
2011. január Kollégium CiNKe

Gömöri Miklósné – nekünk csak Ulka néni – már 25 éve kollégiu-
mi nevelő itt, a Ciszterci Nevelési Központban. Erről beszélgettem 
vele.

Nagy Dóra: Kezdjük  talán  a  legelején.  Hogyan került  Ulka  néni 
Magyarországra és ide a kollégiumba?  
Gömöri Miklósné: Lengyelországból, Lublinból származom. Itt vé-

geztem a Maria Curie-Sklodowska egyetemen gondozási és nevelési pedagógus szakon, diplo-
mát 1982-ben szereztem. Magyarországra, Pécsre pedig a férjem révén kerültem. Ekkor két és 
fél éven keresztül könyvesbolti eladóként dolgoztam. 1985-ben egy kedves tanárnő jött be az 
üzletbe és szólt, hogy van munkalehetőség a kollégiumban. Én ekkor még nem beszéltem ma-
gyarul, így el kellett menni a városházára megkérdezni, hogy ez lehetséges-e. Közölték, hogy 
semmi akadálya a dolognak és 1985. október elsejével kezdtem is a kollégiumban.
N. D.: Nem volt nagyon nehéz pályakezdőként?
G.M.: Mindenki nagyon segítőkész volt. A tanári kar és a diákok is nagyon odafigyeltek rám, 
szinte lesték a kívánságaimat. A tekintély szempontjából sem volt semmi nehézség. Akkor 
még teljesen más világ volt  és teljesen más felfogás.  Hiába voltam fiatal  és kezdő, én „a 
tanár” voltam és ez alapból hatalmas tekintélyt adott nekem. A diákok tiszteltek és nagyon tá-
mogattak a kezdésben.
N.D.: Ulka néni megélte a tulajdonosváltásokat. Ezek nagy hatással voltak a kollégium életé-
re?
G.M.: Ami a legmeghatározóbb volt, az a ciszterci-váltás, mikor az ő rendjük vette át a kollé-
giumot. Ekkor volt egy érdekes időszak is, amikor az állam már nem akart foglalkozni az épü-
lettel, a rend pedig még nem, ugyanis a papírok még nem voltak rendben. Aztán végül is en-
nek a változásnak köszönhető rengeteg újítás, például az ablakok cseréje és a vizesblokkok 
felújítása is.
N.D.: A diákokban érezhető volt valami változás?
G. M.: Nem igazán. A váltás előtt és után is ugyanolyan kedves és aranyos lányok kerültek 
ide. Az első Nagy Lajosból érkező csoportot én kaptam meg, mert katolikus vagyok, de nem 
volt semmi változás, minden ugyanúgy ment.
N.D.: Mi az a kis történet, amire szeretettel gondol vissza?
G.M.: Éjszakai ügyeletben voltam, amikor egyszer csak jöttek hozzám a lányok, hogy az első 
emeleti mosdóba bezártak egy fiút, aki az esőcsatornán felmászott és a folyosón sétálgatott. 
Mentem is gyorsan és megkérdeztem, mit keres itt. Mondta, hogy hát ő az Andit keresi, mert 
nem tudták befejezni a beszélgetésüket és ez most nagyon fontos. Mondtam neki, hogy men-
jen haza és reggel jöjjön vissza, akkor majd megbeszélik. El is ment a fiú. Nem sokkal később 
újra jöttek a lányok, hogy a fiú megint itt van és az Andival akar beszélni. Mentem újra én is, 
megbeszéltük, hogy reggel fél hétkor találkoznak az Andival és átbeszélik a dolgokat. Mond-
tam neki, hogy most már tényleg menjen haza és ne jöjjön fel többet, mert akkor kénytelen le-
szek rendőrt hívni. El is ment újra, de itt álldogált a kollégium előtt. Féltem, hogy újra felmá-
szik,  úgyhogy egész  hajnalig  az  ablakból  beszélgettem vele.  Próbáltam meggyőzni,  hogy 
menjen végre haza, de nem akart. Végül eleredt az eső és a fiú elment. Reggel fél hétkor itt is 
volt, Andi is lement hozzá és megbeszélték azt a halaszthatatlan dolgot. Mondtam nekik, hogy 
szóljanak, ha ebből a kapcsolatból házasság lesz, mert kapnak tőlem egy létrát nászajándékba. 
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A legszebb a történetben, amit később megtudtam, hogy tényleg összeházasodtak pár évre rá. 
Talán ez a legemlékezetesebb történet.
N.D.: A kollégiumban nem csak nevelő, hanem szakköröket is vezet. Mesélne egy kicsit er-
ről?
G.M.: A könyvtárat is én vezetem és lengyel szakkört is tartok. A könyvtárba mostanában in-
kább tanulni járnak a lányok, mert ha valami után kutatni kell azt sokkal egyszerűbb az inter-
neten, a gépteremben. De sok végzős is jár be tanulni, mert itt mindig csend és nyugalom van. 
A lengyel szakkörre jelenleg 3 lány jár. Ezt nagyon hasznosnak tartom. Amikor még nem volt 
szakkör, vagy nem ilyen formában, akkor kaptam olyan visszajelzéseket a már elballagott diá-
koktól, hogy mennyire bánják ezt.
N.D.: A sok dolog és munka biztosan fárasztó lehet. Hogyan tud kikapcsolódni?
G. M.: A férjemmel nagyon szeretünk utazni, világot látni és ilyenkor megismerni a nemzet-
közi konyhát.  Különösen szeretjük a gyógyfürdőket.  Nagyon szeretek olvasni,  egész nagy 
könyvtárunk van berendezve otthon és persze a zenehallgatás is kikapcsol. Ám itt dolgozni 
nekem nem fáradság. Ez számomra hivatás és nem munka. Már el sem tudom képzelni más-
hogy.
N.D.: Köszönöm szépen a beszélgetést!
G.M.: Nagyon szívesen!  

