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EZEK MI VAGYUNK
I N T É ZM ÉN Y I ÖSSZ ES

Gondolatébresztő
Egyezzünk meg…!

Mitől működik egyeseknek minden könnyedén?
Miért van az, hogy másoknak minden erőfeszítésbe kerül? Miért vidámabb egyesek élete, amikor
mások sokat szomorkodnak? Hogyan lehet az, hogy
míg valakit semmiféle akadály nem állíthat meg,
sőt könnyedén vesz mindent, addig a másik
ember folyton falakba ütközik és minden erejét
megfeszítve sem képes legyőzni azokat?
Sokakat foglalkoztattak már ezek a kérdések.
Sokan kutatták már ezeket, az élet értelmét látva a megoldás mögött…
Egy szomorkás napon, amikor elkeseredve
üldögélsz és egyáltalán nem látod, hogy merre
tovább, mi értelme felkelni, bármit is csinálni…
akkor megjelennek előtted a fenti kérdések
– még ha más és más formát öltenek is mindenkinél -, ott lebegnek sötét felhőként pont a
Te fejed fölött. Miért nekem nem sikerül? Neki
miért jobb? Ő miért nem? Én miért?…
Ezeket a kérdések formájába burkolózott
érzelmeket nem lehet egyetlen szóval, varázsigével megválaszolni. Nem lehet elmenekülni
előlük egyik pillanatról a másikra. Akkor van-e
értelme ezen filozofálni? Igen!
Az, hogy nem tudsz kimászni egy gödörből,
még nem ok arra, hogy beleess! (Rejtő után
szabadon🙂) Avagy: előzd meg a bajt, és akkor
nem kell rá később megoldást keresni!
Hogyan lehetséges az, hogy egyik ember
bárkivel együttműködve mindent elér, a másik
pedig állandóan zátonyra fut? Milyen megegyezés
lehet a kulcsa két ember boldog, könnyed, sikeres kapcsolatának? Talán a sokszor emlegetett kompromisszum a varázslat neve? Nézzük!
Adott két ember, adott két vélemény:
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Anya: – Vigyázz délután az öcsédre, amíg apa
haza nem ér!
Te: – Szeretnék délután a barátaimmal lenni,
nem a tesót őrizni!
Nos, mi itt a klasszikus kompromisszumos
megoldás? Hát persze! Fogod az öcsédet délutánonként, és viszed a barátokhoz… Ez ugye
jó mindenkinek, hiszen öcsi is felügyelet alá
került, és Te is elmehettél.
Vagy nem is olyan jó? Kinek az akarata is teljesült végül? Így van, Anya nyert, Te vesztettél.
Öcsire vigyázni – pipa! Barátokkal szabadon
bóklászni – félig-meddig sikerült csak.
A problémák eredete sokszor a rosszul megkötött
kompromisszumokban gyökerezik. Ha nem figyelünk
oda, könnyen lehet, hogy a megállapodás felemásra sikerül. Csak félmegoldás lesz, és feszültséget teremt a felek között hosszú távon. Rosszabb
esetben egyik fél sem nyer valami sokat.
Mi lehet akkor a teljes megoldás? Hogyan kerülhető el a veszekedés?
„Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem
tudja, melyik kikötőbe tart.” (Seneca)
Kezdd magaddal! Ez az első. Ha meg kell egyezned valakivel valamiről, akkor a legfontosabb,
hogy Te tudd, mit szeretnél, és pontosan tudd!
Nem az a kulcs, hogy mind a ketten feladjátok a vágyaitokat, hanem az, hogy mind a ketten hagyjátok,
hogy a másik elérje a sajátjait!
Ez sem működik önzetlenség nélkül, adni
kell, viszont amikor kaptok, akkor 100%-ot
kaptok, nem félmegoldást!
Anya: – Szeretném, ha kétszer a héten vigyáznál az öcsédre itthon.
Te: – Szeretnék a héten kétszer elmenni a barátaimmal.
ÉS maradt még három nap a hétből, amiről
tárgyalhattok a továbbiakban. 
Molnár Gyula

Új pásztort ünnepeltünk…
Apátválasztás…

2018. szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján végezte Mauro-Giuseppe
Lepori generális apát Bérczi L. Bernát zirci apát
benedikálását, megáldását ünnepi szentmise
keretében. A szerzetesközösség 2018. július 13-án
választotta meg hat évre Bérczi L. Bernát atyát a monostor apátjává. A mindenkori zirci apát egyben
a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának prézes
apátja is, így Bernát apát egyúttal ezt a szolgálatot is ellátja.

Az ünnepi eseményen részt vett a Ciszterci
Rend Zirci Kongregációjának elöljárói közül
Peter Verhalen OCist dallasi apát és Horváth
Olga kismarosi apátnő, jelen voltak továbbá
magyar és külföldi ciszterci testvérek, nővérek,
a hazai szerzetesrendek képviselői, a Veszprémi
és a Pécsi Egyházmegye papságának képviselői,
valamint a ciszterci intézmények igazgatói, kollégái és diákjai.
Az apát arra hivatott, hogy…
Homíliájában Mauro-Giuseppe Lepori emlékeztetett: Szent Benedek szerint az apát a közösség
atyja, akinek feladata, hogy életet adjon övéinek.
Arra hivatott, hogy életet adjon a testvéreinek,
miként Krisztus, a jó Pásztor (vö. „Életemet
adom a juhokért.” Jn 10,15). Tehát az apát nem
arra hivatott, hogy csupán a saját életét adja a
testvéreinek, hanem hogy Krisztus életét adja
nekik. Nem elég, hogy jó és nagylelkű legyen,
hogy föláldozza a saját életét a testvéreiért. Arra
hivatott, hogy a testvéreknek Jézus életét adja,
tehát, hogy olyan ajándékot, olyan kegyelmet
adjon nekik, amely nem tőle jön, amely nem is
ő maga, hanem amely teljesen és csak Krisztusban van.
Az apát küldetése, szolgálata
Ennek keretében képesnek kell lennie arra, hogy
tanítsa, evangelizálja a testvéreket, hogy átadja nekik
az Igét, amely Jézusban testté lett. Ezért kell, hogy
jártas legyen az isteni Törvényben (ld. RB 64,9).
Szolgálatának, hivatásának és küldetésének
leglényegesebb pontja nem más, mint hogy
megmaradjon Krisztus állandó keresésében,
az Ő jelenlétének, igéjének, szeretetének állandó befogadásában. Krisztus az apát élete, mint
ahogyan a testvérek élete is, akik az apátra lettek bízva.
Bernát atya igent mondott…
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Az apáti ígéretek után a Mindenszentek litániáját imádkozták a jelenlévők, a szentek közbenjárását kérve az oltár előtt leborult új apát
számára. A generális apát elsőként Szent Benedek
Reguláját adta át a megválasztott apátnak, kifejezve, hogy immár az ő feladata, hogy a monostorban gondoskodjék a Regula tanításának életre
váltásáról. Ezután szolgálatának jelvényeit, a
gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot adták át Bérczi
Bernát apátnak. A gyűrűnek szimbolikus jelentése van:
az eljegyzés és hűség jele Isten és a rábízott közösség
iránt. A mitra és a pásztorbot jelzi az apát szolgálatának
főpapi, pásztori jellegét: a mitra szimbolikus jelentése inkább lelki, míg a pásztorbot az ószövetségi
pásztorok terelő és védelmező botjára utal.
A nyáj feladata…
Az ünnepi szentmisén jelen lévő hívők a szentek közbenjárását kérték az új apát számára.
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Új munkatárs az óvodában

Kérlek, Istenem, áldd meg az APÁT URAT!

Kaufmann Jenőné Rita vagyok.

Segíts neki, ha rossz napja van,
Vagy ha nehéz dolga lenne!
Tedd széppé minden napját, és tedd meg, hogy
Sokáig maradjon ezen a földön.
Amen.
Engi Zselyke (5.a)

Klajkó Hanna, Szent Borbála csoportos kollégista
készített vele interjút.
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Milyen zenéket hallgat?
Az ’50-es évektől 2000-ig szinte mindent,
könnyűzene és komolyzene is jöhet, hangulattól függ, a Beatlest is szeretem. Annak idején én
is a rockzene bűvöletében éltem, mint sokan.
Az élete során a világban megtapasztalt változásokat pozitívan vagy inkább negatívan éli meg?
Vegyesek az érzelmeim, jó, hogy fejlődik a
technika, azonban vannak ennek árnyoldalai is.
A szociális fejlődést fontosabbnak tartom.

PiCiNKe
oldalak
Picinke oldalak
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Hozzájuk hasonlóan – ciszter szülőként,
diákként, munkatársként – hordozzuk imádságainkban Bernát atyát, hiszen megválasztása
előtt a Ciszterci Nevelési Központ falai között
is szolgált! A Jóisten adjon számára erőt, bölcsességet, kitartást, hogy – a rábízott közösség testi-lelki javait szem előtt tartva – minden
szolgálatát Krisztus szeretetében végezze, akárcsak Krisztus, a mi jó Pásztorunk.
(forrás: www.magyarkurir.hu)

Gömöri Miklós szeptember óta
dolgozik nálunk portásként

Mit dolgozott korábban?
Gépgyárban voltam gépszerelő.
Milyen hobbijai vannak?
A fotózást elég komolyan csinálom, az első
gépem már 1973-ban megvolt, és azóta is
nagy szenvedélyem. Szeretem a természetfotókat, az utazások során is készítek képeket
műemlékekről, nevezetességekről. Időnként
portrékat is készítek. Eddig Üzbegisztán volt
a legtávolabbi ország, ahol jártam, de Kínába,
Vietnámba vagy Kambodzsába még szívesen
elmennék.
Melyik korosztállyal jön ki leginkább?
Mindegyikkel, ez nálam inkább egyénfüggő.
Milyen tanuló volt annak idején?
Ingadozó, sokszor a tantárgytól vagy épp a
tanártól függött. A történelmet és az irodalmat
szerettem.

CiNKe

M ES É L AZ OV I

Október 1-től dolgozom az óvoda konyháján.
Jelenleg Gyódon élek 3 fiammal, férjemmel.
Gyermekeim közül ketten már a munka világában pallérozódnak, legkisebb fiam pedig a
CNK-ban hatodikos. Sokfajta munkát kipróbáltam már, szeretek gyerekek közelében lenni,
ezért is jelentkeztem erre a munkára, és nagyon
tetszik!

Óvodánk élelmezésvezetője, Bihari-Nagy Ágnes
GYED-ről visszatérve ismét munkába állt
november 19-től. Szeretettel köszöntjük körünkben!

Gyertyát gyújtottunk
Garainé Fekete Éva, a gyerekeknek Évi néni, az idei
tanévet nem kezdhette velünk, már fentről figyel
bennünket. Több mint 10 éve dolgozott óvodánk
konyháján. Az utóbbi években sajnos sokat betegeskedett, de munkájában és a magánéletben
is precíz volt, mindig a maximumra törekedett.
Kollégái és az óvodás gyerekek is szerették, ha
ideje engedte, beszélgetett, viccelődött, és sokszor lelki támaszt is nyújtott nekik. Bármilyen
helyzetben lehetett rá számítani, legyen az
munkahelyi plusz feladat vagy csak egy jó szó,
ami megvigasztal. Víg kedélyű, társaságot kedvelő ember volt, a konyha meghatározó egyénisége. Szeretett másoknak örömet szerezni,
szívesen vett részt az intézmény által szervezett
programokon. Szókimondó, humoros személyisége révén rengeteg kedves, szívet melengető
emléket őrzünk róla, amiket sosem feledünk.
Bősze Dóra, Bihari-Nagy Ágnes, Bognár Ferenc
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Jubiláló kollégák

Harminc éve az óvónői pályán
Egészen pontosan 30 éve kezdtem el óvónőként
dolgozni. Közben több mint 8 évig otthon voltam gyesen 3 gyermekemmel. Ezt életem egyik
fontos állomásának tartom. Anyaságomat szívvel – lélekkel megéltem. Bár az óvodai nevelésből ez időszakra kiestem, mégis fontos látószög
nyílt meg számomra: a szülői oldal megtapasztalása. Közben óvodák szűntek meg, s a hos�szú gyes után a régi helyemre nem mehettem
vissza.
2000-től dolgozom a Szent Margit Óvoda
Szívecske csoportjában. Felmerül a kérdés, hogy
mit tartok legfontosabbnak a pályafutásomon. Válaszom: kapcsolat a gyerekekkel és a munkatársakkal
és kapcsolat a szülőkkel a hatékony nevelői munka
érdekében.
Pedagógiai munkámban értékesnek tartom,
hogy a továbbképzéseket önállóan választhattam ki érdeklődésemnek és egyéniségemnek
megfelelően. Ennek az lett a gyümölcse, hogy
az ott tanultakat eredményesen beépítettem nevelői munkámba - sokat ezek közül még tovább
is fejlesztettem. Néhányról tartottam bemutató
foglalkozást kollégáim részére, néhányat pedig
a szülőknek szervezett programokra adaptáltam (néptánc, Veronika zeneprojekt).
Örömmel tölt el, hogy katolikus óvodában
dolgozhatok, és az is, hogy lelki életünk gazdagítására – 2009-től - rózsafüzér imádságokat szervezhetek
a szülők és a munkatársak részére. Fontos lelki
háttérnek tartom a Szűzanya oltalmát.
Legszebb élményeim a fent nevezett kapcsolatokhoz fűződnek. A gyerekekkel sok szép élményem van, melyekből álljon itt egy különleges!
Egyszer egy kisfiú azt kérte, hogy neki a Mikulás
az Ági nénit hozza a csomagban. Ez annyira
megérintett, hogy megvalósítottam egy piros
ágynemű segítségével. A szülőkkel való együttműködés egyik gyümölcsének tartom, hogy
hívásomra dramatizálásokban is részt vettek:
pl. közös betlehemes játék, valamint a Vajas
pánkó c. mese eljátszása, amit meglepetésnek
szántunk a gyerekeknek. Ezeken a szerepnek
megfelelően beöltöztek, és a szöveget kívülről
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mondták. A munkatársaimmal kapcsolatban számomra az a legszebb, hogy egységben vagyunk
a gyerekekért és egymásért.
Úgy érzem, hogy a mögöttem levő 30 év
eredményes volt. Ezt megerősíti az Oktatási
Hivatal által lefolytatott minősítő eljárás is, melyen 2018-ban részt vettem. Szeretem a munkámat, amit hivatásomnak tekintek, és szeretnék
még sok-sok éven át eredményesen dolgozni a
szülőkkel és a munkatársakkal együtt a gyerekekért. Ehhez kérem Isten áldását és a Szűzanya
oltalmát.
Tóthné Guzsvány Ágnes

25 év
2018 májusában a Cinke-gálán kitüntető figyelemben
részesültem. Elhangzott a nevem. Pedagógiai munkát köszönt meg nekem az igazgatóasszony. Elgondolkoztam ezen a 25 éven…
Már kicsi gyermekkoromban „gyerekekkel
foglalkoztam”. Az otthonomban, az óvodában
állandóan babáztam, csak velük játszottam.
Édesanyám elmondása szerint kisiskolásként határoztam el, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek.
Tudtam, hogy gyermekek között szeretnék lenni, velük szeretnék foglalkozni.
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Ebben az elhatározásomban pedagógus
szüleim is támogattak, segítettek. Az óvónői
szakközépiskola elvégzését követően sikerült
óvodában elhelyezkednem. Az itt eltöltött egy
év megerősített abban, hogy jó helyen vagyok
óvodában. A gyerekek közvetlensége, őszinte szeretete megérintette a szívemet. Sokat tanultam tőlük
és a kolléganőimtől. A főiskolai évek alatt a gyerekekhez való vonzódásom csak növekedett.
A Jóisten irányításával, egy kolléganőm által
kerültem ide, az akkori Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodájába.
Hálás vagyok a Jóistennek azóta is, hogy itt dolgozhatok, most már egy nagy intézményben. Kitűnő
kollektívának lehetek a tagja, amelyben szeretetet, segítőkészséget, összetartást, a „jó ide tartozni” érzést érzek, az első pillanattól kezdve a
mai napig. Köszönöm, hogy itt lehetek!
Nagyné Ránics Piroska

