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BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Családok, kedves Kollégák, kedves Diákok!

Egy olyan nagy intézményben, ahol van óvoda, iskola,
zeneiskola és kollégium is, mindig történik valami. Ebbe a
nyüzsgő életbe szeretnénk betekintést nyújtani ezzel a
kiadvánnyal.

Ami most velünk történik, az pár év múlva már történelem
lesz. Visszatekinteni is könnyebb, ha van egy olyan
kiadványunk, ahol megtaláljuk a velünk történtekről az
információkat, de a mostani életünket is segíti, ha rálátunk a
tennivalókra, eseményekre.

Szerkesztői munkánkban számítunk mindenkire, aki hozzánk
kapcsolódik, akár szülőként, diákként, tanárként, vagy
technikai dolgozóként. Ciszterci identitásunk egy nagyobb
világba is bekapcsol minket, mely tovább szélesíti a
megjeleníthető információk tárházát.

Létrehoztunk egy média csapatot, akik dokumentálják az
iskolai élet eseményeit. A fotók és videók linkjeit is szeretnénk
megosztani, hogy mindenki számára könnyebben elérhetők
legyenek.

Helstáb Ákos



ZENETÁBOR
2022 AUGUSZTUS 29.-31.

Délelőttönként készültünk az Óvoda átadó ünnepségére és
a tanévnyitó Szentmisére. Délutánonként kirándultunk,
voltunk a Pécsi Állatkertben, a Tettyei
mésztufabarlangban és a játszótéren, illetve "Dottóztunk" -
Városnéző kisvonattal körbejártuk a belvárost, fagyiztunk.
Nagyon jó hangulatban telt a 3 nap, a gyerekek nagyon
ügyesen szerepeltek. A táborban 19 gyermek vett részt.
Felkészítő tanárok: Csajághy Györgyné, Barta-Vörös Ildikó,
Széll Csaba és Kátai Andrea.



ÓVODAÁTADÓ ÜNNEPSÉG
2022.AUGUSZTUS 31.

A jelenlévő vendégeket, óvodásokat, alkalmazottakat és
szülőket elsőként Helstáb Ákos igazgató köszöntötte.
Kiemelte az óvodás évek meghatározó szerepét, melyek
elengedhetetlenek az idegrendszer egészséges fejlődése
és a további évek szempontjából. Az óvodások az
óvodapedagógusokkal együtt énekekkel és tánccal
készültek erre a jeles alkalomra. Bérci L. Bernát O.Cist
zirci apát ünnepi beszédében összegezte a felújítási
munkákat. Az új épületszárny 308 négyzetméteren várja
az óvodásokat. Az óvoda megújulását 370 millió forinttal
támogatta Magyarország Kormánya.

A földszinten új közösségi tér alakult ki, orvosi és
fejlesztő szobák, egy új csoportszoba, kerékpártároló,
egyéb technikai helyiségek is létrejöttek és a
közműveket is fejlesztették. Felújították a régi
épületszárny földszinti helyiségeit és a második emeleti
fa födém cseréje is megvalósult. A csoportszobákat
átalakították, így az óvodások kényelmesebben tölthetik
mindennapjaikat a tágabb terekben. A fejlesztés a szebb
környezet által hozzájárul az intézmény kitűzött
céljához, hogy a kicsiket már első éveiktől kezdve
segítsék Isten közelségének megtapasztalásában az őket
körülvevők gondoskodásán és személyes példáján
keresztül.

Bamán megjelent cikk:
https://www.bama.hu/helyi-kozelet/2022/08/megujult-es-
kibovult-a-pecsi-ciszterci-szent-margit-ovoda

Magyar Kurirban megjelent cikk:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/kozel-engedtek-
kisgyermekeket-atadtak-pecsi-ciszterci-nevelesi-kozpont-
megujult-ovodajat

https://www.bama.hu/helyi-kozelet/2022/08/megujult-es-kibovult-a-pecsi-ciszterci-szent-margit-ovoda
https://www.magyarkurir.hu/hirek/kozel-engedtek-kisgyermekeket-atadtak-pecsi-ciszterci-nevelesi-kozpont-megujult-ovodajat


