
CINKE
„… sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, 

sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket 
Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.”  (Róm 8, 35-39).

A pécsi Ciszterci Nevelési  Központ diáklapja ◆  2013/2014. 2. szám ◆  2014 május

„Mert angyalainak parancsol felőled, 
hogy minden utadon őrizzenek. 

Kezükön hordoznak téged, 
hogy kőbe ne üssed lábadat.” 

(Zsolt 91, 11-12)

„Békességet hagyok rátok. 
Az én békémet adom nektek.” 

(Jn 14, 27)



Képregényes nyári programajánló,
avagy CNK Cimbi útra kel

Alig várjuk, hogy kitörjön végre a nyári vakáció, amikor ragyogó időben süttethetjük hasunkat, pancsolhatunk vagy éppen Leonardo lo-
vának árnyékában hűsölve fagylaltozhatunk. Távoli helyekre vágyunk, mindegy, csak el innen… a tanulás fárasztó hónapjai után. De mit 
tehetünk, ha pénztárcánk vagy az időjárás keresztbe húzza számításainkat, és arra ítéltetünk, hogy megszokott városkánkban, négy fal kö-
zött kell eltöltenünk egy-egy napot, s legörbült szájjal � gyelnünk az ablaküvegen komótosan alápergő esőcseppeket? Mihez kezdjünk egy 
ilyen unalmas napon? A város már a könyökünkön jön ki. De biztos, hogy minden zugát jól ismerjük? Kívülről-belülről? Kötve hiszem… 

A Nagy Péter bácsi által megálmodott és papírra vetett CiNKe cimbora most képregényes kaland(kul)túrára hív titeket. Olyan helyekre 
is elkalauzol, ahová talán eszetekbe sem jutna elmenni. Pedig rengeteg érték lapul egy-egy régi épület falai között. Például a püspöki 
palotában is, ahová tavaly év végén mi, tanárok csoportosan bekukkanthattunk. Csodaszép. Ott éli mindennapjait Dr. Udvardy György 
megyéspüspök atyánk, közösségünk pásztora, aki számára nagyon fontosak vagytok ti, � atalok. Láthattátok Őt az i� úsági passión is, ahol 
cirenei Simonként segített vinni Jézusnak a keresztet. Cinke Cimbi vette a bátorságot, hogy bekopogtasson hozzá. Most néhány érdekes 
dolgot Nektek is szeretne megmutatni. Ha esetleg kedvet kapnátok, hogy ellátogassatok egy-egy esős nyári napon, érdeklődjetek a püs-
pökségen a palotalátogatás lehetőségeiről.

Kalandtúrára fel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szép nyarat, jó pihenést mindenkinek! Szeretettel üdvözöl Cinke Cimbi és 
azok, akik őt megálmodták és papírra vetették. 

A palota kertje nem is kert, inkább egy gyönyörű park!

Még az ibafai pipagyűjteményt 
is megcsodálhatod az egyik 
helyiségben, a pipatóriumban.

A püspök atya magánkápolnájába csak kevesen pillanthatnak be! Vajon kik szoktak ülni ennél a hatalmas asztalnál?

Bűnbánó Magdolna ar ra 
emlékeztet, hogy nyáron is 
őrizd meg tisztán a szívedet!
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FELHÍVÁS
Kedves Olvasók! Eszter néni nyereményjátékra hív! Nyári üzenetkereső…

Néhol, az újság oldalain, itt-ott, váratlan helyeken elszórva, található egy-egy szó. Ha mind előkerül, kijön belőlük egy összetett mondat 
és egy aláírás. Nagyon fontos üzenetet tartalmaz mindenkinek a nyárra. Minden szót fel kell használni!

A helyes megfejtéseket névvel, osztállyal ellátott papíron várjuk május 20 . és június 6 . között a titkárság 
előtt elhelyezett dobozba . A helyes megfejtők között meglepetéseket sorsolunk ki! Hajrá! Keressük a nyári üzenetet!

A szerk.

nuljatok meg egymás nyelvén beszélni! Alkos-
satok maradandó értéket az ország és az egyház 
javára! Kerüljétek meg a Földet, és kerüljétek el 
a rosszat! Fedezzétek fel a világ ezernyi csodá-
ját, találjátok fel a gyógyíthatatlan betegségek 
ellenszerét, fejlesszetek ki környezetkímélő 
eljárásokat, menjetek a Holdra, járjátok be az 
univerzumot! Vigyétek sokra és maradjatok 
mindvégig önmagatok! De egyet ne felejtsetek: 
mindenhová ugyanazt a pótolhatatlan valakit 
vigyétek önmagatokban! A szerető, elfogadó, 
gyógyító, erőt adó, béketeremtő, bennünket 
hazaváró Istent. Ő az, aki egy nap majd min-
den lesz mindenben. Addig is engedjük, hogy 
bennünk és tökéletlen önmagunkon keresztül 
válhasson mindenné: a visszavonhatatlan sze-
retet örök jelévé a homlokunkon, lobogó láng-
nyelvvé a fejünk felett és a lelkünkben, életre 
szóló igenné az ajkunkon, egy sebzett világ va-
lamennyi gyermekéért. 

„És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” 
(Mt 28, 20)

A szerk.

Gondolatébresztő
Gál Károly atya: Merre tartunk, Mihics kartárs?

Peregnek napjaink. Egymás utáni kérlelhetet-
lenséggel. Olykor vidáman ébredünk, máskor 
nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Döguna-
lom az életünk. Így, úgy. Egymás után. Meddig? 
Miért? Merre?

Ha nincs cél, nincs ötlet, csak arra töreked-
hetünk, hogy jól szórakozzunk. Mozaiklét ez 
az út. Iránynak választhatjuk a celeblétet, de 
annak csak színpadi változatát, valóságát soha 
nem láthatjuk. Vannak látványos életformák, 
de abban a pillanatban, hogy anyuci otthon-
ról nem nyomja a dellát, hazugsággá süllyed 
mindegyik. A felnőttek világa unalmasnak 
tűnik. Valljuk meg, eddig vajmi keveset kér-
tek tőlünk, felelősségünk nem nagyon volt. 
Megdolgoznunk igazából semmiért sem kel-
lett, így magától értetődő, hogy nem vonzó a 
felnőtt lét: a naponkénti munka világa. Inkább 

a lődörgés, plázákban ténfergés, zenehallga-
tás, mobilozás, netezés. Ez talán jövőképünk. 
Unalmasnak tűnik a munka, ez a vízió nem. 
Pedig ez utóbbi az igazi dögunalom. A se-
merre sem haladás. Az egy helyben toporgás. 
Hosszú távon ez fáj a legjobban az embernek. 
Ebben szűkülünk be igazán.

Ahhoz, hogy éljünk, ki kell lépnünk önma-
gunkból. Kell társat, társakat keresnünk. S eb-
ben már munkát, áldozatot is vállalunk. A má-
sikért, magunkért, az együttlétért. Az áldozat 
soha nem egyszerű. Nehéz. Mégis ez az út, ami 
az életre vezet. Gondoljuk csak meg, hol len-
nénk, ha szüleink nem vállaltak volna értünk 
szívesen áldozatot?

Nagyapámat hívom most segítségül. Mihics 
kartársat, ahogy egy képeslapon munkatársai 
a vállalati üdülőből üdvözlik. Munkatársak. 
Azaz társak egy közös cél érdekében. S üdü-
lés közben volt fi gyelmük gondolni dolgo-
zó kartársaikra. Azaz nem csak a munkában 
voltak társak. Merre is tartottak? Az egység, 
az együttműködés felé. De miért? Mert meg-
tapasztalták, hogy dolgozni nemcsak szüksé-
ges, de jó is. Alkotni, szolgálni másokat. Saját 
adottságainkat tehetségre váltva a közösség 
szolgálatába állítani. S ebben a közösségben 
megtalálhatjuk saját helyünket: társakat ka-
punk az örömre, s biztos segítőket a nehézsé-
gek idejére.

Mihics kartárs boltos inasként kezdett. Sze-
gény volt, dolgozni kezdett. Muszáj volt. De ez 
nem törte le. Beérte egyszerű dolgokkal, hisz 

Kedves Úton lévők!
 „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg 
majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az 
Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.” (Jn 14, 15-16) 

Mennyi mindent hagytunk már magunk mö-
gött?! Hány elkoptatott cipő, mennyi fénykép 
és videó felvétel őrzi a múlt életünkbe vésett, 
megkövesedett lenyomatát?

Milyen sokféle úton indulunk, járunk, köze-
ledünk egymás felé és távolodunk egymástól 
nap mint nap?!

Micsoda felbecsülhetetlen értéket, talentu-
mot, ezer és ezer képességet, tehetséget rejtett 
el bennünk a Jóisten, hogy életünk vándor-
útján újra és újra rácsodálkozzunk az em-
bertársainkban, önmagunkban és a világban 
rejlő megszámlálhatatlan lehetőségre, amely 
emberarcokról, közösen átélt élményekből, 
megvívott csaták emlékképeiből köszön vissza 
ránk! Feladatunk, küldetésünk, hogy használ-
juk kincseinket, valamennyi embertársunk 
üdvösségére.

Mennyi tűz, lelkesedés, terv, álom, forradal-
mi gondolat lobbant már fel bennünk, s vilá-
gította meg az előttünk kirajzolódó utat! A jó, 
akárcsak a rossz, futótűzként terjed a világon. 

Ragályos, fertőző és üdvtörténeti jelentőséggel 
bír. Mert a tökéletlent tökéletessé, a részt egész-
szé, a gyűlöletet szeretetté alakítja azok lelké-
ben, akiket ez a tűz megperzsel. Egész városok, 
világok lobbanhatnak lángra körülöttünk és 
bennünk. „Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi 
mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!” –halljuk 
Jézus sóvárgó szavait. (vö. Lk 12, 49-53)

Vegyük át a tüzet, s fussunk a magunk útján, 
féltve, őrizve kezünkben az „olimpiai” lángot! 
Keljünk át szakadékok felett, kapaszkodjunk 
meg a sziklák repedéseiben, menjünk át fo-
lyókon, szeljünk át végtelen tájakat, csak ne 
engedjük, hogy bensőnkben kialudjon a tűz! 
Időnként talán lankad bennünk a lelkesedés, 
akár a félárbocra engedett zászló, mely gyen-
gébben ugyan, mégis rendületlen kiáltja bele 
a levegőbe örök érvényű üzenetét. A szeretet 
örök…

„Menjetek és tegyétek tanítványommá az egész föl-
det!” Menjetek, ballagjatok, felvételizzetek, dol-
gozzatok, pihenjetek, nyaraljatok, gyászoljatok, 
tanuljatok, játsszatok, gyógyuljatok, utazzatok 
távoli világokba! Alapítsatok családot, nevelje-
tek gyerekeket, végezettek eredményes munkát 
a sportban, tudományban, művészetekben! Ta-

Előszó gyanánt…
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Új kollégák érkeztek . Isten hozta őket a CNK nagy családjában!

◆ Molnár Zoltánné (Erzsi néni)    vagyok, február 
végén kerültem az iskolába. Az E-szárny 
tantermeit takarítom. Örülök és hálás vagyok, 
hogy a diákok és tanáraik szeretettel fogadtak. 
Három unokám közül Dzsenifer 12 éves, a Mátyás 
Király Utcai Általános Iskolában zenetagozatos. 
Testvérei, Dávid és Lacika négyéves ikrek, ők ovi-
sok. Szabadidőmben ismeretterjesztő könyveket 
olvasok, szeretem az állatvilágot és a természe-
tet. A Máltai Szeretetszolgálatnál önkéntesként 

gyerekfelügyeletet, betegápolást, ebédhordást 
vállaltam. Tagja voltam a szociális csoportnak 
is. Külön öröm számomra, hogy ilyen szemlé-
letű iskolában dolgozhatok, ahol a gyermekek 
lelki fejlődését elősegítik.

◆ Szilvási Bélának hívnak . Informatikai/műszaki 
munkakörökben dolgoztam nagyrészt. Portás-
ként is dolgoztam a Betegápoló Irgalmas Rend 
pécsi rendházában. Mágocson élek. Három fi am 

öröme családja volt, barátai, a zene. Mando-
linon játszott baráti borozgatásokkor. S mit 
akart, merre indult el? Szíve vágyainak útján: 
szerelmet keresett, családra vágyott, alkotni 
akart és barátkozni. Nem akart sokat, de min-
dent! Egyszerű, de gazdag életet! Gazdagságot 
a szívben, örömben és szeretetben. S adni is 
akart. Egyszerűen, de mindent! Nem vágyott 
luxusra, hírnévre, hatalomra. S a fronton meg-
tanulta – oly sokakkal együtt – a világ minden 
dolga talmi, mulandó, ócska kacat, s nincs más 
érték, mint Isten, haza, család. Ő ezen az úton 
indult el.

S mikor sokkal később vasárnapi ebédek 
után a karosszékbe ült, s unokái köréje tele-
pedtek, s a mandolin húrjait halkan pengette, 
tudta, jó úton indult el. Nem tett szert hírnév-
re, gazdagságra, hatalomra. Ám minden övé 
lett: szerető hitvestárs, örömteli feleség, jó-
kedvű gyerekek, komoly vők, csillogó szemű 
unokák s a szív ezernyi más gazdagsága. Mun-
katársak, kirándulások, beszélgetések, szőlő-
metszés és borozgatások, békés karácsonyok, 
csöndes séták, vidám mulatozások. 

Szerette, ha Krisztus az útitársa. Hol az 
emmauszi úton, hol a kánai menyegző felé ve-
zetőn. Tőle tudom én is, hogy Krisztussal jó 
járni az úton. S tőle tudom azt is, merre kell 
minden reggel elindulnom. A Krisztus örö-
mével bármerre. Az egyszerű és rögös úton. 
A munka és szolgálat útján. Megkísért oly-
kor a látszat-gazdagság, népszerűség, pénz, a 
könnyed élet igézete. De mi ér annyit, mint a 
világra rácsodálkozó szem, az őszinte mosoly, 
a másik életének megkönnyítése, a könnyek 
letörlése, a csendes beszélgetések, az imádság 
békés és örömteli percei, a megelégedettség a 
jól elvégzett munka végén?

Naponta ezen az úton szeretnék járni. Együtt 
Krisztussal s a társaimmal. Egymást segítve.

Nos, merre is tartunk, Mihics kartárs? „Keres-
sétek előbb az Isten országát, s a többit megkapjátok 
hozzá!” (vö.: Mt 6, 25-34) „Szeressetek tettetés nélkül, 
és örüljetek az Úrban! A rosszért rosszal senkinek se 
fi zessetek! A gyengéket karoljátok fel. Öltsétek maga-
tokra az irgalmasságot, a szelídséget és a türelmet. 
Éljetek mindenkivel békességben!”(Róm 19,2; Fil 4,4-7; 
1Pét 3,9-11; Róm 14,1; Róm 15,7; Kol 3,12-17; Zsid 12,14)

van. A nagyobbik huszonnégy éves, a két kisebb 
iskolánk második osztályos tanulója. Szabad-
időmben szívesen olvasnék és fi lmet néznék, de 
sajnos számos teendőm miatt ritkán kerülhet rá 
sor. Ahogyan azon sem szoktam gondolkodni, 
hogy mi lenne levegő és víz nélkül, úgy az sem 
kérdéses számomra, hogy szükségünk van-e 
hitre. Nagyon örülök, hogy a Ciszterci Nevelé-
si Központban dolgozhatok, mert a feladatokat 

teljesen magaménak érzem. Az itteni légkört 
másnak és sokkal jobbnak érzem, mint korábbi 
munkahelyeimen. Rendszergazdaként dolgo-
zom az intézményben, de bármilyen „kütyüvel” 
kapcsolatos problémával fordulhatnak hozzám 
bizalommal. Javaslom a kedves kollégáknak, 
hogy bátran tegezzenek, szürkülő hajam ne tart-
son vissza senkit a közvetlen megszólítástól!”

Régi „motorosként” huszonöt éve 
a tanítói pályán… 
Isten éltessen sokáig, Erzsi néni!

Illésné Székely Erzsi néni gondolatait újságunk tavalyi 
számában olvashattuk . Mesélt életéről és tanítással 
eltöltött éveiről egyaránt . Most Őt köszöntjük, ünnepel-
jük, hiszen huszonöt év nagy idő, ezernyi tapasztalat, 
megannyi emlék… Ünnepi „tortáján” álljanak most 
gyertyaként volt tanítványainak s az ő szüleiknek, vala-
mint jelenlegi kollégáinak visszaemlékezései mindarra, 
amit Erzsike nénivel való kapcsolatuk során megéltek . 
Reméljük, hogy ezek a sorok is új erőt, lendületet adnak 
a még előtte álló sok-sok, kihívásokkal teli évhez . Fogadd 
szeretettel, Erzsike! Ajándék, hogy köztünk vagy!

„’Erzsébet asszony’ az a kolléganőm, akivel az 
első pillanattól kezdve (mikor beléptem ebbe az 
iskolába) megértettük egymást. Később felis-
mertük, hogy hasonlóan gondolkodunk a taní-
tásról, gyerekekről, hitről… Az évek múlásával 
elmélyült a barátságunk. Sajnos az iskolai ro-
hanásban ritkán tudunk találkozni, de mindig 
időt szakítunk egymásra. Köszönöm Erzsike, 
hogy sokat tanulok Tőled, és ’mindig megfőzöd 
a kávémat.’”

Szűcs Anita, kolléga

A mi tanító nénink
„Ismeretségünk és barátságunk tizenkét évre 
nyúlik vissza. Mikor először találkoztunk, na-
gyon szimpatikusnak, határozottnak, követke-
zetesnek és kedvesnek tűnt. Megnyugodtam, 
hogy biztos kezekbe adom a gyermekemet. 

Megérzésem nem csalt, nagyfi am mai napig 
szeretettel emlegeti kedvenc tanító nénijét, és 
hálás szívvel gondol rá. Munkáját teljes erőbe-
dobással, szívvel-lélekkel végezte, végzi a mai 
napig. Ízig-vérig pedagógus, aki a hivatásának 
él! Sokak számára példaértékű lehet! A gye-
rekekre tyúkanyóként vigyáz mindig, védi és 
szeretgeti őket. Évek múlásával sem volt kér-
dés, hogy legkisebb gyermekemet is rá bízzam. 
Hiszen az első évek az iskolában meghatározó-
ak a gyerekek életében és jövőjében. Nagyon 
hálásak vagyunk mindenért Erzsi néninek, és 
szívből kívánjuk neki, hogy vigyázzon rá a Jó-
isten, adjon neki a hivatásához erőt, egészséget, 
kitartást és türelmet!”

Pintér család a múltból és a jelenből

„Erzsi néni mindig vidám, kedves, jó tanító néni 
volt, csak akkor lett mérges, ha valami rosszat 
csináltunk az osztályban. Mindig is Ő volt a 

Rólunk van szó
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kedvenc tanárom. Mai napig tartom vele a kap-
csolatot. Örülök, hogy Ő tanította meg nekem 
az élethez szükséges alapokat: a szorzótáblát, 
számolást, helyesírást, olvasást és a többit. Négy 
éven keresztül Ő volt a pótanyánk. Mai napig le-
het rá számítani, és ha bármi baj, probléma ér 
minket, hozzá bármikor lehet fordulni, Ő min-
dig szívesen segít. Köszönöm neki, hogy a ta-
nítványa lehettem, és szívből gratulálok Neki a 
tanári pályán eltöltött eddigi évekhez. Kívánom, 
hogy még sok-sok éven keresztül erőben és 
egészségben vigyázzon rá és óvja Őt a Jóisten!”

Pintér Márk, volt tanítvány

„Én azért szerettem Erzsi nénit, mert mindig se-
gítőkész volt és aranyos. Mindenkihez kedvesen 
szólt, és szerettem az összes óráját. Attól függet-
lenül, hogy rossz gyerek voltam, mégis szere-
tett. Még mindig Ő a legkedvesebb tanárom, jó 
emlékeim vannak vele kapcsolatban. Köszönet-
tel tartozom neki, hogy megtanította nekem az 
alapokat, és még sok boldog évet kívánok neki.”

Kiszner Kinga, volt tanítvány

„Nagyon szerettem Erzsi nénit. Nagyszerű 
dolog volt, hogy Ő volt az osztályfőnököm. 
Rengeteg tudást és szeretetet adott át nekünk. 
Hálás vagyok neki mindenért. Nagyon jó osz-
tályt kovácsolt össze, azóta is hiányzik az a jó 
kis közösség. Köszönöm Neki, hogy mindent 
megtanított, és kívánom, hogy hosszú, boldog 
élete legyen.”

Élő Csenge, volt tanítvány

„Erzsi néni volt a legelső tanító nénim. Így 
elmondhatom, hogy nagyon sok mindent kö-
szönhetek neki, amit eddig elértem, mert Ő ala-
pozta meg a tudásom. Erzsi néni a legkedvesebb 
tanító néni, akit ismerek, mégis elég szigorú 
ahhoz, hogy fegyelmet, rendet tartson az órá-
kon. Mindig mosolygott, és csak ritkán szidott 
másokat. Nagyon tudja szeretni a tanítványait, 
még a folyosón sem tud végigmenni úgy, hogy 
ne simogasson meg valakit, vagy ne szóljon pár 
jó szót hozzá. Engem már rég nem tanít, még-
is amikor összefutok vele az iskolában vagy az 
utcán, mindig kedvesen érdeklődik, mi van ve-
lem és családommal, hogy érzem magam, mik 
a terveim. Mindig emlékezni fogok rá kedves-
sége miatt (többek közt), és nagyon szerencsés 
az, aki az Ő tanítványa lehet, mint én.”

Török Antal, volt tanítvány

„Nem régóta ismerem Erzsikét. Egész megje-
lenése határozottságot, rendezettséget, önfe-
gyelmet, szívósságot sugall, ami példaértékű 
számomra. Mindig nagyon elgondolkodtat és 
megfog, amikor nyitott ajtajú tanterme előtt 
elhaladva és bekukkantva, látom azt a sok pici 
gyereket, ahogy néma csendben ülnek és fi -
gyelnek szavaira. Megérzik, visszatükrözik a 
tanítójuk személyéből jövő összeszedettséget. 
Ilyenkor mindig rájövök, mennyi mindent kell 
még tanulnom, és milyen jó, hogy van kitől… 
Köszönöm, Erzsike!”

Molnárné Boda Marcsi, kolléga 

el kell számolnunk a ránk bízott vagyonnal. 
Jóistentől kapott talentumaink nagyon külön-
bözőek. Így kerek a világ. Egymást kiegészítve 
végezzük feladatainkat. Ki ebben jó, ki meg 
abban mozog otthonosan. Időnként azonban 
megtörténhet, hogy két egészen különböző út 
valahol keresztezi egymást. Amikor két világ 
találkozik, az bizony nem mindig zökkenő-
mentes, hisz a különböző világok lakói legtöbb-
ször más-más nyelvet beszélnek. Először el kell 
sajátítanunk egymás nyelvét, fogalomrendsze-
rét ahhoz, hogy zavartalanul működhessen a 
kommunikáció. Elengedhetetlen az empátia, az 
egymás helyzetébe való beleélés képessége és a 
másik ember munkájának elismerése. Ez még 
akkor is szükséges, ha teljesen idegen tőlünk 
az adott munkaterület vagy érdeklődési kör… 
Sokunk számára talán ilyen a számok világa, 
a könyvelés, befi zetés, bérszámfejtés precíz, 
abszolút racionális mikrokozmosza, melyet 
intézményünkben a gazdasági iroda testesít 
meg. Nem egyszer pislogva állunk egy-egy hi-
vatalos papírral kezünkben, próbálva felfogni, 
kibogarászni a benne foglaltakat. Ha pedig 
nem boldogulunk, félénken bekopogtatunk 
abba a világba, ahol gyakran mi számítunk 
különc fi gurának, érdekesebbnél érdekesebb 
kérdéseinkkel. De hát így működik ez fordított 
helyzetben is… Lényeg, hogy fogadjuk el ön-
magunk és mások határait. Próbáljunk meg al-
kalmazkodni a mások és önmagunk munkáját 
megkönnyítő elvárásokhoz. Értékes dolgokat 
tanulhatunk egymástól. Például a határidők 
precízebb betartását, naprakészséget (megfe-
lelő felszerelés és helyesen kitöltött adatlap!), 
amit mi, tanárok is elvárunk tanítványainktól, 
s buzgón húzzuk a rovátkákat egy-egy szertele-
nebb napon. Személyes példánk semmivel nem 
pótolható. Hányszor dorgáljuk a gyerekeket és 
küldjük őket Marika nénihez, amikor otthon 
felejtik ebédkártyájukat! És hányszor felejtjük 
el mi magunk pontosan leadni ezt meg amazt.

Velünk sem egyszerű…
A gazdasági iroda munkatársainak „biro-

dalma” nem véletlenül áll három egymásba 
nyíló helyiségből, hiszen az összenyitott szo-
bákhoz hasonlóan az elvégzendő tevékenysé-

gek is egymásba fonódnak. Nélkülözhetetlen 
az együttműködés és a tiszta, becsületes, mi-
nőségi munka, amely minden intézmény mű-
ködőképességének elengedhetetlen feltétele.

A készpénzfi zetési számlák, könyvelések, ala-
pítványi támogatások, bérpapírok, befi zetések, 
átutalások rengetegében Zalai András vezeté-
sével Beretzkyné Purger Marika és Vecsernyés 
Lászlóné, Andi segít eligazodni. Kopogtatnak 
hozzájuk szülők, tanár kollégák, óvodai és kol-
légiumi nevelők, gyerekek egyaránt. Gyakran 
sietve, türelmetlenül várva azonnali segítséget 
a gazdasági iroda munkatársaitól. Az embe-
rekkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
nagy toleranciát igényel, hiszen a segítséget 
kérő személyek a legkülönfélébb élethelyze-
tekből, a legkülönfélébb lelkiállapotban és a 
legkülönbözőbb kérdésekkel érkeznek. Ter-
mészetesen a segítségnyújtó személynek is 
megvan a maga története. Adott hivatali órá-
ban a két történet találkozik, és létrejön egy új 
fejezet mindkettejük „könyveléstörténetében”. 
A tolerancián túl ez a fajta tevékenység nagy-
fokú precizitást és monotóniatűrést igényel. 
Marika számára, aki a porcelánfestésben is 
jártas, ez nem jelent nagy nehézséget. Andi és 
András is pillanatok alatt eligazodik a dossziék 
katonásan elrendezett birodalmában. Átlátni, 
kezelni a számtalan hivatalos papírt legalább 
akkora művészet, mint felvinni egy hatalmas 
vázára egy csodaszép motívumot.

Hivatás vagy munka a gazdasági irodában 
dolgozni? Kicsit talán mindkettő. Munkahe-
lyen végzett szolgálat egy intézmény zökkenő-
mentes működésének érdekében. Nem öncélú, 
személytelen tevékenység, hiszen a munkát 
végző személy szívét-lelkét beleadja, hogy 
munkája gyümölcseként minél jobb eredmény 
születhessen. Gazdasági irodánk munkatársai 
minden nehézség ellenére szeretik munkájukat. 
Mi pedig végtelenül hálásak vagyunk, még ha 
nem is szoktuk ezt (sajnos) túl gyakran mon-
dani nekik. Talán az volna számukra köszöne-
tünk és hálánk legkézzelfoghatóbb bizonyítéka, 
ha mi, munkatársaik megpróbálnánk tisztáb-
ban, átláthatóbban „könyvelni” a dolgainkat, 
nem szamárfülesen, rapszodikusan, hanem 

Előtérben a háttérmunka
Segítség a köbön, 
avagy szót értve a számok nyelvén… 
bemutatkozik a gazdasági iroda

Nap mint nap kusza számok világában élünk, 
mozgunk és vagyunk. Farkasszemet nézünk 
kiadásainkkal, befi zetjük a csekket, fi gyeljük 
a közelgő határidőket, az előttünk tornyosuló 

megannyi számla időnként elviselhetetlen súly-
ként terheli mindennapjaink amúgy is nehéz 
batyuját. Elszámolunk, leszámolunk, beszámo-
lunk, osztunk és szorzunk. Átlagot és következ-
tetéseket vonunk le a körülöttünk és bennünk 
történtekből. De a végső számadás, a nagy be-
vallás szerencsére még előttünk van. Szembe 
kell néznünk személyes „költségvetésünkkel”, 

Vigyázzatok
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melyek embert emberrel kapcsolnak össze, 
mentőkötélként is működhetnek, s beléjük 
kapaszkodva új lehetőségekhez libbenhetünk 
át, ahogyan azt a Tarzan című fi lm hősei is tették 
egykor. Új távlatok nyílhatnak meg előttünk. 
A közvetlen, kézzel fogható emberi kapcsolatok 
értékhordozók a sokszor személytelenül robo-
gó, zakatoló mindennapok forgatagában. Zalai 
András, informatikus mérnökként végzett 
mérlegképes könyvelő, jól tudja ezt. Nem kevés 
kitérővel került jelenlegi helyére. Tanulás… 
nyelvvizsga megszerzése… behívó… polgári 
szolgálat… Adminisztrátor… rendszergazda… 
irodista, mindenes, iskolatitkár. Mára gazdasági 
vezető több intézményben. Véletlen kitérők? 
Nem hiszem. Sokkal inkább jelzőtáblák az úton. 
Megállók és pihenőhelyek. Sokszor akadályok, 
máskor továbblendülésünket segítő indák. 
Megesik, hogy az a kő, amiben egykor megbot-
lottunk, szegletkővé, élet- és lélekformáló mo-
tívummá válik számunkra, kinccsé, amire csak 
utólag vagyunk képesek ajándékként tekinteni. 
Korábban akadályt láttunk benne. 

