:„Várjatok meg itt, amíg prédikálok 
húgocskáimnak, a madaraknak.”

Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és 
elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire 
a fákon ülők is mind odasereglettek, valameny-
nyien szép csöndben várták végig a beszédet, s 
el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldá-
sával égnek nem eresztette őket. Amikor Szent 
Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintet-
te a madarakat, akkor sem repült el egyik sem.

• Mikor Gubbio városát farkas támadta, 
Szent Ferenc megszólította az állatot, s csodás 
körülmények között rávette, hogy ne támad-
jon meg ezentúl se embert, se állatot, a városbé-
liek pedig ennek fejében megígérték, hogy etetni 
fogják. Az alku sikerét annak lehet tulajdoní-
tani, hogy Szent Ferenc „farkas testvéremnek” 
szólítja az állatot többször is.

Több állatkórház és állatmenhely is létrejött 
Szent Ferenc neve alatt.

tetének örökérvényű üzenetével, az internetes 
„népek” apostolaként.

McPaul
„A játék az alternatív földön játszódik. Fő-

hőse, McPaul, egy kalandor, akinek dolga le-
győzni a gonoszt. A történet szerint a sötétség 
lord királya idelátogat a mi világunkba, hogy 
azt elfoglalja seregével. McPaullal tart legjobb 
barátja, egy kisméretű beszélő állat, akinek faj-
tája és neve Tigris.”

Burka Pál, alias McPaul (4. oszt.)

És egy jó szándék, segíteni akarás 
Egészség rovatunk végére…

„Fuss a rákgyógyításért!” – őszi családi na-
punkkal egy időben zajlott .

Lusztig lányaink pont arra jártak…

Ősszel éppen arra sétáltunk a városban, ahol 
ezt a rendezvényt tartották. Kíváncsiak vol-
tunk, milyen is ez a futás. Tetszett, hogy futnak 
a rákos emberekért, helyettük, akiknek gyógy-
ulniuk kell. A nevezési díjjal is őket támogatják 
a résztvevők. Késve érkeztünk, így nem vehet-
tünk részt, a „Fuss a rákgyógyításért!” feliratú 
pólót utólag mégis megrendeltük. Azért érez-
tük ezt fontosnak, mert így a rákbetegséggel 
küzdő emberek nem törnek le, tudják, érzik, 
hogy törődnek velük, hogy valakinek még szá-
mítanak. Ha jövőre részt veszünk, kicsit helyettük is 
futunk, lelki erőt, szeretetet, kitartást adunk nekik . 
Ők ugyanolyan fontosak, mint mások, nem 
különböznek tőlünk. Ezzel bizalmat adunk szá-
mukra. Szeretnénk jövőre időben odaérni…

Gáspár Tamara, Lusztig Annamária, Lusztig Viktória, 
Sárkány Krisztina (8. oszt.)

„Zöld” rovat
kicsiknek és nagyoknak
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Események óvodánk mindennapjaiból
Intézményi zarándoklat Havihegyre
Az intézményi zarándoklatra készültünk a gye-
rekekkel. Szerettem volna érzelmileg is közelebb 
hozni hozzájuk a Havihegyi kápolnát, ezért el-
kezdtem mesélni: „Tudjátok, édesapa és édes-
anya ott esküdtek meg.” Zsombor fi am érdeklődve 
tekintett rám: „Az mit jelent, hogy megesküdni?” 
„Megígértük egymásnak, hogy mindig szeretni 
fogjuk egymást, és kitartunk egymás mellett” – 
feleltem. Mire ő nagyra nyitotta a szemét: „Anya, 
ezt mindenki meg meri tenni? Meri vállalni?” 

Réka és a Mami beszélgetését hallgattam egy temető-
látogatásra készülődve:

Mami! A Te anyukád már meghalt?
Igen, kicsim, már meghalt. Én emiatt még 

mindig nagyon szomorú vagyok!
 Réka egy kicsit elgondolkodott, aztán ezt 

mondta:
Mami! Én adok Neked egy kicsit a miénkből!

Zsember-Lónay Eszter,
 Csillag csoportos anyuka

Dajkatalálkozó, 2013 . nov . 15-én
Az óvodából Kati néni és Marika néni Buda-
pesten jártak. Beszámoltak élményeikről:

„Sok dajka nénivel találkoztunk. Megosz-
tottuk egymással tapasztalatainkat. Előadást 
hallgattunk a gyermekek erkölcsi és hitbeli 
neveléséről és a mi szerepünkről a nevelésben. 
Jó volt megtapasztalni, hogy máshol is ugyan-
olyan fontosnak tartják a gyermekek lelki 
fejlődését. A példamutatásunkkal, viselkedé-
sünkkel mi is részt veszünk a nevelésben. Az 
erkölcsi nevelés során a hitre, szeretetre, tisz-
teletre, köszönetmondásra tanítjuk őket. Az 
előadásban megerősítettek bennünket, hogy 

„mi, dajkák” nélkülözhetetlenek, az óvó né-
nik „jobb kezei” vagyunk. Az előadások után 
szentmisével köszöntük meg ezt a napot.”

Marika néni, Kati néni 

Márkus Színház, pályázati pénzből
Márkus Színházban jártak az óvodások, akik a 
díszletek, jelmezek segítségével a mesék birodal-
mának valóságos szereplőivé válhattak.

 A Csillagszemű juhász - Halmosi Andris épp alszik…

Piri néni babája

Zsó� ka a pelenkázón

Állati sztorik diákjainktól 

Harry vs. fecskék…

„Egyik nyári reggel történt, amikor kiscicánk 
Harry (újonnan hozott kiscica)

kijött a helyéről, mi pedig hangos csivitelésre 
lettünk fi gyelmesek. Amint kinéztünk az abla-
kon, azt láttuk, hogy cicánk a fűbe fekve próbált 
elbújni a vérengző fecskék elől. A fecskék szár-
nyukkal csapkodták, ő meg néha felbukkant, és 
megint kapott egy ütést. Vicces volt, és amikor 
anya kiment, a fecskék elhallgattak, Harry pe-
dig felfelé nézett utánuk. (Én még egy kis gúnyos 
mosolyt is láttam az arcán…)”

Laufer Noémi (4 oszt.)

A kutya, aki olyan volt, mint egy gyerek…

„Barátnőm mesélte, hogy szomszédjuk kutyája 
mindig tudta, hogy a gazdája mikor jön haza. 
Amikor nem volt otthon a szomszéd, a kutyus 

elcsavargott, és mire gazdája visszaért, ő is haza-
érkezett. Na és most jön a bibi. Amikor egy nap 
a kedves gazdi váratlanul előbb ért haza, a ku-
tyus a szokott időben, teljes nyugalommal ment 
be a kapun. A gazdi összefont karokkal várta. 
Amikor meglátta a kutya, hogy már itthon van, 
egyszerre megtorpant, és döbbenten, de mit sem 
sejtően felnézett.”

Paleszter Noémi (6. oszt.) 

 „Mért kerestek? Hát én itt alszom!”

„Egyszer kutyusunk, Bodza elveszett. Legalábbis 
azt hittük. Már vagy egy órája kerestük, amikor 
bementem az egyik szobába, és Bodza ott aludt a 
kiterített hálózsákokon. Apukám ugyanis nyitva 
felejtette az ajtót, a kedves kutyus pedig bement 
és elaludt.”

Varga Boróka (6. oszt.)

Az Öko rovatot Laufer Laura, 6. osztályos ta-
nuló szerkesztette.

Miből mennyit találtál? Írd be a számokat!

Velünk történt
PiCiNKe oldalak

 2014. Január
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Vendégségben az iskolában…
„Itt van az ősz, itt van újra…”, s ha ősz, akkor isko-
lakóstolgatás. November elején – immár hagyo-
mányosan – a negyedik osztályosok meghívják 
óvodánk nagycsoportosait egy vidám játékra. 
Mivel sok kicsi készül jövőre iskolába, ezért a két 
osztály külön-külön látott vendégül minket.

Az idén kétszeresen is érintett voltam ebben 
a programban, mert Kriszti lányom negyedi-
kesként „vendéglátó” volt, nagycsoportos ovi-
saimat pedig én kísértem el az iskolába. Ezért 
tudom, hogy az iskolások ugyanúgy izgultak és 
készülődtek, mint ahogy az ovisok. A nagyok 
már az ajtóban vártak bennünket, és kedvesen 
elkalauzoltak a tornaterembe. Először a Tojás-
mese című jelenetet játszották el nekünk, ami 
egy pletykás asszonyról szólt. Az ovisok száj-
tátva fi gyelték az iskolások játékát, akik nagyon 
talpraesetten adták elő a mesét, látszott, hogy 
komolyan vették a feladatot. Ezután iskolások 
és ovisok közös csapatokat alkottak, és a me-
séhez kapcsolódóan oldottak meg feladatokat, 
játszottak versenyjátékokat. Kanálban kellett 
tojást egyensúlyozni, képet kirakni, hokiütővel 
tojást terelgetni, zenére plüsstyúkot adogatni. 
Hamar elrepült az egy 
óra. Az ovisok közül 
néhányan nem is értet-
ték, miért kell már visz-
szamennünk az oviba, 
hiszen még csak most 
kezdtünk igazán jól 
játszani. Búcsúzáskor 
a negyedikesek általuk 
készített ajándékkal 
ked veskedtek a kicsik-
nek, amit hazavihettek. 

Bár az elején kissé 
megszeppentek a ki-
csik az iskolai szünet-
ben tapasztalt zajtól és 
forgatagtól, de a kedves 
fogadtatás és az isko-
lások fi gyelmessége 
hamar feloldotta ezt. 
Nagyon tartalmas és jó 
hangulatú órát töltöt-

tünk együtt! Az egyik ovis meg is jegyezte: „nem 
is olyan rossz hely ez az iskola”. Biztos vagyok 
benne, hogy ez a rövid együtt töltött idő jó él-
ményként marad meg a gyermekek emlékezeté-
ben az iskoláról, és így segít abban, hogy jövőre 
ne félelemmel, hanem kíváncsisággal várják az 
iskolakezdést!

Köszönjük a sok vidám percet, a felkészülést a 
tanító néniknek és a negyedik osztályosoknak! 

Nagyné Sellei Krisztina óvónő (2. sz. Halacska csoport)

Különös szeretettel vártuk, vártam Piri néninek 
– kislányom hőn szeretett óvó nénijének gyer-
mekét. Meg is érkezett időre, 2013. szeptember 
14-én este, röpke fél óra leforgása alatt. A hosz-
szú (53 cm) és 3720 g-os kisleány a Zsófi a Petra 
neveket kapta. Mivel Ceci lányom rögtön látni 
szerette volna Zsófi kát, így még a kórházi tar-
tózkodásuk ideje alatt meglátogattuk az egész-
séges kisbabát és anyukáját. Az örömtől sugár-
zó Piri néni szerető gondoskodással törődött 
babájával, aki pici zoknit és pici plüsst kapott 
tőlünk ajándékba. 6 hétre rá otthonukban is 
meglátogattuk őket, ahol az édes Zsófi ka érdek-
lődő szemeivel fürkészett minket. Elkísértük 
őket a védőnénihez, ahol megmérték őt. Azóta 
már túl van jó néhány oltáson, és az óvodából 
Vali néni, Szilvi néni, Ica néni is meglátogatta, 
képviselve a nevelőtestületet. Jó egészséget, sok 
boldog évet kívántak a kis csöppségnek. Isten 
éltesse őt!

Eszter néni

A Pécsi villamosnál a „Csillagok”

Szeretetszolgálat…
2013 szeptemberében indult el óvodánkban a 
Nursiai Szent Benedek Szeretetszolgálat, mely-
nek elsődleges célja, hogy a Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziumában tanuló 10. osztá-
lyos diákok közösségi szolgálatot végezzenek, 
és szolgálati idejük alatt keresztény értékekkel 
találkozzanak a másik ember (gyermek) sze-
mélyében. Egyéni és egyben közösségi tapasz-
talatokat szerezzenek a szociális segítségnyújtás 
terén. Erősödjön bennük a feladatok ellátására 

való fokozott fi gyelem, a lelkiismeretesen vég-
zett „munka” megélése. Az első félévi szolgá-
lat eltelte után elmondhatom, hogy az ovisok 
örömmel fogadták a szolgálatot teljesítő „nagy-
lányok, nagyfi úk” érkezését. Pontos menetrend 
szerint zajlottak ezek a találkozások hetente, és 
az együtt megélt közös játék összecsiszolta a lel-
keket! Köszönet érte! 

Eszter néni

Judit néni legnagyobb és legkisebb gyermeke

Szeretetszolgálatos gimnazisták játszanak az ovisokkal

Rajzold át minél pontosabban!
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Ehhez hasonló világban még soha nem voltam! 
Hatalmas szegénység van . Borzalmas volt látni, hogy 
emberek ezrei szenvednek különböző betegségben, 
étel és család hiányában, és a meglepő, hogy sok do-
log van, amiért ők sírhatnának, de mégsem teszik! 
Ahogy én láttam, minden arckifejezésük a mosoly 
volt . Ők tudják, milyen elveszíteni egy családot, tud-
ják, milyen árvának lenni, tudják, milyen étel nélkül 
maradni . Mégsem hisztiznek! Ők sok olyan dologért 
hálásak lennének, ami nekünk természetes . Jó len-
ne, ha annak örülnénk, amink van . Mert lehet, ha 
nem vigyázunk rá, kifolyik a kezünkből, ilye-
nek pl. a családtagjaink, az igaz barátok, ta-
náraink. Ők azok, akik körülvesznek minket. 
Nem a telefonra, számítógépre kell vigyáznunk, azok 
nem ölelnek meg, nem adnak nekünk szeretetet! Jó 
lenne, ha a kettőt nem kevernénk!