AZ 1.ÉVFOLYAMOS TANULÓK 
ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTÉSE

Felkészítő tanítók: 

Gyöngyiné Fülöp Judit, Székely Eszter, 
Vágner Ágnes, Kóborné Andocsi
Janette

Az első osztályosokat külön műsorral is köszöntötték és margitos diákká avatták őket tanítóik az
iskolai sál és nyakkendő felkötésével. A hagyományoknak megfelelően, idén is a 2.évfolyamos
tanítók és tanulók köszöntötték rövid műsorral a 43 első osztályba érkező gyermeket.

Az alkalom lehetőség arra, hogy az iskola nagy létszámából kiemelve a legkisebbeket, szűkebb
körben, személyesebb megszólítással üdvözöljük a gyerekeket. Az elhangzó versek, dalok,
mondatok nekik, hozzájuk szóltak…,végül pedig a nyakkendők, sálak felkötésével ünnepélyesen
is iskolánk tanulóivá fogadtuk őket. Az időjárás miatt a felső emeleti oratóriumi teremben
vártuk a kicsiket. A műsor időtartam kb.20 perc volt.

2022.szeptember 1.



TANÉVNYITÓ

Szeptember 1-jén a pécsi Székesegyházban, Veni Sancte-val kezdődött a Ciszterci Nevelési
Központ általános iskolájának 16. tanéve. A szentmisét Berecz Tibor atya, az intézmény lelki
vezetője mutatta be.

A szentmisét követően Helstáb Ákos igazgató köszöntötte a diákokat, kollégákat, szülőket és az
előttünk álló feladatokhoz Isten áldását kérve megnyitotta a 2022-2023-as tanévet.

2022. szeptember 1.



KOLLÉGIUM – VENI SANCTE 2022. Szeptember 7.



KISBOLDOGASSZONY ÜNNEP AZ 
ÓVODÁBAN

2022. szeptember 8.

Kisboldogasszony ünnepén idén is
megemlékeztünk Szűz Mária
születésnapjáról. A gyerekekkel közösen
a Zárdatemplomunkban énekszóval és
virággal köszöntöttük égi Édesanyánkat.



CSALÁDI NAP
2022 SZEPTEMBER 10.

Szeptember tizedikén két helyszínen – az iskolában és az óvodában – zajlott a hagyományos családi napunk. A résztvevők
harminc állomáson vehettek részt különféle programokban. Voltak kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak,
társasjátékok kicsiben és nagyban, lövészet íjakkal és légpuskákkal, pónilovaglás és kincskeresés is. Bemutatkozott
intézményünk zeneiskolája, akik az újonnan épült óvodai aulában szórakoztatták az érdeklődőket. Nagy sikere volt a szülői
munkaközösség által támogatott büféknek, egészségsaroknak is. Az érdeklődők vezetés mellett tekinthették meg a
Zárdatemplomot és az oratóriumot. Sokan vettek részt a kirakodó vásárban, ahol sok-sok játék és könyv cserélt gazdát. A
színes programok mellett az is nagyon jó volt, hogy tanárok és szülők valóban családias körülmények között találkozhattak,
beszélgethettek egymással.



PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Iskolánkban hagyományosan a tanév elején rendezzük meg a
pályaválasztási napot, ezzel segítve a 8. osztályosok iskolaválasztását.

Három helyszínen folytak az interaktív előadások. Csirke Viktória
pszichológus és Kocsis Kata gyermekvédelmi tanácsadó az önismeret
fejlesztését segítették az IKIGAI nevű módszerrel. Négy kérdésről
gondolkodtak a tanulók először egyénileg, majd kiscsoportban
megosztva: „Mit szeretsz csinálni?”, „Mi az, amiben jó vagy?”, „Mire van
szüksége a világnak?” és „Mit fizetnek meg?”. Érdekes volt, hogy az
egymástól kapott visszajelzések mennyi más képességet is
megvilágítottak egy-egy fiatal számára. Többen rácsodálkoztak, hogy
mások milyen sok dologban látják őket jónak. Az osztályfőnökök is
bekapcsolódtak és segítették a nyolcadikosok reális önértékelésének
fejlesztését, amikor az osztályszintű megosztások voltak.