Nélkülözhetetlen az újdonságra való nyi-
tottság, amelynek segítségével olykor megha-
ladjuk önmagunkat, új ismeretekkel, tudással 
felvértezve. Andrást is talán ez segítette előbb-
re a maga útján. Nem zárkózott el a felgyor-

sult, megváltozott technikai fejlődéstől, ha-
nem a megszerzett, új ismeretek birtokában 
igyekezett gördülékenyebbé tenni a régit, a 
bérszámfejtés sokszor átláthatatlannak tűnő 
rengetegében. 

Gazdasági vezetőnk matematika iránti sze-
retetét családi örökségként hozta magával. 
Vonzzák az állandó kihívások, a munka, ami-
hez leginkább családjától kap erőt. A mun-
kahelyen eltöltött idő nem mindig fejeződik 
be a munkaidő végeztével, hiszen öt ciszterci 
iskola gazdasági életét ellenőrzi, gyakran még 
otthonról is. Nagy felelősség, sok munka, mely 
időnként felülírja a normál élet ritmusát. Leg-
nehezebb számára a januártól márciusig tartó 
időszak, az előző év lezárása, az új év elkezdé-
se. Lezárni valami régit, belefogni valami újba, 
senkinek nem könnyű…

Pihenésre nem sok idő jut. De ha igen, ak-
kor irány a játszótér! És ha kipihente magát, 
újra jöhet a munka… Mert halkan bevallja, 
hiányozna neki…

És akárhogy osztunk, szorzunk, magunk is 
bevallhatjuk pironkodva: nekünk is hiányozna 
András és az általa vezetett gazdasági csoport 
munkája. Nagyon… Köszönjük!

szépen beiktatva, lefóliázva azokat a kéréseket, 
határidőket, melyeket ők a mi érdekünkben 
kérnek… Egy kis odafi gyelés, és máris kiszá-
míthatóbb minden. Stimmel a végösszeg, mert 
mi is belefektettünk némi erőfeszítést, és tőlünk 
telhetően törekedtünk a precizitásra.

Köszönjük a gazdasági iroda valamennyi munkatár-
sának az intézményünkért végzett rengeteg erőfeszí-
tést, munkát és a mérhetetlen türelmet!

Zalai Andrást folyton megtalálja 
a munka… 
 „Jól dolgozni csak jó csapatban lehet. Célom 
tisztességgel, megbízhatóan végezni munká-
mat. A semmiből rendet rakni. Akárcsak egy 
öregedő iskolaépületet.”

Zalai András, intézményünk gazdasági vezető-
je nem csak két pici lányának fejlődését kísé-
ri fi gyelemmel, hanem a CNK életét is, szinte 
már a kezdetektől. Úgy érzi, intézményünk 
lelkisége rengeteget fejlődött, sokak kitartó 
munkájának és a Jóisten kegyelmének köszön-
hetően. Gazdasági vezetőnk leginkább nagy-
mamája hitéből merített, tizenhét éves korában 
kezdett hittanra járni, és felnőttként részesült a 
keresztség szentségében. Azóta is nap mint nap 
tapasztalja az isteni gondviselésbe vetett hit és 

bizalom erejét. Ezen a sokszor tekervényes 
úton lelki vezetőitől, hitoktatóitól is rengeteget 
tanult. Leginkább talán Máthé Péter atyának és 
a közelmúltban elhunyt Lőrincz Sándor atyá-
nak köszönheti a legtöbbet, aki támogatta, se-
gítette őt az elsőáldozásra, szentségi házasságra 
való felkészülésben. 

Vannak olyan szerencsés emberek, akik lát-
szólag egyenes úton, zökkenőmentesen élik a 
mindennapokat, és gond nélkül, magabizto-
san járnak az előttük kanyargó, jól kitaposott 
ösvényen. Tudják, merre tartanak és azt is, 
hogyan kell az adott úton biztonsággal járni… 
Olykor azonban előfordul, hogy az állítólagos 
véletlen játssza életünkben a fő szerepet. Régi 
kapcsolatok kerülhetnek új megvilágításba, 
korábbi ismeretségek segíthetnek hozzá 
bennünket egy adott munkához. A szálak, 

Közelebbről a Szülői Munkaközösség,
avagy rókavadászat az éterben

Kiss-M. József vagyok, egy éve már bemutatkoztam, de eb-
ben az évben is kaptam egy felkérést, hogy írjak magamról 
még néhány sort. Most arra gondoltam, hogy a rádióama-
tőr tevékenységemről osztanék meg néhány gondolatot a 
kedves Olvasóval. 

Gondolom, sokan már találkoztak velem az 
előző tanévben a családi napon, amikor a gye-
rekek kipróbálhatták a távíró üzemmódot, a 
morzézást, ebben a tanévben pedig a szekszárdi 
rádióklubnak köszönhetően a rádiós tájékozó-
dási futást, más néven rádiós rókavadászatot is. 

Mindehhez nagy segítséget kaptam Marci bá-
csitól, ebben az évben pedig a felsős diákok is 
aktívan segítettek, ezúton is szeretném kifejezni 
köszönetemet mindenkinek a segítségért!

Már gyermekkoromban kezdtem érdeklőd-
ni az elektronika világa iránt. Édesapám vil-
lamosmérnök volt, és mindig is csodáltam a 
szakmáját, tulajdonképpen rajta keresztül is-
merkedtem meg az elektronikával.

A rádióamatőr tevékenység egy multidiszcipliná-
ris hobbi, vagyis nagyon sok tudományággal, 
szakmával függ össze. A legfontosabb a fi zi-
ka, ezen belül az elektromosságtan, de fontos 
szerepe van a matematikának, kémiának, föld-
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„Színjátszón mindig nagyon sokat nevetünk, 
felszabadultan tudunk játszani .”

Róth Norbert (6. évf.)

Egy átlagos hétfő délután
13:40 – Padok már széthúzva, a terem közepén 
nagy hely.

13:42 – Az ötödikesek a földön fekszenek, a hato-
dikosok hang nélkül, tátogva, óriási karmozdula-
tokkal magyaráznak nekik valamit. Én mindezt 
mosolyogva nézem. (Csak be ne jöjjön senki!)

13:50 – Szobrok vagyunk. Van itt minden: cit-
romtorta, kutya, hőlégballon, mosdókagyló, 
kilincs, ki mire gondol. Néha egy-egy szobor 
megmozdul a benne feszülő nevetéstől. Időn-
ként tapsolok egyet, ilyenkor a szobrok életre 
kelnek és meglehetősen furcsán mozognak. 
(Ne, most ne kopogjanak be!)

13:55 – Egy nagy kupacban állunk, mint egy óri-
ási összegabalyodott fonalgombóc, és próbáljuk 
magunkat kiszabadítani a csomó fogságából. 
Mindenki egyszerre beszél, óriási a hangzavar. 
(Kopognak, de nem halljuk.)

13:58 – Két fi ú lassított mozdulatokkal pofon 
próbál vágni egy harmadikat, de az leguggol, 

így egymást ütik meg. (Na, ezt hogy magyaráz-
nám ki?)

14:05 – Két lány némán beszélget egymással, 
két fi ú szinkronizálja őket, a csapat többi része 
törökülésben fi gyel és rendszeresen felnyerít. 
(Benyit valaki, de nem minket keres, és gyorsan 
becsukja az ajtót. Szerintem megijedt.)

14:10 – Néhányan a székről (rajtkő) ugrálnak a 
padlóra (medencébe), a többiek már úsznak, 
kutyát sétáltatnak vagy épp napozás közben 
fagyiznak. Szigorúan csak háromszavas mon-
datokban beszélhetnek egymással. (Ez most 
nem olyan ciki, bejöhet bárki!)

14:25 – Székek, padok újra a helyükön. „Ne már, 
miért van vége? Ne hagyjuk még abba! Olyan 
hamar elment az idő!” 

Kopognak, és most tényleg minket keresnek. 
Nyugodtan. Vége a színjátszó szakkörnek.

Eszter néni, a szakkör vezetője

„Én azt szeretem a színjátszóban, hogy mi magunk 
találjuk ki a történeteket, és mindig vicces dolgokat 
adunk elő .”

Waldhauser Zsófi , (6. évf.)

„Nem előre betanult szövegeket kell elmondanunk, és 
ez nagyon tetszik .” 

Hosszú Eszter (6. évf.)

rajznak, meteorológiának is. Érdekesség, hogy 
nemcsak ezekhez a tudományokhoz közelálló 
foglalkozású emberek választják ezt a hobbit, 
hanem szinte mindenféle szakmai és társadal-
mi helyzetű ember található köztük: mérnök, 
orvos, tanár, szerzetes, püspök, állami vezető, 
színész, űrhajós, zenész, esztergályos, diák 
stb. Tavaly a nagyobbik fi am is megszerezte 
rádióamatőr engedélyét, így most megvan a 
lehetősége, hogy önállóan is rádiózzon (rádiós 
szaknyelven: forgalmazzon). A szeptemberi 
családi napon is létesített egy pár összeköt-
tetést, többek között egy kárpátaljai magyar 
amatőrrel.

A rádióamatőr tevékenység igen sokrétű . Vannak, 
akik a rádióforgalmazás részét szeretik, vannak, akik 
a sport részét és vannak, akik a technikai háttere iránt 
érdeklődnek .

A szakmai fejlődés mellett a rádióamatőr a megtanult 
nyelveket is tudja gyakorolni . Igaz, hogy a nemzet-
közi rádióforgalmazásban a közös nyelv az an-
gol, de adott a lehetőség, hogy egy adott nemzet 
rádióamatőreivel a saját nyelvükön lehessen kom-
munikálni. Ezzel a lehetőséggel én is élek, így a 
magyar és az angol mellett az olasz, francia és ro-
mán nyelvet is használom forgalmazásaim során. 

Sokan kérdezik, hogy mi 
vonz ebben a tevékenységben, 
amikor manapság az internet 
világában sokkal könnyeb-
ben lehet kommunikálni. Az 
egyik dolog, ami megfogott, 
az esetlegesség: hogy nem le-
het tudni, ki fog válaszolni a kö-
vetkező pillanatban, mivel a világ 
bármely tájáról érkezhet válasz . 
A másik még érdekesebb: ha 
a kapcsolatteremtést saját ké-
szítésű berendezéssel sikerül 
elérni. 

A rádióamatőrök nem magá-
nyos farkasok, hanem fontos 

nekik a közösségi lét, ezért helyi szinten rádió-
klubokban, országosan pedig szövetségszinten 
tömörülnek. Minden évben többször lehető-
ség van országon belül és nemzetközi szinten 
is találkozni egymással, az ország minden ré-
szén szerveznek „szakmai” találkozókat, aho-
vá akár családosan is el lehet menni. Minden 
kontinensen évenként szerveznek nemzetközi 
találkozókat, ahol a szakmai újdonságokkal 
lehet megismerkedni, konferenciákon részt 
venni. 

Egy másik fontos szerepe is van a rádióamatőrök-
nek, mégpedig a vészhelyzeti kommunikáció . Ka-
tasztrófahelyzetekben, ha az áramellátás meg-
szűnik, akkor a hétköznapi kommunikációs 
eszközöket nem, vagy csak korlátozottan lehet 
használni. Ilyenkor nem csak lehetőségük, de 
kötelességük is a rádióamatőröknek, hogy sa-
ját eszközeikkel segítsenek a hatóságoknak a 
kommunikációban. 

Még nagyon sok mindenről lehetne írni 
ezzel kapcsolatosan. Ha a kedves Olvasó ér-
dekesnek találta írásomat, és közelebbről 
szeretne megismerkedni a rádióamatőr mun-
kával, akkor a következő családi napon, ahol 
lehetőség lesz beszélgetni, esetleg kipróbálni a 
berendezéseket, szívesen látok bárkit.

Kiss-M. József

magatokra
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a gyakorlat, mindig lehet új helyzetekkel, körül-
ményekkel találkozni.

A gimnázium elvégzése után hat évet jár-
tam az orvosi egyetemre, és a mentőknél négy 
év munkaviszony után tettem szakvizsgát. 
A gimnázium második évében döntöttem a 
mentőzés mellett, amikor elsősegélyszakkörre 
jártam a Nagy Lajosba. Akkortájt betekintést 
nyerhettem a mentők munkájába, és ekkor 
világosodott meg számomra, hogy szeretnék 
ebben a közegben dolgozni. A kórházi mun-
ka sosem vonzott, így nem volt kérdés, milyen 
irányt választok. A családnak ebben nem volt 
különösebb szerepe, mert bár szüleim is orvo-
sok, teljesen más szakterületen tevékenyked-
nek. A döntést magam hoztam meg.

Mit jelent az Ön számára az életmentés? 
Milyen érzés a robogó mentőben ülni?

Az életmentés a munkám sava-borsa. Még akkor 
is, ha nem minden nap tudunk megmenteni va-
lakit, és sokszor van, hogy már nem segíthetünk. 
Sokszor veszítünk, és néha hetekig nincs igazi si-
kerélményünk. De amikor van, az az érzés nem 
hasonlítható semmihez, és tartósan bennünk 
marad. Ez erőt ad a nehezebb periódusokban. 
Az igazán nagy élmény egy tartósan sikeres új-
raélesztés, egy gyorsan romló állapot visszafor-
dítása, de ugyanakkor a szenvedés enyhítése is. 
A robogó mentőben ülni különleges élmény. Kis-
koromban sosem gondoltam, hogy egyszer majd 
én tekinthetek bentről ki a környezetre. Nyilván 
nem veszélytelen üzem ez, de valahogy sosem ez 
fut végig az agyamon a kivonulások alatt. Néha 
plusz adrenalin bomba is, amikor tudod, mihez 
mész, és menet közben lejátszod előre, hogy mi 
is vár rád a helyszínen.

Hogy tudja magában feldolgozni az egyes tör-
ténéseket?

Ez egy nehéz kérdés. Sokszor magamnak is felte-
szem. Vajon fel tudom-e, fel lehet-e dolgozni az 
átélt dolgokat? De, hogy fel kell, az biztos. Abban 
is biztos vagyok, hogy a negatív élmények nyo-
mot hagynak bennünk, és formálják a személyi-

ségünket, nevelnek. És ezekkel a „nyomokkal” 
meg kell tanulni együtt élni. Aki nem képes erre, 
hosszú távon nem fogja bírni az őt érő hatásokat. 
Hogy kinek mi segít a feldolgozásban, az véle-
ményem szerint egyénenként nagyon változó.

Rázós emlékből nagyon sok van. Minden 
tragédia, minden haláleset annak tekinthető. 
Ha ez személyes érintettséggel társul, az még 
fokozottabb terhet rak ránk. Nem feltétlenül a 
látvány tehet durvának egy esetet, hanem bár-
kinek a sorstragédiája, főként ha képes vagy 
mélyen belegondolni a másik helyzetébe.

Kellemes emlék minden tartósan sikeres 
életmentés, esetleg köszönetnyilvánítás egy-
egy esettel kapcsolatban. Sosem felejtem el azt 
a családot, amelynek egyik tagjáért egy órát 
küzdöttünk az utcán. Később felváltva jöttek 
megköszönni személyesen vagy levélben, be-
leértve a beteget is. Ez nagyon megható volt.

Mit jelent az Ön számára a csapatmunka?

A mentőmunka csapatmunka. Minél nagyobb a 
baj, minél bonyolultabb a megoldandó szituáció, 
annál inkább érvényes ez az állítás. Mindenki-
nek megvan a szerepe, és az összehangolt csa-
patmunka elengedhetetlen bizonyos szituációk 
megoldásához. A helyszínen egymásra vagyunk 
utalva, a beteg/sérült pedig a mi csapatunkra.

Milyen szerepe van a hivatásában a hitnek?

Hit nélkül minden nehezebb és még bonyolul-
tabb lenne. Segít a feldolgozásban, a kudarcok elfo-
gadásában, időnként a hozzátartozókkal való kommu-
nikációban . Ha a másik fél részéről is megvan, az sokat 
segíthet kritikus helyzetekben is . Emellett a hit segít 
elfogadni saját korlátaidat is, ami egy ilyen szak-
mában fontos tényező lehet.

Mit jelent az Ön számára, amikor másokat 
oktat elsősegélynyújtásra?

Egy idézettel kezdeném a válaszadást: „Tanítani 
másokat nem más, mint emlékeztetni, hogy tud-
ják ők is ugyanolyan jól…” Nagyon szeretem átad-
ni a fi ataloknak a tapasztalataimat, és mindig 

Prevenció és segítségnyújtás… 
Pestiné Magyar Marianna vagyok, az iskolában védő-
nőként dolgozom . Pécsen születtem és a szegedi 
főiskolás éveimet leszámítva azóta is ebben a 
városban élek. A Nagy Lajos Gimnázium befe-
jezésekor elég kevés elképzelésem volt a védő-
női munkáról. Ezért, amikor megismerkedek 
egy új osztállyal, mindig ejtek pár szót erről a 
hivatásról is. Nemrégiben döbbentem rá, idén 
már harminc éve lesz, hogy a pályán vagyok. 
Ebből tizenhét évet területi védőnőként tevé-
kenykedtem, tizenhárom éve iskolában dolgo-
zom. Örülök, hogy lassan hat éve a Ciszterci 
Nevelési Központ és a Nagy Lajos Gimnázium 
a munkahelyem. A mesterképzést a Pécsi Tudo-
mányegyetemen végeztem. Mostanában olvas-
tam és nagyon a magaménak érzem ezt a régi 
tanítást: „Ha belépsz egy másik ember világába, 
ne felejtsd el levenni a cipődet!” Nekem ez szól 
az empátiáról, a másik ember (kortól független) 
tiszteletéről, az elfogadásról, a toleranciáról az 
élet bármelyik területén. A védőnői egy segí-
tő szakma, amely a megelőzéssel, az egészség-
fejlesztéssel foglalkozik. Munkám eredménye 
rövid távon ritkán mérhető. Csak remélhetem, 
hogy egy-egy őszinte beszélgetéssel segíteni 
tudok. És majd egyszer bevillan- amikor szük-
ség lesz rá- egy-egy gondolat, mondat, amiről a 
foglalkozásokon beszélgettünk. Munkámban és 

a szabadidőmben is jellemző, hogyha valami-
lyen téma megérint (legyen az könyv, író vagy 
kertészkedés közben egy növény), azt igyek-
szem nagyon alaposan megismerni és mindent 
megtudni róla. Férjemmel otthon két lányunkat 
neveljük, felnőtt nagylányom már önálló életet 
él. Szeretek a családdal kirándulni, társasjáté-
kot játszani, olvasni, kertészkedni. Böjte Csaba 
szavait mottónak választhatnám: „Vágysz megér-
tésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? 
Dicsérj meg másokat! Vágysz kedvességre? Légy kedves!”

Mariann néni

„Az életmentés a munkám sava-borsa”
Beszélgetés Dr. Sárdi Ferenc mentőorvossal

Miért választotta ezt a hivatást? Hány évet 
tanult, gyakorlatozott, mire mentős lett?

Mindig is érdekelt a veszélyhelyzet varázsa, 
megfogott a sziréna hangja, és nagyon korán 
kezdtem el elsősegélynyújtás tartalmú könyve-
ket olvasni. Emellett vonzott a kaland jellege és 
változatossága. Minden eltöltött nap és év maga 

Egészségünkre!Egészségünkre!Egészségünkre!
 „Ép testben ép lélek”
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Nem para a para!
Április 4-én a mise után lementünk a buszmeg-
állóba. Ott megtippeltük, milyen színű busz fog 
jönni. Majd fölszálltunk és elindultunk.

Odafelé jókat nevettünk, de ott egész más 
dolgok következtek. Nagyon izgalmas, nehéz 
játékok voltak, de mindannyian megbirkóz-
tunk velük. Közben rájöttem, milyen nehéz 
mozgássérültnek vagy bármilyen betegségben 
szenvedőnek a helyében lenni. Megtanultam, 
hogy ilyen embereken nem szabad nevetni 
vagy csúfolódni. Ilyen embereken segíteni kell 
és megérteni őket. Rossz érzés lehet nekik, mi-
kor látnak futni gyerekeket, de ők ezt sose tud-
ták megtenni. Találkoztunk ilyen emberekkel, 
és semmi különbség nincs köztük és köztem. 
Ugyanarra gondolunk. A rossz viszont az, 
hogy én sose szeretnék ilyen ember lenni, de 
velem is bármikor megtörténhet. Mindent 

kipróbáltam, de még így sem tudok teljesen 
azonosulni az ilyen életmóddal. A csörgőlab-
da könnyűnek látszott, de nem volt az, mivel 
hallottad, viszont nem láttad. Mások azért pa-
naszkodnak, hogy milyen csúnyák, mások viszont 
még akkor sem panaszkodnak, ha nem tudnak járni . 
Ez szerintem nem jó . Nem gondoltunk bele azoknak 
az életébe, akik ilyen dolgokkal küzdenek . Tőlünk, 
akik makkegészségesek, azt várják, hogy segítsünk 
egy picit . Mi pedig mit csinálunk? Kinevetjük őket, 
eltávolodunk tőlük . 

Bele kéne gondolnunk egy percre az ő helyzetükbe, 
mert akár az is lehet, hogy ezután másképp látjuk a vi-
lágot . Szerintem jó volt, érdemes volt rá elmen-
ni. Remélem, ebből mindenki tanult is valamit!

Vecsernyés Csenge (5. évf.) 

Segíteni? Akarunk!
Mese a Bátor Táborról

A Bátor Tábor nevével majdnem tíz évvel ez-
előtt találkoztam. Érdekes módon nagyon meg-
maradt bennem ez a név, és tisztán fel tudom 
idézni, hol és mikor olvastam először. Ekkor 
azonban még csak azt sem kérdeztem meg, mi 
az, mégis az agyam elraktározta valamely apró 
kis szegletébe, hogy a megfelelő időben fel-
idézze ezt a két szót. Vagy fel sem kellett idéz-
ni, egyszer csak újra szembejött velem. Nem is 
egyszer, egyre többször és egyre gyakrabban, és 
akkor már gondoltam, hogy meg kell tudnom, 
mi fán terem a bátorság tábora. 

Az alapítvány daganatos és krónikus be-
tegségben szenvedő gyerekek és családjaik 
számára szervez élményterápiás nyári táboro-
kat. Minden nyáron hat egymást követő tur-
nus zajlik, ahol a gyerekek életkor és betegség 
szerint vesznek részt, ezen belül van két olyan 
csapat, ahová nem magyar, hanem cseh, szlo-
vák és lengyel fi atalok jönnek. 

A szervezet munkája önkéntességen alapul, 
tehát az ott közreműködők mindegyikét a sze-
retet, az empátia és az önzetlen segíteni vágyás 
hajtja. Kétség sem fért hozzá, hogy én is jelent-
kezem, és meg is kaptam a lehetőséget, hogy 
részt vegyek az első táboromban.

Olyan csodavilágba kerültem, amiről ál-
modni sem mertem. Biztosan sokaknak meg-
fordul a fejében, milyen megrázó lehet olyan 
gyerekek között lenni, akiknek az élete nem az 
iskoláról, edzésről, hétvégi kirándulásról szól, 
hanem a kórházakról, gyógyszerekről, műté-
tekről, sokuknak az élet-halál harcról. Én is ezt 
gondoltam, de nem így lett.

Ebben a világban minden azt hirdeti, hogy 
örülni és szeretni kell, mert ez gyógyít. Moso-
lyogni egymásra, odamenni ismeretlenhez és 
megölelni, mert ez gyógyít. Játszani, táncolni, 
bohóckodni, barátkozni, buzdítani és megmu-
tatni, hogy az élet szép, érdemes érte küzdeni. És 
ők küzdenek és gyógyulnak. És eközben észre-
vétlenül mi, segítők is gyógyulunk. Lelkiekben.

meghat, hogy mennyire fogékonyak rá. Nem 
szabad elfelejteni, hogy ki honnan jött, hol és 
hogyan kezdte. Jómagam is az elsősegélynyúj-
tó-szakkör keretein belül „fertőződtem meg” 
a hirtelen helyzetek ellátásának szabályaival. 
Mindig felnéztem azokra, akik tanítottak. Most 
talán törleszthetek valamennyit azzal, hogy ezt 
a zászlót viszem tovább.

Miért segít, miért nem segít az ember vész-
helyzetben?

Segít ösztönből, segít kétségbeesésében, és mert 
segíteni AKAR. Mindannyiunkban benne van a se-
gíteni akarás mélyen legbelül . Ha nem segít, annak 
is többféle oka lehet . Esetleg a tudatlanság, még 
többször a félelem. Félelem az adott helyzettől, 
az ijesztő körülményektől és attól, hogy esetleg 
árthatunk a páciensnek, ha rosszat teszünk. 
Sokszor még képzett emberekkel is előfordul, hogy 
leblokkolnak egy káreset helyszínén .

Miyen jó tanácsokat adna gyermekeinknek 
a nyárra? Mire fi gyeljenek?

Mindenekelőtt egymásra . A nyár fokozott veszélyeket 
rejthet a hosszabb szünidő miatt . 

• Figyeljenek a közlekedésben, bármilyen közleke-
dési eszközt is használnak éppen. 

• A vizek mellett fontos az ún. vízbiztonság, az úszás-
ké pes ség reális felmérése. Felhevült testtel 
kerüljük a vízbeugrást, ugyanígy sekély vizek 
esetén is. 

• Aki allergiában vagy krónikus betegségben szen-
ved, mindig vigye magával az aktuális gyógy-
szereit, emellett mindig legyen felügyelet 
alatt, a lehetőségekhez képest.

Mit tegyenek gyermekeink, ha baj van?

• Ez természetesen attól is függ, ki mennyire ka-
pott bármilyen képzést. Egyet viszont kérünk és 
elvárunk mindenkitől: hogy tudjon segítséget kér-
ni . Adott esetben egy felnőtt bevonásával például . 

De ismerni kell a mentők, illetve a központi segély-
hívó számát (104/112) . Gyakran egy pontos és 
megfelelő időben történő segélyhívás is segít-
het vészhelyzetben. 

• Vigyázzunk magunkra egy ilyen helyszínen, hogy 
minket ne érjen baj, illetve hogy további bal-
eset ne történjen.

Milyen trükkök, fogások vannak, amelyek éle-
tet menthetnek, ha gyorsan kell cselekedni?

Az életmentést mindenkinek TANFOLYAM 
KERETÉBEN kellene elsajátítani, és csak így 
is, felügyelettel lehet végezni. Így megtanulha-
tó egy légútbiztosítás, amely legyen csak egy 
fej hátraszegezése, vagy egy oldalra fordítása 
a betegnek. Mindkettő menthet életet. Az erős 
külső vérzések csillapítása is elsajátítható, leg-
kézenfekvőbb eset a vérzés helyén alkalmazott 
nyomás akárcsak egy törölközővel vagy más 
ruhadarabbal. Az újraélesztést bárki megta-
nulhatja, de csak képzett oktató jelenlétében, 
annak felügyeletével. Rég tantervben kellene már 
lenni ezeknek, szerény véleményem szerint . Megtérül-
ne, biztos vagyok benne .

Mit ne tegyünk semmiképpen vészhelyzetben?

A tanfolyamokon ez a kérdés is nagy hangsúlyt 
kell, hogy kapjon.

• Súlyos vagy annak tűnő sérültet ne mozgassunk fe-
leslegesen!

• Vérző végtagra ne tegyünk semmilyen körkörös le-
szorítást, nyakra szoros kötést semmiképpen! 

• Égett testrészre a vízen kívül ne juttassunk más anyagot!

• Eszméletlen embernél ne kíséreljünk meg hánytatni, 
ha mérgezésre gyanakszunk! 

• Mindenekelőtt tartsuk szem előtt saját biztonsá-
gunkat!

(Dr. Sárdi Ferenc mentőorvost 
a Vida család tagjai kérdezték.)

a
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Közeleg a nyár… Túléled?
Életre-halálra

Nemsokára itt a nyár, már csak egy keveset 
kell várni! Nyáron nem az eszünket tornáz-
tatjuk, hanem kirándulunk, táborozunk, spor-
tolunk, strandolunk, és még sok más érdekes 
dolgot csinálunk. De föl vagyunk rá készülve? 
Hát, egyáltalán nem biztos. Sohasem lehetünk 
fölkészülve teljesen minden váratlan helyzet-
re, hacsak nem vagyunk szuperhősök. Lehet, 
hogy nincsenek kivételes képességeink, de pár 
szabályt betartva a természetben könnyen le-
hetünk a családot vagy a barátokat megmentő 
hősök.