Visszatérve a városnézésre, érdekes volt, 
hogy náluk nincs rendőrlámpa. Viszont kör-
forgalom minden húsz méter után van. Nem 
nagyon mélyültünk el Monastir kulturális dol-
gaiban, inkább csak vásárolgattunk. A fakul-
tatív programok közül a kétnapos kirándulást 
választottuk. Voltunk a sivatag kellős közepén, 
a Csillagok háborúja forgatási helyszínén. 
Megnéztük a napfelkeltét a kiszáradt tónál. 
Voltunk El Jemben a Colosseumnál, ami a vi-
lág harmadik legnagyobb amfi teátruma. Szó-
val konkrétan végigbuszoztuk egész Tunéziát.

Ajánlom nektek ezt az országot! Sok érdekes 
dolgot tudhattok meg, és lehet, hogy az életre 
is sok tapasztalatot gyűjthettek! Finnyásoknak 
viszont nem való! Csak olyanoknak, akik ké-
szek egy új világ megismerésére!

Nagy Kíra 7.oszt.

Cseh Péter atya Brazíliai útjáról mesél, ahol Ferenc 
pápával és rengeteg fi atallal imádkozhatott együtt

Három mozaik riói utamról
A találkozás öröme . Egy kedves szerzetesnővér 
hosszú kilométereken keresztül hordozta a 
fején azt az ételcsomagot, amit a szombat esti 
virrasztás előtt osztottak ki. Amikor először 
mellé álltam, gyorsan lekapta a fejéről a do-
bozt, de megkértem, hogy egy fénykép kedvé-

Élet a suliban
Nyár a télben… avagy nyári élménybeszámolók, 
amik átmelengethetnek bennünket a hideg téli 
hónapokban is

Belföld:

Volt egyszer egy suli tábor
2013. nyarán Kővágószőlősön táboroztunk 
Móni nénivel, Anita nénivel és Zoli bácsi-
val! Nagyon-nagyon sokat túráztunk. Példá-
ul megnéztük az abaligeti cseppkőbarlangot, 
ahol gyrost ebédeltünk, és csónakáztunk is. 
Hazafele úton meglátogattuk Ildikó nénit, aki 
fi nom palacsintát sütött nekünk. Amikor nem 
kirándultunk, akkor pedig rengeteg érdekes já-
tékot játszottunk. Mint azt az évek során már 
megszokhattuk, csapatokban is összemértük 
tudásunkat, ügyességünket. A közeli templom-
ba elmentünk misére is. Megnéztük a szigetvári 
várat, és utána fürdőztünk a strandon. Nagyon jó 
volt a hangulat! Jövőre gyere te is! : )

Árvay Kata (8. oszt.)

Cserkésztábor
Iskolánkból sokan tagjai a 47. sz. Szent László 
király cserkészcsapatnak. Mint minden évben, 
idén is sort kerítettünk a nyári táborra, ezúttal 
Ófalu határában, az erdőben töltöttünk nyolc 
szép, izgalmas napot. Vezetőink a Tolkien által 
kitalált szereplők bőrébe bújtak, ugyanis ke-
retmesénk a Gyűrük Ura volt. Szinte mindent 
magunk csináltunk, az első napokban nekünk 
kellett felépítenünk a tábor létesítményeit 
(„géhá”– azaz konyha és raktár –, latrina stb.) 
Őrsönként váltakozva készítettünk ebédet, mo-
sogattunk, őrködtünk. Egyik éjszaka „támadás” 
is ért minket a Szent Mihály cserkészcsapat ré-
széről. 

A táborok rendszeres programja a portya: 
idei helyszínként a Szálkai-tóra esett a válasz-
tás. Ott aludtunk, és másnap mentünk vissza 
a táborhelyre. Minden estét a tábortűz mellett 
előadott, játékkal, mókával fűszerezett törté-
netek tettek még hangulatosabbá. Utolsó éj-

szaka végre elérkezett a sokak által várva várt 
fogadalomtétel, melynek során évfolyamunk-
ból is többünket cserkésszé avattak. 

Vágyi Heidi (8. oszt.)

Külföld:

„Na, milyen volt Afrika?”
Afrikai élményem

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én na-
gyon szeretem az indulás előtti készülődéseket. 
Szeretek eljátszani a gondolattal, hogy vajon 
milyen lesz Monastir. Ja, még nem mondtam? 
Afrikán belül Tunéziába, Tunézián belül 
Monastirba utaztunk a nyáron. Erről szeretnék 
nektek mesélni.

Amikor megérkeztünk a szállodába, az Amir 
Palace-be, elég késő volt, csak a partot tud-
tuk megkukkolni egy picit. Egy kis ízelítőt 
kaptunk az ételekből, amelyek nem voltak túl 
bizalomgerjesztőek, mert már csak a maradékok 
jutottak nekünk. Másnap korán keltünk, hisz 
reggeli csak tízig volt. Sok érdekes ételt tudtam 
megkóstolni, pl. különböző rákokat, kicsi kagy-
lót, nagy kagylót, szóval a lényeg, hogy nagyjá-
ból elégedett voltam. Reggeli után a partra indul-
tunk fürdeni. Egyszerűen lenyűgözően szép volt 
minden. A forró homok csak úgy csiklandozta 
a talpamat. Hihetetlenül szép és tiszta volt, így 
nem kellett attól tartani, hogy ha netán futnék a 
homokban, felvágná valami szemétféle a lábam. 
Este városnézésre indultunk Monastirba.

ért tegye vissza. Miután elbúcsúztunk, ugyan-
így folytatta útját!

Élni jó . Sao Paulóban részt vettünk az előtalálko-
zón. Ezen a héten több alkalom volt arra, hogy 
bepillantsunk a brazilok mindennapjaiba, a 
plébániák életébe. A helyi magyarokkal is meg-
ismerkedtünk. A missziós hét utolsó estéjén a 
Szent Család-székesegyházban volt szentmi-
se a helyi megyéspüspök vezetésével. Három 
püspök és közel negyven pap koncelebrált. 
A fi atalok ezren lehettek. Egy gyermekét tartó 
édesanya az oltár előtt állt a búcsúzás pillana-
taiban. Ilyenkor biztosan megérezhetjük, hogy 
az evangélium örömhíre igaz: Isten szép, hiszen 
ilyen csodálatos embereket alkotott, akik mind 
az Ő gyermekei! 

Tiszta szavak . Soha nem fogom elfelejteni, ami-
kor azt mondta Ferenc pápa a hárommilliós tö-
meg előtt: „Jézus számít a fi atalokra! Az Egyház 
számít a fi atalokra! A pápa számít a fi atalokra!” 
Egy hatalmas ujjongás futott végig rajtunk, és 
tapsviharban törtünk ki! Igen, ott voltam! Meg-
történt. Tudom, hogy Jézus számít rám. Tu-
dom, hogy az Egyház számít rám. Tudom, hogy 
a pápa számít rám.

Cseh Péter Mihály) (www.csepeticsapata.hu)

Családi nap önkéntesünk szemével

Az 50 óra önkéntes munka elvégzésének keretében, és 
mint volt diák jöttem segíteni a családi napra . Amikor 
reggel megérkeztem, még a családi nap kezdete előtt, 
már akkor is nagyon jó hangulat fogadott . Jó volt látni 
azt, hogy mindenki kivette a maga részét az előkészü-
letekből is . Aztán ahogy közeledett a kilenc óra, minden 
készen várta már a gyerekek és szülők népes csapatát . 

Régen, az első családi napon még én is gyerek-
ként voltam itt, de most mint segítő, teljesen más-
hogy láttam az egészet. Fotósként körbejárhattam 
az egész helyszínt, így közelről is megtapasztal-
hattam, hogy mennyi szervezés és munka van az 
egész mögött. De a tanárok, óvó nénik, szülők és 
felsős segítők fáradozásának meglett az eredmé-
nye, mert kicsik és nagyok is igazán jól érezték 
magukat. A több mint negyven állomás között 
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Mégis úgy érzem, te adsz nekem új életet.
S talán egy nap az leszek, aki legbelül  

mindig is voltam…
S te végre boldogan felsírhatsz…

Megszülettünk.

Intézményi zarándoklat Havihegyre
Minden zarándoklat egyszeri és megismételhe-
tetlen – a miénk idén különösen, hiszen nem 
a megszokott helyre zarándokoltunk. Kicsit 
bántott is, hiszen jólesett volna egy kirándulás 
is a zarándoklat mellé. De, ahogy ez lenni szo-
kott, ismét kárpótolva lettünk. Az előző napok 
szomorú, hideg időjárása a hétvégére megvál-
tozott. Ragyogó időben gyülekeztünk a Székes-
egyház előtt – sok jókedvű gyermek, szülő és 
még nagyszülők is. Rövid fohász, éneklés után 
elöl „ment” az iskolánk zászlója – ügyes, vi-
dám fiatalemberek segítségével. Hosszú sorban 
indultunk a Tettye felé. Jó érzés volt meglátni, 
megismerni a szűk pécsi utcákat, jó volt közben 
beszélgetni ismerősökkel, ismerkedni kevés-
bé ismerősökkel. A Havihegyi templom szép 
környezete volt a végcél. A gyerekek örömmel 
mászták meg és vették birtokukba a sziklákat, 
és jó étvággyal fogyasztották el uzsonnáikat. 
Sajnos idén a szentmise elmaradt, de jó volt 
együtt imádkozni, fohászkodni és énekelni. 
Köszönjük Anikó néninek, Marcsi néninek 
az énekeket, imádságokat, Vivi néninek a kö-
nyörgéseket. Várjuk a következő zarándoklatot, 
hogy megújítsuk hitünket, megtartsuk jóked-
vünket a közösség összetartó erejével, ahogy 
most is történt. Hála Néked Istenünk.

Szente Anyuka 

Jó tanácsok felvételizőknek
Kedves ballagó nyolcadikosok! 
Elérkeztetek életetek egyik fordulópontjához, 
melyet talán már sokan vártatok. Az elkövetke-
zendő időszak mindnyájatokat kíváncsisággal 
és izgalommal tölt el, ebben biztos vagyok. 

Én pár jó tanáccsal készültem nektek, ame-
lyeknek remélem, hasznát fogjátok venni, at-
tól függetlenül, hogy melyik középiskolába 
készültök.

◆ Mindenképpen gyakoroljatok sokat a felvé-
telire, mind az írásbelire, mind pedig a szó-
belire. Sokat számítanak a pontszámok.

◆ Csak egy kulisszatitok: matekból mindig van 
mértékegység-átváltás, magyarból pedig lé-
nyeges a helyesírás, szövegértés és a fogal-
mazás:)

◆ A 8. évben hozzátok ki magatokból a maxi-
mumot, hogy az év végi jegyeitek között ne 
szerepeljen 4-esnél rosszabb.:) 

◆ Úgy válasszatok iskolát, hogy ez a döntésetek 
kihat az egész életetekre is! Gondoljátok meg 
jól, hogy hova jelentkeztek!

◆ Ne izguljatok!! Tudom, hogy féltek a szóbeli 
felvételitől, de azért mégis sokat jelent az, ha 
nem remegő térddel/hanggal, hanem maga-
biztosan álltok a vizsgáztató elé. 

◆ Az első benyomás sokat számít! Értem ezt a 
kinézetre, beszédstílusra. Ügyeljetek erre is!  

◆ Töltsetek el sok időt a mostani barátaitokkal, 
mert ha különböző helyekre mentek, na-
gyon keveset tudtok majd találkozni. De ez 
ne menjen a tanulás rovására!:) 

◆ Kollégistának lenni nagyon király dolog, 
úgyhogy ha úgy alakulna, ne féljetek bevál-
lalni ezt is.:) Szeretni fogjátok! 

◆ Még most tanuljátok meg az időtöket beosz-
tani gazdaságosan, mert a középiskolában 
rengeteg elfoglaltságotok lesz.

◆ Próbáljátok meg kiismerni az új tanáraitokat 
az első hónapokban. Ha megtanuljátok, ki-
nél mi az elvárás, jobban boldogultok.:)

◆ Ne ijedjetek meg, ha valami nem megy első-
re, hiszen minden kezdet nehéz! Mindenki 
átélte már ezt. Később majd rengeteg barátot 
szereztek, akikkel könnyebben átvészelitek a 
nehezebb pillanatokat is.

minden korosztály megtalálhatta a neki valót. A 
játszani vágyó ovisokat és iskolásokat különbö-
ző ügyességi és kézműves játékok, trambulin és 
ugrálóvár, lovaglás, íjászat és sok más színes prog-
ram várta. Jó volt látni azt, ahogyan új ismeretsé-
gek születtek, azt ahogyan régi barátok, felnőttek 
és gyerekek egyaránt mosolyogva beszélgettek, 
diákok a tanárokkal is, de a legjobb talán az volt, 
hogy ennek én is a részese lehettem. A rossz idő 
ellenére is sok gyerek és felnőtt gyűlt össze, a hi-
deg enyhítésére pedig meleg teát kaphattak a fa-
gyoskodók, Késmárki Ági néni pedig többször is 
körbejárva az összes állomást, az ott tartózkodó-
kat is meleg teával kínálta. tizenegy órára az ebéd 
és a kollégiumi nevelők által sütött palacsinták is 
elkészültek, a beszámolók szerint igazán finom-
ra sikerült minden. Ekkortól már a nap elején 
kapott papírok is beválthatók voltak, amiket az 
állomásokon kellett aláíratni. Miközben a papí-
rokért cserébe csokikat adtam a kisebbeknek, jó 
volt látni a mosolyukat és a jókedvüket, melyek 
azt mutatták, hogy tényleg jól érzik magukat. 

A nap során szinte mindenki aláírta azt a lepedőt, 
melyen a nap mottója is állt: ,,Uram, jó nekünk itt len-
ni.” Ezúton is köszönet mindenkinek, aki munkájával 
lehetővé tette ezt a napot . 

Körbejárva néhány résztvevő véleményét is 
megkérdeztem a családi napról, íme néhány:

„Nagyon tetszik a családi nap, az ugrálóvár és a 
horgászás a kedvencem.” 

