
CINKE
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” (1Pt 2,5a)

A pécsi Ciszterci Nevelési  Központ diáklapja ◆  2014/2015. 1. szám ◆  2015 január

1.a „Ha én lennék a cinege a fán, 
dallal az Istent dicsérném!”

„Mary Poppins arra int, 
mindig mosolyogni kell!”

4. a „Először azt tedd meg, ami szükséges, azután azt, ami lehetséges – és egyszer csak észreveszed: már a lehetetlent is meg tudod tenni!” (Assisi Szent Ferenc)

3. b Szeleburdiak 
vagyunk, 
de nagy 

a szívünk.

3. a Az imádság 

mindig kéznél van.

2. c „Ahol szeretet, 
ott van Istenünk.”

2. b Életvidám 
kis csibé(sze)k 

vagyunk, 
be nem álló 

sok csipogóval. 

2. a Szeretetben gazdag, 

remek kis csapat 

a miénk! 

1.b A szemünk sem áll jól, de tündériek vagyunk.„Mindenki drágakövet rejt magában, akármilyennek is született, de azt csiszolni, formálni kell.” 
(Marlo Morgan)

6. a „ A dolgok szépsége 
a szeretetben rejlik.”

6. b Szabadon dönthetek, de felelős vagyok döntéseimért!Légy te az első, aki bocsánatot kér egy vita után!

4. b „A szeretet türelmes, 
a szeretet jóságos, 

a szeretet nem féltékeny… 
nem kérkedik, 

nem is kevély. ” 
(Szent Pál)

4. c „Nehéz, nehéz! 
De ha az elérhetetlen szép, 

szüntelen megközelítése emberibbé 

formálja az embert, 
az sem kevés! (Pákolitz István)

5. b „Egy mindenkiért, 

mindenki egyért!”

5. a „Próbálj meg úgy élni, 

hogy ne vegyenek észre ott ahol vagy, 

de nagyon hiányozz onnan, 

ahonnan elmentél.” 

(Victor Hugo)

7. a 
Békesség 
legyen 
velünk!

7. b „Ahol akarat van, 

ott út is van.”

Technikai munkatársak: Pótolhatatlan háttérmunka...

Óvoda: Legkisebbjeinkért a legnagyobb szeretettel...

Iskola: Beleszeretve, bele nevelve gyermekeinket a nagybetűs életbe...

Kollégium: 

Meleg fészek, 

hogy egy nap 

legyen honnan 

kirepülni...

Zeneiskola: „A zene az kell, 

mert körülölel, 

és nem veszünk majd el.”

8. a Csibészek vagyunk, 
de legalább bevalljuk!

8. b Várjuk a megmérettetést, 

de a szívünk még egészen itt van.

Vezetőség, titkárság: 

Szolgálatban élen járva...



A Nagy Péter bácsi által megrajzolt CiNKe Cimbi arra int, hogy az új esztendőben is álljunk ellent a gonoszlélek minden kísértésének, és öltsük magunkra Isten fegyverzetét! Miből is áll ez a fegyverzet? Vedd elő a Bibliádat, és egészítsd ki a szentírási szakaszt, hogy tudd, mire van szükséged a harcban! CiNKe Cimbi és kutyája, Sámson már készen áll a harcra. Jóságra fel, Krisztus kis katonái! Isten, a mi Urunk harcol értünk!

„Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, 
hogy ellenállhassatok a gonosz napon, 

s megállhassatok, mert mindent megtettetek. 
Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel 

……………………..., 
s öltsétek magatokra a ……………………. 

vértjét (Iz 59,17).

Lábatok saruja legyen 
a ……………. evangéliumának hirdetésére 

való készség. Mindezekhez vegyétek a …………. 
pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden 

tüzes nyilát. Vegyétek fel az 
…………................... sisakját is, és a Lélek 
kardját, vagyis az Isten ………………...” 

(Ef 6, 13-17).
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S miközben magad mégy az úton, fekszel a 
réten, melléd szegődik valaki. Hallod a ma-
darak énekét, a világ rezdüléseinek megannyi 
apró neszét, s mégis úgy érzed, füledben zúg a 
csend, bensődet béke, nyugodtság tölti el, s va-
lami egyszerű derű, mélyről fakadó öröm, egy-
re erősödő, kitörni akaró ujjongás.

Akkor észreveszed, hogy odatelepedett mel-
léd, s csendben ül veled. A fűszálakkal játszol, 
tekinteted, s az övé a távolba tekint. Csak úgy, 
mindent felölelő pillantással. Tájat ivó szemmel. 
Jó ez a révedezés. Halkan szólni kezd, mesél a 
felhőkről, a nagy utat megjárt szellőről. S te? 
Te is szólsz. A bálról, hol tegnap voltál, a bará-
todról, a lányról, az aggódásaidról. Útra keltek. 

Néha lehajol, mutat egy kis virágot, mely meg-
búvik a fű között. Néha te kiáltasz fel: „Nézd!”

Igen. Ültem már Istennel az árok partján. Kó-
száltunk már réteken. Ültünk már diófa alatt 
csendesen. S bámultuk a csillagokat órákon át, 
nyugodt, jó illatú nyári esteken.

„Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. Ajánld 
utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd. Becsü-
leted felragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a 
fényes nappalt.”

(Zsolt37,4-6)

Gál Károly atya

Gondolatok a tekintélyről…
Uzsalyné dr . Pécsi Rita receptje alapján

A tanév kezdetekor ismét egy élménydús előadásban 
lehetett részünk . Pécsi Rita sziporkázó stílusa szokás 
szerint mindenkit magával ragadott . Az előadó nagy-
szerűségének és az előadás módjának köszönhetően 
sok új ismeretre tettünk szert a tanári és szülői tekin-
tély kérdésében . Ezek közül próbálok most röviden 
szemezgetni .

Miután a külső tekintély (automatikus tekin-
tély, amely együtt jár valamilyen pozícióval) 
napjainkra teljesen eltűnt, a belső tekintélyért 
kell megküzdenünk nekünk szülőknek és pe-
dagógusoknak. Mire is van ehhez szükség? 
Olyan eszközre, amellyel mindnyájan bősé-
gesen rendelkezünk: szeretetre és még több 

szeretetre. A recept egyszerűnek látszik, bár a 
kivitelezésbe gyakran valami zavar kerül.

Nézzük hát a receptet!
HOZZÁVALÓK: erő, hitelesség, bizalom
Az erő, ami szükségeltetik a tekintélyhez, a 

szeretetből fakad, amire igazán nagy szüksé-
günk van a társas kapcsolatokban, különösen 
valamilyen konfl iktus esetén. Ez a szeretet ad 
erőt ilyen esetben az első lépéshez, amelyben 
teljes lényemmel a másik felé fordulok, és csak 
rá fi gyelek. Ez bizony nem is olyan egyszerű, 
mint amilyennek látszik, a teljes odafi gyelésnek 
ugyanis alapfeltétele a szemkontaktus, tehát 
nem lehet közben pakolgatni, írogatni. Ha sike-
rült is felé fordulnom, még messze nem értem 
el a célomat, tovább kell lépnem, és küzdenem 
kell a még nagyobb szeretetért, hiszen a másik 

Építkezés, megújulás kívül és belül, huzalok, kábelek, áthidaló megoldások faltól falig, embertől emberig… 
Olykor bizony megrendülnek az alapok, reped a fal, rezeg a léc, s megfeszül a kötél, a ránehezedő teher súlya 
alatt. Nem mindig látjuk a következő lépést céljaink megvalósításának szövevényes útvesztőjében. Aztán vala-
hogy mégis sikerül a mutatvány, mert a semmiből váratlanul felénk nyúl egy kéz, s átlendít bennünket a rette-
gett szakadék felett. Időnként úgy éljük mindennapjainkat, akár egy igazi… 

 Kötéltáncos…
Elérhetetlen magasságokban lebegsz. Hiába 
ágaskodom, nem érhetlek el. Kezemmel a leve-
gőt markolom. Csodálattal nézlek, ahogyan két 
végpont kereszttüzében, két láthatatlanul meg-
feszülő erővonal metszéspontjában rendületle-
nül ostromlod az eget. Alattad tátongó mélység. 
Lépteid néha elbizonytalanodnak, meg-meg-
billensz. Minden mozdulatodban, érzésedben, 
s abban, aki vagy: egyensúlyt keresel. Pengeélen 
táncolsz. Néha élvezed a kihívás gyönyörűségét, 
az elérhetetlen meghódítását. Hamisítatlan em-
bervoltunk öntudatlan táncát járod. Elvarázsol, 
magával ragad. Beállsz a sorba, belépsz a kör-
be, együtt lélegzel, zihálsz, együtt verejtékezel 
milliókkal. Kisimuló homlokodon langymeleg 
verejtékcseppek gyöngyöznek. Barbár tánc ez, 
mégis a tied. Zsigereidben lüktet… Szemed 
elhomályosul, mégis ragyogsz. Győzni akarsz! 
Átérni, élni, megélni mindent. Érteni önmagad 
s mások táncát is… Látni, menni, haladni a 

megkezdett úton, akkor is, ha olykor hajszálvé-
kony ösvényként tekeredik megfeszülő lábfejed 
alatt az út, melyen járnod kell… a saját ritmu-
sodban… Hiszel magadban. Lélekben már át-
értél, hazaérkeztél, győztél! Szinte látod a feléd 
nyúló kezet. Megragadod az alkalmat. Eggyé 
fonódtok, te és a kéz. Kötél leszel magad is, má-
sok számára. Erős és rendíthetetlen, szakadás 
és önmeghasonlás nélküli önmagad, milliók 
sorsával eggyé fonódott őserő. Az út homályba 
vész, vakon tapogatózol. Minden idegszáladdal 
kapaszkodsz. Nem adod fel, haladsz lépésről lé-
pésre. Néha meginogsz. Nem baj, vagyunk így 
páran… Előtted s mögötted haladunk a sorban. 
Még három, még kettő, még egy lépés… Átértél! 
Sikerült! És most már mindent értesz. Változott 
a nézőpont. 

Ez ám a mutatvány!!!
A szerk.

Gondolatébresztő
Egyedül
„Jó csendben várni az Úrra, mert Ő megszabadít.”

(Siral 3,26)

Néha jó egyedül lenni. Néha kell egyedül 
lenni. Egymagamban csendesen szemlélni a 

békés tájat, az aratás után a sárga tarlón a bá-
lákat, ragyogó kék ég alatt, távolban zöldellő 
erdősáv.

Kell, hogy kilépj a mindennaposból, s néha 
barátaidat és családodat is hátra kell hagyni, el-
indulni.

Előszó gyanánt…

Rólunk van szó
„Minden fűszálnak van saját angyala, amely ráhajol, és azt suttogja: Nőj, nőj!” (Talmud)
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Tanévkezdő dolgozói lelki nap Károly atyával
„Szép dolog kifaragni egy emberi szobrot és életet adni, 
de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni 
igazsággal.” 

(Victor Hugo)

Nekünk, iskolásoknak szeptemberben valami 
újra elkezdődött. Most nem a korai kelésekre, 
nehéz dolgozatokra, osztályon belüli súrlódá-
sokra gondolok. Inkább esélyekre. 

Esély az alkotásra, amire mindenkinek a maga 
módján, de lehetősége van. Esély az élményszer-
zésre, a barátságok mélyítésére, sikerekre. 

A szülők, pedagógusok is új esélyt kapnak. 
Lehetőséget a dicsérve nevelésre, a gyermeklel-
kek kibontakoztatására. 

Nagyon örültem, hogy a tanévet ennek szel-
lemében lelki gyakorlattal kezdhettük. 

Gál Károly atya gondolatai erőt adtak ah-
hoz, hogy a „szőlőben” egyre jobb munkások 
legyünk. 

Jó közösen gondolkodni, mert akkor nem 
önmagunk körül forgunk. Kihasználjuk, hogy 
milyen mások vagyunk és milyen színesek. 
Látjuk, hogy nem fekete-fehér minden, mégis 

biztos felmérgesített, esetleg megsebzett, de 
én nem hagyom magam, azért is szeretni fo-
gom, még inkább felé fordulok és befogadom 
őt magamba. Ezzel a szeretettel erőt adok neki 
is, aminek segítségével ő is növekedhet a sze-
retetben.

A Jóisten mindig ad nekünk erőt, ha kérjük, 
márpedig miért is ne kérnénk tőle, hisz szüksé-
günk van rá. De azért mi is tegyünk érte, edz-
dzük a szeretetet a lelkünkben! Csak úgy, mint 
az izmainkat, a lelkünket is tornáztatni kell. Jó 
edzésprogram lehet, ha számunkra unszimpa-
tikus emberekhez próbálunk konfl iktus esetén 
nagy szeretettel odafordulni. Nem lehetetlen, 
de igen kemény feladat!! 

A tekintély második fontos hozzávalója a 
hitelesség. Gyakran halljuk, hogy egyik ember 
hiteles, a másik nem. Mitől függ a hitelesség, 
hogy tudnék én hiteles emberré válni? Ehhez 
szükségem van arra, hogy bele tudjam élni 
magam a másik érzéseibe. Mikor sikerülhet 
ez legjobban? Egy kis belső utazást kell tenni 
önmagamban, és keresni egy olyan helyzetet, 
ahol hasonló szituációban voltam, mint a má-
sik most. Fel kell idéznem azokat az érzelme-
ket, amelyeket az a helyzet váltott ki belőlem, 
és már meg is van a megoldás!! Ennek segítsé-
gével könnyen át tudom élni a gyerek mostani 

helyzetét, megpróbálom megoldani magamban 
a problémáit, így hitelesen tudok neki segíteni.

Ha a gyerek egy homokvárat épít, az számára 
éppoly örömteli alkotás, mint nekem egy fi nom 
sütemény elkészítése. Ha tönkreteszik a művét, 
az éppoly fájdalom számára, mint nekem, ha 
nem jönnek a vendégek, akiknek örömet akar-
tam szerezni. Mindig gondoljunk erre, mielőtt 
elítélünk egy gyereket, aki épp dühének adott 
hangot.

Harmadik hozzávaló a bizalom, a másik sze-
mélyébe vetett bizalom. Ezt elsősorban non-
verbálisan kell közölnünk. Teremtsünk olyan 
elfogadó légkört, ahol a gyerek érzi, hogy nem 
a gyenge pontjait szeretném bírálni, hanem 
azokkal együtt szeretem és elfogadom őt, így 
erősítvén önértékelését, ami majd segít neki 
helytállni az élet viharaiban. Az elfogadó légkör 
megteremtése csak akkor lesz lehetséges, ha én 
valóban hiszek abban, hogy a másik képes a vál-
tozásra, vagyis csak akkor, ha hiteles vagyok. És 
már be is zárult a kör: erő-szeretet, hitelesség és 
bizalom együtt szervezik a tekintélyt, amelyért 
nekünk keményen meg kell dolgoznunk. De 
megéri, mindenki csak profi tál belőle. Feltétle-
nül próbálják ki a receptet!!

Vágyiné Soltész Katalin 

vagy-vagy alapon kell léteznünk. Vagy meleg, 
vagy hideg, hiszen tudjuk, a langyosat kiköpi 
az Úr.

Jó közösen kérdezni:
Van remény egy szebb holnapra, egy jobb 

világra? Mit tudunk alkotni apróságokból, egy-
szerű szavakból, emberségünk kicsiny kövei-
ből? 

A lelki gyakorlat témája egy feladat köré cso-
portosult bennem, amit Victor Hugo így fogal-
maz meg: „…kiformálunk egy emberi lelket, 
s megtöltjük igazsággal.” Mekkora felelősség, 
milyen csodálatos meghívás! A legszebb benne, 
hogy a munka egy „alkotótáborban” történik, 
nem magányos elvonultságban. Nem az alkotás 
végeredménye a cél, nem egy verseny első he-
lyezéséért dolgozunk.

A cél maga az alkotó munka, melyet az együtt 
dolgozás, a közös izzadságcseppek tesznek fe-
lejthetetlenné. Ahhoz, hogy jó legyen a közös 

munka, sok ismeretre van szükség. Ismerni kell 
az anyagot, a munkatársakat és nem utolsósor-
ban magunkat. A legjobb társ-és önismeretre 
közösségben tehetünk szert. Persze ott kapjuk a 
legtöbb sebet is, és csak ott tudunk meggyógy-
ulni. A munka nem könnyű, de igent mond-
tunk rá. Minden nap igent kell mondani rá, 
hiszen meghívottak vagyunk. 

Dolgozzunk hát együtt a gyermeki lelkek fa-
ragásán, legjobb tudásunk, és szándékunk sze-
rint! Legyünk mindig nyitottak egymás iránt, 
ne találjon senki rést köztünk! Legyünk bátrak 
és őszinték! Kérjünk egymástól segítséget, ha 
kell! Vegyük észre a köztünk lévő ínséget! Ami-
ben bővelkedünk, osszuk meg a másikkal! 

Biztos vagyok benne, hogy jó csapatban dol-
gozunk, és ezért szüntelenül hálát kell adni. 
Hálát a Teremtőnek, aki meghívott munkásai 
közé, és aki velünk együtt dolgozik.

Várkonyi Andrásné, kollégiumi nevelőtanár

„Ha szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe . 
És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben…, csak a szívedet hoztad vissza s helyezted ismét Isten 
jelenlétébe – bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad –, akkor már nem éltél hiába, akkor az életed 
beteljesedett .”

(Szalézi Szent Ferenc)
Gyertyát gyújtottunk…
Kegyelem és dicsőség
Kulisszatitkok…

A színházba járás átszövi sokunk mindennap-
jait. Olykor-olykor még az is szívesen elmegy, 
aki amúgy ritkán jut el egy-egy előadásra. Sőt 
még az is előfordulhat, hogy egy őszi napon 
egy közkedvelt, két felvonásos színmű a meg-

hívásunkra betér falaink közé, és néhány órára 
beköltözik a Leőwey Klára Gimnázium díszter-
mébe. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Sólyom 
Katalin és Füsti Molnár Éva személyében in-
tézményünket megtisztelte látogatásával Grace 
és Glória, hogy lélekben felkészítsenek ben-
nünket mindenszentek és halottak napjának 

Hit = Élet
Életünk, mindennapjaink a CNK  nagy közösségében
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méltó megünneplésére. Jó volt látni, ahogyan a 
több mint száz egymás mellett ülő (sok esetben 
egymás számára ismeretlen) nézőt közösséggé 
formálta a végtelenül szép, mélyreható történet, 
mely rólunk is szólt… 

Életünk, mindennapjaink átszövik a színhá-
zat, hiszen a színműveket is emberek írják, akik 
hozzánk hasonlóan fájdalmat, örömet egyaránt 
megélnek. Talán ezért is vagyunk képesek oly-
kor annyira intenzíven átérezni, megélni egy 
szemünk előtt pergő történetet. Még akkor is, ha 
első látásra talán úgy tűnik, hogy semmi közünk 
az egészhez. Mégis, szinte beleálmodjuk magun-
kat egy-egy szereplő világába. Ezekben a katarti-
kus pillanatokban elmosódik a határ színpad és 
nézőtér, álom és valóság, múlt, jelen, jövő között. 
Mi magunk is részeseivé válunk a történetnek. 
Gyakran úgy érezzük, egy-egy színdarab rólunk 
szól, saját személyes élethelyzetünkről mesél, 
üzen. Ilyenkor képzeletünkön keresztül kicsit 
talán megérint bennünket a valóság. Ha nem is 
mindig konkrét szavak és jelenetek formájában, 
hanem sokkal inkább a sorok mögött rejtőzköd-
ve. Eseményeket, érzéseket hoz fel bennünk, 
emlékképeket a múltból, s olykor szemünk elé 
idézi jövőnket. Minden ember közös sorsát: élet-
ben és halálban, szenvedésben és dicsőségben, 
megpróbáltatásaink közepette és legáldottabb 
pillanatainkban, amikor megérezzük: életünk 
nem más, mint a kegyelem csodája. Ezt a csodát 
tapasztalhatjuk meg a szülőszobák rejtekében és 
a hospice osztályok időtlen magányában, aho-
gyan csendben megszorítjuk kezét annak a „sze-

replőnek”, aki éppen távozni készül földi életünk 
porondjáról. A függöny összezárul, s szemünk 
elől eltűnik egy emberarc, akit mélyen bevésett 
ezüstfényű karcolatként őrzünk lelkünk mélyén. 
És töretlenül kapaszkodunk emlékeinkbe, me-
lyek átsegítenek bennünket a gyász elviselhetet-
len pillanatain, túl a kegyelemmel teli, üdvözítő 
öröklétbe, amelyet „ma még csak tükör által ho-
mályosan látunk. Akkor majd színről, színre.” (vö. 
Szent Pál: Szeretethimnusz) Ma még csak a szín-
padon zajló, refl ektorfényben úszó események 
körvonalai rajzolódnak ki előttünk, akkor pedig 
majd a kulisszák mögé is betekinthetünk… És 
egyik pillanatról a másikra, hirtelen minden más 
megvilágításba kerül. S hátralevő földi életünk 
mindennapjai során rájövünk, hogy a dicsőség-
nél kimondhatatlanul fontosabb az életünket 
létben tartó isteni kegyelem, és azt is megértjük, 
hogy vannak pillanatok, amikor elmenőfélben 
lévő, haldokló embertársunk tanít meg ben-
nünket az élet igazi értelmére… A mi dolgunk 
mindössze annyi, hogy ne engedjük el a kezét a 
legnehezebb pillanatokban sem. Legalább gon-
dolatban kísérjük el addig a pontig, ameddig a 
nagy színmű forgatókönyvében a mi szerepünk 
tart. A többit bízzuk a Rendezőre. És higgyük el:

Minden rendben lesz…
Utóirat: Hálásan köszönjük a művészek szín-

vonalas játékát, a számos helyről érkező sokszí-
nű közönség megtisztelő jelenlétét, valamint a 
Leőwey Klára Gimnázium vendégszeretetét. 

Egy hálás néző

művészetnél, értékteremtésnél tartunk, nem kell 
messzire mennünk, csupán körül kell néznünk 
otthon vagy akár az oviban, kollégiumban, 
zeneiskolában, suliban. Példaként említhetnénk 
óvodánk sokszínű adventi foglalkozásait, kollé-
gistáink számos kulturális és sport megmérette-
tését, zeneiskolánk színvonalas hangversenyeit 
és technikai munkatársaink intézményünkért 
végzett kitartó szolgálatát. A leendő elsőseink 
szülei számára tartott nyílt napunk alkalmával 
pedig újra rácsodálkozhattunk a tanítóinkban 
rejlő megannyi értékes kincsre. Nem hiába, min-
dennapi munkánkat, teendőinket is lehet művé-
szi fokon űzni. Az igazi szobrász tudja, hogy kell 
a kőhöz nyúlni… Mert tökéletesen tisztában van 
azzal, amit Etsuro Sotoo, megtért japán szob-
rászművész is mondott: 

„Nem létezik művészet szeretet nélkül, és az 
ember nem képes jól élni egyedül. A szépség ben-
nünk rejtőzik, mert Isten megérintette a szívün-
ket. Az ember nagy problémája talán az is, hogy 
nem emlékszik arra a szépségre, amely jelen van 
benne”. 

Szóval fogtuk magunkat, és beülve a közönség 
soraiba, részesei lehettünk egy alacsony termetű, 
hatalmas szívű szerzetes atya mélyről kimondott 
és kimondatlan gondolatainak, melyek már ta-
valy is nem egyszer könnyet csaltak a szemünk-
be. Számunkra pedig gyógyulást hoztak. Rafael 
bibliai név, jelentése: Isten gyógyít. Rafael atyán 
keresztül is. Hát kell ennél több? 

Az igazán lényeges dolgok bennünk történ-
nek, az előadások között eltelt időben. A lelki-
gyakorlat vezetőjének adventről szóló tanításait, 
tanúságtételeit ezért nem követhette sem taps, 
sem koccintással vegyült hangzavar, hanem leg-
inkább csend… belül. Kívül már nem biztos, 
hiszen a külvilág zajos. Lelkünkben azonban 
bármikor megteremthetjük a csend rejtett, bé-
kés szigetét, ami semmivel sem kisebb művészet, 
mint a megteremtett csendben megszólaltatni 
egy világhírű zeneművet, verset, színdarabot. 
Marton Marcell atya, kármelita szerzetes is ezt 
tette, akinek életéről Rafael atya sokat mesélt 
nekünk. Marcell atya a háborús idők fülsüketítő 
zajában képes volt rátalálni saját hangjára, meg-
hallani Isten hívását életének számtalan megpró-

báltatása közepette is. És a kakofóniából felejthe-
tetlen szimfónia jött világra. 

Másféle alkotás ez, egyszerű szavakkal, tisz-
ta tekintettel, megrázó jelenléttel. Egy hiteles, 
átadott élet lenyomatai a lelkünkön. Most már 
értem, hogy is kerülünk mi a Művészetek Há-
zába. Vagy nem az az igazi művészet, amikor 
megélve összetartozásunkat, nem elfutunk az 
emberek elől, hanem a világot teljes valónkkal 
átölelve, egymás lelkébe írunk? Hiszen Isten is 
ezt akarta. Közöttünk élve, a feldíszített, nyüzs-
gő belváros zilált lakóinak szívében, bensőnkbe 
férkőzve gyógyítani, szavakkal és szavak nélkül 
egyaránt… 

Egy művészetbarát résztvevő

Mit vittünk haza a lelki gyakorlatról?
Résztvevők hozzászólásaiból szemez-
gettünk…

„Ne aggódjak azon, hogy adventben nehezen megy az 
elcsendesedés. Az első „advent” és karácsony is nagyon 
nyüzsgős volt: utazás várandósan Betlehembe, szülés, 
látogatók, menekülés Egyiptomba…

Mégis tudtak a „résztvevők” Istenre fi gyelni. Nekem is 
sikerülhet!”

Kosztolányi Dezső: Szeretet
Mennyi ember van, 

akit szeretek. 
Mennyi nő és fér� , 

akit szeretek. 
Rokonszenves boltileányok, 

kereskedősegédek, régi és hű 
cselédek, lapkihordók, csöndes, 

munkás írók, kedves tanárok, 
kik vesződnek a kis� ammal. 

Találkozunk mi olykor-olykor, 
meg-megállunk, szemünk összevillan, 

s én még maradnék tétovázva, 
talán hogy elmondjam ezt nekik. 

Mégsem beszélek, mert csak a részeg 
aggastyánok s pulyák fecsegnek. 

Ilyesmiről szólni nem ízléses. 
Meg aztán nincsen is időnk. 

Dolgozói lelki nap a Művészetek Házában
„Köztük fogok lakni és közöttük járni, az ő Istenük leszek, 
és ők az én népem lesznek” 

(Lev 26,11k).

Amikor először meghallottam, hogy decemberi 
lelki napunk helyszíne a Művészetek Háza lesz, 
bevallom, meglepődtem. Szép, kulturált, kényel-
mes környezet, kétség sem férhet hozzá. Még-

sem hagyott nyugodni a gondolat… A sokszínű 
kulturális programnak otthont adó épületben 
nem egyszer jártunk már koncertek, előadások, 
kiállítások alkalmával, lelki napon azonban még 
sosem. Most mégis Bakos Rafael atya őszinte, 
lélektől lélekig hatoló tanításait hallgathattuk. 
Nevelők, óvónők, technikai munkatársak és 
tanárok együtt az elegáns épületben. Ha már a 
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Figyelem! Óvatosan használd a DELETE gombot! Van, amit semmiképp nem szabad törölni a memóriából

„Életcélom: a népet gyarapítani és jobb emberré lenni! A jó útra térni, és a mennyország érdemét megnyerni! 
Jézust követni, és az útról le nem térni! Szívem mélyén is magyarnak lenni! Utódaimat keresztény hitre téríteni!” 

Nádudvary Virág (6.a)

Kertszépítés a jelenben, múltunk gyökereibe kapaszkodva…
Guszti bácsiék kertje és hatodikosaink ’56-os műsora

Vannak dolgok, események, melyekre szívesen 
emlékezünk vissza. Másokra nem, mert túl fáj-
dalmasak. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy 
a síron is nőhet virág. A sok virág pedig meg-
szépíti a kertet. De még milyen kertet! Hát azt, 
ami átláthatatlan dzsungelként húzódik a gumis 

pálya tövében. Ennek az elhanyagolt kertnek 
fáin nem gyümölcsök, hanem –focistalábakkal 
megáldott gyermekeink bikázásainak köszön-
hetően – szép színes labdák teremnek. Guszti 
bácsi és lelkesen összetoborzott csapata komp-
romisszumok nélkül arra vállalkozott, hogy 
ebből az elvadult dzsumbujból kellemes zugot 
varázsoljon. Előkerült minden: ásó, kapa… 

De hogyha majd meghalok egyszer, 
s egy csillagon meglátom őket, 

átintek nékik kiabálva, 
hajrázva, mint egy gimnazista: 

„Lásd, téged is szerettelek.”