Először vegyük át az alapokat! Nyáron az 
egyik legnagyobb „ellensége” az embernek a 
fokozott napsugárzás és a víz. Gondolkodtál 
már rajta, hogy az élethez szükséges dolgok 
gyakran el is vehetik az életet? Sokan nem 
szeretik, ha a strandon be kell kenni magukat 
naptejjel, pedig ez nagyon fontos, mert manap-
ság nagy az UV-sugárzás. Ha valaki felelőtlen, 
és leég a bőre, akkor az egy hét szenvedéssel 
bosszulja meg magát. Ez nem csak a strand-
ra vonatkozik, hanem akkor is meg kell tenni, 
ha biciklizel, vagy huzamosabb ideig a napon 
vagy. Te is felelős vagy a környezetedért, ezért 
fi gyelmeztesd barátaidat a veszélyre! A víz sem 
játék! Mindig igyál annyit, hogy ne száradj ki, 
és vigyázz, ha vihar jön, sose merészkedj be a 
vízbe, mert emiatt már számos baleset történt! 
Mindig fi gyelj a víz mélységére is, még akkor 
is, ha kitűnő úszó vagy! Csak a kijelölt fürdő-
helyen menj a vízbe! Bár hazánk területén ez 
nem jellemző, de ha nyílt vízre mész, sok veszély-
lyel találkozhatsz . Keresztezheted egy hajó vagy 
akár számtalan félelmetes tengeri állat útját. 
Tehát mindig nézd a part távolságát, és ne ne-
hezítsd meg szüleid és a parti őrség dolgát!

Túrára indultál egy kevés élelemmel és in-
nivalóval, azt hitted, tudod az utat, de elté-
vedtél? Valahol rossz döntést hoztál! Hogy 
elkerüld az ilyen helyzeteket, mindig tervezd 
meg otthon, hogy merre fogsz menni, és vigyél 
magaddal térképet, iránytűt, mobiltelefont is! Ám 
ha ezek nincsenek nálad, még akkor sincs 

veszve minden. Ha elég időd van sötétedés 
előtt, és emlékszel a visszavezető útra, akkor 
menj azon vissza! Ha annyira elkeveredtél, 
hogy azt se tudod, merről jöttél, akkor csak 
a viszonyításokban és az órádban bízhatsz. 
Először is meg kell határoznod az égtájakat. 
Az északi irányt meghatározhatod egy analóg 
számlapos óra segítségével is. Vízszintesen 
tartott számlappal, az órát forgatva, kismuta-
tójával irányozd meg a Nap iránysíkját úgy, 
hogy ne nézz a Napba! A kismutató és a tizen-
kettes számjegy közti szöget felezd meg, és a 
szögfelezőt a Nap irányába meghosszabbítva 
a déli irányt kapod. (Így válhat életmentővé 
a matekórán tanult anyag!) Innentől már az 
Előttem van észak… kezdetű mondóka segít-
ségével meghatározhatod a többi égtájat. In-
dulj el abba az irányba, amerre a célállomásod 
véled, és előbb- utóbb odaérsz. Ha a Mecsek-
ben túrázol és letérsz az ösvényről, ne aggódj! 
Nem tudsz három kilométert megtenni úgy, 
hogy ne kereszteznél egy jelölt turistaösvényt. 
Igyekezz még szürkület előtt elérni a célál-
lomást, viszont ha ez nem lehetséges, akkor 
menedéket kell építened. Ilyen helyzetben, ha 
más lehetőség nincs, magadnak kell ezt elké-
szítened. Csak annyi energiát fektess a munká-
ba, amennyi feltétlenül szükséges. A menedék 
típusa attól függ, hogy mennyi ideig akarod 
azt használni, milyenek az időjárási körülmé-
nyek, hány személyt kell befogadnia, milyen 
anyagok és mennyi idő áll rendelkezésre. Per-
sze építés előtt nézz körül, mert használhatod 
menedékként a vadászleseket és pihenőket is. 
A képen látható váztípusokat csak be kell fed-
ni avarral és egyéb természetes anyagokkal, és 
máris használható.

Minden helyzetet ki tudsz védeni talpraesett-
séggel és improvizációval. Csak használnod 
kell egy kicsit a fejed, hiszen pánikolással nem 
oldasz meg semmit. Ismered a mondást: Lassan 
járj, tovább érsz… és tovább is élsz!

Katyi Zsombor, szeretetszolgálatos gimnazistánk

Felemelő volt látni, hogy az a gyerek, aki 
kerekesszékkel gurult be a táborba, – mert 
bár tud járni, mégis azt gondolja, nincs elég 
ereje – a harmadik napon vidáman sétál be 
a lovaglás után az ebédlőbe. Vagy egy félig 
vak kisfiú hogy talál bele a céltáblába az íjá-
szaton, és miként szorongatja a saját kezűleg 
varrt kutyust az a kislány, akinek ízületi gyul-
ladása miatt alig mozognak az ujjai. Apró kihí-
vásokkal találják szemben magukat, amiket telje-
sítvén rájönnek, mennyi erő van bennük az élethez 
és a gyógyuláshoz . Ezt jelenti az élményterápia, 
ezt jelenti a BÁTOR TÁBOR.

Pallagi Teréz néni, fuvolatanár

Sport: testi, lelki erőnlétünk
Az igaz barát segíthet jobb emberré válni… 
Szereted a barátodat? Tiszteld szabadságát! 

Mindenki megválasztja a barátját. Én is így tet-
tem. Mondhatnám azt is, hogy a lovamat. De ő 
szabad, és nem az én tulajdonom… Bármeny-
nyire is fáj, hogy nem birtokolhatom teljesen, 
ez így van rendjén. Helyesebb, ha úgy fogalma-
zok: mi választottuk egymást. Eleinte nagyon 
nehéz eset volt, megküszködtünk a lovaglással, 
és hát bevallom, gondolkodtam rajta, hogy fel-
adom. Csak lesz egy lovam, és kész. Nem lo-
vagolok rajta… De aztán felnyílott a szemem. 
Én bolond! Ezt komolyan gondoltam? Akkor 
sajnos igen. Ez kínzás lett volna számára. Nem 
dolgozhatott volna, és ezzel kilógott volna a 
sorból. Aztán felcsillant a szememben a re-
mény, hogy ha mindennap dolgozunk, akkor 
megértjük egymást. Most így rá két évre nekem 
ő a legtökéletesebb állat a világon. Olyan, mint-
ha a testvérem lenne. Voltak, akik bolondnak 
néztek, hogy csak a lovammal foglalkozom, de 
én kiálltam mellette, és meghozta gyümölcsét. 
Már én sem vagyok befordulva, és a többiek is 
elfogadtak úgy, ahogyan vagyok. Bár még néha 
eszembe jutnak azok a nagy harcok, de ma már 
megtanultam, hogy ne sírjak, hanem jót neves-
sek rajtuk. 

Sebők Aida (5. évf.)

REKLÁM
Új orvosság került forgalomba!!!! 

Misericordia
(gyógyszer a lélek számára)

A gyógyszer megnevezése: Misericordia (Irgal-
masság)

Tartalma: 59 tabletta (szem)
Összetétel: minden rózsafüzér tartalmaz ötven 

Üdvözlégyet, öt Miatyánkot, öt Dicsőséget, 
egy Salve Reginát

Aktív alkotórészek: az Isten kegyelme
Gyógyszertári kategória: pezsdítő hatású meg-

szentelés
Túladagolás: nagy dózisban a következő tünetek 

jelentkezhetnek: lázas örömkitörés, hirtelen 
felfakadó dicséret Isten felé, az irgalmasság 
és könyörületesség megnyilvánulásai

Kölcsönhatások: használata lehetséges, illet-
ve javasolt egyéb imákkal és szentségekkel 
együtt, különösen az eukarisztia mellett

Javallott adagolás: a túladagolást javasoljuk
Gyógyászati tünetek: lelki langyosság esetén na-

gyon ajánlatos, segíti a megszentelődést, el-
riasztja a kísértéseket, elmulasztja a lelkiis-
meret elnehezülését és savtartalmát, kihozza 
a lelkeket a tisztítótűzből

Adagolás: szájon át alkalmazandó, odaadás 
és nagyfokú koncentráció szükségeltetik; 
a hatások fokozódhatnak csoportos alkal-
mazás esetén

Mellékhatások: minden nap elmondva az agy-
ban folyamatokat indíthat el

Ellenjavallat: nincsen
Szavatosság: semmilyen formában nem rom-

landó, minőségét korlátlan ideig megőrzi
Figyelmeztetés: tartsa a gyógyszert mindig a 

gyermekekhez közel, könnyen elérhető tá-
volságban

VENI CREATOR SPIRITUS!
(internetes forrás)

nyáron,
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koztatva, rajtuk az elhunyt neve, születési és 
halálozási dátuma. Az ember e nagy neveket 
olvasva egy kicsit a történelemben is elidőz-
het. Egy külön kis helyiségben róhattuk le ke-
gyeletünket Dr. Batthyány László szarkofágja 
előtt, a kripta bejárata mellett az orvos bronz-
ból készült szobrát is megtekintettük.

A vár a ma élő Batthyányak birtokában van, 
de egy része sajnos az idők folyamán igencsak az 
enyészeté lett. A meredek hegyen fekvő várhoz 
nemcsak gyalog, hanem lift tel is eljuthatunk. 
A várban egy kápolnát és egy történeti kiállítást 
tekinthetünk meg, illetve a vár történetét magya-
rul is olvashatjuk. A várból nagyon szép panorá-
ma nyílik a környékre és a kisvárosra.

A Batthyány család életében két fontos hely-
szín volt. A trianoni békeszerződés követ-
keztében el kellett hagyniuk Köpcsényt, és az 
egész család Körmendre költözött. Batthyány 
László itt is kórházat létesített, és folytatta ál-
dásos gyógyító tevékenységét. 

A körmendi kastély látogatása során örömmel 
láttuk, hogy a kastélyoz tartozó épületeket reno-
válják. A kastélyban kiállítást tekinthetünk meg. 
Részben a családi életükről szólót, részben pedig 
történelmi és helyi iparos kiállítást. Utunk vége-
zetül a kastélyhoz tartozó parkba vezetett, ahol a 
látogatónak lehetősége van sétálni a Rába part-
ján, és megtekinteni az ötszáz éves fát.

Vargáné Simon Krisztina

Vár a természet és a múzeumok!
Járj nyitott szemmel a világban, ahol élsz!

„Egy szép tavaszi napon elindultunk osztályki-
rándulásunkra. Iskolánktól nincs messze a Ter-
mészettudományi Múzeum, így könnyen elju-
tottunk odáig. Kirándulásunk a gombák, erdei állatok 
és növények változatosságát és szépségét mutatta meg. 
Az első boxban a természet „ízei”, a második-
ban és a harmadikban más állatok voltak. Azt is 
megtudtuk, hogy az ember 200 000 éve kezdett 
gazdálkodni. Zsíros, medvehagymás kenyeret 

is ettünk utána. A három helyiség közül az utol-
só, az erdei állatok részlege tetszett a legjobban. 

Köszönet Ancsa néninek és Csilla néninek!”

Új kisdiákunk, Peti imája:
Köszönöm Istenem a boldogságot, a jót, a rosszat, és 
hogy a családok boldogan élhetnek .

Köszönöm Istenem az életet, az embertársaimat, 
a barátokat .

Köszönöm, hogy szerethetek, hogy vannak érzéseim .
Köszönök Istenem mindent .

Vida Péter (3. évf.)

Lelki élményfürdővel egybekötött utazási tipp
Egy ember, akiről nem feledkezhetünk meg. 
Jó a szemed? El tudod olvasni? „Fidelitate et caritate”

„Hűséggel és szeretettel”
Dr. Batthyány-Strattmann László választot-

ta e szavakat jelmondatául egy egész életen át. 
Bevallom, sajnos keveset tudtam róla mindad-
dig, míg Gál Károly atya szervezésével október 
5-én egynapos autóbuszos zarándoklat alkal-
mával az irányt Güssing felé nem vettük.

Utunk célja a kiváló szemészorvos, sokgyer-
mekes édesapa lelkiségének megismerése és az 
abból való töltekezés volt. 

De ki is ez az ember? Miért érdemes olvasni róla, illetve 
zarándoklatul kb . 185 km-t utazni?

1870.10.28-án született Dunakilitiben. Nem 
túl boldog gyermekkor után a különböző tudo-
mányok felé lett nyitott, de sokáig nem tudott 
dönteni, hogy milyen hivatást válasszon. Már 
házas volt, amikor az orvosi egyetemen tanult, 
és 1900-ban avatták orvossá. Barátai tanácsá-
ra és törékeny egészsége miatt a szemészetben 
specializálta magát. 1926-ban írt naplójában 
ezt írja: „…ezreknek volt alkalmam visszaadni a 
szemük világát.”

Segítőtársa, barátja, élete párja a vallásos fe-
leség: Coreth Mária Terézia grófnő. A gazdag 
herceg, főrendházi tag és mágnás a szegények 

orvosa szeretett volna lenni. Honoráriumot 
sohasem fogadott el, sőt a páciensek útiköltsé-
gét, gyógyszereit is ő fi zette. Ő az embert látta 
a betegben, a testvért mindenkiben.

„Az Úrban növekszik az orvos, Istenből ad, és a leghatáso-
sabb orvosság a szeretet.”

(Paracelsus)

A harmadrendű ferences lelki életét nehéz összefog-
lalni pár mondatban .

A különféle lelkigyakorlatok, a rendszeres 
ima, a mindennapi szentmisék, mértéktartó 
élet voltaképpen mind egyetlen célt szolgált: 
az Istennel való egyesülést.

Józan hit, Isten-és testvérszeretet, valamint az 
örök élet reménye: ezeken a szilárd pilléreken nyug-
szik Batthyány doktor lelki élete . Az ő népes csa-
ládjában egyetlen törvény uralkodott: az evan-
géliumi szeretet. Tizenegy felnőttkort megélt 
gyermekét is ebben a hiteles keresztény szel-
lemben nevelte hitvesével.

De kanyarodjunk vissza az utazásunkhoz! 
Németújvár (ma Güssing) Körmendtől pár 

km-re Ausztriában található. Első utunk a 
ferences templom kriptájába vezetett, ahol 
a látogató Batthyány Ádám és közel száz le-
származottjának koporsója között sétálhat. 
A koporsók egymás mellett vannak felsora-

Könyvajánló
Batthyány László és családja életének részletesebb 
megismeréséhez ajánlom olvasásra: Puskely Mária: 
Nyisd fel szemed és láss című füzetét és Tibola Imre: 
Úton hazafelé című kiskönyvét .

Mindazoknak, akik kedvet kaptak az úthoz, élmények-
ben és lelki töltekezésben gazdag,  jó utat kívánok!

Útravalóul…
„Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy 
orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek 
szolgálatot tegyek, és ezáltal a Jóistennek tetsző 
dolgokat cselekedjem. Az Úristen kegyelméből 

évek hosszú során át napról napra dolgoztam 
kórházamban, tehetségemhez képest segítve be-
teg embertársaimon. E munkám volt forrása 
számtalan kegyelemnek és azon sok lelki öröm-
nek, amely a magam és családom minden tagjá-
nak lelkében uralkodott. Azért, mint életemben 
mindig, e helyen is mély hálát adok a Teremtő-
nek, hogy az orvosi pályára hívott.” 

„Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat 
boldoggá .”
(Végrendelet)

Vargáné Simon Krisztina

Tanulnál a nyáron, de egyedül nehéz? Ne félj! Együtt 
működünk!

Kooperatív csocsó – avagy kalandjáték 
csapatosan

Bár a zsibongóból elkerült a csocsóasztal, valamennyien em-
lékszünk az őszi napok heves csocsózásaira. Idézzük most fel 
egy pillanatra ezt a felejthetetlen élményt! (A szerk.)

Öröm volt nézni tanév elején – hallgatni már 
nem annyira! – amikor körbeállták a csocsó-
asztalt a gyerekek, és leosztották egymás közt a 
szerepeket. Volt irányító (mit csinálsz már, azt 

forgasd!), sürgető (gyerünk-gyerünk!), bátorító 
(az jó lesz úgy!), időfi gyelő (mikor jöhetek már 
én is?!) és még egy csomó együttműködő, segítő 
„kibic” (azaz néző, akik mindig jobban tudták).

(Azóta elkerült a csocsóasztal, de a csoportjáték iránti lelkesedés 
megmaradt. – A szerk.)

Ehhez hasonló a kooperatív csoportmunka, 
amiben mindenki egyenlő arányban kiveszi a 
részét, beleteszi a tudását, és egymással össze-
dolgozva a legjobbat hozza ki magából.

Mi tanárok is kipróbáltuk, hogy milyen így 
együtt dolgozni. Több játékos feladaton át meg-



CiNKe Egészségünkre! 2014. Május CiNKe Velünk történt 2014. Május

2 21

PiCiNKe életek, legkisebbjeink mindennapjai az oviban
A MárkuSzínházban jártunk
Kovács Ágnes néprajzkutató tanulságos meg-
állapítása jutott eszembe először, miszerint: 
„A paraszti közösségben a népmesék vagy a 
népszokások nem voltak színpadi produkciók.” 
A MárkuSzínház előadásában átélt Csillag-
szemű juhász sem volt színpadi produkció. 
Mai szóhasználattal élve egy interaktív játék 
részesei voltunk. Első benyomásom a helyszín-
re érkezéskor olyan volt, mintha Gazdag Erzsi 
meseboltját látnám: „Volt egyszer egy mesebolt, 
abban minden mese volt.” A MárkuSzínház tag-
jai tudják – mint az óvó nénik is – hogy ez a 
korosztály az élő szót akarja hallani, mert ezt 
érti, érzi, és élvezi. „Az embergyerek a beszélő-
vé és olvasóvá nevelődés első lépéseit spontán és 
játékos módon teszi meg” – írja Zilahi Józsefné. 

Humoros, izgalmas, tanulságos úton jártunk a 
mese szárnyán. Megismerkedtünk a bárányok-
kal, tulajdonságaikkal, megkerestük az elveszett 
bárányt, felfedeztük a csillagok világát. Együtt 
táncoltunk, énekeltünk a csillagszemű juhász-
szal. Felhőtlenül kacagtunk a tüsszentő kirá-
lyon, izgultunk a szerelmesekért, felszabadultan 
mulattunk a csillagszemű juhász és a királylány 
egybekelésén. Végül vendégül láttak minket 
kukoricapuliszkával. Sok kisgyermek ez alka-
lommal kóstolta meg először. Ezután az újabb 
találkozás reményében búcsúztunk. Örültünk, 
hogy a TÁMOP pályázata révén maradandó, 
értékes élményben részesültek óvodásaink. Kö-
szönjük a lehetőséget!

Csendes Rita, óvónő (Csengő csoport)

Apák napja
Egy apanyúzó, gyerekdögönyöző délután

Honnan ered az apák napja ötlet?

Két élmény találkozott bennem. Az egyik: József 
napon mindig megemlékezünk a gyerekekkel 
Jézus nevelőapjáról, apai szerepéről, foglalko-
zásáról, életszentségéről. Ezután beszélgetünk a 
saját édesapánkról, foglalkozásáról, a családért 
végzett fáradozásáról…

TEHÁT, EGYRÉSZT arra gondoltam, ne csak 
a gyerekekkel adjunk hálát az édesapákért, hanem 
velük együtt álljunk Isten elé . 

MÁSRÉSZT Szent Józsefet ünnepelve ne csak 
beszéljünk a saját apukánkról, hanem hívjuk el 
őket egy közös játékra, pl: „Veronikás” játékra. 
Ennek lényeges jellemzői röviden: a zene, a rit-

mus, ritmikus mozgás, érintés, testkontaktus, 
improvizálás, önmegismerés, kreativitás, oldó-
dás, nyitás a másik felé… Ezeket a zenés játéko-
kat alkalmasnak találtam a vidám együttlétre. 
Természetesen az eredeti mozgásokat átalakí-
tottam apa-gyerek páros variációkra. 

Amikor papíron terveztem, és elképzeltem 
ezeket a játékokat, nagyszerű lehetőséget lát-
tam bennük arra, hogy a testi közelség, oda-
simulás, dögönyözés, simogatás, kemény-lágy 
mozdulatok kifejezése, improvizálás… egy új 
dimenzióba emelje az apa-gyerek kapcsolatot. 

Elismerem, hogy voltak merész ötleteim, 
amin először néhány apuka is csodálkozott, de 
látva a gyerekek apára való örömteli „rászaba-
dulását”, minden csúszás-mászás megvalósít-
hatóvá, sőt élvezhetővé vált. 

tapasztaltuk, hogy miért fontos az együttmű-
ködés, és mit jelent ez számunkra. Összegyűj-
töttük azt is, hogy mi zavaró egy pedagógusnak 
a tanórán: ha belebeszél a tanuló, ha mással 
foglalkozik, ha nem fi gyel – talán ez szerepelt 
a legtöbb csoportnál. El is játszottuk ezeket a 
szituációkat, persze nagy nevetések közepette 
(a tanórán már nem így reagálnánk)!

De tudjuk azt, hogy a gyerekek szeretnek 
beszélni, mozogni, megosztani – nyilván több-
nyire nem az aktuális tananyagot! Viszont ha 
az a feladatuk, hogy gyűjtsenek adatokat és 
ezt prezentálják egy közös munkában, akkor 
sokkal lelkesebbek, mintha csak ülni kellene 
és órákon át csendben fi gyelni. A koopera-
tív csoportmunkában mindenki kipróbálhat-
ja a tanító szerepét – ezáltal a tanárok inkább 
megfi gyelők, mint irányítók. Megtanulhat úgy 

érvelni, hogy meggyőzzön másokat, meghall-
gassa mások véleményét, továbbgondoljon egy 
problémát és közben sokat beszéljen, de fi gyel-
jen is másokra. Jó ez a módszer arra is, hogy 
tudjunk segítséget adni és kérni egymástól. Sőt, 
csak úgy oldható meg a feladat, ha mindenki 
aktívan szerepel. Könnyebb megszólalni egy kis 
csoportban, mint az egész osztály előtt. 

A négy alapelv egyidejű teljesülése esetén 
beszélhetünk kooperatív csoportmunkáról: 
úgy mint párhuzamos interakciók, építő egy-
másrautaltság, egyenlő részvétel és egyéni fe-
lelősségvállalás.

Szeretnénk a jövőben is ezzel a módszerrel 
elősegíteni gyermekeink együttműködését és 
a Teremtő által beléjük helyezett talentumok 
aktivizálását. Kooperatív kalandra fel!

Helstáb Edit néni

Könyvajánló a nyárra… Olvass utazás közben, úgy gyor-
sabban telik az idő!

Lakatos István: Dobozváros – Egy város, amit le kell győznöd
(Bp., Magvető Kiadó, 2012.)

„Azért jöttem, hogy elvigyem a fi ukat. De ne 
aggódjanak, hoztam helyette egy másikat.”

Te mihez kezdenél, ha egy nap ezekre a sza-
vakra ébrednél, miközben kiderül, hogy a kö-
rülötted élők mind felfújható utánzatok? Sehol 
a reggeli ölelés anyától, a megszokott szülői jó 
tanácsok vagy a testvéri ugratás? Aztán ha ezek 
után a semmiből ott teremne egy öregember, 
akinek ráadásul Székláb a neve, és azt állítja, 
hogy neked kell megmentened az emberiséget 
a dobozvárosiak elől? Megmondom őszintén, 
én inkább a fejemre húznám a takarót. 

Szerencsére Zalán nem így tett, bár a nógatás 
azért rá is ráfért, de hát „bármilyen rettenetes 
hely is az a Dobozváros, az alsó tagozatos nap-
közinél nem lehet rosszabb”   – állapította meg. 
Így nekivágott a nagy útnak, ahol sínen gurul a 
ház, felemelhető a tó, ahol az elveszett játékok is 
előbukkannak, az ember eltéved a csatornarend-
szerben, és a csillaggyurmáért kell harcolni. Na 
meg ott a mogorva kecske is és Kolompóc, meg 
Sző Fon Nemtakács Miaz Pókék. Habár mire vé-

gigküzditek velük ezt a nevetéssel és könnyekkel 
teli harcot, garantáltan megszeretitek őket, csak-
úgy, mint a jó öreg Széklábat, akinek rettentően 
furcsa humora van, de valahogy nekem nagyon 
ismerős volt valahonnan… 

Ajánlom ezt a meseregényt mindenkinek, aki sze-
retne izgulni a világunk sorsáért, rengeteget nevetni 
és elérzékenyülni, kicsiknek és szüleiknek egyaránt . 
A könyv, melyet az író saját rajzai díszítenek, 
elnyerte az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzet-
közi Tanácsa) Magyar Egyesületének díját és az 
Aranyvackor Litera különdíját. 

Kun Eszter, könyvtárosunk

 Könyvajánló felsősünktől, felsőseinknek: 
Alexandre Dumas: Monte Cristo grófj a

A történet Edmond Dantés hajóskapitány 
életéről szól. Megismerkedhetünk kalandos 
életével vízen és szárazföldön egyaránt. Megtud-
juk, kik az igazi és az érdekbarátok . És hogy milyen a 
világ leggazdagabb, illetve a legszegényebb embe-
reként élni . Nekem nagyon tetszett ez a könyv, 
mert izgalmas és fordulatos volt. Mindenkinek 
ajánlom, aki szereti az izgalmas, változatos és 
kicsit sem unalmas könyveket (és nem riad 
meg a könyv vastagságától….).

Nagy Márton (8. évf.)

Velünk történt
 2014. Május
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Az apák napját egy közös pogácsázás zárta. 
A pogácsát is az ovisok készítették. A fáradt 
cowboyok és indiánok (és még fáradtabb lo-
vak) a kellemes közös élményen révedezve fo-
gyasztották pogácsájukat.

Az apukák és a gyerekek is azt jelezték vissza, 

hogy több ilyen apák napja lehetne az oviban. 
Mind a közös áhítat, mind a közös játékok (pár-
ban), mind a társas játékok (nyargalászás, tánc), 
mind pedig a frissítők elnyerték a gyerekek és apu-
kák tetszését! Reméljük, hagyomány lesz belőle!”

Egy résztvevő édesapa gondolatai

Visszakanyarodva az elejére, módszeresen 
körbejártuk az apatémát, amihez a szülőket is 
bevontuk. A gyerekek ugyanis azt a házi fel-
adatot kapták, hogy gyűjtsenek otthon olyan 
képeket, ami a férfi t ábrázolja: 1: munka közben 
(foglalkozások), 2: férfi szerepben otthon, 3: mint 
apa, különböző családi tevékenységekben. Ren-
geteg képet hoztak a gyerekek, amikből plakátot 
készítettünk, és sokat beszélgettünk. 

Szent József napján a saját édesapánkért is 
hálát adtunk. Felidéztük, mit köszönhetünk 
neki, mit tanultunk tőle… – és a válaszokból 
készítettünk egy „személyes gyerekszájat” 
apáról, melyet minden apuka ajándékul kapott 
a saját gyerekétől. 

Erről a napról élmény szinten sokat lehetne be-
szélni, de ezt átengedem a résztvevő apukáknak. 

A programmal kapcsolatos következtetésem: 
a megélt tapasztalatok után tovább erősödött és 
tisztult bennem az elindító két élmény. Egyrészt 
határozottan úgy érzem, hogy Szent József pél-
dájára a Mennyei Atya minden édesapát arra 
hív, hogy családjának „feje” legyen, és kenyér-
keresői, házastársi, gyereknevelői szerepében 
a saját helyén megszentelődjön (ezt hívják 

életszentségnek). Szép lenne, ha ehhez kér-
ni tudnánk Szent József imáját, közbenjárását 
(pl : ahogy ezen a délutánon tettük). Másrészt: 
modern, számítógépes világunkban sem lép-
hetünk át azon emberi szükségletünkön, hogy 
egymással tartalmas, minőségi időt éljünk meg. 
Kisgyerekkorban ennek alapvető igénye pl. a 
szülővel való testkontaktus megélése: dögönyö-
zés, nyúzás, hancúrozás, nevetés, játékos nya-
fogás-grimaszolás… formájában. Ez nemcsak 
gazdagítja a szülő-gyerek kapcsolatot, hanem 
valamilyen formában végig kellene kísérnie 
a gyerekkort. Persze, változik a testkontaktus 
kifejezési formája, intenzitása, és amit nem él-
tünk meg a kisgyerekünkkel, már nem pótol-
hatjuk abban a formában, nagyobb korában. 