Raffay Nóra, ovis 

„Örülünk, hogy van ilyen, mivel így megismer-
kedhetünk a szülőkkel, az iskolával, a gyerekek 
pedig játékosan tehetik ezt.”

 Egy óvodás és egy iskolás gyermek édesapja

„Nemcsak a szülők, hanem a tanárok is ritkán 
vannak így kötetlenül együtt, ezáltal más oldal-
ról is megismerhetjük egymást.”

Sinkó Zoli bácsi 

„Azért jöttem segíteni, mert jó közösségben, ba-
rátokkal lehetek, és mert segíthetek eligazítani a 
kisebbeket és játszhatok velük.” 

Kollár Bernadett, 8. oszt. (segítő) 

„Jól érzem magam, tavaly is voltam már. Szerin-
tem az íjászkodás az egyik legjobb állomás.” 

Bodogán Matyi, 7. oszt.

Tari Edina, gimnazista szeretet szolgálatosunk írása

Gólyahírek
 „A kis Jézus megszületett…”

…és még sokan mások is érkeztek hozzánk, örvendjünk!
Örömmel tudatjuk minden kedves Olva-

sónkkal, hogy az elmúlt hónapokban új tagok-
kal gyarapodott intézményünk már amúgy 
is népes családja. Óvodánk új kis csemetéi, 
nyolcvan elsősünk, felsőbe érkezett diákjaink, 
valamint kollégiumunk új lakói mellett, több 
tanulónknak kistesója született. Ősszel meg-
született Judit néni és Piri óvó néni kisbabája 
(a róluk készült fényképet a PiCiNKe rovatban 
találják). Eszter és Zsófi is jól vannak. Minden 
édesanyának, édesapának, újdonsült nagyszü-
lőnek, nagytesónak gratulálunk! Idén érkezett 
tanulóinkat ez úton is szeretettel köszöntjük. 

A Jóisten áldása kísérje valamennyi család életét 
az Új Esztendőben!

Születés
…És mi akkor is tovább éljük a napokat.

És megyünk rendületlen, öntudatlan, ködfé-
nyű ragyogásban elhomályosult célunk felé.

Célunk az élet, s a felé megtett léptek. Porzik az út.

…És mi akkor is éljük a nappalokat,  
álmodjuk az éjjeleket.

S titkon szőtt álmaink alápergő időfonalán 
életek fakadnak.

Tovább adva megőrizzük a lépteket.
Lelkünk szüntelen álmodik, és testet szül  

a világra, aki segít, hogy EMBERRÉ legyünk.
Segít, hogy a gyűlölködés vad áramlatait 

elsöpörje végre a szeretet.
Aprócska, törékeny valóság. Sebezhető  

és ártatlan.

Lassan életre álmodom magam.  
Előjövök halkan hívó szavadra.

S te megszületsz belőlem.
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Az alábbi sorokat intézményi lapunk megelőző 
számában olvashattuk. Talán most, a zord téli 
hónapokban, amikor a hideg szülte bezártság és 
az ünnepi sürgés-forgás közepette feszültebben 
éljük a mindennapokat, hasznos lehet vissza-
emlékezni azokra a reményt keltő gondolatok-
ra, melyek azt sugallták számunkra, hogy létezik 
építő megoldás konfliktusaink, problémáink keze-
lésére. Mostani számunkban a tréninget tartó 
atyákkal való beszélgetést osztjuk meg olvasó-
inkkal, hiszen minden ember életútja tanúságot 
hordozhat számunkra is, különösen, ha olyan 
személyekről van szó, akik Isten és emberek 
szolgálatára szentelik egész életüket. Vágyiné 
Soltész Katalin Gulyás Zsolt és Babály András 
atyával beszélgetett.

A tréning alatt végig foglalkoztatott a gon-
dolat, hogyan jutott két katolikus pap – akik 
egy-egy plébániát vezetnek, tehát van dolguk 
elég – arra az elhatározásra, hogy mélyen be-
leássák magukat a pszichológiába, összeállít-
sanak különböző tréningeket és járják vele az 
országot. Hát megkérdeztem, mi vezette őket 
erre az útra.

B .A .: Identitásomban első helyen mindig azt 
határozom meg, hogy pap vagyok. Kispapként 
már éreztem, hogy papként milyen kihívások, 
feladatok elé kell állnom, így már a szeminári-
umban felkutattam azokat a területeket, ame-
lyek később a papi munka során segítségemre 
lehetnek és elkezdtem magam képezni. Eleinte 
szakkönyveket olvastam, később tréningeken, 
továbbképzéseken vettem részt. Zsolttal a sze-
mináriumban találkoztunk, ő volt a legnyitot-
tabb ezekre a kérdésekre, azóta együtt dolgo-
zunk.

G .Zs .: Saját tapasztalatból tanultam meg, 
hogy különböző iskoláink ellenére az emberi 
kapcsolatainkban való működésre mennyire nem 
vagyunk felkészítve . Ennek a megtanulása nagyon 
fontos, de ez a tanulási folyamat magunkon kez-
dődik . Én is így kezdtem és ez olyan mély nyomot 
hagyott bennem, hogy azonnal megfogalmazódott 
bennem az igény, jó lenne ezt a sok hasznos isme-
retet továbbadni . A továbbképzéseinken mi nem 
csak adunk, hanem minden alkalommal kapunk is, 
így tanuljuk magunkat még ma is . A papi identitás 

nálam is az első helyen áll, és ez hatja át szemlé-
letünket a tréningeken is . Ez nem azt jelenti, hogy 
csak katolikus iskolákhoz megyünk el, elfogadunk 
civil iskolákból is meghívást, ha nyitottak felénk . 
A programunkban nincs különbség, de egy keresz-
tény iskolában a szemléltetés során szívesebben 
élünk jézusi példákkal .

B .A .: Ezzel kapcsolatban hadd meséljek el egy 
történetet. A 90-es években tartottam egyedül 
is tréningeket, és egy ilyen alkalommal egy ci-
vil óvodából kaptam meghívást, mivel a veze-
tő kíváncsi volt, mit tud nekik mondani egy 
pap ebben a témában. A harminc órás tovább-
képzés végén odajött hozzám a vezető és el-
mondta, hogy az ő vallással szembeni ellenál-
lásában mindig nagy szerepet játszott a papok 
személye, akik szerinte csak papoltak, és most 
döbbent rá, hogy mekkora hibát követett el. 
A mi feladatunk, hogy közösséget építsünk, és erre 
neveljük az embereket . Az evangélium továbbadása 
is itt kezdődött, Jézus is közösséget hozott létre 
a Tizenkettőből, három évig velük élt, megosz-
totta velük mindennapjait, érzéseit. A mai em-
bernek is mély vágya, hogy felvállalja az igényeit és 
megfogalmazza szükségleteit . Ezért született ez a 
program hosszú évek közös együttmunkálko-
dásával.

G .Zs .: A KPSZTI helyett adott a tréningünk-
nek, rajta keresztül akkreditáltattuk a progra-
mot. Egyre több helyen vesz át az egyház iskolá-
kat, ahol a pedagógusok nem tudják pontosan, 
hogyan működjenek az átalakult környezetben. 
Szívesen segítünk nekik ebben. A KPSZTI-n ke-
resztül lehet minket elérni, máshol nem „reklámoz-
zuk” magunkat . Egyrészt a jó bornak nem kell cégér, 
másrészt nekünk ez a továbbképzés nem a megélhe-
tésünk, így nem kényszer . Azt gondolom, hogy a fel-
szabadultságunk a munka során éppen ebből fakad . 
Csak annyi pluszt vállalunk, amennyit jó szívvel el 
tudunk végezni .

B .A .: A pénz az ördög eszköze. Van elég mun-
kánk, nehéz kiszakítani ezeket az időket, ezért 
havi harminc óránál többet nem tudunk vállalni.

„A béke nem azt jelenti, hogy nincs konfliktus, hanem azt, hogy 
képesek vagyunk konfliktusaink kezelésére, feloldására.” 

(internetes forrás) 

Remélem tudtam segíteni nektek, és bejuttok abba 
a középiskolába, amelyikbe leginkább szeretnétek . 
Mindegyikőtöknek eredményes, élménydús tanévet 
és sikeres felvételit kívánok!

Kovács Kíra a Nagy Lajos Gimnáziumból, aki a közmunka 
program keretében  a tanulószoba munkáját segíti.

Kedves Diákunk!
Ha úgy érzed, hogy gondjaid, nehézségeid vannak a 
tanulással, akkor ez a cikk neked szól . Összegyűjtöt-
tem néhány gyakorlati segítséget, hogy kicsit meg-
könnyítsem számodra a tanulást . Íme, a „túlélő felsze-
relés” mindennapjaidra!

1 . Száműzd a negatív gondolatokat!
– Eddig is boldogultál, később sem lesz ne-

hezebb!
– A sikerre koncentrálj, vagy legalább ne 

várd a kudarcot! Amire koncentrálsz, az kerül 
majd hozzád közelebb!

– Tudd, hogy mit akarsz elérni, és azt tartsd 
szem előtt!

– Légy tudatában, hogy másoknak is van-
nak nehézségei, hibái és hiányosságai!

– Segíts másoknak, és kérj bátran segítséget!

2 .Tudd, hogyan tudsz a leghatékonyabban működni!
– Mik az erősségeid?
– Mi segít a megjegyzésben, tanulásban?
– Grafikonok, ábrák használatával jobban 

megérted a dolgokat!
– Jegyzeteid érthetőbbek lesznek színek és 

formák segítségével!
– A gondolattérkép hasznos lehet!
– Próbáld ki, hogy a zene vagy a mozgás ho-

gyan hat a teljesítményedre!

3 . Tanuld meg, mennyit vállalhatsz!
– Tudnod kell, hogy a diszlexiásokat az át-

lagosnál hamarabban kifárasztja a folyamatos 
információ- feldolgozás!

– Rövidebb periódusokat tervezz a tanulásban!
– Egy rövid szünet után ismét hatékony leszel!
– Ha fáradtan erőlteted a tanulást, a diszlexi-

ás tünetek erősebben jelentkeznek!

– Ha túl sok feladat gyűlik össze, készíts lis-
tát! Válaszd ki a legfontosabbakat és a legsür-
gősebbeket! Sorban pipáld ki az elvégzetteket!

4 . Szervezd meg az életedet és a környezetedet!
– Rendetlenség, pontatlanság, dolgok elfelej-

tése rémálommá teheti az életet!
– Ha mindent rögtön használat után a helyé-

re teszel, soha nem kell rendet rakni!
– Az apróbb dolgokat legjobb, ha rögtön el-

végzed, így nem terhelik az idődet később! 
– Használj határidőnaptárt vagy jegyzetfüzetet!
– Tanuld meg feljegyezni tennivalóidat, a ta-

lálkozóid időpontját és a határidőket!
– Tégy emlékeztetőket feltűnő helyre (ajtó-

félfa, fogkefe nyele stb.)
5 . Szervezd meg a munkádat is!

– A zűrzavar feszültséget okoz és megnöveli 
a nehézségeidet!

– Rendezd el legalább három részre az író-
asztalodban a dolgokat: hivatalos papírok 
(igazolványok, bizonyítványok stb), tanulás-
hoz szükséges eszközök és szabadidős tevé-
kenységeid eszközei, egyebek.

– Feladataidat válaszd kisebb egységekre! 
Így nem beláthatatlan munka áll előtted!

– Rajzolj vázlatot munkád elvégzésének 
megtervezésekor!

Most ennyit gondoltam, de legközelebb még írok 
Neked néhány jó tanácsot .

Szeretettel: Keresnyeiné Ági néni  
( internetes forrás alapján)

„Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük 
őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene 
lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, akivé válni képesek.” 

(Johann Wolfgang Goethe)

Volt egyszer egy lélektréning…
„Bizony nem csak a testnek, de a léleknek is szüksége van 
egy kis edzésre, hogy a hosszú hónapok betokosodott 
merevségét átmozgassa, és új erővel töltse fel minden 
szegletét. Ezt tettük mi pedagógusok, iskolából és óvo-
dából egyaránt, ősszel egy konfliktuskezelő és kommu-
nikációs tréningen. Közöttük voltam én is.”
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NYITÁNY
… avagy mi történt a zeneiskola háza táján 
a tanév első felében

Hála a sok zenét tanulni vágyó gyereknek, a tanévet 
közel 130 növendékkel kezdtük . 
Újdonságaink: 

◆  Bővült a választható hangszerek palettája: 
mostantól fagottozni is lehet tanulni az is-
kolában. 

◆ Új fuvolatanár érkezett hozzánk Pallagi Teréz 
személyében, bemutatkozását itt az újságban 
is olvashatjátok. 

◆ Zenekar alakult a fafúvós növendékekből, 
melyben fuvolista, klarinétos és fagottos 
gyerekek játszanak. Sikerrel mutatkoztak be 
a Szent Cecília hangversenyen. Jövőre várják 
a további jelentkezőket… 

Programjaink népes közönséget vonzottak: a ta-
nári hangversenyen és a Szent Cecília növendék-
hangversenyen nem sok üres széket találhattak 
a később érkezők. A zene világnapján az iskola 
több pontján egy-egy zeneiskolás gyerek vagy 
éppen a kórus bukkant fel, és szép darabokkal 
lepték meg az arra járókat, majd bezsebelték ba-
rátaik dicséretét és a kisebbek elismerő tekintetét. 

Egyre nagyobb számban szerepelnek zene-
iskolások az iskolai miséken. Jó, hogy ezeken 
az alkalmakon nemcsak osztálytársként, ze-
nésztársként, hanem testvérekként is együtt 
zenélhetünk, nemcsak saját magunk, hanem 
Mennyei Atyánk örömére. Adja Isten, hogy meg-
érezhessük ezt a „testvérséget”, szeretettel, türelem-
mel bátorítsuk egymást a felkészülésben és a zenei 
szolgálatban!