1928

Bízzuk újra életünket Krisztusra!
Ünnepelni tudni kell…

„…A keresztény ember másként számolja a 
napokat, másként ünnepel, mint azok, akik 
nem hisznek, és akik éppen ezért azt sem tud-
ják, kinek köszönhetnek mindent, vagy éppen 
kitől kérhetnének mindent! Minket az elmúló 
idő bizalommal tölt el és hálaadásra indít, mert 
tudjuk, hogy merről és merre tart életünk, tud-
juk, hogy minden elmúló perccel egyre köze-
lebb kerülhetünk ahhoz, aki majd szívünkben 
is /és az egész teremtett világban is/ „mindent 
mindenben betölt”. /Ef 1, 23/

Mi keresztények másként számoljuk és tartjuk 
számon a napokat. Vegyünk néhány példát: – 
A mi gondolkodásunkban a hét vasárnappal kez-

dődik. A keresztény ember történetében ugyanis 
az új élet, az új lehetőség, az új remény kezdete az 
a pillanat, mikor Urunk Jézus győzött a bűn és a 
halál felett. – Amikor névnapozunk, akkor vé-
dőszentjeink közbenjárásáért imádkozunk, és az 
Ő segítségüket köszönjük meg Isten felé vezető 
utunkon. – Amikor pedig születésnapot ünnep-
lünk, akkor hálát adunk a Jóistennek, aki minket 
szüleinkkel megajándékozott, amikor rajtuk ke-
resztül életet adott nekünk.

A hívő ember másként számolja a napokat, 
másként ünnepel, mint azok, akik nem ismerik 
Istent, akik nem ismerik Krisztust, aki a „Kez-
det és a Vég, az Alfa és az Ómega, akié az idő, és 
övé az örökkévalóság.”

Mi úgy tekintünk minden számunkra meg-
adatott napra, órára, percre, mint Isten aján-
dékára, amelyben új és új lehetőség nyílik 
számunkra, hogy az Isten és embertárs iránti 
szeretetünknek jelét adjuk, és abban növeked-
jünk…

Hogyan használtam fel az elmúlt egyházi évet, 
annak mind a tizenkét hónapját? Vajon ma többet 
jelent-e számomra Jézus, az egyház, hivatásom, mint 
tavaly ilyenkor?”

Virth József atya gondolatai (internetes forrás)

„Add Uram, hogy én is át tudjam adni magamat teljesen Istennek, és ezzel kezembe vehessem a Szentlélek vörös fona-
lát, hogy azt el nem engedve, és másokat is elvezetve magam is eljuthassak Hozzád! Ámen.”

Franciska néni fohásza a titkárságról

♥ Márta néni recept ajánlata, hogy jól induljon az új 
esztendő a konyhában is… 

Csokis semmiség

Ha esetleg kedved támadna valami gyors fi -
nomságot készíteni (akár szüleiddel, barátaid-
dal közösen), ez a recept pont neked való! Mint 
sok más fi nomságra, úgy erre a sütire is igaz, 
hogy nem szépségével, hanem ízével fog leven-
ni a lábadról. Elkészíteni pedig gyerekjáték, hi-
szen sütni sem kell!

Elkészítése
A 6 evőkanál mézet 15 dkg cukorral, 25 dkg 
vajjal és 20 dkg étcsokoládéval felolvasztjuk. Vi-
gyázz, meg ne égesd magad a tűzhellyel! Szüleid 
biztosan szívesen segítenek neked. Belekeverjük 
a 15dkg darált diót és a 25 dkg kukoricapelyhet. 
Evőkanállal halmokat teszünk mignon papírok-
ba, és hűtőbe rakjuk. Látod? Tényleg semmiség 
az egész!

Jó étvágyat a hűs fi nomsághoz!
Szeretettel: Mendly Márta néni
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Patrona Hungariae Gimnáziumban kezdtem a 
6. osztályt. A Kaposvári Egyetemen végeztem 
tanító szakon, ekkor már két éves házasok vol-
tunk a férjemmel. A történet viszont még nem 
ért véget…  

Maczákné Válóczy Kinga, elsős tanító

 Anita néni örül, hogy itt lehet… 
Idén szeptembertől – nagy örömömre –, fel-

vettek ide az iskolába pedagógiai asszisztens-
nek. 

Gyermekkori álmom, hogy óvónő lehessek, 
vagy legalább olyan munkát végezhessek, ami 
gyerekekkel kapcsolatos. Sajnos eddig még 
nem volt rá lehetőségem, így a dajkaképzéssel 
kezdtem az álmom megvalósítását, és folytat-
tam a pedagógiai és a gyógypedagógiai asszisz-
tens képzéssel. 

Sokan már látásból ismerhettek a gyakorla-
tomról, melyet itt végeztem két éve, illetve két 
kisfi am révén (8 és 11 évesek), akik szintén 
ezen iskola falai között tanulnak. Nagyon szere-
tek velük foglalkozni, rajzolni, gyurmázni, vág-
ni, ragasztani és bármilyen „őrültségre” képes 
vagyok, amit kitalálnak. 

Emellett azonban számomra nagyon fontos 
az életre való nevelés, az oktatás, a keresztény 
értékek átadása, a rend betartása és az, hogy a 
gyerekek a jó példát látva ezeket el tudják sa-
játítani, és mindezt érdemben át tudjam adni 
nekik. 

Törő Anita néni, pedagógiai asszisztens

Köszönjük Ani néni sok-sok segítségét az újság 
szerkesz tésében!

Ági néni, aki szívesen kosarazik együtt tanuló-
szobásaival… 

Vönöczkyné Rohling Ágnes matematika-fi -
zika szakos tanár vagyok. Korábban kertvárosi 
iskolában tanítottam, majd lehetőséget kaptam 
a Szent Mór Iskolaközpontban tanítani. Nagy 
élményt jelentett Pécsi Rita vezetése alatt remek 
kollégákkal, tanulásra elkötelezett diákokkal 
foglalkozni. Nyugdíjazásom után több iskolában 
is vállaltam részmunkaidőben tanítást, most is 
nagy örömmel fogadtam el a Ciszterci Nevelési 

Központ állásajánlatát. Ebben a tanévben a 6., 7. 
és 8. osztályosokkal vagyok tanulószobán ked-
den, szerdán, pénteken, és a kollégistákat kor-
repetálom matematikából, fi zikából. Sok kedves 
ismerőssel találkoztam az iskolában, jó itt lenni. 

Férjem gépészmérnök, a PTE Műszaki Karán 
tanít már nyugdíjasként. Három felnőtt lányunk 
van, és nagy örömünkre négy lányunokánk szü-
letett. Bár ők Szentendrén, illetve Budapesten 
laknak, azért gyakran találkozunk Pécsett vagy 
a Balaton északi partján lévő kis nyaralónkban. 
Bizony sokszor kell is a segítség a kicsik mellett.

Szabadidőm nagy részét szívesen töltöm a 
természetben, ha tehetem, túrázok, biciklizek, 
úszom, rendszeresen járunk síelni. Többször 
voltam sítáborban a diákokkal, ami mindig nagy 
élményt jelentett. Emellett szeretek olvasni, szín-
házba és hangversenyekre járni. 

Mikor nyugdíjba mentem, kevesebb olyan 
alkalom volt, ami lelki épülésemre szolgált, de 
miután több időt töltöttem itthon, gyakrab-
ban hallgathattam a Katolikus Rádiót. Más a 
napom, ha reggel a misét hallom, és nem az 
egyéb rádióadók zaklató híreivel kezdődik a 
nap. Napközben is nagyon jó műsorok vannak, 
szívesen ajánlom mindenkinek.

Vönöczkyné Rohling Ági néni, a tanulószobáról

Utassy Katalin (Kata néni) vagyok…
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában 

érettségiztem, és a Pécsi Hittudományi Főisko-
la hittanári szakán szereztem diplomát. Öt évig 
dolgoztam pedagógus asszisztensként, illetve 
napközis tanárként a Szent Mór Iskolaközpont-
ban, majd rövid ideig a Baranya Megyei Bíróság 
polgári irodáján. Tavaly nagy örömömre szol-
gált, hogy visszatérhettem a pedagógus pályá-
ra, a Kodály Kollégiumban éjszakás nevelőként 
tevékenykedhettem. Szeptembertől a Jóisten 
ajándéka volt számomra, hogy nevelőtanári fel-
adatot kaptam a CNK kollégiumában, a Szent 
Johanna csoport csoportvezetője lettem. „Te 
egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit 
megszelídítettél…” – ennek a gondolatnak meg-
valósítását tűztem ki célomul a csoportommal 
kapcsolatban. Nagyon szeretem a gyerekeket, és 
fontosnak tartom, hogy akár édesanyaként, akár 

nagyharang helyett meg nagy balta. Jókedvüket 
nem törte meg a többórás munka, aminek lesz 
folytatása, hiszen még rengeteg a teendő leendő 
kis lugasunkban… Hajrá kis kertépítők! Emlé-
kezni fogunk rátok, ha majd újdonsült kis ker-
tecskénkben lógathatjuk a lábunkat… 

És arra is emlékezni fogunk, hogy milyen műsort 
hoztak össze hatodikosaink és tanáraik, 1956 margó-
jára . Népdallal, tánccal, zenével, esőtapssal, a terem 
körül alkotott élőlánccal, lengedező magyar zászlóval 
igyekeztek jelenbe hozni a múltat, mely kitörölhetetlen 
része magyarságunk történelmének . Legtöbben ugyan 
nem emlékezhetünk az akkoriban történtekre . Arra 
már csak a dédi és a nagyi emlékszik… Ők még talán 
mesélhetnek . Akár meghallgatjuk történetüket, akár 
nem, mindig jó tisztában lenni azzal, honnan jöttünk és 
merre tartunk . A helyes önismeret elengedhetetlen fel-
tétele múltunk, családfánk ismerete… A mi életünk, 
mindennapjaink, vágyaink felmenőink lelkében 
gyökereznek, akiktől az életünket kaptuk. Az ő 
szabadságvágyuk a mienk is. Az ő kitartásuk, 
lelkierejük, önmeghasonlottság nélkül vállalt 
hitük számunkra is erőt adhat a mindennapok 
kihívásaihoz. Legyen szó akár nehéz munkáról, 
bonyolult házi feladatról, hitünk gyakorlásáról 
hitetlen embertársaink között, vagy embert pró-
báló élethelyzetekről, amikor emberségünkről 
kell tanúságot tennünk a világban tapasztalt em-
bertelenség láttán. Mindehhez azonban ismerni 
kell, hogy milyen rejtett tartalékaink húzódnak 
meg múltunk, nemzetünk történelmének kusza 
mélységeiben… Nem szabad mindent törölni, 
elfelejteni… Meg kell tanulnunk megkülönböz-
tetni a gyomot a virágtól, az értéktelent az érté-
kestől. Kertünket gondozni, gyökereinket pedig 
ápolnunk kell nap mint nap. 

Egy magvető gondolatai

Műsorunkkal másokat is megajándékozhattunk…
Idén is a 6. osztály rendezte meg az 1956-os 

megemlékezést iskolánkban, és meghívást kap-
tunk a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
részéről is, hogy adjuk elő a műsorunkat az ő 
megemlékezésükön is. Szerencsére minden 
zökkenőmentesen ment, a tűzoltók még körbe 
is vezettek minket az épületben. Megmutatták a 
legfontosabb dolgokat, pl. a tűzoltókocsikat és a 

felszereléseket. Utána meséltek kicsit a tűzoltók 
életéről, pl. hogy mennyi idő van összekészül-
niük riasztás esetén. Szemlátomást mindenki 
nagyon élvezte a „bemutatót”, személy szerint 
én is. A végén mindenki kapott két apróságot: 
egy pólót és egy karkötőt. Nagyon élveztük ezt 
a pár órát.

Kovács Borbála 6.b

Nagy szeretettel köszöntjük óvodánk, iskolánk, kollégi-
umunk új munkatársait! Örülünk, hogy a CNK nagy csa-
ládja újabb értékes emberekkel bővült.

Ági néni… legkisebbjeink egészséges táplálkozásáért 
fáradozik…

Bihari-Nagy Ágnes vagyok. Szekszárdon szü-
lettem, 18 évig ott is éltem. A gimnázium elvég-
zése után felvettek a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar dietetikus szakára, így 
kerültem Pécsre. Annyira megszerettem a vá-
rost, hogy eldöntöttem, itt maradok, itt keresek 
állást a főiskola után. 2009-ben lediplomáztam, 
de sajnos nem találtam a hivatásomnak meg-
felelő állást, mivel helyben van a képzés, ezért 
minden üres állásra nagy a túljelentkezés. Pá-
rommal vállalkozásba fogtunk, zöldségüzletet 
nyitottunk, úgy éreztem, így kicsit megmara-
dok az élelmezésnél. A bolt üzemeltetése mellett 
megszereztem a kereskedő-boltvezető képesítést 
is. 2013-ban a vállalkozásunk profi lt váltott, 
így én újra állást kerestem, már két szakmával. 
A kereskedelemben kaptam nagyobb lehetősé-
get, de mégsem éreztem jól magam. Örültem, 
amikor értesültem, hogy pályázatomat a Szent 
Margit Óvoda elfogadta, és élelmezésvezetőként 
dolgozhatok. Jól érzem magam, a kollégáimmal 
arra törekszünk, hogy munkánkkal az óvoda 
dolgozói, a szülők és legfőképpen a gyerekek elé-
gedettek legyenek.

Bihari-Nagy Ági, élelmezésvezető

Kinga néni története elkezdődött, de…
Történetem 1990. augusztus 18-án kezdődött 

Budapesten, mikor édesanyám a világra hozott. 
10 évesen cserkésszé avattak, majd 12 évesen a 
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♥ Isten éltesse még nagyon sokáig tanári pályáján 
Sinkó Zoltánt !

Hegyi Fülöp és Szabó Barna, sportkedvelő nyolcadiko-
saink Zoli bácsit kérdezték…

Zoli bácsi pécsi?

Igen, itt születtem.

Hová járt iskolába?

A Jókai utcai iskolába jártam, tesi tagozatra. Mi 
voltunk az első testnevelés tagozatos osztály. 
Utána a Nagy Lajos Gimnáziumba jártam, azt 
követően pedig a főiskolára.

Gyerekkorában sportolt valamit?

Igen, úsztam és tornáztam.

Diákként ért el Zoli bácsi valamilyen sporteredményt?

Diákolimpián továbbjutottunk területi bajnok-
ságon (tornából), illetve főiskolás koromban 
csapatban értünk el eredményeket.

Zoli bácsi családjából sportol valaki aktívan?

Nem, jelenleg nem. Alkalomszerűen azonban 
jelen van családunk életében az úszás, futás, 
kajakozás.

Hogyan lett Önből földrajztanár?

Ezt a szakot választottam a tesi mellé a főisko-
lán, mert ebben jó voltam, jó jegyeim voltak, 
szerettem.

Már gyerekkorában is tanár akart lenni?

Nem. Bölcsődés koromban kukás szerettem 
volna lenni, később már katona és erdész, aztán 
a végén folytattam a szüleim pályáját, akik szin-
tén tanárok voltak.

Mi volt az oka, hogy a mi iskolánkat választotta?

Azért választottam ezt az iskolát, mert a mun-
katársak és tanulók értékrendje értékrendemmel 
azonos alapokon áll. Nagyobb az érdeklődés, a 
hitre törekvés, mint máshol. Úgy gondoltam, 
hogy itt tudok leginkább hasznos lenni a gyer-
mekek számára, hiszen számukra fontos, hogy 
olyan tanár tanítja őket, aki maga is próbál ka-
tolikus úton járni.

Köszönjük a riportot!!!

Fülöp & Barna

tanárként keresztény értékeket közvetítsek a szá-
mukra. Két kislányom van: Réka és Dóri. Réka 
a Szent Mór Iskolaközpontba jár, Dóri pedig a 
Csengő csoportban középsős. Nagyon szeretek 
ebben a légkörben a kollégákkal és a gyerekekkel 
együtt dolgozni. Remélem, hogy munkámmal 
hozzájárulok az intézményre jellemző értékek 
közvetítéséhez.

Kevés szabadidőmben kikapcsolódást jelent 
a barátokkal való meghitt beszélgetés, kirán-
dulás, olvasás. A Pécsimami Egyesületnél több 
mint négy éve önkéntesként szerkesztem a 
honlapot, és segítek a családoknak szóló ren-
dezvények szervezésében és lebonyolításában.

Utassy Katalin, kollégiumi nevelőtanár

Mint férfi  a férfi val, tesitanár a tesitanárral… Molnár Gyula bácsi is beszélgetett Zoli bácsival,  tanárrá válásának 
30 éves jubileuma alkalmából

M.Gy.: Hol kezdted a pályafutásod?

S.Z.: Pécsett az Egyetem Utcai Általános Isko-
lában.

M.Gy.: Diákként is tanár akartál lenni?

S.Z.: Nem mindig, de ahogy közeledett az érett-
ségi és a valódi pályaválasztás, kirajzolódott a 
lehetőségek közül a tanári pálya, persze tudat 
alatt a családi hagyomány is belejátszott, szüleim 
is tanárok voltak.

A Jóisten áldása kísérje jubiláló munkatársaink életét, munkáját! Szeretettel gratulál kitartó szolgálatukhoz 
óvodánk, iskolánk, zeneiskolánk, kollégiumunk valamennyi munkatársa!

Ünnepeltjeink…
♥ Zsovánné Lak Ágnes, a Csengő csoport egyik tyúk-
anyója…

Gyermekéveim nagy részét Fejér megyében, 
Cecén éltem. Itt jártam általános iskolába, és 
pályaválasztáskor számomra egyértelmű volt, 
hogy óvónő leszek. (Persze lányálmaim között 
szerepelt az énekesnő, orvos is.) A középisko-
lában megfordult a fejemben a tanári hivatás is, 
de ez is elmúlt. Az óvónőképző szakközépisko-
la után tanítóképzőbe jelentkeztem, ahova nem 
vettek fel, azt hiszem, a Jóisten kegyelmének 
köszönhetően. 1995-ben diplomáztam a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus 
szakán. 

1989-ben váltam nagykorúvá, ekkor kezdő-
dött óvónői pályafutásom is. 1989: rendszer-
váltás, új óvodai nevelési program. Hát, érdekes 
volt, amikor az iskolában útravalóként valami 
ilyesmit mondott az egyik tanárunk: „Amit ed-
dig tanultatok….., de jön az új óvodai program.” 
Cecén kezdtem dolgozni, ahol öt évet töltöttem. 
Legelső kolléganőm nagyon meghatározó szere-
pet tölt be munkámban jelenleg is. A játékban 
tanulás módszere akkor még szokatlan volt, de 
ő mint tapasztalt óvónő tudta, hogy ez működik 
az óvodás korosztályban. Montessori Maria pe-
dagógiáját is általa ismertem meg, majd ez lett 
a szakdolgozatom témája. 1994-ben házasságot 
kötöttem, és Pécsen rendeztük be otthonunkat. 
Kozármislenyben kaptam óvónői állást, ahol le 

is táboroztam 19 évig. 1993-ban 4, majd 6, je-
lenleg pedig 11 óvodai csoporttal működik az 
intézmény. Nagyon szerettem itt dolgozni. Azt 
gondoltam, hogy nyugdíjas koromig itt mara-
dok. Hát, nem így lett.

Legfőbb hivatásomnak a krisztusi küldetést 
tekintem, s ezen belül igyekszem megélni há-
zastársi, anyai, óvónői létemet. Bálint fi am (17 
éves) által kerültem közel Istenhez, és egyre fon-
tosabbá vált megélni kereszténységemet. Dávid 
gyermekünk (8 éves) 2013-ban kezdte iskolai 
éveit a CNK-ban. Titkos vágyam volt, hogy egy-
házi óvodában dolgozzam, de volt egy biztos, jó 
munkahelyem. Aztán Valaki úgy gondolta, hogy 
megengedi nekem, hogy a hitemet a munkám-
ban is megélhessem. 19 év után a változás nem 
volt könnyű, de nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy itt dolgozhatok. A dolgozók, a szülők, a 
gyerekek egyaránt befogadóak voltak, sokat se-
gítettek nekem. Azt gondolom, hogy az egész 
életünk egy tanulási folyamat, a szeretet ta-
nulása, befogadása. Én a gyerekektől is sokat 
tanulok. Együtt imádkozni velük csodálatos, az 
ő nyitottságuk, őszinteségük, tisztaságuk példa-
értékű számomra. Jézus szavait idézem: „Bizony, 
mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, 
mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 
Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a 
mennyek országában. És aki befogad egy ilyen gyermeket, az 
én nevemben, engem fogad be.” Mt 18,3-5

„Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni! Látni kell, mi a 
cél, futni, futni könnyedén! És a végén vár majd ránk az 
Úr, kezében arany koszorú, mit megkap minden győztes, 
jól tudom...”
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Interjú a Szent Margit Kollégium vezetőjével
Horváthné Csepeli Ilona immáron 7 éve vezeti a pécsi Ciszterci Nevelési Központ Szent Margit Kollégiumát . Ili nénit 
gyermekkoráról, életéről, intézményben töltött éveiről kérdeztem . Örömmel és egy kicsit szégyenkezve ismertem 
fel, hogy bár négy éve élek ennek az épületnek a falai között, mégis sok új információt tudtam meg .

Pontosan hogyan vezetett idáig az útja?

Horvát-orosz-francia szakos tanár vagyok. 
2004. szeptember 1-jén visszakapta az intéz-
ményt a Miasszonyunk Női Kanonokrend, 
ekkor kerültem a kollégiumba. Előtte a Berek 
Utcai Általános Iskola tanára voltam, mely 
1999-ben megszűnt. Vállalkozóként nyelvvizs-
ga- előkészítő tanfolyamot vezettem. A horvát 
határon dolgozó határőröket, vámosokat, vas-
úti dolgozókat is tanítottam horvát nyelvre.
Nagyon furcsa érzés volt tanárként visszajönni 
az intézménybe, hiszen itt voltam én is kollégis-
ta. Akkoriban még más világ volt, mint most. 
Havonta egyszer mehettünk haza, és szomba-
ton is volt tanítás. Mikor 2004-ben visszatér-
tem, ugyanaz a látvány és hangulat fogadott, 
mint a kollégista éveimben: nagy létszámú, ki-
festetlen szobák és ugyanazok a fürdők is, amik 
a ’70-es években. Először csak csoportvezető-
ként dolgoztam itt, később (2007-ben) - mikor 
a Ciszterci Rend lett a fenntartónk-, neveztek ki 
kollégiumi igazgatóhelyettesnek, de maradtam 
csoportvezető is. A fenntartóváltással kezdőd-
tek el az érdemi változások. A fürdőket felújí-
tották, kifestették a szobákat, az ablakok nagy 
részét kicserélték, korszerű fűtésrendszert ala-
kítottak ki. Bár vannak még hibák s javítani va-
lók, de óriási változás történt. A tantestületben 
is történt személyi változás, és jelentős volt az 
értékrendváltás.

Említette, hogy horvát-orosz-francia szakos tanár. 
Miért pont ez a három?

A horvát az anyanyelvem, a másik kettőt pedig 
egyszerűen csak nagyon szeretem. Magyaror-
szági horvát vagyok a Dráva-mentéről. Itt ak-
koriban csak horvátok éltek, de mára már sajnos 
egyre kevesebben vannak. 

Kérem, meséljen a gyermekkoráról!

Katolikus családból származom, a Dráva-menti 
horvátok katolikusok. Annak ellenére, hogy ott 
nagy a szegénység, munkanélküliség, öröm lát-
ni, hogy mindegyik faluban felújították a temp-
lomokat. Gyermekkoromban ezekben a falvak-
ban az emberek Dicsértessék a Jézus Krisztussal 
köszöntötték egymást. Az idősebb korosztály 
még mindig őrzi ezt a szokást.

Mikor és hogyan jutott el Pécsre?

Viszonylag korán elkerültem otthonról. Az 
általános iskola felső tagozatán a pécsi horvát 
tannyelvű iskolába jártam, valamint a középis-
kolát és a Tanárképző Főiskolát is ebben a vá-
rosban végeztem el. Abban az időben csak alsó 
tagozat volt a falunkban, a szüleim úgy gondol-
ták, hogy könnyebb dolgom lesz a városban, 
megtanulhatom az irodalmi horvátot. Hiszen 
mi otthon tájszólásban beszéltünk. Nagyon 
nehéz volt elszakadni a családtól. Havonta egy-
szer mehettem csak haza. Pozitívuma ennek a 
kollégiumi létnek, hogy nagyon hamar önálló 
lettem.

Van családja? Férje, gyermekei?

Igen. Férjem szintén pedagógus. Két fi am kö-
zül az idősebbik már nős. Van egy unokám is, 
Vilmosnak hívják, most várjuk a második uno-
kánkat. Dávid fi am Londonban dolgozik, sze-
rencsére gyakran látogat haza.

Mit szokott szabadidejében csinálni?

Nagyon közel áll hozzám a természet. Szere-
tek túrázni, hátizsákkal Európa országait járni. 
2006 nyarán elmentem Spanyolországba za-
rándoklatra. 2004 tavaszán döntöttem el, hogy 

M.Gy.: Milyen volt akkoriban tanárként kezdeni? 

S.Z.: Ott, ahol kezdtem, sok jó mellett fura vál-
tásnak éltem meg, hogy a korosztályomból hir-
telen kiszakadva jóval idősebb felnőttek közé 
kerültem. Nagy felelősséggé nőtt mellettük a 
nevelés-oktatás, hirtelen igazi felnőtt lettem, 
a gyerekek is Csókolommal köszöntek, a szülők 
is problémákkal fordultak hozzám, a tanárhoz. 
Ugyanakkor nagy tisztelet és szeretet vett körül a 
gyerekek részéről, és az idősebb kollégák is szur-
koltak-segítettek munkámban. Szépen adagolva 
adtak egyre több önálló feladatot, nem egyszerre 
zúdítottak rám önálló munkákat.

M.Gy.: Milyen volt azelőtt diáknak lenni?

S.Z.: Fegyelmezettebbek, tisztelettudóbbak és 
távolságtartóbbak voltunk a felnőttekkel, ugyan-
akkor egymással is csak nagyon ritkán durvás-
kodtunk. Vitás esetekben szinte soha nem for-
dult elő, hogy megütöttük a másikat.

M.Gy.: Mi változott meg leginkább az évek során? 

S.Z.: A gyerekek sokkal közelebb merészked-
nek ma a tanáraikhoz a szó szoros értelmében 
és beszédben is, bátran kérdeznek egészen 
meghökkentő, akár intimebb, személyes dol-
gokat is. Aztán az is furcsa, hogy „hirtelen” az 
idősebb tanárok csoportjában találtam magam, 
szó ami szó, röpül az idő…

M.Gy.: Mi az, ami végigkísérte a pályafutásodat, ami 
állandó maradt?

S.Z.: A gyerekek őszinte szeretete irántam. Na-
gyon jó úgy munkába indulni, hogy tudod, ott 
szívesen látott vagy.

M.Gy.: Jelenleg milyen törekvések irányítják a mun-
kád, az életed? 

S.Z.: Szeretném, ha átadhatnék azokból az él-
ményekből és tudásból minél többet, amit saját 
magam szereztem és éltem át, s hasonló kuta-
kodásra indíthatnám a tanítványaimat.

M.Gy.: Mire hívnád fel a mai diákok fi gyelmét a több 
évtizednyi tapasztalatod fényében?

S.Z.: „Egyetlen igazi fényűzés van, az emberi kap-
csolatok!” A barátok, ismerősök, rokonok kap-
csolati szövevénye-szövedéke olyan bizalmon 
alapuló megtartó-segítő erő, ami minden más 
szerzett dolognál fontosabb, értékesebb és ma-
radandóbb. Ezek a kapcsolatok a legváratla-
nabb helyzeteken is átsegítenek a szerzett bizal-
mi tőke által, ez segíthet akkor is, amikor talán 
az Isten felé meglévő bizalmunk meginogni lát-
szik. Nincs is talán nagyobb kincs, mint bízni a 
házastársunkban, a barátainkban, a munkatár-
sainkban. 