Remélem, hogy e szép programunkon mind-
két területen megérintődtek a résztvevők, és 
egy kicsit hozzájárulhattunk az apa-gyerek 
kapcsolat gondozásához. 

Ezt folytatva szeretnénk az anyukáknak ha-
sonló élményt kínálni. A hagyományos ün-
neplőruhás anyák napja helyett idén „anya-
nyúzó, gyerekdögönyöző” délutánt tervezünk.

Tóthné Guzsvány Ágnes óvónő

Apák napja a Szívecske csoportban
„Egy március végi pénteken nagy volt a készü-
lődés az óvodában, a Szívecske csoportban. 
A gyerekek és az óvó nénik, dajka nénik együtt 
apák napját rendeztek. Az apukák és a gyerekek 
először egy közös, meghitt, gyertyafényes hála-
adást és imádságot mondtak, mindenki párban 
az apukájával. 

Utána vidám mozgásos gyakorlatok követ-
keztek, amely során a gyerekek és apukák min-
denfélévé alakultak palacsintától cowboyon át 
indiánig, no meg indián- és cowboy lovakig. 
Volt közös nyargalás a teremben, volt lóidomí-
tás, sőt lovas tánc is. Mindenki jól érezte magát!

Oklevelet is kaptunk a gyerekektől a nap 
végére, amelyben megosztották a rólunk, 
apukákról alkotott képüket, sok-sok apukáról 

rejtett tulajdonságok is előkerültek, volt, aki 
bicikliszerelő lett, más pedig jogász az oklevél 
szerint. Jókat kacagtunk, amikor ki kellett ta-
lálni, hogy kinek az apukájáról van szó.

Jeruzsálemi bevonulás
Mint minden évben, idén is megemlékez-
tünk óvodánkban a virágvasárnapi esemé-
nyekről.

A jó idő segítségünkre volt abban, hogy az ud-
varon ünnepelhetett együtt mind a hét csoport.

Péter atyát hívtuk, aki megszentelte a bar-
kákat, majd ezt követően hagyományainkhoz 

híven megelevenítettük Jézus dicsőséges bevo-
nulását Jeruzsálembe.

Ezt minden évben más-más csoport segítsé-
gével tesszük.

Idén a hármas csoport vállalta, hogy drama-
tizálja a virágvasárnapi eseményeket.

Fekete Éva, óvónő

Színezzétek ki a negyedikes Burka Pali Jeruzsálemi bevonulás című rajzát! várunk
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ződnek, és sugárzik belőlük az odafi gyelés, a 
szeretet, a hála azért, amit az ember nyújtott 
nekik. Ezt a jutalmat nap mint nap átélhetjük, 

ami átsegíthet a nehézségeken, és ezt senki nem 
veheti el tőlünk.

Demeter Ferencné, Ica néni

Ovis gyerekszáj
óvónőink válogatásában

 Apró megvilágosodásaink a Csengő csoport-
ból: „Óvó néni!!!! A Panni is Anna?”

 Ebéd után a mosdóban minden nap fogat 
mosnak a gyerekek. Megjegyeztem, hogy: „Lili, 
te már négy éve jársz ide, tudod mi a rend.” A vá-
lasz a következő volt: 

„Én NULLA éve járok ide.” Dorián rákontrázik: 
„Én pedig hatvanegy éve.” 

Hát, ennyit arról, kinek mennyit jelentenek az 
óvodában eltöltött évek…

 Angyali üdvözlet, kiscsoportos feldolgozás-
ban: „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent 
anyja, imádkozzál érettünk gyümölcsökért…” 

 A Virág csoportban Andi néni szól a gyere-
kekhez:

– Akinek van otthon aranyesője, az hozzon be 
hétfőre az oviba!

Boldizsár válaszol: – De Andi néni! Nálunk ott-
hon csak sima és jégeső szokott lenni!

 Diós tészta osztásánál külön osztjuk a tész-
tát, majd a diónál megkérdezzük, hogy:

– Kérsz rá diót? Boldizsár válasza: – Milyen 
rádiót?

Óvodánk konyhatündérei
A konyhai munka azoknak való, akik korán 
kelnek, mint a pacsirta. (Énekelni szerencsére 
nem muszáj.) Hat órára érkezünk, hogy az óvo-

dásokat idejében fi nom reggelivel várhassuk. 
A reggelit nyolc után röviddel kapják. Ezután 
jön sokak kedvence, a mosogatás, amelyből Éva 
néninek és Irma néninek jut a munka orosz-
lánrésze. Ezt a nap folyamán szinte állandóan 
végezzük, egészen délután négyig. 

Közben megkezdődik az ebédre szánt nyers-
anyagok előkészítése is. Friss alapanyagokból, 
helyben készül az étel, mert hisszük, hogy csak 
így lehet igazán fi nomat főzni. Ehhez viszont 
idő kell. A délelőtt általában sok munkával te-
lik, Feri bácsi is ilyenkor szokta elvágni vagy 
megégetni az ujját. 

Az ebéd fél tizenkettőre elkészül, röviddel 
dél előtt tálalunk. 

Az uzsonnát délután kettőre már előkészít-
jük, hogy az ébredező óvodások idejében egy 
kis kalóriapótlékhoz jussanak. 

Az élelmezésvezető felel azért, hogy a gyer-
mekek megfelelő mennyiségű és minőségű, 
egészséges ételt kapjanak, valamint a konyha 
működése megfeleljen a hatósági előírások-
nak. Közben arra is ügyelnie kell, hogy túl ne 
lépje a pénzügyi keretet. Egy kicsit hasonló ez 
a munka ahhoz, mint amikor egy háziasszony 
megtervezi a család étkezését – de ez a „csa-
lád” ezúttal kb. 170 kicsi emberből áll!

Ica néni jubilál
Nagyon sok szeretettel köszöntjük Demeter Ferencné Ica 
nénit, a Virág csoport óvónőjét 30 éves jubilálása alkal-
mából. Isten áldását kérjük további munkájára, életére. Ez 
alkalomból Őt kérdeztük életéről, munkájáról, emlékeiről.

Mi indított arra, hogy az óvónői hivatást válaszd?

Már gyerekkoromban arra készültem, hogy 
ha felnövök, olyan pályán szeretnék dolgozni, 
ahol gyerekekkel lehet foglalkozni. Akkor még 
kérdés volt számomra, hogy gyerekorvos, ta-
nár, óvónő, gyermekgondozónő válik-e majd 
belőlem.

Az általános iskola elvégzése után a Janus 
Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolá-
ban folytattam a tanulmányaimat óvónői sza-
kon. 1982-ben sikeresen leérettségiztem, és 
középfokú óvónői diplomát szereztem.

Hol kezdted a pályád, melyek voltak az első munkahelyek?

1982-ben férjhez mentem, és Dunaföldvárra 
költöztünk, ott volt az első munkahelyem, 
ahol közel hét évet dolgoztam. Ez idő alatt 
két fiúgyermekem született, 1983-ban Ferenc 
és 1987-ben Péter. A férjem munkahelyvál-
tozása miatt visszaköltöztünk Cserkútra, az-
óta is itt élünk. 1989-től a Baranya Megyei 
Rendőr-Főkapitányság gyermek intézményé-
nek bölcsődéjében gyermek gondozónőként 
dolgoztam. 2001 januárjától dolgozom az 
óvodában.

Hogyan kerültél a Szent Margit óvodába?

Óvodába kerülésem előtt munkanélküli se-
gélyen voltam, mivel az előző munkahelyem 
megszűnt. Nehezen lehetett abban az időben 
az óvónői pályán elhelyezkedni, én is több 
helyre beadtam a pályázatomat, de sikertele-
nül. A véletlen folytán találkoztam egy isme-
rősömmel, és tőle értesültem arról, hogy ebbe 
az óvodába óvónőt keresnek, mivel az egyik 
kolleganő gyermeket vár. Személyesen keres-
tem meg az óvodavezetőt, és a pályázatom po-

zitív elbírálást kapott, én tölthettem be a meg-
üresedett óvónői állást.

Más ez az óvoda, mint a többi munkahelyed volt?

Mikor idekerültem, akkor már egyházi óvo-
daként működött, a Miasszonyunk Női Ka-
nonokrend fenntartása alatt. Az óvoda légkö-
re, a kollégák barátságos, meleg fogadtatása 
miatt hamar beilleszkedtem a közösségbe. Itt 
éreztem először a munkahelyeim közül azt, 
hogy milyen sokat jelent olyan légkörben 
dolgozni, ahol a mindennapokat áthatja a hit, 
a szeretet és az odafigyelés.

Milyen pedagógiai módszereket vallasz magadénak, mi az 
alapelved?

Legfontosabb dolog a szeretet: érezze a gyerek 
azt, hogy odafi gyelnek rá, meghallgatják, meg-
vigasztalják, ha szükséges. Ha a szeretet megvan 
óvónő és gyerek között, a közös munka is haté-
konyabb. Az érzelmi közelség megkönnyíti az 
ismeretek nyújtását, a fegyelmezést is.

A gyermek olyan, mint egy képlékeny anyag, élete során for-
málódik, változik attól függően, milyen hatások érik. Nekünk, 
óvónőknek igen nagy szerepünk és felelősségünk van abban, 
hogy milyenné válik egy gyermek.

Egy óvónő számára a legnagyobb jutalom az, 
amikor a csillogó gyermekszemek rászege-



CiNKe Velünk történt 2014. Május CiNKe Velünk történt 2014. Május

2 2

Élet a suliban
„Pannóniában nőtt teljes szép viola”
Iskolánk névadójáról emlékezünk meg minden év 
januárjában, Margit naphoz közeledve .

Elsős tanító néniként egy elsős kisdiák és elsős 
szülők szemszögéből mutatnám be, hogyan is 
telt ez az ünnep az idei tanévben.

Már kora reggel ünneplőbe öltöztünk, és 
az illő öltözet mellett a szíveket is igyekez-
tünk díszbe öltöztetni. Az oratóriumi imád-
ságon Inez néni segítségével kisdiákjaink 
megtanulhatták intézményünk himnuszát, a 
Pannóniában nőtt… kezdetű éneket. Az osz-
tálytermekbe visszaérve Szent Margit életével 
ismerkedhettek meg a gyerekek egy színező 
és természetesen a tanító nénik elbeszélése 
alapján. Mire tizenegyet ütött az óra, kétség 
sem fért hozzá, hogy kellő lelkülettel ülnek a 
gyerekek a székesegyház padjaiban. Az ünnepi 
szentmisével azonban nem ért véget a megem-
lékezés. Ebéd után minden napközis csoport 
más-más tevékenységgel foglalta el magát. Mi 
egyszerű papír keresztekből készítettünk mo-
zaikot, melyet nagyon élveztek a gyerekek.

Ahogy eltelt a nap, a gyerekek ünneplését a 
szülők vigadalma váltotta fel. A korábbi évek 
hagyományához hűen, iskolánk megrendezte 
a Szent Margit napi bált, mely gyakorlatilag is-
kolánk szülők-nevelők bálja. Nagy örömünkre 
idén is sokan látogattak el a Nagy Lajos Gim-
názium dísztermébe, hogy egy kicsit kikapcso-
lódjanak, esetleg kicsit jobban megismerjék 
egymást – gondolok itt azokra a szülőkre, akik 
először vettek részt ezen a rendezvényünkön. 
A bál megnyitását követően több produkció 
is következett, mely kellően megalapozta az 
este jó hangulatát. Voltak énekes és táncos 
bemutatók egyaránt. Az est fénypontját emel-
te, hogy a tanári kar korábbi hagyományaival 
ellentétben nem tánccal, hanem színdarabbal 
készült. Az előző évekhez hasonlóan nagy si-
kert arattak, és szem nem maradt szárazon… 
a nevetéstől. A jókedv és a tánc az éjszakába 
nyúlóan tartott. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint néhány szülő leírása a bálról:

Bálozó szülői vélemények
„Mi a férjemmel először voltunk a Szent Margit 
bálon, mivel elsős a kislányunk, Dettike. Sokáig 
gondolkodtam, menni vagy nem menni, mert 
valakire a gyerekeket is kell hagyni, ha már bu-
lizni megyünk. Végül a gyerekmegőrzést meg-
oldottuk, és eljutottunk a bálba… csak nem 
hintón, hanem sima busszal. A bálról annyit 
írnék, hogy jó volt a műsor, tetszett a tanárok 
előadása, férfi  tanárok nőkbe beöltözése, a két 
színházi vendég énekes produkciója, és nagyon 
jó volt az egy személyes zenekar. Mi még kicsit 
táncoltunk is, és nyertünk a tombolán is. Ami 
hiányzott nekem, az a többi szülő az osztály-
ból. Gondoltam, hogy többen leszünk, mert 
itt tudnánk kicsit jobban megismerni egymást, 
ilyen összejöveteleken. Viszont azokkal, akik 
ott voltak, azóta többet beszélgetünk. Ha látjuk 
egymást az iskolai udvaron, nem megyünk el 
egymás mellett, mint némelyik más szülő.”

Egressy Alica

„Első alkalommal vettünk részt a bálon és jól 
szórakoztunk. Tetszett a színvonalas műsor, kü-
lönösen a meghívott színészek előadása. Jópofa 
és vicces volt a tanárok műsora is. Külön örül-
tünk, hogy a tombolán sikerült nyernünk egy 
ötletes „retro édességcsomagot”. Mivel gyerme-
künk még csak első osztályos, jó alkalom volt ez 
a bál az osztálytársak szüleinek megismerésére 
is, beszélgetésre, táncolásra. A következő bálon 
is minden bizonnyal ott leszünk.”

Szegi Tímea

A másik nagy különbség, hogy itt mindent 
mindig pontosan követhetővé és mások szá-
mára is átláthatóvá kell tenni. Időben közzé-
tenni az étlapot, feljegyezni, milyen készletek 
állnak rendelkezésre, árut rendelni. Természe-
tesen arról is gondoskodni kell, hogy a spe-
ciális diétás étrendre szoruló gyermekeknek 
is azt adjuk, ami számukra a legmegfelelőbb. 
Ilyenkor az élelmezésvezető segíthet a legtöb-
bet. Természetesen szívesen ad tanácsot bár-
kinek, aki hasonló kérdésekkel fordul hozzá. 

A jó étel csak csapatmunkában jöhet létre: 
itt mindenki tudja a maga feladatát, és épp-
olyan összehangolt munka folyik, mint egy 
gyárban. A „termék” azonban mindig egyedi. 
Kicsiknek főzni – a konyhán dolgozók egyön-
tetű véleménye szerint – nagyszerű, mert ők 
mindig nagyon hálásak a jó ételekért, megbe-
csülik a konyhai munkát. Ezt tudjuk a szülők 
gyakori pozitív visszajelzéseiből, de gyakran 
maguk a gyerekek is beszélgetnek velünk a 
munkánkról, kíváncsiskodnak, fi gyelnek, és 
néha javasolnak is. Úgy érezzük, elégedettek 
velünk, és ez megszépíti a kemény munkával 
töltött időt. A legjobb, amikor a gyerekek és 
a szülők kérik a receptet; a legnehezebb meg 
talán a hetvenliteres kondér…

Érdekes, hogy itt még gyakran azok is 
szívesen megeszik az ételeket, akik otthon 
válogatósak. Ebben a fi nom ízek mellett 
biz tosan szerepe van magának az ovis cso-
portnak és a friss levegőn való mozgásnak. 
Az óvodások komolyan készülnek az ebédre, 
érdeklődnek a konyhaajtóból, barátkoznak 
az itt dolgozókkal. Ez azért is fontos, mert 
így – bár csak az ajtón, ablakon keresztül –  
megismerkedhetnek a munka világával. Így 
egy kicsit ők maguk is bevonódnak ezekbe a 
tevékenységekbe.

Lényeges, hogy bármilyen munkát végez-
hetünk úgy, hogy az szeretetszolgálat legyen. 
Amikor az ételt elkészítjük, majd magunkhoz 
vesszük, abban benne van a Mindenható gon-
doskodása is. Isten gondoskodása nálunk a 
dolgozó emberek közvetítésével jut el a gyer-
mekekhez. 

Az ovi konyhájának munkatársai

Ovis pogirecept 
Hozzávalók: 1 kg liszt, 0,5 kg Rama margarin, 
5 dkg élesztő, 4 tojás sárgája, 3 dl tejföl, 2 dl tej 
a kelesztéshez, 1 teáskanál só

Elkészítése: Langyos tejbe csipet cukrot teszünk, 
beletesszük az élesztőt. A lisztet a margarinnal 
összemorzsoljuk, majd a kelesztett élesztőt, sót, 
tejfölt, tojássárgáját összegyúrjuk. Fél óra után 
nyújthatjuk, bevagdossuk, tojásozzuk, sajtoz-
zuk, tetszőleges nagyságúra szaggatjuk. Rövid 
kelesztés után sütőben sütjük.

Jó étvágyat kíván hozzá az ovi konyhája!

Köszönjük konyhatündéreinknek, hogy áldozatos mun-
kájuk gyümölcseként egészséges, fi nom ételek kerülnek 
nap mint nap óvodásaink elé!



CiNKe Velünk történt 2014. Május CiNKe Velünk történt 2014. Május

28 29

nem is kell más. Ő egyedül elég. Ezért azt gon-
doltam, hogy egy olyan szerzetesrendbe szeret-
nék menni, ahol teljesen elhagyva a világot, a 
szerzetesek mindent odaadnak. Az a vágy égett 
bennem, hogy minél hamarabb szerzetes lehes-
sek, hogy minél inkább csak az Övé lehessek. 

Elkezdődött egy nagyon hosszú út. Nagyon 
szerettem volna már valahova belépni, de a 
Jóisten nem így gondolta. Akkor még nem is 
sejtettem, mik a tervei. Az ember mindig csak 
idő múltával, visszafelé tekintve látja, miért 
történtek így vagy úgy a dolgok. 

Állami gimnáziumba jártam Veszprémben. 
Már nagyon vártam az érettségit, hogy végre 
beléphessek valahová. Ki kellett tölteni a 
felvételi papírokat negyedikben, de én nem 
is akartam sehová sem jelentkezni, hiszen 
egészen más tervem volt. Mivel nem akartam 
kitölteni semmilyen felvételi papírt, a végén 
mindenki unszolt, hogy mi lesz már. Én meg, 
mivel nem akartam elárulni a titkomat, hogy 
ne legyek feltűnő, a kedvükért elővettem hát 
a felvételi tájékoztatót, és elkezdtem benne 
keresgélni. Gondoltam magamban: beírok 
valamit, aztán megnyugszanak... Én úgysem 
fogok oda menni, mert én akkor már egészen 
máshol leszek… De mit írjak be? Hát akkor 
legyen az első szempont az, hogy melyik az az 
iskola, amelyik legközelebb van Veszprémhez? 
Szombathely. Jó, legyen Szombathely. De mi 
van ott? Tanárképző. Jó, az is jó. De milyen 
szak? Zenélni gyerekkorom óta tanultam, 
nagyon szerettem. Volt is ott ének és karvezetés 
szak. Ez is jó lesz, gondoltam, és ezzel az egészet 
letudtam. 

Közben az utolsó évben egyezséget kötöttem 
a Jóistennel, hogy megígérem, nem hagyom 
abba a gimnáziumot, leérettségizem, de akkor 
Ő is mutassa meg már végre, melyik rendbe hív. 
Biztos voltam, hogy a Jóisten csak az érettségi-
re vár, és a nyári szünetben kinyilvánítja majd 
számomra szent akaratát. Meg is ígértem, hogy 

a szünetben az első szerzetest, akit Ő elém ve-
zet, térden állva fogom kérni, hogy vegyen fel 
a rendjükbe. Vártam is a nyarat, de bizony a 
Jóisten senkit sem vezetett elém. Micsoda „hú-
zás” ez? Fel voltam háborodva. Hát akkor most 
mit akar? Bizony, akkor még nem tudtam. Csak 
annyit éreztem, hogy valami megállíthatatlanul 
vezet tovább engem...

No, a nyárnak gyorsan vége lett, a főiskolára 
meg felvettek, így tovább kellett menni. Egész 
idő alatt kerestem a szerzetesrendeket, hiszen 
már nagyon-nagyon vágyódtam erre az élet-
re..., de a Jóisten csak nem akart megszólalni! 
Kivárta ugyanis az utolsó percet is, hogy befe-
jezzem az iskolát. Akkor aztán, amilyen sokáig 
húzta addig az időt, olyan röviden és tömören a 
plébánosom által közölte akaratát.

Emlékszem, húsvét hétfőn az atya megkér-
dezte tőlem: „Hát mit akarsz csinálni, ha befe-
jezed a főiskolát?” Gondolkoztam magamban, 
most megmondjam, ne mondjam? Gondol-
tam, ez mégiscsak egy pap, neki nem illik mel-
lébeszélni..., megmondom végre, hátha tud 
segíteni. Hát mondtam: „Szerzetes szeretnék 
lenni. Fogalmam sincs, hogy hova, de valami 
szigorú rendbe szeretnék menni.” – „Akkor 
menjél Érdre, ott vannak a ciszterci nővérek!” 
Én azt nem tudom elmondani, hogy ez micso-
da megkönnyebbülés volt nekem! Rögtön ab-
ban a pillanatban eldöntöttem, hogy megyek. 
Azt se tudtam, hogy milyen ott az élet, telje-
sen mindegy volt, csak egy volt a fontos, hogy 
egészen Istené lehessek. És amikor beléptem, 
kiderült, hogy a fő tevékenysége a nővéreknek 
az ünnepélyes ciszterci gregorián zsolozsma. 
Akkor értettem meg a Jóisten hosszú útve-
zetését, és óriási lett az örömöm, hiszen erre 
„taníttatott ki”. 

Azóta rajtam a sor, hogy a mindennapok te-
endőiben istenszeretetemről tanúságot tegyek. 

Ágnes nővér 

Ezúton is szeretnénk biztatni a szülőket, hogy 
jövőre is vegyenek részt iskolai bálunkon, hi-
szen a jókedv garantált! Köszönjük a Nagy Lajos 
Gimnáziumnak, hogy otthont adott rendezvényünk-

nek, a Szülői Munkaközösségnek pedig a szervezéssel 
járó rengeteg munkát! 

Horváth Vivien, elsős tanító, hitoktató 

Hivatás tisztázó…
Intézményünk védőszentjének ünnepén lelki 
napot tartottunk, ahol játékos feladatokon ke-
resztül tisztalelkű példaképünkre, Árpád-házi 
Szent Margitra irányítottuk fi gyelmünket. Sok 
érdekes feladat várta alsósainkat, felsőseinkkel 
pedig beszélgettünk a Szentírás világáról, a hi-
vatásról, a szeretetteljes szolgálatról, valamint 
a fi atal Margit nevében levelet írtunk szüleink-
nek a kolostor falai közül. Bőrébe bújva vigasz-
taltuk édesanyánkat, édesapánkat, hogy ugyan 
már, ne szomorkodjanak, mert nem olyan 
katasztrofális dolog teljesen Istennek átadott 
életet élni. Még boldog is lehet az ember, ha a 
szerzetesi hivatást választja. Ez ma is igaz. Ma 
is élnek közöttünk olyan nyitott szívű férfi ak és 
nők, akik egészen Istennek akarják szentelni 
életüket. Jézus Krisztus elkötelezett hitveseként 

a Jóisten nagy családjának gyermekeiért 
imádkoznak és tevékenykednek nap mint nap. 
Az élethivatásunkról hozott jól átgondolt döntés 
előbb-utóbb meghozza gyümölcsét . Nem megke-
seredünk, hanem kiteljesedünk benne. Nem 
elveszítjük, hanem általa megtaláljuk igazi 
önmagunkat. Nem elveszítünk vele mindent, 
hanem rátalálunk az igazán értékes dolgokra, 
melyek nem pusztán a földi létre, hanem egy 
örökkévalóságra szólnak. A következőkben a 
szerzetesi hivatásról mesél nekünk Ágnes nővér, aki 
nővértársával védőszentünk ünnepére intéz-
ményünkbe látogatott. Bernát atyával együtt 
hetedikeseinkkel a szerzetességről beszélget-
tek. Ágnes nővér azt is elmesélte, hogyan talált rá ön-
maga útjára, és hogyan lelt otthonra a ciszter nővérek 
közösségében .

Miért lesz valakiből szerzetesnővér?
Ágnes nővér mesél…
Háromgyermekes, vallásos családban nőttem 
fel. A szüleim nem átlag keresztények, hanem 
olyanok, akik az életükkel is tanítottak minket. 
Ezért nagyon hálás vagyok, és hivatásomban is 
sokat köszönhetek nekik. 

A hivatásom a gimnázium elején indult. 
Mindig elmentünk szentmisére hétvégén, ál-
talában szombat este jártunk. A nővérem már 
főiskolás volt, máshol tanult, és amikor az egyik 
szombaton hazajött, szüleim szóltak, hogy 
még nem volt szentmisén, menjen el vasárnap. 
Ő nem akart egyedül menni. Én mondtam 
neki, hogy akkor majd elmegyek vele. A töb-
biek csodálkoztak, hiszen aznap már voltam 
szentmisén. Nem baj, mondtam, elmegyek hol-
nap is. Így jött az, hogy elmentem másnap is 
szentmisére. Egyre többször, nemcsak egyszer 
egy héten, hanem hétköznap is. Valahogy von-

zott a templom, de ezt akkor még nem tudtam 
megfogalmazni, csak nagyon jó volt. 

És így, egyszer, ott a szentmisén, a temp-
lomban megéreztem azt, hogy az Isten mennyi-
re szeret. Egy pillanat alatt ragadott meg..., és 
akkor esett le nekem, hogy mi ez a sok temp-
lomba járás: az Úristen hív! Akkora vágy ébredt 
fel a lelkemben, hogy azt nem lehet elmondani! 
Arra sürgetett, hogy ezt a szeretetet viszonozni 
kell! De a problémám az volt, hogy ahogyan Is-
ten szeret, úgy ember soha nem képes szeretni! 
Ha mindent odaadnék, ha mindenemet odaad-
nám, még az se érne fel az Ő szeretetével! Hogy 
viszonozzam hát akkor ezt a mérhetetlenül 
nagy szeretetet? Egy pillanat alatt egyértelmű 
lett számomra: nincs mese, az életemet adom 
Neki. Mindent, amit csak lehet. Ennél jobban 
nem tudom kifejezni, hogy mostantól fogva 
Ő a legfontosabb számomra, olyannyira, hogy 
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A lelkiségi mozgalom célja: a házaspárok 
erősödése hitben és szeretetben, keresztény 
hitünk megélése a házasságban, a családban 
– illetve házasságunk és családi életünk meg-
erősítése Isten kegyelmének segítségével, hi-
tünk tanítására alapozással. Nekünk különösen 
tetszett a MÉCS-ben, hogy családcentrikus lelkiségi 
mozgalom, olyan közösség, ami a házasság, család 
állapotbeli kötelességei mellett is vállalható (havi 
egy alkalom, előre kidolgozott tematika adva 
van a közösségi alkalmakhoz).

A MÉCS lelkiségének jellemzésére hadd 
idézzük Gabriel Calvo atyát, a MÉCS alapí-
tóját: „Isten arra teremtette a férfi t és a nőt, hogy 
értelmet, életet, szeretetet adjanak a világminden-
ségnek . Az Úr a maga képére és hasonlatosságára 
alkotta a házasságot . Ő pedig nem zárt kör . Isten 

középpont, ahonnan élet és szeretet árad . A boldog 
házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcso-
latánál messzebbre tudtok tekinteni . A társadalom 
arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából . 
Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyermekei-
tek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes 
szeretet felé . Házastársak vagytok: arra születtetek, 
hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!” 

Könyvajánló: Calvo atya könyvei (megjelentek a 
MÉCS gondozásában): 

Kéz a kézben – jegyespároknak 
Szemtől szemben – házaspároknak
Tükrön innen, tükrön túl – egyéni lelki fejlődés, 
önismeret

Kiss-M. József és felesége

Költözés az iskolában…
Repedés a falon…

Repedések a falon, por, vakolat, sérült festékré-
teg. Beszédes épületszárny. Költöznünk kellett.

A fájdalomból csoda születhet. A félelemből 
pedig erő. Mire fi gyelünk? A veszteségre vagy 
a születendő csodára? A feszültséggel teli idő-
szakok vitáinak keserédes hordalékára vagy a 
közösen meghozott kompromisszumok és az 
együtt elvégzett munka eredményére összpon-
tosítunk? Kezünkben a döntés.

Édesanyámtól kaptam egy vállra teríthető 
kendőt, arra az esetre, ha az udvaron kellene 
átmennem egyik órámról a másikra. Aprócska 
részlet, mégis végtelenül fontos, mert repedéseket 
tömhet be. Hiánypótló részlet egy életnyi 
festővásznon. Járda is készült és új táskatartók… 
Jöttek szakértők, gimnazisták, festők, szülők, 
hozzátartozók, önkéntes segítők. Lettek új és 
újra felfedezett termek. Egyesek helyet cseréltek, 
mások átengedték jól megszokott kuckójukat. 
Könnyű mondani. Alkalmazkodás a hirtelen 
megváltozott körülményekhez és csöppnyi, 
rengeteget jelentő fi gyelmesség. Más talán nem 
is szükséges.