Mézes reggeli az óvodában

Kett-pedagógia az oviban

A mézkampány keretein belül ellátogatott csoportunkba Dr. Sebők Péter méztermelő, akinek
nagylánya régi óvodásunk volt. Péter szívesen jár
vissza intézményünkbe, már az elmúlt évben is
több csoportban próbálta elmagyarázni az óvodás
korú gyermekeknek, hogy miért is fontos, hogy
óvjuk, védjük a méheket, melyek köztünk élnek.
Idén hozzánk, az Alma csoportba érkezett.
A gyerekek először kicsit visszahúzódóak voltak, de később már kíváncsian, érdeklődve ismerkedtek meg a számukra ismeretlen eszközökkel (védőruha, kaptár, méhviasz stb). Sok
új információval gazdagodtunk. Megtudhattuk, hogy nem kell félnünk a méhektől, mert
ők igen hasznos állatok, szorgalmasan gyűjtik
a virágport, és közben beporozzák a növényeket, és hogy nélkülük nem teremne egyetlen
egy gyümölcs sem. A hasznos ismertető végén
pedig kóstolhattunk finom akácmézet is, mely
nagyon ízlett a gyerekeknek.
Bukovicsné Simon Valéria

Az idei nevelési évben óvodánk pedagógusai
belső szakmai továbbképzésen vesznek részt.
Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára a Franz Kett pedagógia módszertanával, alapelveivel, pedagógiai, teológiai hátterével ismertet meg minket, hogy az óvodai
nevelésben ezt az új módszert is alkalmazni
tudjuk.
A pedagógiai módszer kidolgozója a nevéből
is kikövetkeztethető Franz Kett német reformpedagógus. Elmélete keresztény alapokon nyugszik, melyben a személyiség testi-lelki-szellemi
egysége valósul meg. A lényeg a tárgyak körben
való elhelyezése, közös kép elkészítése a földön, mely
a módszer leglátványosabb eleme. Minden gyermek a maga által elkészített képpel kapcsolódik
az egészhez. A Kett-módszer a pedagógus és a
gyermekek kreativitására épül.
A padlókép a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet, és
lehetőséget ad az elmélyült munkára. A színes,
látványos alkotások önmagukban is szépek,

„Legyen minden nap mézes nap!”
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és bátorításokban mondjuk el a gyermekeknek,
hogy miben ügyesek.
A továbbképzés alkalmain tapasztaltakat, tanultakat bevezettük a napi tevékenységeinkbe,
kipróbáltuk az élményt. Valóban élmény volt
nekünk pedagógusoknak is és a gyerekeknek is.
Nagyon nyitottak az újra, a játékra, az ismeretszerzésre, az alkotásra.
Rádulyné Dravetzky Andrea

2019. Január

Gyerekszáj
Óvó néni, mi lesz ma az ebéd? – Hagymás rostélyos. – Hagymás kastélyos?! (Csengő csoport)
A Halacska csoportban nem gulyásleves volt az
ebéd, hanem GÓLYÁS.🙂

RÓLUNK VAN SZÓ
de mögöttük nagyon tudatos valláspedagógiai
tartalom áll. Kett Istenben gyökerezőnek látja az
emberi élet kiindulópontját, tőle kapunk mindent, és
neki is tartozunk felelősséggel, hálával. Isten ad igazi
célt és értelmet az ember minden tevékenységének.
Emberképe is ebből adódóan keresztény. Az
ember a teremtés rendjébe illeszkedve gondját viseli a világnak, alkotó és megőrző feladata van. A nevelési elvekben tehát hangsúlyos
szerepet kap a kapcsolatok kialakítása, mely
hármas irányultságú: az ember szeretetkapcsolatban áll Istennel, embertársakkal és saját magával, ahogyan ezt a két nagy parancsolatban
Jézus is kéri tőlünk.
A módszer olyan eljárásokat alkalmaz,
amelyek elősegítik a csoport érzékenységének fejlesztését. Az érzékennyé tétel célja,
hogy a csoport könnyen ráhangolódjon a tartalomra.
A foglalkozás elején a titkos információ már
megjelenik letakarva vagy zárt kosárban, melyet körbe lehet adni, meg lehet érinteni. Megkérdezzük tőlük: „Mi lehet ez?”, „Mire emlékeztet titeket?” Az asszociálás és képzetalkotás során
a gyermek fantáziája elkezd dolgozni.
A játékok során a tapasztalatok elraktározódnak, és a gyermekek érzelmi repertoárjába
8

beépülnek. A történetek megjelenítése kiegészülhet a hangszerekkel, énekkel, zenével,
tánccal, melyek segítségével még élőbbé, intenzívebbé tehetők a pedagógiai folyamatok, tartalmak.
• A bevezető fázis célja a ráhangolódás, a megérkezés.
• A második lépés a találkozás ideje, a világ megismerése. A fázis célja egy, a természetből vagy egyéb
más élettérből származó tárgy minden érzékkel történő felfedezése.
• A harmadik rész az elmélyülés, az alkotás, az önkifejezés szakasza.
• Az utolsó rész az értelmezés szakasza, a szerzett élmények összefoglalása.
Például: minden gyermek kap egy „talentumcsomagot”. Ez a színes kendőbe csomagolt alkotóanyagot jelenti. A gyerekek először csak
megtapogatják a csomagot, majd megpróbálják
kitalálni, mi van benne, végül felfedezik, azaz
kinyitják. Minden gyermek alkot a kapott talentumaiból maga előtt egy képet. Az alkotás végén értékeljük az alkotásokat, jókívánságokban

Pályáztunk… Egy éves az EFOP
Egy éve már, hogy elindult az EFOP pályázatunk, elkészítettük Pedagógiai programunk módosítását,
digitális eszközöket, sportszereket, társasjátékokat, egyéb alapanyagokat tudtunk vásárolni, e
pályázati forrás adott támogatást a 3 tématerülethez tartozó programjaink megvalósításához.
1.

Kompetenciafejlesztés területén: újságszerkesztő szakkör, digitális újságszerkesztő szakkör, tanulásmódszertan szakkör
SNI-s és BTM-es gyerekeknek, tanulásmódszertan szakkör, kommunikáció és
stresszkezelő tréning osztályórák keretében, kommunikáció és konfliktuskezeléses tréning, vitanap, múzeumpedagógiai
foglalkozások, városismereti versenyek,
életvezetési osztályórák, életvezetési szak
kör, bűnmegelőző előadások.

2.

Problémamegoldás fejlesztése területén: táblás- és társasjáték szakkör minden évfolyamon, családi tábla- és társasjáték
projektnap, tábla- és társasjáték tábor,
napközis sakk- és táblajáték tábor.

3.

Lelki és testi egészségfejlesztés területén: fiúés lánynap a 6. évfolyamon, egészségnap, túraszakkör, családi nap, családi
zarándoklat, hittantábor, lelki napok a
3. és a 7. évfolyamon, filmklub, érzékenyítő órák.

Tantestületünk e programok megvalósításához
segítségként több továbbképzésen is részt vett nyáron és az ősz folyamán.
Mindezek mellett nagy öröm számunkra,
hogy kialakításra került egy diák pinceklub, melyet
nemsokára birtokba vehetnek a gyerekek.
Késmárki Tiborné
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Mit jelent nekünk a 7 szokás?
„A keresztény úton haladás egyik lehetséges eszköze, mely szabadon választható módszerekkel segíti az
önismeretet és a személyiség fejlődését, növeli a motivációt és támogatja a kiegyensúlyozott együttműködés kialakítását.”
Ezzel a gondolattal összegeztük a 7 szokás programot azon a továbbképzésen, melyet pályázati
keretek között iskolánk 38 pedagógusa végzett
el. A képzés során végigdolgoztuk az eredményes
pedagógus 7 szokását saját életünkre vetítve, valamint részt vettünk e program módszertani
képzésén is. Elkészült Életvezetés tanmenetünk
is, mely magában foglalja minden évfolyam havonta megtartott életvezetés óráinak tartalmát.
A programmal 4 évvel ezelőtt kezdtünk ismerkedni,
azóta apró lépésekben (1 szokás – 1 év) próbáltuk elmélyíteni osztályfőnöki és osztályórák keretein belül
is. A 7 szokás program szokásai segítséget adnak
a keresztény értékeinkre épülő személyiségfejlesztéshez. Első lépésben az egyén, a másoktól
és a körülményektől való függéstől eljut a személyes döntések, felelősségek vállalásáig, céljai
megfogalmazásáig és mindennapi teendőinek e
célok alá vetett beosztásáig. Második lépésben
az egészséges kapcsolatok fenntartásához megtanulja, hogyan kell bőségszemlélettel tekinteni
az életre, amelyben lehetőség van a másik ember
érdekeinek figyelembevétele mellett a saját érdekek megfelelő képviseletére; hogyan lehet jól
kommunikálni, meghallgatni először a másikat,
valamint arra, hogy hogyan tud közös, építő,
gondolkodásban együttműködni. Nem utolsósorban tudatosul, hogy az alább felsorolt szokásokat csak szellemileg, lelkileg, testileg és érzelmileg kiegyensúlyozottan lehet megvalósítani.
Hiszem, hogy kiegyensúlyozott, békés emberi életet
csak úgy lehet élni, hogy szakmai tevékenységeink mellett kapcsolatainkra (Istennel, a másik emberrel és önmagunkkal) nagy hangsúlyt fektetünk és folyamatosan
dolgozunk rajta. Kialakításában elengedhetetlenül
fontos a megfelelő önismeret, az önfegyelem, a
másik ember elfogadása, az együttgondolkodás és nem utolsósorban az Isten jelenlétébe
való helyezkedés. Katolikus intézmény révén ez
utóbbit nemcsak a hittanórákon, hanem számos
10

más lelki programon (szentmisék, lelki napok,
imaalkalmak, táborok, érzékenyítő programok,
gyűjtések), valamint a hiteles tanári munkán keresztül igyekszünk átadni. Az önmagunkkal és a másik emberrel való kapcsolatunk fejlesztésére nagyon jó
eszközt, életvezető lehetőséget kínált a 7 szokás program, ezért is tartottam fontosnak, hogy intézményünk
dolgozóival és diákjaival is megismertessem. A programmal a segítség lehetősége adott, elfogadásáról szabadon dönthetünk.
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6. szokás: Teremts szinergiát, azaz fogj össze
másokkal, hogy többet tudj elérni!
7. szokás: Élezd meg a fűrészt, azaz törekedj
egyensúlyra az életedben!
Sean Covey: A kiemelkedően eredményes fiatalok
7 szokása könyv alapján: Késmárki Tiborné

2019. Január

Megismerkedtünk azokkal az alapelvekkel, melyek
örökérvényűek és egyetemesek. Ezek többek között
a felelősségvállalás, a megbízhatóság, a döntésképesség, a kezdeményezés, az elköteleződés, a
céltudatosság, az önfegyelem, az igazságosság,
a tisztelet, a kölcsönös megértés, az empátia, a
bátorság, a kreativitás, az együttműködés, az
alázat, a megújulás, az egyensúly és a folyamatos fejlődés.
1. szokás: Légy proaktív!
Az első évben a személyes felelősségvállalás
szokását tanítottuk. Hogyan lehetünk proaktívak? Szabadon dönthetek, és én vagyok felelős
a saját boldogulásomért. Proaktívan viselkedem, amikor a cselekvés előtt gondolkozom,
a megoldásra koncentrálva, a helyzet javítása
érdekében. A befolyásolási körömre koncentrálva átalakító személlyé válhatok, ha a proaktív nyelvet használom. A rám ható külső ingerek és válasz között, a választás szabadságával
élve az alapelvekkel és a kívánt eredménnyel
összhangban döntök.

A 7 szokás segíti a fiatalokat (is) abban, hogy
• ők irányítsák az életüket, döntéseket hozzanak és vállalják a felelősséget;
• jobb legyen társaikkal és szüleikkel való
kapcsolatuk;
• bölcsebb döntéseket hozzanak;
• legyőzzék rossz szokásaikat;
• megfogalmazzák, hogy milyen értékekre,
célokra alapozzák az életüket;
• kevesebb idő alatt többet elvégezzenek;
• növekedjen a magabiztosságuk;
• elégedettek legyenek;
• megtalálják az egyensúlyt a tanulás,
a barátok és minden egyéb között.

2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni!
A második év fókusza a személyes jövőkép alkotás szokásának megismerését hozta. A cél az
életünkben a cselekvéseink irányát, az utunkat
határozza meg. „Ha rossz irányba tartasz, teljesen mindegy, milyen gyorsan mész.” (Stephen
R. Covey) Ha tudom előre, hová akarok eljutni,
akkor van célom. A 7 szokás fákra felkerültek a
gyerekek egyéni céljai is, amiket a tanulásban,
az iskolai életükben kitűztek maguk elé.

7 szokás

7 szokás az életvezetés órákon

1. szokás: Légy proaktív, azaz vállald a felelősséget
az életedért!
2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni, azaz határozd meg céljaidat!
3. szokás: Először a fontosat, azaz rangsorold
a tennivalóidat!
4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben, azaz törekedj
közös győzelemre!
5. szokás: Először érts, aztán értesd meg magad,
azaz figyelmesen hallgass, mielőtt beszélsz!

A belső továbbképzések és külső tréningek után
elkezdődött az életvezetés órákon a gyerekek
megismertetése a programmal. Hogyan válhatnak saját életük vezetőivé?
A szokásaink eredményessé tétele a „faültetéssel” kezdődött, aminek a gyökerei a jellemünket jelképezik, a lombja pedig a személyiségünket. Az életben kapott eredményeink
azon múlnak, amit teszünk. Ez pedig attól
függ, hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot.

3. szokás: Először a fontosat!
Az önszervezés szokását a harmadik évben
alapoztuk meg. Az először a fontosat! – azt jelentette, hogy heti tervet készítettünk, és a céljaink szerinti legfontosabb dolgokat helyeztük
először a táblázatba. Megismertük az időmátrixot: a fontos és nem fontos dolgokat, valamint
a sürgős és nem sürgős feladatokat. Az eredményesség negyedében – Q2-ben – a fontos és
nem sürgős proaktív tevékenységek találhatók:
fontos célok, kreatív gondolkodás, tervezés és
megelőzés, kapcsolatépítés, tanulás és fejlődés,
11
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valamint a megújulás. Meg kell tanulnunk a
nem fontos dolgok kiiktatását is: az elterelés és
az időpocsékolás tevékenységeit.
Az első három szokás a függés állapotából a
függetlenség felé juttat el, az egyéni győzelemtől a közös győzelemig. A kapcsolatainkban
meglévő bizalmi szintet a másik megértésével,
a tiszteletteljes magatartással, az ígéreteink
megtartásával, a távollévők iránti lojalitással,
az elvárások tisztázásával, a bocsánatkéréssel
és a megbocsátással növelhetjük.