„Pályafutásom során több mint kilencezer dobást elhibáztam, vesztettem csaknem háromszáz mérkőzésen. Huszonhatszor vétet-
tem el a rám bízott, győzelemhez szükséges utolsó dobást. Újra és újra hibáztam az életemben. Ezért tudtam mindig előrelépni.” 
(Michael Jordan, amerikai kosárlabdázó)
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I . fejezet: Látássérült gyermekeink

Náluk a hallás, tapintás sokkal kifi nomultabb, 
mások a küszöbértékek. A verbális emlékezetük 
az állandó használat miatt jobb, korán tanulnak 
meg beszélni, ezért általában választékosabban 
fogalmaznak. Tárgyészlelésüknél a kétdimenziós 
dolgok számukra érthetetlenek. A részletektől 
haladnak az egész felé, nincs globális észlelés, 
nem látják egészben a dolgokat, a vizuális él-
mények hiányoznak náluk. A továbbképzésen 
az előadó, aki egyébként gyógypedagógusként 
és esélyegyenlőségi szakértőként dolgozik, ki-
fejtette a sajátos nevelési igény és diff erenciálás 
eseteit. Lássunk egy konkrét példát a látássérült 
gyermekek diff erenciált nevelésére.

Egy osztályban történt…
Az előadó elmesélt egy érdekes személyes 

élményt, ami az ő osztályában történt egy lá-
tássérült fi úval, aki hagyta, hogy a szülei teljes 
mértékben kiszolgálják, a kisujját sem mozdí-
totta semmiért, zsarnokoskodott az őt kiszolgá-
lók felett. Tanára szépen lassan, lépésről lépésre 
leépítette a szülői segítséget, nem engedte, hogy 
valaki felkísérje az osztályterembe, helyére ve-
zesse, bedugja a konnektorba helyette a lap-
topját. Megtanulta, hogy önállóan végezze a 
feladatait a lehetőségeihez képest, merjen egye-
dül, vagy minimális segítséggel megoldani dol-
gokat. A látássérült fi ú az elején nagyon lázadt, 
hogy „eltűntek” a segítői, de utóbb már felnőtt-
ként is nagyon hálás volt tanárának, hogy önál-
lóságra segítette.

Amiben segíthetjük a látássérült gyermeket, hogy in-
tegrációja sikeres legyen: 

Teremtsünk minél több lehetőséget az egyéb 
érzékszervvel történő információszerzésre 
(hallás, tapintás, szaglás). Jó, ha a munka-
füzete pontírásos, az osztályban jelöljük ki a 
helyét, táblára íráskor mondjuk ki a szöveget, 
használjunk auditív információhordozót, ami 
a délutáni tanulást segíti (magnós tanulás). 
Használhatunk nagyobb méretű betűt, ábrát 
is, esetleg biztosíthatjuk a közelebbről való 
szemlélődést.

Összegezve: Próbáljuk minél jobban önállóságra 
nevelni, erősítsük benne azt, amit tud, amire 
képes, ne szenteljünk túl nagy fi gyelmet a hibá-
ira, így érhetjük el, hogy felnőttkorára egy ma-
gát ellátó, értékes ember válhasson belőle.

Derkovitsné Horváth Emese

Következő számunkban mozgássérült, mozgásfogya-
tékos gyermekeink integrációját helyezzük a közép-
pontba… (A szerk .)

Kedves Diákok!
Ahogyan ígértem, újra jelentkezem még néhány jó tanáccsal.

Keress technikai segítséget!
– Mindig legyen kéznél helyesírási szótár!
– Tanuld meg a szövegszerkesztők használatát!
– Magnóra mondva sok mindent megtanul-

hatsz!
– Ellenőrizd magad számológéppel, helyesírást 

ellenőrző programmal!

Törődj magaddal!
– Járj társaságba, szórakozz, de mértékletesen, 

mert könnyen kifáradhatsz!
– Táplálkozz egészségesen, mozogj sokat a friss 

levegőn!
– Tanulj meg lazítani és koncentrálni!

Kommunikálj, ahogyan a leghatékonyabb vagy!
– Az írás csak egy fajtája a kommunikációnak!
– Vegyél részt megbeszéléseken, vitákon!
– Beszélj minél többet, hogy az emberek lássák, 

mennyit tudsz!

Legyél önmagad!
Nagyon sokan küzdenek hozzád hasonló prob-
lémákkal, de nem mindenki meri megosztani 
azokat társaival!
– Sok jó tulajdonságod van, elfér mellette az a 

néhány probléma!
– A nehézségeket nézheted a humoros oldalá-

ról is néha!
– Ha nyitott vagy és őszinte, hasonlóan fognak 

veled bánni! 
(Forrás: ismeretlen) Szeretettel: Keresnyeiné (Ági néni) 

elmegyek erre az „ÚTRA”. A francia határtól 
Santiago de Composteláig gyalogoltam. Ekkor 
még nem ismertem senkit, aki hasznos taná-
csokkal láthatott volna el, így magamnak kel-
lett felkészülnöm, térképeket, francia, magyar 
oldalakat böngésztem. 800 km-t gyalogoltam, 
ami kb. 30 napig tartott. Életem egyik legna-
gyobb élménye volt.

Más zarándokúton is részt vett?

2008-ban egy másik hasonló útra mentem, 
mely Portóból indult és szintén Santiago de 
Compostela volt az úti cél. Ezekre bármikor 
szívesen visszamennék. Tavaly nyáron pedig –
bár ez nem zarándokút volt-, egy barátnőmmel 
tettünk egy 8 napos kirándulást a Baltikumban. 
Riga, Tallin, Helsinki és Vilnius városokat jár-
tuk végig.

Tízévi kollégiumi munka után hogy érzi magát, és mi 
adott erőt?

Mindig is otthon éreztem magam itt. Számom-
ra ez az épület nem csak egy munkahely, annál 
sokkal több. A kollégium vezetése mellett jelen-
leg is van saját csoportom, hiszen nagyon szere-
tem ezt a korosztályt. Át tudom érezni a lányok 
helyzetét, jobban el tudom fogadni problémái-
kat, hiszen én is kollégiumban éltem a közép-
iskolás éveimet. Sokat változott a világ, sok 
minden átértékelődött, de a számomra fontos 
alapvető értékek megmaradtak, mint például az 
összetartozás, a sok közös élmény, az öröm és a 
bánat, a szerelem és a szeretet.

Enkhbat Bulgantamir (Szent Johanna csoport)

Meghívó az „Út”-ra…
Gyalogos zarándoklat a francia határtól Santiago de Composteláig

Szeretettel várunk mindenkit Ilike néni vetítéssel egybekötött előadására, február 25-én, szerdán 16 . 30-kor 
a kollégium klubjába . Az előadást meleg tea és pogácsa mellett eltöltött beszélgetés, fórum követi . Vendéglátó: 
Fészek szülői közösség

Tanuljunk együtt, lássunk tisztán!
Gyermekeinktől tanulva…

Tanítványaink időnként nagyon meg tudnak 
lepni bennünket. Egy novemberi irodalom-
órán hetedikeseink azt a feladatot kapták, hogy 
fogalmazzák meg, mi teheti igazán teljessé az 
ember életét. Tóth Martin olyan ars poeticát 
rittyentett a papírra, hogy szóhoz sem jutot-
tunk…

Szerinte az élet lényege nem más, mint a… 
„Szeretet, ami az emberből árad . A boldogság, ami 

betölti az emberek életét .”
Köszi Martin!

Egymástól tanulva…
Középpontban a látássérült gyermek

Egy továbbképzés hozadéka több részletben

Múlt év decemberében egy KPSZTI továbbképzésen 
vehettem részt az iskola jóvoltából . A rendezvény 
a Differenciált fejlesztés az iskolában címet viselte. 
Intézményi újságunkban több részletben sze-
retném megosztani továbbképzésen szerzett ta-
pasztalataimat, hátha a kedves olvasók is hasz-
nát veszik a leírtaknak.
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Örülök annak, hogy néhányan határozott, 
saját elképzeléssel rendelkeznek – ők biztosan 
haladnak céljaik felé. Aki még bizonytalan, an-
nak azt üzenem, hogy higgyen abban, hogy neki 
is fontos szerepe van az életben. Ő is nélkülöz-
hetetlen, pótolhatatlan láncszem, aki még nem 
találta meg helyét a nagy egészben. Egy nap ő 
is megtalálja! Meglátjátok, minden láncszem a 
helyére kerül! Nem attól vagytok fontosak, amit 
csináltok, hanem attól, akik legbelül vagytok! 
Csiszolatlan gyémántok a Jóisten tenyerén.

 Ne felejtsétek Teréz anya gondolatát: „Lehet, 
hogy csak egy csepp vagy a tengerben, de e nélkül 
a csepp nélkül a tenger sekélyebb volna.” 

Szeretettel: Gabi néni, a 8.a osztályfőnöke

Levél a 8 .b osztályhoz
A felvételi vizsga izgalmakkal teli időszaká-

ban járunk, közös munkánk lassan megmé-
rettetik. Dolgoztunk, küzdöttünk, nevettünk, 
játszottunk együtt az elmúlt években. Vívtunk 
csatákat, éltük a mindennapjainkat, mi sem 
volt természetesebb, mint az, hogy TI vagytok 
nekem, és én vagyok NEKTEK.

 Minap, mikor kémia órára mentem, a sötét 
terembe lépve majdnem a düh szólt belőlem: 

megint mi ez a kamaszos ellenszegülés?! Má-
sodpercnyi csend után rájöttem, közösen el-
töltött időnk ÜNNEPÉRŐL van szó. Megmu-
tattátok ismét, mennyire szerettek itt és együtt 
lenni. Megköszöntetek mindent, amit adni tud-
tam nektek.

Most rajtam a sor, néhány esetlen szóban sze-
retném én is megköszönni, amit tanultam tőle-
tek, miattatok, veletek. Beköltöztetek hozzám, 
és nagyon örülök ennek!

A vizsga, ami közeleg, kicsit riaszt, kicsit fel-
készít, irányba igazít benneteket a jövőtöket 
illetően. Szívemből kívánom, hogy mindenki 
kiválaszthassa, hol szeretné folytatni a felké-
szülést a felnőtt életre. A jól megugrott mérce a 
tükre az eredményes és fáradságos munkának. 
Sikerélmény nektek és természetesen nekem 
is. A jól végzett munka örömét kívánom végül 
magunknak, és sok vidám és kellemes percet a 
tanév hátralévő részére!

Még valami: a Sponge Bob-ból és a kakaózás-ból 
semmi sem igaz! Szurkolok nektek!

Szeretettel osztályfőnökötök: Timi néni

Kedves ballagó nyolcadikosaink!
Három leveletek érkezett!

Jó tanácsok felvételizőknek
Kedves felvételizők!

Minden ember életében eljön az a pillanat, 
amikor más iskolát kell választania, ezáltal más 
közösségbe kell beilleszkednie. Ezt a pillana-
tot mindenki másképp éli meg, mert van, aki 
nyíltabb más emberek felé, és akadnak zárkó-
zottabb természetűek is. A továbbiakban saját 
tapasztalataimat szeretném megosztani veletek, 
hogy ezzel is könnyítsem a választásotokat.

Először vizsgáljátok meg a szóba jöhető is-
kolákat! Tehetségetek alapján állítsatok fel egy 
sorrendet az iskolák között! Ha tehetitek, nyílt 
napok keretében szerezzetek tapasztalatot az 
intézmények erősségeiről! Ha már tudatosul 
bennetek, hogy melyik iskolát választjátok, nagy 
előnyt jelent, ha jelentkeztek felvételi előkészí-
tőre. Így nemcsak új barátokat szerezhettek, de 
leendő tanáraitokat is megismerhetitek, vala-
mint megismeritek az intézmény elvárásait és az 
elétek állított akadályokat. Átfogó képet kaptok 
az iskola történetéről, valamint híres diákjairól. 
Ha valaki szimpatikus a csoportból, ne féljetek 
odamenni és szóba elegyedni vele, legalább az el-
következendő alkalommal már ismerős arcok is 
lesznek! Egyes iskolákban még tanévkezdés előtt 
szerveznek kisebb táborokat a mazsolák számá-
ra. Ilyen például a Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziumban a Ciszterna nevezetű tábor, ahol 
a leendő osztálytársak, évfolyamtársak és osz-
tályfőnökeik különböző vetélkedők alkalmával 
ismerik meg egymást. Ehhez hasonló alkalmak-
kor is sok új barátot szerezhettek. Ha esetleg 
olyan iskolát választotok, ahol erre nincs lehető-
ség, ti magatok is szervezhettek kisebb találko-
zót az osztályotok és osztályfőnökötök számára. 
A tanév folyamán se restelljetek barátkozni és új 
ismerősöket szerezni!

Remélem, segítettem az iskolaválasztásotokat 
és a beilleszkedéseteket. Ne feledjétek, mindig 
adjátok önmagatokat! Sok szerencsét kívánok a 
felvételitekhez!

Andrasek Boglárka (szeretetszolgálatos gimnazistánk)

Kedves Tanítványaim!
Nemsokára véget érnek az általános iskolai 

évek. Néhányan még bizonytalanok vagytok 
pályaválasztás kérdésében, és lehet, hogy ez az 
oka a kérdéseiteknek. 

Kérdezni jó! Akinek vannak kérdései, annak 
„forog az agya”. Az osztálykiránduláson, a mú-
zeum látogatásakor hallottuk a csoport vezető-
jétől, hogy „Nincs hülye kérdés!” Ez engem is 
elgondolkoztatott, és azóta másképp látom ezt 
a témát.

Felső tagozatban gyakran felmerülnek kér-
dések a tanórákon. Most persze nem a „Mikor 
fognak kicsöngetni?” mondatra gondoltam.

Többen viccből, mások komolyan azt kérde-
zik: Miért kell tanulni? Miért kell ezt a tantár-
gyat tanulni, hiszen úgysem lesz rá szükségem?! 
Másik hozzászólás, amelyet szintén sokan fogal-
maznak meg: Miért várják ezt el tőlem, úgysem 
vagyok rá képes?!

A két felvetéssel kapcsolatban van – nem-
csak a leendő munkánkhoz van szükség tanu-
lásra, hanem az életben való eligazodáshoz is. 
Könnyen becsapódhat az az ember, aki nem az 
általa megismert-megtanult dolgokat fogadja 
el igazságként, hanem bármit - főleg az inter-
neten és egyéb kommunikációs csatornákon 
terjedő álhíreket, mivel jobban bízik mások-
ban, mint a saját tudásában. Konkrét példá-
val szemléltetve: hitel felvételekor nem árt 
becslést végezni, hogy mekkora összeget – a 
felvett hitel hányszorosát kell majd visszafi zet-
ni. Építkezéskor, lakásfelújításkor sem árt, ha 
tisztában vagyunk a szükséges anyagok meny-
nyiségével és várható árával.

A továbbtanulás előtt érdemes elgondolkod-
ni azon, hogy vagyok-e olyan kitartó, hogy 
napi négy-öt órát fogok tanulással tölteni, vagy 
inkább sportolok, zenélek, kézműveskedem, 
autót szerelek stb, és ez lesz a jövőm alapja. Va-
lamint a választott iskola mit tud nyújtani lelki-
leg, milyen osztálytársakra számíthatok – ezek 
a nyílt napokon keresztül már érzékelhetőek.

Az elmúlt négy év alatt kialakultak barátsá-
gok, kötődések – emiatt sokan együtt tervezik 
a továbblépést.

 „Minden könyv hozzánk tesz valamit”
Sokatmondó idézet a Libri könyvesbolt kirakatára ra-
gasztva…

Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak

A jósághajó
„Az iskola nagy.
A gyerekek jók,
Én szeretek iskolába járni.”
Az elkoptatott példamondatok Kovács Zsoli 
házi feladatából származnak, aki ezt a fel-
adatot lebiggyesztett, sírós szájjal írta meg. 
A kisfiú gondolatai már régóta egy messzi 
szigeten jártak. Senki nem figyelt rá, min-
denkinek fontos dolga akadt hirtelen: anyuka 

főzött, a lányok tanultak, talán az apa… talán 
ő segít…

Fehér Klára Lesz nekem egy szigetem című 
könyvéből kiderül, sikerül-e megvalósítani 
Zsoli álmát: a szigetet.

Sajnos akad egy nehézség, a „jósághajó”, ami 
csak akkor halad előre a sziget felé, ha a kisfi ú 
jól viselkedik. Hullámos vizeken haladva vajon 
célba ér a hajó? Megtudhatod, ha elolvasod 
Fehér Klára könyvét. 

Kellemes „hajózást” kíván: Szűcs Anita néni

Arthur Ransome: Fecskék és Fruskák
A könyv a Fecske nevű vitorlás csónakon 
hajózó Walker gyerekek és a Fruskán vitor-
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lázó Blackett testvérek történetét mutatja be. 
A Walker testvérek a nyári szünetet egy tó mel-
letti farmon töltik, míg a Blakett nővérek a túlsó 
parton élnek egy házban. Walkerék felfedezők-
nek tartják magukat, Blackették kalózoknak. 
A gyerekek a tó egyik szigetén találkoznak, 
és kalandok sorát élik át. Kedvenc szereplőm 
John, a legidősebb testvér. Ő a kapitány, ő a fele-
lős a többiekért. Irányítja a csapatot, navigál az 

utakon, vezeti a hajónaplót. Ajánlom a könyvet 
mindenkinek, aki szereti a vakációt és a valódi 
kalandokat.

Csonka Zétény 6.b

Hogyan lehetne még jobb a közérzetünk, erősebb 
a közösségünk, élhetőbb iskolai környezetünk? 
Következő rovatunk ezt a témát igyekszik körüljárni

 ♦ Tegyünk valamit testi-lelki egészségünkért, környe-
zetünk tisztaságáért . Értékeljük a ránk bízott munkát, 
és végezzük el becsülettel! Ha tudjuk, mi a célunk az 
életben, mi a feladatunk teremtett világunkban, a 
Teremtő megáldja minden jó szándékunkat .

„Mert a világot nem ingyen kaptuk és nem 
minden a miénk. Isten azért adta a világot, hogy 
megőrizzük a jövőkornak, és hogyha visszatér, 
hogy megnézze, jobb lett-e a föld vagy rosz-
szabb, akkor ne azt mondja, hogy mit tettünk, 
hanem azt, hogy hm hát ez jó lett. Mit jelent 
ez számomra? Hát azt, hogy ne bekoszoljam a 
világot, hanem örömmel segítsek, ha valaki baj-
ban van és tudásomat ne arra használjam, hogy 
romboljak, hanem arra, hogy megőrizzem, vi-
gyázzak rá és minél szebbé tegyem a világot…”

Péter Norbert 5.a

„Építsük Isten és egyben a saját lelkünket is, de 
főképpen Istenét azzal, hogy ne csak magunk-
ra gondolva éljünk. Ő sokkal többet gondol az 
egész világra, mint az egész világ Őrá!” 

Cano-Krommer Lúcia 5.a

„Isten teremtette a világot. Isten megteremtette 
az embert, a természetet. Az Úr adta meg, hogy 
tudjak alkotni a kezemmel. Ennek segítéségével 
el tudom ültetni a növényt a földbe, és ha nagy 
leszek, házakat is tudok majd építeni. A mun-
kát, amit alkotok, a mappámba rakom, Isten 
szívébe. Ha nem ötös lesz a munkám, hanem 
rosszabb, azt is Isten szívébe rejtem. Ezt az ér-
zést, hogy tudok alkotni, addig kell kiélvezni, 
amíg élek. Ez egy nagy csoda. Ha nem tanul-
tam, és dolgozatot írok, akkor sem kell csalni, 
mert akkor Isten majd visszabüntet. Ez egy be-
csületjáték, én nem szoktam csalni! Azért kell 
megbecsülni a munkát, mert ez Isten ajándéka. 
Ha valaki nem hisz Isten csodáiban, akkor is 
meg kell becsülnie, hogy tud alkotni. Én így 
érzem ezt.”

Kovács Zalán 5.a

♦ Mozogjunk sokat!

Sziasztok! Sportoljatok!
A sport nagyon egészséges, és jót tesz a szervezet-
nek! Ha már itt tartunk, ki a példaképetek? Ne-
kem Gyurta Dani! Van mit tanulnom tőle… Pél-

dául nem hinném, hogy ő annyit nyavalyog, mint 
én versenyek előtt. Ő mindent belead a sportba, 
és keményen küzd az eredményért. Nekünk sze-
rencsénk van, hogy ilyen jó tesitanáraink vannak 
itt a suliban! Gyula bácsi például kiskora óta na-
gyon sokat sportol és sok versenyen indult már. 
A suliban edzéseket is tartott már (pl.: röpi). Azért 
választotta a tesit, mert szerette volna, hogy min-
denki egészségesen éljen!

Lovász Ági 6.b

♦ Tartsuk magunkat a közösen meghozott, bennünket 
védő szabályokhoz… Igyekezzünk szebbé tenni a kör-
nyezetünkben élők mindennapjait!

Osztályszabályzat negyedikes szemmel
Be kell tartanunk, amit a CNK elvár tőlünk, pl. 
nem szabad kilakkozni a körmünket, a fi úknak 
nem lehet fülbevalójuk. Ha a társadat megbán-
tod, bocsánatot kell kérni tőle. Órán nem szabad 
hülyéskedni, hogy a tanárnő rendesen meg tudja 
tartani az órát. Minden házi feladatot meg kell 
csinálni, és nem lehet kifogásokat keresni. Az 

órába nem lehet belebeszélni. A termet tisztán 
kell hagyni, úgy jobb lesz mindenki kedve. Nem 
szabad veszekedni az ebédlőben, sem hangos-
kodni vagy futkosni. A teremben vagy a folyosón 
labdázni és az udvaron kavicsot dobálni tilos. 
A tanárnak visszabeszélni és más dolgát szét-
törni roppant rossz. Nem szabad hangoskodni, 
mert a tanárnő feje szétroppan. 

Papp Cserni

♦ Böjte Csaba testvér arra fi gyelmeztet, hogy szeres-
sük magunkat helyesen!

„Szeresd… önmagadat!” (Mt 22,39)
Böjte Csaba testvér gondolataiból szemezgettünk…

Istenünk parancsa szerint nekünk kötelessé-
günk önmagunkat is szeretni!! Világunk seb-
zettsége, ez a sok fájdalom és szenny a helyes, 
Isten akarata szerinti önszeretet, önbecsülés 
hiányából is fakad! Arra biztatlak, hogy gon-
dolkozz el, vajon a főparancs rád vonatkozó 
részének eleget teszel?!

Velünk történt
Felejthetetlen fejezetek intézményünk mindennapjaibólFelejthetetlen fejezetek intézményünk mindennapjaibólFelejthetetlen fejezetek intézményünk mindennapjaibólFelejthetetlen fejezetek intézményünk mindennapjaibólFelejthetetlen fejezetek intézményünk mindennapjaiból
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A Smile csapat tagjaiként elhatároztuk ugyanis, 
hogy:
 Elsőként mosolygunk, nem várva más 

mosolyára. Előzékenyen segítünk, akár kapunk 
mástól segítséget, akár nem.
 Meghallgatjuk a másikat, akkor is, ha ő 

nem hallgat meg bennünket.
 Személyes sértettségünket félretéve elfoga-

dó közösséget építünk magunk körül. 
 Igaz barátként merjük fi gyelmeztetni tár-

sunkat, ha rossz úton jár. Ha nem tudjuk ke-
zelni a helyzetet, nem szégyelljük tanáraink 
segítségét kérni. 
 Nem csalással, hanem becsületes munká-

val végezzük feladatainkat. Érett, felsős fejjel 
arra törekszünk, hogy jó példával járjunk a ki-
sebbek előtt, hiszen a mi felsős életünk is alsós 
létünkből indult…
 Rendet tartunk magunk körül, akkor is, ha 

más nem teszi.
 Egy szó mint száz, adunk önzetlenül, viszonzást 

nem várva .

Olyan játékosok vagyunk, akik nem adják el 
a labdát, nem mulasztanak el egyetlen lehető-
séget sem a jóra. 

Smile csapatunk szeme előtt nem csillogó 
kupa, nem tündöklő érem elnyerése lebeg. Ki-
zárólagos célunk, hogy lépésről lépésre élhetőbb 
világot teremtsünk önmagunkban és környeze-
tünkben. Olyan erős csapatot szeretnénk életre 
álmodni (iskolánk falain belül és kívül egy-
aránt!), amelynek tagjai szavaikkal, tetteikkel, sőt 
már puszta jelenlétükkel is bátran hirdetik, hogy 
a szeretet bármilyen ellenséggel szemben képes 
felvenni a harcot… A mi dolgunk csupán annyi, 
hogy tegyük meg a tőlünk telhetőt: „Lángoljunk és 
világítsunk!” – ahogyan azt ciszter jelmondatunk 
is üzeni. A többit pedig bízzuk verhetetlen Csa-
patkapitányunkra! 

Ki is lenne képes Isten harcosai felett győzel-
met aratni? 

Senki…
Ugye ettől még a te szád is mosolyra áll? Ha 

igen, szeretettel várunk a csapatba! Szükségünk 
van Rád! 

Marcsi néni

Krisztus arra kér, hogy foglalkozz magaddal, 
ápold magad, öltözz fel ünneplőbe, és bölcsen 
menj el az általa szervezett lakomára!

Az az ember, aki szereti magát, az törődik önma-
gával:

1. Ápolt, a tisztaság útján jár, bűn nélküli szeplőtlen 
életet él! Testét, lelkét, szellemét nem szennyezi be, s ha el-
esett, alázattal, Isten irgalmában megfürödve talpra áll!

2 . Szép erényekbe öltözik, magára ölti a jóságot, az 
irgalmat, a hűséget, hadd ragyogjon kiművelt szép vonása-
iban, mint az égen a csillagok! Világítsanak az éjben az ő bölcs 
szavai, okos gondolatai, melyeket papírra vet!

3 . Aki szereti önmagát, jó társaságba jár, keresi Isten-
nek és az Ő barátainak, a szenteknek a közelségét! Az 
élő hit két karjával, az imádság csendjében átöleli Mestere lábát, s 
hagyja, hogy őt, a teremtményt Teremtője néven szólítsa, becéz-
gesse, szent jelenlétében erővel, lendülettel eltöltse!

Isten szól a Szentírás által, és én, az Ő szolgája, alá-
zattal megpróbállak biztatni, bátorítani, lelkesí-
teni, hogy átrendezhesd életedet Isten akarata 
szerint!

(internetes forrás) 

…és hogy mit szóltak ötödikeseink az ajándékba ka-
pott Szentíráshoz?

„A Szentírás szeretetre tanít, ezért tisztelni és meg-
becsülni kell. Itt olvashatom Jézus üzeneteit és taní-
tásait. Ebben a könyvben vannak megfogalmazva 
a különféle imádságok, könyörgések, amik erősí-
tik a lelkemet és a testemet. Szentírás lapozgatása 
közben csak az Istenre gondolok, mert az Isten, ha 
velem van, akkor az életem is jobb. Szeretem a zsol-
tárokat a könyvben. Tisztelem a Teremtés könyvét, 
mert megmutatja a múltat és a jövőnket.” 

Harka Bence 5.a

 Miben segíthetünk? 
Akcióban a Smile csapat!

Hajnalok hajnalán a suliba érve eszünk ágá-
ban sincs mosolyogni. Ránk köszön egy isme-
rős arc, s mi fl egmán biccentünk, vagy csak 
hanyagul intünk felé egyet. Megint egy újabb 
nap. Ki tudja, mit hoz? Minek is mosolyognánk 
bárgyú képpel? Talán, ha tutira tudnánk, hogy 
jó közösségbe érkeztünk meg… akkor… eset-
leg hajlandóak volnánk egy aprócska mosoly-
ra, természetesen csak a szánk szegletéből… 
Mindenesetre egyelőre bizalmatlanul, álmosan 
tekintünk az előttünk álló napra, s dacosan a 
következő elhatározásokra jutunk:
 Rámosolygunk valakire, ha ő is ránk moso-

lyog. Segítünk neki, ha előbb ő is segít nekünk.
 Meghallgatjuk búját, baját, ha előbb képes 

csendben fi gyelve végighallgatni a mi történe-
tünket… Bevonjuk a játékba, beszélgetésbe, ha 
ő sem közösít ki bennünket.
 Kizárólag akkor szólunk haverunknak, 

hogy rossz úton jár, ha látjuk, hogy ő sem hamis 
betyárbecsülettel áll mellettünk… Csak akkor, 

ha ő is képes kíméletesen szemünkbe mondani 
az igazságot! Még akkor is, ha egy időre felhúz-
zuk miatta az orrunkat! Aztán, amikor senki 
nem látja, csendben megöleljük. Rájövünk, hogy 
igaz barátként valóban a javunkat akarta…
 Becsülettel elvégezzük feladatainkat, pon-

tosak leszünk, ha majd a haverunk is…
 Felvesszük a leesett kabátot, kidobjuk a 

nem általunk elhullajtott szemetet, ha mások is 
megteszik mindezeket. Használjuk a táskatar-
tót, ha a másik is használja!!! 