Szabó Anikó

Szolfézs? Pfúj!!!
Ki hangosan, ki magában, de ezt a mondatot 
sokan, sokszor elmondtuk már, és lesz is min-
dig, aki mondja, amíg világ a világ! 

Igaz, ismerjük a mondást is: „A szolfézst nem 
szeretni, hanem tudni kell!” De vajon nem igaz-e 

ugyanez a matekra, magyarra, történelemre, 
rajzra vagy a nyelvekre is? Hiszen mindenkinek 
van kedvence és van „mumusa”. Mégis, mégis… 
a szolfézs… az valahogy más! Na, de ha már úgy-
is kell, akkor legalább barátkozzunk kicsit vele! 

Egyik kedvenc mesehősöm, Muzsikus Péter, 
Fantázia – a nagy varázsló – segítségével uta-
zik körbe Zenebirodalom titkokat rejtegető 
világában.

Az én kicsi tanítványaim Hamiska – a mókás 
kis hangjegy - segítségével szoktak Egészkotta ki-
rálykisasszony várában barangolni, ahol bizony 
elég érdekes alakok mászkálnak. Olyanok, mint 
például Kereszt, Bé és Feloldójel kapitányok, 
akiknek kótyagos viselkedése még Hamiskának 
is feltűnik. Vagy netán Fermata, esetleg Triola, 
és a gömbölyded Dallamtündér, hogy a kék ru-
hás, bájos Kötőív kisasszonyt, vagy a franciásan 
raccsoló Szabada Tánc úrfi t már ne is említsem. 
De a leginkább említésre méltó személy mind 
között mégis Szolfézs mester. 

Tudod-e, hogy Szolfézs mester min töri 
folyton folyvást a fejét? Sejted-e, miért indul 
vándorolni időről időre? 

Aki találkozott már Hamiskával, biztosan 
tudja a választ. Aki nem… na, ugye jó volna 
kifürkészni Szolfézs mester titkait?! De ez a 
kiváltság csak annak jár, aki hajlandó belépni 
Szolfézs mester titkos kamrájába (és apuka-
anyuka beíratta).

Ha már beléptél, rájössz, hogy a zeneismeret 
nem valami idegen birodalom! Hiszen emlékez-
tet kicsit a matekra, mert logikus, számokkal is 
kifejezhető összefüggéseket hordoz. Emlékeztet 

Konfl iktuskezelés, személyiségfejlesz-
tés másképpen
Nálunk járt a MárkusZínház

Te vagy Guzmó?
Mert ha nem te vagy, akkor megúsztam, de 

ha te vagy, akkor jaj nekem! Miért nem kerül-
telek el? Mert csukva van a szemem, bizony-
talan terepen lépkedek, folyamatosan arra 
fülelek, nehogy nekimenjek valakinek? Mi-
ért teszek ilyet fényes nappal, egy iskolában? 
Mert dramatikus játszóházban vagyok. Most 
Guzmótól menekülök, előtte az evolúcióban 
tojásból fejlődtem sassá; majd azt fi gyeltem, 
ki néz rám és ki nem néz rám; improvizáltam 
jeleneteket lakodalomra és házibulira; élő fo-
tóalbumban megalkottam az osztály fényes 
pillanatait. (Te, ha láttad volna a lányokat az 
állatkerti jelenetben!). Amikor ültem – persze 
hogy csukott szemmel- egy erdőben sétáltam, 
vadvízen eveztem és eldöntöttem, hogy a szű-
kületben tovább megyek, sőt téged is rábe-
széllek. De jaj, most megszűnök, mert Guzmó 
szuszogását hallom…

A fenti belső monológ bármely kedden hall-
ható a Ciszterci Nevelési Központ klubtermé-
ben. A 6. 7. és 8. évfolyamosok a tanév során 
3-3 alkalommal részt vesznek a Márkus Szín-
ház Kortina c. programsorozatának Dramati-
kus játszóház programelemén.

Mi a cél ezzel?
Fontos, hogy a gyerekek megszerezzék azo-

kat a kulcskompetenciákat, amelyek elenged-
hetetlenek a változásokhoz való rugalmas al-
kalmazkodáshoz, saját sorsuk alakításához. 
Ezért itt azon képességeik fejlesztése történik, 
amelyekkel önálló életükben sikeressé válhat-
nak. Cél, hogy az együttműködés, a kezdeményezőké-
pesség, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás, 
a kockázatértékelés és a döntéshozatal fejlesztése 
révén kialakuljon bennük a változó viszonyokhoz való 
gyors és hatékony alkalmazkodás képessége, az aktív 
társadalmi szerepvállalás igénye . Feldolgozásra ke-
rülő témák: önismeret, minták, külső és belső 

elvárások, vágyak és motivációk, erősségek és 
fejlesztendő területek, erőszakmentes kommu-
nikáció, előítéletek, előítéletek miatti félelmek, 
a családjaik iránt érzett kötődés, barátság, szé-
gyen, kirekesztés.

A kollégisták szeptembertől Fonóba járnak 
minden hónap egy szerdáján. Megidézve és 
átélve azt a világot, amikor a nappal rövidü-
lésével beszorultak a lányok a zárt térbe, s ott 
játékokkal, beszélgetésekkel múlatták és feled-
ték a sötétet. Persze fonni nincs alkalmuk meg 
szöszük. De beszélgetni, improvizálni, s ezzel 
„stresszoldani”, önmagunkkal és másokkal 
ismerkedni az a huszonegyedik században is 
lehet. És kell. Incselkedő, nevettető-sirató já-
tékaink mellett terv, hogy a gyerekek találkoz-
zanak a néphagyományainkkal, de a szokásos-
tól eltérő módon. Nem vitrinbe zárt, sercegő 
felvételekről megidézett idegen tartalmakat 
mutatva nekik, hanem az elevenségükkel máig 
is ható dramatikus játékok, tárgyak, mozgások 
és zenék felől közelítve a múlthoz. 

Hoff manné Toldi Ildikó – a programot tartó 
drámapedagógus

Diák vélemények a MárkusZínház programjáról

 „Nekem nagyon tetszett. Ildikó nénivel sokat 
játszottunk és nevettünk. Nekem a »kísértet ház 
«tetszett a legjobban.”

Jankovics Zsófi  (7. évf.)

„Tetszett, mert összejött az egész osztály, nem 
csak csoportokban beszélgettünk.” 

Laufer Laura (6. oszt.)

 „Ildikó néni nagyon jól megszervezte. A har-
madik alkalom végén látszott, hogy sokkal job-
ban jön ki mindenki a másikkal. Jobb lett az 
egymáshoz való viszonyunk. A legjobb az volt, 
amikor az Anna és a Kíra »összeházasodtak« .”

Pandi=Köntös Réka (7. oszt.) 
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„A tisztaság nagyon fontos dolog. Számom-
ra azt jelenti, hogy mosdó után kezet mosok, 
mindennap fürdök, és minden héten minimum 
egyszer hajat mosok. Ezek mind fontos dolgok, 
de vannak olyan emberek, családok, akiknek 
például nem telik szappanra, vagy nem tud-
nak mindennap zuhanyozni. Őket nem szabad 
kibeszélni vagy kicsúfolni, mert az nekik rossz 
érzés. Ha kibeszéljük őket, az nem csak nekik 
nem esik jól, hanem már mi sem leszünk olyan 
tiszták, mert megbántjuk őket és Istent is. Ilyen-
kor mindig bele kell képzelnünk magunkat az ő 

helyébe. Őrizzük meg Isten templomát tisztán, ami-
be én is és mindegyik ember benne van .”

Lacza Soma (5. oszt.)

„Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, 
akik azt gondolják, mutogatni kell magukat, 
mert szerintük az szép és jó. Isten nem azt tanít-
ja, hogy mutogasd magad, hanem hogy építsd fel a 
»templomodat« . Szeretem a Jóistent, és szeretem 
betartani, amit kér tőlem.”

Kénesi Dóra (5. oszt.)

Tiszta zene…
Novemberi növendékhangverseny az új díszteremben…

Ami a hangversenyekről eszembe jutott…
A hangversenyek a zenetanulás fontos állomá-
sai. Ünnepnapok. Annak szépségével, ünnepé-
lyességével, jóleső izgalmával. A gyerekeknek 
fontos, értelmes és elérhető cél, mely erőt, kitar-
tást, lendületet ad. Jó esetben éppen annyit, ami 
a következő fontos állomás eléréséhez kell. Itt 
megmutathatják mennyit fejlődtek, szép játéku-
kat értékelik nemcsak családtagjaik, hanem tár-
saik, tanáraik is. Minden elismerés, dicsérő szó 
és mosoly sokat jelent. 

Én, mint tanár, örülök minden jól sikerült 
szereplésnek. Jó érzés, amikor először szólal 
meg az a hangszín, amin annyit dolgoztunk. 
Amikor először sikerül értelmesen megformál-
ni egy zenei mondatot. Amikor végre a színeket 
is sikerül elővarázsolni. S amikor egy hangver-
senyen megszólal egy hangulatos produkció. 
Visszajelzés is, hogy jó vagy kevésbé jó irányba 
haladunk.  

Számítógépen vagy CD-ről sokkal jobb előadásban 
meg lehet hallgatni ma már mindent . De a hangver-
seny egészen más . Egyszeri, megismételhetetlen . 
Varázsa van és jótékony hatása .  

Mátrai Mária, cselló tanár

kicsit a nyelvekre is. Mert a benne előforduló 
ismeretlen kifejezések hol a dallamos olasz, hol 
a kulturált görög, hol pedig a tudományos latin 
nyelv leszármazottai. Emlékeztet ugyanakkor a 
történelemre is, mert benne visszalépünk száza-
dokon, ezredéveken átívelve, hogy régmúlt idők 
zenészeinek szívét-hangját ízlelgessük. Végül pe-
dig emlékeztet kicsit a festészetre is. Hisz a zene 
semmihez sem fogható módon füllel és szívvel is 
érzékelhető színeket idéz föl bennünk, akárcsak 
a festékes dobozban rejlő tempera.

Pfujjjj? 
Fontold meg, amit a kíváncsi polihisztor, 

Leonardo da Vinci mondott:
 „Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem 

gyűlölni, amíg meg nem ismertük .” Megismerni 
valamit, ahhoz idő és sok-sok türelem kell! 
Próbáld ki!

Végül álljon itt néhány kérdés, amire a választ 
vagy megkeresed valahol, vagy megtalálod Szolfézs 
mester titkos műhelyében – ha tudod, hogy hol van! 
Sziszi néni várja a helyes megfejtéseket!

1. Mit tudsz a bongóról? 
2. Melyik zenemű szövegéből való az idézet? 

(szerző, cím!)
„A szájuk többé / Nem iszik pohárból, / Csak 

tiszta forrásból.” 
3. Mi az azonosság és a különbség a pentaton 

és pentachord hangsor között? 
4. Melyik évben komponálta Kodály Zoltán 

a „Psalmus Hungaricus” c. művét? Segítség: 

Buda, Pest és Óbuda egyesítésének éve.

 Sziszi néni, szolfézs tanár írása, aki olyan szépen kidekorálta 
a szolfézs termet, hogy öröm oda bemenni!!! Ott még kottafej 

királykisasszony sem nyafogna… 
(a szerk.)

A Filharmónia hangversenyeiről:
A fi lharmónia által szervezett ifj úsági bérletes 
hangversenyek egyre népszerűbbek. A Ciszterci 
Nevelési Központ alsós és felsős tanulói váltanak 
bérletet, nemcsak zeneiskolások, hanem azok 
a diákok is, akik „csak” szeretik és szeretnék 
megismerni a zenét. A fi atal növendékek meg-
ismerkedhetnek a legkülönfélébb komoly- és 
más zenei műfajokkal, pl. jazz, ragtime, fi lmze-
nék stb. Nagyon változatosak a hangversenyek, 
hiszen zenei korszakokat ismerhetünk meg vagy 
akár hangszereket, és pl. a mindig magunknál 
hordott „hangszerünk”, az ének is sok szép pil-
lanatot ad nekünk. Emlékezetesek azok az is-
mertetők, ahol a zeneszerzőkről hallunk külön-
féle izgalmas és kedves történeteket. Az első idei 
hangversenyen szimfonikus zenekar mutatott be 
nekünk „komoly” és „könnyű” zenéket. A 2013. 
november 20-i koncerten rézfúvós kamarazenét 
hallhatunk, a harmadikon pedig egy kiváló zon-
goristával ismerkedhetünk meg, aki nagyszerű 
zongoramuzsikával kápráztat majd el minket.

 Csajághy Györgyné, Julika néni

Szent Cecília szűz, vértanú, az egyházi zene védőszentje

Tiszta élet…
„A tiszta szív mindenben meglátja Istent” Hát a tiszta fül? No, az is 
meghallja a Teremtő hangjait a zenében…

Iskolai gyónásaink és növendék hangversenyünk 
margójára…

Mit jelent számodra a testi-lelki tisztaság?
„Manapság tisztának lenni nem könnyű, de ha 
megtesszük, amit Isten kért, akkor könnyeb-
ben fog menni. Ha a szívünkben szeretet és 

jóság van, akkor a tisztaság is bennünk van. 
Mindig adódik olyan alkalom, hogy kijavít-
suk hibáinkat. Például ha szemérmetlenséget 
látunk utcán, tévében vagy újságosnál, meg-
tehetjük, hogy nem arra nézünk, kikapcsoljuk 
a tévét, nem vesszük meg azt az újságot. Az 
őrangyalunk mindig vigyáz ránk, de néha saj-
nos az ördög is előbújhat. Kérhetjük Istent, hogy 
tiszták legyünk és azok is maradhassunk .”

Szente Kinga (5. oszt.)
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Tanítani kezdtek, és szavukat az egész nép 
megértette. Isten és Jézus mindig ott vannak veled, 
de csak TE döntheted el, hogy beengeded-e őket 
a szívedbe, vagy ha százszor is bekopognak, zárva 
hagyod-e szíved márványkapuját . Mert TE egy élő 
templom vagy!!!