Gyerekvélemények a 7 szokás órákról
1. o. – Mesélhetünk olyan dolgokról, amikről
máskor nem, és elmondhatjuk a véleményünket, gondolatainkat. Meséket hallgatunk, amikből tanulunk új dolgokat. Beszélhetünk az érzéseinkről.
2. o. – Célokat tűzünk ki magunk elé, és a hozzájuk vezető utat is megtervezzük – ez nagyon
jó! Sok játékos feladat van.
3. o – Olyanokról tanulunk, amikről eddig
nem gondolkodtam. Ha jól döntök, akkor jó a
következménye.
12
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4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben!
Ebben a tanévben a kölcsönös nyereség szokásához érkeztünk. Olyan megoldást keresünk,
ami mindkettőnknek jó. A bátorság és a figyelmesség segítenek abban, hogy magabiztosan
fogalmazzuk meg az ötleteinket, véleményünket, érzéseinket, igényeinket, és méltányoljuk
mások ötleteit és véleményét.
Helstáb Edit

Ha belesüt a nap a szemembe: választhatok,
hogy elhúzom a függönyt – proaktívan cselekszem – vagy nem látok.
Felelősséget vállalok a cselekedeteimért.
Megismerjük más országokban élő gyerekek
tanulási szokásait. Sokat játszunk és beszélgetünk.
4. o. – Sokat lehet belőle tanulni, például,
hogy bízzunk önmagunkban, értsük meg egymást. Először a tanulás, aztán a játék.
Nagyon jó, hogy segít gondolkodni, hogy hogyan érjük el a céljainkat. Játékos feladatokkal
és sok gondolkodással segítünk magunkon.
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5. o. – Megtanuljuk beosztani az időnket és
azt, hogy ne adjunk fel semmit. Arról is tanultunk, hogy mit tudunk befolyásolni és mit nem.
6. o. – Jókat kérdeznek, jók a feladatok, és megtanuljuk, mik a jó szokások és mik nem azok.
Segíthet az életben, nehéz helyzetekben, a
családunkban. Könnyebben tudunk döntéseket
hozni, mérlegelni a dolgokat, hogy mi mennyire fontos.

Mindenki másképp látja a dolgokat, ezért a
vitákat nem folytatni kell, hanem a másik szemével is átgondolni.
7. o. – A munkafüzetből oldunk meg feladatokat. A szituációs játékokban a saját élményeinket, helyzeteinket adjuk elő.
8. o. – Megbeszéljük az élet nagy dolgait, főleg
a problémákat, de találunk rá megoldásokat.

Pozitív fegyelmezés

az iskola életében, de osztályon belül is törekszünk arra, hogy mi felnőttek ne csináljunk
meg a gyerekek helyett semmi olyat, amit ők
maguk is képesek elvégezni. Ez remekül növeli
az önbizalmukat, valamint csapat – és közösségépítő ereje is van.
Egyszóval: csak pozitívan!
Viszlai-Nagy Eszter

Hogy micsoda?? Hogy kerül ez az egymásnak
teljesen ellentmondó két szó egy kifejezésbe??
A feloldhatatlan ellentétről egy nyári(!) továbbképzésen derült ki, hogy mégiscsak feloldható.
A pozitív fegyelmezés egy olyan látásmód, szemlélet vagy program – kinek hogy tetszik –, ami dicséret, jutalmazás és büntetés nélkül igyekszik nevelnioktatni a gyerekeket. Bátorítással, megértéssel,
odafordulással, közös döntéshozatallal, az erősségekre való összpontosítással próbál olyan
belső motivációt kialakítani a tanulókban,
ami elősegíti a testi-lelki-szellemi fejlődésüket.
A módszer nem csodaszer, és egyáltalán nem
működik egyik pillanatról a másikra, de ha a
diákokat már a kezdetektől fogva ebben a szellemben szocializáljuk, akkor az évek során szép
eredményeket érhetünk el.
A programnak megfelelően idén nem osztályszabályokat alkottunk, hanem olyan alapelveket fogalmaztunk meg közösen, amelyekhez
mindenki szeretné magát tartani a tanév során
– annak érdekében, hogy megfelelően tudjon
működni a tanórai munka. A pozitív fegyelmezés támogatja az önértékelés képességének fejlesztését, ezért erre is nagy hangsúlyt fektetünk
az órákon. A lehetőségekhez mérten a döntéshozatali folyamatba is bevonjuk a gyerekeket osztály-és tagozati szinten egyaránt. A közösségben való gondolkodás és az egyéni felelősségvállalás
is fontos szerepet játszik a bátorító, terelgető nevelési elveknek megfelelően – a Smiley csoport
pl. különösen hangsúlyos szerepet tölt be idén

Hittantábor
Eme történet Baranya megye egyik bájos falucskájában, Átán játszódik. Főszereplőink a
messze földön is ismert CNK tanulói és vakmerő pedagógusai: Guszti bácsi, Eszter néni, Betti
néni és Kinga néni.
Hőseink úgy határoztak, hogy a hittantábort a fent említett helyen tartják. Egy szép,
napsütéses nyári napon indultak útnak, hogy
eltöltsenek együtt 5 felejthetetlen napot. A hét
során úgy éltek, mint egy furcsa, ugyanakkor
nagyon szerethető nagy család 4 felnőttel és
30 csupaszív gyerkőccel. Mindenkinek megvolt
a maga sajátos humora, kedves mosolya és segítő
szándéka. Volt, aki mosogatott, volt, aki rendet
rakott, a tűzgyújtásban segédkezett vagy épp
a kézműves csapatot erősítette. Mi minden
történt? Készítettek egyenpólót, amit aztán
büszkén viseltek, miközben megküzdöttek a
MECSEXTRÉM kötélpálya akadályaival. A kalandparkban a próbatételekhez csatlakozott és
13
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erősítette a csapatot Attila atya is. A következő
napon Guszti bácsi egy hirtelen és elhamarkodott ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy megsüti a világ legfinomabb pizzáját. Ifjú tanítványai rögtön a segítségére siettek. Megkezdődtek
a munkálatok, de közben a csapat másik fele
sem henyélt. Egy komoly számháború során a
csata hevében megtapasztalták és megismerték,
milyen is az igazi elefántpuszi…Több-kevesebb sikerrel és a lelkesedés gyengülésével, de
végül elkészültek a pizzák. Hihetetlen, de ehetőek, sőt finomak lettek! Ha nem is készült el
a világ legfinomabb pizzája, azért a sütést mindenki évekig fogja emlegetni… A tábor további napjain sportolással vezették le szereplőink
a CNK-pizza okozta stresszt, készítettek hitfát
jó erős alappal, és megrajzolták Áta főutcáján a
8 boldogságot (a helyiek nagy örömére). Végül
eljött a várva várt strandnap Siklóson. Mindenki kipihente a hét, s talán az év fáradalmait, miközben a csúszda köridein igyekezett javítani.
A pénteki napon egy hálaadó szentmisével zárták a tábort, mely tele volt izgalommal, jókedvvel, humorral.
14
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Részemről hatalmas öröm volt, hogy ilyen gyermekekkel, kollégákkal és feltöltő pillanatokkal zárhattam le a 2017-2018-as tanévet! Köszönöm! 
Válóczi Kinga

Társasjátéktábor
Királyné Haász Nóra néni, a 7.b osztályfőnöke
Abaligetre szervezte meg a Ciszterci Nevelési
Központ első társasjátéktáborát 2018 júniusának utolsó hetében. Helyszíne az abaligeti Várhegy turistaszálló volt. Húsz körüli létszámmal,
távolsági busszal érkeztünk Abaligetre. Ebben
a táborban csak lányok voltak. Az első napon
mindjárt kipakoltunk négyágyas kis faházainkban, ahol négy éjszakát aludtunk.
Sokat sétáltunk, játszottunk közösségi játékokat: négy királyt, Activityt, székfoglalósat,
métát, Unót, Solót, Dixitet. Voltak nagyon jó programok: csónakázás az Aba
ligeti-tavon, strandolás.
Kirándultunk az orfűi tóhoz is, ott sárkányhajóztunk,
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és megnéztük az Orfűi Malommúzeumot. Többször
elmentünk fagyizni. Néha esős időnk volt, de
nagyrészt szép, meleg, napsütéses volt az időjárás. Esőben a közösségi csarnokban, gyertya
mellett pillecukrot is sütöttünk. A tanáraink
(Nóra néni, Jeani néni, Panni néni) kukoricát pattogtattak nekünk a mikróban. Közben
társasoztunk. Jó időben leültünk a kinti padra
beszélgetni. Az első este sötétben, az abaligeti
horgásztó partját bátorságpróbán jártuk körbe: lehetett menni páronként, de a legbátrabbak egyedül vágtak neki. Nóra néni a fák mögé
bújva ijesztgetett minket. Eleinte nem mindenki ismerte fel, az ,,áldozatok” ijedtükben
ordítottak egyet a meglepetéstől, de hamar
rájöttek, hogy valójában Nóra néni az, és jót
nevettek.
Az utolsó napon reggel megnéztük a gyönyörű cseppkőbarlangot. Ebéd után bepakoltunk,
és szálláshelyünket, a kis faházakat elhagyva
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felszálltunk egy pécsi távolsági buszra. Reméljük, hogy Nóra néni 2019-ben is megrendezi a társasjátéktábort, mert nagyon jól éreztük magunkat.
Koniorczyk Lilla (7.b)

Túratábor Sás-völgyben
Az előző heti meleg időjárást követően, az indulás reggelén kimondottan szeles, hideg napra
ébredtünk. A szülők a gyülekező alatt másról se
beszéltek, csak hogy hány réteg ruhát húzzunk
magunkra. De szerencsére mi ezt már nem nagyon hallottuk, mert azt lestük, hogy melyik
vonat lesz a miénk. 35-40 percet utaztunk egy
új, piros vonaton.
Ezt követően fél órát gyalogoltunk táskával a hátunkon. Megpillantottuk az üde zöld
15
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rét közepén a szállást. A főépület mellett 4
komposztáló WC volt, melytől eleinte kicsit
idegenkedtünk. A tábor felfedezése után elfogyasztottuk az otthonról hozott hideg élelmet. Délután az erdei tornapályán mentünk
végig. Mire visszaértünk, Ákos bácsi már várt
minket az óriás társasjátékával. Nemcsak jót
játszottunk, hanem a vésztakarékosságról is
sok mindent megtudtunk. A cserkészek segítettek meggyújtani a tüzet, a parázson pedig
mindenki megsütötte a vacsoráját. Takarodóig jót beszélgettünk. Judit néni reggelire friss
kalácsot hozott. A délelőtti kirándulás után
szomorúan vettük tudomásul, hogy elrepült a
táborozás két napja.
Köszönettel tartozunk Edit néninek, Judit néninek
és Betti néninek, hogy megszervezték a tábort és elkísértek bennünket Hetvehelyre, ahol sok érdekes élménnyel gazdagodhattunk!
Karsa Dorottya Nelli (6.a)
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városunk bizonyos nevezetességeit. Ekkor
döbbentünk rá, hogy milyen érdekes nevekkel is büszkélkedhet kedvenc városunk, ahol
élünk (például Tüskésrét, Barbakán, Remeterét)!
A hab a tortán persze az volt, amikor a verseny végén mindannyian a Mecsek Cukrászdában együtt fogyaszthattunk el egy finom
Mecsek(!) krémest.
Vidákné Mihádák Anetta
A városismereti verseny egy jó élmény volt számunkra.
A csoportos vetélkedőn szuper családias hangulat és sok érdekes feladat várt minket, amivel
tanáraink sokat dolgoztak, de egyáltalán nem
hiába. Nagyon örültünk, hogy a verseny után
volt lehetőségünk közösen egy finom sütemény
elfogyasztására a Mecsek Cukrászdában. Ös�szességében az a véleményünk, hogy jó lenne
több hasonló lehetőség! Esetleg azon változtatnánk, hogy a csoportokat mi választhassuk ki a
döntőben.
Rózsa Eszter és Nakhleh Stephany (8.a)

Városismereti verseny
Iskolánkban idén először rendeztünk városismereti
versenyt alsó és felső tagozaton egyaránt. A felsős tanulók egy elődöntőn mérhették össze tudásukat Pécs történelmével, nevezetességeivel
kapcsolatban. A totóban fogas kérdésnek bizonyult, hogy vajon mi is volt Pécs német neve
(Fünfkirchen), vagy melyik pécsi család nevéhez köthető az orgonakészítés (Angster).
Október elején rendeztük meg a második
fordulót a 7. és 8. osztályosok számára, amely
már vetélkedő formájában zajlott. 3 fős csapatokban, játékos formában kellett a gyerekeknek érdekes feladatokat megoldaniuk, így például a Pécsi Nemzeti Színház épületét kirakni
mozaikból, pécsi épületeket felismerni nem
megszokott szemszögből. Legnehezebb feladatnak a térképen található helyek felismerése bizonyult, a Középkori Egyetem elhelyezése igencsak megdolgoztatta a résztvevőket.
Végül pedig sokat derültek a csapattagok az
activity játékon, melyben el kellett mutogatni
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A 4.a osztályosok így emlékeztek vissza a várostörténeti vetélkedőre
Jó volt a film, és sok érdekességet láttunk a régi
Pécsről. Jó volt csapatban dolgozni, mert így
több dolgot tudtunk gyorsabban befejezni. Mivel nem volt nagy tétje, nem izgultunk annyira,
és nem volt akkora a nyomás. A kvízkérdés nagyon izgalmas volt, mert villámgyorsan kellett
válaszolni, hogy kapjunk pontot. A totóban az
volt a jó, hogy a kérdések nem voltak nehezek, de furfangosak voltak. (Gyimesi Norbert –
Hidvégi Benjámin)
Az igaz-hamis játék volt a legjobb, mert sokat
kellett hozzá futni. A kitalálós feladat is nagyon
jó volt, mert sok gondolkodást igényelt. A legeslegjobb az volt, hogy csapatban dolgozhattunk, és összeadtuk tudásunkat Pécsről. (Fükő
Marcell – Vén Petronella)

Jó lenne régen élni. Látni a régi dzsámit. Jó
lenne villamosozni. A kisfilm, a tárcsázás és a
névkeresés tetszett a legjobban. (Barka Rudolf –
Verebélyi Jávorka Apollónia)
Amikor odaértünk a „táborunkhoz”, várva
vártuk az első feladatot. Nagyon izgultunk, hogy
mi vár ránk. A totó tetszett a legjobban. A jó
válaszokért krisztogramokat kaptunk, mi 14-et
gyűjtöttünk. (Németh Luca – Weich-Vass Szonja)

Az volt benne a jó, hogy a tanárok örömmel
szervezték. Tetszett a titkos kód fejtése, és izgalmas volt a szobrok nevének kitalálása. Örültünk, hogy a tanárok ennyi szeretettel készítették nekünk. A jutalom is minden gyereknek
tetszett!
(Hegyi Emma - Zsember-Lónay Réka)

N E F ELEJTSD EL MÁRC I U S `1 -IG
B EDOBNI A 4 0. O LDALO N TALÁLHATÓ
JÁT ÉK M EG F EJT ÉS É T!
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J U BI LÁLÓ KO L L ÉGÁI N K
30 év gyerekek között
Amikor Eszter néni megkérdezte, volna-e kedvünk interjút csinálni Késmárki Ági nénivel, azonnal igent mondtuk. Elvégre nem mindenki
mondhatja el magáról, hogy szabadon faggatta
az igazgató nénit…
Gyerekkorában mivel töltötte a szabadidejét?
Szabadidőm viszonylag kevés volt, mert a
Sportiskolában, később a PMSC-nél kézilabdáztam, heti 4-6 edzéssel, hétvégén meccsekkel, utazással az országon belül. Ha mégis volt,
akkor szerettem zenét hallgatni, beszélgetni a
barátnőimmel, barátaimmal.
Szigorúak voltak a szülei?
A szüleim nem voltak szigorúak, igaz, jó tanuló
voltam, iskolába jártam, sportoltam, este tanultam, nem volt velem különösebb gond.
Mi volt a kedvenc tantárgya?
A kedvenc tantárgyam a matematika és a német volt, ennek ellenére biológia – testnevelés
tanár lettem, mert középiskolában orvosnak
készültem, és csak az utolsó évben jöttem rá,
hogy az orvosi pálya nem lesz nekem való, szívesebben lennék tanár. Így maradt a biológia és
a sport miatt a testnevelés. A nyelveket a mai
napig nagyon szeretem, sajnos kevés időm van
a gyakorlásra, a tanulásra.
Emlékszik olyan szabályra, amit be kellett tartani,
de nehéz volt?
18