Egy szó mint száz, adunk, ha előbb magunk is ka-
punk…

Olyan focisták vagyunk, akik már a mérkő-
zés kezdetén másra bízzák a kezdő rúgást, és 
éles helyzetekben inkább átengedik a gólpassz 
lehetőségét valaki másnak… Jó löketet adni egy 
napnak nem kis feladat. Jó passzt adni, elkezdeni 
valami újat, sohasem könnyű. Azonban távolról 
sem lehetetlen. Az iskolánkban megalakult, több mint 
ötven felsősből és tanárokból álló csoport arra vállalko-
zott, hogy feje tetejére állítva az álmos reggelek dacos 
elhatározásait, igenis bevállalja a kezdő rúgást . 

Ha van kedvetek, színezzétek ki Burka Palkó (5.b) képregényét, amelyben a hős Mc Paul is segíteni szeretne másokon!
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De megtesszük. A hálószobából is kiköltözünk, 
hogy közelebb legyünk hozzá, és halljuk, ha 
valami gond van. A következő napokban egy 
merő aggódás az életünk. Még csak most szü-
letett, olyan kicsi és védtelen! Csak nehogy va-
lami komplikáció legyen! Szerencsére nem lesz, 
tíz nap és minden visszatér a régi kerékvágásba, 
ki-ki visszaköltözik a saját helyére. A lényeget 
a lányom fogalmazza meg: „Látod, anya, nem 
akartál harmadik gyereket, most mégis lett egy 
csecsemőd!” Hiába. A kutya is ember.

Viszlai-Nagy Eszter

Csoki, az igaz barát
Csoki 2002 júliusában született. Igazán jó ba-

rát, nagyon szeretjük őt ezért, nagyon hűséges 
hozzánk. Legalább öt-hat játéka van, és nem 
tudja, melyiket hozza nekem, amikor hazaérek 
a suliból. Régebben volt nyuszink is, és Csoki 
folyamatosan ott volt mellette, vigyázott rá. 
Van még egy puli-tacskó keverék kutyusunk is, 
Bogi, ő nagyjából 13 éves lehet, a szomszédunk 
ajándékozta nekünk.

Kása Krisztián 7.b

Bundás, aki még Edit néni túra szakkörösei-
hez is csatlakozott…

Az én kutyámat Bundásnak hívják. Westie a 
fajtája. Nagyon szeretem őt.

Péter Dani 7. a

Macskáim, Lulu és Pocak
Nekem két macskám van, az egyiket Lulunak, 

a másikat Pocaknak hívják. Szerintem mind a 
kettő nagyon cuki, a Lulu inkább visszafogott, 
nem olyan játékos. Ezt persze nem csodálom, 
mert már kilencéves. Szeret egerészni, nagyon 
bújós fajta, a színe tarka, minden van benne a 
narancstól kezdve a fehérig. A Pocak egy nagy 
gengszter, állandóan megy, nem áll meg soha, 
mindent támad, és folyamatosan játszik. Ő nem 
nagyon szokott egerészni, inkább amit a Lulu 
fogott, azt veszi el tőle, ha tudja. Az egyik leg-
viccesebb mutatványa az volt, amikor felugrott 
a kutyám hátára és azon kutyagolt. 

Farkas Dániel 7.a

Rix és a gitár
Volt pár gyerekgitárunk, amire már nem volt 

szükségünk, az egyiket egyszer véletlenül kint 
hagytam a kertben. Egyik reggel kimentem 
játszani a kutyánkkal. Elkezdtem pengetni a gi-
tárt, mondván, olyan régen próbálkoztam. Sze-
gény Rix nem értette, miből jön a hang, ezért 
elkezdett körbe-körbe rohangálni és nyüszíteni. 
Amikor abbahagytam, leült, ha újrakezdtem, 
nekiállt.

Laufer Laura 7.a

A szabaduló művész hörcsög 
Egyik este ültem a TV előtt, és egyszer csak 

valami elment előttem. Én azt hittem, hogy az 
öcsém egyik játéka, szóltam neki, hogy szedje 
fel, de ő azt mondta, hogy nem az övé. Másnap 
reggel meg akartam etetni a nővérem hörcsö-
gét, de nem volt a ketrecben. Órákig kerestem, 
mire rájöttem, hogy tegnap a hörcsög szaladt el 
előttem, szóval megnéztem a TV-nél, és kide-
rült, hogy ott aludt alatta.

Zsótér Kriszti 7. a

Dani, vigyázz, mindjárt kipukkadsz!
Amikor Danit (a kutyámat) meghoztuk, a 

három órás út után adtunk neki enni. Annyira 
éhes volt, hogy nem érdekelte, hogy a macska 
is eszik. Olyan gyorsan evett, hogy a hasa csak 
dagadt, dagadt… Amikor észrevettük, hogy 
mekkora a pocakja, a nagybátyám odaszaladt, 
és tartotta a pociját, nehogy robbanjon! Szeren-
csére nem pukkadt ki! Huh!

Vecsernyés Csenge 6.a

A kutyám különleges szokásai
Nekem egy mudim van, ami egy régi magyar 

fajta. Ez egy pásztorkutya, egyáltalán nem ké-
nyes. Régen a pásztorok csak a legegészsége-
sebb, jól tanítható kutyákat hagyták életben és 
tenyésztették tovább.

Az én kutyámat Zsiványnak neveztük el, 
mert az apukáját Betyárnak hívták.

Télen sem szokott bemenni a házába, csak 
nagyon ritkán, ha például jeges eső esik, vagy 

nagy vihar van. Ha kint van valaki a család-
tagok közül a kertben, akkor bármennyire is 

♦ És nem utolsósorban, hallgassunk osztályvédő-
szentünkre és a tanítóinkra…

A 4.a osztály, Erzsi nénivel és Kriszti nénivel az 
élen Szent Ferenctől igyekszik tanulni…

Mire taníthat minket Assisi Szent Ferenc példája?

■ Vargáné Simon Kriszti néni szerint:
Minden korban példa előttünk Szent Ferenc 

áldozatos lelkülete a nagyon szegény és beteg 
emberek iránt. S példa előttünk mélyen imád-
ságos élete, amelyen keresztül meglátta Istent 
minden fűszálban, virágban, állatban és te-
remtményben.

■ Negyedikeseink a következőket gondolják:
• Assisi Szent Ferenc életéről hallott történet 

arra tanít engem, hogy mindenkiben lássam 
meg a jót, még az olyan emberben is, aki elrejti 
magában ezt a tulajdonságot.
• Arra tanít minket, hogy azt is szeressük, 

akit nem kedvelünk, és a rosszban is meglássuk 
a jót.
• Szelídségre, kedvességre, szeretetre, boldog-

ságra és egymás segítésére tanít.
• Az ellenségemmel is kedves legyek, akkor 

is, ha ő nem az velem.
• Mindenben vedd észre a jót!
• Békességben, szeretetben éljünk.
• Szeressünk mindenkit, mert mindenkiben 

Jézus lakik, aki szeret minket.
• Arra tanít Assisi Szent Ferenc, hogy ne lök-

jem el azt, aki véletlenül rálépett a lábamra.
• Figyeljünk egymásra és a környezetünkre.
• Ne a külsőről ítéljünk, hanem a belső tulaj-

donságairól.
• Imára, szeretetre és arra, hogy ne szennyez-

zük a környezetünket gépekkel.
• Arra tanít, hogy adakozzak az Egyháznak 

és a szegényebbeknek.
• Próbáljak vigyázni a környezetemre, ne sze-

meteljek.
• Tudjak bocsánatot kérni és megbocsátani.
• Arra tanít, hogy szorgalmasan tanuljak.
• Segítsek a gyengébbeknek.

■ Illésné Erzsike néni pedig mindezeket tanulva, Szent 
Ferenccel együtt imádkozik…

Amit én tanulok folyamatosan – szerintem az 
utam során végig-, azt ez az ima foglalja magá-
ban.

„Uram
adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok 

változtatni,
adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, 
és adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni .” 

ÁMEN .
(Assisi Szent Ferenc imája)

És ha már Szent Ferencnél, az állatok védőszentjénél 
tartunk, ne feledkezzünk el házi kedvenceinkről sem, 
akikről Eszter néni és gyermekeink mesélnek ne-
künk…

A kutya is ember…
Drága apukám mondása ez. Így elsőre fur-

csán hangzik, ugye?
A gyerekek évekig könyörögtek, hogy ve-

gyünk egy kutyát. „Jó, majd ha mindketten 
iskolásak lesztek” – mondtam. Én tényleg azt 
hittem, hogy az én gyerekeim örökre ovisok 
maradnak. Hát nem. A kutyus megérkezett, 
és a család élete felborult. Ízlett neki a reggeli? 
Megevett mindent? Nem fáj a hasa? Nem unat-
kozik? Pszt, most alszik, a másik ajtón menj ki! 
Jaj, csak aludja át az éjszakát! Nyüszít szegény, 
gyere, vigasztaljuk meg! Fagyizni? Moziba? 
Kösz, most nem, nincs rá időm, kutya van. De a 
kutya akármilyen okos, mégis butus: egyben le-
nyel egy kisebb gumilabdát. Visszük a kórház-
ba szegényt: has felvág, labda kivesz, has össze-
varr. Infúziók sorozata, három óránkénti etetés. 
A pépesített spéci kutyatáp méregdrága, de 
megvesszük. Egy hétig nem mehet ki a kertbe, 
hát átrendezzük az egész nappalit: szőnyeg fel-
csavarva, minden létező apró dolog a biztonsá-
gos harmadik polcra, bútorok összetolva. Nagy-
jából úgy nézünk ki, mintha egy bunkerban, de 
legjobb esetben is mintha egy ólban laknánk. 
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okosórákat. Ezek a készülékek is tudják a leg-
fontosabbakat: mutatják az időt, lehet velük 
SMS-ezni, ímélezni és használni a közösségi 
oldalakat.

Megjelent az okosszemüveg is, amely tulaj-
donképpen egy szemüvegbe épített mini szá-
mítógép.

A szemüvegben lencsék nincsenek, mindent 
látunk, amit nélküle is látnánk, de ráadásként 
megjelenik szemünk előtt egy képernyő is, ami 
nagyon sok mindenre jó. Van olyan eszköz, 
amelyhez a kezünket sem kell használni, mivel 
hang érzékelésére is képes, az oldalakat így tud-
juk váltogatni. A Google Glass nevű szemüve-
gen HD felbontású kamera is található. 

Az okos készülékek egyre elterjedtebbek, 
egyre fi atalabb korosztályt hódítanak meg. 
Mindennapjaink számos területén segítséget 
nyújtanak, de ugye te is tudod, hogy függősé-
get okoznak?! Érezted már úgy, hogy egy-két 
óra mobilhasználat nélkül már hiányérzeted 
van? Észrevetted már, hogy ültök egymás mel-
lett a barátoddal, és nem beszélgettek, csak 
kockultok? Nem fáj, hogy ellustulsz, nem mész 
el kirándulni, csak otthon ülsz a négy fal kö-
zött? Gondold végig ezeket a szempontokat 
is, de használd ki az okos eszközök nyújtotta 
lehetőségeket, mert hasznosak! Találd meg az 
egye nsúlyt! 

Fazekas Balázs, volt szeretetszolgálatos gimnazistánk

COMMENT: Lájkolod?
Reggel felébredvén ráklikkelek a mai napra. 
Egyelőre várni kell. Még nem tudom, mit hoz 
elő az adatbázis. A rendszer dolgozik. Lassan 
kitörlöm szememből az álmot. A monitor meg-
világosodik. Elhúzom a függönyt. Követke-
ző menüpontként a startot választom. Kattog 
a gép. Melegszik. Magamhoz veszek néhány 
kalóriatáblázatot. A reklámember tanácsát 
megfogadva burkolok némi „actiregulárisos” 
update cuccot, csak hogy remekül induljon a 
napom. Vágod? Ja… Bocs. Csörög a telcsim. 
Sony, Samsung… mellékes. Lényeg, hogy okos. 
Megérdemli a simogatást napjában többször 
is. Megpróbálom interiorizálni a készülékből 
felém áramló auditív ingereket. Agyamban bi-
zseregnek a neuronok. Zümmög a winchester. 
A memória túlterhelt. Töröljön a fájlokból! 
De hát minden kell! Még mindig szövegel va-
laki a vonal túloldalán. Sebaj, van headsetem. 
Hadd mondja! Közben is tudok type-olni. In-
kább kinyomom a hús-vér tagot, és kitágítom 
virtuális világom. Már nem is találom benne 
az agyam. Emberarcokat meg pláne nem! Fé-
lek, hogy esetleg túl közel merészkednének. 

A valóság sokszor ijesztő. „Maradj talpon!” 
– könnyű mondani! Barátommal találkozom. 
Skype-olunk. Az ingyen van. Másnap már nem 
emlékszem, mit is mondott. Töröltem az adato-
kat. Mindegy. Úgyis fent van facebookon. Majd 
ráírok, ha ráérek. Elindulok otthonról. Nem 
találom az utat… Bedöglött a GPS. A lelkiisme-
retemet meg már rég nem használom. A kép-
ernyő elsötétül…A szemem végre felnyílik…
Újratervezés… A Rendszergazda örömmel 
kipucolná a gépemet, és fel is tenne rá egy új 
vírusölő programot… Csak hogy különbséget 
tudjak végre tenni értékes és értéktelen fi le-ok 
között… 

Lájkolom…
Ne feledd: www . értékes vagy . hú, de még mennyire… !!!

fázik, kint marad velünk. Nagyon szeret a hó-
ban hancúrozni. Minden télen építünk neki egy 
hóbarlangot, amibe mindhárman beférünk: 
a bátyám, Zsivány és én. Nyáron a kocsi alá 
szokott bebújni, hűsölni, de akkor valahogyan 
mindig egy kicsit olajos lesz. 

Lehet, hogy ez tetszik neki, mert amikor 
megfürdettük és szép tiszta lett, akkor is első 
dolga volt újra bebújni a kocsi alá.

Nem engedi, hogy kivigyük a kukát az utcára, 
rettentő vicsorgatással próbálja megakadályozni. 
Szóval, ami egyszer bekerül a kerítésen belülre, 
azt nem engedi könnyen ki a karmai közül. 

Sajnos van egy rossz szokása, mindent meg-
ugat, ami mozog. A madarakat a fán, az utcán 

az autókat, az embereket. Mindig talál magának 
valami „ugatnivalót”. 

Különös étkezési szokása, hogy olyan gyor-
san betömi az ételt, amit elé rakunk, hogy azon 
még a szomszédok is elcsodálkoztak, pedig ne-
kik is van kutyájuk. Mindent megeszik, kivéve 
a paprikát. Még az se baj neki, ha véletlenül két-
szer adunk neki vacsorát. Nem tudom, hová fér 
egy ilyen kis kutyába ennyi étel.

Nagyon szeretem Zsiványt. Amikor haza-
megyek az iskolából, mindig nagyon örülünk 
egymásnak.

Recht Áron 7.a 

Találd meg az egyensúlyt! Élj, mozogj, sportolj! Ne csak kockulj!

Az „okos” világ
Alig nyolcvan éve annak, hogy a távközlésre 
szolgáló eszközök megjelentek, mára az okos 
készülékek terjedtek el világszerte. Ezek a mai 
legmodernebb eszközök az utóbbi pár év szüle-
ményei. Újabbnál újabb kütyük jelennek meg, 
melyek valóban megkönnyítik a mindennapi 
életet, azonban hátrányai is vannak.

Az okos készülékek első képviselői talán az 
okostelefonok voltak. Ezeket nevezzük a fej-
lett, gyakran PC-szerű funkcionalitást nyújtó 
mobiltelefonoknak, melyek érintő képernyő-
vel rendelkeznek. Különböző operációs rend-
szerek futnak rajta (Android, IOS, Windows 
Phone stb.). Korábban a mobilok telefonálásra, 
esetleg szöveges üzenet továbbítására voltak al-
kalmasak. A mai készülékeknél ezen funkciók 
ugyan megtalálhatók, de használatuk háttérbe 
szorult. A mobilinternet és megfelelő program 
segítségével lehetőségünk van az ingyenes in-
ternetes hívásra, SMS küldésére, illetve videó 
telefonálásra is. Van egyéb praktikus funkció-
juk is. Okostelefonunk a tévé távirányítójaként 
is szerephez juthat. Megfelelő termosztát, lég-
kondicionáló vagy egyéb műszaki dolog ese-

tén telefonunkkal vezérelhetjük a kiválasztott 
készüléket. Praktikusak, mivel méretük kicsi, 
bár az utóbbi időben megjelent változatok egy-
re nagyobbak lettek. A táblagépek gyakorlatilag 
óriás okostelefonok, amelyek a telefonáláson 
kívül hasonló funkciókra alkalmasak, s mára a 
notebookoknál elterjedtebbek lettek. 

A régi katódsugárcsöves kijelzőjű televíziókat 
felváltotta a plazma, majd a folyadékkristályos 
(LCD), aztán a LED-háttérvilágítású TV, nap-
jaink legújabb modellje pedig az OLED, amely 
hajlítható is. 

Az újabb tévék már szintén operációs rend-
szerrel rendelkeznek, internetezni, játszani is 
lehet rajtuk, ez már az okostévék időszaka. Az 
újabbak magas felbontású full HD-sek, sőt már 
megjelent az ultra HD TV is, amely négyszer 
olyan jó minőséget szolgáltat, mint a szintén 
gyönyörű full HD felbontású kép. A HD kép 
mellé járul a HD hang is, amely jobb minőségű. 

A tévék mellett számos okos készülék je-
lent és folyamatosan jelenik is meg a világpi-
acon. Még szinte alig volt időnk megismerni 
az okostelefonokat, rögtön piacra dobták az 

„Minden szabad nekem, de nem minden hasznos. Minden 
szabad, csak ne váljak semminek rabjává.” (1Kor 6, 12)
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imra, pedagógusokra, alkalmazottakra. A diá-
kok vehetnek rostos üdítőitalokat, ásványvizet 
és hűtött teát.

Könnyen tud együtt dolgozni a többi alkalmazot-
tal? Segítik a munkáját? 

Mindenki egytől egyig nagyon segítőkész. Per-
sze vannak nehézségek, de igyekszem alkal-
mazkodni, és a végén megoldódik minden.

Melyek azok a termékek, amelyeket maga készít? 

A szendvicseket én szoktam itt helyben készí-
teni, de a különböző fi nom péksüteményeket 

Gyöngyi néni süti a konyhán, így a diákokat 
szinte minden szünetben sok friss, illatos, ro-
pogós és puha fi nomság várja.

Van Önnek valami kedvenc terméke itt a büfében? 

Igen, az isler, de úgy látom, ez a termék a diá-
kok körében is nagyon népszerű.

(Ági nénivel Somogyi Kinga,
 nyolcadikos tanulónk beszélgetett.)

Szóljunk most azokról, akik különösen sokat tesznek iskolai környezetünk élhetőbbé tételéért, megszépítéséért…

Előtérben a háttérmunka
Változás a büfében
 Szeretettel köszöntjük Ági nénit!

A CiNKe újság szerkesztői arra kértek, hogy ké-
szítsek interjút új büfés néninkkel, Ági nénivel. 
Örömmel vállaltam, hogy egy kicsit beszélgetek 
vele az itteni munkáról.

Úgy tudom, egy ideig együtt tetszett dolgozni 
Anna nénivel . Milyen volt a közös munka, jól kijöt-
tek egymással?

Nagyon szerettem vele dolgozni, hiszen ő egy 
nagyon kedves személyiség. Ő tanított be, hogy 
utána önállóan tudjam végezni a munkámat. 
Nagyon jó hangulatban telt az a kis idő, amit 
vele együtt tölthettem itt a büfében.

Mit tapasztalt, milyen természetűek a diákok, ho-
gyan viszonyulnak Önhöz? Milyen a légkör?

A diákok kedvesek és udvariasak, nagyon sze-
retem őket. Mikor bejönnek a büfébe, hogy ve-
gyenek valami enni- innivalót, mindig kedvesen 
mosolyognak rám, és feldobják a napomat. Az 
iskola légköre pedig jó és családias.

Mennyire veszi szigorúan azt, hogy a diákok nem 
vehetnek szénsavas üdítőket vagy kávét?

Nagyon szigorúan veszem ezt, hiszen számom-
ra nagyon fontos a diákok egészsége, éppen 
ezért kávéval vagy kólával és egyéb szénsavas 
üdítővel csak azokat szolgálom ki, akiket való-
ban ki is szabad, gondolok itt a felnőtt kollégá-

Ügyes kezű, nagyszívű ezermestereink…
Az a zöld pulóver szinte már legendás. Csak-
is azzal a sok rekeszes mellénnyel és még több 
zsebes munkanadrággal képzelhető el, mely 
telis-tele van problémáinkat orvosló villás-, 
imbusz-, francia-, csillag-, tokmány- és számos 
egyéb kulccsal. Aztán elengedhetetlenül ott 
lapul még e végtelenített ruhamélyedésekben 
kombinált-, csípő-, harapófogó, melyek vég-
érvényesen véget vetnek számtalan bonyolult 
tanári problémának-kérésnek…melyek a tit-
kárságon elhelyezett füzetben sorakoznak… 
türelmesen várva sorukra. Mi sokszor türel-
metlenül toporgunk a folyosón: „Nem láttad 
Dezsőt vagy Zolit?”– szegezzük a kérdést éppen 
arra járó gyanútlan kollégánknak…

Pedig hallhattuk a továbbképzésen, hogy 
az ember értelmi szintjének egyik fokmérője, 
hogy tud várni… Hát ez nem mindig megy 
könnyen nekünk, nagyoknak sem. Tanév elején 
alig tudjuk kivárni, hogy apró, grafi t ceruzás 
jelzésünk helyére csinos faliújság kerülhessen 
végre…melyhez jól jönne egy ütve fúró vagy 
kalapács, de legalábbis egy jókora adag türe-
lemmel megáldott ügyes ember, aki sokszor 
hozzáértést nélkülöző, ámbár annál kreatívabb 
kéréseinket látva sem veri fejét a falba… A mi 

intézményünk két ilyen emberre is számíthat, 
akikre nagyon büszkék vagyunk.

Nehéz utolérni őket, mert folyton mozgásban 
vannak. Az imént még a gazdasági irodában 
látták őket, majd az udvar egy eldugott szeg-
letében… Határozott léptekkel ingáznak ovi, 
suli, kollégium megannyi útvesztőjében. Időn-
ként eltűnnek a pince labirintusában, majd újra 
felbukkannak, komoly súlyokat cipelve vállai-
kon. Szék, deszka, bútor, Szent Margit-szobor 
egyaránt biztonságban ringatózik ide meg oda, 
ahogyan azt az építkezés diktálja… Széles há-
tuk sokat elbír… A gurulós kocsira időnként 
egy-egy nagyszájú felsős is ráfér, némi jólelkű 
morgolódás kíséretében.

Tanári munkánkat segítve gyakran gyereke-
inket is igyekeznek karbantartani, terelgetni, ha 
kell, helyreigazítani… Hiszen lássuk be, sokkal 
könnyebb bejutni egy tanterembe, ha nem ma-
rad kezünkben a millió rángatástól megfáradt 
kilincs…és ugyan minek is ég a villany a folyo-
són meg az illemhelyiségben? Meg hát annak 
a táskatartónak sem dolga, hogy hálófülkeként 
üzemeljen két tanóra között… és az a csap ta-
lán nem csöpögne, ha jól elzárnánk használat 
után… És nem, nem, a Niagara-vízesést tu-
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lap.hu is. Ezekről a helyekről megnézhet-
jük, hogy másoknak milyen ötleteik vannak 
– a rossz ötleteket is –, hogy mások milyen 
ügyesen bánnak a szerszámokkal, és hogy mi 
mennyibe kerül…

A mi iskolánkban lehetőségünk van rá, hogy 
a saját ötleteinket a saját ügyességünkkel, szor-
galmunkkal hozzuk létre. A barkácsszakkör 
diákjainak nem nézni kell, hanem csinálni! 
Segítséget ad ahhoz, hogy tanítványaink felfe-
dezzék a kézügyességüket, a saját jó ötleteiket, 
és a megvalósuláshoz szükséges kitartást, szer-
számismeretet egymástól eltanulják. Jó hangu-
latban, kötetlen légkörben készíti el mindenki 
azt a tárgyat, amit megálmodott, amire szüksé-
ge van. Idén ősszel – Soltész Kati néninek kö-
szönhetően – kaptunk egy jó nagy dobozban 
bőrmaradékokat, melyekből nagyon szép és 
praktikus dolgok készültek el.

Szerintem most már a kedves Olvasó is rájött, 
hogy az interneten található megfogalmazásból 
mi hiányzik… A barkácsolás szeretettel, öröm-
mel végzett munka, melynek során tudásunk 
egyre gyarapodik, közben megismerjük a szük-
séges szerszámokat, azok használatát, és baráti 
társaságban kapunk egymástól segítséget, ötle-
teket.

A kész tárgy pedig tanúságtevője ennek a 
szép munkának, mely örök emlék marad. Ter-
mészetesen fából és más anyagokból is fogunk 
tárgyakat készíteni.

Egyik legkedvesebb tanáromtól, Marika né-
nitől emlékkönyvembe a következő írást kap-
tam: „Kevés oly tiszta és igazán léleküdítő öröm van, 
mint a jól végzett munka öröme.” Annak idején – kö-
zel ötven éve – jól az eszembe véstem az üzene-
tét. Köszönöm.

 Marika néni

A „C” épületszárny tíz hónapja
Bárhová nézünk, mindenhol építkeznek… 
A szomszédunkba minap új lakók költöztek. 
Kiírták, hogy reggeltől estig fúrni, faragni fog-
nak. A város több pontján is zakatolnak a mun-
kagépek. Irdatlan súlyokat emelnek magasba. 
Nagy a tét, ketyeg az óra, peregnek a forintok. 
Szorongat a határidő, vállalkozók, alvállalkozók 
tömegét riogatja a ködbér fenyegető réme. Gyű-
lik a törmelék, kosz, az utca porban fuldoklik. 
Az elmúlt hónapokban iskolánkban hasonló 
állapotok uralkodtak… A szomszédos gimná-

ziumban szintén nagy volt a fennforgás… Sőt 
mi több! Novemberi iskolamisénk alkalmával 
igazán otthon érezhettük magunkat a székes-
egyház falai között, ahol még szentmise előtt öt 
perccel is dolgoztak munkások a padjaink mel-
lett magasodó állványzaton. 

Időnként érdemes mélyre ásni ahhoz, hogy 
biztonságunkat kellőképpen megalapozva, re-
noválva, mielőbb elejét vegyük a bajnak. Oly-
kor hatalmas rombolás előzi meg az építkezé-
seket. A halmokat el kell hordani, a völgyeket 

tira nem a fi ú mosdóba tervezte a Teremtő…
aki nem hiszi, járjon utána Eszter néninél a 
könyvtárban! Sok kicsi sokra megy… ha picit 
jobban odafi gyelnénk a környezetünkre, talán 
több pénz maradna mondjuk gumilabdára, 
amit Dezső bácsi vagy Zoli bácsi épp az előbb 
bányászott ki az ereszcsatornából… De csak 
miután kiürítette a szemetest, kitakarította az 
udvart, megjavította a vihar-/diákvert padokat, 
megszüntetett minden létező veszélyforrást: 
kiálló szöget, meglazult konnektort, lötyögő 
mosdókagylót… Máris jönnek, ha végeztek a 
díszterem be- és kipakolásával, ha gondosan 
hazafuvarozták intézményünk kisbuszával a 
tanulmányi versenyekről visszaérkező cseme-
téinket…

Mi mégis gyakran panaszkodunk, hogy nem 
találjuk őket sehol…

Ebből is látszik, hogy munkájuk nélkülöz-
hetetlen. Nem csak az elvégzett munka nagy 
mennyisége miatt. A minőség legalább any-
nyira fontos. Hiszen egyáltalán nem mindegy, 
hogyan, milyen munkamorállal végezzük a 
dolgunkat. Nyögvenyelősen vagy segítőkészen, 
másokért végzett szeretetszolgálatnak tekintve 
feladatunkat? Tudjuk-e tisztelni a kétkezi és 
bármilyen más munkát? Tudunk-e örülni an-
nak, hogy valahol a világon szükség van ránk, 
hogy van kezünk, lábunk, józan eszünk, hogy a 

Jóisten kegyelméből nap mint nap helyt tudjunk 
állni kötelességeink elvégzésében? Szeretjük-e 
a munkánkat, vagy csak szükséges nyűgnek 
tartva húzzuk az igát reggeltől estig? A Jóisten 
nem véletlenül rakott bennünket arra a helyre, 
ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy nem mindig 
a szívünk csücske az, amit adott pillanatban el 
kell végeznünk, de egy biztos: az összeszedett, jól 
elvégzett munka kitartásra nevel . Kicsit és nagyot 
egyaránt… A régi ember nem sokat kérdezett. 
Egyszerűen tette a dolgát nyavalygás nélkül… 
Nem is lettek olyan (Nagy Péter bácsi szavaival 
élve) „nyekenyóka” emberek, mint amilyenek 
(valljuk be) sokszor magunk is vagyunk. A ke-
mény munka, számtalan próbatétel és nehéz-
ség igazi embert faragott belőlük, akiket nem 
fújhatott el az első nyári szellő. Állták a vihart 
és a sarat…Mai kifejezéssel élve: bírták a gyű-
rődést…Igazi példaképei a mindennapoknak, 
akiket nem csak a facebookon, de az életben is 
like-olhatunk… Mert köztünk vannak. 