De mégis! Éles szem, ami észreveszi a ve-
szélyforrást, gyors mérlegelés, döntéshozatal, 
megannyi intézkedés másokért. Egy ottho-
nért. Kicsikért és nagyokért. A biztonság érde-
kében. Csapatmunka. Jó volt megtapasztalni, 
ahogyan az első ijedtségből magunkhoz térve, 
gördülékenyen ment a munka, hála a jó szer-
vezésnek és a sok segítőkész embernek. Min-
denki tudta, megtalálta a helyét a gépezetben, 
jól működött a motor. Az összefogásnak kö-
szönhetően a rossz hírből e-mail lánc lett. Az 
e-mail láncból három napos rendkívüli szünet 
a gyerekeknek, a kollégáknak pedig szervezett 
munka. A szervezett munka közben egymás-
hoz csiszolódás, s végül majdnem minden a 
helyére került. Élő lánc. Akárcsak az imalánc 
nagyböjtben. Persze javítani, fi nomítani min-
dig lehet és szükséges is. 

A sok tennivaló közepette jó érzés volt látni, 
hogy a legapróbbnak tűnő részlet sem jelenték-
telen. Fontos a gyermekek biztonsága, a szülők 
tájékoztatása. Lényeges, hogy esőben ne áz-
zanak meg csemetéink, és az is, hogy a drága 
táskák, kabátok megfelelő helyre kerüljenek, ne 
a földön hánykolódjanak. Sőt, valaki számára 

Édesanyai, édesapai hivatásunkra 
készülve…
CIKLUS SHOW és FIÚNAP 
intézményünkben
„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok”

Ez a jelmondata annak az évről évre hatodiko-
sok számára tartott programnak, melyet csak 
ciklus show-ként és fi únapként emlegetünk. 
Iskolatitkárunk, Franciska néni és nagylányá-
nak véleménye is egyaránt arról árulkodik, 
hogy a többség számára nagy élmény és való-
ban hasznos ez az együtt eltöltött fél nap, ahol az 
élet értékéről és továbbadásáról gondolkodnak 
közösen a szervezők és fi atalok. A nap végén a 
szülők is meghallgathatják, milyen új ismere-
tekkel gyarapodtak szárnypróbálgató cseme-
téik. Élni és továbbadni az életet, valamennyi 
ember közös hivatása. Életünkért, meghozott 
döntéseinkért felelősséggel tartozunk. Köszön-
jük a szervezőknek, hogy segítenek gyermeke-
inknek felkészülni a leendő házastársi, édes-
anyai, édesapai hivatásra. Messzinek tűnik… 
de előbb itt lesz, mint gondolnánk…

„Nagyon tetszett, mert szemléletesen mutatta be, 
ami bennem történik.” 

Tari Enikő, 6. évf. (a ciklus show egyik résztvevője)

„Az egész játék célja, hogy a testükből érkező, álta-
luk megfi gyelhető jeleket egy nagy kincsként, a ter-
mékenység, az élet továbbadásának lehetőségeként 
ismerjék meg, ne egy megoldandó problémának, 
nehézségnek érezzék. Ez a játékos interaktív fog-
lalkozás a megerősítése, kiegészítése az otthon 
hallottaknak, és szerintem  annak is van jelen-
tősége, hogy  együtt hallják azokkal a társaikkal, 
akikkel a legtöbb idejüket töltik, mert tudni fog-
ják egymásról, hogy ők azonosan gondolkodnak.

Tari Zsoltné, Franciska néni, édesanya

Házasság hetének margójára:
Közösségajánló házaspároknak, családo-
soknak,  egyedülállóknak

Az első MÉCS családközösségek Magyarorszá-
gon 1996-ban indultak, 2012 óta országszerte 
és a határokon kívül 120 közösség működik. 
Pécsett 2003 óta van jelen, jelenleg öt közös-
ség működik (közösségenként 4-6 család), a 
régióhoz tartozik még egy barcsi MÉCS kö-
zösség is. A MÉCS (angolul: F. I. R. E. S. - 
Families, Intercommunication, Relationships, 
Experiences, Services) a Keresztény Családkö-
zösségek Nemzetközi Szervezetének (ICCFM: 
International Confederation of Christian Family 
Movements) tagja. 1999 óta Magyarországon is 
rendszeresen szervezi Gabriel Calvo atya erede-
ti lelkigyakorlatos programjait, a MÉCS napokat 
házaspárok, fi atalok, fi atal párok, egyéni részt-
vevők, családok, valamint papok és szerzetesek 
számára.

FIRES – ha a családtagok őszintén beszélgetnek 
egymással, megerősödnek a családon belüli kap-
csolatok. A jó kapcsolatok, a közös élmények pe-
dig arra indítanak, hogy a család minden tagja 
szolgáló szeretettel forduljon a többi ember felé.

Mi úgy kerültünk a közösséggel kapcsolatba, 
hogy nászajándékba kaptunk egy meghívást a 
fi atal pároknak szóló hétvégére. Ez a hétvége 
véleményem szerint meghatározó volt további 
közös életünkben. A hétvégét követően fogal-
mazódott meg bennünk, hogy jó lenne ilyen 
családközösséghez tartozni.

Mi a MÉCS? Először is egyszerre szentírá-
si jelkép és betűszó (Megfi gyelés-Értékelés-
Cselekvés – Joseph Cardijn belga bíboros 
módszere a közösségek számára). A mozga-
lom egyik ága: házas közösségek laza hálóza-
ta, az eszmény szerint egy-egy plébánia köré 
szerveződve. A MÉCS nem kizárólagos, min-
den más közösség tagsága vállalható a MÉCS 
mellett. Másik ága az egy hétvégét kitöltő 
lelkigyakorlatokból áll (MÉCS napok háza-
soknak, fi atal pároknak, fi ataloknak, egyéni 
résztvevőknek, papoknak és szerzeteseknek, 
élettársaknak Eucharisztiáról).
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is nagyon precízek voltak, egy-kettőt még lát-
hattunk is.

Kérlek szépen, a nevünkben is nyomjál egy 
varázscsókot kedves tündéreidnek, manóidnak 
és egyéb segítőidnek a homlokára, hogy áldás 
kísérje további lépteiket is!
Szeretettel ölellek: Orsi (szülő és kollégiumunk volt lakója, 

1983 - 1987 között)” 

 Kis humor a költözködés margójára,
Szabó Anikó gitártanár gyűjtésében 
Egyes zeneiskolás gyerekek rendkívül kreatív-
nak bizonyultak a C szárnyból történő kiköltözés 
okozta kényelmetlenségek orvoslásában. A követ-
kező ötletek születtek arra nézve, hogy hogyan 
lehetne egyszerűbben megoldani a napi többszöri 
közlekedést az udvaron, megúszni a kabáthúzást 
és az esernyőhasználatot, megspórolni a C szárny 
körbekerülését és a sok lépcsőzést:

mozgójárda az udvaron
pónilovas szekér, ami átszállítja az osztályo-

kat a másik épületbe (a póniló lépcsőn való 
közlekedése és az abrakolás még nem teljesen 
megoldott…)

drótkötélpálya a 2.b osztályterme és az E szárny 
legfelső szintje között

futárszolgálat a hangszertárolóból az E szárny-
ba (és persze vissza…)

fedett gyalogoshíd a C szárny felett (így leg-
alább megkerülni nem kell…)

alagút a C szárny alatt 
és végül: rakétacsizma, amit a lépcsők alján be 

lehet kapcsolni, és máris repülünk a megfelelő 
emeletre. 
(Az ötletgazdák: Kovács Máté 2.b, Leutsch Izabella 2.a, 

Horváth Bendegúz 5.b és jó példájukat követve:  
Szabó Anikó)

Március hangulata
1848 márciusában sorsdöntő események tel-
jesedtek be Magyarországon. A középkor ma-
radványainak felszámolása már évtizedek óta 
zajlott, az átütő siker mégsem következett be 
korábban. Igen sok és erős embernek állt érde-
kében, hogy megtartsa régi jogait, ezzel akadá-
lyozva az ország megújulását.

Március 15-én egy folyamat véget ért, és elindult 
egy új . A reformokat akaró politikusok a diplo-
mácia terén, míg a márciusi ifjak az egyszerű 
emberek világában mondták ki a vezényszót: 
reformokat most! Nem holnap, hanem ma! 
Nem részlegesen, hanem teljesen!

A márciusi napok eseményei több évtized mun-
kájának beérlelődéséből keltek életre . Talán le-
hetett volna gyorsabban, korábban is, talán 
lehetett volna lassabban, hónapok múlva is, 
de a középkornak véget kellett vetni Magyar-
országon. Ebben a folyamatban pedig mind 
a politikai elit (Kossuth, Batthyány), mind a 
forradalmárok (Vasvári, Jókai) tudásukhoz és 
lehetőségeikhez mérten vettek részt. 

Molnár Gyula bá’

Márciusi ifjakról ifjú diákunk  
szemével…
„Abban az időben Magyarországnak nem sok 
függetlensége volt. A márciusi ifjak ezen akar-
tak változtatni.  1848. március 15-én Petőfi és a 
többi forradalmár a Pilvax kávéházban tárta a 
közönség elé a forradalom gondolatát. A márci-
usi ifjak a szabadság alatt azt értették, hogy Ma-
gyarország nem függ a Habsburg Birodalomtól. 
Az erőviszonyok nagyjából egyenlőek voltak, 
amíg nem csatlakoztak az oroszok. Így teljesen 
átbillent a mérleg a Habsburgok oldalára, és 
így leverték a forradalmat. Ezután következett 
a megtorlás, és megint megpróbálták Magyar-
országot beolvasztani. Ez az ünnep számomra a 
szabadságra való esélyt jelenti.”

Deckner Máté, (7. évf.)

még az is fontos volt, hogy a háromnapos ren-
geteg munka közepette meleg ebéddel, kávéval 
gondoskodjon a kollégákról. Csütörtök reggel 
pedig – amikor az iskola kapui újra megnyíl-
tak a szülők és gyerekek előtt –, intézményi 
családunk vezetői, ügyeletes tanártársainkkal 
közösségben, szeretetteljes forgalomirányító-
ként terelgettek kicsiket és nagyokat egyaránt. 
Szeretettel küzdve „családtagjainkkal” együtt a 
repedések ellen…

Mert a repedések nagy bajt csinálhatnak, és 
a csőtörések is. Mindannyian tudjuk, látjuk, 
tapasztaljuk, érezzük. Mennyi mindent ki-
moshat alólunk a töménytelen vízmennyiség, 
kihúzva lábunk alól a biztosnak, rendíthetet-
lennek vélt alapokat. Időnként megbillen az 
egyensúly, és elferdítve látjuk a körülöttünk 
zajló eseményeket. Mert a nehéz, kritikus 
helyzetekben hajlamosak vagyunk eltorzítva 
szemlélni a valóságot, felnagyítva a hibákat. 

A mi dolgunk nem az, hogy befejezzük, amit 
a repedés elkezdett, hanem az, hogy megálljt 
parancsoljunk neki.

Szeretni mindenekfelett .
A mi dolgunk nem az, hogy félelmeinknek, 

rettegéseinknek engedve lebénult tagjainkon, 
görcsbe rándult gyomorral hagyjuk elhatal-
masodni a pánikot, hanem az, hogy minden-
nek ellenére bízzunk a Gondviselésben, és 
megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet.

Hinni rendületlenül .
A mi feladatunk nem az, hogy megszakad-

va mindent magunkra vállaljunk, és álhős 
magányban haljunk mártírhalált két emelet 
között, hanem az, hogy ketten fogjuk meg a 
nagy dobozt, együtt cipeljük át az öreg kétajtós 
szekrényt, és ha kell, vegyük igénybe a guru-
lós kocsit. Nem kell megszakadni a felhajtható 
tornazsáktartó súlya alatt. Minden teher köny-
nyebb, ha többen visszük.

Megélni az egységet, a közösségben rejlő erőt, az 
egymásrautaltság embert próbáló pillanataiban is .

Felettünk is eljár az idő, falaink idővel bi-
zony megrepednek… és olyankor kimondha-
tatlanul nagy szükség van arra, hogy legyenek 
körülöttünk erős kezek, lábak, bennünket 
mindenestül elfogadó személyek, akik gyen-

geségünket látva sem fordítják el rólunk tekin-
tetüket. Olyan emberek, akik nem egy épület 
sérüléseit siratják, hanem azon gondolkod-
nak, hogyan tudnák megerősíteni, alátámasz-
tani a meggyengült tagokat, élhetőbbé téve 
egymás számára a mindennapokat, még na-
gyon-nagyon sokáig. Egyedül ez nem megy… 
Reménytelen vállalkozás.

Vannak pillanatok, amikor asztal köré ülve másokkal 
együtt mérlegelni kell, ki miben tudna segíteni . Aztán 
meg jön a nehezebb része… el kell fogadni a segítsé-
get, és nyugodt szívvel egymásra mosolyogni akkor, 
amikor a mi képtelenségünk valaki másból hozhatta ki a 
legjobbat . És szépen lassan minden elrendeződik. 
Csendben, észrevétlen kisimulnak a ráncok, 
eltűnnek a repedések, s végre kirajzolódhat a 
Gondviselés – minden ember lelkébe mélyen 
belevésett –, kimondhatatlanul nyugodt arca.

És akkor majd mi is visszaköltözhetünk a régi 
iskolaszárnyba, megtalálva régi-új helyünket 
testünk-lelkünk épületében, Isten templomában, 
amelynek egyszerre vagyunk hordozói, alkotói 
és nélkülözhetetlenül fontos tagjai. 

Mindenkinek köszönet a megértésért, békére tö-
rekvésért, együttműködésért és a legapróbb erőfe-
szítésért is!

Erőt adó szülői levél az iskola átalakítását követően . 
Köszönjük a kedvességet!
„Kedves „Margit”!
Nagyon szépen köszönjük az ajándékot, amivel a 
mai napon megörvendeztettél minket.

Kedvesem, Neked van egy varázspálcád, ami-
vel hipp-hopp termeket varázsolsz elő a semmi-
ből? Tisztára, mint a mesében, három nap alatt. 
Felszántod a hegyet, és másnapra szedhet a ki-
rály az érett gyümölcsből. Kaptál egy varázssí-
pot, amit ha megfújsz, szorgos hangyák serege 
siet segítségedre?

Bárhogy is csináltad, nagyon ügyes voltál! 
Látnod kellett volna a gyerekek kíváncsi tekin-
tetét és egyben teljesen otthonos viselkedését a 
mai reggelen a 2/a - ban. Találkoztunk reggel 
az angyalaiddal is. Szép csendesen terelgettek 
bennünket a helyes irányba. A barkácsmanóid 

benneteket



CiNKe Velünk történt 2014. Május CiNKe Velünk történt 2014. Május

34 35

venc műfajom a kamarazene, melyben minden 
résztvevő legjobb tudása szerint, de egymásra 
fi gyelve, alkalmazkodva hoz létre közös zenei 
élményt. Szimfonikus zenekarban játszva a ze-
neirodalom csodálatos gazdagságát, sokszínű-
ségét ismerhettem meg, és kiváló énekes, hang-
szeres muzsikusok, karmesterek szakmai és 
emberi értékei gazdagítottak. A hegedűtanítás 
során arra biztatom tanítványaimat, keressék 
a zenében jelenlévő rendet és harmóniát, amit a 

hétköznapokban gyakran nélkülözünk. Sok és 
türelmes munkát kíván a hangszertanulás, de 
nagy öröm, ha sikerül hangszerünket néhány 
hang, dallam, majd egy zenedarab erejéig „szó-
ra bírni”.

Egy gondolat Kodály Zoltántól: „Csak az a 
miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg meg-
szenvedtünk . A zene is csak akkor él meg bennünk, 
ha munkával szántjuk fel a lelkünket alája .”

Norgauer Eszter

Családi hangverseny a CNK-ban
A folyosón, az öltözőben izgalom, suttogás, ki-
pirult arcú felnőttek és gyerekek, hangszerekkel 
a kezükben. Minden korosztály képviselve van.

A terem megtelt hallgatókkal, családtagokkal, 
barátokkal. Egymás után következnek a fellépő 
„művészek” – ügyesen, kedvesen – a lehető leg-
jobb teljesítményükkel. Taps, öröm mindenütt. 
A tanárok segítenek a „tereprendezésben”, báto-
rító mosolyukkal biztatják a fellépőket, az igaz-
gatónő és helyettese egy-egy szám végén minden 
szereplőnek egy nagy tábla csokoládéval gratulál.

A mi családunk a végén kerül sorra, három 
generáció: két unoka (fagott, cselló), édesanya 
és nagynéni (hegedű, cselló), a nagymama pe-
dig zongorán kísér. Megelevenedik a régi kép. 
A pécsi TV kiszáll az otthonunkba, hogy csa-
ládi kamarazenét vegyen föl. Nagy élmény volt, 
máig őrizzük a videót. Mi szülők zongoráztunk, 
a gyerekek pedig - két hegedűs, egy csellós, egy 
fuvolás – szépen belenőttek a kamarazenélés-
be. A család öröme volt az együtt zenélés. Nem 
egyszer karácsonyi ajándékba kaptuk a gye-
rekektől a titokban megtanult zenedarabokat. 
Szívmelegítő ajándékok voltak. TV nem volt az 
otthonunkban, esténként zongoraszóra aludtak 
el a gyerekek. Máig sem TV-függők, de zene-
szeretők, sőt ketten hivatásos zenészek. És most 
az unokák olyan iskolába kerültek, ahol fontos 
a zene szeretete, megbecsülése. Nem mindig 
könnyű rendszeresen gyakorolni az órákra, 
hiszen megrövidíti a szabadidejüket, de egy-egy 
ilyen alkalom, mint a mostani, visszajelzés és 
erősíti a kitartást.

Köszönjük a zenét tanuló gyerekek, szüleik 
és családtagjaik nevében a CNK-ban tanító 
zenetanároknak, hogy igazi elhivatottsággal 
tanítják a rájuk bízottakat; az iskola vezető-
ségének pedig azt, hogy nagyra értékelik és 
őszintén megbecsülik a gyerekek igyekezetét.

Krommer Károlyné

Zeneiskolás sikerek
Március végén rendezték Kaposváron a 
Csupor László V. dél-dunántúli regionális 
fafúvós versenyt, amelyen Takács Bernadett 
fuvolista, Kovács Ervin klarinétos és Dévai 
Dávid Dániel fagottos növendékeink szerepel-
tek. Dévai Dávidot a korcsoportjában II. he-
lyezéssel jutalmazta a zsűri. 

Gratulálunk nekik és tanáraiknak: Pallagi Teréz 
és Bischof Zsuzsanna tanárnőknek! 

Hálásan köszönjük Eszter néninek és az ötödi-
keseknek, hogy jelenbe hozták a múltat, meg-
elevenítve a márciusi történéseket versben, 
zenében és táncban… Köszönjük a kórus, va-
lamint valamennyi közreműködő segítségét. 

A márciusi ifj ak példáját követve merjünk mi is új dol-
gokba vágva szebb jövőt építeni, és kitartani a mun-
kában, tanulásban, még akkor is, ha sokszor csak évek 
múltán érik be mindaz, amit ma elkezdünk!

♪♫ ♪ Finálé, avagy ZENEISKOLÁNK MINDENNAPJAI ♫♪♫♪
…ezt a címet illik adnom az újság zeneiskolai 
beköszöntőjének, hiszen ahogy sok zenemű fi -
náléja, azaz zárótétele röviden felvonultatja azo-
kat a zenei témákat, fő dallamokat, amik a műben 
szerepeltek, mi is így tekintünk vissza a tanév 
második felére:

Hangszerbemutatókat tartottunk az első-
söknek, akik közül sokan a jövő tanévben 
zeneiskolába is járnak, többen már hangszert 
is fognak tanulni. Ellátogattunk az elsősök 
énekórájára, egy-egy hangszeres növendé-
künkkel együtt. Zenéltünk, meséltünk nekik, 
megnézhették közelről a hangszereket. Április 
elején egy hangszerbemutató hangversenyt is 
tartottunk, melyben a hangszerek állatok bőré-
be bújva mutatkoztak be. Ezután már tényleg 
könnyű (vagy épp nehéz…) eldönteni, hogy 
melyik hangszerre essen a választás. Kívánjuk, 
hogy mindenkinek sok öröme teljen majd a 
zenélésben!

Az iskolában lezajlott költözködés a zene-
iskolát is érintette, de a jókedv és az ötletesség 
segített megszokni az új helyzetet. Az újságban 
olvashattok jó néhány fantáziadús javaslatot a 
kellemetlenségek kiküszöbölésére…

Szintén olvashatjátok Eszter néni írását, 
amelyben arról mesél, hogy mit jelent számára 
a zene.

Kétévente megrendezett családi hangverse-
nyünk nagy közönséget vonzott. Az ide járó 
növendékeken kívül szerepeltek anyukák, 
apukák, máshol tanuló testvérek, de volt ke-
resztmama, nagynéni, nagymama is, utóbbi írt 
is egy beszámolót a koncertről, beleszőve ott-
honi élményeket az együttzenélésről. Ajánlom 
fi gyelmetekbe!

Lelkesen készültünk a tavaszi hangversenyre 
és a CiNKe gálára is, melyen minden évben mu-
zsikálunk.

Kívánok minden zenét tanulónak kellemes, 
élményekben gazdag nyarat, és nyáron a Jóisten 
és az osztálytársak mellett a hangszereteket se 
felejtsétek el, szabad néha elővenni és megör-
vendeztetni a családot, barátokat, saját maga-
tokat egy kis zenével! (Táborba viszont csak az 
vigye el, aki nagyon tud rá vigyázni…) 

Szabó Anikó, gitártanár

„Mit jelent neked a zene?” – kérdezte 
Marcsi néni

Nehéz feladat elé állított, hiszen hallgatni és ját-
szani szeretem, beszélni, írni sokkal nehezebb róla.

Ha akár hangversenyen, akár otthon zenét hall-
gatok, néha pihentet, felfrissít, előfordul, hogy 
elszomorít, felzaklat. Ha öröm ér, teljessé teszi, 
ha bánat, vigasztal. Mindez együtt jelenik meg, 
ha én magam zenélek. Diákkorom óta ked-
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„Ballag már a vén diák…” 
Útravaló gondolatok a tarisznyába

Adri néni üzenete: 
Az út majd megmutatja magát

Közeleg a nyár, amikor sok család felkerekedik, 
s nekivág a nagyvilágnak. Megkérdeztem a gye-
rekeket, ki hova tervezi a nyaralását. Meglepett, 
milyen sok ország lesz diákjaink úti célja. Meg-
említették Olaszországot, Ausztriát, Német-
országot, Svájcot, Franciaországot, Szlovéniát, 
Bulgáriát, Görögországot, Romániát, Angliát, 
Horvátországot, Törökországot, Svédországot, 
Egyiptomot, Montenegrót, s előfordulhat, hogy 
a felsorolás nem is teljes…

Az utazásokról beszélgetve eszembe jutott 
egy számomra nagyon kedves olvasmányél-
ményem. A történet egy férfi ról szólt, aki na-
gyon ritkán mozdult ki otthonról. Egy nap az 
egyik ismerőse elvitte egy hatalmas bevásárló-
központba, ahol vásároltak, nézelődtek, aztán 
megebédeltek. A hazafelé vezető úton meg-
kérdezték ettől a férfi tól, hogy mi tetszett neki 
aznap legjobban. A válasz meglepő volt. A „te 
éppen itt vagy” jelzés volt a kedvence, s elma-
gyarázta, hogy a bevásárlóközpont térképén 
lehet látni egy piros színű mutatóujjat, amely 
felett a „te éppen itt vagy” felirat olvasható. El-
mondta, milyen jó tudni, hol is vagy éppen. Ha 
ezt tudod, a térkép alapján bárhova elmehetsz, 
s onnét bármikor biztonságban vissza tudsz 
térni. Nem tévedsz el.

Nem lenne csodálatos minden nap pontosan 
tudni, hol is vagyunk? Az életünkben is van-
nak ilyen „te éppen itt vagy” jelzések. Az ima, 
az engedelmesség, a Szentírás tanulmányozása, 
a Szentlélek súgásai segítenek nekünk minden 
nap meghatározni saját helyzetünket. Ha fi gye-
lemmel kísérjük, hogy éppen hol vagyunk az 
utunk során, képesek leszünk hazatalálni.

Kívánom, hogy mindannyian legyünk ké-
pesek felismerni ezeket a biztonságot nyújtó 
jelzéseket. Jó utat mindenkinek, s ahogy egyik 
kedvenc énekem mondja: 

„Míg újra látlak, az Úr áldjon . . . .”
Adri néni

Visszaemlékezés…
Az angol tagozat úttörői

„Tell me and I forget, teach me and I may remember, 
involve me and I learn .” (Benjamin Franklin)

A Jóisten áldásaként gondolok minden nap 
arra, hogy annak idején elsőként kezdhettük 
öt órában az angoltanulást.

A hosszú évek alatt egyre jobban hozzám 
nőtt a nyelv, és amellett, hogy a hétköznapok-
ban velem van, az iskolában is motivációt ka-
pok a folytatáshoz.

Úgy érzem, hogy – ha nem is zökkenő-
men tesen – a nyolc év alatt a sok segítségnek, 
szorgalomnak és a nyelv iránti szeretetnek 
köszönhetően mindannyian megkaptuk azt az 
alapot, és eljutottunk oda, ahonnan egyenes út 
vezet felfelé.

Balogh Zita (8. évf.)

Erőt adó gondolatok hetedikesünktől:
Meddig tart az út, amíg üdvözülünk? 
Milyen ez az út?

Hányszor töprengünk az Istenbe vetett hitünk 
miatt… Vajon nagyon hosszú, nehéz az út? Mi-
lyen beszéddel győzné meg vajon Keresztelő 
Szent János manapság az istenkeresőket? Talán 
a következőket mondaná:

,,Lehet, hogy az út előttünk nem végig nyíl-
egyenes, egy-egy helyen akadnak még kanyarok 
is. De egy valamit soha nem vehetnek el tőlünk: 
a hitünket. Mert a kátyúkkal teli úton az ISTEN 
mindig ott lesz mellettünk. Még ha néha nem is 
vesszük ezt fi gyelembe. A keresztünket minden 
nap fel kell vennünk, de nem egyedül hordozzuk. 
Jutalmul pedig az út végén ISTEN fog várni. Itt 
már nem lesznek kavicsokkal teli dombok, csak a 
csúcs, ami maga az ÜDVÖZÜLÉS!!!”

Szente Katica (7. évf.)