Mindig mozgékony gyerek voltam, nyugodtan
megülni valahol mindig nehézséget okozott.
Kiskorában igazgató szeretett volna lenni,
vagy a sors hozta így?
Soha nem gondoltam rá, hogy igazgató szeretnék lenni, sokkal visszafogottabb fiatal voltam (bár a kézilabdában irányító pozícióban
játszottam🙂). A négy gyermekemmel otthon
töltött években az is kérdésessé vált számomra,
hogy tanárként fogok-e még dolgozni. A Jóistenre
bíztam a további munkámat, hogy oda állítson, ahol
szükség van rám. Véletlenül sem gondoltam akkor sem igazgatói feladatokra, de Ő komolyan
vette az imámat. Felkértek, és én ezek után elvállaltam.
Szeretne a mostani gyerekek helyében lenni?
Nem szeretnék újra gyerek lenni, ki vagyok békülve a korommal. Azt gondolom, hogy a mostani
gyerekek számára a világ sokkal több információt
kínál fel, ezért nehezebb kiigazodni ezekben, nehezebb ellene mondani a rossznak és újra és újra
a jó mellett dönteni, akár a barátok neheztelése
ellenére is. Ezért is tartom jónak és fontosnak, hogy
iskolánkban vannak hittanórák, családórák, életvezetés
órák, melyek útmutatást adnak a diákoknak az eligazodásban, elgondolkodtatnak, segítenek a jó és átgondolt
döntések meghozatalában, az életünkért, cselekedeteinkért való felelősségvállalásban.
Ön szerint miben kéne változnia a gyerekeknek?
Ha lenne varázspálcám, akkor a testi és szóbeli agressziót, zaklatást szüntetném meg, és
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érzékenyebbé tenném őket egymás megértésére, hogy itt az iskolában mindenki jól érezze
magát a közösségben, ne kelljen senkinek sem
szorongania a társaitól. Tudom, hogy ez ilyen
módon nem lehetséges, ezért igyekszünk ebben is segítséget nyújtani előadások, foglalkozások, a már említett órák keretein belül,
egyéni odafigyeléssel, szakemberek bevonásával a bántalmazottaknak és a zaklatóknak
egyaránt.
Mi a különbség a mostani és a 30 évvel ezelőtti
iskola között?
A leglátványosabb különbség talán számomra az, hogy most az iskola valóban második
otthona a gyerekeknek. Az idejük nagy részét itt töltik, zenével, szakkörökkel, sporttal,
kézműveskedéssel, társasjátékkal – ki mit választ Annak idején tanítás után nagyon sokan
hazamentek, mert közel laktak az iskolához,
nem volt ilyen gazdag délutáni élet. Most a családok sokkal jobban kapcsolódnak az iskolához, sokkal több közös programra hívjuk őket,
mint annak idején. A tanítási módszerek sem
voltak ilyen sokszínűek, a szemléltetés sem projektorral történt, hanem pálcával a faliképen,
ha volt egyáltalán.
Nagy a felelősség az iskoláért?
Igen, úgy érzem, hogy elég nagy. Eleve a 4 intézményegység különböző jogszabályainak
figyelemmel kísérése, a változó oktatási törvények, az épület, a közel 140 dolgozó munkája,
körülményei és a rengeteg ellátandó gyermek,
tanuló mindennapi nevelése-oktatása, biztonsága valóban nagy kihívás minden nap számomra.
Ha választhatna, melyik évbe menne vissza?
Ha a fiatalságomra tekintek, akkor 1984-be
mennék vissza. Sikeresen leérettségiztem, felvettek arra a főiskolára, ahova a hivatásomat
éreztem, a sportban is sikereket értem el, fiatalként felkerültem a felnőtt női PMSC kézilabda
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csapatba, és nem utolsósorban, abban az évben
ismerkedtem össze a férjemmel.
Ha a CNK éveire tekintek, akkor a 20082009-es tanévet emelném ki, mely sok újdonságot hozott. Akkor még osztályfőnöke voltam
egy számomra nagyon kedves osztálynak, sok
hagyományteremtő programot alakítottunk ki
intézményegységenként és intézményi szinten
is. Nagyon jó volt megélni a közös gondolkodás, alkotás örömét, valamint a kollégáktól is sok támogatást
kaptam, azoktól is, akik ismeretlenül egy kicsit tartottak tőlem a kezdetekben.
Csák Olga, Molnár Lili és Reisz Henrietta (6.a)

Helstáb Edit tanító néni is ünnepel
30 év – SZERETET – elfogadás – élmény – öröm
– kihívás – megoldás – együttműködés – HIT
– újratervezés – kooperatív – mozgás – zene –
tehetséggondozás – olvasás – angol – CSALÁD
– GYEREKEK – barátok – természet – változás
– tanulás – síelés – túrázás – bátorítás – lehetőségek – KÖZÖSSÉG – tisztelet – csend – 30 szó
Helstáb Edit

25 éve a pályán

Weiling Janka (6.a) és Hosszú Csilla (6.a)
gondolatébresztő beszélgetése Fáy Timi
nénivel
Mi az első, ami eszembe jut az elmúlt 25 évről? A legelső: rengeteg mosoly, amit kaptam a tanítványaimtól
és a sok-sok név, ami cikázik a fejemben. Aztán
ha egy kicsit a matektanár előjön belőlem, és
számolok, akkor egy szám: 15000. Ennyi tanítási óra áll mögöttem, legalábbis nagyságrendileg.
A pályámat a Magyarszéki Általános Iskolában kezdtem közvetlenül a diploma megszerzése után. Kicsi, családias intézmény volt.
Évfolyamonként egy osztálynyi diákkal és egy
12-14 fős tantestülettel. Pontosan olyan volt ott
az ISKOLA, amilyennek elképzeltem, amikor
megfogalmazódott bennem, hogy tanár leszek.
19
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Majd édesanyaként szerettem volna közelebb
lenni a gyermekeimhez, ezért igyekeztem itt a
városban elhelyezkedni, ahová a családom köt.
2005 szeptemberétől dolgozom a Szent Margit
Iskolában, a CNK-ban. Itt kaptam meg az első
osztályomat, és találkoztam az osztályfőnökséggel. Idén pedig már a 4. osztályommal fogok
ballagni. Hihetetlenül gyorsan elrepültek ezek
az évek.
Milyen tanácsot adnék tanítványaimnak tanulmányi munkájukhoz? Szerintem egyszerű a képlet. SZORGALOM és RENDSZERES TANULÁS. A kitartó és folyamatos munka nekem bevált. Eljött egy pont a
tanulmányaimban, amikor azt éreztem, bármit
képes vagyok megtanulni. A matematika és
kémia szak elvégzéséhez nagyon sokat kellett

Inez néni is 25 éve tanítja a gyerekeket
Miért lettem tanár?
Anyukám tanítónő volt, apukám mérnök-tanár, és óvodás koromban eldöntöttem, hogy én
is ezt csinálom majd, tanár leszek. Ezenkívül
mindig hozzám fordultak az osztálytársaim,
csoporttársaim, ha valamit nem értettek, én
pedig mindig is nagyon szerettem valakinek elmagyarázni valamit, jó érzés ma is tudni, hogy
ezzel segítek. És hogy miért matek-ének szakos
lettem? A zene a mindenem, így az ének szak a
nulladik pillanatban egyértelmű volt számomra; a matekot gimnáziumi matektanárom szerettette meg velem.
Mai fejjel tudom, hogy elsősorban a gyerekek
miatt választottam ezt a hivatást. Mindegyikük
egy külön világ, külön személyiség. A legfontosabb, hogy mindegyikük lelkéhez megtaláljam
a kulcsot. Rengeteg öröm van a tanításban,
amikor a különböző gyerekeknek kell átadnom
a tudásomat. Közben ők is tanítanak engem
– magamról, magukról, a világról. Szeretem
tudni azt is, hogy jól csinálok-e valamit. Tanítás közben azonnal visszajelzést kapok erről.
Ez azért jó, mert így tudok változtatni, ha kell.
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tanulnom. Sok időt és energiát kellett rászánnom. Nagyszerű érzés a képes vagyok rá! Kívánom
mindenkinek ezt a tapasztalást!
Miért fontos a jó iskolai teljesítmény? A jó iskolai teljesítmény hatalom. Hatalmad ad a diák
kezébe az álmai megvalósításához. Megsokszorozza a lehetőségek számát, amikor választás
elé kell állni, hogy hogyan és merre tovább.
Nagy örömet jelent, ha az élet bármely területén jól boldoguló volt tanítvánnyal találkozom
a boltban, mert ő az eladó, az orvosi rendelőben, mert ő az orvos, az utcán, ahol kézen fogva vezeti gyermekét… Miről ismerem meg? Arról
a kapott mosolyról, amit tőle őrzök, és ami mindig
megmarad nekem.

A folyamatos megújulás lehetőségét is szeretem
a tanításban. Új módszereket ismerhetek meg
állandóan, és azokat ki is próbálhatom a gyerekekkel közösen. Így izgalmasabbá tehetők a
mindennapok. És: a változatosság gyönyörködtet – mondják. Az is fantasztikus a tanárságban,
hogy nincs két egyforma nap, két egyforma óra sem.
Mindegyik más.
Mi volt más 25 éve?
25 évvel ezelőtt csak krétás tábla volt, amit
nagyon szerettem. És az írásvetítőt is jó dolognak tartottam. Papíralapon működött minden, a napló, az ellenőrző. Szerettem szépen
írni a naplóba. Akkoriban csak 5-6 órája volt
minden felsősnek. És heti 2 énekórája, heti 5
matekórája. Nyugisabb volt minden – valahogy kibírtuk kompetenciamérés és felvételi
nélkül. Énekórákon bakelitlemezről hallgattuk a zenehallgatási anyagot, még sokáig csak
lemezjátszó állt rendelkezésre az iskolákban.
Sokkal több idővel rendelkeztek a gyerekek.
Pont most számoltuk ki a fiaimmal, hogy egy
hatodikos diáknak 6-7 órával kevesebb órája volt egy
héten az iskolában 25 éve.
Mi a legszebb élményem a pályán?
Amikor egy felsős kamaszfiú anyunak szólított, és a többiek nem nevették ki.
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Mi a legnehezebb pedagógusként?
Azt vallom, hogy a szülők és én, mi együtt vagyunk a gyerekekért. A szülői támogatás hiánya
rossz nekem, és rossz a gyerekeknek is.
Mire tanított meg ez a munka?
A tanítás arra tanított meg engem, hogy csak
akkor tudok valamit, ha csinálom. Gyakorlatias
ember lévén nagyon „profilba vágó” a hivatásom: a diplomám csak belépő volt a pedagógushivatás szentélyébe, tanárrá a gyakorlat alapján

lettem. A tanításban pedig Antoine de SaintExupéry gondolata az iránymutató számomra:
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy
a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz
a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
Porvayné Buzás Inez

A rossz hír az, hogy az idő repül,
a jó az, hogy te vagy a pilóta

megjeleníteni különböző adatokat, miképpen
működik igazából egy számítógép. Mindig
motiváltak a kihívások, hogyan lehet egy problémát megoldani. A kutatás és megismerés vágya
hajtott. Azért szeretem a munkámat, mert sok kihívást hordoz, gondolkodásra késztet, és motivál, hogy
egyre jobban megismerjem a szakmát. Ez egy olyan
foglalkozás, amit sosem lehet teljesen kiismerni, mert évről évre egyre újabb technika jelenik
meg, ami sok újdonságot hoz magával. Emiatt
egy életen át tartó tanulás ajándékát hordozza.
A jó pap is holtig tanul… A másik szakmámat
tekintve hittanár is vagyok, amely nagyon sokat
adott abban, hogy a személyiségem fejlődjön,
hogy jobbá váljak és hiteles legyek. Ebben a
személyes istenkapcsolatom segített, ami által
boldog és kiegyensúlyozott embernek érzem
magam. Ez is egy életen át tartó folyamat, amit
mindig tanulni kell és soha nem szabad elhagyni. Mind a két szakmám alázatra tanít, mert
sokszor szembesülök azzal, hogy mi mindent
nem tudok. Ha nem tudunk valamit, az nem
tudatlanság, azonban, ha csak színleljük a tudást, na az tudatlanság.
Jó érzés visszatekinteni, mi minden történt
e röpke idő alatt az életemben, amiért hálás
vagyok Istennek, szüleimnek, testvéreimnek,
feleségemnek, négy gyermekemnek, barátaimnak és mindenkinek, akivel csak találkoztam.
A rossz hír az, hogy az idő repül, a jó az, hogy
te vagy a pilóta.

Sokunkat egy-egy meleg, meghitt érzés tölt el,
amikor felcsendül Máté Péter dala: „Múlnak a
gyermekévek, nincs visszaút”. Az idő egy pillanat alatt elillant; mint fehér maci a ködben, úgy
telt el ez a 25 év is. Mindig voltak célok, melyeket
kitűztem magam elé, és minden akadálynál megküzdöttem az éppen szembejövő nehézségekkel. A legnagyobb nehézségek legritkábban a munkával voltak,
sokkal inkább önmagam legyőzésével. Ha igazán
komolyan vesszük a hivatásunkat, akkor mindig ez lesz a legnehezebb feladat.
Orvosi műszerészként kezdtem pályafutásomat Budapesten, majd a kötelező katonaság
után kerültem le Pécsre, mert jelentkeztem a
pálos rendbe. Ez idő alatt végeztem el a teológiát, amikor istenkapcsolatom és önismeretem
is egyre jobb lett, de rájöttem, hogy a rendi élet
nem az én életutam. Ekkor álltam neki a számítógép-programozásnak, ami mindig is nagyon
érdekelt. 14 éves lehettem, amikor először megjelentek a személyi számítógépek. ZX Spektrum32, majd jött a Comodor64 – ezek voltak
a csúcsgépek, amelyeket Basic nyelven lehetett
programozni. Egyszerű játékokat lehetett rajtuk készíteni és játszani, illetve már kezdetleges
szövegszerkesztők is voltak hozzájuk. A 32-es
és 64-es szám a memória nagyságát mutatta,
amit Kbyte-ban mérnek. Ma már igen viccesen
hangzik, mert egy pár oldalas Word fájl is alig
fér bele. Szóval régóta érdekelt, miként lehet

Mózes Endre
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Kovács Máté a nyáron egy pályázaton is részt vett…

VELÜNK TÖRTÉNT
IS KO LAI M I N D EN NAPO K
Új kollégánk bemutatkozása
Kanizsai Péter László vagyok, volt ciszter diák,
jelenlegi ciszter tanár. 2013-ban végeztem a
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában
néprajz tagozaton. A tanulmányaim folytatása
során talán nem is sodródhattam volna mes�szebb a tagozattól, ugyanis 2013-ban felvételt
nyertem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karára, hogy ott fizika-informatika szakos tanárrá válhassak.
Sokan kérdezik, miért választottam ezt a
pályát, mikor döntöttem így. Sok osztálytársammal és barátommal ellentétben nekem
egyértelmű volt a pályaválasztás. Ebben sokat
segített a családi hátterem, ugyanis a dédnagyapámig visszamenőleg minden generációban
volt, aki ezt a pályát választotta. Amikor lehetőségem volt rá, hogy idejöjjek tanítani informatikát, két okból is szívesen vállaltam: egyrészt
fontosnak tartom az informatika tanítását, kellő megismerését, illetve megkedveltetését. Az
informatika hasznos lehet, de természetesen
csak módjával; törekszem arra, hogy minél értékesebb és minél több tudást adjak át. Másrészt
így ismét része lehetek a #ciszterfeeling-nek. Nagy
hatással volt rám a gimnáziumi környezet, és a
mai napig meghatározó számomra.
Az életem másik fele a zene, ezt is főleg a
családi háttérnek, illetve a Nagy Lajos Gimnáziumnak, azon belül Bergics Lajosnak köszönhetem, így vagyok immár negyedik éve a Zengő
együttes nagybőgőse. Emellett egy kevésbé profi, de annál lelkesebb amerikai népzene együttes, a Pannongrass tagja.
Remélem, az elkövetkező években a többi
osztállyal is személyesen megismerkedhetek,
de addig is, GO-GO 6th graders!
Kanizsai Péter (aka: Péter bácsi, Peti bá’, Kratos bá’)
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Winner’s Games
Ha valaki kezébe vette az augusztus 28-ai Nők
Lapját, és elolvasta a Győzni Fogunk! című cikket, a következő szöveggel találkozhatott:
„(…) Ezentúl másképp nézek Sacira. Tisztelettel. Ahogy Kovács Mátéra is. A 13 éves sráccal a
meccs előtt beszélgetek. Mutatja a vágást hátul
a koponyáján, onnan vettek ki egy daganatot.
Ha lehajtotta a fejét, elszédült és elesett. Így jöttek rá, hogy baj van. Novemberben műtötték,
a betegséget azóta mintha elfújták volna. Majd
meglátom, futásban is indulni fog. És valóban.
Máté fél óra elteltével ott fut a rekortánon. Egy
orosz fiú ugyan elhúz mellette, de Máté is hajt