Szöget ütött a fejemben, hogy időnként jó 
volna nekik is megköszönni mindazt, amit a 
háttérben tesznek annak érdekében, hogy mi 
zökkenőmentesen tudjunk működni az „elő-
térben”, legyen szó oviról, kollégiumról vagy 
suliról. 

Hálásan köszönjük Dezső bácsi és Zoli bácsi értünk 
végzett rengeteg munkáját!!!

Barkácsszakkör a suliban
Manapság, ha bármilyen feladatot kapunk, az első, 
hogy megnézzük az interneten. A Wikipédián a 
következőket találtam:

A barkácsolás vagy csináld magad mozgalom az 
a tevékenység, melynek során kisebb munkákat 
az emberek otthon, maguk végeznek ahelyett, 
hogy szakembert hívnának, vagy tárgyakat 
gyártanak otthon, ahelyett, hogy készterméket 
vásárolnának.

Megtudtam, hogy barkácsolásra a YouTube 
segítségével is lehetőségünk nyílik. Létezik 
BARKÁCSOLÁS honlap, csinaldmeg.hu és barkacs.

Barkácsolni, 
alkotni jó!
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mint valaha… Ami nem öl meg, az csak erőseb-
bé tehet – tartja a mondás. 

Mindezekről semmiképp nem szabad megfe-
ledkezni, épp úgy, mint karbantartóink, takarí-
tóink, portásaink, gazdasági és technikai mun-
katársaink helytállásáról sem. Konyhás nénik, 
takarító nénik, pedagógiai asszisztensek rendre 
maguk cipelték át esőben, szélben az iskolaud-
varon keresztül csemetéink tízóraiját. Az idő-
járás szerencsére kegyes volt hozzánk. Nehéz 
helyzetünkben pedig érkezett segítség.

Hálásak vagyunk fenntartónknak, a Ciszterci 
Rendnek, Sixtus apát úrnak, amiért a prob-
léma feltárásának legelső pillanatától kezdve 
figyelt ránk és mellénk állította a szakembere-
ket: Zátrok Attilát, a rend műszaki vezetőjét és 
Révy Miklós műszaki ellenőrt, akik hétről hétre 
nyomon kísérték, felügyelték az épületünkben 
zajló munkálatokat. Jó volt megtapasztalni, 
hogy fenntartónk nem hagyott magunkra ben-
nünket, és gyermekeink biztonságát minden-

nél előbbre valónak tartva rendelkezésünkre 
bocsátotta az épületszárnyunk megerősítésé-
hez szükséges, több tízmillió forintos összeget. 
Ennek köszönhetően novemberi visszaköltö-
zésünket követően nyugodt szívvel elmond-
hatjuk, hogy a „C” épületszárny biztonságos, 
megfelel valamennyi műszaki és örökségvédel-
mi elvárásnak. A munkálatoknak azonban még 
távolról sincs vége… A Zárdatemplom restau-
rálásának előkészítése jelenleg is zajlik, hiszen 
az elmúlt időszakban csupán az épületszárny 
biztonságához elengedhetetlen megerősítési 
munkálatokat végezték el. Reméljük, mihama-
rabb újra együtt imádkozhatunk gyermekeink-
kel öreg templomunk falai között, és közösen 
adhatunk hálát megújult épületünkért. Isko-
lánk alapítója, Mater Assumpta, Joli néni is biz-
tosan nagyon büszke lenne rá, hogy az elmúlt 
tíz hónap tömérdek munkálata során elődeink 
példáját követve igyekeztünk „mindenkinek 
használni, senkinek nem ártani”. Ha olykor – 

fel kell tölteni. A göröngyös út váljék egyenessé! 
Ezt már Keresztelő János is megmondta, jóval a 
buldózerek korszaka előtt. Megfelelően elő kell 
készíteni a talajt, hogy zökkenőmentesen le-
hessen járni, haladni, fejlődni az úton, lépésről 
lépésre, macskakőről macskakőre… Nincs ez 
másképp lelki életünkben sem… Előbb-utóbb 
mindannyian rájövünk, hogy egyenes, sima 
úton sokkal könnyebb járni, mint kacskaringós, 
göröngyös ösvényeken. Még akkor is, ha olykor 
izgalmasabbnak tűnik kisebb-nagyobb kité-
rőket téve letérni a korlátokkal, útjelzésekkel 
szegélyezett helyes útról. Nagy árat fizethetünk 
érte, és itt nemcsak a ködbérre gondolok…

Iskolánkra visszatérve, minden szülő vágya, 
hogy jó kezekben, biztonságos környezetben 
tudva gyermekét, szilárd alapokra helyezze a rá 
bízott, felcseperedő kis életet. Hiszen testileg-

lelkileg biztonságos alapokon nyugvó „épület-
ben” lehet csak emberformáló munkát végezve 
fúrni, faragni… Ha megrendülnek az alapok, 
egy nem várt csőtörés könnyen alámoshatja 
az egészet, és az épület veszélybe kerül. Mi 
már csak tudjuk, hiszen pontosan ez történt 
„C” épületszárnyunkkal a két évvel ezelőtti cső-
törés alkalmával, melynek (valamint sok egyéb 
tényező szerencsétlen együttállása) következté-
ben repedések keletkeztek a falakon. A mögöt-
tünk álló tíz hónapban hosszan tartó szakértői 
vizsgálatokat követően statikusok, talajmecha-
nikusok, építészek lepték el iskolánk területét. 
Mi pedig lezártuk a „C” szárnyat gyermeke-
ink biztonsága érdekében. A szülők hónapo-
kon át az udvaron keresztül juthattak csak el az  
„E” épületszárnyba költöztetett gyermekeikhez. 
Türelmükért, megértésükért végtelenül hálásak 
vagyunk. Nagy együttérzéssel álltak mellénk a 
számunkra sem kevés fejtörést, nehézséget oko-
zó állapotok közepette. 

A vizsgálatokat nagy zajjal, kosszal, por-
ral járó feltárások, valamint a födém és a fa-
lak megerősítési munkálatai követték, melyek 
megnehezítették a tanórák munkáját. A feláll-
ványozott épületszárnyban szinte lehetetlenség 
volt szellőztetni, az elkerített építkezési terüle-
tek miatt pedig jelentősen lecsökkent udvarunk 
játéktere. Gyermekeinknek szintén köszönettel 
tartozunk, amiért hihetetlen rugalmasságukat 
bizonyítva ügyesen feltalálták magukat a vi-
szontagságos körülmények ellenére is. 

Az építkezésekből fakadó kellemetlenségek-
nek azonban nemcsak negatív hozadéka volt, 
hiszen minden rossz dologból fakadhat va-
lami jó is. A mi esetünkben: megoldáskereső, 
közösségépítő közös gondolkodás, megbeszé-
lés, számtalan kreatív ötlet, valóságos agytor-
na, izmainkat, türelmünket erősítő pakolások, 
rendrakás, konstruktív egyeztetések a (hasonló 
cipőben járó, munkazajtól hangos) szomszédos 
Leőwey Klára Gimnáziummal, jellemünket, 
konfliktuskezelési képességeinket próbára tevő 
nézeteltérések, ütközések, termékeny viták. Va-
lami olyasmi, mint amikor a betonfúró meg-
annyiszor a talaj legérzékenyebb pontját ütle-
geli, s az eredmény mégis szebb, erősebb lesz, 
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■ Saci néni írása is azt bizonyítja, hogy érde-
mes időnként mélyre ásni, hiszen sokszor nem 
is vagyunk tudatában annak, micsoda értékek 
lapulnak a mélységekben. Becsöngetéskor végig 
szaladva a suli (egyes épületszárnyakat összekö-
tő) kacskaringós folyosóján, eszünk ágában sincs 
a múlt történésein töprengeni. Nem gondolunk 
arra, milyen sokat megélt épületegyüttes falai 
közt koptathatjuk a padokat nap mint nap. Az 
építkezési munkálatok lezárulásával végre újra 
beülhetünk az oratóriumba. Reggeli imáink al-
kalmával azonban mégis hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy elődeink által számtalanszor 
beimádkozott, áldott helyen kulcsolhatjuk imára 

kezeinket, Isten templomának közvetlen közelé-
ben, a Zárdatemplom szomszédságában. Csu-
pán néhány ablak és lépcső választ el bennünket 
a Jóisten hajlékától. Szeretetétől pedig senki és 
semmi nem szakíthat el bennünket. Mégis hány-
szor megfeledkezünk róla?! Múltunktól, gyöke-
reinktől egyedül csak az választhat el bennünket, 
ha megfeledkezünk róluk, és nem ápoljuk a po-
ros fényképeken, lezárt szekrényekben őrzött em-
lékeket, melyek kihatnak intézményünk jelenben 
zajló mindennapjaira is… 

A szerk.

 

Történelem dióhéjban…
Rövid visszatekintés intézményünk 
lelkiségének múltjára

1 . rész: Ciszterci apácák a XX . században – Ciszterci 
Nővérek Regina Mundi Apátsága

A XX. században ismét telepedtek le hazánkban 
ciszterci apácák. 300 évvel az utolsó ciszterci 
monostor kihalása után 1945. június 11-én újra 
megkezdődött a női ciszterci élet a Bakony rej-
tekében. Több mint tíz fi atal leány Kállay Emil 
zirci ciszterci újoncmester vezetésével Nagyesz-
tergáron tette meg az első lépéseket. Szeptem-
ber 29-én az akkori veszprémi püspök, Mind-
szenthy József adta meg a püspöki jóváhagyást. 
A földosztáskor kapott 50 hold földet művelték. 
Monostorukat egy romos istállóból alakították 
ki, s azt Bakonyboldogasszonynak nevezve a 
Világ Királynéjának oltalma alá helyezték. Éj-
jel 2-kor keltek, napjában hétszer gyűltek össze 
Isten dicséretére, szigorúan böjtöltek, húst soha 
nem ettek, keményen dolgoztak.

1945. december 16-án kapta meg az első ti-
zenegy nővér a fehér szerzetesi ruhát. 1946. dec-
ember 17-én az első nővérek letették a három 
évre szóló fogadalmukat, valamint megválasz-
tották perjelnőnek az akkor 19 éves Gemma nő-
vért. 1949. május 16-án hasonló monostort ala-
pítottak Somogyban, Toldipuszta határában. Itt 
a veszprémi püspökségtől kapott 25 hold földet 

művelték. A helyet Somogyboldogasszonynak 
nevezték el. 1950. november 21-én 22 nővérnek 
kellett elhagynia a két rendházat.

A közösség csendben, szigorú megfi gyelés 
alatt, tovább folytatta szemlélődő, munkás éle-
tét Érden. Munkát vállaltak, fi zetésükből épí-
tették fel szerény házukat, művelték a kis kert-
jüket. Terményeiket nagyrészt eladták. 1965 
októberében a Regina Mundi a Ciszterci Rend 
tagja lett. 1989-ben több fi atal magyar lány 
kezdte meg újoncévét a Világ Királynőjéről 
elnevezett ciszterci monostorban. Felépített új 
templomukat és monostorukat 1993. szeptem-
ber 11-én szentelték.

Élethivatásukat röviden így fejezték ki: „Szeret-
ni, jóvátenni, imádni!” A ciszterci imádság legfon-
tosabb összetevője a liturgia, az egyház nevében 
végzett zsolozsma és a közösen ünnepelt szent-
mise. A ciszterci nővér azok helyett is imádko-
zik, akik már nem tudnak, vagy nem akarnak 
Istenhez szólni. A közös élet alapja Szent Benedek 
regulája. Ezt az apátnő értelmezi és alkalmazza 
a gyakorlatban.

A leendő ciszterci apácák a noviciátus évei 
alatt a lelkiség kialakulását szolgáló gyakor-
latok mellett latint és gregoriánt tanulnak, az 
ideiglenes fogadalom évei alatt teológiai tanul-
mányokat folytatnak. Képzésüket az örök foga-
dalom zárja le. A nővérek eleven kapcsolatban 

minden jó szándékunk ellenére – mégis sebet 
ejtett valamelyikünk lelkében a sokszor hatá-
rainkat feszegető „ütve fúró”, reméljük, hogy 
a megújult „C” épületszárny felett érzett öröm 
némiképp orvosolja az elmúlt időszak sérülé-
seit. Annál is inkább, hiszen a nehéz hónapok 
után a szülők anyagi hozzájárulásának köszön-
hetően is megszépült tantermek, új függönyök, 

fogasok, folyosói padok várták gyermekeinket. 
A pályázatnak köszönhetően a jövőben további 
öt digitális táblával gyarapodik intézményünk.

Újra megtapasztalhattuk, hogy Isten életünk 
legreménytelenebbnek tűnő helyzeteiben is 
mellettünk áll. Tenyeréből képtelenség kiesni. 
Ő a mi életünk biztos, megingathatatlan alapja. 
„És jöhet az eső és fújhat a szél… A ház örökre áll.”

Megingathatatlan alapjaink…Vissza a gyökerekhez!

Múltunk nyomában…
Nyomozz velünk!

I .fejezet
Csontok a szekrényben

Nézz körül, amikor belépsz ebbe a 163 éves 
épületbe! Ezer és ezer diák és tanár járt itt, eze-
ken a folyosókon a több mint másfél évszázad 
alatt. Nyisd ki a szemed, „nézz a vakolat mögé”! 
Vajon milyen titkokat őriznek a falak? Mit rejt 
a templom, a két oratórium, a kripta? Talán 
fel sem tűnt neked egy-két ajtó, ami a régmúlt 
időkbe vezet, persze képletesen, hisz valójában 
nincsenek olyan szekrények, amelyeken keresz-
tül titkos világokba juthatsz. Mégis… a valós 
életben is találhatsz meg nem fejtett régi titko-
kat, méghozzá a saját iskoládban! 

Kezdjük az elején! Hogy jobban megértsd a 
dolgok hátterét, pár mondat a rend és az épület 
történetéről. A Notre Dame Női Kanonok- és 
Tanítórend alapítója Fourier Szt. Péter (1565- 
1640) és Le Clerc Alice (1576-1620, aki egyben 
az első ház főnöknője volt. A rend magyarorszá-
gi kolostorát alapította Mária Terézia Pozsony-
ban 1747. december 1-jén. Ez az intézmény 
ma is működik. Scitovszky János pécsi püspök 
kezdeményezésére 12 + 4 alapító tagot (10 zár-
danő, két világi, 2 újonc és 2 jelölt) küldtek 
Pozsonyból a mai épület A és B (elülső) szárnyá-
ba, amit 1847-1855 között építettek fel. 1851-ben 
ünnepélyes keretek között vonultak be az apácák 
a kolostorba, aminek még nem volt temploma 

(1854-re készült el, és 1855-ben szentelték fel). 
Az alapító okiratot valahol a főbejárattól jobb-
ra ásták el egy szegletben, amely mellé korabeli 
pénzérméket temettek el. 

Rengeteg más, érdekes történetet, elbeszélést 
olvashattam, kézzel írt, százéves dolgozatokat, 
évkönyveket, kézzel írt káptalani füzeteket 
1944-45-ből. Ugyanezekből az évekből a köte-
lezően hordott iskolai egyenruhákat bemutató 
képeket tarthattam a kezemben, ahogy a bu-
dapesti 1938-as Eucharisztikus Világkongresz-
szus három gyönyörű, teljesen ép plakátját is… 
Felsorolni is nehéz lenne, mi mindent rejtettek, 
rejtenek rég ki nem húzott fi ókok, ki nem nyi-
tott szekrények, ajtók. 

Saci néni
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pessége van, de ha kapusnak teszik, akkor azt 
csinálja. A szerzetesnek minden erejével, még 
az idejével is rendelkeznek – valahogy így ma-
gyarázta. Ekkor mintha villám csapott volna a 
tudatomba, olyan tiszta, ragyogó világossággal 
ismertem föl, hogy ez az én életem értelme, 
hogy ilyen legyek, ilyen átadott, odaadott. Az 
idő elmosta annak a fi únak a képét.

Mintha villámcsapás ért volna. Megdöbben-
tem, hiszen tudatosan arra készültem, hogy 
édesanya leszek és hat gyermekem lesz, és úgy 
éreztem, hogy ezt a Jóisten jóváhagyta. Most 
meg mást gondolna? Ez nem az Ő stílusa – gon-
doltam, és igyekeztem túladni ezen a hirtelen 
jött világosságon. Meglátni nem volt nehéz, de 
elfogadni! Az nem ment máról holnapra! Elő-
ször kinevettem magam: pont én leszek apáca! 
Mennyire szeretek táncolni, na és a csokoládét 
is mennyire szeretem! Ugyanis volt valami el-
képzelésem, hogy a szerzetesek nem ehetnek 
csokoládét. Meg azon is elgondolkoztam, hogy 
eddig azt kívánta volna tőlem a Jóisten, hogy sok 
gyerekem legyen, most meg ezt kívánná? Nem, 
ez nem illene Hozzá. Különben is, nem tudtam 
elképzelni, hogy ne legyen gyerekem!

Akkor a lelki vezetőmnek ezt elmeséltem, 
és ő azt mondta: – Legyél nyugodt, ha Isten-
től van, úgysem tudsz ellenállni neki, ha pedig 
nem, magától elmúlik. Nyugodt voltam, de a 

szívem mélyén ezután valami megváltozott. 
Rászoktam a napi szentmisére. 

Aztán abban az évben édesapám rákos lett, és a 
nagyhéten, amikor utolsó napjaiban ágya mellett 
virrasztottam, egyik alkalommal ezt olvastam egy 
régi imakönyvből: „Ma, ha az ő szavát halljátok, 
meg ne keményítsétek szíveteket!” Szörnyű volt a 
felismerés: hát nem ezt csinálom én is – már közel 
egy éve? A szívemet keményítem. 

Aztán jött a nagypéntek, elmentem szentsírt 
látogatni. A szentsírt nézve elborított Isten sze-
retete az ember iránt, ami Őt idáig vitte. Úgy 
éreztem, hogy ezzel a szeretettel szemben tehe-
tetlen vagyok, megadom magam!

Valahogyan – szinte gondolat nélkül az fogal-
mazódott meg bennem, hogy ha Ő így szeret, 
én tehetek-e mást, mint hogy én is mindenemet 
odaadom? És nagyon mélyen megéreztem azt 
is, hogy megtehetem, hogy ezt a szeretetet nem 
fogadom el, de akkor azt a feladatot, amiért a 
világra születtem, nem teljesítem!

És döntöttem. Úgy éreztem, és azóta is min-
dig, hogy ha akkor nem tapasztalom meg ezt 
a szeretetet, nem lett volna erőm ehhez a dön-
téshez. Azért tréfásan azt is szoktam mondani: 
az Úristen engem a szeretetével kényszerített a 
szerzeteséletre. Mekkora rejtett kincse ez azóta 
is az életemnek! 

Emília nővér

vannak a környékkel. Hittan-, zene- és nyelv-
tanítás folyik, lelkigyakorlatokra, elcsendese-
désre nyújtanak lehetőséget. A fi atal nővérek 
közül néhányan kijárnak, hogy képesítésüknek 
megfelelően járuljanak hozzá a közösség fenn-
tartásához.

A közösség célja, hogy Isten létéről, Krisztus 
megváltó szeretetéről és az Evangélium életala-
kító erejéről tegyen tanúságot. Ez az életforma 
teljes mértékben kontemplatív, vagyis szemlélődő, 
mivel elsősorban létével hirdeti Istent és szeretetét, 
amellyel Isten az emberiség és minden egyes ember 
felé fordul . Ugyanakkor apostoli is ez az életforma, 
mégpedig a középkori monostorok módján, 
vagyis úgy, hogy a monostor élete sajátos mó-
don teszi láthatóvá és értelmezhetővé az embe-
rek számára a természetfeletti világot.

 A nővérek saját munkájukból élnek. Mivel 
életformájuk igényes és sokoldalú képzést és 

felkészítést kíván, teológiai tanulmányaikat 
csak valamilyen kenyérkereső munkára való 
képesítés megszerzése után végzik el.

A szerzeteséletre való felkészülés a jelölt idő-
vel kezdődik és az ünnepélyes örök fogadalom 
letételével zárul. A tanulmányok esetenként az 
örök fogadalom után is folytatódnak. A monos-
tor a Ciszterci Rend generális apátjának fenn-
hatósága alá tartozik. 

Emlékezzünk meg imádságainkban intézményünk 
fenntartójának, a Ciszterci Rend szerzeteseinek, szer-
zetes nővéreinek, papjainak értünk (is) végzett áldo-
zatos szolgálatáról! Hordozzuk őket nagy szeretettel! 
Ők is imádkoznak közösségünkért .

Intézményi újságunk következő számában az 
érdi nővérek személyes élménybeszámolói alap-
ján ismerkedhetünk meg mindennapjaikkal.

Horváth Vivien

Adjunk löketet a Megszentelt élet évének! 
Tanúságtétel Érdről…
Emília, ciszterci szerzetes nővér (élet) hivatásának 
története 

Sárospatakon születtem, negyedik gyermek-
ként.

18-20 éves koromig senki nem mondta volna 
rólam, hogy én apáca leszek, én magam a legke-
vésbé. Nagyon szerettem a társaságot, emberek 
között forogni. Igaz, serdülőkoromban egyszer 
megkérdeztem édesanyámat, hogy mit szólna, 
ha apáca lennék. Komolyan rám nézett, és azt 
mondta: 

– Kislányom, ez komoly dolog, ezzel nem 
szabad tréfálni! El is komolyodtam, és elhall-
gattam. 

A szüleim mélyen vallásosak voltak. Mégis 
csak felnőtt koromban csodálkoztam el azon, 
hogy nem emlékszem, buzdítottak-e minket az 
imádságra, bár ők mindketten, minden este han-
gosan imádkoztak. Ezt később ugyanígy tették 
bátyáim is családjukban. Itt döbbentem rá, hogy 
mennyivel többet ér a példa, mint a szó! 

Mire 16 éves lettem, tudatosan készültem 
arra, hogy férjhez megyek és sok gyerekem 
lesz. „Fiús” kislány voltam. Mindig voltak fi úk 
körülöttem, bátyáim barátai, szomszédok, uno-
katestvérek. Ha a bátyáim nem voltak otthon, 
igen jólesett, hogy az egyik fi ú minden este jött 
szénát lerakni, kévét begyűjteni besötétedésig. 
Ha éppen nem volt munka, ültünk a ház előtt a 
padon, és beszélgettünk, vagy csendben fogta a 
kezem, de egy idő múlva én elhúztam. Kérdezi: 
„Miért?” Mondom: „Mert csönget bennem va-
lami, ami úgy érzem, azt jelenti: elég!”

Ennek a fi únak a képét elvittem magammal, 
amikor Tatabányára mentem óvónőképzőbe. 
Itt az egyik hittanórán, ami számomra annyira 
döntő lett, a szerzetességről beszélt az atya. Pró-
bálta velünk érzékeltetni, hogy mi a különbség 
az egyházmegyés pap és a szerzetespap között. 
Ezt mondta: ő, ha elmondta a reggeli szentmisét, 
és megtartotta az ügyeletet a plébánia hivatal-
ban amikor ráesett a sor, akkor a többi idejében 
szabad, azt csinál, amit akar. De a szerzetesnél 
ez nem így van. Teszem azt, ragyogó zenei ké-

Zirc, ahová ma is visszatérhetünk…
Látogatás a ciszterci apátságban

Aki télen is szeret utazni, érdemes felkeresnie a 
Zircen található, tíz éven át tartó felújítás során 
megszépült ciszterci apátságot, amely egyben 
látogatóközpont is. A 18. századi épületegyüttes 
egyedülálló az országban, amely a barokk művé-
szettörténeti értékeket tárja a látogató elé.

Elsőként a templomba érdemes betérni. Íme 
egy rövid történeti áttekintés.

III. Béla királyunk Clairvaux-ból telepített 
be szerzeteseket 1182-ben, ezzel megalapította 
a Zirci Ciszterci Apátságot. Az első templom 
a francia ciszterci monostor mintájára épült. 

A 16. sz. második felében a törökök elől me-
nekülve elnéptelenedett az apátság, a temp-
lom közel száz évig üresen állt. Csak a 18. szá-
zadban költöztek újra szerzetesek Zircre, akik 
1732-ben megkezdték a 20 éven át tartó újjá-
építési munkálatokat, melynek köszönhetően 
egy gyönyörű, barokk stílusú templom született. 
A Boldogságos Szent Szűz tiszteletére szentelték 
fel 1752-ben.

Ha belépünk a templomba, érvényesül a fe-
hér, rózsaszín, kék színvilág, ezek az úgyneve-
zett Mária-színek.

A hajóban hat mellékoltárt találhatunk, ame-
lyek egyre bővülnek és egyre díszesebbek az ol-
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PiCiNKe oldalak
Óvodai beköszöntő

Az idei nevelési év elején talán még nagyobb 
izgalommal és lelkesedéssel készültünk az új és 
régi gyermekek fogadására, mint az előző évek-
ben. Megújult csoportszobával vártuk az új 
kiscsoportosokat a Halacska csoportba. Ezen-
kívül a nyár folyamán elkészült a felső udvar, 
ahol egy rendezett, biztonságos, gyermekba-
rát környezetben fogadhattuk a gyermekeket. 
A szeptemberben megrendezett Családi napon 
már ez is helyszínül szolgált az egyes játékok-
hoz, így nemcsak az ovisok, de az intézmény 
többi gyermeke és a felnőttek is kipróbálhat-
ták és megcsodálhatták a megújult, csodás 
környezetet. Hálás köszönetünket fejezzük ki a 
Ciszterci Rendnek, hogy biztosította az anyagi 
feltételeket ennek a projektnek a megvalósu-
lásához! Igyekszünk közösen megóvni és vi-
gyázni arra, hogy még sokáig szép maradjon. 
A tárgyi feltételek javításán túl számos prog-
ramot, ünnepet, eseményt terveztünk a gyer-
mekek és a szülők számára, amelyek színesítik, 
tartalmasabbá teszik a nevelési évet. A progra-
mok egy része már sikeresen lezajlott. Együtt 
örültünk a gyermekekkel a Hangoló műsorá-
nak, tapsoltunk a Cibere Színház előadásán, 
közösen ünnepeltük a zene világnapját, ahol a 
zeneiskolások is bemutatót tartottak. A közös 
programokon túl még számos más emlékeze-
tes esemény is történt az egyes csoportokban. 
A szülők számára rózsafüzér imádságot tartot-
tunk, és megrendezésre került az első Szülői 
fórum, amely a kisgyermeknevelés legfonto-
sabb üzenetét közvetítette mindenki számára: 
a szeretet fontosságát. Az adventi időszak-
ban minden csoportban vártuk a szülőket egy 
közös ünneplésre, szeretetteljes együttlétre, 
valamint meghívtuk a családokat az immár 
hagyományos adventi ajándékkészítő délutá-

nunkra. A második félévben pedig új, izgal-
mas programokkal várunk mindenkit! 

Udvariné Gyenes Rita 
óvodai igazgatóhelyettes

Egészségmegőrzés az óvodában
Az óvodai egészségügyi szolgálat visszatérő 
feladata a gyermekek fogászati gondozása, pre-
ventív és terápiás ellátása. Minden évben részt 
veszünk a Dischka Győző utcában működő fo-
gászat szűrővizsgálatán az ovis csoportokkal. 
Ezeken szeptember hónapban estek túl a gyer-
mekek. Előkészítés, megbeszélés előzte meg a 
szűrést. A nevelési évünk folyamán fogorvostan 
hallgatók szoktak jönni hozzánk, bemutatják a 
helyes fogápolási mintákat, melyeket játékos 
formában kipróbálhatnak a gyerekek. 

Fontos a szülők és a külső szervezetek együtt-
működése, hiszen a közös együttműködés ala-
kítja az óvodáskorú gyermek egészségmegőrző 
magatartását. Fogváltáskor (nagycsoportosa-
ink) büszkén hozzák a tartóikat, melyekben a 
már kihullott tejfogaikat őrzik. Gyakran az ovi-
ban történik meg a kipotyogás. Ilyenkor nem 
maradhat el Fésűs Éva A fogfájó nyuszi című 
meséje.

tár felé haladva. A gazdagon díszített szószéken 
Jézus a Tábor hegyén jelenetet láthatjuk a hit, 
remény és a szeretet hármasát jelképező szo-
borcsoporttal együtt.