Zenéről könnyedén…
Benyó bá’ and the music

1995 őszén kezdődött. Már nem emlékszem 
pontosan, hogy az MTV-n (a Musicon, nem a 
magyaron) hallottam először a legismertebb 
dalt (Wonderwall) tőlük, vagy a bátyámtól el-
csent szalagos kazettát hallgatva ismerkedtem 
meg a zenéjükkel, de egy biztos: az Oasis örökre 
megváltoztatta az életemet. Talán furcsán hang-
zik, mert bizonyos értelemben ma is gyereknek 
tartom magam, de a brit banda hatására azt 
éreztem, ráléptem a felnőtté válás útjára. Meg 
hogy olyan dolgokat érzékelek, amiket mások 
nem (Live Forever című himnikus számukban 
hangzik el ez a sor: „We see things they`ll never 
see”). Meglehetősen furcsán is néztek rám az 
osztálytársaim (hatodikos voltam akkor), hi-
szen abban az időben a korosztályom körében 
DJ Bobo, a Carpe Diem, a Scooter meg egyéb 
rendkívül igényes tuc-tuc „muzsika” volt a 
menő. Aztán májusban elmentünk osztály-
kirándulásra, Kőszegre. Vittem magammal a 
walkmanemet és az addig megjelent, szintén 
tesómtól kölcsönzött két Oasis kazit. Először az 
egyik nagyszájú, az osztályban domináns szere-
pet betöltő, a fent említett disco-zörejeket imá-
dó osztálytársam hallgatott bele kíváncsiságból 
az „én zenémbe”. Az aktuális szám elején még 
az volt ráírva az arcára, hogy „na, halljuk, mit 
eszik ezen a gitármuzsikán ennyire ez a Benyó 
gyerek!” Majd szépen fokozatosan megszűn-
tek ezek a gunyoros grimaszok, helyettük jöt-
tek a csodálkozó, azt követően pedig az „azt a 
mindenségit, milyen jó zene ez már!” típusú 
arckifejezések. Végighallgatta az egész albumot, 
utána megmutatta egy másik zeneműértő 
srácnak, hogy „gyere Robi, ezt feltétlenül 
csekkold le!”, aztán azon kaptam magam, hogy 
kézről kézre jár a walkmanem, és a fél osztály 
Oasist hallgat. Persze ezzel nem azt szeretném 
állítani, hogy mindenkire ilyen hatással vannak 
eme remek együttes nótái. Ízlések és pofonok. 
Csak ha valaki nem olyan szerencsés, mint én, 
hogy – hála apukám zenei ízlésének is – Beatle-
sen, Led Zeppelinen, Guns N’ Roseson stb nő 
fel (tehát hangszer- és elsősorban gitáralapú 

zenén), és nem utasítja el élből a jó muzsikát, 
akkor óriási élményt jelenthet egy ilyen kalibe-
rű rockbandával való „találkozás”. A kedvesem 
például hasonló stílusú zenéket szeret, mint én, 
de az Oasist nem igazán ismerte. Hihetetlenül jó 
dolog átélni azt, hogy akit a legjobban szeretsz a 
világon, megkedveli az általad favorizált muzsi-
kusaidat, és rajtuk, a számaikon (pl: Songbird) 
keresztül még jobban kötődik hozzád. 2009-ben 
megszűnt a zenekar, a fő dalszövegíró, Noel 
Gallagher szólóra váltott (Noel Gallagher’s High 
Flying Birds), a többi bandatag pedig megalapí-
totta saját zenekarát (Beady Eye). Gyakorlatilag 
folytatják azt a vonalat, amit az Oasisszel elkezd-
tek. Úgyhogy most egy helyett van három ked-
venc együttesem. :) Mai napig, ha rossz passz-
ban vagyok, ha túlárad bennem a boldogság, 
mindig találok tőlük olyan dalt, ami nagyban 
segít feldolgozni/kifejezni azt, amit az adott ál-
lapotomban érzek, gondolok, de a nótáik nélkül 
nem menne. Zenehallgatás vagy éneklés közben 
ki tudok kapcsolni mindent, olyankor szabad 
vagyok, és ez megfi zethetetlen. Jó dolog látni, 
hogy a mai fi atalok is tudják élvezni egy több 
mint 20 éves banda zenéjét. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ez így lesz a közeli és a távoli jövőben 
is. Csak azt tudom kívánni nekik, hogy hall-
gassanak minél több hamisítatlan, autentikus, 
léleksimogató rockzenét! Úgy gondolom, ha 
meghallgatjátok az Oasist, és rákaptok a dalaik 
ízére, nem fogtok csalódni! :)

Tehát, kedves gyerekek: hajrá és rákkendrolll! 
Benyó bá’

ősszel!
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Farsangtól a ballagásig… 
légy hű önmagadhoz!

A fergeteges alsós és felsős farsangot követő-
en, melyet a diákönkormányzat profin meg-
szervezett, biztosan senkit nem kellett álomba 
ringatni. Visszagondolva a vidám együttlétre, 
önkéntelenül mosolyra görbül a szánk: színes 
jelmezek kavalkádja, változatos játékok forga-
taga, finomságok büféje szülői szervezésben, 
felszabadult tánc kedvenc zenéitekre és az el-
maradhatatlan tombola…

Elnézett benneteket az ember, ahogy kon-
centrálva, lelkesen, néha kicsit feszengve lép-
tetek színpadra. Nem egyszer alaposan rátok 
csodálkoztunk. Kilépve a tantermekből, az 
órák végeztével, hihetetlenül élveztétek, hogy 
kicsit valaki más bőrébe bújhattok. Vadmoto-
rosként száguldozhattok Márta néni és Zoli 
bácsi vezetésével, szinkronban úszhattok 
együtt a képzeletbeli tengeren, egy-egy pilla-
natra megtörhetitek tér és idő törvényszerű-
ségeit a sportstadionban, mesehősök, sztárok 
szerepébe bújhattok, sőt még divatbemutatót 
is varázsolhattok a közönség elé. Vagy éppen 
magatokat adhatjátok, a kicsengetés hangjától 
megmámorosodott tinédzsereket, akik alapjá-
ratban az iskola reménytelen rabjai. Rabjelme-
zeitek, viccesen összeláncolt lábaitok azonban 
az alsós évek során jól összeforrt közösségről, 
„összebilincselt”, összekovácsolódott életsor-
sotokról is üzentek számunkra. 

Nyolcadikosaink is igencsak kitettek magu-
kért zenés-táncos, úszószemüveges produk-
ciójukkal. Életre kelt a Grease, és mi ámulva 
nézhettük, micsoda hatalmas változásokra 
vagytok képesek, ha úgy akarjátok. Mert ha 
nem, akkor tizenéves makacsságotokkal em-
ber legyen a talpán, aki meg tud birkózni. De 
mi mindezzel együtt szeretünk Benneteket. 
Ezt ne feledjétek! Szemtelenül megnőttetek. 
Életerő, elszántság, kalandvágy, tiszta szépség 
van arcotokra írva minden smink és jelmez 
mögött. Attól vagytok szépek és pótolhatatla-
nok, megismételhetetlen csodák, akik legbelül 
vagytok. Nem a ruha teszi az embert, ugye-
bár… Persze az is lényeges. Főleg számotokra, 

akik vonzók, ragyogók akartok lenni, akiket 
mindenki elfogad és szeret. De ne feledjétek, 
a szem a lélek tükre! A lelket pedig ápolni kell. 
Ha naponta csak annyi időt szántok majd lé-
leképítésre, mint amennyit testépítésre és ön-
szépítésre, már nyert ügyetek van, mert az azt 
jelenti, tudjátok, hogy belső világotokat épp-
úgy hatalmas felelőtlenség elhanyagolni, mint 
külsőtöket. Mert a lelkünk is lehet lebuggyant, 
koszos, akárcsak a ruhánk. Elballagva is őriz-
zétek, ápoljátok azt a lelkivilágot, amit éveken 
át gondoztatok az iskolai hittanórák, zarán-
doklatok, lelki napok, szentmisék, imaórák és 
szentgyónások alkalmával! Éljetek jól a rátok 
szakadt szabadsággal, mert ez a szabadság 
legalább annyi veszélyt rejt magában, mint 
amennyi örömet! De ezt talán most még nem 
hiszitek el… Mindenesetre éljetek úgy, hogy 
ha egy nap lekerül rólatok a szuperhős álarc, 
a csillogó smink és a ragyogó jelmez, akkor 
se kelljen szégyenkeznetek! Mert elmondhat-
játok, minden jelmez mögött hűek maradta-
tok önmagatokhoz és ahhoz az Istenhez, aki 
Benneteket világra álmodott. És ha majd va-
laki megkérdezi tőletek, hogy mik szeretnétek 
lenni a nagybetűs életben, a választott foglal-
kozás, hivatás mellé legalább halkan tegyétek 
hozzá: (orvosok, tanárok, mérnökök, üzletem-
berek, sportolók, művészek) és igaz kereszté-
nyek. Jó életutat, áldást minden lépésetekre!

Szeretettel: Marcsi néni

TerelgetŐ
Útravaló ballagóinknak Péter bá’-tól

„Az Úr az én pásztorom, nyomában járok,
…zöldellő rétegen terelget engem…”

Megint év vége van. Bizonyára már nagyon vár-
tátok, ahogy eddig is. Vagy mégsem? Ez most 
kicsit más, mint az eddigiek. Az év végi vizsgák 
mellett megjelent a mestermunka. Aztán a bal-
lagás sem olyan, mint eddig: most ugyanis TI 
ballagtok. Elmúlt nyolc év, ami több mint fele 
eddigi életeteknek.

Nyolc év telt el, amióta először léptétek át 
az iskola küszöbét, miután szüleitek – ta-
lán veletek együtt – arra a döntésre jutottak, 
hogy a Szent Margitban kezditek el az iskolai 
tanulmányaitokat. Bizalmat szavaztak Ildikó 
néninek és Anita néninek, hogy ők kezdjenek 
el terelgetni benneteket a betűk és a számok 
akkor még talán kiismerhetetlennek tűnő ren-
getegében. Olyanok voltatok, mint a mesebeli 
legkisebb fiú, aki a világ veszélyeiről mit sem 
tudva elindul, hogy szerencsét próbáljon, telve 
bizalommal, kíváncsisággal és mindenki felé 
megmutatkozó jóindulattal. Aztán ahogy nőt-
tetek, valahogy a feladatok is mintha veletek 
nőttek volna. Minél nagyobbak és okosabbak 
lettetek, úgy kaptatok egyre komolyabb fel-
adatokat. Lassan kiderült, hogy az út, amin 
elindultatok, nem olyan egyszerű. A betűk 
dzsungelében mindenféle veszedelmes dolgok 
várnak arra, hogy legyőzzétek őket: megtanu-
landó versek, nyelvtani szabályok, különböző 
nemzetiségű költők, írók életrajza és persze 
kötelező olvasmányok. De a számok világa 
sem volt teljesen veszélytelen: a megismert 
műveletek nyomán az egyre növekvő, sokszor 
több emeletes számok, az egyre bonyolultabb 
képletek, a síkidomok és mértani testek leg-
váratlanabb paramétereinek kiszámítása nem 
könnyítette meg életeteket. Nem is beszélve az 
idegen nyelvekről, a számítástechnikáról vagy 
a természettudományos tárgyakról. 

Azonban ezt az utat nem egyedül kellett 
megtennetek. Szüleitek mellé Móni nénit, 
Kata nénit, valamint olyan tanárokat kaptatok, 

akik folyamatosan mellettetek voltak – még 
ha olykor nem is így éreztétek –, és terelget-
tek benneteket, nehogy eltévedjetek. Ők sze-
degették össze azokat, akik lemaradtak vagy 
letértek a kijelölt útról, bátorították az elbi-
zonytalanodókat, és persze időben leállították 
azokat, akik elfeledkeztek magukról, vagy túl 
közel merészkedtek veszélyes szakadékokhoz.

Ahogy haladtatok, sorra győztétek le az aka-
dályokat: először azokat, amik egyáltalán nem 
tűntek próbatételnek, aztán egyre többször 
olyanokat, amik elsőre teljesíthetetlenül ne-
héznek tűntek. Azonban ezek egyike sem volt 
hiábavaló, hisz’ ezek által váltatok erősebbek-
ké, bátrabbakká és persze okosabbakká. 

Ez azonban még csak az út eleje. És bár egy 
szakasz most véget ér, hamarosan új szakasz 
veszi kezdetét. Új barátok, nagy felfedezések, 
izgalmas kalandok, és persze még több feladat, 
próbatétel vár rátok, ahogy a mesékben is: az 
óriások legyőzésével még szó sincs arról, hogy 
véget érnek a küzdelmek. Hiszen még csak ek-
kor jön a három-és a hétfejű sárkány.

Azonban eztán sem lesztek egyedül, mindig 
lesznek segítőitek, még ha először álruhában 
is jelennek meg. De ha tudjátok, mire figyelje-
tek, akkor könnyen fel fogjátok ismerni őket, 
legyenek tanárok, barátok, edzők vagy éppen 
karvezetők. Ők lesznek majd azok, akik tovább 
terelgetnek benneteket, hogy felfedezhessétek 
a természetben és az emberi életben a teremtő 
Atya nagy szándékát, aki azért küldte el Fiát, 
hogy senki ne vesszen el. 

Ha a nyomában jársz, zöldellő réteken terelget Ő .
Nagy Péter bá’
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Kata néni levele: A mese folytatódik…

Öt évvel ezelőtt, amikor a napköziben megis-
mer kedtem a mostani osztályommal, ők 
eleinte még nem tudták, hogy miért csöppenek 
közéjük csütörtök délutánonként (én már 
igen), aztán teltek – múltak a hónapok, és egyre 
inkább bizonyosabbá vált, hogy a felsőben 
egy csapat leszünk. Ettől a pillanattól kezdve 
mindannyian izgatottan vártuk a szeptembert, 
amikor a „mese újabb részekkel” folytatódik, 
melynek főszereplője az 5.b osztály. Ma is 
tisztán emlékszem az első osztályfőnöki 
órára, amikor a kissé riadt, várakozással teli 
gyerekarcok rám tekintettek az iskolapadból. 
Aztán ahogy a napok, hónapok haladtak, az 
eleinte kissé visszafogott társaságból életrevaló, 
vidám, nyüzsgő gyerekhad lett. Fantáziájuk, 
képzeletviláguk kitárult, pezsgett körülöttünk 
az élet: Etelkát, a tapírt befogadtuk tiszteletbeli 
osztálytársnak, Dezső csiga elkísért minket első 
osztálykirándulásunkra, miközben végig azon 
izgultunk, hogy mikor kerüli le a vonatot…, 
Karinthyt megelőzve szeméttorony épült lassan 
és biztosan (és természetesen titokban) a szek-
rény tetején. Dúskáltunk az élmények gyakran 
viharos tengerében: siklottunk a jégen, a Ma-
kár tanyán többször birtokba vettük a bowling 
pályákat, bejártuk Nyugat – Magyarország egy 
részét…., és még sorolhatnám tovább a közös 
élményeket. Miközben egyre többször csen-
gettek be szeptember elsején, hozzánk is be-
harangozott a kamaszkor: volt „lázas ifj úság”, 
móka, sírás, kacagás. Közben megmásztuk a 
„tudás fáját”, átkeltünk a Felsős – tengeren, és 
most arra készülünk, hogy kikössön a hajónk 
a következő állomáson, ahol egy új életszakasz 
veszi kezdetét. Most, hogy közeledik az elválás, 
egyre többet emlékezünk. De vajon milyen lesz 
az élet egymás nélkül? Biztos, hogy ez a kérdés 
mindenki fejében megfordult. Ami engem illet, 
a névnapomra kapott fényképes osztálynaptár 
segít megragadni a pillanatot, felidézi a közös 
emlékeket, amelyek továbbélnek bennem.

Milyen lesz az élet nélkülük? Eleinte biztos, 
hogy nehéz…, nekem ez a kissé izgága gyerek-
csapat az életem fontos részét képezi, rengete-

get tanultam tőlük, és remélem, én is tudtam 
valamit tenni a „tarisznyájukba”, aminek majd 
a hasznát veszik.

„Szívem csücskei!” Emlékeztek, mennyi-
szer kérdeztétek meg, hogy hány csücske van 
a szívemnek, és hogyan fértek el benne? Azt 
hiszem, a választ már akkor is tudtátok: az én 
szívemben mindenki öröklakást kapott, és nem 
fog kiköltözni onnét soha!

Kata néni, a 8. b osztályfőnöke

„A művészet visszaadja az embernek a lelkét .” 
(Lovász Bogi, 8. évf.)

Fészekelhagyó diákjaink 
szárnypróbálgató alkotásai…

Benkő Fanni (8. évf.) 
Emlékem gyémánt őrei (részlet)

Fenn az égen pislákol a sok csillag,
napról napra, éjről éjre világítanak.
Sokszor álmodtam, szívem égett velük,
rózsaszín felhők nappal a leplük.
Miközben üdén labdáztam, játszottam,
ők világítottak, s ragyogtak bátran!
Süt a nap, kék az ég,
boldog gyermeklét, boldog gyermeklét.

…

Telt, múlt az idő, a mély sebek gyógyulnak,
S új ajtók nyílnak, s a galambok csak búgnak- búgnak.
Egy másik, egy jobb, egy új út, tavasz,
madárcsicsergés, két gerlepár, és egy vidám szakasz,
s én már újra mertem az égre tekinteni,
ámulva a fénylő gyémántokat nézni!
Habos bársonyban, édes álomban, s rózsa parfümben
álltunk ott némán, aranygyűrűsen.

Üzenet Mónika nénitől a konditerem 
jelenlegi lakóinak…

Amikor Ági néni elmondta, hogy az osztályfő-
nökötök leszek, leírhatatlan érzés kerített hatal-
mába. Hasonlóan éreztem magam, mint amikor 
megtudtam, hogy gyermekem lesz. Rózsaszín 
szemüvegen át láttam a világot, mámorban 
úsztam. Ez az állapot hetekig tartott, semmi és 
senki nem zökkenthetett ki a bódulatból. Nem 
ismertelek benneteket, de bizakodva láttam ma-
gam előtt leendő osztályomat, amelyben mindig 
mindenki szót fogad, mindig mindenki tanul, és 
mindig mindenki bólogat arra, amit mondok. 
És így én is mindig kedves és türelmes leszek. 
Ezt a képzetet hónapok múltán csak egy dolog 
rengette meg. A valóság. Amikor szeptember 
elsején beléptem az osztályba, hiába kerestem 
az én példás álombéli osztályomat. Helyette egy 
zsák bolhát találtam, akiknek eszük ágában sem 
volt azt tenni, amit mondtam. Az ötödik osztály 
első napját a nyári szünet meghosszabbításának 
véltétek, és úgy gondoltátok, jogotokban áll ke-
délyesen megvitatni a két hónap alatt történte-
ket. Kedvesen elnéztétek, hogy én közben a tábla 
előtt hozzátok beszélek. Szerencsére Adri néni 
akkor is ott volt mellettem és támogatott. Persze 
csalódást a délelőtt végére nem csak miattatok 
éreztem, hisz a magamról elképzelt türelmes és 
szelíd osztályfőnök képe lassan tovatűnt, és he-
lyét elfoglalta egy egyre több fejű, egyre hosszabb 
lángnyelveket szóró lény, amelyről tévesen azt ál-
lítják, hogy csak a mesében létezik.

Hát így kezdődött közös sorsunk és a görbe 
tükör, amit minden nap fáradhatatlanul elém 
tartotok, mindig fi gyelmeztet arra, nekem is 
van mit tanulnom. Bár sok csatán túl vagyunk, 
egy dolog biztos: ajándék vagytok számomra. 
Nincs párja Rebeka készségességének, Gábor 
segítőkészségének. Senki nem tanít be úgy tán-
cot, mint Zsuzsi, és senki nem tud olyan fanyar 
bölcseletekkel ellátni bennünket, mint Dominik. 
Nehéz a mindennapokat elképzelni Bogi „nyak-
ba lihegései” és Marci kaján, de tanári szíveket 
megolvasztó grimaszai nélkül. Bámulatba ejtő 
Márk háziállatok és növények iránti tisztelete, 
és nem lehet szavakat találni Noémi csodála-

tos rajztehetségére. Mindig megnyugtató Viki 
kedves és aranyos mosolya, és jó látni Kriszti 
lelkesedését, amellyel ebben a tanévben fárad-
hatatlanul a tanulásba vetette magát, és így ko-
moly sikereket ért el. Ámulattal fi gyelem azt az 
érettséget, amellyel Berni az osztály viselt dolgai-
hoz viszonyul, és döbbenettel tölt el, hogy Dorka 
kisujjából kirázza az ötös töri kisdolikat, pedig 
még csak vázlatot sem ír /inkább cseveg/. Min-
dig üdítő Tami jó kedélye és Alexandra csendes 
kedvessége. Az élet Fannival nem unalmas, hisz 
soha nem lehet tudni, aznap mit hozott magával: 
szafari kalapot, pohárkulacsot vagy egyszerűen 
csak önmagát, a szeszélyes, de aranyos „dámát”. 
Ha Luca vidám nevetése felharsan, biztos, hogy a 
fél iskola hallja, és nincs olyan feladat, amit Lili-
vel együtt ne vállalna be, ha nincs rá más ember. 
Ja, és ne felejtsem el Izoldát, akit nemrég fogad-
tatok be 18. osztálytársként. Izolda, az aranyhal a 
legjobb magaviseletű diák. Mindig fi gyelmesen 
hallgat, és soha nem beszél vissza.

Sajnos nincs költői tehetségem – Bogival el-
lentétben -, ezért egy általam nagyra tisztelt em-
ber tanácsaival szeretném soraimat zárni:

„Az Élet himnusza
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség – csodáld meg,
Az Élet boldogság – ízleld meg,
Az Élet álom – tedd valósággá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet kötelesség – teljesítsd,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,
Az Élet szomorúság – győzd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállald,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
Az Élet élet – éljed!”
(Teréz anya)

Mónika néni, a 8. a osztályfőnöke
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Böjte Csaba nagyböjti gondolatai, 
Bischof Zsuzsa néni szemüvegén át

Nemrégiben ünnepeltük március 15-ét, a ma-
gyarok forradalmát. Ha körülnézünk a világ-
ban, számtalan országban ma is látunk forra-
dalmi forrongást. Az emberek halált megvető 
bátorsággal küzdenek az életüket sújtó rossz és 
az elnyomás ellen. Az Egyháznak is megvan kétezer 
év óta a saját forradalma, a nagyböjt . Forradalmi len-
dülettel nekimegyünk a rossznak, a bűnnek . 

Vajon ki mitől szenvedett élete során leg-
többször? Saját vagy mások bűne miatt. Mi-
lyen rossz érzések kerítenek bennünket ha-
talmukba, ha hazudunk vagy egy aprócska 
csínytevést elkövetünk? A másik szemében 
meglátjuk a csalódást, a fájdalmat. Ugyanúgy 
fáj, ha mindezt velünk szemben követik el.

 A gonosz lélek nagyon agyafúrtan próbál 
megfogni bennünket. Mint a jó halász, bedob-
ja a horgot a kukaccal, és egy-egy naiv ember 
bekapja. Sajnos kisebb-nagyobb horgokat mi 
magunk is bekapunk. A gonosz lélek nem 
engedi, hanem betekeri a zsákmányt. Vinni 
akarja. Az ember szabadulni szeretne, de nem 
tud. Akárcsak a kisegér a macska karmai közt 
vergődve, küzd az életéért.

A bűnből semmi jó nem sül ki . Az elején a gonosz lé-
lek elhiteti, hogy nem is bűn, amit teszünk, hiszen más 
is ezt csinálja . A fi atal naivan, meggondolatlanul 
vagy a pillanat hevében ilyen-olyan bűnöket 
elkövet, miközben a gonosz lélek elkezdi bete-
kerni. A horog már bent van. Ezt követően elhiteti, 
hogy az adott bűn a világ legnagyobb bűne, amelyből 
már nincs talpra állás, nincs újrakezdés, az Isten sem 
tudja megbocsátani . A gonosz lélek természetéből 
fakadóan hazudik. Az elején nem mond igazat, 
mert azt szeretné, ha elkövetnénk a bűnt. „Csak 
egy kicsit nézek tévét tanulás helyett, csak egy kicsit 
eltitkolom rossz jegyeimet otthon, csak egy kicsit 

csúnyán bánok a másikkal, hogy menőbbnek 
tűnjek. Csak egy kicsit szemtelen vagyok a tanára-
immal, a szüleimmel, hogy nagyfi únak, nagy-
lánynak tűnjek. Csak egy kicsit bántom én is azt az 
osztálytársamat, akit úgyis kiközösít az osztály 
és úgyis olyan béna.” A végén sem mond igazat, 
amikor azt akarja, hogy kétségbeessél, elveszítsd 
az önmagadba, a világba, a környezetedbe vetett 
hitedet. „Én már nem is erőlködöm, úgyis rossz 
tanuló vagyok, úgyis rossz gyereknek tart minden-
ki, úgyse szeret engem már senki.”

Számtalan esetet olvashatunk a Bibliában, 
amikor Jézus odamegy a bűnös emberhez és 
azt mondja: „Nézd fi ú, te nem vagy rosszabb 
a többieknél, téged is a mi Mennyei Atyánk te-
remtett. Igaz, hogy van benned valami rossz, 
de te meg tudsz ettől szabadulni. Dobd ki ma-
gadból, és tisztulj meg, és ha szeretnél segíteni, 
menj és mondd el mindenkinek, hogy mennyire 
szeret téged az Isten.” Ő felszabadít bennünket 
a szeretetre. A bűnös állapot, legyen az bár-
milyen, mindenképpen rossz. Vannak olyan 
dolgok, események az életedben, amik lehúz-
nak, leszívják az energiádat, amikre nem szí-
vesen gondolsz, amik félelemmel töltenek el. 
A Szentírásban egyetlen egy bűn sincs, amire 
Jézus azt mondaná, hogy ez már nem megbo-
csátható. Nikodémusnak azt mondja Jézus, 
hogy újjá kell születni. Nekünk is mondhatná: 
„Hát amit eddig csináltál, az egy nagy nulla 
volt, de erről már kár beszélni. Itt vagyok, segí-
tek, újjászületsz.”

Jézus a mi szószólónk. Isten bármilyen 
horgot, szigonyt kioperál belőlünk, ha mi is 
akarjuk. A nagyböjtben újjá kell születnünk. 
A szabadulás kegyelmét kell kérnünk. Mind-
egyikünknek vannak közelebbi, távolabbi is-
merősei, akik már megváltoztak. Kedvesek, 
szorgalmasak, becsületesek lettek. Sose késő 
változtatni .

Fodor Noémi (8. évf.)
Nyolcadik végére 
Az együtt töltött időhöz

Rezzen a papír, sercen a toll,
Szívemben millió emlék honol.
Elmosódik az illat, a szín,
Lelkemben lassan már éget a kín.

Elválunk egymástól,
Mint madár a fától.
Nyolcadik végén.
A jövőbe nézvén.

Mindenkit máshová húz a szíve,
Kit jobbra, kit balra,
S tablóképünk lassan-lassan
Készül már a falra.

Merjünk nagyot álmodni,
Új tavaszra várni!
Útjaink elválnak.
Új ajtót kell találni.

De hangom örökké benned él.
Akkor is, ha elfeledtél.

Lovász Bogi (8. évf.) 
Nyolcadik osztályban

Utcán sétál egy kósza lélek, 
Eszembe jutnak a régi évek.
Dorkóban lázadtam, 
S lehetetlenre vágytam,
Álmaimat fel nem adtam, 
Terveimet testre szabtam.
Édes zene rock vagy pop, 
Hódít a rap, mert az is top.
Fiúk, lányok nem szégyellem, 
Tini vagyok és élvezem!
Barátokkal az élet szép, 
Fő tárgyunk a hülyeség.
Kinek nyolc év, kinek négy, 
Elég volt, hogy boldog légy…
Élményeid sose feledd!
 Az életben az örömöt keresd!
Bár a gondtalan évek elszállnak…
Búcsúzom, a gimiben várnak!

Nem csak ti ballagtok el…
Levél, üzenet a büféből

Kedves Gyerekek!

Egy éve, hogy a Heizler Kft . megnyitotta a bü-
fét, ahol én, Anna néni lettem a büfés. Vissza-
gondolva az elmúlt időkre, nagyon szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy itt lehettem és 
megismerhettelek benneteket. Ebben az évben 
is lesznek ballagó diákok, akik kikerülnek a 
nagybetűs életbe. Sok sikert és szerencsét sze-
retnék nektek kívánni útravalóul. Próbáljátok 
meg az előttetek álló nehézségeket tiszta fejjel és 
szívvel megoldani! Szeretnék elköszönni azoktól, 

akik maradnak, mert én is elballagok. Szep-
temberben már nem én leszek a büfés. Sikerült 
nyugdíjba mennem, és úgy gondoltam, hogy 
élek a lehetőséggel. Nagyon kedves és aranyos 
büfés néni jön helyettem, Kinga néni. Kérlek 
benneteket, hogy fogadjátok Őt is nagy szere-
tettel! Még egyszer szeretnék mindent megkö-
szönni azoknak, akikkel személyes kapcsolatot 
sikerült kialakítani. Köszönöm!

Anna néni

Hit = Élet
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† Keresztutat örömúttá 
Hetedikeseink gondolataiból idézünk

Jézust halálra ítélik . – Nem hozok senki felett el-
hamarkodott ítéletet. Megvédem a barátom.

Jézus vállára veszi a keresztet . – Minden nap 
felveszem a saját keresztemet, de ennek ellené-
re a pozitív oldalát nézem. Nem teszek senki 
vállára keresztet, nehezéket. Ha valaki bele-
kezd egy hosszú és nehéz útba, én segítek neki. 

Jézus először esik el a kereszttel . – Segítek an-
nak, akinek nehézségei vannak, aki bajba ke-
rült. Kisegítem a másikat a gödörből. 

Jézus anyjával találkozik a keresztúton . – Meg-
hallgatom más szenvedéseit. Mellette állok 
csendben, s csak támogatom a jelenlétemmel. 
Nem hagyom magára. Bocsánatot kérek anyu-
kámtól mindenért.

Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet . – 
Még ha nincs is kedvem hozzá, akkor is meg-
próbálok segíteni a másiknak. Mindenben 
támogatom az úton. Nem a saját dolgaimmal 
törődöm, nézem, hogy másnak mi a jó.

Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát . – Néha 
a kis dolgok jelentik a legtöbbet. Ha valaki kér 
tőlem valamit, azonnal segítek. Próbálok má-
soknak örömet okozni.

Jézus másodszor esik el a kereszttel . – Ha bűnt 
követek el, elmegyek gyónni, hogy a kereszt ne 
legyen nehezebb. Ha valaki megint bajba ke-
rül, felsegítem. Ha látom, hogy valaki rosszul 
érzi magát, segítek neki.