2019. Január

erősen. Végül ezüstérmet nyer, miközben mi,
drukkerek rekedtre kiabáljuk magunkat.”
És hogy miért is cikkeztek Mátéról egy országos magazinban? Erről beszéljen ő maga:
Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány segítségével eljutottam Moszkvába a
Győztesek Versenyére. Ezen a versenyen 13 ország
gyerekei vettek részt, köztük 24 magyar gyerek. Az
olimpián több sportág közül lehetett választani, én
a futás, lövészet és az asztalitenisz sportokban versenyeztem. Ezek közül a futásban értem el eredményt, ezüstérmes lettem a korosztályomban.
Számomra nagyon nagy öröm volt felállni a
dobogóra.
Nagyon nagy és szép város Moszkva, mindezt láthattuk egy éjszakai hajókirándulás alkalmával is a Moszkva folyóról. Sok kedves
kísérőt ismerhettem meg, és rengeteg barátot
szereztem.
Hálás vagyok Istennek és az alapítványnak,
hogy részese lehettem ennek az utazásnak.
Kovács Máté (7.b)

Nyáron a fiúnk, Máté osztályfőnöke (Királyné Haász Nóra) által tudomásunkra jutott egy
pályázati lehetőség, melyet a K&H Bank hirdetett meg az idén 15 éves Gyógyvarázs program
évfordulója alkalmából. Az érvényes pályázat
érdekében egy 150 szóból álló levelet kellett
beküldeni a pályázatban részt vevő fórumok
egyikén, Gyermekem varázslatos gyógyulásának története címmel. A nyertes pályázatokat
egy óriásmacival és a pályázatban megjelölt
kórháznak 1 millió forintos műszertámogatással jutalmazták.
Felcsillant a remény, hogy talán tudnánk segíteni
mi is a történetünk által annak az intézménynek, ahol
mindent megtettek Mátéért, és fáradhatatlanul dolgoznak a gyerekek gyógyulásának sikeréért.
A Fanny magazinhoz küldtük el levelünket,
és a továbbiakat a Jóistenre bíztuk. Augusztus
31-én jött az email, hogy a hat nyertes pályázat
egyike a mienk, amit kitörő örömmel fogadtunk,
és boldogsággal töltött el, hogy eszköz lehettünk
Isten kezében. Megható pillanatokat élhettünk
át az ünnepélyes átadó során a Heim Pál Gyermekkórházban, ahol a Pécsi Gyermek
klinika
képviseletében érkező orvosok átvették a nyereményt, amiből egy genetikai betegség kiszűrésére alkalmas verejtékanalizátort vásárolhattak. Az
ő örömüket látva még nagyobb hála töltötte el a
szívünket, hogy egy kicsit hozzájárulhattunk egy
korszerű műszer megvételéhez, mely segítséget
nyújthat a betegséggel küzdő gyerekeknek az
egészséges napok visszahozatalához.
Kovácsné Csíki Annamária

Részese lenni a csodának – önkéntesként a Bátor Táborban
Van egy hely, ahol életeket változtatunk. A Bátor Táborban súlyosan beteg gyerekek kaphatják vissza gyerekkorukat az élményterápia segítségével. A táborozók
a játékos kihívásokkal szembenézve kiléphetnek
komfortzónájukból, kitágíthatják határaikat és
sikerélményekhez juthatnak. Mindez növeli
23

CiNKe

Velünk történt

2019. Január

CiNKe

Velünk történt

Interjú Adri nénivel, aki három év
után visszatért hozzánk
Milyen érzés volt 3 év után újra belépni az iskolába?
Nagyon izgalmas. Vártam már, hogy taníthassak. Furcsa volt látni, hogy akik kicsik voltak,
amikor elmentem, azok most már nagyok, felsősök.
Változott-e valami az iskolában ez alatt a 3 év alatt?
Sok az új ember a tantestületben és a gyerekek
közt is. Három évvel ezelőtt rengeteg program,
feladat várt pedagógusra és diákra egyaránt. Ez
most sincs másképp.
Mi a legemlékezetesebb dolog, ami történt Önnel
a 3 év alatt?

önbizalmukat és erőt ad, mely segíti a gyógyu
lást, a nehézségekkel való megküzdést.
Én először családtagként kerültem kapcsolatba a Bátor Táborral, és már az első élményem
meghatározó volt: máig emlékszem, hogy a
testvérem mennyire kivirulva szaladt felénk,
mikor érte mentünk a táborba. Közvetlen
közelről tapasztalhattam rajta a tábor hatását.
Évekkel később, 2015 telére érett meg bennem az
elhatározás, hogy magam is szeretnék önkéntesként bekapcsolódni a Bátor Tábor munkájába, így jelentkeztem, és abban az évben voltam
először nyári turnusban, kézműves cimbiként
(a gyerekeket táboroztató önkénteseket cimborának, cimbinek nevezzük a táborban). Ezután
nem volt kérdés számomra, hogy ide vissza szeretnék térni (idén nyáron voltam kilencedszer).
A tábor önkéntesként is óriási élmény: amellett, hogy
segíteni megyünk, az időnket, energiánkat, figyelmünket adjuk, mi is rengeteget gazdagodunk. Kilépünk a
megszokott kereteinkből – korábban például nem
gondoltam volna, hogy jelmezbe öltözve természettudományos kísérleteket fogok levezetni –,
24

és sokat tanulunk magunkról, egymástól és a táborozóktól is. Fantasztikus dolognak érzem, hogy
részese lehetek azoknak a pillanatoknak, amikor a
táborozók a kalandok során leküzdik a félelmeiket, az akadályokat, és megmutatják, hogy milyen
bátorságra és mi mindenre képesek – önállóan és
csapatban is, a kortársaikkal. Egy-egy turnus után
mindig fáradtan, de teljesen feltöltődve térek vis�sza a hétköznapokba, és sokáig erőt tudok meríteni ebből.
Akit érdekel a lehetőség és segíteni szeretne:
önkéntesnek 20 éves kortól lehet jelentkezni a
weboldalon található további információk segítségével (https://batortabor.hu/onkentesseg/
tabori-onkentesseg/), illetve van mód jótékony
sportolói tevékenység végzésére is (https://
elmenykulonitmeny.hu/).
Ez a hely az én életemet is megváltoztatta.
Hálás vagyok érte, hogy része lehetek ennek a
közösségnek, és hozzájárulhatok valami jóhoz,
amiben hiszek.
Oszoli Borbála

Nehéz erre válaszolni, mert sok-sok különleges élményben volt része a családunknak.
Mégis, ha ki kellene emelnem egyet, akkor
az egyik lányunk házasságkötését említeném.
Négy gyermekünk közül ő az első, aki megházasodott.
Elmesélné egy érdekes külföldi élményét?
Természetesen. Az elmúlt időszakban évente
kétszer külföldön tartott konferencián vettünk
részt. Szinte minden alkalommal, amikor útnak
indultunk, megszólalt a telefon, s a ránk bízott
fiatalok valamelyike próbált segítséget, útmutatást kérni tőlünk. Volt, aki biciklis baleset, volt,
aki vakbélgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás,
s felsorolni is nehéz lenne, milyen „vészhelyzet”
miatt próbált elérni minket. Sok-sok izgalomban volt részünk!
Miért szeret tanítani?
Jó látni, hogy a gyerekek élvezettel tanulják,
szeretik azt, amit én is olyan nagyon szeretek:
az angol nyelvet, kultúrát.
Csák Olga, Molnár Lili, Reisz Henrietta (6.a)
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A Kikötő
Havonta egyszer nagy örömmel sietek a „Kikötőbe”,
mert tudom, hogy ott az élet viharai között, legalább
egyetlen órára megpihenhetek, feltöltődhetek, erőt
meríthetek és adhatok. Igen, adhatok! Hiszen
nem csak az a nagyszerű ezekben az összejövetelekben, hogy mi kaphatunk: jó szót, imádságot, együttérzést, kedvességet, egy mosolyt,
segítő kezet vagy pusztán a másik jelenlétét, hanem érezhetjük, ránk is mekkora szükség van,
még a legkisebb láncszemekre is. Gondoljunk
csak bele, a hajókötél legapróbb rostja is ugyanúgy tartja a hajót, érzékeli a legborzasztóbb
viharokat vagy a szívet melengető napsütést…
A Kikötőbe, egy kedves, összeszokott (tanári, nevelői)
közösségbe igazán megpihenni jöhet a megfáradt hajós, és szellemi táplálékkal töltődhet fel. Mindenkit
bátorítani tudok a részvételre, mert valóban:
„Uram, jó nekünk itt lenni!”
Benkéné Szijj Noémi

Sakk az iskolában – tapasztalatok
A sakk a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. Észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátíttatja el a
tanulási folyamathoz szükséges gondolkodást.
Módszertanilag gazdagon használható lehetőséget rejt magában. Előző tanévekben tapasztaltam, mennyire hatékonynak bizonyult
a tanulóim belső motivációjának növelésében.
A közösségépítés és személyiségfejlesztés területein bizonyított hatékonysága mellett fontos
eszköznek, módszernek tartom a tanulási képességek fejlesztésében. A fentiek ismeretében
vezettem be tanulócsoportomban a programot.
A napközi tematikus tervéhez kapcsolódott,
annak szerves része volt. Az első két évben fokozatosan vezetjük át a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe a mozgásigényük kielégítésével, a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék fejlesztésével,
a koncentráció képességének megalapozásával.
25
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Mintákat adunk az ismeretszerzés, a feladat- és
problémamegoldáshoz.
Ezek ismeretében választottam ezt a programot a délutáni napközis foglalkozások idejére.
Kivételes oktatási eszköznek tartom. Mindenekelőtt az értelmi képességekre hat jótékonyan,
megalapozva a tanulók egyéni tanulási módszereit, szokásait. Azonban nem szeretném figyelmen kívül hagyni nevelő és fejlesztő erejét, személyiségformáló hatását. A program
kidolgozása tantárgyi koncentrációval történt,

a tantárgyakhoz kötődő ismeretanyagot, fejlesztést komplex készségfejlesztéssel terveztem. Egy
adott tanítási egység tantárgyi tartalmához igazodtam. (A magyar nyelv és irodalom, illetve a
matematika tantárgyakhoz kötöttem a téma foglalkozásait.) A tanulás tartalmi elemeit tervezem
erősíteni, begyakoroltatni, kombinálni. Célom a
folyamatos gyakorlással önbizalmukat, kedvüket
erősíteni, megtartani a tanuláshoz. Jelenleg első
évfolyamon használjuk a programot.
Szilágyi Csilla

Rumini

legyen a fő attrakció, milyen darabbal álljunk
ki év végén közel 200 gyerek elé… Sorra vettem
a klasszikusokat: Lázár Ervin, Janikovszky Éva,
Csukás István stb. Valahogy nem passzolt hozzájuk egyik szerző sem. Miért nem adjátok elő
a Ruminit? – kérdezte egyik nap Noémi néni a
könyvtárban. A Ruminit??? Az több kötetnyi regény!
Hogy állítsam azt színpadra? Azután eszembe jutott,
hogy amikor a gyerekeim még óvodásak voltak, és esténként a Ruminit olvastam fel nekik,

Még tavaly történt…
Amikor elballagott a színjátszós csapatom, nagyon szomorú voltam. Azt gondoltam, soha
többet nem lesz még egy olyan ügyes csoportom. Aztán összeállt az új „társulat”, és újra hinni
kezdtem. Lelkes gyerekek, mindenre fogékonyak, minden új ötlet tetszik nekik, jó lesz velük dolgozni! Már csak azt kellett kitalálni, mi
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nos akkor egyszer véletlenül egy dramatizált
Ruminit vettem ki a könyvtárból. A Rumini
Ferrit-szigeten ugyanis megjelent párbeszédes,
előadható változatban is. Anno persze, esti mesének alkalmatlan volt, de most milyen jól jött!
Már csak meg kellett szereznem valahonnan.
Szerencsére Kriszti néninek volt otthon egy példány, így a próbák hamarosan elkezdődhettek.
És elkezdődött a versenyfutás is az idővel. Minden decemberben ugyanis a színjátszó csoporttal ellátogatunk egy olyan óvodába, ahova csupacsupa hátrányos helyzetű kisgyerek jár. Nemcsak
csokit meg mandarint, játékot és ruhát szoktunk
nekik vinni ajándékba, hanem színdarabot is. De
a Rumini csak nem akart összeállni… December 6-án aztán bepréseltük a kocsiba a díszletet (egy akkora kartonhajót, hogy akár azon is
utazhatott volna valaki), a szereplőknek már
csak a kisbuszban jutott hely. A kis ovisok tátott
szájjal nézték az előadást, sosem láttak még matróz
egereket! Én meg csak súgtam, mutogattam a

háttérben, irányítottam a kis tengerészeimet,
és arra gondoltam, hogy ahhoz képest, hogy ez
az első közös munkánk, nem is olyan rossz! De
úgy döntöttünk, hogy lesz ez még ennél sokkal
jobb is! Úgyhogy kibővítettük és meghosszabbítottuk a jeleneteket, és fél évig (!) próbáltunk.
És próbáltunk és próbáltunk. Május végén aztán
minden készen állt a majdnem félórásra bővült
műsorhoz. Ancsa néni osztálya, az akkori 3.b is
épp a Ruminit olvasta, kölcsön is adták a közösen készített Szélkirálynőjüket, egy polipot meg
egy sárkányt, így a díszletünk már nem csak a
kartonhajóból állt, igazi tengerjárós hangulatot
tudtunk varázsolni a tornatermi előadáshoz.
A kis egérkéim pedig olyan sikert arattak, hogy
az idei tanévben többen jelentkeztek a színjátszó
szakkörre, mint valaha. Idén is maradunk a rágcsálók témakörénél, de most nem egerek, hanem
mókusok leszünk. Májusban várunk mindenkit szeretettel Misi mókus kalandjaival!
Viszlai-Nagy Eszter

A tavalyi tanévben az olvasás-, rajz- és technikaóráinkat átszőtte Berg Judit Rumini című regénye.
Belevetettük magunkat az egérhajósok életébe,
izgalmas kalandjaikat nagy lelkesedéssel éltük
át. Sokat játszottunk, hatalmas hajót építettünk,
kincskereső túrára indultunk Máriagyűdre, és
még diafilmet is készítettünk.
A gyerekek így emlékeztek erre:

A két elemet szigetelőszalaggal ragasztottuk
össze. Ezután spatulákkal fedtük be a hajót.
A fedélzetre parafát ragasztottunk. Jöhetett a
festés! A fedélzetre két árbócot ragasztottunk.
Még ágyúk is voltak! Csoda, hogy Ancsa néni
ilyet kitalált! A végeredmény nagyon szép lett.
Nézd meg te is a könyvtárban!
Jaczó Zoltán

Először csak olvastuk a Ruminit, aztán Ancsa
néni kitalálta, hogy elkészítjük a makettet a
regényhez. El is kezdtük, de nem tudtuk, hogy
ilyen kemény munka lesz.
A fiúk csinálták a hajót, a lányok az egereket,
a nyolc karú polipot, a sárkányt és a szigeteket.
Utána sorba kaptuk a leveleket Ruminitől a
különféle kalandjairól és csínytevéseiről.
Kiss Luca