Nagy Péter „Kell egy TERV!” című előadása Gordon Ramsay életútjának
tanulságaira mutatott rá. A pályaorientációs óra témája a családórák
alapgondolatából indult ki, történetesen, hogy boldog ember az, akinek
a teljesítménye és az emberi kapcsolatai is rendben vannak. Egyik vagy
másik hiánya egyensúlyvesztéshez vezet, ami a személyiséget sebzi. A
„teljesítmény” kategóriába tartozik a tanulás és a munka, vagyis az
egzisztencia teremtéshez szükséges feltételek megszerzése és
biztosítása. Ennek rögös útjáról, nehézségeiről és tanulságairól beszéltek
egy valós életpálya bemutatásán keresztül, amelyben érintették a
tudatos tervezést, a felismert tehetségek kibontakoztatásához szükséges
szorgalom és kitartás jelentőségét, valamint a kudarcok természetes
voltát és azok megküzdésének néhány elemét. A karrierépítés mellett
jelentős hangsúlyt kapott a „normális” emberi kapcsolatok építésének
és az isteni gondviselésnek a szerepe is.

2022. szeptember 20.

A Pécsi Iparkamara előadója Purger Valéria nemcsak a konkrét
iskolatípusokról beszélt a tanulóknak, hanem arról is, hogy milyen
képességek szükségesek a különböző iskolatípusokba való bekerüléshez.
Az értő olvasás, az idegennyelv tudás és a digitális jártasság mellett a
csapatmunka, az érzelmi intelligencia, a problémamegoldás, a kreativitás
és a kritikai gondolkodás készségszintű elsajátítása a jövő
munkavállalójának szükséges képességei. A nyolcadikosok ezután
személyre szabott segítséget kaptak az elképzeléseikhez. Az előadó sok
esetben kijózanító és a realitásokat megmutató pályaorientációs
segítsége nagyon hasznos volt a diákok visszajelzései szerint is.



CISZTER FESZT - EGER

Harminchat diákkal és hat
pedagógussal vettük részt a Ciszterci
iskolák éves találkozóján. Hetedikes és
nyolcadikos diákjainkkal öt órás
vonatozás után érkeztünk meg Egerbe
a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnáziumba. A szervezők változatos
programokkal, vetélkedőkkel,
táncházzal készültek, de
meglátogathattuk az Érseki palotát és
a Bazilikát is. A szállást a kollégiumban
és tantermekben oldották meg.
Vendéglátóink bőségesen
gondoskodtak az ellátásunkról.

2022. szeptember 23.-24.



SZECSKAAVATÓ A CNK SZENT MARGIT 
KOLLÉGIUMÁBAN

Kollégiumunk szecskaavatóját 2022. 09. 28-án tartottuk. Egész héten
ez az egyetlen nap volt, amikor kisütött a nap. Ez minden bizonnyal a
lányok kedvét is meghozta, mert már-már azon voltunk, hogy lefújjuk
az egészet, az érdeklődés csekély volta miatt.

A kezdés meghirdetett időpontjára végül megtelt a kollégium
klubhelyisége, és nekivágott az öt csapat a kihívások teljesítésének. A
feladatokat a belváros területén kellett megoldaniuk. Volt köztük
például a város főterén éneklés, vicces, videós interjúkészítés
meghatározott üzletekben, papírzsebkendőt kellett elcserélniük
minél értékesebb tárgyra az utcán járókelőkkel, vagy jeget kellett
szerezniük és beérni vele a kollégiumba, mielőtt elolvadt volna.

A lányok ügyesen megoldották az összes feladatot, majd visszatérve a
kiinduló helyre, a kollégium minden lakójának levetítettük a csapatok
énekléséről és interjúiról készített videókat, és szavazással
döntöttünk róla, hogy kinek hány pontot adjunk. Ezek nagyon derűs
pillanatok voltak, sokat nevettünk együtt, egymáson. Végül egy vicces
eskütétellel zártuk az eseményt, amin szintén sokat kacagtunk.