A mennyezeti képek a 18. század végéről tel-
jes épségben, eredetiben maradtak ránk.

A 4000 sípos romantikus hangolású orgona 
2004-ben került felújításra.

A szentélyben az oltárszerkezet 20 méter ma-
gas, teljesen fából készült és körbejárható. A fest-
mény Mária mennybemenetelét ábrázolja. A fa-
szobrok angyalokat és híres szenteket jelenítenek 
meg. A szentélyben találjuk a stallumot, amely 
egykor a szerzetesek helye volt. Az üveges erkély 
előkelő emberek számára volt fenntartva, többek 
között Ferenc József is járt a templomban.

A templomból kilépve a látogató egyéni dön-
tése szerint haladhat a Műemlékkönyvtár, a 

Bakonyi Természettudományi Múzeum, az 
egyházi és rendtörténeti helyszínek között.

Az egykori Orangerie-ben került kialakításra 
az oktatási és fi lmvetítő kabinet. A látogató fi lm-
vetítés segítségével ismerkedhet meg a ciszterci 
szerzetesi élet egy-egy mozzanatával. Itt helyez-
tek el két darab 18. századi, nagyméretű francia 
gobelint, amelyek Clairvaux-i Szent Bernát éle-
téből származó jeleneteket ábrázolnak. 

A zirci arborétumban található hazánk leg-
magasabb fekvésű fás gyűjteménye, mintegy 
400 m feletti magasságban. A fák között sétálva 
érdemes megtekintetni a 400 éves kocsányos 
tölgyet. A 18 hektáron megújult angolkert az 
évszak bármely részében kellemes felüdülést 
nyújt a látogatónak.

Vargáné Simon Krisztina

Zircen járt iskolánk zenekara és tánccsoportja

Az iskola zenekara és tánccsoportja 2014. szept-
ember 27-én a 200 éve a magyar ifj úságért címet 
viselő évforduló keretében megrendezésre kerülő 
ünnepi programsorozaton vett részt a Zirci Apát-
ságban. A rendezvényen a rend által fenntartott 
oktatási intézmények mutatkoztak be egy-egy 
rövid műsorral. Nagy büszkeséggel töltött el ben-
nünket, hogy mi képviselhettük az iskolát és mu-
tathattuk meg mindennapi életünk színfoltjait.

Pallagi Teréz

Szeptember 27-én egy hosszú, de kellemes bu-
szos utazás után megérkeztünk Zircre, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket. Egy fi nom 
ebéd után megtekinthettük az apátság könyv-
tárát és a gyönyörű parkot, ahol még zenéltünk 
is. A fellépésünk jól sikerült, ami köszönhető 
annak, hogy vidám darabokat játszottunk, és az 
előző hónapokban sokat gyakoroltunk. Ezután 
még vidámabban indultunk haza. Ez a nap fe-
lejthetetlen élmény marad mindannyiunk szá-
mára, hiszen nem csak a kirándulásra, hanem 
az együtt zenélésre is emlékezni fogunk. 

Nagy Nikolett 7.b
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arra következtettem, hogy a háttérben folyama-
tos, komoly munka folyik. Izgatottan várta az 
egész család az őszi bált, és nem is csalódtunk: 
egy melegszívű, szeretetteljes, tökéletesen meg-
szervezett óvodai rendezvényben volt részünk, 
dicsérve az óvó nénik, Ági néni és Éva néni 
lelkiismeretes, fáradhatatlan, lelkes tevékeny-
ségét.

A gyerekekkel való napi foglalkozás sem el-
hanyagolható feladat, ezért külön öröm, hogy 
a mai, sokszor kiégett világban még maradt a 
pedagógusoknak ereje és lelke egy ilyen szer-
vezéshez. 

Belépve a tornaterembe gyönyörű, őszi dísz-
let fogadott minket. A gyerekek számos népi já-
tékot adtak elő, sokat egyáltalán nem is ismer-
tem. Azóta kislányom már megtanította ezeket 
az egész családnak, a kis- és nagytesónak, nagy-
szülőknek, így az őszi szünetben már lelkesen 
játszottuk azokat itthon is! Jó volt látni, hogy 
szűk két hónap alatt mennyi mindent megje-
gyeztek a gyerekek, és végig az a melegségérzés 
volt bennem az előadás során, hogy jó helyen 
vagyunk itt!

A körjátékok után az udvarra mentünk, ahol 
élőzenés táncház fogadott bennünket Dénes 
Anett vezetésével, aki gyönyörűen énekelte a 
magyar népdalokat, szintén játékokkal övezve, 
amelyet nagyon élveztek az ovisok.

A táncolás után a tornateremben a nagy-
csoportosok előadták a Három kismalac című 
mesejátékot, bevonva a szülőket is mint szerep-
lőket. Különlegessége volt ugyanis a darabnak, 
hogy nem betanult dramaturgia alapján folyt a 
cselekmény, hanem improvizálás útján. A kis-
malac kislány szereplőinek kiválasztása a lel-
kes jelentkezők közül (minden kisgyerek tudta 
miden szereplő szövegét) éppúgy a helyszínen 
dőlt el, mint az apukájuk behívása a színpadra. 
A szalmaházikót építő kismalac szerepe éppen 
a mi kislányunknak jutott, így férjem is be lett 
invitálva a Szalmás bácsi szerepére. Ő segített 
malackánknak megépíteni a szalma-gyerekek-
ből álló házikót. Férjem örömmel tett eleget 
a hirtelen felkérésnek. Megható volt látni az 
apukájával együtt szereplő, megszeppent, fé-
lénk „kismalac” és a kislányától elolvadó, őt 

megsimogató, de azért a szerephez hű „Szal-
más bácsi” rögtönzött előadását. A gyerekekkel 
összesen két anyuka és nyolc apuka lépett fel a 
mesejátékban. A farkas és fia kompozíció kü-
lönösen humorossá tette a darabot, köszönve a 
farkas-apuka nagyszerű improvizációs előadás-
módjának. Összességében nagyon önfeledt szó-
rakoztatást nyújtott a darab, még a felnőtteket 
is jócskán, őszintén megnevettetve. 

A mese végén jött az igazi mulatozás a házi sü-
tikkel, pogácsákkal teli asztal mellett. A gyerekek 
birtokba vették az ovi udvarát, mi pedig jót be-
szélgettünk az óvó nénikkel és a szülőkkel.

Igazi összekovácsoló, vidám, jóleső élmény 
volt a szüreti mulatság. Köszönjük szépen az 
óvó néniknek a szülők és legfőképpen a nagy-
csoportosok nevében. Hiszen egy ilyen össze-
jövetel nem csak nagy élmény, hanem komoly 
fejlesztés is az iskola előtt álló apróságok fizikai, 
szellemi és lelki életében.        

Juhász-Boros Judit, egy Szívecske csoportos szülő

Apró léptekkel az iskolaérettség felé…
Ilyenkor január, február hónap környékén idő-
szerű a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgá-
lata. Sok szülő bizonytalan abban, hogy gyerme-
ke elég érett-e már az iskolához. Ebben szeretnék 
egy kicsit a szülőknek segítségére lenni.

Az iskolaérettségnek sokrétű feltételei van-
nak. Az egészségesen fejlődő gyermek, aki há-
roméves korától jár óvodába, megkap minden 
olyan foglalkoztatást, fejlesztést, amire szüksé-
ge van a zökkenőmentes iskolai élethez. Mégis 
egyre nehezebb a szakembereknek is a döntés, 
mert nem lehet előre látni, hogy az iskola által 
előidézett változásokra hogy reagál a gyermek.

Testi fejlettség terén 6 éves korra jó, ha eléri 
a 120-130 centiméteres magasságot és a 20-22 
kilogrammos súlyt. A rossz ceruzafogás sok 
energiát vesz el, hamar elfárad a domináns kéz.  
A jobb és a bal, fel-le megkülönböztetésének hi-
ánya betűcseréhez, hibás olvasáshoz vezet. Sor-
alkotási képesség nélkül lehetetlen írni, olvasni. 
Alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság fej-
lettsége biztosítja a nagy-és kisbetűk felismeré-
sét, írását. Képről összefüggően beszéljen 5-6 

Nemcsak a fogainkkal kell törődni. A test-
ápolás, öltözködés, táplálkozás, rendszeres 
mozgás biztosítása mind-mind kiemelt feladata 
az óvodai életnek. November hónapban a Gon-
dolkodjunk egészségesen program napján pedig 
az egész nap az egészséges életmódra való ne-
velésről szólt. 

Bágyi Eszter

Kirándulás a Mandulásban
Óvodánk iskola-előkészítő csoportja, vagyis a 
Csillag csoport szeret kimozdulni az óvodából. 
Így tettük ezt november 6-án, amikor is buszje-
gyekkel felszerelkezve elindultunk a Barbakán-
nál lévő megállóhoz. Az úti célunk a Mandulás 
volt. A szokatlanul enyhe időben sapkát sem 

vittünk magunkkal. Odaérkezésünkkor meg-
állapítottuk közösen a gyermekekkel, hogy a 
csoport törzshelye a középen álló nagy tölgyfa 
alatti pad lesz. Szétnézve azt vettük észre, hogy 
csupa tölgyfa vesz minket körül. (Meg is változ-
tathatnák ezt a Mandulás elnevezést Tölgyes-
re…) A láthatósági szabályok elmondása után 
a játékok rendeltetésszerű használatára hívtuk 
fel a figyelmet. De hamarosan kiderült, hogy 
nagycsoportosainkat nem kötötték le az ottani 
játszótéri eszközök, inkább maguk találtak ki 
természetes dolgokat, játékokat, mint pl.: 

– apró kövekből, ágakból, levelekből madár-
fészekrakást –építést,

– éles, hegyes botokkal földtúrást, – régész-
kedést,

– esőbeállóból vadlesfigyelést – vadászatot.
Mi felnőttek csak ámultunk-bámultunk lele-

ményességükön. Hamar megéheztek, a sajtos 
és lekváros tallér jólesett a gyerekszájnak. Gaál 
Zsombi anyukája pedig mindenkinek kedves-
kedett egy-egy banánnal. Ettünk- ittunk, ka-
cagtunk a sok fantáziával dúsított gyermeki be-
széden. Majd visszatértünk ebédre az óvodába. 

Eszter néni

Szüreti mulatság
A mulatság, az ünneplés, a megszokott mókus-
kerékből való kizökkenés mindig szívmelenge-
tő élmény. Télen a karácsonyi ünnepkör tölti 
meg lelkünket, tavasszal a húsvét, a nyár pedig 
önmagában is feltöltődés a nyári szünidő, a 
nyaralások kapcsán. Az ősz mindig kicsit mos-
tohagyerekként kapott szerepet az évszakok 
között, jelentőségét inkább az évkezdés, iskola-
kezdés kapcsán emlegetjük, mint az ünneplés-
sel azonosítva.

Ezért is volt nagy öröm számomra, hogy a 
Szent Margit Óvoda Szívecske csoportosai, 
ahova kislányom is jár szeptember óta (másik 
oviból hoztuk át), meghívót nyújtottak át a csa-
ládoknak, Szüreti mulatság címen. 

Az október végi összejövetelt nagy titkolózás 
előzte meg, kislányom elharapott dalfoszlánya-
iból, lelkesen elkezdett meséléseiből (amelyet 
gyorsan befejezett „Ja, ez TITOK!” mondattal) 
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Eseménynaptár…
Nyár a télben… suli tábor 

„Június végén volt az iskolai tábor Egerágon. 
Guszti bácsi, Csilla néni és Kati néni volt ve-
lünk. Volt éjszakai túra, strandolás, tábortűz, 
játszás, éjszakai keresés, sportolás, mise. Az 
étkezés az óvodában történt. A tábor hétfőtől 
péntekig tartott. Négy csoport volt: a francia, a 
magyar, az angol és az olasz. 

Mindegyik csoportnak készítenie kellett egy 
zászlót, egy indulót és egy csatakiáltást. A csa-
patok minden este előadtak valamit. Nekem 
legjobban az éjszakai keresés tetszett, amikor 
Mauglit kellett megtalálnunk.”

Tóth Márton 5. b 

Fuss a rákgyógyításért!
Egy jó ERŐbefektetés… bunyó és rongálás helyett

A közös iskolai indulás után, a Széchenyi téren 
várnunk kellett. Elvegyültünk a melegítős, tor-
nacipős embertömegben. Magunkra húztuk az 
egyen pólót. Valami különös ünnepélyesség lett 
úrrá rajtunk. Ezer ismeretlen arcba néztünk, 
ugyanazt tükrözte mind. Élni, harcolni, küz-
deni, soha fel nem adni! A tömeg lassú höm-
pölygéssel megindult Pécs belvárosában azon a 
bizonyos szeptemberi napon. Egymás mellett 
futottunk, közel hatvanan a CNK-ból, kicsik 
és nagyok egyaránt. Együtt sok más idegennel, 
akiket a városi rendezvény nemes szándéka 
mégis összekapcsolt. Győzni akartunk. Legyőz-
ni kínzó félelmeinket, önnön tespedtségünket, 
s egy láthatatlanul elhatalmasodó, pusztító 

kórt. Minden lépésünkkel erőt küldtünk a rák-
betegségben szenvedő embertársaink számára. 
Erőt a hétköznapok embert próbáló küzdel-
meihez. Erőt a verejtékkel elhordozott szenve-
désekhez. Erőt a sokszor értelmetlennek és vé-
geláthatatlannak tűnő fájdalmas kezelésekhez. 
Erős lábunkkal léptünk most helyettük is egyet. 
Gondolatban velük voltunk, velük éreztünk, 
velük küzdöttünk. Szavak nélkül üzentük szá-
mukra: Ne adjátok fel! Fussatok tovább! Fussatok az 
életetekért!

Köntös Réka, nyolcadikos tanulónk is velünk futott, és 
több résztvevőt megkérdezett arról, hogy miért tar-
totta fontosnak a városi rendezvényen való részvételt . 
Az alábbiakban az ő összeállítását olvashatjuk .

K . Réka: Miért vett részt a futáson?

„Lányom, Bernadett összegyűjtötte a nevezési 
díjat, és benevezett engem is, nagyon boldog vol-
tam, és úgy gondoltam, jó dolog ez a futás, mert 
nemes ügyért történik.” 

Taller Márta

„Azért vettem részt a futáson, mert iskolánk csa-
ládjaiban több rákos beteg is van, sajnos gyere-
kek között is. Az osztályunkból többen is jelezték, 
hogy jönnek, és úgy gondoltam, ha a gyerekek rá-
szánják az idejüket, akkor én is megpróbálom.” 

Gabi néni

„Öt évvel ezelőtt hallottam erről az eseményről 
Péter Danitól – iskolánk 7.a osztályos tanulójá-
tól, aki minden évben indul a futáson. A követ-
kező rendezvényen már én is ott voltam, mert 
szeretek futni és jó ügyért tenni.”

 Helstáb Edit néni

K . Réka: Milyen érzések kerítették hatalmába 
futás előtt és után? 

„Előtte a kíváncsiság, izgalom, vegyes érzelmek vál-
takoztak bennem, utána jó érzés töltött el és nyuga-
lom, hogy végig tudtam csinálni. Bernadettre is na-

mondatot. Tudjon a gyermek gondolkodási 
műveleteket végezni /következtetések levonása, 
ítéletalkotás/. A rövid és a hosszú távú emléke-
zet segíti a tananyag pontos elsajátítását.

A könnyen elterelhető fi gyelem rendszerte-
lenné teszi az ismeretszerzést. A szocializálatlan 
iskolásnak nincsenek társai, barátai: magányos-
ság, agresszió, bohóckodás a következménye. 
A kialakulatlan feladattudat következtében 
nyűg lesz a tanulás. A hatévesnek tudnia kell, 
hogy hibázni szabad, ez a kudarctűrés képessé-
ge, akarjon újrakezdeni.

Tapasztalatom szerint az a gyermek, akinek 
az idegrendszere gyenge, fejletlen, jobb, ha még 
egy évig óvodában marad. Nem kell sürgetni, 
mert visszaüt a teljesítményben és a magatar-
tásban. 

Felmerül a kérdés: mit tehet a család? Fontos 
a nyugodt, családi légkör. Legyen idő beszél-
getni, mesélni, közös programokra elég a séta, 
barátokkal közös játék, rajzolgatás, festés, közös 
sütés-főzés. Nagyon fontos a napi egy közös ét-
kezés harmóniája, az esti összebújás, a mese és 
a puszi nyugalma. Elengedhetetlen, hogy ren-
delkezzenek a szülők nevelési értékrenddel, ne 
csak a gyermek felé legyenek elvárásaik, hanem 
önmaguk felé is. 

Keresnyeiné Keller Ágnes gyógypedagógus, tanító

 Ovis gyerekszáj 
 Mandulásban járáskor az ottani esőbeállóból 
nézelődve a következő állatokat vélték felfedez-
ni képzelőerővel megáldott nagycsoportosaink 
a Mecseken: „magyarországi vipera, kobra, farkas, 
sakál, vadkutya, medve, panda, őz és a rénszarvas . .” 
Ez az állatkavalkád MIND megtalálható fenn!! 
Aki nem hiszi, járjon utána!

Csillag csoport

 Reggeli gyülekezési időben megengedjük az 
otthonról hozott könyvek nézegetését. Krisztián 
kapott is szülinapjára egy Róma című képes-
könyvet, melyet másnap nézegettek a fiúk. 
A korán érkező Kiss Luca beleszólt a beszélge-
tésbe: „Nekem azt mondta apukám, hogy amikor ka-
tona volt, akkor ő már legyőzött egy cápát!” Tovább 

nézegetve a könyvet, meglátják a Vezúv vulkán 
képét. Krisztián meg is mondja: „Ez a VEZÚV! Elol-
vassam? VE-ZÚV .” (úgy tett, mintha olvasná…)

Csillag csoport

 Új kiscsoportosunk, Híres Levente mondása 
Szilvi óvó néninek: „Óvó néni, ha én hazamegyek, 
akkor haza fogok menni .”

 Másik kiscsoportosunk, Lujza mondása: 
„Képzeld óvó néni, apának fáj a torkája, és nem tud 
beszélni!”

Halacska csoport
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ládi élményt! A Családi nap elősegíti a békét, 
boldogságot. Fontos, hogy a pedagógusok ta-
lálkozhassanak a szülőkkel, és erre tökéletesen 
megfelel ez a nap is. 

Az előkészületek mindig nagy szerepet ját-
szanak a különböző programokban, és jó volt 
látni, hogy minden mennyire pontosan és jól 
meg volt szervezve. Nagyon örültem annak is, 
hogy a „Lelki kuckó” előtt már várt rám Tóth 
Gergő nyolcadik osztályos tanuló, hogy kicsit 
segítsen nekem, és tényleg sokkal könnyebben 
ment így a munka! Az iskolának is érdeke, hogy 
kialakuljon a barátságos légkör. 

Leleményes, ötletes az iskola és a plakátok, 
amikkel találkozhattam egy folyosói séta során. 
Ahogy beléptem, rögtön tudtam, hogy ennek az 
iskolának vallásos üzenete van, és rögtön észlel-
hettem az emberséges légkört. Ami a nyitóbe-
széd után különösen tetszett, az a Szent Margit-
ének. Milyen jó, hogy tulajdonképpen van egy 
„egyenéneke” a Ciszterci Nevelési Központnak!”

Megkérdeztük Pio atyát, hogy mit üzenne a di-
ákoknak, tanároknak, szülőknek, és ezt válaszolta:

„A gyerekek növekedjenek hitben, minden em-
ber éljen egymással harmóniában és kölcsönös 
szeretetben, hiszen mindennek alapja az Istenbe 
vetett hit! Legyetek vidámak és ujjongjatok!”

Most pedig következzenek a vélemények, amiket gyer-
mekek, szülők és pedagógusok mondtak .

„Nagyon jó érzés volt látni az örömöt a gyere-
kek arcán.” Vidák Dorka és Kóbor Zsófi 8.a, arcfestők 

„Nagyon jól meg lett szervezve a Családi nap, 
én pedig élveztem, amit csináltam. Zoli bácsi 
tanácsára én is beálltam arcot festeni, a gye-
rekek pedig nagyon aranyosak voltak!” Koreny 
Luca 7.b

„A cserkészet tetszett a legjobban, nagyon örü-
lök, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy a gyere-
kek ennyire nyitottak voltak mindenre. Mindig 
boldogsággal tölt el, ha látom a régi arcokat, na-
gyon hiányzik a Szent Margit.” Zalay Zsuzsi és Balogh 
Zita (volt nyolcadikosaink)

„Gyermekemnek a mozgásos, rajzolós, mondó-
kás dolgok tetszettek a legjobban, egyébként én 
is nagyon jól éreztem magam.” Pánczél Róbert (tanár, 
Nagy Lajos Gimnázium)

„Sokan vagyunk, mindenki megtalálta a neki 
való gyöngydolgokat. A hangulat is szuper! 
Több látogatónk van, mint máskor.” Anikó néni

gyon büszke voltam! Eleinte Betti és osztálytársnői 
jelentették a társaságomat. A Citrom utca végéig 
kocogtam a tömeggel, onnan már sétáltam. Nem 
mertem futni, mert én is méhnyakrákos vagyok, és 
előző nap kaptam egy kezelést, de végig csináltam.” 

Taller Márta

„Nagyon jó volt a tömegben együtt futni, sok régi 
ismerőssel, baráttal találkoztam.” 

Gabi néni

„Nagyszerű dolog, hogy minden évben több ezer 
ember összejön, hogy mozogjon, és így támo-
gassa a rákbetegségben szenvedők gyógyítását. 
A szervező Magyar Posta ezekre az alkalmakra 
egy-két hírességet is meghív, akikkel a bemelegí-
tés indul. Egyik évben az én egyik példaképem, 
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok volt a 
vendég, akivel csodálatos érzés volt együtt futni. 
Idén pedig Borbély-Bartis Gergő 3.a osztályos 
tanítványommal futottam a célegyenesig, ahol 
Gergő úgy felgyorsult, mint egy rakéta!” 

Helstáb Edit néni

K . Réka: Közben gondolt-e valakire? Volt-e valaki, 
akiért futott?

„Igen, gondoltam. Kolléganőmre és egyben gyer-
mekkori barátnőmre, akit mellrák miatt műtöt-
tek, kapott sugárkezelést is, amit sajnos nagyon 
nehezen visel a szervezete.”

Taller Márta

„Azokért az emberekért futottam, akik az isko-
lánkban megszervezték, hogy együtt lehessünk 
ezen a programon, valamint a résztvevő gyere-
kekért és egy beteg kisgyermekért az osztályunk 
családjából.”

 Gabi néni

„A családomra gondoltam, ahol megtapasztal-
tam, hogy mennyi erő és kitartás kell a rákbeteg-
ség legyőzéséhez. A futás nevezési díja gyógyító 
eszközök vásárlásával segíti a betegek életesélye-
inek javítását.”

Helstáb Edit néni

K . Réka: Milyen érzései vannak az egész program-
mal kapcsolatban?

„Nagyon jól meg volt szervezve, barátságos lég-
kör, szeretet és öröm vett körül, s ez nagyon jó 
érzéseket alakított ki bennem, az egész program 
nagyon tetszett. Örülnék, ha jövőre is megren-
deznék, mert szívesen részt veszek rajta, és hoz-
nék magammal barátokat, kollégákat is.”

Taller Márta

„Legjobban az tetszett, hogy rengeteg olyan 
ember jött el, akin látszott, hogy nem szoktak 
sportolni, de a barátaikért, hozzátartozóikért 
megtették. Sajnáltam, hogy az internetes pécsi 
újságok nem számoltak be az eseményről.”

Gabi néni

„Marcsi néni szavai és a közös imánk nagyon 
erőt adó volt. A belváros utcáin sok-sok tanít-
vánnyal, kollégával, ismerőssel, baráttal és a 
családdal együtt teljesíteni a három kilométeres 
távot már önmagában is jó dolog. Ha még ezzel 
támogatjuk is a betegségben szenvedőket, akkor 
ez felemelő érzés.”

Helstáb Edit néni 

Családi nap szeptemberben 

Intézményünkben ismét megrendezésre került 
a Családi nap, ahol most is rengeteg program 
várta a diákokat és családjukat.

A legnagyobb sikert az ugrálóvár, a tram-
bulin és az arcfestés aratta, mi pedig az óvo-
dába is ellátogattunk, ahol öröm volt látni a 
sok gyerkőcöt, amint családjukkal önfeledten 
szórakoznak.

A nyolcadikosoknak lehetőségük nyílt pálya-
választási tanácsadásra.

Pio atyát is megkérdeztük, mi a véleménye a Családi 
napról és intézményünkről, és örömmel hallgattuk 
kedves szavait:

„ Meglepődtem, hogy mekkora a buli és milyen 
nagy az épület. Nagyon szép! Hihetetlen, hogy 
ilyen kötetlenül össze lehet hozni egy ilyen csa-
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majszoltuk a zsíros kenyeret, jó sok hagymával. 
Jóízű, ráérős beszélgetések színezték az erdőt. 
A résztvevő kutyák egymást licitálva vezették a 
sort. A Tettyénél kétfelé váltunk: volt aki a játszó-
tér felé vette az irányt, a másik csoport pedig a 
zarándokút jeleit követve haladt vissza a Széche-
nyi térig. A szép őszi meleg hamar visszahívott 
bennünket és még sok új útitársunkat is az útra.

Az intézményi zarándoklat idén is a székes-
egyház elől indulva ért fel a Havi-hegyre. Mar-
csi néni az utakról beszélve Márai Sándor írását 
idézte: „Az utakat sokáig nem érti meg az ember. 
Csak lépdel az utakon és másra gondol.” 

Pio atyával a szabadtéri szentmisén kicsik és 
nagyok énekelve, táncolva adtak hálát a Jóisten-
nek azokért az utakért, melyeket már megjártak 
és azokért, amik még előttük vannak.

„Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rö-
gös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak 
alkalomnak tekintjük, lehetőségnek… Egy na-
pon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: 
elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az 
utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak 
céljuk van.” 

A második túraszakköri utunk célja Égervölgy 
volt. Az előző napok esői ismét csodát tettek a 
természettel. A nyáron csak csordogáló kis pa-
takok vízeséssé duzzadva zubogtak mellettünk. 
Köveken egyensúlyozva repkedtünk a vizek felett 
a Farkas-forrásig. Visszafelé szorgos gyerekke-
zek dobálták az út szélére a vihar által leszakított 
faágakat, gallyakat. Kipirult arccal, sáros lábbal 
és vidám szívvel búcsúztunk egymástól a követ-
kező túráig. Az új út – egy új lehetőség, amihez 
bárki csatlakozhat. Örömmel látunk minden 
kicsit és nagyot, testvért és szülőt! Azokat, akik 
szeretnek úton lenni. Mint mi, túraszakkörösök!

„Minden út összefut végül egyetlen közös cél-
ban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott 
szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes 
rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a su-
gárutak, országutak és ösvények sokaságát, me-
lyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz 
a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt 
csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül 
a cél előtt.” 

Megjegyzés: Aktuális túránk részleteiről honlapunkon és 
sportfaliújságunkon tájékozódhatnak.

Helstáb Edit néni

Másképpen működünk 
Nagy Péter előadása a Fészek szülői közösség szerve-
zésében…

A női és a férfi  lélek különbségei
Miért van az, hogy sokszor hiába beszél ugyan-
arról a nő és a férfi , mégsem értik meg egymást? 
Erről a témáról hallhattuk Nagy Péter élvezetes 
és számomra is igen tanulságos előadását.

El kell fogadnunk, hogy az agyunk nem egy-
formán működik! Többnyire apró kis különb-
ségek ezek, mégis sok konfl iktustól megmene-
külhetünk, ha némi ismeretre teszünk szert a 
másik nem gondolkodásmódjáról.

Mik is ezek a különbségek? Általánosságban 
ismert, hogy a nők egyszerre több dologra job-
ban oda tudnak fi gyelni, míg ez a férfi aknak 
nagyobb nehézséget jelent. Vagy pl. a nők sze-
retnek „virágnyelven”, fi nomabban megfogal-
mazni kéréseket, mi férfi ak viszont ezt gyakran 
nem értjük. Szeretjük az egyértelmű instrukci-
ókat. A nők jobban ki tudják fejezni magukat 
beszédben is, mi gyakran alulmaradunk egy 
verbális vitában. Mi viszont általában jobban 
tájékozódunk térben nőtársainknál, jobban 
tudjuk azt is, melyik a jobb meg a bal kezünk. 
Nagyon fontos, hogy a nők érzelmi síkon sok-
kal érzékenyebbek, empatikusabbak. A férfi ak-
nak ez nem erősségük, inkább a rendszerező, 
problémamegoldó készségük erősebb. 

