
CiNKe CNK 2009. május

Szent Margit-nap

Az idei  Szent Margit  napon megtartottuk az 
első  két  tanítási  órát,  majd  az  osztályok  saját 
körükben megemlékeztek iskolánk névadójának 
életéről, a róla szóló történetek, legendák segít-
ségével.

10 órakor szűk körű küldöttség indult a Miasz-
szonyunk templom kriptájába,  hogy  az  iskola 
ala-pítójának,  Joli  néninek  (Assumpta 
nővérnek)  sírja előtt imádkozzanak és 
elhelyezzék virágaikat.

A délelőttöt ünnepi szentmise zárta a Bazili-
kában,  amelyet  Mayer  Mihály püspök atya  ce-lebrált.  A szentmisén nemcsak az iskola és 
zeneiskola diákjai, de az óvoda és a kollégium ün-neplőbe öltözött növendékei is részt vettek.

Este a Szülői Munkaközösség hagyományos bálját tartottuk a Ciszterci Nagy Lajos Gimná-
zium dísztermében.

Békési-Marton Csaba

•

Szent Margit-bál

Ebben az évben másodszor került megrendezésre Szent Margit napján a szülők és nevelők 
bálja a Szülői Munkaközösség szervezésében, a Nagy Lajos Gimnázium Dísztermében. Több 
céllal indultunk neki a bál szervezésének: 

Elsőként, hogy a szürke, rohanó hétköznapokon túl alkalmunk legyen máshol, más körülmé-
nyek között jobban megismerni egymást – szülőket, pedagógusokat, intézményi dolgozókat –, 
valamint intézményen belül (óvoda, iskola, zeneiskola, kollégium) szorosabbra fűzni a kap-
csolatot.

Másik célunk, hogy a bál bevételét az 
intézménybe járó gyerekek részére for-
dítsuk.

Az előző évi bál bevételével az 
intézményi  sálak,  nyakkendők cseréjéhez 
járultunk hozzá.

Hagyománnyá nőtte magát, hogy a bálon a nyitó táncot Kóborné Andocsi Jeanette tanárnő ve-
zetésével az iskola táncos lábú tanulói adták elő. Fergeteges produkciójukat vastaps ismerte el.

Később Szabó Anikó tanárnő flamenco táncát csodálhattuk.  A hangulat fokozásáról nem 
csak az elfogyasztott ital mennyisége gondoskodott, hanem a tanár-szülő vegyes tánckar meg-
lepetés produkciója is. A zenére sem lehetett panasz, mert Kovács V. Károly mindent elköve-
tett, hogy a résztvevők a bevitt kalóriákat ledolgozzák.

Ezúton szeretnénk megköszönni a fellépőknek, a segítőknek, hogy a bál sikeréhez hozzájá-
rultak, valamint jeleznénk feléjük, hogy jövőre is számítunk rájuk!

Csorba Ágnes, Pintérné Franyó Lívia

intézményünkben
történt

2



CiNKe CNK 2009. május

Ciszterci lelki nap Székesfehérváron

2009. február 23-án iskolánk tanári kara Székesfehérvárra látogatott el, ahol más magyaror-
szági ciszter iskolák tantestületeivel együtt töltöttünk el egy napot. Az egybegyűltek először 
szentmisén vettek részt, amelyet a találkozónak otthont adó Szent István Gimnázium igazga-
tójának előadása követett. Délután szaktantárgyanként a munkaközösségek megbeszéléseivel 
zárult az esemény.

Häring Mónika

•

Lelki nap

2009. április 8-án iskolánk tantestülete lel-
ki napon vett részt a pécsi Nagy Lajos Gim-
názium  tanáraival  együtt.  Kocsi  György 
(plébános,  főiskolai  tanár)  érkezett  Vesz-
prémből,  aki több előadást  is tartott  a nap 
folyamán, kis szüneteket közbeiktatva. Szó 
volt többek között az erőszakról és a szen-
vedés értelméről is. Az atya, mély, lelki tar-
talmú előadását igyekezett  érdekessé tenni 
tanulságos, néhol humoros történeteivel.

Az előadások szüneteiben lehetőség nyílt 
a  gimnáziumi  kollégákkal  való  megismer-
kedésre, kapcsolatok kiépítésére. Különösen 
a jó hangulatú, közös ebéden való részvétel 
segített a beszélgetések kibontakozásában.

 Az ebéd után arra is adódott alkalmunk, 
hogy megtekintsük a gimnázium nevezetes 
részeit,  úgy,  mint  Nagy  Lajos  szobra,  az 
egykori  híres  diákok  emléktáblái,  tablók, 
tantermek.  Mindezt  az  egyik  tanárkolléga 
vezetésével tehettük meg, aki mesélt az is-
kola  falai  között  régen és  jelenleg  történő 
eseményekről, híres tanárokról, diákokról. 

Három előadást  hallgattunk  meg  ezen  a 
napon, amelyek a húsvét előtti időszakban 
igazi  lelki  útravalóul  szolgáltak.  Az  atya 
szavai, hasznos gondolatai így bármikor se-
gítségünkre lehetnek mindennapjainkban.

Muth Brigitta
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