Kiknek ajánljuk?
Az egész világnak, ha hívő, ha nem, mert 

mindenki egyaránt megtalálja magát ebben 
a végtelen regényben. Isten nemcsak „hozzá-
juk”, hanem hozzád is intézte szavait.

Nyitray Ági és Vágyi Misi (5. oszt.)

Gyertyát gyújtottunk…
Maróti Jolán Mater Assumpta emlékére

Emlékezve megőrizni…
2013. október 22-én intézményünk alapítójára, 
Mater Assumpta nővérre, Joli nénire emlékez-
tünk, aki idén októberben ünnepelte volna száza-
dik születésnapját. Megemlékezésünket a Leőwey 
Klára Gimnázium dísztermében kezdtük, ahol 
egy emlékműsorral idéztük föl Assumpta nő-
vér életének meghatározó eseményeit. Megható 
látvány volt, ahogy iskolánk apraja – nagyja Joli 
néni egykori tanítványaival és a többi meghívott 
vendéggel együtt emlékezett arra a szerzetes-
nővérre, aki megalapozta az intézményünkben 
tanuló ifj úság jövőjét. Mintha a múlt és a jelen 
találkozott volna egymással, fi gyelmeztetve min-
ket az idő folytonosságára. Assumpta nővér élete 
példaértékű volt, kemény próbákat kellett kiáll-
nia, de ő a legmegpróbáltatóbb helyzetekben is 
hű tudott maradni a Jóistenhez, embertársaihoz 
és önmagához. Emlékműsorunkat egy közös 
imával zártuk, majd ezt követően a Zárdatemp-
lomban egy szentmisén vehettünk részt, amelyet 
Dékány Árpád Sixtus főapát úr celebrált. A szent-
mise után lelepleztük Assumpta nővér emléktáb-
láját, majd Sixtus atya felszentelte iskolánk új 
könyvtárát is, amely ezentúl a Maróti Jolán Mater 
Assumpta Könyvtár nevet viseli. Mindig jó lesz 
visszaemlékezni erre a napra, de ami még ennél is 
fontosabb, hogy Mater Assumpta emlékét örökre 
a szívünkbe zártuk. Fontos, hogy rá emlékezve 
ismerjük a gyökereinket, és a régi értékeket nem 
feledve úgy éljünk a jelenben, hogy mindig meg-
újulva keressük az utat egy virágzóbb jövő felé.

Nagy Katalin

Idézet gyermekeink ünnepi megemlékezésé-
ből, Joli néni sírjánál…

Azt, hogy mi most együtt ünnepelhetünk, Joli 
néninek, Mater Assumptának köszönhetjük. 
Ő alapította iskolánkat, és óvodánk fenntartója 
volt. Köszönjük a Jóistennek, hogy mi is ismerhet-
tük Joli nénit! Kis ovisként beszélgethettünk vele, 
bábozott nekünk és megsimogatta a fejünket.

Joli néni 99 éve született Pécshez közel, Palota-
bozsokon. Ő is ebben az épületben tanult, ahol 
mi, de akkor Szent Margit Tanítóképzőnek ne-
vezték iskolánkat. 1933-ban belépett a Miasszo-
nyunk Női Kanonokrendbe, majd 1940-ben örök 
fogadalmat tett. A rend nővérei Szent Ágoston 
Regulája szerint éltek, legfőbb eszményük: „Min-
denkinek használni, senkinek sem ártani.”

A háború utáni politikai rendszer nem en-
gedte, hogy szerzetesek tanítsanak, tiltották a 
hívő életet. Joli nénit is börtönbe zárták, mert 
nem hagyta magukra az idős és beteg szerze-
tesnővéreket, hanem ápolta őket. Több mint két 
évig volt börtönben, de ez idő alatt sem veszítet-
te el a hitét, erről egy versében is tanúságot tesz. 

Életre szóló ajándékkal szerettük volna meglep-
ni felső tagozatba lépett, ötödikes tanulóinkat, 
a Székesegyházban tartott, októberi iskolami-
sénk alkalmával. Bernát atya segítségével, ün-
nepélyesen megajándékoztuk őket a Szentírás-
sal. Bárdonicsek Mónika néni erre az alkalomra 
rövid fogadalomtételt is megfogalmazott, amit 
ötödikeseink együtt mondtak el, Bernát atya 
prédikációját követően. Reméljük, hogy ez a 
hangosan kimondott ígéret valamennyiünknek 
segít abban, hogy a Szentírás ne a polcon porosod-
jon, hanem meghatározó szerepe legyen mindennap-
jainkban, és legalább akkora érdeklődéssel és szere-
tettel böngésszük, mint az internetet… 

Kedves Ötödikeseink és valamennyi Tanítvá-
nyunk!

Kívánjuk, hogy legyen olyan számotokra a Bib-
lia, mint a víz, alapvető létszükséglet, amely 
nélkül szomjan hal a lélek, kiveszik a jó. Szol-
gáljon iránytűként a kezetekben, segítsen min-
dennapjaitokban a jó melletti elköteleződésben! 
Segítségével tudjatok nemet mondani a bűnre 
és mindenre, ami rombolhat benneteket! Váljék 
életté minden szó, ami Isten szeretetét közve-
títi számotokra, és annak melegét adjátok to-
vább a környezetetekben élő emberek számára! 
A Szentírás által vigyetek békét a békétlenségbe, 
reményt a reménytelenségbe, hitet a hitetlenség-
be! A Bibliában olvasott imákon keresztül tud-
játok kimondani örömeiteket, fájdalmaitokat, 
kétségeiteket, és merítsetek erőt a rátok váró 
megpróbáltatásokhoz! „Vegyétek és olvassátok”, 
hogy általa örök életetek legyen, és másokat is 
elvezessetek egy sokkal boldogabb életre! Krisztus 
fi atal, erős, rendíthetetlen tanítványaiként te-
gyetek tanúságot hitetekről minden időben! Ne 
feledjétek, nélkülözhetetlenek vagytok az isteni 
szeretet továbbadásának nagy művében!

„Add Uram, hogy a Szentírás szavait olvasva 
megszülessen bennünk az az elhatározás, hogy 
életünket törvényeid útján járhassuk! Formálj 
minket át egészen, hogy ne csak ajkunkkal mond-
juk, hogy Tied vagyunk, hanem minden cseleke-
detünkkel téged hirdessünk! Mennyei Atyánk! 
A Te szent fi ad Jézus Krisztus példát adott ne-
künk az önzetlen szeretetről, ezáltal megnyitot-
ta számunkra a mennyek kapuját. Jézusunk! Te 
vagy az út, az igazság és az élet. A Te utadat sze-
retnénk járni, hogy megismerhessük igazságodat 
és általad az örök dicsőségre eljuthassunk. En-
gedd, hogy a Biblia mindennapos olvasásával és 
Szentlelked támogatásával egyre inkább Neked 
tetsző életet élhessünk.” 

Szent Ágoston gondolatai alapján az imát 
Somogyiné Bárdonicsek Mónika néni, 

pedagógiai asszisztensünk fogalmazta . 
Köszönjük!

Jöjjön most egy könyvajánló két ötödikes tanulónktól, 
akiknek kezében még  „ki sem hűlt” az újonnan kapott 
Szentírás, máris reklámozzák! 

BIBLIA 
Olvasd szorgalmasan, és meglátod, kis idővel 
jobb ember leszel!!!

Isten szava, Jézus tanítása olvasható a Szentírás-
ban. Isten elküldte egyszülött fi át a Földre. Szűz 
Máriát választotta anyjául és Józsefet nevelőap-
jául. Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében, 
Keresztelő Szent János által. Tanította az embe-
reket, és csodákat tett. Látást adott a vaknak, 
hallást a süketnek, szavakat a némának.

Rosszakarói keresztre feszítették, harmad-
napra föltámadt. Tanítványai féltek tanítani, 
de a Szentlélek ereje fölbuzdította őket.

Hit = ÉletHit = ÉletHit = Élet
Iránytű egy örök életre!
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Mondd, hogy van feltámadás! 
(Visszaemlékezés)

Nagycsütörtök este a templom benépesül. Szű-
kös falai közé számtalan hívő és hinni vágyó 
préselődik. Mind a szertartásra jöttek. Sok az 
ismeretlen arc.

Tőlem már messzire távolodott ez a világ, 
most mégis magával ragad a nemes egyszerű-
ség, mely a hideg falak között nesztelen áram-
lik. Jó csak ülni, hallgatni, lenni. Lábmosás, 
imádság, ének. Megsárgult, ezeréves dallamok 
ráncos arcokról, remegő ajkakról, orgona-
szó… Gyűrött kezek szorongatják a Hozsan-
nás könyvet, s egyszerre, misztikus összhang-
ban csendülnek fel az ősi dallamok.

Nem csak a szájuk énekel. Énekel a szívük, 
a lelkük, a múltjuk. Mélyből csendül fel gyer-
mekkoruk megfakult világa, mely emlékeik-
ben még mindig oly erősen él.

Van, ami nem változik soha. A szívünkben, 
a lelkünkben nem. Csak a világ fordul velünk, 
mégis van, mi örök állandóságban lebeg a lé-
lek hangtalan vizein. Lassan elhallgatnak a ha-
rangok…

Prédikáció. Az atya beszéde megkapó. A né-
nik meghatódnak. És jelen van az Oltáriszent-
ség kenyér és bor színében. „Ez nagy szentség” 
– valóban… Ezt imádják legjobban… Bárcsak 
ilyen végtelenül, természetesen egyszerű vol-
na ez mindenkinek.

Valami megérint…
A mamám is itt lehetne. Ő is lelkesen kán-

tálná a dalokat, csodálná a gyertyafényt; ala-
posan szemügyre venné a díszes miseruhát, 
a szép szál papot; beülne az első sorba, hogy 
mindent jól lásson, hogy ne maradjon le a 
lábmosásról, hogy elsőként kerüljön sorra ál-
dozáskor, hogy pénzt dobhasson a perselybe, 
hogy elmondja szeretett imáit. Itt lenne, hogy 
elénekelje a múltját, hogy tartalommal töltse 
meg a jelent, hogy újra kisdiák lehessen a Zár-
dában…

…de már nem lehet. Visszafordíthatatlanul 
más lett minden. Más ez a világ. Többé nem 
az övé…

Múlt éjszaka is virrasztottunk. Csak mi ket-
ten. Bezárt lakásának repedezett falai között. 
Nem Jézus elárulását sirattuk. Magatehetetlen 
tagjainak kiszolgáltatott lénye fölött hullat-
tunk keserű könnyeket. Mert ápolni kellett. 
Mert ülni is alig tud. Mert emberi méltóságá-
ban sérült. A betegség, az elgyöngülés úrrá lett 
rajta.

Múlt éjszaka rám volt utalva. Rám: fi atal-
ságomra, erős karomra, egy szavamra, egy 
mosolyomra. És koldulta az elfogadásomat. 
Vágyva vágyta, hogy elfogadjam így mezítele-
nül, minden álarc nélkül, teljes gyöngeségében 
a szenvedő EMBERT.

Virrasztottunk, mert elárultatott …minde-
nestül az emberi nagyzás, az önerő, az a bizo-
nyos „meg tudom csinálni” – érzés. Mert meg-
tapasztalta a „már ezt sem tudom” elkeserítő és 
végtelenül fájó valóságát. S vele együtt én is.

Izgatottan tisztába teszem. Most először… 
Nedves törülközővel megmosom kezét, lábát, 
gyönge, lesoványodott kis testét. Nem tiltako-
zik. Nincs ereje. Karom a karja, lábam a lába. 
Én vagyok ő, ő pedig én. Egyek vagyunk a 
szenvedésben. Ő éli, én átélem mélyen, belül. 
Megöregedtünk. És együtt álmodjuk vissza a 
gyerekkort. És újra kicsik leszünk mindketten. 
Egészen kicsik, magatehetetlenek, kiszolgálta-
tottak… mégis boldogok.

Ahogy elemelem nyirkos ágyának emésztő 
fogságából, teste a testemnek feszül. Meleg 
homlokára teszem kezem. Lázas. Már csak 
aludni akar.

Igazságtalan élet ez. Befejeződik, még mie-
lőtt igazán éltünk volna.

Lassan vége a virrasztásnak…
A láza szépen lejjebb ment. Nyugodtan al-

szik, s tán gyertyákkal álmodik, fénylő monst-
ranciával, befont hajú egyenruhás kislányok-
kal, halott édesanyjával, apival, és végre ott 
van, ahová öntudatlan, kimondatlan is vá-
gyott…

„Bevégeztetett…”

Joli néni verse:

Nyirkos a börtönfal,
a fekhely kemény.
Mindent ijesztő némaság ural.
Kintről egy harang csengve hívogat,
Uram, a lelkem Tehozzád eseng . 

 Elég volt a szenvedés,
az átvirrasztott sok éjszaka,
a lelkem kín és gyötrő csüggedés,
hallom újra a harang szavát.
Uram, hallgasd meg szívem sóhaját!

 Érzem, már nem bírom tovább,
vagy küldd el nékem az Úr angyalát,
hogy kimondhassam szent Fiad szavát:
– Legyen, amint Te akarod!

Szabadulása után gyógyszertárban dolgozott, 
majd amikor újra alakulhatott a rend, akkor ő lett 
a Miasszonyunk Női Kanonokrend főnöknője. 

1991-től ismét foglalkozhat a kisgyerekekkel, 
óvodánkban megint imádkozhatunk, beszélhe-
tünk Istenről, majd néhány év múlva iskolánk is 
elindíthatta első osztályát.

 Köszönjük Joli néni szelíd jóságát, önzetlenségét, sze-
retetét!

„Mindenekelőtt, kedves testvérek, szeressétek Is-
tent, utána felebarátotokat, mert ez a két legfőbb, 
alapelvként nekünk adott parancsolat. Azért jöt-
tetek ide, hogy egyetértésben éljetek az Úr há-
zában, egy szív és egy lélek legyetek Istenben.”  
(Szent Ágoston)

Vágner Ágnes, Ági néni összeállítása

Nagy Katalin beszélgetését Joli nénivel újságunk 
mellékletében olvashatják .