Az új tanévet az előző év értékelésével kezdtük. A szeptemberi „jutalmazó” diákközgyűlé-
sen visszatekintettünk az előző tanévre, értékeltük a tanulmányi munkát.
A 2009/2010-es tanév év végi tanulmányi eredményei:
A kollégium tanulmányi átlaga: 4.37
A magatartás átlag: 4.7
A szorgalom átlag: 4.48
Diákjainak 50%-a 4.51 feletti átlaggal végzett és 7%-a volt kitűnő.
Büszkék vagyunk kitűnő tanulóinkra!
Megjutalmaztuk azokat a kollégistákat is, akik tavaly szobájukban példamutató rendet és tisztasá-
got tartottak.
Idén is több szakkör közül választhattak a lányok. 
Szakköreink:
Színházbarátok Köre -Tölcsér Valéria
Orosz szakkör -Horváthné Csepeli Ilona,
 „Varrd meg magad!”- Szabóné Bauer Ibolya
Sütés-főzés -Gömöri Miklósné és Sándorné Varga Éva
Bibliakör -Huszics Tamara
Kézműves szakkör -Vargyas Ildikó
Zöld-klub -Szabó Rita
Lengyel szakkör- Gömöri Miklósné

Az ősz folyamán több igényes programot is kínáltunk diákjainknak, melyeken sokan örömmel 
vettek részt.

Sporteredményeink:
Baranya megyei kollégiumok közötti Apáczai Atlétika Kupán csapatunk I. helyezést ért el!
Gratulálunk a lányoknak!
A csapat tagjai:
Dömény Dóra 4. csop.- 3 arany
Latinovics Dóra 2. csop.- 1 ezüst
Kaiser Karina 2. csop.- 3 bronz
Kéméndi Lilla 2. csop.
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Horn Henrietta 5. csop.

Kollégiumi életünkből:

Ez a nyár nem úgy kezdődött, mint a többi. Elballagtunk, ősszel új iskola várt ránk, és 
persze a rettegett kollégium. A sok rémtörténet ellenére mégis nagyon kíváncsi voltam, hogy 
milyen lesz majd. Beköltözéskor nehéz volt itt maradni, de a második hét vége felé már saj-
nálkoztam, hogy haza kell menni, olyan jó volt a hangulat. Nehéz volt megszokni, hogy hatan 
vagyunk egy szobában, otthon jó egy kicsit egyedül lenni, de egy idő után zavar, hogy otthon 
nincs nyüzsgés.  Kollégistának lenni olyan élmény, amit mások el sem tudnak képzelni.

Kiss Franciska
  4. csoport

Szecskaavató, avagy ki kap 9-ig kimenőt?

Mikor szüleink féltő kezei közül kikerültünk egy idegenekkel teli, nagy 
házba, hát, furcsa volt, hogy ennyi ismeretlennel kell együtt lakni. Aztán 
Ibolya néni bejelentette:- Lányok, szecskaavató lesz! Először elég érde-
kesen  hangzott,  és  azt  hiszem,  mindannyiunk  nevében  mondhatom, 
passzív ellenállást folytattunk. Az ebédlőben már vártak minket diák-ön-
kormányzatos elődjeink, akik érdekesebbnél- érdekesebb feladatokat ta-
láltak ki számunkra. A hangulat egyre fokozódott a dalok éneklése után. 
A végére pedig az a sok ismeretlen hirtelen barát lett. 

Tanai Dorina
   4. csoport

Csak

Csak por és föld és hamu,
Csak könny és lég, s egy satu
Csak szorít fojt egy éjjel,
Csak kínoz ül nehéz szívvel

Csak egy íz, keserű, mar
Csak fájdalom, mi nem zavar
S lépteink nyoma lassan sorvad el
Csak belül a lelked pusztul el

Csak szavak és hangok
Csak taszító durva karok
Csak lég, hideg, sötét
Hang nélkül hal el a lét.

Keszkenyős Ivett 2. csoport

Egy őszi Délutánon…

Egy őszi délutánon meglátogattuk a 
székesegyházat a kollégiumi nevelőkkel és 
diákokkal.
Egy  szimpatikus  idegenvezető  izgalmas 
előadást tartott a templom érdekességeiről.
A kollégistáknak általában az orgona és a 
kézzel készített festmények tetszettek.
Ez a templom fontos hely az életünkben, 
mert  decemberben  a  Ciszterci  Nevelési 
Központ apraja-nagyja összegyűlik itt egy 
közös adventi hangversenyre.
 

Vlahovics Zsófia,
Mátics Alexa,
Cserdi Dóra
1. csoport
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