Jézus beszél a síró asszonyokhoz . – Vigasztalom, 
aki értem sír. Megvigasztalok másokat, meg-
próbálok segíteni nekik.

Jézus harmadszor esik el a kereszttel . – Segítek a 
bűnbe esett embernek. Ha nagy bajban is van, 
létezik kiút. Nem rúgok bele, hanem segítek 
neki felállni. Támaszt nyújtok a gyengéknek.

Jézust megfosztják ruháitól . – Nem alázom 
meg a másikat, mellé állok, nem bántom. Ha 
valakit kirabolnak, viszek neki új dolgokat. 
Nem piszkálok másokat nehézségei miatt.

Jézust keresztre szegezik . – Nem nézem le a 
másikat, nem vetem meg még akkor sem, ha 
bűnös. Ápolom azt, akit bántottak. Nem nyúj-
tom a szöget!

Jézus meghal a kereszten . – Gyászban a 
másik mellett állok. A végsőkig vele vagyok. 
Vigasztalom.

Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik . 
– Segítek a szenvedő embereknek. Elmegyek 
temetésre. Egyszerűen jelen vagyok. Mindent 
a szenvedőért teszek.

Jézust eltemetik . – Gondolok az elhunytra, 
mikor már nincs velünk, hiszen „addig él az 
ember, míg az emlékeinkben van”. Eltemetem 
a bűneimet. 

Imádunk és áldunk Téged Krisztus, mert szent ke-
reszted által megváltottad a világot!

(Készült: Vidák Dóra, Kóbor Zsófia, Várnagy Zsófia,  
Élő Zselyke és társaik gondolatai alapján.)

Mindannyian boldogságra vágyunk… 
Tegyünk másokat is boldogabbá!
A hegyi beszéd üzenetéről hatodikos tanulón-
kat kérdeztük

„Jézusnak tulajdonképpen az a boldogság, ami nekünk 
ebben az életben elképzelhetetlen. Neki a boldogság 
egyben szenvedés is, ebben a világban mi nem értjük 
meg. Viszont megpróbálhatjuk. Az öröm, a bánat, 
a szomorúság felszíni érzelem, viszont a boldogság egész 
életünkön végigkísér, mert az mélyebben van. Ezt úgy 
lehet megérteni például, hogy boldog vagyok, 
mert egy ilyen szép világban élek, de szomorú, 
mert beteg lettem. A szomorúság csak egy átmeneti 
érzelem, de boldogok mindig lehetünk. Jézus így gon-
dolkozott, és mi is megpróbálhatjuk ezt. Jézus azt 

A szabadulás kegyelmét nem csak önmagunk, 
hanem embertársaink számára is kell kérnünk. 
Meg kell tanulnunk küzdeni a másikért. Bíznunk 
kell az elesett emberben. Jézus Krisztus szembe 
megy Saullal és nem vádol, nem civakodik, nem 
veszekszik, csak megkérdezi: „Miért üldözöl en-
gem?” Jézus a földön nem külön válogatja a jó-
kat a rosszaktól. Jézusnak mind jók vagyunk. Az 
apostoloknak sem tart felvételit. 

A mi világunk, mint egy nagy adag ketchupot, 
nyakunkba önti ezt a nyafogó, siránkozó, min-
den büdös, minden gagyi, mindent leszóló stí-
lust. Sokan azt hiszik, attól lesznek menők, ha 
mindenkit le tudnak szólni: az egyházat, papot, 
tanárt, osztálytársat, a másik embert. Ők olyan 
nagyok, hogy mindenkiről tudnak rosszat 
mondani. Az időjárástól kezdve nekünk min-
denről megvan a véleményünk. HOL AZ ALÁ-
ZAT? Nem szabadna ezt hagynunk. Mernünk 
kell azt mondani, hogy mi ebből nem kérünk! 
Nem hagyhatjuk se magunkat, sem másokat 
így beszélni. Meg kell látni felebarátunkban a jót . 
A jó szó, szeretet, jó példa, a türelem előbb-utóbb 
meghozza gyümölcsét . Nem legyőzni kell a másikat, 
hanem meggyőzni . Hányszor előfordul, hogy ha 
valakire haragszunk a környezetünkben, az 
osztályunkban, jól belerúgunk, csúnyán be-
szélünk vele, és jól kibeszéljük a háta mögött. 

Nem lehet jobbá pofozni, szidni senkit sem. Ha 
ez így menne, akkor Jézus Krisztus a kereszt-
ről lenyúlt volna és kettőt-hármat ott helyben 
jobbá pofozott volna. Sokkal jobb békében és 
szeretetben élni, mint háborúskodásban.

Az élet rendje, hogy gondok, bajok vannak. 
Legalább nagyböjtben mondjunk nemet az 
ilyen jellegű bűnre: megszólni, rágalmazni, 
rosszat mondani a másikról. 

Próbáld ki, hogy este, mikor lefekszel, leg-
alább egy jó dolgot mondasz arról a társadról, 
akire haragszol, és aki tüskéket rakott a lelked-
be. Imádban kérd Isten segítségét a békülés-
hez . A gonosz lélek nem mindenható . Csak Isten 
irgalma, szeretete mindenható . A Mennyei Atya 
selejtet nem teremt . Aki egyetlen lelket megment, 
mérhetetlen gazdagsága lesz . Isten felszabadít a 
szeretetre (vö. Szeretethimnusz 1 Kor, 13).

Bischof Zsuzsa néni, fagott-tanár

Lehet még rosszabb…
Gondolkodtál már az élet dolgain?! Hogy miért 
van fedél a fejünk fölött, vagy hogy miért/ho-
gyan kerül étel az asztalra? Olyan természetes, 
nem?! 

Hazamegyünk, kinyitjuk a hűtőt, kivesszük 
a kellékeket és elfogyasztjuk…

De mi lenne, ha egy nap üresen állna ez a 
nagy „doboz”? Mit csinálnál? 

Korog a hasad és nincs otthon senki…
A pillanat, mikor tétlenül állsz egy nehéz 

feladat előtt…
Mindig lesznek problémák, kudarcok, könny-

cseppek, fájdalmak… De pont azért, hogy em-
bert faragjon belőlünk. 

Épp ezért sose vagy még eléggé a padlón… 
van rosszabb az üres hűtőnél, a telefon 
elvesztésénél. Eleinte ezek a legkilátástalanabb-
nak tűnő helyzetek… de ha belegondolnál, mennyi 
mindenért lehetne hálát adni, rögtön rájönnél, hogy 
mindig van mit veszíteni! Ezért foglalkozz azzal, 
amid van! Hiába álmodozol arról, ami nincs… Meg-
kapod, ha szükséged van rá…

Mert ha érdeklődésedet álmaidba meríted… 
közben elfelejtesz élni!

Nagy Kíra (7. évf.)
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Persze mindennek az alapja, a keresztény első 
„műve”: az imádság. Ebből fakadnak majd a 
hit konkrét ötletei és tettei. És hogy mit tettem 
konkrétan Afrikában? A Sant,Egidio Közösség 
DREAM-programjában önkéntesként segítve 
AIDS-betegeket kezeltünk malawi orvosokkal 
együtt. De a rendelőben töltött napi 8 órányi 
munka után időnként alkalmunk volt elmenni, 
és megismerni Malawi más valóságait is: hogyan 
lehet segíteni a börtönbüntetésüket töltőknek, 
hogyan gondoznak szerzetesnővérek fogyatékos 
gyerekeket, meglátogattunk árvaházban élő 
csecsemőket, és találkoztunk a balakai Cecília 
Ifj úsági Központban lévő fi atalokkal, akik szinte 
még gyerekek, de már magunk is segítenek: 
magányos időseket látogatnak és a ház körüli 
munkájukban is támogatják őket.

De itthon is lehet nyitott szemmel és szív-
vel járni, és észrevenni mindazokat közvetlen 
környezetünkben, akik segítségre szorulnak. 
Akár egy osztálytársunkat, aki nehézségekkel 
küzd, akár egy időst, aki a házunkban lakik. 
De azokat is, akik igazán szegények, és sokszor 
nem vesszük észre őket, mert túlságosan ma-
gunkra fi gyelünk.

Akkor is, ha nem vagyunk elég bátrak, vagy 
elég nagyok, ha nem érezzük képesnek ma-
gunkat, hogy odalépjünk egy szegényhez, aki 

sokszor piszkos, vagy visszataszító az állapota, 
tegyük meg az első lépest: vigyük őt imád-
ságunkban az Úr elé. Aztán hitünkből majd 
konkrét ötletek és tettek fakadnak, s talán se-
gítőket is kapunk a megvalósításukhoz. A kis 
lépésekből, a hűségesen gyakorolt imádságból 
és emberséges gesztusokból aztán majd na-
gyobb dolgok is születnek. Sokkal könnyebb, 
ha a szolgáló szeretet gesztusait nem egyedül 
kell megtennünk, hanem vannak mellettünk 
mások is, akikkel megoszthatjuk az örömöket 
is. Vagyis nagyon fontos: a KÖZÖSSÉG. Le-
gyen az bármely, a hit és a kölcsönös szeretet 
alapjaira épülő közösség: a család, az iskola, az 
egyház. 

Egyik afrikai barátunk mondását gyakran 
idézzük: „Senki nem olyan szegény, hogy ne segíthet-
ne egy nálánál szegényebbnek.” Ez a szolgáló szeretet 
titka: észrevenni, hogy minket mennyire szeret az 
Úr, és hálából továbbadni az ő szeretetét és példáját 
egy szegénynek, akit rögtön észreveszünk, mihelyt 
felemeljük tekintetünket önmagunkról .

Újságunk következő számában a Szent Egyed 
Közösséget, valamint Afrikában és itthon vég-
zett szolgálatukat mutatjuk majd be.

Körtvélyessy Mónika, Sant’Egidio Közösség

Szolgáló szeretettel az oltár körül…
A halhatatlanság orvossága, gyógyszer a halál ellen

„Bemutathattam a szentmisét hegyi ösvények 
mellett, tó-és tengerpartokon álló kis kápol-
nákban; miséztem stadionokban, városok 
főterein épített oltárokon… Az Eucharisztia 
ünneplésének e sokféle helye nagyon meg-
éreztette velem az Eucharisztia egyetemes, 
sőt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét! 
Mert ha a szentmisét egy vidéki templomocska ki-
csi oltárán mutatjuk is be, az Eucharisztiát mindig 
bizonyos értelemben a világ oltárán ünnepeljük . Az 
Eucharisztia egyesíti az eget és a földet. Ma-
gában foglalja és áthatja az egész teremtést 

egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése 
annak, aki a semmiből teremtette a világot. És 
így Ő, az örök főpap, amikor tulajdon vérével 
belép az örök szentélybe, visszaadja a Terem-
tőnek és Atyának az egész megváltott terem-
tést. Az Egyház papi szolgálata által teszi ezt 
a legszentebb Szentháromság dicsőségére.” (ld. 
Az Egyház az Eucharisztiából él kezdetű en-
ciklika, EE8)

II. János Pál pápát idéztem, hiszen azt a ké-
rést kaptam, hogy írjak cikket a szolgálatról, 
az oltár szolgálatáról. 

Gondolkodjunk együtt, engedjük, hogy a 
fenti sorok átjárják szívünket! A pápa újult 

szeretné, ha boldogok lennénk. Jézus is szomorú volt, 
amikor látta szenvedni a betegeket, és ő megtett 
értük mindent. Mindenkinek kell segíteni a másikon, 
hogy kicsit jobbá tegyük az életét.” 

Adakozásról egy sportbarát tanulónk 
szemszögéből
Jó focisták, jó emberek…

Hallottam a tévében, hogy létezik az UNICEF, 
gyermekekért tevékenykedő alapítvány. Meg-
lepődtem, amikor megtudtam, hogy a külföldi 
és belföldi labdarúgók is szoktak adományoz-
ni. Majdnem mindegyik magyar egyesület adakozott 
alapítványoknak, kórházaknak (pl. PMFC - Matias, 
MVM Paks). Íme, két különböző példa a kör-

nyezetünkben vagy éppen a távolban élő gyer-
mekekkel való törődésre. A külföldi labdarúgók 
közül Cristiano Ronaldo és Lionel Messi nevét 
említeném. Messinek több ideje van a gyere-
kekre, így ő többet tesz értük. A Real Madrid 
sztárja, Ronaldo számára a családjával eltöltött 
idő a legértékesebb. Saját családtagjainkkal és 
ismeretlen, rászoruló gyermekekkel foglalkoz-
ni egyaránt nagyon lényeges dolog szerintem.

Kása Krisztián (6. b)

Adj, ha teheted! Adományt, jó szót, fi gyelmességet, időt, 
energiát! Néha a hozzád legközelebb állók nélkülöznek a 
legtöbbet… talán pont TE hiányzol nekik. A TŐLED ka-
pott szeretet. Vedd észre őket!

(A szerk.)

Szolgáló szeretet Afrikában és itthon
„Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nél-
kül.” Éppen ez volt az aznapi szentírási részek 
egyike, amikor idén újra elindultam Malawiba. 
Hogy hol van Malawi? Hát igen messze innen, 
Délkelet-Afrikában. Ha szinte „lemegyünk a 
térképről”, és úgy teszünk, mintha jó száz évet 
visszaugrottunk volna az időben, akkor pont 
ott találjuk magunkat Malawiban, „Afrika forró 
szívében” (hot heart of Africa), ahogy ezt az or-
szágot nevezik. Nagyon szép hely. Februárban 
üde zöld, gyönyörű hegyekkel és valami elkép-
zelhetetlen nyomorúsággal. Ez a világ harma-
dik legszegényebb országa. Az emberek túlnyomó 
többsége kevesebb, mint napi 2,5 dollárból (kb . 500 
Forintból) él . Az ország legnagyobb részén nincs elekt-
romos áram, vezetékes ivóvíz, sőt aszfaltozott utak 
sincsenek . Tízmillió ember olyan kunyhókban él, ami-
ket bármikor elmoshat a víz az esős évszakban . Nincs 
ajtó, nincs asztal, nincs ágy, nincs hűtőszekrény . És 
sokszor ennivaló sincs . Valamint a legtöbb gyereknek 
nincs mobiltelefonja, számítógépes játéka, iskolatás-
kája, és nem is jár iskolába, csak néhány évig . Bár ez 
utóbbi két dolgot lehet, hogy egy darabig nem 
is bánnátok… Egyszóval az emberek nagy ré-
szének az eldugott, elfeledett helyeken valóban 
semmije nincs, csak az az egy ruha, ami rajta 

van, meg az a kis darab föld, amit megművel. 
Persze gépek, traktorok, állatok nélkül, csupán 
egy kapával.

Mi Európában annyi tárggyal vagyunk körülvéve, 
annyi mindenhez kötődünk, hogy nehezen tudjuk 
elképzelni a szegénységnek, a nincstelenségnek ezt 
a fokát . Talán csak akkor, ha azokra az idősekre 
gondolunk, akik bekerülnek egy intézet falai 
közé, és csak kevés legszemélyesebb dolgukat, 
emléküket tudjak magukkal vinni, hiába gyűlt 
össze egy hosszú élet alatt sok mindenük. 
Vagy ha az utcáinkon egyre növekvő számban 
látható hajléktalan embertársainkra gondo-
lunk, akiknek sokszor két szatyorban van az 
összes holmijuk.

Mit tehet az ember az ilyen szegénységet látva, 
akár itthon, a környezetünkben, akár a világ távoli 
részein? A keresztény embernek konkrét vá-
laszokat kell adnia, ugyanis „a hit is, ha tettei 
nincsenek, magában holt dolog”, ahogy Jakab 
apostol írja levelében. Nem elég a keresztény jám-
borság . Nem lehet bezárkózva, csak a saját dolgaink-
ra fi gyelve keresztényként élni . A tanítványoknak 
nyitott szívvel kell járniuk a világ útjain, és észre kell 
venniük a körülöttük élők problémait, örömét és bá-
natát (a komolyabbaknak meg még az idők jeleit is!) . 
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A legszebb májusi „díj”
az édesanyákat, nagymamákat, szülőket, 
nevelőszülőket illeti! 

Isten éltesse és óvja őket! Mária oltalmába 
ajánljuk valamennyiüket. Álljon itt köszöntés-
ként ötödikes tanítványunk és nagypapájának 
verse, valamint egy csokor rajzolt virág, ballagó 
nyolcadikosunktól. Mindezekkel a Szűzanyát, égi 
Édesanyánkat is szeretnénk megajándékozni.

Fohász
Magyarország Nagyasszonya 
Mária, Istennek szent anyja!

Óvd és védd az anyákat,
Segítsd meg a hazánkat!

Anyák óvják, védik
A családot, nemzetet,
Apák adják a támaszt
A családnak, hazának.

Ha bizton támaszkodik
A nemzet az egyházra,

Nem vész el az országod,
És áldás jön hazánkra 

Gógl Johanna és nagypapája

erővel felhívja az Egyház fi gyelmét az Eucha-
risztia központi jelentőségére. Hiszen „Belőle 
él az Egyház. Ebből az „élő kenyérből” táplál-
kozik.” (EE7)

Akik az oltár mellett szolgálnak, jól tudják 
ezt. Gondolok itt elsősorban a ministránsokra. 

A ministránsok a nép képviseletében állnak 
az oltárnál, és egyben a miséző pap segítőtár-
sai. Szolgálatot végeznek nem csupán a csen-
getéssel, „bor-vizezéssel”, de felállásaikkal, tér-

deléseikkel, a gesztusokkal, melyekkel segítik 
a híveket, hogy tevékenyen vegyenek részt a 
szentmisében. 

Micsoda felelősség és öröm! Segíteni, hogy 
a szent vendégség, melyben Krisztust vesszük, 
méltón, szépen, illően kerüljön a hívők asz-
talára, hogy a lakoma valóban családiasságot 
sugalljon. 

A ministráns elrendez, rendet rak (ha kell, 
óvja a liturgia méltóságát!), szolgál, példaként 
állítva maga elé a Szűzanyát, aki mindannyi-
unk előtt tündököl mint szolgálólány.

Biztatlak kedves Olvasó, vegyél részt az oltár szol-
gálatában! Jelentkezz ministránsnak, járj szakkörre, 
és templomod ünneplésének szépségét segítsd elő 
munkáddal! Kapcsolódj be ebbe a csodás koz-
mikus létbe tevékenyen! Lélekkel, örömmel!

A jelentkezéshez nincs másra szükséged, 
csak némi bátorságra, elköteleződésre és fi -
gyelmes jelenlétre. Fontos, hogy szeresd a 
szentmisét, és tudj összeszedetten segíteni. 

 Meg fogod tapasztalni a kenyérben rejtőző 
Úr „édességét”, erejét, jelenlétét. 

Nagy szükség van rátok, ministránsok, hajrá, lép-
jetek az Úr asztalához!

Várkonyi Andrásné, Ildikó néni, 
a ministráns szakkör vezetője

† Díjazzuk a hitéletet 
Az idei tanév elején iskolánk alapítójának, Joli néni 
születésének 100 . évfordulóján intézményünk ve-
zetője, Ági néni új díjat adhatott át . Az ünnepségen 
Tóth Gergő, hetedikes tanulónk vehette át a kiemel-
kedő hitéleti tevékenységért járó díjat . Gergő kész-
ségesen segít bármilyen hitéleti programon, aktívan 
részt vesz az oltár körüli szolgálatban, és ebben fi a-
talabb társait is segíti . Gratulálunk!

„Felemelő érzés, hogy megkaptam ezt a díjat. 
Olyan ez számomra, mintha a Forma1-en nagy-
díjat nyertem volna. Nekem a hit azért fontos, 
mert ha nem hinnék Istenben, akkor céltalan lennék . 

Másoknak úgy szeretném átadni a hitem, 
hogy próbálok példát mutatni. Próbálom Szent 
Mónikát követni. Nagyon szeretek az oltár kö-
rül szolgálni.

Nekem két kedvenc bibliai részem van:
1 . Amikor a tizenkét apostol után megy Jézus 

a tavon (éjjel), és ők megijednek, mert azt hiszik 
róla, hogy szellem. De Ő csak ennyit mond: „Ne 
féljetek!”

2 . Amikor beszáll a hajóba, elül a szél.
Jézus feltámadása.”

Tóth Gergő (7. évf.)

Szeretettel:
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ményéből a zsákba gyömöszölt, rég elfeledett 
békafi gurák, s plüsséletük hirtelen új értelmet 
nyert. Leporolgatták őket, és a két tanár néni, 
kíváncsiskodóktól körülvéve, egymás mel-
lé ültette őket az asztalon, vagy épp fellógatta 
őket a faliújságra. Táska, esernyő, ceruza, ugró 
béka, plüss breki, minden, ami békás… A ki-
állítás remek ötlete előhívta a következő zse-
niális gondolatot: védjük, óvjuk a békákat, akik a 
tavasz beköszöntével elárasztják az autóutakat! 
Körül sem néznek! Nem úgy, mint a mi okos 
gyermekeink, akik Sikonda mellett, elhivatott 
szülők és tanító nénik társaságában, gumikesz-

tyűvel mentették lelkesen az úttesten csatango-
ló, felelőtlen teremtményeket. Estébe nyúlt a 
mentőakció, de megérte. Egy vidám, hasznos 
időtöltés volt ez minden résztvevő számára, 
amelynek legnagyobb nyertesei a túlélő békák 
mellett az őket megmentő gyerekek. Nyilván jól 
eszükbe vésték a békakaland után elszendered-
ve, hogy óvni, védeni kell világunkat és annak 
valamennyi élőlényét. Ezzel valószínű a vitrin-
ben pislogó plüss békák is mélyen egyetértet-
tek… Hogy mit indíthat el egy kimondott szó 
és egy jó gondolat…

A víz világnapja a kollégiumban
Az ENSZ 47. közgyűlése 1992-ben döntött 
Dublinban arról, hogy minden év március 
22-e világszerte a víz világnapja legyen. Ezen 
mozgalom az emberek fi gyelmét akarja a tisz-
ta víz fontosságára, tudatos felhasználására 
és gazdálkodására fordítani. Ezt a napot évente 
nem csak egyszer kell fi gyelembe venni, hanem min-
den nap . Az embereknek kötelessége vigyázni a föld 
vízkészletére, mert ez véges forrás . Sok ember nincs 
tisztában a nélkülözés fogalmával, ezért tartom 
fontosnak a víz világnapja népszerűsítését és 
programjainak szorgalmazását, így valamely 
módon tájékoztatva vannak az emberek.

Kollégiumunk lehetőséget adott az itt élő lá-
nyoknak egy izgalmas program keretében ezt 
a napot megünnepelni. Mariann védőnő tar-
tott egy részletes prezentációt A víz szerepe az 
életben címmel, melyben csupán kész ténye-
ket tüntetett fel, melyek megdöbbenést váltot-
tak ki a tanulókból. Nem győzte hangsúlyozni, 
mennyire fontos, hogy mindenki odafi gyeljen 
a víz védelmére.

Lehetőséget kaptunk az ásványvizek össze-
hasonlítására. A kísérletben tizenöt külön-
böző ásványvíz szerepelt, melyek összetétele 
és ásványi anyag tartalma eltért egymástól. 
Meglepően tapasztaltuk, hogy mindegyikük 
sajátos ízzel rendelkezik. A védőnő tájékoz-

tatásából megtudtuk, hogy a magas magné-
zium- és káliumtartalom erősíti az idegrend-
szert, a szén-dioxid tartalom pedig serkenti 
a légzést és az emésztést. A kálcium és mag-
nézium biológiai hatásai kiemelkedőek, mivel 
gyulladáscsökkentő hatással bírnak. Hiányuk 
betegséget okoz, viszont nagymértékben mér-
gezőek lehetnek. Érdeklődve hallgattuk a vé-
dőnő szavait, mert nem gondoltuk volna, hogy 
az ásványvízzel kárt is tehetünk magunknak. 

Toplistánk élén az alacsony nátriumtartal-
mú vizek szerepeltek különleges ízük és kima-
gasló hatásuk miatt. A magas nátriumtartalmú 
vizeket óvatosan kell fogyasztani, mert a vér-
nyomást felemelik.

Hasznos és tanulságos délutánt töltöttünk 
együtt.

Vincze Rebeka (Szent Borbála csoport)

Az ember a teremtés koronája…
Az emberi test csodái

„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, 
a hangzavarban a harmóniát . 

A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség .”
Albert Einstein 

Az emberi test csodái ugyanúgy Istennek köszönhetőek, 
mint maga az élet .

Tanulmányaim alatt sok-sok érdekességet 
találtam az emberi test csodáiról.

Ilyen csoda például, hogy a gyerekeknek szü-
letésükkor háromszáz, a felnőtteknek kétszáz-
hatcsontja van, mert néhány csont összenő. 
Például a lábunkban öt csont nő össze comb-
csonttá. 

Jó hasonlat, hogy amikor a buszon utazol, és 
sokan vannak, össze kell kuporodnod egészen 
kicsire, de ez semmi ahhoz képest, hogy amikor 
az anyukád hasában fejlődsz, akkor még kisebb 
helyen kell elférned.

Isten hasonló ajándékokkal ajándékoz meg 
minket, mint például a kisbaba születése. Ér-
dekes, hogy a kisbaba milyen kicsi, és folyton 
tekergőzik, karja-lába csapkod, de a fejét nem 
tudja megtartani.

Ehhez képest felnőtt korunkban mi min-
denre képesek vagyunk!! 

És a tekervényes agyunk, milyen bonyolult 
szerkezet!

A Jóisten úgy rakta össze, hogy egy nagy 
tömegnyi idegsejtből építette. Állítólag mikro-
szkóp alatt olyan tekervényes, mint az össze-
gabalyodott giliszták.

Ez pedig mind a koponyában helyezkedik el, 
és onnan irányít mindent.

Na meg az ádámcsutka, mintha alma akadt 
volna a torkunkban! Ej, ez az Ádám!

Lányoknak bizonyára azért nincsen olyan 
nagy, mert Éva lenyelte azt az almát…

Hát igen, Isten semmit sem rakott össze vé-
letlenszerűen, minden porcikánknak megvan 
a helye és a szerepe. És mindezt egy nap alatt? 

Bárcsak az iskolát is ilyen könnyen végez-
hetnénk el!

 Seress Márk (5. évf.) és szülei

(Felhasznált irodalom: Claire Saxby:  Tények és talányok 
tárháza- Az emberi test)

Békainvázió a suli tanári folyosóján
Béka itt, ott, amott. Béka mindenütt. A faliúj-
ságon és az asztalokon. A vitrin üvege alól is 
békák pislogtak a kíváncsi érdeklődőkre, amit 
Timi néni, Eszter néni és egy segítőkész apuka 
cipelt le a kollégium első emeletéről. De mire 
ez a felhajtás a tanári folyosón? Timi néni me-
sélt valamit, amiről Eszter néninek rögtön be-
ugrott valami: „Rendezzünk békakiállítást!” És 
azonnal előkerültek Timi néni magángyűjte-

„Zöld” rovat
Természetbarát általános iskolások és kollégisták akcióban

 2014. Május
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Wass Albert versmondó verseny
A Református Kollégiumban idén is megren-
dezésre került a Wass Albert szavalóverseny. 
Kollégiumunkat négyen képviseltük: Papp Csenge, 
Facskó Réka, Erdősi Szabina és jómagam, Soós Anna . 
Két verssel készültünk. A választott vers egy 
határon túli költő és Wass Albert verse volt. 
A tavalyi évhez képest idén többen vettek részt a 
versenyen. Az első fordulóban a kötelező verset 
hallgatta meg a zsűri, a másodikban a választott 
versekre került sor. A két forduló közti szünet-
ben megkoszorúztuk a költő emlékére állított 
szobrot. Az elhangzott versek után félrevonult 
a zsűri, hogy meghozza döntését. Idén is elhoztuk 
az első helyet, de most még egy harmadikat is sikerült 
megszereznünk . A harmadik helyet Papp Csengé-
nek köszönhetjük. Az első helyet – a tavalyihoz 
hasonlóan- idén is én nyertem meg. 

Soós Anna (Szent Bernát csoport)

„Színházbarátok kultúrpáholyban” 
„Színház ez az egész világ, s merő 
Szereplő mind a férfi , nő: mindenki
Föl és lelép; jut több szerep is egy személyre . . .”

William Shakespeare

A február 7. és 9. között megtartott program 
nagyon üdítően hatott a résztvevőkre. 
A foglalkozássorozat pénteken 14 órakor rá-
hangolódással kezdődött. Még aznap dél-
után betekintettünk a Pécsi Nemzeti Színház 
kulisszái mögé. Sok titkot tudhattunk meg a 
színház és a színészek világáról.

Beszélgettünk, hogy vajon milyen lesz a 
H-arcok című esti premier előadás. Minden-
kit megmozgatott az ígéretes ismertető, főleg 
ezek a sorok: „Különleges és dinamikus moz-
gásnyelvű vadonatúj koreográfi áikban a test-

ben rejlő kommunikációs lehetőségek és erők 
kerülnek előtérbe. Kérdésektől és válaszoktól 
mentes mozdulatok, tiszta tánc, lebegés száz 
fokon, 100%-ban. Gyere, lebegj velünk! Move!”