Lehetne sorolni még a különbségeket, de in-
kább hallgassák meg Péter következő előadását, 
jobban járnak! Ami fontos: próbáljuk jobban 
megismerni a másik nemet, az ő gondolko-
dásmódjukat – és ha megtanulunk kicsit az ő 
fejükkel gondolkodni, akkor sokkal könnyebb 
lesz elfogadnunk is egymást.

Helstáb Zsolt

„Amióta Családi nap van, én mindig itt vagyok. 
Minden évben másfajta sünit készítünk: hol 
hurkapálcásat, hol csipeszeset, amiket a gyere-
kek boldogan vihetnek haza.” Illés Erzsi néni

„Több mint 400-an rendeltek ebédet. Régi diá-
kok is visszajöttek, akikkel örömmel találkoz-
tunk. Öröm volt látni, hogy sok családnál az 
anyuka és az apuka is eljött.” Ágota néni

„Nagyon tetszett és jó, hogy átjöhettek az isko-
lások is, hogy megnézhessék a szép udvarun-
kat. Remélem, hogy még sok ilyen vidám Csa-
ládi nap lesz.” Rita néni az óvodából

„Nekünk tetszett az akadálypálya, az iskolában 
pedig a trambulin. Én negyedszerre, Rebeka 

pedig másodszorra van itt, de biztosak vagyunk 
benne, hogy még nagyon sokszor fogunk jön-
ni.” Hires Kincső, Gógl Rebeka

„Három gyerekemmel vagyunk itt, és már har-
madszorra élvezzük ezt a szép rendezvényt. 
A lányomnak az arcfestés, a horgászat, a lovag-
lás és a rendőrségi programok tetszettek a leg-
jobban.” Fehér Péter, apuka

 „Remek volt a hangulat. Én is segítőnek voltam 
itt, és rögtön észrevettem a jó tanár-diák kap-
csolatot. Sok feladat igazán elgondolkodtató 
volt, és az egyik legjobban a cserkészet tetszett.”  
Nagy Niké Anna 10. osztályos tanuló, régi diákunk

Somogyi Kinga és Köntös Réka összeállítása

Családi zarándoklat egy őszi napon
Úton vagyunk…

Otthonról az iskolába, iskolából haza vagy a 
nagymamánkhoz. Vasárnap a templomba in-
dulunk. Meglátogatjuk a barátainkat. Bármerre 
is lépünk, úton vagyunk. Minden út mást ad – 
általa változunk. 

A természetben járva megcsodálhatjuk az er-
dők, mezők szépségét, változását. A szeptemberi 
első túránk közel 70 lelkes kicsit és nagyot ve-
zetett a város központjából a Mecsek-kapun át 
az őszi erdőbe. Ovisoktól a nagyszülőkig együtt 
gyönyörködtünk a táj szépségében a Francia 
emlékműtől letekintve. A Dömörkapunál együtt 
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termekben és áruházakban. Azt mondanám, 
hogy az adott időben az egész világon legyen 
egy pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a 
zene élvezéséhez. Valószínűleg tudomásuk van 
arról, hogy néhány éve egy kongresszusunkon 
Párizsban Witold Lutoslavski, a nagy lengyel ze-
neszerző javasolta, indítsunk mozgalmat, amely 
harcol az embernek a csendhez való jogáért. Azt 
szeretném, ha a csendnek e perceit követően ut-
cákon, minden gyárban, otthonban, koncertte-
remben és operaházban megszólalna a zene. Az 
előző napok eseményeinek elő kell készítenie a 
csúcspontot, a zenei világnapot.

Kérem Önöket, tegyenek meg mindent ezen 
esemény érdekében, mely nemcsak a zene, ha-
nem a világ számára is fontos.”

 (internetes forrás: www.parlando.hu)

„A zene világnapján az oviban voltunk gitároz-
ni. Nagyon jó volt. Eljátszottuk a Megismerni 
a kanászt című duót, Zsuzsa néniék és Julika 
néniék pedig furulyáztak. Az ovisoknak nagyon 
tetszett. A Csengő csoport énekelt a műsor végén. 
Remélem, jövőre is átmehetünk hozzájuk.” 

Leutsch Izabella és Pataki Dóra, 3.a

Zenekarunk Bükkösdön koncertezett
Idén az a megtiszteltetés ért minket, hogy meg-
hívást kaptunk a bükkösdi templom első adventi 
koncertjére. A felkérést nagy izgalommal fogad-
tuk. Hosszas gyakorlás után nov. 30-án útra kel-
tünk, és meg sem álltunk a helyszínig. Néhány 
kedves szülő és nagyszülő szállított minket, amit 
ezúton is köszönünk! A hideg ellenére nagy 
sikerrel adtuk elő Haydn Divertimento című 
művét a közönséggel teljesen telt templomban. 
A koncert után a helyiek forró teával és friss ka-
láccsal kedveskedtek nekünk. Szép advent első 
vasárnapja volt. Reméljük, még sok ilyen lehető-
ség lesz zenekarunk életében.

Zsuzsa néni

Szeresd a zenét!… avagy 
Keresd a Zenéd!
Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy nem 
szereti a zenét. Nem hittem a fülemnek. És neki 
sem. Azt gondoltam, vagy saját magát nem 
ismeri még eléggé, vagy olyan kevés részével 
találkozott a megszámlálhatatlanul sokszínű 
zenei világnak, hogy eddig nem találta meg a 
neki tetsző stílust.

Ma azt válaszolnám: – Gyere, keressük meg 
a te zenéd.

Biztos, hogy megtalálnánk. Nehezen tudom 
elképzelni, hogy van olyan ember, akivel még 
soha nem fordult elő, hogy elkezdett ritmus-
ra járni a lába egy jó tánczene hallatán, vagy 
önkéntelenül dudorászott volna, amikor senki 
sem hallja. Akár van hangja, akár nincs.

Így hát zenét hallgatni, megismerni és befo-
gadni soha nem késő. Ugyanúgy, ahogy sosincs 
késő valami újba kezdeni. Munkahelyet, iskolát 
váltani, másik városba költözni, Istenhez utat 
találni, magunkat megismerni.

A zene (legyen bármilyen műfaj, stílus, éne-
kelt vagy hangszeres, pop-rock, funky vagy 
opera) olyan titkos erővel bír, ami behatol az 
elménkbe, szétárad a testünkben és a legutolsó, 
legkisebb sejtünkhöz is hozzáad valamit észre-
vétlenül, amitől a lelkünk tisztább, a szívünk 
erősebb lesz.

Teri néni

Zenél a suli…
Tanévkezdő zene(bona)

A tanév első fele igen gazdag volt zenei prog-
ramokban. 

A zene világnapján hangszeres és kórusos 
gyerekek zenéltek, énekeltek az iskola több 
pontján és az óvodában, megörvendeztetve 
minden arra járót. Az óvodai szereplésről két 
ifj ú gitáros élménybeszámolóját olvashatjátok 
az újságban. Tanári hangversenyt is tartottunk 
ezen a napon, mely ismét jó hangulatú, szép 
koncert volt. Ráadásul, aki tudott válaszolni 
Sziszi néni zenei műveltséget igénylő kérdése-
ire, annak nem csak a füle örülhetett a koncer-
ten, hanem a pocakja is…

Zircen járt az iskola zenekara. Hogy milyen 
alkalomból, azt Pallagi Teri néni és egy zene-
kari tag, Nagy Nikolett beszámolójából tudhat-
játok meg. 

Megrendezésre került a Szent Cecília hang-
verseny, és az adventi koncerten is szerepel-
tünk. 

Az ősz más egyéb zenebonát is tartogatott 
mindnyájunk számára. Az iskolában és a Leőwey 
Gimnáziumban zajló felújítások, építkezések né-
pes ritmusszekciót szólaltattak meg. Kalapácsot, 
betonkeverőt, különféle felvonószerkezeteket 
és fúrókat. Utóbbiak közül az egyiket hiányolni 
fogjuk. Hosszan kitartott „A” hangjához akár 
hangolni is lehetett… A munkálatokról így ír-
hatna reklámjában az építkező:

Fúrok és faragok,
hegesztek, ragasztok,
cementet keverek,
friss betont dagasztok,
festek és szögelek,
tömítek, tapasztok, 
a fuvolateremben
vízforrást fakasztok.

Szabó Anikó

Pszt! Csendet kérünk!
„A zene a csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi 
a kifejezhetetlent .”

(A. Huxley)

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdemé-
nyezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a 
zene világnapjának nyilvánította . Mindez 1975-ben 
történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon 
különös fi gyelmet szentelnek annak a csodának, amit 
zenének hívnak . Yehudi Menuhin 1975-ben az 
ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsban töltött be 
elnöki tisztet, és így hívta életre a zenei világna-
pot. Az első világnap tiszteletére írott köszön-
tőjéből idézünk:

„Október 1-jén az emberek legmélyebb érzé-
seiket és legszebb reményeiket juttatják majd 
kifejezésre. Szavakkal már nagyon sokszor 
visszaéltek, különösen a korunk társadalmá-
ban egyre növekvő tudatlanság következtében. 
A zene azonban továbbra is módot ad arra, 
hogy az emberek ma is megértsék egymást, 
amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távo-

labb állnak, mint valaha, de megerősödve ke-
rülnek előtérbe azok az örök értékek, amelyek 
mindig részét képezték bármely nép minden 
művészi megnyilvánulásának.

Az igazság, ami a világ minden népművésze-
tében, zenei stílusában ezernyi színben mutat-
kozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy 
egyetértésre jussunk egymással. Arra szeret-
nék buzdítani minden várost, falut és országot, 
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen 
a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, 
rádióműsorokban szólalnának meg régi és fő-
ként mai művek, hanem spontán megnyilvá-
nulásként utcákon és tereken is muzsikálnának 
énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komoly-
zene legjelentősebb előadói.

 Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet a 
csendnek szentelnénk mindenütt a világon, 
a gondolkodásnak, a hallgatásnak és az elmé-
lyedésnek. A zenének a zaj antitézisének kelle-
ne lennie, mégis sokszor arra használják, hogy 
kellemetlen zajokat fogjon fel a gyárakban, ét-
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sok fi nomságot szedtünk össze szobáinkban 
pár perc alatt szecskáztatóink számára, amiről 
még mi magunk sem tudtuk, hogy léteznek. 
Közösségünket szintén jól összekovácsolta, 
hogy általunk írt és rólunk szóló dallal kellett 
készülnünk a szecskaavatóra, amiben megfo-
galmazhattuk az eddigi idő alatt szerzett közös 
élményeinket. 

Ez a délután a nevetésről, egymás különleges 
képességeinek megismeréséről és a szecskákról 
szólt. Most, hogy enyhe halláskárosulást okoz-
tunk a felsőbb éveseknek és nevelőinknek a 
csodás énektudásunkkal, valamint bebizonyít-
hattuk kreativitásunk és hiányos tudásunk léte-
zését, büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy 
a Ciszterci Nevelési Központ kollégiumának 
becses tagjaivá váltunk. 

Foster Dorka
(Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Kollégiumi napok – Önvédelmi előadás
Október közepén szervezte meg intézményünk 
az Őszi Kollégiumi Napokat.

Különböző programokon vehettünk részt, 
pl. elsősegély oktatáson, színházi előadáson, 
kulisszák mögé nézhettünk, egészséges ételeket 

kóstolhattunk, néhány önvédelmi gyakorlatot 
is elsajátítottunk.

Az önvédelmi előadás keddi napra esett. 
Késő délután kimentünk a sportpályára, ahol 
három rendőrtiszt várt bennünket. Beszéltek 
az önvédelem fontosságáról, hogy mennyi ve-
szély és rossz szándékú ember van az utcákon. 
Elmondták, hogy bárhol, bármivel védekezhe-
tünk a támadónk/támadóink ellen, és bátorítot-
tak bennünket, hogy ha - ne adj’ Isten - ilyen 
helyzetbe kerülünk, adjunk esélyt magunknak, 
és vegyük fel a harcot, hiszen aki meg sem pró-
bál védekezni, az máris vesztett.

Hogy ez az oktatás ne legyen unalmas és szá-
raz, a gyakorlatban is bemutatták azokat a fogá-
sokat, amit hasznosíthatunk egy ilyen szituáció-
ban, hogy lehetőségünk legyen a menekülésre.

Rengeteg történetet meséltek, szívesen vá-
laszoltak bármilyen kérdésre, és a szituációkat 
gyakorlatban is megerősítették. Izgalmas és ön-
bizalom-növelő volt ez a bemutató.

A végén úgy köszöntek el tőlünk, remélik, 
soha nem kell alkalmaznunk ezeket a fogásokat 
a gyakorlatban!

Összességében jól telt ez a délután, hiszen sok 
új hasznos ismerettel gazdagodtunk. A komoly 

Szecskaavató a kollégiumban
Nevetni jó dolog. Hangosan hahotázni, vihog-
ni, kuncogni vagy csak csendben mosolyogni. 
A hangerő fokozásával pedig egészen hatásosan 
az agyára lehet menni kollégista társainknak. 
De adódnak alkalmak, mikor kevésbé tudjuk 
értékelni a mókás helyzeteket, hisz akin min-
denki nevet, azok mi magunk vagyunk. Nem, 
nem arra gondolok, mikor leesik valaki a lép-
csőn, kiesik egy illető cipője az ablakon, vagy 
fürdés közben ellopják a törölközőjét, hanem 
mikor eljön a várva várt szecskaavatónk ideje. 

Az idei avató fenomenálisan sikeredett. 
Nem is igazán nekünk, kilencedikeseknek, 
sokkal inkább Hobbitoknak, Katicáknak, Cir-
kuszi artistáknak és Szuperhősöknek szervező-

dött ez a délután. Minden csapatból két em-
bernek kellett írnia egy verset csupa olyan szó 
felhasználásával, amit több mint valószínű, 
hogy soha az életben nem fogunk tudni egy 
kerek mondatba foglalni. Az önként vállalko-
zók megcsillogtathatták énektudásukat, eléne-
kelve egy olyan számot, amit csak ők hallottak, 
mi hallgatók pedig csak a zene egyéni és sajá-
tos verzióját élvezhettük. Egészen hasznos in-
formációkkal szolgált számunkra ez a délután. 
Megtudhattuk, hány szekrény található kollé-
giumunk folyosóján, rádöbbentünk, hogy ha 
bekötött szemmel etetjük meg a másikat jog-
hurttal, egészen jó kis arcpakolást kap az ille-
tő. Párhuzamot vontunk a szemi-konzervatív 
replikáció és a kollégiumi élet között, és olyan 

Kol(l )ibri
Fejezetek kollégistáink életéből

 2015. Január
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Kiállítás: Anatólia csodái
Mánfai György fotóművész Anatólia csodái 
című kiállítását 2014. október 13-tól tekinthet-
tük meg Ifj úsági Galériánkban.

Vendégkönyvünkből idézünk:

„ Nemcsak művészet és tudás, türelem is az al-
kotás.” (Goethe)

„Lenyűgöznek a világ csodái, a sok színes portré, 
kép, mely szinte életeket világít meg. Sok szeretet-
tel gratulálok”

S. Bogáthy Zsuzsa

Istenes versek szavalóverseny
Mint minden évben, az idei Istenes versek 
szavalóverseny is nagyon jó hangulatban telt. 
A versenyzők száma jóval meghaladta a húsz 
főt. Nemcsak a CNK kollégiumából indultunk 
sokan, de a különböző pécsi kollégiumokból is 
szép számmal érkeztek fi úk-lányok vegyesen. 
Mint már megszoktuk, ez évben is két verssel 

kellett készülni. Kötelező versként Pete László 
Miklós Emmauszi dal című versét szavaltuk el. 
A szabadon választott versek idén is nagyon 
változatosak és sokszínűek voltak.

Idén is szakmai zsűri előtt mutathattuk meg 
tehetségünket, melynek elnöke, Vidákovics 
Szláven színművész, valamint a zsűri tag-
jai, Vlasits Barbara színművésznő, kollégiu-
munk képviseletében pedig Vali néni egyaránt 
nagyon segítőkészek és türelmesek voltak. 
A verseny végén meg is dicsértek bennünket 
az ügyes versválasztásért, és a jövőre nézve sok 
építő jellegű kritikával láttak el bennünket. Ve-
lünk együtt izgultak. A szünetben lehetőségünk 
nyílt üdítő és pogácsa mellett felfrissülni, majd 
pedig a számunkra legizgalmasabb rész, az 
értékelés következett. Az erős mezőnynek kö-
szönhetően három 1., egy 2. és kettő 3. helyezés 
született, valamint két különdíjat is kiosztottak 
a szavalók között. A zsűri tagjai felajánlották, 
hogy akár személy szerint, külön is szívesen ér-
tékelik a szavalókat. Az oklevél mellett értékes 
jutalomkönyveket kaptunk. Kollégiumunkból 
többen is szép helyezést értek el, Pozovec Mária 
Dorothea különdíjas, Erdősi Szabina második, 
Soós Anna és Farkas Veronika első helyezést 
értek el. Köszönjük szépen tanárainknak a fel-
készítést és a kollégiumnak a lehetőséget, hogy 
idén is együtt élvezhettük az Istenes versek sza-
valóversenyt!

Erdősi Szabina
 (Szent Veronika csoport)

Szentivánéji álom
Képzeljünk el egy nálunk felsőbbrendű hatal-
mat, aki irányít minket, aki befolyásolja érzé-
seinket, aki megmondja, kibe szeressünk bele, 
aki megmutatja, mi a jó, s mi a rossz, aki tulaj-
donképpen korlátozza szabad akaratunkat! Hát 
pont ilyen Oberon és Titánia. A tündérvilág két 
uralkodója olyan, mint a görög mitológia el-
képzelt istenei. Veszekednek, haragra gyúlnak, 
lángra lobbannak. Azonban ennek nem mindig 
lesz jó vége. Az embernek kell, hogy lélekben 
szabad legyen. Hisz láthatjuk, mi történik, ha 
más irányít minket. Teljes káosz! Lysander, ki 
Hermiába szerelmes, beleszeret Helénába, és 

mondanivalót a humoros hangnem enyhítette, 
ezért nem volt unalmas.

Úgy gondolom, tényleg hasznos dolgokat ta-
nultunk, és szívből kívánom mindannyiunknak, 
hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe az életünk 
során!

Aladics Réka
(Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Ciszterci vetélkedő 
Az Őszi Kollégiumi Napokon csapatunk, amely 
3 kilencedikes leőweysből állt, a Ciszterci vetél-
kedőn vett részt. Az iskolában nem tanulunk 
a ciszterciekről, ezért nem sok jót jósoltunk 
magunknak a vetélkedőt illetően. A feladatsor 
megoldásához egy videót vetítettek le nekünk.

Mivel mindennek van előnye is, nagyon sok 
mindent megtudtunk a rendről. Rengeteg ér-
dekes dolgot tanultunk, és még élveztük is ezt. 
Megismertük a ciszterci nővérek néhány foglal-
kozását, például a mézkészítést. Felelevenítet-
tük jelmondatukat: Lángolj és világíts! 

A feladat megoldása közben jól szórakoztunk, 
sokat nevettünk. Lehet, hogy nem értünk el jó 
helyezést, de ez egy lökést adott ahhoz, hogy jö-
vőre is jelentkezzünk, és jobban teljesítsünk.

Dobos Dóra, Griezer Fanni
(Szent Veronika csoport)

Elsősegély
Egy átlagos kollégiumi nap volt, amit a men-
tőorvos érkezése szakított félbe. Nem történt 
semmilyen baleset, csupán elsősegély előadás 
volt a kollégista lányoknak. Dr. Sárdi Ferenc 
egy több órás interaktív előadás keretében ve-
zette be a kezdőket az elsősegély világába, vagy 
éppen felfrissítette a gyakorlottabbak emléke-
zetét. Elmagyarázta a fontosságát az idejében 
elkezdett újraélesztésnek, felhívta a fi gyelmün-
ket az angol mondással is: „wrong fi rst aid is 
better than no fi rst aid”, vagyis a rossz elsőse-
gély is jobb, mintha nem lenne elsősegély. Bár 
ilyen szűk időkeretben nem lehet mindent el-
mondani, érintettünk minden „életbevágóan 
fontos” témát. Akinek ennyi nem lenne elég, 
még mindig ott van a Nagy Lajos Gimnázium-
ban megtartott elsősegély szakkör csütörtö-
könként, ahova már második éve járok, és még 
mindig tudok újat hallani.

Pozonec Dorothea
(Szent Bernát csoport)

„Wrong fi rst aid is better than no fi rst aid.”
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tartozom érte, hogy megmutassam neki a jobb 
utat. Ez nekem gyakran nehéz, könnyen befo-
lyásol mások véleménye. Nagyobb társaságban 
ritkán merek szólni bármiért is. Gyakran nem 
merem felvállalni a véleményem, mert félek, 
hogy elveszítek egy barátot. Bár a kapcsolatai-
mat is minősítené, ha emiatt megszakadnának. 
Akkor ők nem is velem, csak az egyik részem-
mel barátkoznak.

Egy igazán szoros barátságban nem kell attól 
félnem, hogy a véleményem kimondása vagy a 
hitem vállalása miatt megszakad. Ugyanígy 
Jézus sem hagy el soha, bármivel is bántom 
meg. Ő mindig ad új lehetőséget. Ha az összes 
barátom itt hagyna, Ő akkor sem mozdulna 
mellőlem. Sőt, még egy örök barátot adott ne-
kem, akit én csak nemrég fedeztem fel igazán. 
Ő az őrangyalom. És rájöttem, hogy ő nem csak 
úgy van mellettem, hanem szeret is. 

SZ. K. (Szent Bernát csoport)

A nyalóka
Borongós őszi délután volt. A fekete felhők 
mogorván takarták be az eget, s a nap csak 
időnként integetett ki sugaraival a sötétség 
mögül. Kevésbé költőien megfogalmazva: po-
csék idő volt.

Kedvenc elfoglaltságom – egy egyébként 
is borzalmasan nehéz napon – ilyen időjárás 
kíséretében kórházba menni. Szinte feldob 
a sok beteg, krákogó, fuldokló, fantasztikus 
kislábujjkörömkosz-rákban szenvedő ember. 
Órákig ücsöröghettem egy fülledt váróterem-
ben, ahol még a falak is engem bámultak. Fe-
nomenális életérzés! Kicsit szégyelltem magam, 
hogy másoknak eltört a keze, kifi camodott a 
bokája, leesett a feje és hasonló problémái vol-
tak, nekem meg csak egy sima, egyszerű, ked-
ves kis szálka ment a körmöm alá. Úgy döntöt-
tem, hogy hirtelen idegbajt kapok és üvöltve 
kirohanok a váróteremből, de aztán rájöttem, 
hogy ez nem lenne a legerkölcsösebb cselekedet 
tőlem. Így inkább csak ültem és tűrtem. Velem 
szemben egy idős nagymama ült, aki holtsá-
padt volt az aggodalomtól. Ölében kis unokája 
sírdogált halkan, feje be volt kötve. Nyilván ő 
is nekiment egy szekrénynek, mint én szoktam. 

Mellettem egy szőrös, dagi bácsika ült, aki cso-
dálatosan aromás illatokat árasztott magából, 
és ottléte alatt nagy csámcsogás közepette leg-
alább hat szendvicset fogyasztott el. Másik ol-
dalamon egy betegesen sovány kislány ült, aki 
plüssmackóját szorongatva várt türelmesen. 
A sarokban egy idős úr horkolva szundikált. 
Mindenki hallgatott. Csak a kisbabák keserves 
sírásától visszhangzott a helyiség. A várakozók 
feszültek voltak, türelmetlenek és elegük volt 
mindenből. Rémes volt az egész légkör. Kezd-
tem azt hinni, hogy ez a nap örökké fog tartani. 
Majd hirtelen belépett egy kövérkés, rövid hajú, 
pufók arcú hölgy. Mögötte két apró gyerek, az 
egyik kislány, a másik kisfi ú. Vidáman becsör-
tettek, majd az anyuka letottyant egy székre. 
Mindenki őket nézte. A kislány álomszép volt. 
Mint egy angyal. Szőke, göndör fürtjei beterí-
tették vállát, kék szemei olyanok voltak, mint a 
virágok, apró, vaskos lábaival csetlett-botlott, 
körbe-körbeforgott, és fodros szoknyája harang 
alakot formált vékony kis teste körül. A fi úcska 
morcos tekintettel fi gyelte húga ügyetlen moz-
dulatait, majd megelégelte, erősen megragadta 
és leültette egy székre. Ő is mellé ült, és elkez-
dett körbenézni a teremben. Bámulta egy da-
rabig a szőrös bácsikát, majd engem. Aztán a 
velem szemben ülő kislányt. A bekötött fejűt. 
Hosszasan nézte a nyalókát a kezében. Nyalóka. 
Az a bizonyos valami, ami neki csak ritkán ada-
tott meg, a kislánynak pedig bármikor. Látszott 
rajtuk, hogy szegények lehettek, ruhájuk ócska 
volt, a fi ún lógott a hatalmas ing, szandáljának 
szakadt tépőzára verdeste vékony bokáit. Oda-
fordult anyjához, könyörgő szemekkel ránézett, 
és így szólt:

– Anya! Kérlek, vegyél nekem egy nyalókát! 
Kérlek szépen Édesanya! Olyan jó fi ú voltam 
mostanában. Talán attól gyorsabban be is 
gyógyul a sebem.

Csak akkor vettem észre, hogy térdén kötés 
volt.

Anyjának megtelt a szeme könnyel, moso-
lyogva ránézett kisfi ára, és alig hallható hangon 
ezt mondta:

Demetriusszal szintén ugyanez történik. A da-
rab végére azonban minden konfl iktus megol-
dódik. Ez egy vígjáték, és sokat nevethetünk az 
előadáson. Ott van például Zuboly kicsit hosz-
szúra sikeredett haldoklása, a mesteremberek 
közjátéka. Ebből látszik az is, hogy mindenki 
csak azt tegye, amihez ért! Az asztalos legyen 
asztalos, az ács maradjon ács! Ez így is van 
rendjén. A szórakoztató, vidám, komikus je-
lenetek mögött komoly mondanivaló húzódik 
meg. Ha vallási szempontból nézzük, akkor az 
irányító, a felsőbbrendű: Isten. Azonban ő csak 
egy. Ő nem befolyásol, hanem szeret. Ennyire 
egyszerű. Attól ilyen bonyolult az egész. Neki 
nincsen egy kis Puck nevű szolgája, aki majd 
mindent elintéz. Isten a szíveden keresztül pró-

bál beférkőzni az életedbe, de van választásod. 
Sokkal egyszerűbb helyzetben vagy, mint a tör-
ténet szereplői. Velük azt tesz Oberon és Titá-
nia, amit akar. Te azonban választhatsz: vagy 
átadod magad az ő akaratának, és boldog, teljes 
életet élsz, vagy pedig visszautasítod szerete-
tét. Ő nem erőszakoskodik, hanem fi noman, 
lágyan ajánlja fel segítségét. Ha nem Istent vá-
lasztjuk, az csak azért van, mert félünk. Félünk 
felismerni önmagunkat Isten által. Mert csak 
Ő segíthet. Ha rábízod magad, nem kell félned, 
hogy Lysanderhez hasonlóan másba szeretsz, 
mert Ő tudja, mi az, ami igazán jó neked. 

Soós Anna
(Szent Bernát csoport) 

Így írunk mi…
Barátság
Ha meghallom ezt a szót, vidám és szép emlé-
kek, kedves arcok öntik el az agyam. 

Sorolhatnám a vicces, kedves vagy őrült 
történeteket, amikor mindenki boldog, min-
den rendben van. Tökéletes jelenetek. De ezek 
csak kiragadott részek lennének, nem látszana 
az egész. A vidám percek fontos részei a ba-
rátságaimnak, de nem csak ez a lényeg. Ezek-
hez hozzátartoznak a komoly beszélgetések, 
a veszekedések és a nehéz döntések is. El kell 
mondanom, amit gondolok, akkor is, ha félek a 
következményétől. 

Nyolcadikban volt egy barátnőm, aki Győrbe 
ment gimibe, ezért nagyon ritkán találkoztunk. 
A szülinapja környékén meghívtam hozzánk, 
előre vártam a találkozást. Még meglepetés 
tortát is sütöttem. De az utolsó este lemondta, 
mert a családja kitalált valami más programot. 
Csalódott voltam, szomorú, és ott álltam egy 
egész tortával. De soha nem mondtam el neki, 
úgy gondoltam, nincs értelme, csak szomorú 
lenne. Egyre kevesebbet beszéltünk, most már 
alig tudunk egymásról. 

