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Színház

"A főszereplő Boleyn Anna szerepében Váradi Mariannát láthattuk. Alakítása már–már a 
néző szívébe mar, annyira élettel teli és megható, hogy vele örülünk, sírunk vagy nevetünk; azo-
nosulunk vele. Szenvedélyes, büszke nő, a férje mellett mégis kemény, aki egyben szerető anya. 
A darab végén a sorsát elfogadó, megbomlott elméjű nőt láthatunk. Briliáns alakítás az övé. Fellé-
pése erőteljes, a mű végéig hű marad szerepéhez, sőt, túlszárnyalja azt! Az egyetlen szereplő a 
gárdából, aki korlátlan virtuozitással rendelkezik, játékát hallva az ember libabőrös lesz."

       Göde Mónika

November 18-án Maróti Jolán, Assumpta nővérre emlékez-
tünk. Az ünnepséget Edina néni szervezte. A 4-es és 6-os csoport 
tagjainak közreműködésével versek és történetek hangzottak el az 
apácák tevékenységeiről. A műsor végén diavetítéssel mutatták be 
Joli néni életét és munkásságát. Az ünnepélyen sokan vettek részt, 
és biztosan mindenki bánja, hogy nem ismerhette ezt a nagyszerű 
embert.

Kohl Kitti
                  Pécsi Petra

           6. csoport
MERENGÉS

2010. október 11-18. között rendezték meg először Pécsett 
az Országos Diákfesztivált az EKF program keretein belül. Tizen-
nyolc kategória és tizennyolc helyszín volt. Én a Merengés c. grafi-
kámmal  Képzőművészet  kategóriában  arany  minősítést  értem  el. 
Nagyon jó ötletnek tartom ezt a fesztivált. A következő alkalommal 
is szívesen jelentkeznék és mindenkit buzdítok, hogy tegyen ugyan-
így. 

Madarász Boróka
3. csoport

Madarász Boróka raj-
za 3. csoport

Szabadság    Mehring Boglárka 3. csoport

  A Zene Világnapján…

CiNKe • A Ciszterci Nevelési Központ intézményeinek közös kiadványa • Megjelenik egy tan-
évben kétszer • Felelős kiadó: Késmárki Tiborné igazgató • Szerkesztők: Óvoda – Lovászné Ber-
náth Szilvia; Iskola – Nagy Katalin, Simon Benjámin; Zeneiskola – Szabó Anikó; Kollégium – 
Huszics Tamara • Arculat: Sebők Zsolt után  szabadon: Széll Marcell • Címünk és elérhetősége-
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ink: 7621 Pécs, Apáca utca 23.; Tel.: 72/511-243, 525-516, 315-789; Fax: 72/315-786; E-mail: ciszterci.nk@g-
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