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Hálát adunk Istennek Polikárp atya személyéért, gazdag munkásságáért és példamutató 
helytállásáért, és szívből kívánjuk Isten áldását életére.
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMREND

KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL POLGÁRI TAGOZATA
KITÜNTETÉST

ADOMÁNYOZTA A MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE  A MINISZTERELNÖK ELŐTERJESZTÉSÉRE

ZAKAR FERENC POLIKÁRP,
NY. ZIRCI FŐAPÁTNAK

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI
POSZTGRADUÁLIS INTÉZETE EGYETEMI TANÁRÁNAK, A

CISZTERCI REND ZIRCI KONGREGÁCIÓJA NY. FŐAPÁTJÁNAK
A RÓMAI ÉS ITÁLIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG LELKI EGYSÉGÉNEK

MEGŐRZÉSÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉÉRT, A MAGYAR
SZELLEMI ÉRTÉKEK HITELES KÉPVISELETÉÉRT ÉS SZÉLESKÖ-

RŰ
TERJESZTÉSÉÉRT, EGYHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

MUNKÁSSÁGÁÉRT, VALAMINT NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT
TUDOMÁNYOS ÉLETMŰVÉÉRT.

A PÉCSI CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT KÖZÖSSÉGE
NEVÉBEN GRATULÁLUNK A KITÜNTETÉSHEZ
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„…Fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.”

(1 Kor. 15,58b)

Dékány Árpád Sixtus zirci apát beiktatásának ünnepe

Ünnepi szentmisén iktatták be április 30-án, szombaton a Zirci Apátság Bazilikájában 
a magyarországi ciszterci szerzetesi közösség vezetőjét, Dékány Árpád Sixtus atyát, akit janu-
ár 8-án választottak apáttá.

Izgatottan, és nagy örömmel keltünk útra Zirc felé szombat hajnalban, hogy 11 órára, 
Sixtus atya beiktatásának ünnepélyes szertartására időben érkezzünk. Sokan indultunk útnak, 
de boldogan fedeztünk föl ismerős arcokat a helyszínre érkezve is, hiszen nemcsak a Szent 
Margit Általános Iskola, az Óvoda és a Kollégium tanárai és diákjai közül jöttek el sokan, ha-
nem a Nagy Lajos Gimnáziumból is, köztük több olyan diák, akiket az atya korábban tanított.

A  hatalmas  bazilikát  zsúfolásig  megtöltötte  a  több  száz 
vendég, aki már nem fért be, a templom előtti téren kivetí-
tőn követhette  a  szentmisét,  amit  Márfi  Gyula  veszprémi 
érsek celebrált, a benedikálást (áldásmondást) pedig Mauro 
Giuseppe Lepori, a rend generális apátja végezte. Ő adta át 
az atyának a Regulát (a rend szabályzatát), a gyűrűt, a mit-
rát (süveget) és a pásztorbotot, melyek jelzik az apát főpapi 
szolgálatának jellegét. A kicsit több mint két órás ünnepé-
lyes, és nagyrészt latin nyelvű szentmise énekeit Sixtus atya 
kérésének boldogan eleget téve a pécsi Nagy Lajos Gimná-
zium diákjaiból álló kórus énekelte.  Az atya  záróbeszéde 
alatt egy kicsit mindannyiunknak könnyes lett a szeme, tud-
tuk, szavai („szeretnék bátorító, lendületet elősegítő módon 
élni és dolgozni értetek és veletek”) nekünk is, hozzánk is 
szólnak, majd a szentmise végén az új apát áldásával, büsz-
kén és meghatódva indultunk haza, remélve, hogy ha teen-
dői engedik, mielőbb meglátogat minket.

Kinevezéséhez szívből gratulálunk, szolgálatában Isten segítse! Imádkozzunk étre, hogy 
feladatát az Úr áldásával lássa el!