Van egy karkötőm, amire az van írva: Mit 
tenne Jézus? Most már igyekszem ezt átgondol-

ni, és helyesen dönteni a nehéz helyzetekben. 
Jézus a legtökéletesebb barát akar lenni mellet-
tem. Ő szeret a világon a legjobban, annyira, 
hogy mindenhová elkísér. Bármit megtenne 
értem. Sőt, már a legnagyobb áldozatot is meg-
hozta a barátságunkért, meghalt értem, helyet-
tem. Jézus nem olyan barát, aki mindig helyesel 
és nekem ad igazat. Ha nem ért egyet a tette-
immel, megmondja a véleményét, és a jó útra 
akar terelni. Néha vissza is beszélek Neki, mert 
azért sem akarok arra menni. Jézusnak földi 
életében sem voltak mézes-mázas, felhőtlen ba-
rátságai. A tanítványainak gyakran keményen 
megmondta, mit gondol. Például amikor Péter 
azt mondta: „Uram, ez nem történhet meg ve-
led!”, Jézus így válaszolt: „Távozz tőlem, sátán! 
Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival 
törődsz, hanem az emberekével.” Ezt azért nem 
lehetett könnyű feldolgozni. Biztos a farizeusok 
sem örültek, mikor viperák fajzatának nevezte 
őket. Pedig azért mondta, hogy megértsék és 
megtérjenek, hiszen Ő mindenkit ugyanúgy 
szeret, a farizeusokat is.

 Az igazság néha fáj, de ha igaz barát akarok 
lenni, nem félhetek attól, hogy jelezzem a ba-
rátomnak, ha valami nem jó. Sőt, felelősséggel 
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Víz alatt
Háborgó tengeren sodródom, ments meg   
    Mesterem!
Elfáradtam, megterheltek, félek, hogy elveszem
Nincs Rajtad kívül senki, aki ismerné lelkemet
Tarts meg kérlek, míg fújnak a nagy szelek
Víz alá merülve várlak
Szívem áldozata engedelmesség
Követem Uram jó példádat
Hordozom szövetséged jelét

Betölteni jövök minden igazságot
Amint kérted, egy életen át
Meghalok és feltámadok, elveszek, megtaláltatok
Követni akarom Isten Fiát.
Víz alá merülve nézlek
Elutasított egy bolond világ
De engem Isten szeretete éget
Te vagy bennem a Világosság.
Meghalok bűneimnek, feltámadok a Krisztusnak
Szellem által született vagyok
Új tömlője leszek az új bornak
Minden régit elhagyok

Víz alá merülve hívlak
Több van itt velem, mint próféták vagy emberek
Szívem kőtábláira felírtad
Elmúlhatatlan szent igéidet
Mikor ömlik az eső, és eljön az árvíz
Kősziklám, erős Váram légy nekem
Ezentúl csak Te irányítsd
Megbukott, kisiklott életem

Víz alá merülve kérlek
Vigyázz rám, őrizd sorsomat
Tedd, hogy legyek örökké Veled
Menjek arra mindig, merre vagy.

Kovács Kíra, gimnazista 
(Szent Veronika csoport)

Hová tűnt Egér Elemér?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kicsiny 
ház, abban élt Cirmos Cecília és Kutyus Kriszta. 
Minden reggel elmentek az állatiskolába. Az 
osztálytársaikat így hívták: Bárány Berci, Egér 
Elemér, Zebra Zoli. Soha nem hiányoztak az is-
kolából, ezért a tanító meg is dicsérte őket.

Egyszer váratlan dolog történt. Mindenki be-
ért időben az iskolába, csak Egér Elemér nem. 
Az osztálytársak elmentek Egér Elemér szülei-
hez, de ők is úgy tudták, hogy elindult gyerme-
kük az iskolába. Másnap elindultak megkeresni. 
Elöl ment Zebra Zoli és Bárány Berci. Mögöttük 
ment Cirmos Cecília és Kutyus Kriszta. Egyszer 
csak egy félelmetes sötét erdőbe értek. A négy 
osztálytárs nagyon megijedt. Hirtelen huhogást 
hallottak. Suhogás és huhogás, és a fák között 
repült a Bölcs Bagoly. Megkérdezték tőle, mer-
re látta Egér Elemért. Azt mondta, hogy az is-
kolaudvaron ült egy padon fél órával ezelőtt. 
A gyerekek visszamentek az iskolába, tűvé tettek 
mindent, de nem találták. Ekkor arra lettek fi -
gyelmesek, hogy jön két lábon egy sajt. A bará-
tok először megijedtek, de amikor a sajt alól ki-
jött Egér Elemér, nagyon elcsodálkoztak. Elemér 
tanulás helyett ette a nagy sajtot.

A tanító néni örült, hogy meglett Egér Elem-
ér, de azért szidást is kapott az egérke, hogy 
tanulás helyett sajtot rágcsált. Ha Egér Elemér 
nem sajtot evett volna, az én mesém is tovább 
tartott volna.

Nagy Krisztina 5.b

Király volt a kirándulás
Király volt a kirándulás,
Kevés volt a dulakodás,
Sok volt a játék, kacagás,
Jó idő volt, nem volt vacogás!

 Vida Péter 4.b

– Drágám! Nincs nálam annyi pénz, hogy 
mindkettőtöknek tudjak venni. Félre kell 
tennünk, különben nem marad buszjegyre.

– De ez nem ér! Évi nem is kért nyalókát. 
Elég, ha csak nekem veszel. Kérlek Anya!

– Na, jó. De azért a húgodnak is adjál 
majd belőle!

Az anya sóhajtva előkotort a zsebéből száz fo-
rintot, és odaadta fi ának. A kisfi ú nagy boldo-
gan elrohant vele, és egy perc múlva már jött is 
vissza nyalókával a szájában. Nevetve mutatta 
húgának, hogy mit kapott, majd elszaladt. Évi 
ránézett anyjára, aztán a nyalókára testvére 
szájában, ismét anyjára, majd újra a nyalókára, 
és keservesen zokogni kezdett. Mindenki őket 
nézte. Minden megállt. A bekötött fejű lány 
abbahagyta a sírást, a nagymama már nem az 
unokáját fi gyelte, hanem a családot, és még a 
sarokban horkoló férfi  is felébredt álmából. 
A kisfi ú arcáról eltűnt az elégedett vigyor, és 
meredten nézte zokogó húgát. Hirtelen csönd 
lett. Mintha nem is emberek ültek volna ott, 
hanem szobrok. Aztán megmozdult valaki. 
A mellettem ülő sovány kislány volt az. Erőt 
vett magán és fölállt. Vékony lábain inogva 
lépkedett a számára idegen lány felé, aki még 
mindig cipőjét áztatta könnyeivel. Egészen 
közel ment hozzá. Évi kivörösödött szemekkel 
felnézett. Egy darabig nézték egymást. Nem 
szóltak semmit. Aztán a kislány belefektette 
plüssmackóját Évi ölébe, és visszabotorkált a 
helyére. Ő megtörölte könnyáztatta szemeit, 
csodálkozva nézte a mackót, megsimogatta 
barna bundáját, és hálás szemmel nézett visz-
sza a lányra. Mindenki megdöbbenten, visz-
szafojtott lélegzettel várta, mi lesz. A kisfi ú 
odalépett testvéréhez. Bűnbánó tekintettel rá-

nézett, szorosan átölelte, és neki adta az egész 
nyalókáját. Az anyuka boldogan felnevetett és 
megcirógatta gyermekeinek göndör fürtjeit. 
Én csodálattal néztem a mellettem ülő vézna 
kislányra, aki már nem szorongatott kezében 
semmit.

– Neki adtad a mackódat? – kérdeztem tőle.
– Még kiskoromban kaptam édesanyám-

tól. Mindig magammal vittem mindenhová- 
válaszolta.

– Akkor miért adtad neki?
– Mert nagyobb szüksége volt rá, mint ne-

kem.

Mosolyogva néztem a lányra, és éreztem, hogy 
már az én szemem is kezd megtelni könnyel. 
A teremben mindenki megváltozott. Az em-
berek elkezdtek mosolyogni. A nagymama 
kipirult arccal magához húzta kisunokáját, és 
simogatva vigasztalta. A dagi bácsi elővett egy 
doboz süteményt, és mindenkit megkínált vele. 
Kedves, horkolós barátunk kitörölte szeméből 
az álmosságot, nagyot ásított és elkezdett be-
szélgetni a mellette ülővel. A terem visszhang-
zott a két testvér kacajától. Mindenkit átjárt a 
boldogság. Még a nap is előbújt a felhők mögül, 
és ragyogóan besütötte a helyiséget. Gyönyörű 
délután volt.

Máig sem felejtettem el azt a vézna kislányt. 
Néha, amikor arra járok, mosolyogva mesélem 
el barátaimnak, milyen szép napot töltöttem a 
kórházban. Azóta bárhova is megyek, mindig 
tartok egy plüssmackót a táskámban.

Foster Dorka
Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport
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„Nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel.”
 (Teréz anya)
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Matematikai rejtvények Vönöczky Ági nénitől

Különös szorzások
Nézzük az alábbi szorzást: 48×159=7632
Ennek érdekessége az, hogy a nullán kívül 

mind a kilenc számjegy egyszer fordul benne elő.
Keressetek még néhány ilyen példát! Hány 

van belőlük összesen?

Pókok és cserebogarak
Egy kisfi ú egy dobozban összegyűjtött pókokat 
és cserebogarakat-összesen 8 darabot. Mennyi 
ebből a pók és mennyi a cserebogár, ha 54 láb 
van a skatulyában?

Értjük egymást? Nyelvi feladványok

A szeretet nyelvéről angolul, németül…
Az ünnepek kimondhatatlanul fontosak vala-
mennyi kultúrában, az Óperenciás-tengeren 
innen és túl egyaránt. Az ünneplés kiemel ben-
nünket a hétköznapok monoton körforgásából, 
és képes közösséget teremteni, akár egymás 
számára ismeretlen személyek között is. Angol, 
német egyre megy…A szeretet nyelve nem is-
mer határokat… Adri néni egy ilyen különleges 
alkalomról mesél nekünk. Találjátok ki, melyik 
ünnepre gondolt! Elő a szótárt! Na, jól feladtuk 
a leckét?!

Adri néni angol nyelvű ünnepkereső játéka 

What holiday is it?
For many people the end of November is a 
special season of the year. For them it is the 
most important holiday apart from Christmas.

On the fourth Th ursday in November 
schools, offi  ces and most businesses are closed, 
and many people make the whole weekend a 
vacation.

Th is holiday is associated with the time when 
Europeans fi rst arrived in North America. 
Th ese people (called pilgrims) travelled by the 
ship Mayfl ower. Th ey arrived at the beginning 
of a very hard winter and they couldn’t fi nd 
enough food, so many of them starved to death.

In the following summer Native Americans 
showed the pilgrims what foods were safe to 
eat, so the next winter they didn’t have to starve. 
Th ey held a big celebration to God and the 
Native Americans for that they had survived.

Th e most important part of the celebration 
is a traditional dinner which includes turkey, 
sweet potatoes and pumpkin. Now this day 
is remembered not only in the US, but many 
parts of the world. People think of their many 
blessings they can be grateful for.

If you know what we call this holiday, go and tell 
your English teacher . The following poem might help 
you, too:

Grace
Th ank you for the world so sweet,
Th ank you for the food we eat,
Th ank you for the birds that sing,
Th ank you, God, for everything.

(Edith Rutter Leatham)

Szókereső játék németeseknek
Ágota nénitől, Márton napra emlékezve
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Eredményesek voltunk
Sporthelyezések, Törő Anita néni gyűjtésében:

Diákolimpia a 2014/2015-ös tanévben 
Ciszterci Nevelési Központ 

Őszi mezei futóverseny sportágban:

II . helyezés (L3): Bleszity Virág, Földes Alíz, Gáspár Zsó� a, 
Lovász Ágnes, Nádudvary Virág 

III . helyezés (F1): Fritz László, Hammer Bálint, Imre Kolos, 
Makay Benedek, Ócsai Mátyás

III . helyezés (F3): Hardi András, Izsák Balázs, Kovács Zalán, 
Schmidt Ádám, Szabó Barnabás, Zalay Zsombor

Diákolimpia őszi csapatbajnokságán 
a 2014/2015-ös tanévben Ciszterci Nevelési 
Központ
Atlétika sportágban:

V . helyezés (F2): Bíró Bálint, Borbély Batis Gergely, Csonka Illés, 
Hardi Máté, Koós Barnabás, Kutas Botond

IV . helyezés (F3): Hardi András, Kovács Zalán, Lacza Soma, 
Schmidt Ádám, Schulteisz Ármin, Tóth Bence, Zalay Zsombor

III . helyezés (F4): Biros Máté, Deckner Máté, Farkas Dániel, 
Kürti Barnabás, Schmidt Balázs, Szabó Balázs 

IV . helyezés (L2): Kákai-Goóts Hanna, Mayer Hanna, Papp Cserne, 
Seres Lili, Takács Evelin

VI . helyezés (L3): Cano-Krommer Lúcia, Földes Alíz, Jankovics 
Hajnalka, Lovász Ágnes, Nádudvary Virág, Vecsernyés Csenge

V . helyezés (L4):  Bogyó Orsolya, Élő Zselyke, Nagy Kíra, 
Nagy Nikolett, Szeőke Ágota, Takács Valentina

• Oklevél a Ciszterci Nevelési Központ részére 
a Ciszterci Nevelési Központ által szervezett 
XI . „Mozdulj” játékos váltóversenyen elért II. he-
lyezésért.

• Gratulálunk minden kedves „Osztály-Mártonnak”, 
akik fi gyelmességükkel vívták ki társaik elisme-
rését! 

• Szívből gratulálunk Helstáb Edit és Nagy Kata néni-
nek, akik a Katolikus Pedagógiai Szervezési 
és Továbbképzési Intézet által meghirdetett 
pedagógus pályázaton kiváló dolgozatukkal 
eredményesen szerepeltek! Helstáb Edit néni 
I., Nagy Kata néni pedig III. helyezést ért el. 
Büszkék vagyunk rájuk! 

• Hálásan köszönjük zeneiskolánk valamennyi tanárá-
nak és növendékének, valamint Porvayné Buzás Inez 
tanárnőnek és a kórusok tagjainak, hogy megaján-
dékoztak bennünket adventi hangversenyükkel . 
Köszönjük óvodánk, kollégiumunk gyermekeinek, 
fi ataljainak a színvonalas műsorban való aktív köz-
reműködést!

A vicceket Szeőke Ágotának, Horváth Bendusnak és 
Hardi Andrisnak köszönhetjük .

 A plébános atya bemegy a McDonald’s-ba. 
Az eladó megkérdezi tőle: – Csokis shake? 

Vanília shake?
Mire a plébános atya: – Dicsértessék!

 A plébános atya családlátogatásra megy. Be-
csenget az egyik házhoz. Kiszól az asszony:

– Angyalkám te vagy az?!
A plébános így válaszol neki: Nem, de egy cég 

vagyunk!

 Koncert a zeneakadémián. Mikor a zongora-
művész új darabba kezd, az egyik néző odasúg-
ja a mellette ülőnek:

– Ugye ez Liszt?
– Fogalmam sincs! Majd megismerem, ha 

megfordul.

 Pistike megy hegedűórára. A zeneiskolában 
kinyitja a hegedűtokot, és meglepetten lát-
ja, hogy egy puska van benne. A hegedűtanár 
megszólal:

– Te jó ég, Pistike! Mire fogunk menni ezzel a 
puskával a hegedűórán???

Mire Pistike: 
– Az hagyján! Mire fog menni az apukám a 

bankban a hegedűvel…..!

Elszólás hittanos különbözeti vizsgára készülve

Kikérdező édesanya: Milyen vallásúak vagyunk?
Vizsgázó csemete: Római katolikus szentek… 

Elszólások töri óráról Gyula bá’ válogatásában

 Valaki szerint: „Kálmán János követői a kál mán-
is ták, Mikszáth Kálmáné pedig a lutheristák”.

 Egy meg egy az néha három: „I. Károlynak há-
rom ellenfele volt: Ottó és Vencel … és legyőzte 
a nagycsaládosokat.”

 Egy baráti gesztus: „Mátyás a déli országrész-
ben veregette vissza a törököt…”

„Zsuzsa néni, honnan van a pénzed?”

Furulyaórán történt. Zsuzsa néni termébe két 
másodikos növendék érkezett. Egyikük fi gyel-
mét nem kerülhette el az asztalon hagyott ap-
rópénz… Ami a szívén, az a száján… Semmi 
kecmec, egyenesen Zsuzsa néni felé szegezte a 
kérdést:

– Zsuzsa néni, honnan van a pénzed?
A tanár néni nem jött zavarba, és így felelt ér-

deklődő kis diákjának:
– Dolgozom, amiért fi zetést kapok.
Aprócska növendéke akár be is érhette volna 

a válasszal, de nem így történt. Őszinte megle-
pettséggel arcán tovább faggatta tanárát:

– Zsuzsa néni, te mit dolgozol?
Segítségére sietve, kis társa késlekedés nélkül 

felvilágosította:
– Tudod?! Zsuzsa néni tanít! 
És értő bólogatás helyett megérkezett a ke-

gyelemdöfés lelkes kis kérdezőnk szájából, ez-
zel egekbe repítve az aznapi furulyaóra vidám 
hangulatát:

– Tényleg?! És mit tanítasz Zsuzsa néni? 

 2015. Január
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„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! ” 
(2Kor 9,15)

Köszönjük Dékány Sixtus apát úrnak, hogy 
vendégül látta intézményünk dolgozóit tanév 
végén Zircen, és azt, hogy a ciszter atyákkal 
együtt egész évben imádkoznak értünk, a szent-
misék és gyónások, lelki programok alkalmával 
pedig közelebb visznek minket Krisztushoz. 

Köszönjük, hogy gyermekeink biztonságát 
mindennél fontosabbnak tartva, anyagilag és 
minden lehetséges módon támogatva bennün-
ket, lehetővé tették számunkra veszélyessé vált 
épületszárnyunk megerősítését, megszépíté-
sét. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
a Ciszterci Nevelési Központ nagy családjába 
tartozik és támogatta az itt folyó munkát ado-
mányával, adójának 1 %-ával. 

Köszönjük a szülőknek a gyűjtésekben való 
részvételt. A papírgyűjtésből befolyó összeggel 
a diákönkormányzatot támogatták, az Erzsébet 
napi tartós élelmiszer-, tisztítószergyűjtéssel az 
intézményünkbe járó nehéz helyzetben lévő 
gyerekeket és családjaikat ajándékozták meg.

Hálás szívvel köszönjük:
a Szülői Munkaközösségek és az alapítványok 

munkáját, az együttműködését, anyagi támoga-
tását,

a Szent Benedek Szeretetszolgálat nálunk 
szolgáló diákjainak a segítségét,

a Nőegyletnek a támogatást,
a Zöld Híd Alapítványnak a lehetőségeket és 

élményeket,
az intézményben szolgálatot teljesítő atyák-

nak a szeretetteljes jelenlétet,
Molnár Aliz doktornő és Pestiné Magyar 

Mariann védőnő munkáját és segítőkészségét. 

Külön köszönet a Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnázium testnevelő tanárainak és diákjai-
nak a teremberendezésért. Minden érintettnek 
a visszaköltözés miatti sok türelemért és segít-
ségért. 

Szálljon Isten áldása minden munkatársra, 
Késmárki Tiborné igazgató asszonyra, az intéz-
ményi részek vezetőire, a gazdasági és technikai 
dolgozókra és minden pedagógusra lelkiisme-
retes munkájukért és fáradozásaikért! 

Mert fontos a köszönet, a hála, ahogy Füle Lajos 
írja Hála című versében:

„A hálából élünk, ha élünk.
Hála nélkül mi más az élet:
szakadéknyi mély hiányérzet,
mibe az ember beleszédül.”

 Bodogán Lászlóné, Erzsike néni

Hálásan köszönjük, ha adója 1%-ával 
idén is intézményünket támogatja!

ISKOLAI ALAPÍTVÁNY
Miasszonyunk Rend „Mindenkinek Használni” 

Iskola Alapítvány
bank: OTP 

számlaszám: 11731001-20107147
adószám: 18317734-1-02

 ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
„Mindenkinek használni” Óvoda Alapítvány

bank: Szigetvári Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800111-11199733

Adószám: 18317741-1-02 

Válogatás óvodánk, iskolánk, zeneiskolánk, kollégiumunk legfontosabb híreiből

• Intézményi nyílt nap: február 11.
• Tavaszi szünet óvodánkban, iskolánkban: április 2-7.
• Az egyházmegyei zarándoklat: május 9. (intézményünk 

idén aktívan bekapcsolódik)
• CiNKe Gála a Nagy Lajos Gimnáziumban: május 14.
• Szeretettel várjuk gyermekeink hozzátartozóit a Fészek Szülői 

Közösség havi egy alkalommal tartott foglalkozásaira, 
melyek időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak.

• Közös imaalkalomra hívunk minden kedves szülőt és kollégát 
csütörtök reggelenként kollégiumunk csendes szobájába, 
7.20-7.40 között. Rövid összejövetelünkön intézményünk 
nagy családjának tagjaiért imádkozunk.i

Óvodánk hírei
• Szülői értekezlet az iskolába készülő gyermekek hozzátartozói 

számára: február 23-26. között
• Szülői fórum: Szemünk fénye – hisztis, dacos makrancos 

címmel, előadó Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató: 
március 5.

• Rózsafüzér a szülők számára: április 15.
• Játszóházzal egybekötött óvodai beiratkozás: április 21/ 22.
• Szülői értekezlet az újonnan beiratkozott óvodásaink szülei 

számára: május 13.
• Majális, év végi gyereknap az ovi udvarán családok számára: 

május 30.
• Óvodánk nyári zárva tartása: július 20 – augusztus 24.

Iskolánk hírei
• Csütörtök délutánonként 16. 30- 17. 00 között sze-

retettel várjuk leendő elsőseinket iskolakóstolgató 
foglalkozásainkra. A pontos időpontokról telefonon 
vagy honlapunkon tájékozódhatnak.

• Alsós/felsős szülői értekezlet: február 2/3.
• Felsős farsang: február 12.
• Alsós farsang: február 17.
• Iskolai jelentkezés leendő elsőseink számára: március 9-10.
• Alsós/felsős fogadóórák: április 20/21.
• Alsós/felsős szülői értekezlet: május 11/12.
• Elsőáldozás a pécsi bazilikában: május 17.
• Hetedikesek (és nyolcadikosok) vizsgája: május 18/19.

• Nyolcadikosok mestermunkája: június 8/9.
• Nyolcadikosaink ballagása: június 12.
• Évzáró szentmise (Te Deum) a pécsi bazilikában: június 16.
• Bizonyítványok leadása, beiratkozás: június 17.

Zeneiskolánk hírei 
• Kamara hangverseny: február 26. 
• Tavaszi hangverseny: április 28. 
• Szolfézs alapvizsga: május 18.
• Szolfézs évfolyamzárók: május 28-29. és június 1.

Kollégiumunk hírei
• A Magyar Kultúra Hete – Nemzet határok nélkül – Fókusz-

ban a Vajdaság: január 19-22. 
• A Magyar Kultúra Napja - Vargyas Ildikó művésztanár 

„Betyárballada” című kiállítás megnyitója: február 12. 
• Ki mit tud? – Bemutatkozunk – Kiállítás diákjaink munkái-

ból: február 12.
• „Az Út” – A francia határtól Santiago de Composteláig – 

Horváthné Csepeli Ilona előadása: február 25.
• Orbán Anci művésztanár kiállításának megnyitója: március 5.
• Bibliaismereti vetélkedő: március 19. 
• Kollégiumi ballagás: április 27.
 • „Szirén kupa” – megyei kollégiumok közötti focibajnokság: 

május 20.
• Te Deum – tanév végi hálaadó mise: Június 9.

Intézményünk programjainak időpontjával kap-
csolatban a változtatás jogát fenntartjuk . Kérjük, a 
programokról előzetesen szíveskedjenek telefonon 
vagy honlapunkon (www.cnkpecs.hu) tájékozódni . 
Megértésüket köszönjük!

A híreket Horváth Ildikó szerkesztette

Hírek, programok Akiknek köszönettel 
tartozunk…

„A hír az utcán hever.” Ott, ahol emberek találkoznak. 
A találkozás növekedési alkalom. Közösséget teremt...
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Kedves Gyerekek, tisztelt Szülők, Kollégáim!

Szeretném köszönetemet kifejezni azért a türe-
lemért, elfogadásért és együttműködésért, amit 
az előző év építkezései kapcsán tapasztaltam. 
Köszönöm, hogy mindenki türelemmel viselte 
az udvaron keresztül történő közlekedés nehéz-
ségeit, a zsúfolt termekben való tanítást, a port, 
a zajt, a lezárt udvarrészeket és az itt-ott elő-
forduló vödröket, kábeleket és minden egyéb 
zavaró körülményt. Köszönöm a segítő kezeket 
az oda-vissza költözéskor, a segítőkész család-
tagok munkáját, a szükséges eszközök vásárlá-
sát, megvarrását, felrakását, a termek díszíté-
sét, a szabadidő feláldozását mindazért, hogy 
gyorsan, gördülékenyen menjen a munka és a 
gyerekek mihamarabb kulturált körülmények 
közé érkezhessenek. Köszönöm a kollégiumi 
tantestület rugalmasságát, az átadott terme-
ket, a gyors segítőkészséget, valamint a zeneta-
nár kollégák alkalmazkodó képességét, hiszen 
többen közülük mostoha körülmények között 
tanítottak. Érezhető volt ebben a helyzetben is 
az a lelkület, melyet a ciszterci nevelési elvek is 
megfogalmaznak:  hisszük, „hogy nem béresek 
vagyunk, hanem pásztorok, ami a számon kér-
hető feletti kicsiny többletodaadást jelent. Ettől a 
kicsinytől lesz más az általunk berendezett világ, 
mindennapi életünk, környezetünk”. Ennek az 
odaszántságnak köszönhetően jó volt a nehéz 
helyzetben újra megtapasztalni közösségünk 
erejét, összefogását. Jó volt érezni a fenntar-
tó folyamatos fi gyelmét, anyagi támogatását, 
melynek köszönhetően a „C” épület nemcsak 
megerősítésre, hanem felújításra is került. Isten 
áldását kérem erre az új évre közösségünk min-
den családja és fenntartónk számára egyaránt.

Késmárki Tiborné

A Ciszterci Nevelési Központ elérhetőségei: 
címünk: 7621 Pécs, Apáca u. 23.

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

Telefax: 72/315-786
E-mail: ciszterci.nk@gmail.com

honlapunk címe: 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: Molnárné Boda Mária, Viszlai-Nagy Eszter  

(iskolai fényképek: Széll Marcell) 
Zeneiskola: Szabó Anikó

Kollégium: Huszics Tamara, Tölcsér Valéria
Nyomdai előkészítés: Tóth Gábor

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

Útravaló



Kedves Játékos!
Egy olyan társasjátékot tartasz a kezedben, amely Szent Margit életéből egy-egy kis részletet tartalmaz. Éld át Margit 
szenvedéseit és hitéből fakadó erejét te is. Ajánljuk ezt a játékot mindazoknak, akik szeretik az időt tartalmasan és 
izgalmasan másokkal együtt tölteni.

Nádudvary Gilvád 4. b

Az intézményünk védőszentjének életéről szóló társasjátékot a 4. b osztály készítette, Ancsa néni és Csilla néni segítsé-
gével. Köszönjük a csodaszép társast!

1. Pusztítás:
A tatár seregek hatalmas pusztítást 

végeztek országunkban.
Lépj vissza két mezőt!

6. Imádkozás:
A nővérek sokat imádkoztak 

Istenhez, hogy a kislány 
boldog legyen közöttük.
Lépj előre három mezőt!

3. Megszabadulás:
A tatár lovasok visszatérnek 

hazájukba, Ázsiába. 
Indulhat az újjáépítés.

Egyszer kimaradsz!

8. Szenvedés:
Margit elszomorodott, hogy az 

Üdvözítő mennyit szenvedett értünk, 
emberekért, a mi bűneinkért.

Lépj vissza egy mezőt!

10. Szeretet:
Margit mindenkit nagyon szeretett,

de legjobban Istent. Tizenkét évesen
szerzetesi fogadalmat tett.

Imádkozz el egy Miatyánkot!

7. Margitsziget:
Édesapja kolostort épített 

a Nyulak szigetére, hogy Margit 
a közelében lehessen.
Lépj előre két mezőt!

9. Adományok:
Margit ékszereit, szalagjait odaadta 
a szegényeknek, és társait is alázatos 

életre biztatta.
Dobj még egyszer!

5. Nővérek:
A nővérek megtanították olvasni, 

írni,énekelni és imádkozni. 
Erre sok időt szenteltek.

Egyszer kimaradsz!

2. Felajánlás:
IV. Béla és felesége Margit nevű 

gyermeküket Istennek ajánlják fel.
Dobj még egyszer!

4. Elválás:
Margit háromévesen 

Veszprémbe került kolostorba.
Lépj előre egy mezőt!

 Vágd ki a kártyákat!