Rumini hajója

A hajó teste hatalmas kartondobozból készült,
az orra pedig egy kicsit vékonyabb kartonból.
26
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Kirándulás Rumini nyomában
Az egész úgy kezdődött, hogy Máriagyűdön
gyülekeztünk. Ott kiderült, hogy varázslatos
módon Ancsa néni postaládájába Rumini levele került. Azt írta, hogy meg kell keresnünk
egy ládát, amibe régen még a varázseszközöket
rejtette el. Rumini még térképet is küldött ehhez. Azt mutatta, hogy meg kell keresnünk egy
nagy fát, és onnan 10 lépésnyire találjuk a kincset. De nem találtuk. Ancsa néni azt mondta,
lehet, hogy ásnunk kell. Igaza volt. Elkezdtünk
ásni, és megtaláltuk. Benne volt mindenféle

Rumini diafilmen
A 4.b osztály az előző tanév második félévében
Berg Judit Rumini című regényét dolgozta fel.
A tanító néni – titoktartási eskü mellett – arra
ösztönözte a gyerekeket, hogy fejezetről fejezetre együtt haladjanak a könyvvel, senki ne legyen előrébb a történet olvasásában. Az osztály
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varázseszköz. Némító kenőcs, vascsöppentő,
láthatatlanná tévő kalap, térképrajzoló, öregítő
szirup. Belenéztem egy távcsőbe, és Rumini integetett a távolban.
Még egy levelet is találtunk, amiben az volt,
hogy még egy ládát kell keresnünk, amiben
arany van. Ezt az égtájak alapján kellett megtalálnunk. Sokat ástunk, de megérte, mert csokipénz
volt benne.
Ezután még sütögettünk és sokat játszottunk.
Délután jókedvűen és szerencsésen hazaérkeztünk.
Karsa Brigitta

tartotta magát az esküjéhez, így mindig izgalommal várták, hogy hogyan halad a sztori az
egyes fejezetekben.
Az iskolában mindeközben egy műhelymunka is folyt, a gyerekek szorgosan készítették a
regény szereplőit és a regényben szereplő tárgyakat, amit a tanév végén ki is állítottak, így az
egész iskola megtekinthette a remekműveket.
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A következő tanév első szülői értekezletén
Ancsa néni levetítette nekünk is a gyerekek által az év folyamán – titokban – elkészített diafilmet, ami nagy meglepetést okozott, és örömteli
szülői könnyeket csalt ki. Jó volt látni Rumini
történetének rögzített jeleneteit, és hallani az
egyes diakockák alatt a gyermekeink hangját.
A zenei aláfestés – amit Ancsa néni választott
ki – pedig nagyon találó volt.
Számunkra örömteli és hihetetlen volt, hogy
a tanító néni ilyen egyedi alkotást hozott ki a
gyerekekből, erősítve bennük az olvasás szeretetét, a kreativitást és nem utolsósorban a közösségi szellemet.
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Most mutasd meg!
A 4.b osztály ősszel tornaversenyt szervezett,
ahol mindenki megmutathatta, hogy mit tud.
Én is jelentkeztem rá, mert nagyon szeretek

Osztálykirándulás Rumini nyomában
A 4.b osztály tanulói családos kiránduláson
vettek részt tavaly Máriagyűdön. A gyerekek
számára meglepetés volt, hogy Ancsa néni
kincskereséssel készült a Rumini című regény
párhuzamára. A kincseket előző nap Léna apukája rejtette el.
A gyerekek meglepődve és kíváncsian vágtak
neki az erdei útnak, ami a máriagyűdi templomtól indult. Az egyes feladatok útközben
kerültek elő, ahogy a gyerekek a kincses térkép
alapján haladtak pontról pontra. A játékos feladatok és a próbák mellett fel sem tűnt, hogy
meredek, keskeny utakon kellett a gyerekeknek
és a szülőknek eljutniuk a kincses térképen jelzett helyig, az erdészházig.
A gyerekek, amilyen nehezen találták meg
a kincsesládákat, annál nagyobb örömmel fedezték fel benne Rumini kincseit és a csokiízű
„aranypénzeket”.
Ezt követően közös sütögetéssel, játékkal, jó
hangulatban fejeződött be az egynapos kaland.
A kiránduláson a gyerekek kis kalózként élhették át Ruminiék „kincskereső kalandját”, amiről
a tanévben olvastak. A közös túra jó alkalom
volt a gyerekeknek, hogy közösen, együtt gondolkodva elérjék céljukat, amiben a szülők is
aktív résztvevők voltak.
Lőrinc Anita

tornázni. Volt a versenyen táncos gyakorlat is,
az egyik csapat pedig ördögbottal táncolt. Mindenki nagyon lelkesen vett részt a versenyen.
Nagyon tetszett, hogy minden produkcióban
a jót keresték, vagyis nem voltak helyezések,
hanem mindenki dicsérő szavakat tartalmazó
oklevelet kapott. Köszönjük a lehetőséget Ráhel
néninek!
Ekman Dóra (3.a)

Az iskola falain kívül is sok időt
töltünk együtt…
A szeptemberi tanulmányi kirándulás alkalmával a
hatodik évfolyamosok a budapesti Hadtörténeti Múzeumba és a Mátyás-templomba, míg a
nyolcadikosok a Parlamentbe és a Terror Házába látogattak el. A látottak-hallottak alapján
összeállítottak egy kérdéssort, amire ők már
tudják a választ. És te?

6. osztály

Milyen hivatalos nevei vannak még a Mátyástemplomnak?
Hányszor építették újra a templomot?
29
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Hogyan találták meg a Mária-szobrot?
Mikor és miért kellett három nap alatt átalakítani az egész templomot?
A revolver töltényében higany található?
Miből készül a visszarúgó íj?
Mi volt az első fegyver, amit használtak?
Mik vannak kiállítva a Hadtörténeti Múzeum
előtt?

A legjobban a régi fegyveres bemutató tetszett:
nagyon izgalmas volt. Ezután körbesétáltuk a
várfalat is, majd szabad játék következett. A lányok inkább beszélgettek, amíg a fiúk egy jót
fociztak, végül készítettünk több csoportképet
is. A képek mindig emlékeztetni fognak minket
erre a vidám, közös kirándulásra.
Rózsa Lili (5.b)

8. osztály

Szigetváron a leglátványosabb dolog a vár.
Ahogy a város neve is mondja: Sziget-vár.
A második a dzsámi, ez is gyönyörű, hasonlít
a pécsire. A kupola nagyon szép. Vannak török
díszítései, de nem olyan törökös, a védőszent
pedig Szent Rókus. A templom előtt egy Szent
Rókus- szobor áll, alatta pedig egy szökőkút.
A Török ház egy törökök által épített ház, az
oszmán hódoltság idején épült, eredeti könyvek vannak benne, a pincében pedig régi török
tárgyak vannak, felül a házban található a török
családok életmódja. Összefoglalva: Nagyon tetszett a kirándulás, és köszönjük mindenkinek!
Horváth Vince (5.b)

Milyen magas a Parlament kupolája?
Hogyan cserélik a kupolacsillár égőit?
A Parlamentben hány lépcső vezet a főbejárattól a koronáig?
Hányan őrzik a koronázási jelvényeket?
Milyen típusú tank van kiállítva a Terror Házában?
Miben áll a tank?
Kiknek állítottak emlékművet ezzel az intézménnyel?
Milyen nehéz volt egy sertészsírjegy?

Szigetvári osztálykirándulás
Egy hűvös szeptemberi reggelen indultunk
el Szigetvárra kirándulni. Még nagyon korán
volt, amikor az állomáson találkoztunk. Ekkor még szinte félálomban voltunk. Később,
a vonatút során hamar felélénkültünk, és vidáman beszélgettünk egymással. Szigetváron
először megnéztük a templomot, aztán a várba mentünk. A várlátogatás igazán nagy élmény volt, sokat tanultam belőle a régi időkről.
30

A 3.b osztály megnézte,
milyen az őszi Balaton
Fogtunk halat! Kerestünk kagylókat a Balatonban. Etettünk kacsákat. Buszoztunk, és közben
néztük a Vissza a jövőbe című filmet. Nagyon
jó volt! (Fürtös Imola)
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Nagyon jó volt, amikor jót fagyiztunk a Domival,
Adrival, Julcsival, Dórival. Jó volt a várnál lenni
és pogácsát enni. (Iván Boróka)
Betti néni fotózott, és jó pózokba álltam be. Jót
buszoztam, kedves volt a buszsofőr. És jó volt
minden. Tévéztünk a buszon, és mikrofonba
beszélhettünk. (Weich-Vass Lujza)
Szuper volt a pontyfogás és a kagylószedés. Buli
buszban nagyon jó utazni. Buli majom is volt.
(Kollár Ferenc)
Balatonon a Hajni mamája sütött palacsintát.
Szedtünk kagylót és fagyiztunk. (Gangel Lúcia)

Gyárlátogatás
Reggel az osztállyal elmentünk a buszmegállóba. Nagyon meleg volt. Felszálltunk a járműre,
és egészen a Harman Professional cégig utaztunk.
Mikor beléptünk az ajtón, levettük a ruháinkat, és felhúztunk egy köpenyt és a cipőnkre
egy nejlont.
Először a múzeumot csodáltunk meg, ahol
láttunk rengeteg mixer pultot és egy méregdrága mikrofont. Beléptünk a gyárba, ahol rengeteg ember és gép dolgozott. Aztán elérkeztünk
az óriás hangszórókhoz, amiket 70 méter távolság után is ugyanúgy lehet hallani, mint 5
méterről.
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Ezt követően a lámpák gyártását figyeltük
meg. Több állomáson készültek, és mindig
hozzátettek egy kicsit, a kezdettől egészen a csomagolásig. Mikor elkészültek, következett a
tesztszoba, ahol a lámpákat tesztelték. Mindenféle mintákat vetítettek a falra. Utána egy olyan
helyre mentünk, ahol a lámpákat irányíthattuk. Találkoztunk egy olyan szerkezettel, hogy
folyt lefelé a víz, megvilágították fénnyel, és
olyan volt, mintha felfelé menne. Elérkeztünk
a raktárhoz, ahol volt egy lift, és be kellett ütni,
hogy melyik szintről hozza le az alkatrészeket,
és máris kihozta azt a polcot. Ezt követően az
alacsony raktár következett, ahol kaptunk egy
kulcstartót ajándékba. Utána a magas raktár
jött, ami 15 méter magas volt. Egy targoncával
lehetett ott közlekedni, és amikor már a legfelső
szinten volt a szerkezet, kicsit ingott.
Kimentünk a gyárból, és egy ligetes részen
játszottunk, utána pedig visszabuszoztunk egészen az iskoláig.
Magyar Márk (4.c)

Kirándulás Szlovákiába

A hetedik évfolyam – kiegészülve néhány nyolcadikos tanulóval – októberben négy napot töltött
a Felvidéken.
Nagyon örültem, amikor tavaly megtudtam,
hogy iskolánk elnyerte a Határtalanul elnevezésű pályázatot. A mi sulink hetedik osztályos
tanulói és néhányan a nyolcadik évfolyamból
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Szlovákia magyarlakta területeire juthattak
el. Idegenvezetőnk, Ági néni sokat mesélt az
ország gazdasági, földrajzi, politikai helyzetéről, nyelvéről, ételeiről, de még a rajzfilmjeiről is szó esett. Minket olyan helyekre vittek,
amelyek régen Magyarországhoz tartoztak, és
egyes városokban még most is nagy számban
élnek magyarok. Az itteniek érdekes tájszólással beszélik a magyar nyelvet. Nekem nagyon
furcsa volt. Kokava Línián, a hegyekben lettünk elszállásolva. A bőséges és finom reggelik
után innen indultunk el, hogy meglátogassuk
a tervezett helyeket. Mindenhol fénykép készült rólunk. Láthattuk a malonyai botanikus
kertet. Ellátogattunk a régi magyar bányavárosokba (Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya), ahol valamikor aranyat és ezüstöt bányásztak és pénzt vertek. Régen biztos
pezsgett itt az élet, de most elég szomorkás és
unalmas hangulata volt a városkáknak. S bár
szépek voltak, én nem szeretnék ott élni. Láttuk a gyönyörű bajmóci várkastélyt, alatta a
barlanggal, a füleki várat és az Andrássy-kastélyt és parkját. Furcsa érzés volt a régi épületek
falai közt sétálva érezni a múltat, a történelmet, az
elmúlást. A kastélyok helyiségei olyan tökéletesen
voltak berendezve, hogy az ember elveszítette az
időérzékét. A múltban és a jelenben voltunk egyszerre. A harmadik napi programunk viszont a jelenről szólt. Ellátogattunk egy magyar nyelvű
általános iskolába Bátkára. Miután az igazgatóhelyettes a suli könyvtárában bemutatta az
iskolát, lemehettünk az udvarra barátkozni
az itteni gyerekekkel… Jó volt este visszamenni a szállásra csocsózni, pingpongozni, biliárdozni, bulizni egymással és a tanárokkal. Napsütésben és melegben telt a kirándulás minden
perce, a negyedik napon elbúcsúztunk Szlovákia ezerszínű erdőitől. Irány a Barbakán! Irány
haza!
Reali Bonifacio (8.a)
(…) Az alagsorban volt egy kis helyiség, ahol
lehetett tévézni, zenét hallgatni, és a sarokban
egy kisebb bár helyezkedett el. Itt meg tudtuk
kóstolnia a helyi italokat, chipseket és cukrokat. Találkoztunk sok érdekes cukorral, mint
32
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például egy világító nyalókával. A legkedveltebb
a helyi ital, a Kofala lett. Ez egy olyan népszerű
ital ott, mint nálunk a Coca-Cola. Szénsavas és
több ízben kapható: van citromos és dinnyés is.
Ócsai Borbála (7.b)
Szerintem életem legemlékezetesebb és legszebb élményében volt részem. Utolsó előtti
napon derült ki, hogy mehetek. Nem bántam
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PE T RA N ÉN I KÖ N Y VAJÁN LÓJA
Kedves Gyerekek!
Olvasni jó! Az olvasás segítségével olyan kalandokat élhetsz át, olyan rejtélyeket oldhatsz meg,
olyan történeteket élhetsz át, amikre máshogy
nem lenne lehetőséged. Egy könyvet mindenhova magaddal vihetsz, és ha van 10 perced, máris
elrepülhetsz egy másik világba. Próbáld ki, hamar rá lehet szokni! És soha nem merül le! 

Kedves Szülők, Kollégák!
meg azok után, amiket átéltem ott, kivéve a korán kelést. Már az odaút is csodaszép volt a felkelő
nappal, ami átvilágított a felhőkön. Ahogy átléptük a szlovák határt, szinte azonnal erdőkkel
lettünk körülvéve. Nagyon sok erdővel. Mivel
már jócskán elkezdődött az ősz, a fák leveleinek színei annyira különlegesek voltak, hogy
azt festékből sem lehetne kikeverni.
Varga Judit (8.c)
(…) Már csak azt vettük észre, hogy a Felvidék
hegyei között kanyargunk, kedves kis hazánkat
hátrahagyva. Látva a nagy, monstrum hegyeket,
olyan kicsinek, gyengének éreztük magunkat! Hos�szú órák elteltével - az első állomásunk kapuja
elé érve - a gyönyörű malonyai arborétumot
tekintettük meg. A kaput elhagyva szemünk
elé tárult a gyönyörű látvány, amelyet a sok és
különleges növény nyújtott. Körbebarangolva
láttuk a világ különböző pontjairól származó legszebb és legérdekesebb virágokat, fákat,
bokrokat. Ez a kirándulás mindenki számára
egy életre szóló élmény volt.
Imre Luca (7.b)
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Olvasni jó! Ha ezt meg tudjuk mutatni a gyerekeinknek, mérhetetlen ajándékot adunk nekik. Azzal, hogy megszeretik az olvasást, javul
a szövegértésük, bővül a szókincsük, megtanulnak elmélyülni egy dologban és nem utolsósorban csodálatos kalandokat élhetnek át!
Biztatom Önöket, hogy olvassanak! Olvassanak
együtt, hogy az olvasás közös élmény legyen!
Olvassanak Önök is, hogy gyermekük lássa:
olvasni jó program! És olvassanak kortárs gyerekirodalmat, mert ez az, ami nekik szól, ami
az ő nyelvükön íródott, ami megadhatja azt az
„aha-élményt”, ami miatt érdeklődéssel fogják
levenni a polcról a következő könyvet is. Ha
bárkinek tudok segíteni a választásban, bátran
keressenek engem!
Tyukászné Kerekes Petra

Könyvek az alsó tagozat számára
A Kocsonyakirályfi

Szegedi Katalin meséje egy királylányról, aki
imádott enni és jókat főzni. A hasánál jobban
csak az apját szerette, szinte bármit megtett

volna érte. Csak egy valamit nem. Az öreg király mindenáron férjhez akarta adni a lányát,
de neki esze ágában sem volt férjhez menni.