 Mikusicza Edina
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„Áldott, aki az Úr nevében jön…”

Január 20-án a csoportvezetőm, Éva néni 
felajánlotta, hogy néhány tanulónak megmutatja 
az oratóriumot.  Két társammal és a tanárnővel 
az általános  iskola épületébe mentünk át,  ahol 
egy  alig  észrevehető  tapétaajtó  előtt  álltunk 
meg. Belépve az az érzés fogott el, hogy vissza-
mentem az időben száz évet… Félhomály,  hi-
deg,  csodaszép  faragott  padok és  szemet  gyö-
nyörködtető freskók fogadtak. Körbenéztünk az 
egész  helyiségben,  újabb  tapétaajtóra  bukkan-
tunk,  szobrokat,  képeket  találtunk,  valamint 
egy-két könyvet. Mivel könyvtárosok a szüleim, 
ez utóbbiak különösen felkeltették érdeklődése-
met.  Belelapoztam a  legrégebbinek  tűnőbe,  és 
óriási meglepetésemre a rendház vendégkönyvét 
fedeztem  fel.  Értékét  felismerve  másnap  kér-
vényt írtam az intézmény igazgatónőjéhez, hogy 
kutatási  célból  hazavihessem  és  feldolgozhas-
sam.

A vendégkönyv és nővérem korábbi, a Miasszonyunk Rend történetéről szóló kutatásai 
alapján dolgozatot írtam a Gábor Ferenc pályázatra, magyar történelem tárgyból. Eleinte egy 
Értékmentő pályázatra szerettem volna beküldeni az anyagot, mivel legfőbb célom az volt, 
hogy ez a kincs minél többek számára ismert legyen, illetve hogy elnyerje méltóbb helyét egy 
külön tárlóban, esetleg restauráltathassuk, de sajnos ennek a versenynek a határideje igen kö-
zel volt.

Miután hazavittem a könyvet, fényképeket készítettem róla, és beszkenneltem a lapokat. 
Ezután az aláírások elemzése következett; itt adódtak az első nehézségek, mivel több olvasha-
tatlan bejegyzéssel találkoztam. A felismert neveknek utánanéztem különböző lexikonokban, 
illetve egyéb forrás híján az interneten. Kutatásaimat a Csorba Győző Megyei Könyvtár hely-
történeti  szekciójában folytattam; a XX. századi értesítőket (vagyis évkönyveket)  tanulmá-
nyoztam át. A munka során egyre inkább kedvet kaptam a kutatáshoz; rendkívül izgalmasnak 
találtam az összefüggések keresését; jó érzés volt rábukkanni egy régóta keresett információ-
ra, egy ismerősen csengő névre; a gimnáziumi termek névadói megelevenedtek előttem.

Ízelítőként hadd álljon itt egy-két név, a közel száz közül, akik látogatásukkal megtisz-
telték intézményünk elődjét: I. Ferenc József császár és magyar király, Mindszenty József bí-
boros, hercegprímás,  Habsburg Ottó,  Sík Sándor, Mécs László,  Habsburg–Toscanai József 
Ferenc főherceg és Anna főhercegnő, DDr. Zakar Ferenc Polikárp a ciszterci rend generális 
apátja, Mayer Mihály püspök úr, Mádl Dalma, stb.

Reméljük, hogy a vendégkönyv egyszer mindenki számára megtekinthető lesz, mivel 
ezzel is közelebb kerülhetünk intézményünk múltjához.

Viola Anikó 3. cs.

„Az Úr engedi látni bennem az eredeti szépséget”
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Intézményi  zarándoklatunkat április  16-án,  szombaton tartottuk. Szép napsütéses,  kissé 
szeles időben érkeztünk Máriakéméndre. 

Először a keresztutat jártuk végig családoknak szóló szöveggel. A saját életünkben átélt 
nehézségeket, megpróbáltatásokat elmélkedtük végig Krisztus szenvedésén keresztül, aki úgy sze-
ret minket, hogy feláldozta magát értünk.

A keresztút után emelkedett lélekkel tértünk be a kegytemplomba, ahol a szentmisét Ká-
roly atya celebrálta. Szentbeszédében arról beszélt, hogy a böjt időszakában szembe kellett nézni 
önmagunkkal, felismerni bűnös voltunkat. Nem helyes azonban az önmagam elleni küzdelemben 
elmerülni, mert ez eltereli a figyelmemet a szerető Istenről, aki képes segíteni rajtam, aki elküldte 
Szent Fiát, hogy vállára vegye a keresztet értem és minden emberért.
A húsvét a megváltás örömét jelenti számunkra, hogy Isten átalakít, megújít, engedi látni bennem 
az eredeti szépséget, ahogy Ő megteremtett.
A család évében különösen figyeljünk arra, hogy a tartalommal megtöltött szokások segítik az ün-
nep átélését. A legapróbb dolgokban is engedjük be Istent a családba: például a kenyér megke-
resztelése, plusz egy teríték az asztalnál az Úrnak. Így átélhetjük, hogy: íme, az Úr közöttünk van.
Ünnepünket még szebbé tette a gyönyörű muzsika áldozás alatt.