A szecskaavatót úgy szerveztük, hogy annak városismereti és
csapatépítő jellege is volt, valamint végül, míg a zsűritagok a
csapatok pontjait összesítették, a feladatok megoldásának
tanulságait is megbeszéltük. A nyertes csapat plusz kimenőt kapott
jutalmul.

2022. szeptember 28.



CSALÁDOK ÉVE!

• Tisztelt Szülők, kedves Családok!

• Intézményünk az idei tanévben megkülönböztetett szeretettel próbál minden egyes családra
tekinteni, segíteni, bátorítani, bármilyen áldott és áldatlan élethelyzetben. Mi, nevelők, szeretnénk
igény szerint minden intézményünkhöz tartozó család életében jelen lenni, imádságban hordozni,
erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten segítve mindennapjaikat, amiben csak tudunk. Mindezt célozva
az alábbi intézményi és intézményen kívüli lehetőségekre szeretnénk felhívni figyelmüket. Ha
bármelyik lehetőség érdekli Önöket, forduljanak bizalommal hozzánk! Isten gondviselő szeretetében
bízva, az Ő erejéből idén különleges módon is szeretnénk családjaikkal, családjaikért lenni,
családjaikért valamit tenni, felkarolva Önöket testi-lelki szükségleteikben egyaránt. Köszönjük
megkeresésüket, megtisztelő bizalmukat! Tisztelettel: a CNK hitéleti közössége

• Lélek- és családépítő, segítő, támogató lehetőségek intézményünkben

• • Szülők iskolája, családórák – gyermekeink megfelelő testi-lelki-szellemi egészségéért, neveléséért.

• • Fészek Szülői Közösség havonta egyszer az iskola első emeleti oratóriumában (imatermében).
Beszélgetés, meghívott előadók, szentségimádás, imádság, elcsendesedés közösségben. Egyetlen óra
önmagunkra, hogy legyen erőnk adni magunkból azoknak, akik körülöttünk élnek. Késni szabad,
előbb elmenni szabad!

• • Minden csütörtök reggel iskolánk első emeleti oratóriumában várjuk a szülőket, rövid napindító
imára 7.20-7.40 között. Késni szabad, előbb elmenni szabad! (Megközelíthető: a büfével szemben az
első emeletre felmenni a lépcsőn, balra fordulva a folyosó végén szemben, hátul, nagy fehér ajtó!)

• • Imamisszió családjainkért, beteg, rászoruló szeretteinkért! Bármikor kérhetnek imádságot, akár
név nélkül is, akiket munkatársaink örömmel hordoznak, erősítve az Önök lelki helytállását a
legnehezebb élethelyzetekben is. Várjuk imaszándékaikat!



• • Egzisztenciális problémák, anyagi nehézségek esetén sincsenek egyedül! Igyekszünk segítséget
nyújtani (pl. ebédtámogatás az érintett családok gyermekeinek). Intézményünk jó kapcsolatokat ápol
a Karitásszal és a Máltai Szeretetszolgálattal is. Továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a
Házashétvégés közösséggel is.

• • Egészséges életmóddal, étkezéssel kapcsolatos kérdésekben is szívesen segítenek munkatársaink.
+ Pszichológiai, gyermekneveléssel, gyermekvédelemmel kapcsolatos tanácsadásra is van lehetőség
intézményünkben.

• • Amennyiben idős, beteg, magányos, ápolásra, ellátásra (étkezés, bevásárlás) szóljanak és
próbálunk segíteni! Kapcsolatban vagyunk több atyával is a városban, akik szívesen meglátogatják és
kiszolgáltatják a betegek kenetét beteg hozzátartozóiknak, igény esetén beszélgetnek velük,
gyóntatják, áldoztatják őket.