Novemberi iskolamisénken és a feldíszített 
oratóriumban  elhunyt szeretteinkre emlé-
keztünk
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Őszi kollégiumi napok
Az őszi kollégiumi napok alkalmával október 

14-én, hétfőn egy elsősegélynyújtó tanfolya-
mon vettünk részt. Dr. Sárdi Ferenc mentőor-
vos tájékoztatott minket az életmentési alapok 
ismereteinek fontosságáról. Bővíthettük már 
meglévő ismereteinket, és újakat is tanulhat-
tunk a még precízebb, gyorsabb és biztosabb 
segítségnyújtás érdekében. Megdöbbentő, még-
is nagyon fontos dolgokat tudhattunk meg, pél-
dául azt, hogy ha egy kritikus állapotban lévő, 
eszméletlen embert találunk, mindössze négy 
percünk van az életének megmentésére. Érde-
kes és lényeges előadás volt, hiszen bármikor 
szükségünk lehet ilyen ismeretekre, amelyek 
sajnos nem alapvetőek mindenkinek.

Facskó Réka (Szent Veronika csoport)

A DÖK elnöke válaszol

Mesélj pár mondatban magadról! 

Schmidt Klaudia vagyok, a Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziumának 12. C osztály matematika-
informatika tagozatos tanulója. Pécstől negyven 
km-re eső icipici faluban, Pócsán lakom. Két testvé-
rem van, Mátyás és Kata. Szabadidőmben szívesen 
sportolok, kézilabdázom, focizom, röplabdázom és 
táncolok. Emellett alkalmanként hajmodellkedem is. 

Honnan jött az ötlet, hogy pályázz a diákön-
kormányzat elnöki címére? 

Már általános iskolás koromban is aktív tagja 
voltam a diákságnak. Amikor Pécsre kerültem, 
és kollégista lettem, lelkesedésem nem hagyott 
alább. A poszt pont ebben az évben üresedett 
meg, így gondoltam: „Miért ne? Vágjunk bele!” 
Jelentkeztem, és megszavaztak. 

Milyen feladatokat látsz el ezen a poszton?

Legfontosabb feladataim közé tartozik elsősor-
ban a kollégiumi programok megszervezése és 
lebonyolítása, mint például a szecskaavató. Kol-
légiumunk aktívan részt vesz a megyei kollégiu-
mok közti sport- és kulturális versenyeken. Eze-
ken általában előkelő helyezést érünk el, amire 
nagyon büszke vagyok! 

Mi volt a legkedvesebb élmény az itt töltött 
éveid során? 

Nehéz lenne egyetlen dolgot kiemelni, számta-
lan fantasztikus emlékem van az elmúlt 3 évből, 
amit itt tölthettem. Rengeteg új emberrel ismer-
kedtem meg, akik mind-mind hozzájárultak lelki 
és hitéleti fejlődésemhez. 

„Ezt az illetőt nem akarom elfelejteni, amíg élek…”
Nagymacska este sétál, találkozik a kiskandúrral. 

Hová mész nagykandúr?
Csajozni, velem jössz?
Hát persze…
Sétálnak tovább a háztetőn, míg egyszer csak egy cserép meg-

billen alattuk, és lecsúsznak, csak a csatornába tudnak megka-
paszkodni. Lógnak egy ideig, mire a kiskandúr megszólal:

Én még öt percig csajozok és elmegyek…

Ezzel a viccel kezdődött a lelki nap, kellő mo-
tivációt adva a további odafi gyelésre. A vicc 
azt igyekezett szemléltetni, hogy gyakran nem 
azonos fogalmi világban élünk, s mivel nem 
ugyanazt értjük egyes kifejezéseken, nem ért-
jük egymást. 

Ezen a különleges napon nem így történt. 
Többünk közös tapasztalata volt, hogy a 

lelki nap előadásai MINDENKIHEZ szóltak. 
Valamennyien érintettek voltunk. A téma ró-
lunk szólt, az egyes lélekről, mindenkiről, aki 
ott volt. 

Egy párbeszédről, amit a lélek folytat Isten-
nel, így hát mi magunk voltunk e párbeszéd 
egyik szereplője, s a cél, hogy „egy lelki agy-
mosáson menjünk keresztül”, megvalósult. Volt 
még egy cél, amit megfogalmazott az atya, hogy 
a nap végére talán megéljük: „Ezt az illetőt nem 
akarom elfelejteni, amíg élek.” 

Találkoztunk Istennel, akit „nem akarunk 
elfelejteni”. 

Ez a találkozás megrendítő volt. Sírtunk és 
nevettünk. Megrendített minket az a csupasz-
ság (álarcnélküliség), amivel a tanúságtevő 
elénk állt, és mesélt…Mesélt arról, aki neki a 
legfontosabb; a saját életében felismert Isten-
ről, aki leggyakrabban események, találkozá-

sok által szól hozzánk, aki mégis csendet tud 
teremteni bennünk, hogy elmondhassa: „Lá-
tom, hogy gondterhelt vagy…”.

Megrendített minket az előadó bátorsága, 
amivel megosztotta életének bizonyos állo-
másait, amit nem is lehet papíron leírni, amit 
nem lehet „lecikkezni”, mert úgyis a szívünkbe 
írtuk be, minden lejegyzés esetlennek, sutának 
tűnik. Így hát, ha valaki valamit át akar ebből a 
lelki napból adni, nagy nehézségekkel találko-
zik. Mégis kell róla beszélni, hiszen nem tart-
hatjuk meg kincseinket. 

A nap célja, hogy találkozzunk az Úrral, aki elve-
szi kőszívünket és hússzívet ad helyette, úgy hiszem 
mindannyiunkban megvalósult . 

Közösen gondolkodtunk azon, milyen is Isten 
pedagógiája, s be kellett látnunk, hogy mi ma-
gunk sem lehetünk türelmetlenebb tanítók, mint 
amilyen Jézus volt. 

Hogyan mutatkozik meg Isten tapintata, 
kezdeményezése, közeledése életemben? Ho-
gyan válaszolok erre? 

Megfogalmaztuk, hogy milyen jó is volt, 
hogy „gyakorlatoztunk”, tehát csendet tartva 
átgondoltuk az elhangzottakat, és megosztot-
tuk a mellettünk ülővel. Ez nagyfokú nyitott-
ságot követelt tőlünk, de azt is megtanultuk, 
hogy „Jézus odamegy, ahova befogadják.” 

Befogadtuk egymás szavait, és az előadó taní-
tását, aki olyan erővel, tisztasággal és meggyő-
ződéssel beszélt, ami nem nélkülözte a gyen-
gédséget, megértést sem. 

Párbeszéd az egész élet, és az élet egy párbeszéd. 

Várkonyi Andrásné (Ildikó néni)

Kol(l )ibri
Életképek kollégiumunk mindennapjaiból…

 2014. Január
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2013 . október 21 . – kiállítás-megnyitó
Árpád-házi Szent Margit életútja – Steiner 
Józsefné gyűjteményéből

Intézményünkben már igazi hagyománnyá 
vált, hogy minden ősszel a kollégiumi napok 
keretében egy kiállítást tekinthetnek meg a di-
ákok illetve minden érdeklődő. Idén ez nem 
másról szól, mint névadónkról, Árpád-házi 
Szent Margitról. A megnyitót Czeininger 
Tamás, a CRNLG hittan és történelem szakos 
tanára tartotta. A tőle megszokott, koránt sem 
unalmas stílusban mesélt az egyik legszebb pél-
dát elénk állító magyar szent életútjáról. Szent 
Margit IV. Béla király és Laszkarisz Mária bi-
zánci hercegnő lányaként született Klissza vá-
rában, ahová családja a vesztes muhi csata után 
menekült. Szülei felajánlották őt Magyarország 
megmentéséért, így a veszprémi domonkos 
apácákhoz került három éves korában. Később 
apja által építtetett zárdába került a Nyulak szi-
getére, ahol 12 éves korában sor került a foga-
dalomtételére. Fogadalma visszavonására két 
alkalommal is lehetősége lett volna házassági 
ajánlatok miatt, ám ő ezeket határozottan el-
utasította. Úgy gondolta, az ég és föld királya 

sokkal többet ajánl számára bármilyen földi 
kincsnél, ő az örök jegyese. Szívesen végezte a 
legalacsonyabb rendű munkákat is, ápolta a be-
tegeket, fényűzéstől mentesen élt. Egész életét 
Istennek szentelte, 27 éves korában hunyt el.

Péter Alexandra (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Vendégkönyvünkből idézünk:
„ Az igaz ember hitből él, mint Szent Margit vagy mint Boldog Károly”

Czeininger Tamás

Szavalás a hit fényében
Az idei évben megrendezett Istenes versek sza-
valóverseny is nagyon jó hangulatban telt. Mint 
mindig, most is két verssel kellett készülni.  
A kötelező vers Weöres Sándor Ima című ver-
se volt, a választottat pedig mindenki a maga 
stílusára igazíthatta. Voltak visszatérő szavalók 
és új arcok is. Regisztráció után beszélgettünk 
a ránk váró megmérettetésről. Mindenki tar-
tott a kötelező verstől, mivel ez egy szabad vers, 
amit épp ezért nehezebb is elszavalni, viszont 
nagyon várták, hogy előadhassák az általuk ho-
zott verset. 

Mikor Vali néni köszöntött minket, és fel-
konferálta a zsűrit, már mindannyian nagyon 
izgultunk. A zsűri tagjai: Dr. Horváth István 
nagyprépost és Huszics Tamara, kollégiumunk 
nevelője. A zsűri elnöke Mikuli Jánosné ma-
gyar szakos tanárnő volt. Ezután elkezdődött 
a verseny. Első körben Weöres Sándor versét 
mondtuk el. Sokféle értelmezést hallhattunk, 
és kicsit mindenkin látszott az izgalom. Az 
első forduló után a szünetben felfrissülhettünk 
egy kis pogácsa és üdítő mellett. Tíz perc múl-
va a választott verssel folytatódott a verseny. 
Ez a rész már sokkal felszabadultabbnak tűnt. 
Nagyon változatos volt a versválasztás, voltak 
komolyabb és derűsebb versek is, mind-mind 
a versmondó lelkéhez igazítva. Ezután újabb 
szünet következett, a zsűri pedig elvonult ta-
nácskozni. 

Értékelés és a díjazás zárta a versmondó ver-
senyt. Mindenki kapott egy oklevelet, a helye-
zettek pedig értékes könyvjutalomban része-
sültek. Mint mindig, most is ki lehetett kérni 

Végzősként a poszt betöltésére új embert kell 
választani. Ki lesz az? Milyen tanácsokkal 
látnád el?

Nem az én feladatom kiválasztani a következő 
elnököt, a diákok választják meg, ahogy az az 
én esetemben is történt. Szerintem fontos, hogy 
egy hasonlóan lelkes lány kövessen, mint amilyen 
én magam is vagyok, de véleményem szerint egy 
rendkívül hálás feladat jutott osztályrészül ne-
kem. Fontos, hogy tudjon a szavakkal bánni, pél-
dát mutatni a hitéletben, a tanulmányok terén és 
a hétköznapokban is.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Történész vagy régész szeretnék lenni, de szíve-
sen tanítanék történelmet vagy németet is. Ta-
nulmányaimat az ELTE-n szeretném folytatni.

Kiss Franciska, Lovász Vivien  
(Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Röplabdabajnokság
2013. szeptember 25-én rendezték meg a már 
hagyománnyá vált kollégiumok közötti strand-
röplabda-bajnokságot a Pécsi Református Kol-
légiumban. A versenyben koedukált csapatok 
vettek rész, így a mi csapatunkat is erősítették 
kollégista fiúk. A programban körmérkőzések 
szerepeltek, de a meccsek közötti szünetekben 
sem hagytak minket unatkozni. Mint minden 
kollégiumi sportrendezvényen, itt is előkerül-

tek a zsíros kenyerek, és még zenei aláfestést is 
kaptunk a mérkőzésekhez.

A délután folyamán rengeteg érdekfeszí-
tő meccsnek és kiváló játéknak lehettünk 
szemtanúi, de a legfordulatosabb mérkőzést 
a döntőben játszotta csapatunk. Az utolsó já-
tékban már eldőlni látszott, hogy elveszítjük a 
bajnokságot, de néhány kiváló nyitásnak kö-
szönhetően végül a mi nyakunkba került az 
aranyérem. 

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az 
eseményen, mert nem csak a saját csapattár-
saimmal kerültünk közelebb egymáshoz, ha-
nem másik kollégiumból érkező diákokkal is 
megismerkedtünk, és rengeteg szép élménnyel 
gazdagodtunk.

(A csapat tagjai: Ágh Emőke, Mach Cseperke, 
Nagy Lilla, Viluth Réka, Kaizer Benjámin, 
Horváth Roland és Schillinger József)

Viluth Réka (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Az a bizonyos atlétikaverseny . . .
Októberben az ANK kollégiuma megrendezte 
a kollégiumok közötti megyei atlétikabajnok-
ságot. Új vagyok a kollégiumban, ezért kicsit 
tartottam az egésztől, de később kiderült, hogy 
jó döntés volt részt venni a versenyen. Reggel 
a sok győzelemre éhes diák felsorakozott az 
atlétikapályán, lement a gyors köszöntő, és el-
kezdődött a megmérettetés. Nevezni futó szá-
mokban és ügyességi feladatokban lehetett. 
A hangulat fergeteges volt, lehetőségünk nyílt 
megismerkedni más iskolába járó diákokkal, 
mélyíteni a kapcsolatunkat a kollégiumon be-
lüli fiatalokkal, nem utolsósorban pedig tettünk 
egy lépést az egészséges életmód felé. Mindenki 
tudja, hogy a mozgás egészséges, és ilyen kör-
nyezetben élmény sportolni. Nekem is nagyon 
jót tett, testileg és szellemileg is, a csapatunk 
nagyon jól teljesített, és remélem, hogy jövőre 
ugyanilyen lelkesedéssel vehetjük fel a versenyt 
a többi kollégiummal.