Lelkileg feltöltődve érkeztünk haza. A zarándoklat abban is segített, hogy jobban felké-
szülve élhessük végig a nagyhét eseményeit.

á  l   t   a   l   á   n   o   s        i   s   k   o   l   a:

Füredi Zita

Szeptem-
ber 1-jén vettem át 

kollégámmal,  Molnár  Gyulával  az  iskola 
könyvtárát.  Az elmúlt tanévben a Széche-
nyi  István  Gimnáziumban  tanítottam ma-
gyart,  osztályfőnök-helyettes  voltam.  Szí-
vesen tanítok a felső tagozatban, ez a kor-
osztály közel áll hozzám. Cserkészvezető-
ként  gyerekkorom  óta  foglalkozom  7-14 
éves gyerekekkel. Szabadidőmben a Misi-
na Néptáncegyüttesben táncolok. Egyetemi 
tanulmányaimat  Pécsett,  az  egyetem  böl-
csészkarán végeztem el. Magyar és magyar 

mint idegen nyelv szakon szereztem diplo-
mát. Középiskolába a Leőwey Klára Gim-
názium német  nemzetiségi  tagozatára  jár-
tam.  Tanárként  és  könyvtárosként  tértem 
vissza arra a környékre, ahol már sokszor 
megfordultam. A könyvek mindig nagyon 
érdekeltek,  egyetemi tanulmányaim folya-
mán  megszámlálhatatlan  könyvet  kellett 
elolvasni.  Sok belföldi és külföldi könyv-
tárban jártam, tapasztalataimat iskolám fa-
lai között szeretném kamatoztatni. 

Nagy Péter
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Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem az állatokat, így már korán elhatároztam, 
hogy állatorvos leszek. Azt hittem, hogy elég az elhatározás és a tanulás, de kiderült, hogy 
ennyire azért nem egyszerű a történet. Tanulnom ugyan rengeteget kellett, állatorvos azonban 
soha nem lettem… 

A pécsi Komarov Gimnáziumban érett-
ségiztem,  azt  követően  pedig  az  Állator-
vos-tudományi  Egyetemre  jelentkeztem. 
Amikor negyedszer is elutasítottak a felvé-
telin nyújtott gyenge (kb. 90 %-os) kémia 
eredményem  miatt,  akkor  fordultam  régi 
kedvtelésem, a rajzolás felé, és az akkor in-
duló Pannónia Rajzfilmstúdióba jelentkez-
tem rajzolónak. Mivel – a rajzórákon kívül 
– soha nem tanultam rajzolni, engem lepett 
meg legjobban, hogy felvettek. Az ezt kö-
vető években egy nagyon érdekes világgal 
ismerkedhettem meg.  Rengeteg  rajzfilmet 
kellett megnéznünk, állatkertbe jártunk raj-
zolni, megtanítottak arra, hogyan értelmez-
zük azt,  amit  látunk,  az  idősebb rajzolók 
pedig komoly rajzórákat tartottak nekünk. 
Megkedveltem a rajzolást,  és  nagyon sok 

alkalom  nyílott  ezzel  számomra,  hogy  a 
korábban  kicsit  háttérbe  szorított  képes-
ségemet fejlesszem. Magam is meglepőd-
tem, hogy a rajzolást bizony lehet tanulni. 
A munka nagyon tetszett, az idősebb kollé-
gáktól pedig nagyon sokat lehetett tanulni, 
akikről  csak  jóval  később  tudtam  meg, 
hogy már akkor neves alkotóknak számí-
tottak a maguk szakmájában.

A másfél  éves katonai  szolgálatomat  a 
határőrségnél  töltöttem,  ahova  német 
nyelvtudásom miatt  soroztak be,  de a fil-
mes múltam miatt végül mégis mozigépész 
alakulathoz kerültem, ahol a katonai kikép-
zés mellett tanulnunk is kellet. Így szerez-
tem szakmunkás  bizonyítványt,  és  lettem 
mozigépész.