• • Intézményünk minden év novemberében (igény és megkeresés esetén máskor is!)
tartósélelmiszer-, (bútor, szőnyeg, takaró, ágynemű), ruha-, könyv-, játék-, pénzadománygyűjtést
tart és a gyerekek segítségével jótékonysági CiNKe SHOP-ot szervez, melynek bevételével rászoruló
családokat igyekszik támogatni. Kéréseikkel és felajánlásaikkal keressenek minket bátran!
Szolgáltatás-felajánlásaikat is várjuk szeretettel (pl. utalványok, ingyenes belépők, fodrász,
kozmetikai…egyéb kezelés, edzőterem használat, vásárlási-, tankolási-, nyaralási-, utazási
kedvezmények).

• • Minden szerdán „Szendvics Szerdát” tartunk hajléktalansággal küzdő embertársaink javára. Az
Önök által hozott, előre csomagolt élelmiszer (szendvics, édesség, keksz, pékárú), a Szent Egyed
Közösség tagjai juttatják el az érintettekhez. A titkárság mellett szerdánként elhelyezett dobozba,
minden szerdán 7.30-15.00 között várjuk élelmiszeradományaikat.

• • Amennyiben rendelkeznek feleslegessé vált jó állapotú, tartalmas családoknak szóló, lelki
tartalmú kiadványokkal, örömmel vesszük. (Pl. lejárt Adoremus, templomok hátuljában kihelyezett
régebbi folyóiratok, újságok, Napi Ige, bibliai folyóiratok, Új Ember, Vetés és aratás, Mária Rádió
kiadványai, régi szentképek, imafüzetek, hitéleti tárgyú színezők). Mindezeket szívesen osztjuk
gyerekeknek, családoknak, lelki épülésükre.

• EZÚTON IS KÖSZÖNJÜKMEGTISZTELŐ BIZALMUKAT,MEGKERESÉSEIKET, FELAJÁNLÁSAIKAT!

• A részletekről érdeklődni a CNK címén, továbbá az alábbi e-mail címen lehet:
molnarne.maria@cnkpecs.hu



HIT            ÉBRESZTŐ!!!
Emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt, a CNK iskolájának falain
repedések jelentek meg, és biztonságunk érdekében le kellett zárni az
érintett iskolaszárnyat. Épületünk megerősítésre szorult. Az alapoknál
kezdődtek a munkálatok. Amikor véget ért a felújítás és mi újra
biztonsággal vehettük birtokba a tantermeket, tudtuk, bár bőven lenne
még min javítani, alapjában véve, nagyon is rendben vagyunk: isteni
Rendben, a Miasszonyunk Rendben… és a Ciszterci Rendben. Lelki
alapköveink letételekor, a nővérek jelmondatát átörökítve
erősségeinkkel, gyengeségeinkkel együtt mindenkinek használni
akartunk. Ártani?! Na, azt semmiképp sem! Ha mégis repedeztek olykor
belső falaink, igyekeztünk alapjainkig ásva renoválni külső-belső
tereinket, kiengesztelődve Istennel, egymással, önmagunkkal. Így
folytattuk évről-évre a belsővé lett építkezést. Amióta a Ciszterci Rend
fenntartásában működünk, tovább tágult a horizont. Lángolni és
világítani szeretnénk szeretetünkkel ott, ahol éppen vagyunk. Ha olykor
kialszik vagy elhalványodik fényünk, tudjuk, hogy honnan, kitől
lobbanhat bennünk újra lángra Isten határtalan kegyelme, Szentlelkének
reményt és vigaszt adó lángja. Ezt a fényt hordozta magában
megvilágítva előttünk is az utat, tizenöt éven keresztül Késmárki
Tiborné, intézményünk volt vezetője, s ezt a lángot vette át mécseséről
augusztusban Helstáb Ákos igazgató úr is. Az épület áll, a fény örök,
csupán a mécsesek szerepe, helye, szolgálata változik. De éppen olyan
fontos és nélkülözhetetlen marad mind! Hiszen valahol, valakinek
mindig szüksége lesz a fényünkre. Erősen és halványan pislákoló
fényünkre egyaránt.