Azonban elképzeléseink meg sem közelí-
tették az előadás színvonalát. Csodálatos volt 
nézni, ahogy a táncosok képesek ilyen kifeje-
zően és összehangoltan mozogni. Döbbenetes, 
katartikus élmény volt. Előadás után visszajöt-
tünk a kollégiumba, ahol még sokáig nem tud-
tunk az izgalomtól elaludni. Másnap reggeli 
után közösségépítő tréning, kézműves foglal-
kozás, eszmecsere, élménybeszámoló és él-
mények megörökítése következett. Ebéd után 
indultunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe. Ott 
fantasztikus volt látni a Bóbita Bábszínházat, 
ahol a bábok közt újra hét évesek lehettünk, 

Plakát is készült a víz napja alkalmából

Sokáig gondolkodtam rajta, hogy mik lehetnek 
a legfontosabb dolgok, amelyeket meg kellene 
jelenítenem a rajzlapon. 

A víz világnapja nem arról szól, hogy az év 
egyetlen napján fi gyeljünk csak a vízre, és ne 
pazaroljunk, hanem hogy ezen a napon tényleg 
ne csak azt emlegessük, milyen nagy a vízpazarlás 
napjainkban, és hogy sokan vízhiányban szenvednek. 
Ezt remélhetőleg úgyis mindenki tudja.

Ezért is hívtam fel a fi gyelmet főként a víz 
pozitív tulajdonságaira. Próbáltam érzékeltet-
ni, hogy a víz valóban az élet egyik nélkülöz-
hetetlen tényezője. 

Érdekességek sorozatát jelenítettem meg 
apróbb részletekben. Egy kis humort is 
csempésztem a komoly tények közé, valamint 
feliratokkal magyaráztam (legalábbis ez 
volt a célom) az adott ábrákat, hogy mások 
számára is érthetőbb legyen. Azért, hogy egy 
kicsit „feldobjam” a rajzot, vízcseppfi gurákat 
ragasztottam fel, így 3D-s hatást értem el.

A célom egy színes és fi gyelemfelkeltő rajz 
elkészítése volt. Remélem sikerül elnyernie a 
tetszéseteket, és találtok benne számotokra is 
hasznos és új információkat az élet egyik leg-
csodálatosabb ajándékáról: a vízről.

Farkas Anna (Szent Johanna csoport)

„Örömmel merítek majd vizet az üdvösség forrásaiból.” 
(Izajás könyve 12, 3)

„Mindegyikünknek szívében ott van a vágy, 
hogy nagyon szívesen merítenénk mi Istentől 
még több erőt, kegyelmet, segítséget… - de 
olyan tehetetlennek érezzük magunkat a dolog-
ban. Hogyan, mivel tehetnénk ezt? Mit tettünk, 
amikor régebben egy forráshoz érkeztünk egy-
egy túra közben, de nem volt nálunk semmi-
féle merítő eszköz? Általában ezt: összetettük a 
kezünket, poharat formáltunk, meghajoltunk, 
így vettük a vízből, és ittuk. Isten előtt sem kell 
mást tenni, csak összetenni a kezünket, kehely-
lyé válni előtte és meghajolni színe előtt… Kezet 
összetenni: ez az imádságot jelenti . Kehellyé válni: ez 
felfelé kinyíló életünket jelenti . Meghajolni előtte: ez 
pedig azt jelenti, hogy elismerjük Őt életünk megoldá-
sának és Messiásnak! Tedd össze a kezed, hajlítsd meg 
akaratod és térded Előtte!Betölt akkor az Úr javaival 
és felüdít téged úgy, ahogyan még sohasem tapasztal-
tad: élő vizet ad Neked!

Virth József atya gondolatai

Kol(l )ibri
Fejezetek kollégiumunk életéből

 2014. Május

Márta

A rovat szerkesztője, 
Szabó Rita néni 
a kollégiumból
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Szeretetszolgálat
Egyik kedd délután ismét ellátogattunk a Prohászka 
Szociális Otthonba, hogy egy kis mosolyt csaljunk 
az idősek arcára. Virágcsokorral és textilből ké-
szült kis virágos kitűzővel érkezve próbáltunk 
tavaszias hangulatot varázsolni. A kitűzők ké-
szítése aprólékos feladat volt, de kis segítséggel 
mindenkinek sikerült megbirkóznia a feladattal. 
Utána együtt kirakóztunk, és közben beszélget-
tünk a nénikkel. Végül az egyikük, aki már a 91. 
életévében jár, elszavalta nekünk a kedvenc ver-
sét. Nagyon jól éreztük magunkat, és örültünk, 
hogy színt vihettünk a szürke hétköznapjaikba. 

Lovász Vivien (Kis Szent Teréz csoport)

Kiállítások 
• január 22.

Vargyas Ildikó művésztanár kiállítása
„Lélekről lélekhez szóló művek.”
„Gondolatébresztő alkotások, melyek nagyon megfogták a lel-
kem.”

Ágoston Zsuzsanna

• 2014. március 17.
Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna Kollázsok, akvarellek 
című kiállítása
„Ha itt körülnézek, látom a természet mindig megújuló más-
más arcát, magamba szívom az élet illatát, megízlelem, és be-
burkolom magam vele.”

Bencsik Éva

„…Sok-sok finomság, mély átélés, határtalan természetszere-
tet tükröződik a képekből…”

Csikós Jánosné

Ballagó kollégisták búcsúzója
Tisztelt Igazgatónő, osztályfőnökök, nevelőtanárok, 
meghívott vendégek! Kedves diáktársaim!

Silentium, kimenő, villanyoltás… Évek, amik 
egy csettintés alatt elteltek. Egyeseknek ezek 
csak üres szavak egymásutánjának tűnhetnek, 
nekünk azonban talán ennél kicsit többet jelen-
tenek. Otthon, család, közösség… Egy burok, 

ahol a világ és talán még a saját gondjaidtól 
is mentesülhetsz kicsit. Nekem ezt jelenti a 
„Szentmargit”, ahogyan a kollégiumunkat egy-
más közt hívjuk.

Nem tagadom, hogy néha nehéz volt ide vissza-
jönni, azt sem mondom, hogy minden pillanatot 
élveztem itt. Azt viszont könnyen kijelenthetem, 

és jó volt látni, hogy minket, a XXI. század 
gyerekeit is le tud még nyűgözni egy meste-
rien elkészített baba vagy egy szép kis ujjbáb. 
Együtt játszottunk a nevelőkkel. A pécsi és a 
debreceni bábosok munkái mindannyiunkat 
lenyűgöztek. Ezt egy forró csoki követte, majd 
átmentünk az üveghídon, és a JESZ udvarán 
áthaladva indultunk vissza a kollégiumba. 
Az esti előadás előtt csevegtünk a színházba 
járás illemszabályairól. Anna, aki rajongója 
a színháznak, kedvet csinált a Mágnás Miska 
című operett előadáshoz. A felélénkült tár-
saság máris erről az előadásról beszélgetett. 
Többen már láttuk ezt az előadást, türelmet-
lenül vártuk, mennyiben lesz más ez az est. 
Egy-egy izgalmas jelenetnél körbenéztem a 
társaságunkon, látszott, hogy mindenki bele-
élte magát, és megnyugodhattam, hogy nem 
én vagyok az egyetlen, aki lélegzetét vissza-
fojtva követte a színpadon történteket. Miután 
a darab végén a társulatot szűnni nem akaró 
vastapssal jutalmaztuk, alaposan elfáradva 
visszatértünk a kollégiumba, úgy gondolom, 
mindenki Miskával álmodott. Programzárás-

ként plakátkészítés, disputa, élmények rögzí-
tése és észrevételek, vélemények megfogalma-
zása következett. Rita és Vali néni szemüvegén 
keresztül beleláthattunk a POSZT eddigi ese-
ményeibe. Ebéd előtt megnéztük a Csontváry 
Múzeumot. Reméljük, ez az anyag megmarad 
Pécsnek! Véleménynyilvánítással zárult a gaz-
dagító program. Köszönjük szépen a nevelők-
nek és a pályázat létrehozóinak, hogy ilyen 
hétvégében lehetett részünk.

Erdősi Szabina (Szent Veronika csoport)

Ugyanazt adják a színházban és a valóságban…
Mágnás Miska 
Operett. A legtöbbek ezen szó hallatán el-
borzadnak. Kornyika, szokták mondani...  
Nem! A Mágnás Miska ennél több. Nem csak 
egy operett, nem csak két szerelmes történe-
te, hanem maga a valóság. Nézzük csak meg a 
szerelmeseket! Rolla azért nem lehet Baracsé, 
mert Baracs „csak egy mérnök”. Nem így van 
ez a valóságban? Minden lányos szülő gazdag 
férfit választana gyermekének, s amikor kide-
rül, hogy a hölgy szíve választottja nem egy 
orvos vagy ügyvéd, jönnek a kérdések: „Biztos, 
hogy őt választod? Ő az igazi? Hogyan fogtok 
megélni?” Lehet, hogy az a férfi emberileg több 
bármelyik gazdag embernél. Ezt Baracs be is 
bizonyítja, ugyanis amikor a grófék meghív-
ják a kastélyukba, tejbe-vajba fürösztik, mert ő 
lesz az, aki majd vasutat épít a házuk közelébe, 
Baracs kijelenti, hogy nem a kastély előtt épül 

a vasút, hanem a faluban, mert így csak egy 
családnak kell odautaznia. Ezután már szó 
sem eshet arról, hogy megkapja Pixi és Mixi 
gróf szobáját, nem ám hogy még Rollát. S ott 
van a Miska, aki megmutatja nekünk, hogy ne 
akarjunk mások lenni, mint amik vagyunk. 
Bebizonyítja, hogy nem lenne jó gróf, mert ő 
nem az valójában. Ő egy lovász. Ez így jó. An-
nak született. Az embernek meg kell tanulnia fel-
vállalni és elfogadni önmagát . A zene pedig elen-
gedhetetlen a műben, egyrészt mert feldobja a 
hangulatot, másrészt pedig elmondja azt, amit 
szavakkal nehéz kifejezni. S a végére hagytam 
a kedvenceimet, a grófi családot. Ők pedig azt 
mutatják meg, hogy lehet valaki gazdag és csi-
nos, ha buta, és belül üres. 

Soós Anna (Szent Bernát csoport)
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• Anyanyelvi és helyesírási verseny
2014. február 24-én a Hajnóczy Kollégiumban 
megrendezett anyanyelvi és helyesírási verse-
nyen Kovács Blanka kollégistánk II . helyezést ért el.

•  Pécs és környéke megyei kollégiumok 
közötti helytörténeti vetélkedő
2014. április 2-án rendezték meg a Pécs és kör-
nyéke megyei kollégiumok közötti helytörténe-
ti vetélkedőt. A verseny helyszíne az Apáczai 
Nevelési Központ színházterme volt. A döntőt 
három fordulós írásbeli feladat előzte meg. 

Kollégiumunkat két csapat képviselte:
Janus csapat
Gorosics Csenge
Pfeiff er Barbara
Süle Adrienn
Sophianae csapat
Gál Dorottya
Hitre Imola
Szolga Gordana
A szóbeli döntőn holtversenyben 164 pont-

tal mindkét csapat megszerezte az I . helyet. 
Ezzel a helyezéssel folytatták a hosszú évek óta 
tartó sikersorozatot.

Felkészítő tanár: Tölcsér Valéria

• Versmondó verseny
2014. április 8-án a Hajnóczy József Kollégi-
umban versmondó versenyt rendeztek a me-
gye és Pécs város középfokú kollégiumainak 
növendékei részére.

Eredmények:
II . hely Soós Anna
III . hely Pozonec Mária Dorothea
Felkészítő tanár: Tölcsér Valéria

• Kézilabda kupa
2014. április 9-én rendezték a városi kollégiu-
mok közötti Hajnóczy kézilabda kupát.

Csapatunk ezüstérmes lett .
A csapat tagjai: Ágh Emőke, Dömény Dóra, 

Maróti Mercédesz, Nagy Lilla, Péter Alexandra, 
Schmidt Klaudia, Sebők Zita, Szebelédi Annamária, 
Tanai Dorina

• Kosárlabda kupa
2014. április 10-én rendezték a városi kollégiu-
mok közötti Hajnóczy kosárlabda kupát.

Csapatunk aranyérmes lett .
A csapat tagjai: Balog Bettina, Horváth Szintia, 

Kiss Szonja, Nagy Míra, Radnóti Réka, Ryba Zsanett, 
Szilvácsku Zsófi a

hogy rengeteg dolgot köszönhetek ennek a kollé-
giumnak. Olyan kötelékek születtek itt, amik el-
lenállnak az idő viszontagságainak, mert az együtt 
átélt pillanatok által örök érvényűvé váltak.

Kedves diákok! Ha tanácsolhatok Nektek 
valamit, az az lenne, hogy életetek további éve-
iben is őrizzétek meg az egyéniségeteket! Épít-
sétek be személyiségetekbe az itt tanultakat! 
Tudom, hogy a jövő még bizonytalan, főleg, 
hogy a következő évtől ismét egy új környe-
zetbe kell beilleszkednetek és helyt állnotok, 
mégis azt javaslom Nektek, ha bármilyen nehéz-
séggel, akadállyal, kihívással kell szembenéznetek az 
életetek folyamán, jussanak eszetekbe az itt eltöltött 
évek jó emlékei! Merítsetek erőt ezekből az élmények-
ből, mert az évek során átélt közös programok 
igenis rengeteg lelki tartalommal bírtak. Az esti 
imák, a kirándulások, a színházlátogatások, a 
sportversenyek, hogy csak néhányat említsek.

Ebben a pillanatban talán minden bosszú-
ság felett is könnyebb szemet hunyni. Most 
talán felfogjuk, hogy nevelőink korlátjai a mi 
érdekünket szolgálták, így védtek meg minket 
valami rossztól, és segítettek jó irányba terel-
ni megrekedt életünket. Ezért pedig szeretnék 
köszönetet mondani minden ballagó diák ne-
vében a nevelőinknek, és természetesen a kol-
légium összes dolgozójának. Köszönjük, hogy 
embert próbáltak faragni belőlünk!

Gondolataimat egy Goethe-idézettel zárnám:

„Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj.
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.”

Schmidt Klaudia (Kis Szent Teréz)

Sikereink
• Úszókupa

2014. február 17-én rendezték a városi kollé-
giumok közötti Apáczai úszókupát az Apáczai 
Nevelési Központ uszodájában.

Kollégiumunkat Pallai Flóra és Szalai Nóra 
képviselte. 

Pallai Flóra négy aranyérmet, Szalai Nóra 
egy ezüst- és egy bronzérmet nyert, így eb-
ben a tanévben is elhozták a kupát.

• Wass Albert szavalóverseny
2014. február 20-án 15 órakor volt a megyei 
kollégiumok közötti Wass Albert szavalóver-
seny a Református Kollégiumban. 

Eredmények:
I . hely – Soós Anna
III . hely – Papp Csenge 
Felkészítő tanár: Tölcsér Valéria, Huszics Tamara

Gratulálunk a szép eredményekhez!



CiNKe Rejtvényoldal 2014. Május CiNKe Viccelsz velem? 2014. Május

58 59

Viccek ezúttal angolul és németül, hogy edződjünk . 
Hátha utazunk külföldre a nyáron… Bemelegítés-
nek jól jöhet…

English jokes  Anetta nénitől…
 What do you call a witch at the beach?

– A sandwich.

 Which room has no doors, no windows?
– A mushroom.

 How do you spell ’mousetrap’?
– C-A-T.

Witze  Soltész Kati nénitől…

 Fragt ein Patient seinen Arzt: „Herr Doktor, 
sind Fische gesund?”

„Ich denke schon, bei mir war jedenfalls noch 
keiner in Behandlung.”

 Ein Spaziergänger kommt an einen See, an 
dem ein Angler sitzt. Der Spaziergänger fragt 
den Angler: „Beißen die Fische heute?” „Nein, 
Sie können sie ruhig streicheln!”

1 . Milyen rendhez tartozik iskolánk?
2 . Melyik tantárgyat tanítja Ágota néni?
3 .  Milyen vallású az iskolánk?

Mi jött ki? __ __ __

A rejtvényoldal szerkesztői: Rostás Dávid 
és Schulteisz Ábel, hetedikes tanulók

S

Viccelsz velem?
Nevetésünkre!

Rejtvényoldal
Törd a fejed!

 2014. Május
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Ballagó diákunk alkotása
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Köszönjük, hogy imáival, önkéntes munkái-
val és adományaival támogatja intézményünket 
és az idejáró gyermekeket!

„…. hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenfé-
le adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból há-
lát vált ki Isten iránt. Mert ha ebbe a szent szolgálatba 
bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek szükségletét 
elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indí-
tunk.” (2 Kor 9, 11-12)

Hálás szívvel köszönjük minden kedves szü-
lőnek, nagyszülőnek, jóakarónak, aki az óvo-
dai vagy iskolai alapítványt támogatta pénz-
adománnyal vagy adójának 1%-ával.

Köszönjük Dékány Sixtus apát úrnak, a cisz-
terci atyáknak, hogy imájukkal kísérik, mun-
kájukkal támogatják az intézményünkben 
folyó munkát. Hálásak vagyunk minden atyá-
nak a lelkünk üdvösségén való fáradozásért: a 
szentmisékért, a gyóntatásért, a hitoktatásért, 
az óvodai jelenlétért és felnőtt hittanért.

Ebben a tanévben többször szerveztünk 
gyűjtést. A papírgyűjtésből befolyó összeggel a 
diákönkormányzatot támogattuk, az Erzsébet 
napi tartós élelmiszer-, tisztítószergyűjtéssel 
az intézményünkbe járó nehéz helyzetben lévő 
gyerekeket és családjaikat ajándékoztuk meg. 
Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon 
részt vett a gyűjtésekben.

Köszönetet mondanunk még:

A Szülői Munkaközösségnek az együtt műkö-
désért, munkájukért. 

A Szent Benedek Szeretetszolgálat nálunk szol-
gáló diákjainak, akik nagyban segítették az ok-
tató és nevelő munkát. 

A Nőegyletnek a támogatásért.

A „Zöld Híd” Alapítványnak, a MárkuSzínház nak 
és a Filharmóniának a sok lehetőségért és élmé-
nyért.

Külön köszönet a Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnázium testnevelő tanárainak és diákjai-
nak a pakolásért. Minden érintettnek az átköl-
tözés miatti sok türelemért és segítségért. 

Isten áldását kérjük minden munkatársra, 
Késmárki Tiborné igazgató asszonyra, az in-
tézményi részek vezetőire, a gazdasági és tech-
nikai dolgozókra és minden pedagógusra a lel-
kiismeretes munkájukért és fáradozásaikért! 

Bodogán Lászlóné, Erzsike néni

Az Európai Számítógép-használói Jogosítványt 7. osz-
tályos korukban megszerezték, így a szóbeli 
felvételire büszkén vihették bemutatni: Balogh 
Zita, Árvay Dénes, Csizmadia Márton, Nagy Márton, 
Sütő Bertalan nyolcadikos tanulók. Örült az a 
gimnázium, ahova ők jelentkeztek! Könnyű 
volt őket felkészíteni!   Marika néni

A regionális fi zika versenyen Sebők Bence 8.b osztá-
lyos tanuló II. helyezést ért el, ezzel bekerült az 
országos döntőbe, ahol iskolánkat képviseli.

A Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján 
Schulteisz Ábel 7.a osztályos tanuló V. helyezést 
ért el. 

A Dugonics matematika verseny 2. fordulójából 
továbbjutott és bekerült az országos döntőbe 
Schulteisz Ábel. 

Simonyi helyesírási verseny házi fordulójának ered-
ményei:
5. oszt.  I. helyezett: Bogyó Ilka, II. helyezett: 

Benkő Dorottya, III. hely.: Mariczki Lilien 
6. oszt.  I. helyezett: Győrfi  Sarolta, II. helyezett: 

Maretics Előd, III. helyezett: Götz Máté
7. oszt.  I. helyezett: Somogyi Kinga, II. helyezett: 

Szabó Balázs, III. helyezett: Vén Eszter, 
III. helyezett: Bodogán Mátyás 

8. oszt.  I. helyezett: Balogh Zita, II. helyezett: Vágyi 
Adelheid, III. helyezett: Kollár Bernadett 

Diákolimpia, mezei futás, megyei döntő
II. korcsoport  (3-4. oszt.) Lány: Daenise Jennifer 

8. helyezett
II. korcsoport  (3-4. oszt.) Fiú: Hardi András 

17. helyezett
III. korcsoport  (5-6. oszt.) Lány: Lovász Ágnes 

II. helyezett, továbbjutott az 
országos döntőre

Labdarúgás eredmények
Városi diákolimpia II . – III . korcsoport tavaszi forduló 
sikerei:

II. korcsoport  (3. – 4. osztályosok) 
CNK – Sziebert – 6:5

III. korcsoport  (5. – 6. osztályosok) 
CNK – Árpád – 2:0

Tehát a tavaszi fordulót 2 győzelemmel zárták a 
csapatok, de összesítésben az őszi eredmények-
kel együtt nem jutottak a városi döntőbe. Ettől 
függetlenül a csapatoknak gratulálunk!

Bendegúz nyelvÉSZ megyei verseny
I. helyezett: Denkinger József 2. a, II. helyezett: 
Balogh Zita 8. b, IV. helyezett: Mayer Hanna 3. a, 
VIII. helyezett: Somogyi Kinga 7. b 

Kenguru matematika megyei verseny IX. helye-
zett: Mayer Hanna 3.a

Simonyi helyesírási verseny: megyei I. helyezett 
lett Győrfi  Sarolta 6.b, továbbjutott a Kárpát-me-
dencei döntőre

Brodarics anyanyelvi versenyen:
4. osztály  Makkai Milena (4.a), Nyulasi Csenge (4.b) 

csapatban: 3. helyezett
5. osztály  Csonka Zétény (5.b) 4. helyezett
6. osztály  Győrfi  Sarolta (6.b) 2. helyezett 

Maretics Előd (6.a) 6. helyezett. 
A két gyerek csapatban: 2. helyezett

8. osztály  Balogh Zita (8.b) 1. helyezett Vágyi 
Adelheid (8.b) 3. helyezett. A két gyerek 
csapatban: 1. helyezett

Iskolánk az összesített eredmény alapján 
2. helyezett lett.

A szavalóversenyen, melyet a költészet napja alkal-
mából rendeztek a Tudásközpontban, hetedi-
keseink szépen szerepeltek. Bogyó Orsi III., Szente 
Katica I. helyezést ért el. 

A fenti eredménylista helyhiány miatt csupán váloga-
tás, hiszen a tanév során még sok szép eredmény szü-
letett . Ezekről honlapunkon tájékozódhatnak . 

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak is!

Köszönjük
segítségüket!segítségüket!segítségüket!

 2014. Május

Eredményesek voltunk

néni
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„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, 
hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” 

(Róm 12.2)

Kedves Olvasó!
Böjte Csaba atya gondolatait küldöm szeretet-
tel útravalónak.

„Munkámmal, mit szeretettel, örömmel végzek, 
nem csak a világot alakítom, hanem mindenek-
előtt önmagamat. Igazából ezt megértve, értem, 
hogy nem a világ tartozik nekem hálával, hanem 
én a parányi drágakő, melyet csiszol az élet, az 
Isten nevében felvállalt feladat, teher. Igen, csak a 
mindennapi munkám által szentelődhetek meg, 
nőhetek fel mesteremhez, Krisztushoz. Személy-
re szabott feladatom,   munkám formál, alakít, 
szül meg engemet a szeretet végtelen távlatára.”

 (Böjte Csaba) 

Ne feledjük a szünetben sem, hogy meghívá-
sunk arra szól, hogy önmagunkat szánjuk oda az 
élő Istennek nap mint nap, újra és újra, s ennek kö-
vetkeztében van esélyünk arra, hogy a hit által az 
igazság, a megszentelődés útját járjuk a szeretet és 
a szolgálat tettei által . 

Ehhez kívánok ennek a tanév végének köze-
ledtével bátorságot, nyitott és érzékeny szívet, 
kitartást a vissza lévő hetekhez és jó pihenést, 
feltöltődést a nyári szünetre! 

A szeptemberi találkozás örömével:
Késmárki Tiborné, intézményünk vezetője

Götz Máté (6. évf.)

Vers az autóról
Az autó erős nagyon,
De az ára kisebb vagyon.
Drágán lehet beszerezni,
Hozzá hitelt kell felvenni.

Ha a hitelt törlesztetted,
Adósságod kifi zetted.
Autódra megy vagyonod,
Ha rendszeresen tankolod.

És az autód jó sok pénzen
Karbantartást kérne éppen.
Benzin elfogy, defekt durran,
Elvontatni drágán tudtam.

Ráadásul, ha közel laksz,
Akár haza gyalogolhatsz.
Legközelebb megteheted,
Vegyél inkább buszbérletet! 

Szabó Anikó (gitártanár)

hiszem
hiszem a napsütést
viharfelhők fölött
hiszek táncos lábat
még ha el is törött
hiszem a rózsákat
töviságak között
hiszem a szivárványt
minden eső mögött

Resurrexit
Olvadtak az alvó mezők,
mik hókabát alatt fáztak,
békét hozó édes szellők
új rügyeken zongoráztak,
sebzett szívek szántóföldjén,
melyek fájó könnytől áztak,
melegedtől – harmadnapra –
reménymagok kicsíráztak.

Fohász húsvét után
Nem nyugtatja semmi
szomjazó lelkemet,
hát ma Emmauszba
veszem a léptemet. 
Tudom, hogy ilyenkor 
arra szoktál járni,
lassacskán megyek majd,
s Reád fogok várni, 
türelemmel várlak
(s lehet, egy-két könnyel),
essen meg a szíved,
jöjj el, Uram, jöjj el!
Magyarázd az Írást,
törd meg a kenyeret,
gyújtsad lángra, Jézus,
Rád vágyó szívemet!

Útravaló
Gondolatok a tanévzárás küszöbén…

Szárnypróbálgatók
Válogatás a CNK kicsi és nagy családtagjainak alkotásaiból
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Iskolai gyónásra a május 26-i héten lesz lehetőség, 
amelyre kérjük gyermekeink alapos felkészülését!

Fafúvós és zongora hangversenyre várjuk az érdeklő-
dőket május 28-án, 29-én 16.30-kor, az E-épület 
dísztermébe. Egyéb zeneiskolai programjainkról 
a zenetanároknál érdeklődhetnek.

Ballagók miséjét tartjuk a Belvárosi templomban 
június 1-jén, vasárnap 10.00-kor.

A szolfézs- és hangszeres vizsgák lebonyolítására jú-
nius első hetében kerül sor.

Óvodai ballagásunk június 5-én, csütörtökön lesz.

Iskolai ballagásunkat június 13-án, pénteken 
17. 00-kor, az iskolaudvaron tartjuk.

Évzáró szentmisénket (Te Deum) a bazilikában június 
17-én, kedden 15.00-kor, a beiratkozást június 
18-án, szerdán tartjuk. 

Az iskolakezdéssel kapcsolatos információinkat 
honlapunkon olvashatják. A tankönyvek átvé-
teléről szintén honlapunkon tájékozódhatnak. 
A legfontosabb tudnivalókról e-mailben folya-
ma tosan tájékoztatjuk Önöket.

Az iskolában talált tárgyak, ruhák átnézésére folya-
matosan lehetőségük van a kedves szülőknek és 
gyermekeknek. Rengeteg ruha halmozódott fel 
az idei tanévben is.

Intézményi programjaink szervezésében a változtatás 
jogát fenntartjuk .

A Ciszterci Nevelési Központ elérhetőségei: 

címünk: 7621 Pécs, Apáca u. 23.
Tel .: 72/511-243, 72/525-516, 30/830-3158, 

30/830-3159
Telefax: 72/315-786

E-mail: ciszterci.nk@gmail.com
honlapunk címe: www . cnkpecs .hu

Újságunk adatai: 

CiNKe 
A Ciszterci Nevelési Központ intézményeinek 

közös kiadványa 

Megjelenik egy tanévben kétszer

Felelős kiadó: 
Késmárki Tiborné igazgató

Szerkesztők: 
Óvoda: Bágyi Eszter, Lovászné Bernáth Szilvia, 

Bereiné Fekete Éva 
Iskola: Viszlai-Nagy Eszter, Molnárné Boda Mária 

(iskolai fényképek: Széll Marcell) 
Zeneiskola: Szabó Anikó

Zöld rovat: Szabó Rita
Kollégium: Huszics Tamara, Tölcsér Valéria

Nyomdai előkészítés: Tóth Gábor

Nyomta: Molnár Nyomda és Kiadó Kft .
Felelős vezető: Molnár Csaba

Hírek, programok