A csapat 1000 veszély közt

Remek csatár vagy, király a pályán – csak sajnos nem az egyetlen a csapatodban. Párizsba
készültök egy fontos bajnokságra, és úgy tűnik,
neked a kispadon a helyed. Mit teszel? Igyekszel
meggyőzni az edzőt, hogy mégis a kezdőcsapatban a helyed? Vagy inkább sportszerűtlen
eszközökhöz folyamodsz? Az Idődetektívek sikerszerzőjének, Fabian Lenknek végre magyarul is elolvashatod az új kamaszsorozatát!

A fürdők réme

Nyulász Péter, aki nemrég nálunk járt, Ritter
Ottóval közösen úgy határozott, hogy minden
magyar kutyafajta megérdemel egy könyvet.
Így ebben a történetben csak magyar ebek nyomoznak.

Ahány király, annyi mese

Hallottatok már például a hiphiphurrá királyról? Na és arról a királyról, aki mindent kékre
festetett? Ugye, hogy nem! A kötetből megismerhetitek őket, sőt, azt is megtudhatjátok,
hogy vajon talált-e megfelelő helyet rengeteg
könyvének a könyvgyűjtő király, kivel csatázik
az ellenség nélküli király vagy kell-e spenótot
ennie egy uralkodónak.

Majdnem egy tucat királylány

Borzas Füzike, Fürtös Bodza, Erdei Szamóca,
Sáfrányos Szeklice – néhányan e kötet szereplői
közül. Ők és társaik igazi vidám, cserfes, rakoncátlan királylányok, akik körül mindig történik
valami izgalmas!
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Alsó-felső tagozatosoknak
Helka

Különös események zavarják meg a Balaton
északi partjának nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnepre készül:
Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám hősünk unja a
felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe
szamócázni…

Mészöly Ágnes: Hanga és Várkony 1. – Hanga és
a lényegrablók

A Hanga és Várkony regényekben a klasszikus
ifjúsági kalandregények és a krimi legjobb,
legnemesebb hagyományai elevenednek meg.
A két főhősnek dupla rejtélyt kell megfejteni:
mi okozza az iskolában levő természetellenes
nagy hőséget és a gyerekek kedvenc tárgyainak
elértéktelenedését.

Ez egy ilyen nap

Reggel felkelnek, iskolába mennek, délután
hazamennek, játszanak a gépen, este lefekszenek. Azt gondolnánk, minden tízéves gyerekkel
pontosan ugyanazok a dolgok történnek minden nap. Csakhogy ebben a könyvben tizenkét
olyan gyerek meséli el egy napját, akik különben sosem találkoznának. Van, aki egy tanyán,
lovak között él és van, aki egy város lakótelepén. Van, aki saját medencében úszkál, van,
akinél nincs villany.

Felső tagozatosoknak
Lipták Ildikó: Nyári nyomozás

Gondolkodtál már azon, hogy milyen rejtélyek
felderítésével bíznál meg egy magándetektívet?
És miket nyomoznál ki te, ha ahhoz támadna
kedved? Hogyan látnál hozzá, ha úgy éreznéd,
épp a szeretteid hallgatnak el valamit? A tizenegy éves Bálint lehet, hogy nem a legegyszerűbb
utat választja… De nem csoda, hiszen épp most
fordult fel fenekestül minden, ami az életében
eddig biztonságosnak tűnt.
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Wéber Anikó: Az osztály vesztese

Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook oldalára: esetlen alak minion
jelmezben, felette a falra írt felirat: Az osztály
vesztese! Az osztályfőnök tombol, a diákok
gyanakodva méregetik egymást. Tettesnek se jó
lenni, de áldozatnak még rosszabb. Több gyerek életét ismerjük meg mindenestül, miközben velük izguljuk és szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a feleltetéseken át a
napköziig.

Mészöly Ágnes: Egy másmilyen nap

Zsófi színdarabokban játszik, Misi zongorista,
és szerte a világon koncerteket ad. Zsolti tornász, Kata arra tette fel az életét, hogy sakkozó
legyen. Bence leukémiás, és gyakran jár kezelésekre, Laci a híres Gyermekkórusban énekel.
A nagy sikerű Ez egy ilyen nap című könyv folytatása, ezúttal olyan, tizenéves gyerekek igazi
történetével, akiknek valamiért különleges az
életük.

CiNKe

Visszatekintő

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

A könyv verses meseregény, verselésében és
hangütésében a klasszikus verses regényeket
idézi, a történet viszont kalandos, modern tündérmese. Többnyire gyermeki témákon mereng
el a mesélő - hogy csúfolták gyerekkorában,
vagy milyen az ideális gombfocikapu.

Kollár Árpád: Milyen madár

A kötetben egyaránt olvashatunk lírai hangvételű vagy halandzsaverseket és mondókákat, a
kötött versformáktól a szabad rímekig.

Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa

Mind tudjuk: „este jó, este jó”, és emlékszünk,
hogy ,,nagy bánata van a cinegemadárnak”. Egy
vers kezdődhet így: „Volt egyszer egy iciri-piciri házacska”, és aztán véget érhet ezzel: „aludj
el szépen, kis Balázs”. Sőt, gazdagabbak leszünk
egy Állatkerti útmutatóval is. Az ilyen ,,örökzöld” verseket szinte mind megtaláljuk ebben a
régi-új válogatásban.
Forrás: internet

VISSZATEKINTŐ
VO LT EGYSZ ER EGY MAGYARSÁG PROJ E KT
Magyarság projekt 2018

Versek mindenkinek
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A tavalyi évet egy kétnapos projekttel, benne rengeteg érdekes programmal zártuk. A gyerekek

többek között választhattak fafaragást, gyufakészítést, rétessütést, részt vehettek kártyaés bűvöskockaversenyen, kipróbálhatták a
barantát, készíthettek virágot kukoricacsuhéból,

Állatságok

Tóth Krisztina játékos kedvből és sok-sok humorral született versei nemcsak gyerekeknek,
hanem a nyelvi leleményeket nagyra értékelő
felnőtteknek is szólnak.

A londoni mackók

A 2003-ban megjelent és Év Gyerekkönyve díjat
nyert verseskötet bővített kiadása Takács Mari
illusztrációival szintén Tóth Krisztina műve. 4
éves kortól ajánlott. 2013-ban elnyerte a Szép
Könyv Díjat is.

Egerek könyve - Nagycsaládi egerészeti
verseskönyv

Kovács András Ferenc egerészeti verseskönyvében minden korosztály megtalálja a neki való
egeres verset.
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megismerhették a magyar kutyafajtákat és a
szentjeinket, fűzhettek gyöngyöt, játszhattak
népi játékokat vagy épp lazulhattak a teaházban.
Fél év távlatából így emlékeznek tanulóink erre
a két napra:
Hatodikosok véleménye:
Programokban gazdag volt a két nap, nagyon
tetszett a „Magyarország szeretlek” vetélkedő.
Jó, hogy a barantán kipróbálhattuk a fegyvereket is, és szép volt, ahogy Rudi anyukája citerázott.
Nekem nagyon tetszett a kétnapos projekt,
mert ötletes és vicces volt, tele sok jó programmal, mint például a gyufakészítés. Remélem,
idén is lesz.
Nyolcadikosok mondták:
Nagyon jó volt az a két nap. Összehozta a

társaságot. Inez néninél segítettem a karkötőkészítésben. A rétessütéshez későn érkeztem,
de így is csinálhattam sütit, amit végül meg is
ehettem.
Nekem nagyon tetszett a kopjafakészítés és a
karkötőfűzés.
Nagyon jó volt, nekem Gábor bácsi programja volt a kedvencem a kutyákról.
Nagyon tetszett, hogy sok programon részt
tudtunk venni és nem lehetett unatkozni.
A programok izgalmasak és érdekesek voltak.
Jó volt ez a két nap, mert sokat megtudtam
az országomról, a kultúránkról, a hagyományainkról.
A csuhévirág még megvan.
Tóthné Häring Mónika

Néptánc régen és ma

(remélem ). Elképzeltem egy ilyen beszélgetést egy korotokbeli diákkal és egy felnőttel, aki
jártas ebben a témában, esetleg még élt is abban
a korban, amikor ezek a hagyományok még
mindennaposak voltak. Ez a beszélgetés akár
így is történhetne:

Bizonyára titeket is többször kérdeznek arról, milyen az iskola, milyen óráitok vannak,
hogyan zajlanak ezek a foglalkozások. Előbbutóbb biztosan szóba keveredik a néptánc is
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Te jársz néptáncra?
Ja, igen. Heti egyszer van egy héten, órarendi óra.
Tanteremben?
Igen, a tornateremben szokott lenni.
És tényleg táncoltok?
Háát, igen. Két lépés jobbra, aztán két lépés balra.
Meg Virág néni tanított egy dalt is. Édesanyám rózsafája, vagy hogy kezdődik. Valami boszorkány is van
benne. Aztán meg játszunk, sokat. Majd kicsöngetnek,
és folytatódik olvasásórával a nap.
Nahát… Érdekes, régen teljesen másként zajlottak ezek a játékok, táncok.
De ez nem játék! Ez tanóra.
Jó, jó! Akkor most egy kicsit üljünk le, és beszélgessünk! Mesélek a régi világról. Kezdhetném úgy, hogy egy messzi-messzi galaxisban,
de nem lenne valós. Nem kell olyan messze
mennünk. Évtizedekkel ezelőtt még ezek a
játékok olyan megszokottak voltak, akár csak
ma a foci, a kidobó, a csúszdázás vagy a focis kártya. Akkoriban a gyerekek elmentek a
faluvégre, és játszottak sötétedésig. Az volt a
jel, hogy haza kell menniük, mert a vacsora
várja őket. Minden játéknak volt valamilyen
szerepe, jelentése. Ezekkel a játékokkal alapozták meg későbbi táncukat is. Csak hogy
egy-két ismertebbet is említsek, a mondókázásokkal ritmusérzékük lett egyre jobb, a
későbbi párválasztós játékoknál meg kezdték
már tanulgatni, milyen egy páros tánc. Bár a
leányok csúfolódtak a legényekkel, a legények
pedig a leányokkal, ez így volt rendjén. Jókat
nevetgéltek egymással. Érthető, hogy ha ma
meghallod azt a szót, hogy néptánc, akkor az
óra jut az eszedbe vagy a tanár néni/tanár bácsi, aki tartja, meg kell fognod a másik kezét,
ütemre lépni, tapsolni, énekelni kell, népzenére kell egy-két lépést járnod, de nem volt ez
mindig így. A régi világban a tánc, amit ma
már néptáncnak nevezünk, általában spontán
alakult ki, kivéve, ha nem egy szervezett esemény volt, például egy bál. Az emberek azért
táncoltak, mert jókedvük volt, vidámak voltak. Vagy kitáncolták, kiénekelték magukból
az épp aktuális érzésüket, például szerelemre
találtak vagy elvesztették azt, bánatuk volt,
örömük volt, vagy megünnepelték az aktuális
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eseményt, mint menyegző, keresztelő, aratás, szüret. Dalra fakadtak, s a talpalávalót a
zenekar húzta. A különböző tájegységeknek
különböző táncaik vannak. Például másképp
táncolják a csárdást a Rábaközben, mint Somogyban vagy az Erdély területén található
Mezőségben. A ruháik is különbözőek voltak,
valahol több alsószoknyát hordtak, valahol kevesebbet, s a nők szoknyája hosszabb is volt, de
egy dologban egységesek voltak: a nők mindig
szoknyában jártak, a férfiak pedig nadrágban.
Ünnepekkor a legszebb, legdíszesebb ruhájukat öltötték fel. Ebbe a vasárnap is beletartozott, hiszen az az Úr napja, ünnepnap. Apropó,
ünnepnap, képzeld el, hogy némely ünnephez, időszakhoz különböző dramatikus tánchagyományok is
társultak, ami azt jelentette, hogy különböző eszközökkel előadtak valamilyen jelenetet, ami kapcsolódott az adott időszakhoz, eseményhez. Például az
egész országban hagyomány volt az ún. bőgő
temetés. Ezt a farsangi időszak végén játszották el, a bőgő jelképezte a farsangi időszakot, a
mulatozás, vigadalom időszakát. A bőgőt egy
kendővel letakarták, ami azt jelentette, hogy
most már ennek vége, kezdődik a nagyböjti
időszak, az elcsendesedés időszaka, amikor
készülünk a húsvétra. Ebben a böjti időszakban nem volt bál, mulatság, nem táncoltak,
nem zenéltek. Ám érdekes, hogy a fiatalabb
lányok, asszonyok ún. karikázókat jártak, amit
általában a templomudvarban tartottak, egy
nagy körben álltak, egyszerűbb lépéseket táncoltak, közben pedig énekeltek. Ez nem minősült táncnak, mulatozásnak. Sok éneket, karikázót is gyűjtöttek a kutatók. Mikor véget ért a
nagyböjt, s meglocsolták vödör számra hideg
vízzel a lányokat, hogy el ne hervadjanak (nem
parfümmel ám!), kezdődött újra a vígság ideje. A legények külön is ropták a zenekar előtt
versenyezve egymással, ki tud több figurát kijárni, ki tud a leányoknak jobban imponálni
ezzel. Ezt úgy hívták, legényes. A fiatalok ellesték az idősebbektől a lépéseiket, figuráikat,
majd mindenki a saját egyénére szabta. Úgy
járta, ahogy neki jólesett, ahogy neki tetszett.
Ez aztán az igazán szép kihívás manapság,
megtanulni egy-egy ilyet, hidd el nekem!
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Hát, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen volt régen!
Azt hiszem, megkérdezem a nagyszüleimet, tudnak-e
erről mesélni nekem.
Jól teszed, kérdezd csak! Ők sokat tudnak
mesélni erről a világról, ezeket pedig őriznünk
kell, mert csak így maradnak meg hagyományaink, ha mi is tovább tudjuk adni gyermekeinknek!
Zsoldos-Elek Virág

a magyar királyok koronázó palástja. 1031-ben készült Veszprémben, feltételezhetően Szent Imre
herceg koronázására. Magyar hölgyek készítették az arany-, selyem- és fémszállal dúsan
hímzett selyembrokát palástot. Vannak öltések
a paláston, melyeknek magyar öltés a neve.
A magyar népi hímzésnek megvannak az általános
sajátosságai. Mégis az egyes tájegységeknek különbözőképpen alakult ki a hímzésvilága. Más az alapanyag,
a fonal, az öltéstechnika, a színezés, mások a minták.
Három, talán a legismertebb település hímzésvilágáról néhány jellemző vonás:

Kalocsai hímzés

használatos a hat főszín két árnyalatban, a leveleket középen lehet felezni, s a zöld kétféle
árnyalatával hímezni. A népi hímzések sokszínűsége, gazdag motívumvilága a magyar emberek lelkét,
érzéseit tükrözik vissza. Ez az örökségünk, megbecsülnünk, ápolnunk kötelességünk! Hiszen a hagyomány
arra való, hogy visszavezesse az embert önmagához!
Illésné Székely Erzsébet

A magyar hímzés

Buzsáki hímzés

A magyar autósport hősei

mire is képes. Az én nagy kedvencem egészen
pici koromtól kezdve a rali volt. Olyan családban
születtem, ahol mindig is nagy népszerűségnek
örvendtek a technikai sportok. Nagypapám
gyakran vitte ki édesapámat kisfiúként a pécsi
salakmotoros futamokra, ahogy bátyámat és
engem pedig apukám szállított közelebbi vagy
akár az ország másik végében lévő versenyekre. Nagyon szép emlékeim fűződnek például a
Salgó Ralikhoz: hajnalban keltünk, hogy odaérjünk a reggeli gyorsasági szakasz rajtjára,
de akkora volt bennünk az adrenalin okozta
izgalom, hogy csöppet sem voltunk fáradtak.