Úgy gondolom, nincs ez másképp a CNK hitébresztő, óvó, védő,
támogató szolgálatával sem. Erős kősziklára épült csodaszép, régi-új
templom vagyunk, amelyben rengeteg értékes, kicsi, nagy mécses
lángol és világít közösségben, mindenki a maga helyén igyekezve tenni a
dolgát. Ha olykor egyikünk-másikunk lángja kialszik, biztosak lehetünk
benne, hogy segítségünkre siet valaki, és saját fényét örömmel osztja
meg velünk. Igazi templomunk van. És nem csupán a mi szeretett Zárda-
templomunkról beszélek, hanem egy sokkal tágabb, szülők, nevelők,
gyermekek belső értékeiből, lelki gazdagságából, felépített, láthatatlan
templomról is, melyben általunk is él, tevékenykedik Isten, emberi
létünk egyetlen biztos alapköve, fényforrása.

A Szentírásban azt olvassuk, hogy az okos ember sziklára építi
házát. És akkor nyugodtan jöhet az újabb és újabb kihívások
áradata, a gondeső, a változás mindent felkavaró szele, a váratlan
nehézségek, bajok által támasztott vihar - a ház akkor is erősen fog
állni.
Futnak az évek, változnak az idők, helyzetek, körülmények. Új
gyerekek lépnek be falaink közé, cseperednek, alakulnak, majd
végül tovább lépve csukják be maguk mögött az öreg fakaput. S
hogy szülőként, nevelőként hol van mind ebben a helyünk? A
válasz nagyon egyszerű: mindig ott, ahol sötétség van, vagy ahol
kialvóban a fény. Nem kell mást tennünk, mint Istentől kapott
szeretetlángunkat őrizni, ápolni, s továbbadni azoknak, akiknek
éppen hozzánk vezet az útja. Megismertetni, megszerettetni,
ébresztgetni a hit, remény, szeretet lángját a ránk bízott családok
szívében, intézményi nagy családunk kandallójából megosztva
fényt és melegséget.
Ezt a célt szolgálják hitéleti programjaink is: reggeli imádságok és
heti szentmisék, lelki napok és jótékonysági gyűjtések, szülői és
tanári közösségeink oratóriumi imaalkalmai, a felejthetetlen
hittantáborok, és még sorolhatnánk…
Hisszük, hogy a keresztény hit és értékrend valóban szilárd alap,
életadó fény, életmentő támasz a környezetünkben élőknek és
mindazoknak, akik nélkülözhetetlen mécsesei intézményünk nagy
családjának.
Ebben a hitben és reményben kívánunk minden CNK tagnak, biztos
alapokra építkező, isteni fénytől átjárt, áldott tanévet, áldott
életutat!

Molnárné Boda Mária



AZ ALSÓ 
TAGOZATON ZAJLÓ 

DÉLUTÁNI 
FOGLALKOZÁSOK

Kézilabda 2. évfolyam

(Csütörtök 8. óra, Lőrincné Bedő Anikó)

Kézilabda 3.-4. évfolyam

(Kedd, csütörtök 7. óra, Lőrincné Bedő Anikó)

Délutáni testnevelés 1. évfolyam

(Csütörtök 6. óra, Simon Benjamin)

Délutáni testnevelés 2a, 2b

(Szerda 5. óra, Vágner Ágnes)

Délutáni testnevelés 2c, 3c

(Kedd 6. óra, Szilágyi Csilla)

Délutáni testnevelés 3a, 3b

(Szerda 6. óra, Benkovicsné Farkas Edith)

Délutáni testnevelés 4. évfolyam

(Kedd 7. óra, Simon Benjamin)

Néptánc 1.-2. évfolyam

(Szerda 8. óra, Elek Virág)

Néptánc 3.-4. évfolyam

(Szerda 7. óra, Elek Virág)

Tánc 1. évfolyam

(Csütörtök 8. óra, Almássy-Szabó Dóra)

Tánc 2. évfolyam

(Kedd 9. óra Kóborné Andocsi Jeanette)

Tánc 3.-6. évfolyam

(Csütörtök 8. óra, Almássy-Szabó Dóra)