Szalai Nóra (Szent Johanna csoport)
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látogatásával. Érdekes volt hallgatni a rend 
női ágának történelmét, de engem leginkább 
a bemutatkozó nővérek személyes történetei 
hatottak meg. Többek között azt is elmesélték, 
hogyan lettek apácák. Ezt követően ellátogat-
tunk a bazilikába, ahol Bán Elizeus atya tar-
tott előadást a rend kialakulásáról és magáról 
a templomról. 

Ebéd után Virth József atya vezetésével 
megtekintettük a nemrég nyílt látogatóköz-
pontot, ami szintén a ciszterciek történetét (és 
jelenét) mutatja be kiállítások, rövidfi lmek és 
interaktív számítógépes programok segítségé-
vel. Gondolom, senki nem lepődik meg, ha azt 
mondom, az utóbbi ragadta meg legjobban a 
fi gyelmünket. Mindezek után felmentünk az 
apátság tornyába, aminek erkélyéről bámula-
tos kilátás nyílt a Bakonyra, majd a Bakonyi 
Természettudományi Múzeumot is megláto-
gattuk. Rengeteg preparátumot tekinthettünk 
meg. Személyes kedvencem a kamcsatkai 
medve volt. Emellett itt állították ki az ország 
egyetlen, nagyjából teljes egészében megma-
radt mamutcsontvázat. Utóbbival kapcsolat-
ban kicsit ambivalens érzéseim voltak, egy-
szerre féltem tőle, de csodáltam is. 

Az esti programunk a látogatóközponti ha-
rangkoncert meghallgatása és a város idei első 
közös adventi gyertyagyújtásán való részvétel 
volt. Itt már azért kezdtünk fázni, úgyhogy 
pont jól jött a meleg tea, amit mindenkinek 
osztogattak. Este beszélgethettünk Sixtus atyá-
val is, aki a kismarosi nővérek által készített 
lekvárral ajándékozott meg bennünket. Vasár-

napra már csak a reggeli mise és a hazajövetel 
maradt.

Nagy élmény volt számunkra ez a hétvége. 
A Zirci Apátság a szó legszorosabb értelmében 
gyönyörű, és a társaság is remek volt. A sok 
nevetéstől és szórakozástól nagyon feltöltőd-
tem. Tizenkettedikesként számomra ez volt az 
utolsó ilyen kirándulás. Buzdítom az alattam 
lévő évfolyamokat, hogy ha lehetőség adódik 
arra, hogy ilyen módon feltöltődhessenek, 
semmiképp se utasítsák vissza! 

Kovács Blanka (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

A 2012/13 tanév év végi tanulmányi 
eredményei:

A kollégium tanulmányi átlaga: 4,2
Magatartás átlag: 4,61
Szorgalom átlag: 4,18
Hittan átlag: 4,61
Diákjaink 23%-a ért el 4,71 feletti tanulmányi 
átlagot, és 5,4%-a lett kitűnő.

Versenyeredményeink 2013/2014 első félév

2013. szeptember 25. – Refi  strandröplabda kupa
Aranyérem - (Nagy Lilla, Ágh Emőke, 
Mach Cseperke, Viluth Réka, Horváth Roland, 
Kaizer Benjamin, Schillinger József)

2013. október 8. – Apáczai atlétika kupa – VI .
Arany- és bronzérem – Sebők Zita

2013. november 14. – Istenes versek szavalóverseny
I. – Papp Csenge
II.– Erdősi Szabina
IV.– Soós Anna
Különdíj – Pozonec Mária Dorothea

„Adni jó” – A Pécsi Jótékony Nőegylet pályázata
II. – Erdősi Szabina
Különdíj: Bencze Zsófi a

a zsűri véleményét a saját szavalatunkról. Na-
gyon jó tanácsokat kaptunk, amit a következő 
évi Istenes versek szavalóversenyen felhasz-
nálhatunk majd. Méltón zártuk a Hit évét, és 
emlékeztünk Weöres Sándorra.

Erdősi Szabina (Szent Veronika csoport)

Vers mindenkinek…

Álom
Számomra a természeted csodás.
Minden apró porcikádban ott rejtőzik az a varázs, 
mely oly tökéletessé tesz téged. 
És mely lenyűgözővé varázsolja az egész lényed.
Mert az vagy te. Lenyűgöző, csodálatos ember.
Ki csillagokkal nyugszik, s a nappal felkel.
Minden istenség, égitest, apró elem őrzi álmod,
S elmesélem, mi minden vigyáz még reád most.
Nyugodt éjszakádat csendes eső kíséri,
Ahogyan nekem, úgy vagy fontos néki.
Éberen virraszt melletted a holdvilág,
Ő is megannyi türelmet, gondoskodást fordít rád.
Téged dicsér, nyugalmadat őrzi a szél,
Susogásával, halkan, rövidke történetet mesél.
Ágyadban az öreg mackó is alszik veled,
Csak csukd be, hunyd le két szép szemed.
Ablakod alatt tücsök-koma, kiállja érted az esőt,
Muzsikálásával álomba ringat, szeret téged, mint te őt.
Hűséges barátod, a kutyus már pihen az udvaron,
Környezetedre is rászállt, a varázslatos nyugalom.
Te is próbálj most már aludni édesem,
Lelkedet ne nyomja semmiféle félelem.
Holnap egy új nap vár, új élmények,
Találd meg a világban, a megannyi szépséget.

Kovács Kíra (Szent Veronika csoport)

Készülődés
Karácsony közeledtével ebben az évben is ad-
venti kézműves napon elkészíthettük ajándé-
kainkat. Mindenki megtervezhette a számára 
legjobban tetsző fi lcmintát, díszítést. Hóember, 
csillag, szív, karácsonyfa alakzatok közül válo-
gathattunk. Nekem mindegyik nagyon tetszett, 
de végül a csillagot választottam. Vörös és zöld 
színekkel díszítettem. Gyöngyöt, gombot és 
textilmintákat is varrhattunk az alkotásaink-
ra. Karácsonyi zene mellett a közös munka 

nagyon inspiráló volt. A legtöbben az otthoni 
karácsonyfára készítették díszeiket, én azonban 
a karácsonyi ajándékozásra szánom a csillagot, 
ugyanis akit én húztam, nagyon szereti a kéz-
műves dolgokat. Remélem, örülni fog az aján-
dékomnak! 

A munkánkat nagyban segítette, hogy min-
den eszköz és anyag a rendelkezésünkre állt. 
Nevelőink ötletei is sokban hozzájárultak, 
hogy szép alkotások születhettek. 

Remélem, jövőre is részt vehetünk hasonló 
programon.

Balaskó Pálma (Szent Johanna csoport)

Adventi elcsendesedés
November utolsó hétvégéjén különleges él-
ményben lehetett része a kollégium néhány 
lakójának. Huszics Tamara és Szabó Rita neve-
lőkkel együtt részt vehettünk egy háromnapos 
látogatáson a Zirci Apátságban. Én is a részt-
vevők között voltam, és örömmel jelenthetem 
ki, hogy a hideg idő ellenére is remekül éreztük 
magunkat.

Péntek délután indultunk a Barbakán elől, 
majd három órával később kollégistákhoz 
méltó lelkesedéssel fogadtuk, hogy a buszból 
az első utunk rögtön az ebédlőbe, a vacsorá-
hoz vezet. Aznapra már csak egy, a rend tag-
jaival közös zsolozsma volt betervezve. A ke-
vésbé eseménydús első estét azért mindenki 
örömmel fogadta, hiszen mégiscsak egy egész 
hetes iskolaidőből csöppentük az apátságba. 

A programsorozat szombat reggel kezdő-
dött a Kismarosról érkezett ciszterci apácák 



CiNKe Rejtvényoldal 2014. Január CiNKe Viccelsz velem? 2014. Január

5 51

Zenészviccek ♪♫ és gyerekszáj, 
Szabó Anikó gyűjtésében:

 Hány gitárművész kell egy villanykörte kicseré-
léséhez?

Tíz. Ebből egy kicseréli az izzót, a többi ki-
lenc pedig kritizálja a tempót és a technikát.

 Hogy hívják a zenebarát kígyót? Oboa…

 A rendőr végigjárja taxival a város összes templo-
mát, mire a taxis megkérdezi tőle, hogy tulajdonkép-
pen hová szeretne menni .

– A főnököm azt mondta, nem ér rá, menjek 
el helyette a Figaro házasságára, de elfelejtet-
tem, hol tartják.

 – Jean, ma egy zenész barátom jön hozzám vacsorára .
–Rendben, uram, akkor cintányéron tálalok.

Elszólásaink:
 A gitár nekiütődött az asztalnak. 
– „…úúúúú… ez nem fájt a gitárnak????”

 „25 fős az osztályunk. Annak a fele 12 és fél 
gyerek.”

 „Tudom a leckét úgy, hogy nem nézem a kot-
tát! Benne van a dal a fejemben!!!”

Csillag csoportos óvodásunk elszólása,
 Eszter nénitől:

Az óvodában mindennap fogyasztunk valami-
lyen gyümölcsöt. Egyik nap Kati néni különleges 
almát pucolt, melyet kosárban kínáltam az ud-
varon a gyermekeknek. Dorián, mikor meglátta 
a furcsa, rózsaszínű almát, felkiáltott: – Nahát, 
HANGULAT alma!

Idén a közmunka program keretében sok ügyes gim-
nazista kapcsolódott be intézményünk munkájába . 
A Nagy Lajos Gimnáziumból érkező Fazekas Balázs, ta-
nulószobai tevékenysége mellett, viccek gyűjtésével 
újságunk szerkesztésébe is besegített, derűs perceket 
hozva ezzel zord, téli mindennapjainkba . Köszönjük!

 – Mi lesz Hófehérkéből, ha megfogja a magasfe-
szültségű áramvezetéket? – Hamupipőke.

 Pistike felel történelemből . Kérdi a tanárnő: – Hol 
írták alá a Függetlenségi nyilatkozatot? – Hát 
szerintem biztos a lap alján!

 – Hogy hívják az V . kerület orvosát? – Dr. Oetker.

 – Hogy hívják a borostás papot? – Szőrzetes.

 – Mi az abszolút lehetetlen? –Lakatlan szigeten 
csoportterápia.

 Az állatorvos elmegy az emberorvoshoz . Az meg-
kérdezi: – Mesélj, mi a panaszod? Mire az állat-
orvos: – Hja, így könnyű!

Marika néni, az oldal szerkesztője szeretettel várja megfejtéseiteket!
1851 júliusában Pozsonyból 12 szerzetesnővér érkezett Pécsre, hogy megkezdje a tanítást az akkori 
rendházban, a Miasszonyunkról elnevezett kanonokrend szellemiségét követve. A rend nővérei Szent 
Ágoston regulája szerint éltek, legfőbb eszményük:

„..............................................................................”
Latinul: „Omnibus prodesse, et nemini obesse.”

Rejtjelezve ezt a mondatot olvashatod a következő képsorokból. Fejtsd meg! 

Iskolánk alapítványának is ezt választották jelmondatul .

A kódábécé:

Rejtvényoldal
Törd a fejed!

 2014. Január

Viccelsz velem?
Nevetésünkre!
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„Adj szót, vigaszt, ha van, falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet, mindez Tiéd!
Vesd másba s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, 

s meggazdagítva lelked asztalát .  
Csoda történik: minél többet adsz, Te magad annál gazdagabb maradsz .”

 (Bódás János)

Idén is megtapasztalhattuk, milyen végtelenül szük-
ségünk van egymásra. Újra megérezhettük, milyen jó, 
ha valaki segítő kezet nyújt nekünk, és nem hagy ma-
gunkra legnehezebb pillanatainkban sem. Közösség va-
gyunk. A Ciszterci Nevelési Központ nagy családjaként 
igyekszünk megélni mindennapjainkat. Jót, rosszat, 
örömtelit és gondokkal terhelt időszakokat egyaránt, 
együtt „bukdácsolva” egészségben, betegségben… 

Ezer színt, kincset hordozunk önmagunkban, 
mégis gyakran mélységesen megérezzük, mit jelent 
a szakterminus: komplementer színpár… Mit jelent 
valakit kiegészíteni, teljesebbé tenni… Szülőként, ta-
nárként, gyermekként egyaránt. Egyedül a Jóistennel 
való közösségben és a másik ember életében, sorsá-
ban való osztozásban élhetjük meg emberi életünk 
teljességét, egy darabka mennyországot, ahogyan azt 
Igazgatónőnk is megfogalmazza „útravaló” gondola-
taiban. Ezért is szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mások és intézményünk 
életét teljesebbé tegyék . Köszönjük az értünk mondott imá-
kat, lelki- és anyagi támogatást, a rengeteg segítséget, ta-
núságtevő jelenlétet programjainkon .

Köszönjük Dr . Udvardy György megyéspüspök úr tanév-
kezdő gondolatait tanári lelki napunkon. Köszönjük 
Fenntartónk, a Ciszterci Rend lelki- és anyagi támoga-
tását, Dékány Sixtus apát úr értünk végzett munkáját, 
Bernát atya jelenlétét iskolamiséinken. Köszönjük 
Farkas Béla atyának, hogy mindig nagy szeretettel fogad 
bennünket a Dzsámiban, vasárnapi osztálymiséink 
alkalmával, és bevonja gyermekeinket a szentmise-
szolgálatba. Köszönjük Gál Károly atyának fi ataljain-
kért végzett, nélkülözhetetlen szolgálatát. Köszönjük 

lelki vezetőink iskolai gyónásainkon való töretlenül 
odaszánt jelenlétét. Köszönjünk, hogy szoros időbe-
osztásuk mellett is időt szakítanak az intézményünk 
életében való részvételre. Köszönjük Bakos Rafael, kar-
melita rendfőnök atyánk felejthetetlen gondolatait, no-
vemberi, tanári lelki napunkon. Köszönjük a Nőegylet 
és a Szülői Munkaközösség értünk végzett szolgálatát. 
Köszönjük a „Zöld Híd” Alapítvány támogatását. Kö-
szönjük a MárkusZínház munkatársainak, hogy kreatív, 
csoportépítő programjaikon keresztül részt vettek 
gyermekeink nevelésében. Köszönjük a mentőszolgálat 
munkatársainak a nevelőink számára tartott nagyon 
életszerű, gyakorlatias elsősegély továbbképzést.