A leszerelés után úgy gondoltam, hogy szívesen tanulnék még, de ekkorra már a biológia 
mellett  a rajz is érdekelt,  ezért  a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemre jelentkeztem 
biológia-rajz tanári szakra, és négy év múlva megkaptam a tanári diplomát. Közben meg is 
nősültem, és két lányunk is született.

A végzés után nem kaptam megfelelő állást, így a nyarat portrérajzolással töltöttem a Ba-
latonnál, majd ismét rajzfilm stúdióban kötöttem ki, ahol ekkor már engem bíztak meg az új 
rajzolók képzésével. Közben – helyettesítő tanárként – másfél évig tanítottam a Jókai úti Álta-
lános iskolában is rajzot.

Mivel családom egyre gyarapodott – előbb egy fiúval, aztán még egy kislánnyal –, a rajz-
film mellett egyre több grafikai munkát vállaltam. Ezzel együtt viszont elkerülhetetlenné vált, 
hogy megtanuljak számítógéppel is dolgozni, jóllehet ezt nagyon szerettem volna megúszni.

Ennek köszönhetően viszont új megrendeléseket kaptam, és megismerkedhettem a könyv 
készítés szintén nagyon izgalmas világával.

Közben – nehogy a hitemben lemaradjak – elvégeztem a Pécsi Egyházmegye Teológiai 
Tanfolyamát.

A 2010/11-es tanévben kerültem a Szent Margit iskolába, ahol biológiát tanítok a 7. és a 8. 
osztályosoknak.

Molnár Gyula
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A Szent Margit általános iskola nem 
az első munkahelyem, s nem is az első tanári 
kihívás  az  életemben.  Ugyanakkor  mégis 
nagy újdonság volt a 18-22 évesek után jóval 
kisebbeket tanítani.

Tanítottam korábban középiskolában, 
érettségi utáni képzésben is részt vettem, va-
lamint életem egyik legérdekesebb állomása 
az elítéltekkel való foglalkozás volt. Nekik is 
történelmet tanítottam, mint most a felsősök-
nek,  csak  hát  a  körülmények,  mondanom 
sem kell… mások voltak.

De  ne  csak  a  munkáról  essen  szó: 
szabadidőmben  szívesen  sportolok.  Néhány 

éve - hosszú távú - triatlonozom, így amikor 
lehetőségem nyílik rá, rögtön megyek úszni, 
bringázni, vagy éppen futni egy jót. Emellett 
a labdajátékokat sem vetem meg. Rendszere-
sen focizom, és nagyon szeretek röplabdázni 
is. Ezt a sportot korábban NB2-ben is gyako-
rolhattam egy ideig. 

Életemben fontos az Istennel való jó 
viszony, mely csupán rajtunk múlik, hogy jó-
e. E nélkül aligha érhet el az ember kiemel-
kedő, illetve irigylésre méltó eredményeket, 
legyen szó tanulmányokról,  családról,  vagy 
akár sportteljesítményekről.

Ribly Péterné

 Ribly Péterné, Klári néni vagyok. 2010 októberében kerültem a Szent Margit általános is-
kolába napközis tanítóként. Nagyon jólesett az a segítőkész szeretet, amelyet mind a kollégáktól, 
mind a gyerekektől kaptam és kapok.  Diplomámat 1999-ben szereztem a kaposvári Tanítóképző 
Főiskola levelező tagozatán. Korábban a Mátyás király utcai általános iskolában dolgoztam, illet-
ve saját  gyermekeinket neveltem otthonunkban. Férjem hegedűtanárként dolgozik. Öt gyerme-
künk van, akik közül hárman a CNK falai között végzik tanulmányaikat. Számomra nagy meg-
tiszteltetés, hogy ebben az intézményben dolgozhatok és igyekszem méltó lenni az iskola szelle-
miségéhez. Bízom benne, hogy munkámmal átadhatok a gyerekeknek valamicskét a Jó Isten ha-
tártalan szeretetéből. Isten áldjon mindannyiunkat!