Kosárlabda 1.-4. évfolyam

(Kedd, Csütörtök 9.-10. óra Zsótér Tamás)

Foci 1.-2. évfolyam

(Szerda 8. óra, Sinkó Zoltán)

Foci 3.-4. évfolyam

(Szerda 9. óra, Sinkó Zoltán)

Könnyített testnevelés 1.-8. évfolyam)

(Hétfő 9. óra, Szilágyi Csilla)



A FELSŐ 
TAGOZATON ZAJLÓ 

DÉLUTÁNI 
FOGLALKOZÁSOK

Agyagozás szakkör 5-8. évf.

• (szerda 8-9. óra Székely Eszter)

Barkács szakkör 5-8. évf.

• (csütörtök 7-8. óra Grób Ágoston)

Ministráns szakkör 1-8. évf. (Grób Ágoston)

Szent Margit Kórus 5-8. évf.

• (kedd 8. óra és csütörtök 7. óra Porvayné
Buzás Inez)

Musica Sacra Kórus 1-8. évf.

• (péntek 0. óra* Gyöngyiné Fülöp Judit)

Zenés színjátszó szakkör 5-8. évf.

• (hétfő 7. óra Molnárné Boda Mária)

Vadak Ura társasjáték szakkör 3-6. évf.

• (kedd 9. óra Helstáb Ákos)

Testnevelés-Tánc szakkör 3-6. évf.

• (csütörtök 9. óra Almássy-Szabó Dóra)

Testnevelés-Kondicionáló torna 5-8. évf.

• (kedd 8. óra Kóborné Andocsi Jeanette)

Testnevelés-Foci 5-8. évf.

• (szerda 7. óra Sinkó Zoltán)

Testnevelés-Könnyített testnevelés 1-8. évf.

• (hétfő 9. óra Szilágyi Csilla)

Testnevelés-Délutáni testnevelés 5-6. évf.

• (hétfő 7. óra Sinkó Zoltán)

Testnevelés-Délutáni testnevelés 7-8. évf.

• (csütörtök 8. óra Sinkó Zoltán)

Testnevelés-Túra szakkör 5-8. évf.

• (havonta 1 szombat délelőtt külön kiírás
szerint Kucseráné Szinyéri Judit)



OKTÓBERI PROGRAMOK

Óvoda

4. Zene világnapja

6. Rózsafűzér imádság a 
Zárdatemplomban

12. Szülők iskolája (17:00)

15. Munkanap – ügyelet

20. Őszi mulatság

24. Nevelési értekezlet (délután)

Általános iskola

1. szombat: Túraszakkör

10.-12. OKM bemeneti mérések 8a,8b

12. Szülők iskolája (17:00)

15. szombat: Túraszakkör

17.-20. OKM bemeneti mérések (8c)

20. Őszi mulatság ovisoknak

Október 23.-i megemlékezés

24. Nevelési értekezlet (délután)

24.-28. OKM bemeneti mérések 6a, 6b

28. Tökfesztivál



OKTÓBERI PROGRAMOK

Zeneiskola

4. Zene világnapja, folyosói zenebona

Állatok Farsangja - zeneóvóda

5. Zenetanári hangverseny NLG

14. Alapvizsgára való jelentkezés

24. Nevelési értekezlet (délután)

Kollégium

4. Zene világnapja

5. Társasjáték klub, Víz-kvíz – Zöld híd

11. Családóra Nagy Péterrel (18:00)

12. Szülők iskolája (17:00)

13. Tollas házibajnokság (18:00)

17. Őszutó napok

Elsősegély – Dr. Sárdi Ferenc

előadása

19. Reformkonyha

20. Teaház

25. Családóra Nagy Péterrel

26. Gyertyagyújtás a Ciszterci atyák 
emlékére



SZERKESZTŐK

• Helstáb Ákos (főszerkesztő)

• Molnárné Boda Mária (hitélet)

• Simon Benjamin (fotók)

• Széll Marcell (videók)

• Tamási Dalma (fotók, videók)