Köszönjük az iskolában, kollégiumunkban, óvo-
dákban tartott rendezvények, kiállítások előadóinak, 
alkotóinak értékes gondolatait, velünk megosztott ér-
tékeit, és valamennyi szakkör sokszínű, másokat is gaz-
dagító tevékenységét.

Köszönjük zeneiskolánk munkatársainak a felejthe-
tetlen hangversenyeket, és a gyermekeink zenei neve-
lésében való nélkülözhetetlen tevékenységét.

Köszönjük a gazdasági és technikai dolgozóknak a lelki-
ismeretes munkát.

Köszönjük Eszter néninek, hogy kitartó munkája által 
is megújulhatott könyvtárunk.

Köszönjük a zsibongónkban elhelyezett emlék-
tábla alkotóinak, hogy Mater Assumptára, iskolánk, 
óvodánk alapítójára ily módon is emlékezhetünk. 
Köszönjük a Joli néni emlékére rendezett műsor vala-
mennyi vendégének megtisztelő jelenlétét.

Köszönjük, az intézményünk megszépítéséért dol-
gozó munkások fáradozásait.

A Megyei népdaléneklési versenyen, melyet az 
Agócsy László Zeneiskola szervezett a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatásával, bronz mi-
nősítést kapott Bazsó Boglárka 7.b osztályos 
tanulónk.

A KPSZTI által országosan meghirdetett pedagógus 
pályázat II. kategóriájában Nagy Katalin, 
„A népmesék hatása a személyiségfejlődésre” 
című dolgozatával I. helyezést ért el. 

Bolyai megyei matematika versenyen 2. helyezést 
ért el az 5. osztályosok csapata, melynek tagjai: 
Cano-Krommer Dániel, Tóth Bence, Török Péter, 
Vágyi Mihály.

A Dugonics matematika verseny I . fordulójának 
eredményei:

4. évfolyam:  I . Hardi András, II . Péter Norbert, 
III . Molnár Péter

5. évfolyam:  I . Török Péter, II . Csák Levente, 
III . Cano-Krommer Dániel

6. évfolyam:  I . Götz Máté, II . Güldner Ádám, 
Győrfi  Sarolta, III . Nagy Nikolett

7. évfolyam:  I . Schulteisz Ábel, II . Vén Eszter, 
III . Bogyó Orsolya

8. évfolyam:  I . Sebők Bence, II . Sütő Bertalan, 
III . Árvay Kata

A kupakgyűjtési verseny állása decemberben:
1. helyezett: 2.b – 12 kg,
2. helyezett: 3.b – 9,6 kg,
3. helyezett: 4.a – 6,6 kg

Az osztályok közötti kupakverseny második félévben is 
folytatódik!

A Pécsi Úszóiskola IV. Karácsonyi Úszóversenyén ötödikes 
tanulóink eredményesen szerepeltek .

50m gyors (lány):  Beöthe Katalin I . helyezés, 
Vecsernyés Csenge II . helyezés

50m mell (lány):  Lovász Ágnes II . helyezés, 
Vecsernyés Csenge III . helyezés

50m hát (lány):  Lovász Ágnes I . helyezés
50m gyors, 100 m gyors (fi ú):  Beöthe Mátyás 

I . helyezés
50 m mell (fi ú):  Beöthe Mátyás I . helyezés, 

Tóth Bence III . helyezés

A „Mozdulj!” vetélkedőn iskolánk csapata eredmé-
nyesen szerepelt. A novemberben tartott váltó 
és kidobó kupán a Szent Mór Iskolaközpont és 
a Ciszterci Nevelési Központ holtversenyben 
első helyezést ért el.

A szépíró verseny valamennyi helyezettjének és 
külön díjasának gratulálunk! A verseny ered-
ményeit honlapunkon olvashatják.

Mindenkinek gratulálunk a szép eredményekhez!

Eredményesek voltunk Köszönjük
segítségüket!segítségüket!segítségüket!
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A mennyország köztünk van
Egy kis történet: „Hát nem lehet közöttünk az Isten 
mennyországa?

Jézus Krisztus, aki által közelivé lett a menny-
ország, legyen veletek! A mennyország kérdé-
se mindig foglalkoztatta az embereket. Tudni 
akarták, hogy hol van a mennyország, mi a 
mennyország, hogyan leszünk majd a menny-
országban, ki jut el oda és ki nem. A festők 
képekben festették meg. A költők meséket, 
költeményeket, dalokat írtak róla. A tudósok 
távcsöveiket meresztették feléje, hogy a felhők 
mögött, a csillagokon túl megpillanthassák az 
Eget. Ma rakétákat küldünk a Holdra és még 
távolabbi bolygókra... Azonban a mennyorszá-
got ezek sem fedezték még fel... Tudjátok, hol 
van az?! 

Kell lennie mennyországnak? – Lehet-e ott 
mennyország, ahol rögről rögre pusztítjuk Föl-
dünket? Lehet-e ott a mennyország, ahol nap 
mint nap gyerekek ezreinek kell éhen halniuk?  
– Semmi nyomát nem látok itt Égbe vezető ös-
vénynek.

Mi emberek vágyakozunk az Égbe; de még-
is sokan rettegünk a jövőtől. Ki mutatja meg 
nekünk a mennyországot? Miben reményked-
jünk? 

Volt egyszer két szerzetes, akik közösen fölol-
vasták egy nagy könyvben, hogy a világ végén 
van egy hely, ahol a menny és a föld összeér. 
Elhatározták, megkeresik: nem térnek addig 
vissza, míg meg nem találják. Bebarangolták 
az egész világot, számtalan veszélynek tették ki 
magukat, rengeteg nélkülözésben volt részük, 
amivel együtt jár egy világkörüli vándorlás, és 
találkoztak mindazzal a kísértéssel is, ami az 
embert céljától igyekszik eltéríteni. Végül rá-

akadtak arra, amit kerestek: az ajtóra, melyen 
csak kopogtatni kell, és bemenni és máris Istennél 
lehetnek. Kopogtak az ajtón, és remegő szívvel 
látták, mint nyílik ki. De amikor beléptek, ott-
hon találták magukat kolostori cellájukban. 
Megértették: az a hely, ahol a menny és a föld 
találkozik, az otthonuk.

Hát itt volna a mennyország közöttünk? Itt az 
a hely, ahol az Ég és föld találkozik? Hisz itt a 
hely, amelyet Isten kijelöl számunkra! 

Igen, a mennyország mindenütt jelen van, 
ahol Isten ott van az emberek között. Jézus 
mondta: ahol ketten, hárman összejönnek az 
én nevemben, közöttük leszek.” (www.szepi.hu)

Legyen útravalónk ez a gondolat!
Isten országát megtapasztalhatjuk mindennapi 

életünkben, ha a Szentlélek segítségét kérve fel-
nyitjuk szemünket, és igyekszünk észrevenni az apró 
kegyelmi cseppeket: 

a boldogság és béke érzését, ha szerettein-
ket megölelhetjük, a kollégák, az osztálytársak, 
szeretteink szeretetének megtapasztalását, a 
közösség egységének örömét, a jó játék örö-
mét, az elvégzett feladat felett érzett örömöt, az 
új ismeret befogadásának örömét, a természet 
szépségét, rendjét, a kiengesztelődés kegyelmi 
pillanatát, a Biblia sorai mögött rejlő igazságot, 
az imádságban rejlő erőt, az Oltáriszentség je-
lenlétében érzett békét, és nem utolsósorban a 
sokféle nehézség ellenére, a gondviselés béké-
jét. És még sorolhatnánk…Hiszem, hogy Isten 
országa itt van közöttünk!

Késmárki Tiborné, intézményünk vezetője

Hálával gondolunk mindazokra, akik bármilyen 
módon részt vettek jótékonysági gyűjtéseinkben és a pa-
pírgyűjtésen. Köszönjük gyermekeink munkáját, vidám, 
erőt adó (és sokszor erőt próbáló ) jelenlétét, sok szép 
alkotását, versenyeken, ünnepségeken, szeretetszolgá-
latban való aktív részvételét. Büszkék vagyunk Rátok!

Köszönjük új gyermekeink, és valamennyi diákunk 
családjának intézményünk iránt tanúsított megtiszte-
lő bizalmát, hogy részt vehetünk legféltettebb kincsük 
nevelésében.

Örömben, szeretetben gazdag, boldog újévet kívá-
nunk valamennyiük számára!

Kovács Kíra, kollégistánk, önkéntesünk verse:

Őszi tájkép

Kedvetlen felhők úsznak a vízen,
Szél fútta bokrok hajlanak.

De nem veszett el minden hitem,
Hisz arany éremként mosolyog a Nap.

Köszöntelek didergő reggelek,
Mecsek-tető, szél, ködben úszó árnyak.

A délutáni sötétben lassan elveszek,
Elhalványulnak mögöttem a tájak.

Gyémánt hegyek magaslanak a pécsi földeken,
Tavak zafír fénye csendesen bugyog.

Gyönyörű habokba fojtva apró életem,
Táncot járó rózsa-leány vagyok.

Ősz van. Az elmúlás évszaka megérkezett.
Könnyes szemmel búcsút int a nyár.

Kedves emlékek, ég veletek!
Szívem már más tájakon jár.

Lovász Bogi, 8. osztályos tanuló verse:

Óda a mikrohullámú sütőhöz

Mikrohullámú sütő, mikrohullámú sütő,
ha meghallom nevét, megáll bennem az ütő…

Te technika csodája, te Isten áldása,
teát melegítek benned, nem használlak másra.

Kenyérpirító, autó és vasaló,
az ő hírnevük melletted ó mily elhaló…

Mikrohullámú sütő, mikrohullámú sütő,
mily büszkén, mily csodálatosan áll ő.

Szárnypróbálgatók
Válogatás kicsi és nagyobbacska „családtagjaink” 
írásaiból

SzárnypróbálgatókSzárnypróbálgatók
Válogatás kicsi és nagyobbacska „családtagjaink” Válogatás kicsi és nagyobbacska „családtagjaink” 

Útravaló
Gondolatok egy új év kezdetén… 

 2014. Január

Köszönjük, hogy az előző évben adományaikkal 
támogatták intézményünk működését . 

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, adójuk 
1 %-val idén is támogassák iskolánk alapítványát. 
„Mindenkinek Használni” Iskola Alapítvány
Adószám: 18317734-1-02
Óvodánk is szívesen fogadja támogatásaikat 
az alábbi számlaszámon:
„Mindenkinek Használni” Óvoda Alapítvány
Szigetvári Takarékszövetkezet: 
50800111-11199733
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•  Iskolakóstolgató foglalkozásokra várjuk leendő első-
seinket: január 23. ,30., február 6., 13., 20., 27., 
március 6., 13., 20., du.: 16.30 – 17.00 között.

•  A Könyvtár menüpont online katalógusára kattint-
va weboldalunkon (www.cnkpecs.hu) 
otthonról is böngészhet a gyűjteményünkben. 
A webes keresőfelületen az eddig feldolgo-
zott 4000 tétel között keresgélhet, amely nap-
ról napra bővül. A találatok mellett a könyv 
aktuális kölcsönzési státusza is megtalálható. 

•  Változott az étkezési díj befi zetésének rendje . 
Azok, akik valamilyen ok miatt lemaradtak 
az étkezési díj befi zetéséről, minden héten ki-
zárólag hétfői napon pótolhatják a befi zetést!

Pénztári óra: 7 . 00 –10 . 00 és 13 . 00 –16 . 00

•  Szülői értekezletre várjuk a szülőket január 
27-én (alsós) és 28-án (felsős).

•  Nyílt napot tartunk intézményünkben 
február 12-én.

•  Farsangi mulatságot tartunk: február 13-án 
alsósaink, február 20-án felsőseink, 
febr. 28-án óvodásaink számára. 

•  Tanítási szünet lesz intézményünkben február 
21-én. Ezen a napon ügyeletet biztosítunk.

•  Családi hangversenyre várjuk az érdeklődőket 
február 26-án. A hangversenyen zene-
iskolánk növendékei muzsikálnak együtt 
családtagjaikkal.

•  Rózsafüzér imádságra hívjuk a szülőket az 
óvodában március 25-én.

•  Házi „Ki? Mit? Tud?”-ot tartunk és kiállítás nyílik 
kollégistáink munkáiból kollégiumunkban 
február 12-én.

•  Beiratkozást tartunk leendő óvodásaink, 
valamint elsőseink számára április 1-2-án.

•  Fogadó órára várjuk a szülőket április 7- én 
(alsós) és 8-án (felsős).

•  A tavaszi szünet április 17- én kezdődik. 
Első tanítási nap: április 24., csütörtök.

•  CINKE gálára várjuk az érdeklődőket szeretettel 
május 15-én.

•  Gyermekeink elsőáldozására május 18-án 
15.00-kor kerül sor a Bazilikában. 

•  Szülői értekezletre várjuk a szülőket 
május 19-én (alsós) és 20-án (felsős). 

Intézményünk további híreiről és programjairól weboldalunkon 
folyamatosan tájékozódhatnak (www .cnkpecs .hu).

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: Szabó Anikó;
 Kollégium: Huszics Tamara;

Nyomdai előkészítés: Tóth Gábor

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

Hírek, programok