   Szabó Rita

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal pár, akiket egy fáradt reggelen kis-
lánnyal ajándékozott meg a Jóisten. A kislánynak a Rita nevet adták. A csöpp kislány, egy 
csöpp faluban nevelkedett vidámságban, szeretetben. Ahogy telt az idő, a kislány szép lassan 
felnőtt  és  nagy álmokat  dédelgetett:  pedagógus  pályára  áhítozott.  Küldetéséül  választotta, 
hogy megszeretteti a tunyuló ifjúsággal a matematikát és kémiát. Hogy célját megvalósítsa, el 
kellett hagynia otthonát, és egy távoli városba költözött. Pécsett okították és okítják ma is az 
említett tárgyak rejtelmeire. Egy nap hírt hallott, mely szerint nevelőt keresnek egy leánykol-
légiumba. Minden bátorságát összeszedve, jelentkezett a posztra. Hamarosan kapta a hírt, mi-
szerint kiválasztották az állásra. Nagyon megrettent a rá váró feladatoktól, de az őt körülvevő 
nevelők mind segítségére voltak és támogatták, így félelmei hamar elszálltak. A kollégista lá-
nyok gyorsan a szívébe lopták magukat. Élvezte a lányokkal való munkát, sokat tanított ne-
kik, miközben ő is sokat tanult tőlük. Rengeteg mindent megélt a lányokkal: volt ott dráma, 
sírás, nevetés. Igyekezett, hogy leginkább a vidámságban legyen részük, ezt hol több, hol ke-
vesebb sikerrel érte el. A kollégisták között akadtak, akik nem bírtak betelni a kémia-, mate-
matikatudással, mind többre vágytak, s a végén már szinte egymás kezébe adták a kilincset. 
Egy nap leült a lány és elmerült gondolataiban, ráébredt, hogy immár egy év telt el azóta, mi-
óta először átlépte az intézmény kapuját. Mosolyogva emlékszik az elmúlt évre és kíváncsian 
várja, mit hoz számára az eljövendő…
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A Ciszterci Nevelési Központ májusi – júniusi programjai

KOLLÉGIUM ZENEISKOLA
Május 19 Szirén kupa – Egészségsarok Május 30 elméleti vizsgák
Május 24 Kirándulás Püspökszentlászlóra Május 31  
Május Hajnóczy kézilabda kupa Június 1-3 hangszeres vizsgák

Június 6

Kodály strandröplabda kupa Június 2 Ballagók hangversenye
Prága főpályaudvar- Pécsi Harmadik 
Színház ISKOLA

Kirándulás a Mecsekre Május 19 OsztálykirándulásokJúnius 8 TE DEUM Május 20
Május 22 Elsőáldozás 10.30 

ÓVODA Május 
23-25

7. évfolyam vizsgák
Május 18 4. csoport évzáró
Május 19       2. csoport évzáró Május 26 Sport délután – A Mi FINOMSÁGAINK
 Lovaglás délelőtt Június 3 Nemzeti összetartozás napja
Május 21         CSALÁDI MAJÁLIS Június 6-7 Mestervizsgák a 8. osztálybanMájus 26         1. csoport évzáró
Május 27       Lovaglás délelőtt Június 8 Tánc ünnepe
Május 31         7. csoport évzáró Június 9 Sportnap

Lovaglás délelőtt Június 10 Ballagás 17 óra
Június 3          TE DEUM 10 óra Belvárosi templom Június 14 Gyermeknap – Tanítási szünet

BALLAGÁS 15.30 óra
Június 15

TE DEUM 15 órakor a 
Székesegyházban.    
FOGADÁS az iskolában 17.00

Június 16 BEIRATKOZÁS

Szent Margit Szociális Alap

A Szent Margit Szociális Alap az idei tanévben is több családnak nyújtott anyagi tá-
mogatást mind az óvodában, az iskolában és a kollégiumban is. 28 gyermek számár a biztosí-
tott több hónapon keresztül ingyen étkezést valamint 55 tanuló részére adott támogatást az 
osztálykirándulásokhoz, 7 kisgyermek vehetett részt ingyen a fizetős kulturális csoportfoglal-
kozásokon, illetve több kollégista kapott anyagi támogatást a mindennapi életéhez. 

Köszönjük az Alapítványok és a Szülői Munkaközösségek támogatását.

Alapítványok

Miasszonyunk Rend „Mindenkinek Használni" Iskola Alapítvány

Adószám: 18317734-1-02

 "Mindenkinek használni" Óvoda Alapítvány

Adószám: 18317741-1-02 
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CiNKe CNK 2011. május 

Hálásan köszönjük adójuk 1% -nak felajánlását!
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