„Utolsó szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el
nem vehet: népművészetünk ősi titka. Istenadta,
tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a magyar, bárhol éljen
is.” (Wass Albert)

Buzsákon három hímzésfajta ismert: a vézás, a
boszorkányos és a rátétes, más nevén „bécsis”
hímzés.
Az eredeti vézás hímzés vászonra készül, piros-fekete, illetve piros-kék fonallal töltik ki
az előzőleg grafitceruzával megrajzolt motívumokat. A rátétes, vagy ahogy Buzsákon hívják,
„bécsis”, az egyik legismertebb buzsáki hímzésfajta.
A motívum előrajzolás nélküli kivágása, valamint a kivágott anyag ráfércelése és a másik
anyagra való apró, szinte láthatatlan öltésekkel
való rávarrása nagy figyelmet és szakértelmet
igényel.
(Forrás: Malonyay D.: A magyar nép művészete)

A kalocsai hímzésekben elterjedt virágmotívumok a mezőkön és kertekben megtalálható
virágokat tartalmazták. Ibolya, csillagvirág, liliom, tulipán, szegfű, harangvirág, margaréta,
orgona, árvácska, rózsa. A híres kalocsai piros
paprika, különböző bogyók, nefelejcs, gyöngyvirág stb. A kalocsai színes hímzésben jelenleg

Kellenek a példaképek! Nagyon! Különösen mai
világunkban, amikor a média úgynevezett
„celebeket” állít mintául a fiatalok elé. Olyan
embereket, akik mögött semmilyen teljesítmény sincsen, akik miatt az ember szégyenkezik, vagy legalábbis kínosan érzi magát. Nekem
nagy szerencsém volt gyermekkoromban, akkor még
le is kellett tenni valamit az asztalra, ha ki akart tűnni valamivel bárki is a társadalomból. A sport, azon
belül az autósport, egy igen látványos műfaj,
ahol megmutathatja magát egy versenyző, hogy

Matyó hímzés
A hímzés művészete sok ezer éves múltra tekint
vissza. A lányoknak, asszonyoknak meg kellett
tanulni hímezni akár a királyi udvarban, kastélyokban, nemesi udvarházakban, kolostorokban vagy falusi parasztházakban éltek. Azonban
nem csak lányok, asszonyok varrtak. A középkorban
férfiak is voltak hivatásos hímző mesterek, akik gyönyörű kézimunkákat készítettek.
A népi, vagyis paraszti hímzések közül a legrégebbiek a18. századból valók, de a 19. és 20.
századból is számtalan gyönyörű kézimunka
maradt ránk.
Ősi és magas szintű hímzéskultúránk bizonyítékaként, csodával határos módon, megmaradt
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Felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Az Alföld északi
tájrészére, Matyóföldre jellemző. Mintegy 200
éves múltra tekint vissza. A legjellegzetesebb
mezőkövesdi motívum a pünkösdi rózsa, mely
matyó rózsaként is ismert. Eredetileg egyszerű vászonhímzéseket használtak piros és kék
fénytelen pamutfonállal; ezeket később élénk
selymek és erőteljes színű gyapjúfonalak váltották fel. Minden színnek jelentése volt. A fekete
a föld színe, melyből a termés, az élet sarjad.
A piros az öröm, a sárga a nyár, a Nap színe,
a kék a bánaté, az elmúlásé. Az I. világháborút
követően megjelent a zöld mint a gyász színe.
A háború halottaira való emlékezésül zöld folyókával hímezték körül a kötényeket.
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Felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb. Akkoriban még olyan pilóták indultak a hazai bajnokság élmezőnyében, mint az örökös bajnok
Ferjáncz Attila, a pécsi legenda Ranga László,
vagy az akkor berobbanó ifj. Tóth János. Ez
volt talán a magyar ralibajnokság egyik aranykora. Rengetegen álltak a pályák mellett, buzdítva kedvencüket. Az említett bajnokok pedig
olyan emberek, olyan sportolók voltak, akikre fel
lehetett nézni, akikért a szurkolók képesek voltak több
száz kilométert utazni, csak azért, hogy láthassák,
ahogy mondjuk Ranga László féktávot vesz,
vagy gyönyörűen lefűz egy kanyarkombinációt
a meseszép Lancia Delta HF Integrale-val. Szerencsére ma is van kiért szurkolni! A mohácsi,
őstehetségnek tartott Szauer Gergő-nek például.
2017 októberében, a Mecsek Ralin olyan elképesztő időket autózott a csúcskategóriás, R5ös versenygépekkel teletűzdelt mezőnyben az
öreg Mitsubishivel, mindezt olyan látványosan,
hogy győztük kapkodni a fejünket! Nagyon
bízom benne, hogy lesz lehetősége majd nemzetközi szinten is megmutatni tudását! Megérdemelné a lehetőséget! Egyik legnagyobb
autósporttal kapcsolatos élményem ugyanakkor Michelisz Norbert nevéhez fűződik. Igaz,
másik szakágban, pályaautó-bajnokságokban
versenyez, de soha nem fogom elfelejteni 2012.
május 6-át. Volt szerencsém a helyszínről, a
Hungaroring lelátójáról végignézni Norbi első
itthoni futamgyőzelmét. Most, hogy e sorokat
írom, borsódzik a hátam, tiszta lúdbőr a karom.
Amit ugyanis ott művelt ez az elképesztően szerény, kedves és hihetetlenül alázatos himesházi
AUTÓVERSENYZŐ, az döbbenetes. Olyat rajtolt az ötödik rajtrácsról indulva, hogy az első
kanyarba már a mezőny legelején érkezett a 35
000 magyar szurkoló hangrobbanással felérő
ovációja közepette. Egy, a vetélytársakénál lényegesen gyengébb, a Zengő Motorsport által
egyébként lelkiismeretesen felkészített privát
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BMW-vel sikeresen őrizte vezető pozícióját a
célig, amin 1,8 másodperc előnnyel haladt át,
megnyerve ezzel a világbajnoki futamot. Olyan
gyári autókkal, lényegesen gyorsabb, versenyképesebb kocsikkal versenyző, több évtizedes
rutinnal rendelkező pilótákat utasított maga
mögé, akiket gyakorlatilag megközelíteni is alig
lehetett, nemhogy megverni őket. Az az örömünnep, ami a futam leintése után a lelátókon uralkodott, az leírhatatlan. Bármerre néztem, mindenütt
végtelenül boldog, örömkönnyekben úszó embereket
láttam kortól, világnézettől, pártállástól függetlenül.
Amikor pedig megszólalt a Himnusz, e sorok
írójánál is eltört a mécses. Katartikus pillanat
volt. Köszönjük, Norbi! Ezt a délutánt sosem
felejtjük el!
Simon Benjámin

JÁTÉK!!!! JÁTÉK!!!! JÁTÉK!!!! JÁTÉK!!!!
JÁTÉK!!!! JÁTÉK!!!! JÁTÉK!!!!

Ez is magyar, mégsem az….
A 19. században sokan úgy gondolták, elférne még a magyar nyelvben néhány szó… Íme
10 ötlet, ami nem állta ki az idő próbáját. Ha
rájöttél, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések, dobd be a megfejtést a tanári előtt elhelyezett
ládába március 1-ig! A papírra ne felejtsd el ráírni
a nevedet és az osztályodat! A helyes megfejtést
beküldők között apró nyereményeket sorsolunk ki.
1. fiahordó górugrány 2. foltos nyakorján
3. gőzpöfögészeti tovalöködönc 4. gyújtó
fácska 5. hangbetűzet 6. nyaktekerészeti
mellfekvenc 7. orrfuvolászati négyzetrongy
8. popont 9. szaladár 10. táncodalom
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HIT=ÉLET
Pedagógus lelki nap Pavlekovics
Ferenc atyával
Ettél-ittál indulás előtt?
Ropogós héjú, friss parasztkenyér kerül az asztalra - még mielőtt bármit is mondana…
A kenyeret hímzett monogrammal ellátott,
gondosan kiterített kendőre helyezi. Maga sem
tudja, honnan a régi vászon. Mindegy. Ez illik a
kenyér alá, nem pedig a manapság oly divatos,
letörölhető viaszos vászon abrosz. Öreg darab
ugyan, mégis kortalannak tűnik.
Énekelünk, majd nagy nehezen elcsendesedünk, s próbálunk összpontosítani. Nem
egyszerű feladat. A terem fülledt, fejünkben
még a nyári emlékek kusza összevisszaságban
kavarognak. Eltelve élményekkel, jóllakottan
hátradőlünk, s csodálkozva figyeljük, hogy
valaki kenyeret helyez elénk. Minek is ennénk,
ha teli a hasunk?! - gondoljuk magunkban,
miközben Pavlekovics Ferenc atya röviden
bemutatkozik. Végignézve rajtunk mosolyogva állapítja meg, hogy éveinek számát tekintve, bizony ő a rangidős köztünk. Nem is igaz,
hiszen az asztalon elhelyezett, méretes kenyér
története jóval korábban elkezdődött, mint
bármelyikünké. A kertvárosi plébános atya
belefog a történetbe.
Így indul nyár végi pedagógus lelki napunk,
amelynek elején jóllakottság ide, teltségérzés
oda, Ferenc atya kenyérrel kínál bennünket.
Talán kicsit úgy, ahogyan annak idején Illés
prófétát ébresztette fel háromszor is az Úr azzal,
hogy egyen, igyon, hiszen hosszú, nehéz út áll
előtte. Mondhatni ráparancsolt: tessék enni!
A nyári pihenés hetei után, nevelőként mi is
egy újabb, hosszú tanév küszöbén állunk. Ha

nem veszünk magunkhoz táplálékot indulás előtt,
később, ha elfogy erőtartalékunk, nem fogjuk bírni
erővel munkánk, életünk viszontagságait. Testi-lelki állóképességünk érdekében mindenképpen enni,
inni kell.
Feri atya jól tudja ezt, és nem akármilyen kenyérről mesél. Arról a kenyérről, melyet régen
az őskeresztények közösen törtek meg a hét
első napján, vasárnap. Ahogyan mi is tesszük
az iskolai szentmisék alkalmával. Osztozunk
egymással a szeretetben. Több ez, mint közös
étkezés, hiszen ez a nemzedékről nemzedékre
átörökített közösségélmény adott erőt egykor
Krisztus követőinek mindenféle üldöztetés elviseléséhez.
Sokszor talán magunk is üldözöttnek érezzük magunkat. Ilyenkor jó, ha szeretetközösségben tudunk
lenni mindazokkal, akik időről időre képesek megtört
kenyérré, kiontott vérré válni, áldozatot hozva azokért, akik még éhesebbek. Mert mindig van olyan, aki
szegényebb nálunk. Észrevesszük?
Az őskeresztények belülről élték mindezt.
A kenyeret házaknál törték meg. Maga a közös
étkezés igazi hálaadás (= Eukarisztia) volt számukra. Az ünneplés perceiben sem feledkeztek meg azonban a szegényeikről. Mindig volt
miből adniuk, hiszen rendszeresen osztoztak a
kenyér és bor színe alatt rejtőzködő isteni szeretetben, mely nem fogy el sosem. Még marad is
belőle bőven, több kosárra való szeretet, akárcsak a csodálatos kenyérszaporításnál. Nem
az ember tesz csodát, hanem a benne istenivé lényegült szeretet műve ez. Kellünk hozzá
azonban mi is. Adjuk, amink van, és higgyük
el, hogy elég lesz!
„Minden forrásom Belőled fakad.” (Zsolt 87,7)
Legalább pár falatot egyél indulás előtt! –
kiáltjuk oda iskolába induló gyerekeinknek,
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akik felgyorsult világunk agyonhajszolt mindennapjaiban igyekeznek helytállni. Hol van
már a családi körben eltöltött széder-esték
nyugalma?! Aranycipó feliratú tasakot szorongató, loholó fiataljaink elszántak, megállíthatatlanok, akárcsak az ószövetségi kis és nagy
próféták voltak. Illés, Jeremiás próféta vagy
akár Nátánáel (az igazhitű izraelita), akit a hagyomány sok esetben Bertalan apostollal azonosít. Őt Fülöp hívta meg, hogy csatlakozzon
Jézushoz. De előtte már jóval korábban is látta
őt valaki a fügefa alatt. Van, aki a rejtekben is
lát, és szeret minket nagyon. Látta Ádámot és
Évát a bűn szégyenétől, az Édenkert bokrai
mögött rejtőzködve. Látta Nátánáelt is a fügefa alatt. Észrevette nyomorúságukat, mégis
tudta őket feltétel nélkül szeretni. Azaz valóban találkozott velük, s a találkozás által jobbá
szerette őket.
„Te is Nátánáel vagy” – szegezi nekünk a mondatot Feri atya, a pedagógus lelki napot lezáró szentmise prédikációjában. Isten minket is
lát, bennünket is szeret, elfogad gyengeségeinkkel
együtt. Hív, hogy szeretetét az Oltáriszentség (testi
vagy lelki) magunkhoz vétele által, vándor apostolként, eleven tabernákulumként vigyük el másokhoz
is. Vegyük észre, tekintsünk krisztusi szemmel
a ránk bízott gyerekekre, családokra, meglátva, hol, hogyan szorulnak szeretetre. Sokszor
nagyon éheznek. Ahogyan magunk is. Nincs
mese, enni kell, etetni kell!
Mindezek fontosságára hívja fel figyelmünket a 2020-ban hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is.
Első hallásra talán kicsit ijesztőnek, túl hivatalosnak tűnhet számunkra a nagybetűs egyházi
esemény. Ferenc atya – eloszlatva aggodalmainkat – részletesen meséli a kongresszus születésének történetét. A sok dátum, a rengeteg
külföldi név nem szabad, hogy elterelje figyelmünket a lényegről. Mert – ahogy Ferenc atya
mondja – mindebben nem vagyunk magunkra hagyva. A hangsúly a közösségi eseményen,
nyelvtanilag a „kon-”, a „-val/-vel”, a „valakivel
együtt” nyomatékán van. A kongresszus nem
akar mást, mint hűséges, egyszerű vándorként,
zarándokként hazánk valamennyi lakójához
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eljuttatni egy falatot Krisztus kenyeréből, a
megtestesült, értünk emberré lett, örök életre
szóló szeretetből. A kongresszus előkészületi
éveiben nem kell mást tennünk, mint sokakkal együtt Krisztus mellé szegődni az úton, és
elvinni az Eukarisztiában jelen lévő isteni szeretetet mindazokhoz, akiket most már nekünk
kell észrevennünk a fügefa tövében. Az új tanév
során vállalt kisebb-nagyobb lemondásaink, áldozataink, szeretet-megnyilvánulásaink, többlet odaadásaink az iskolai szentmisék oltárára
helyezve, ma is megsokasodnak, kitartanak
egy örök életre. Ahogy az önátadás egyik szép
imádsága is mondja: „Ha adunk, akkor kapunk igazán…És ha meghalunk, kapunk örök életet.”
És hogy mi lett az asztalra helyezett kenyér
sorsa lelki napunk végén? A konyhán felszeletelték, és mi eljuttattuk a nálunk szegényebbekhez, hogy nekik is jusson aznap egy falatka
szeretet.
Molnárné Boda Mária

Kívánok neked eleget!
Bob Perks történetei bejárták a világot. A kiváló szónok és tréner arra specializálódott, hogy
meghallja a körülötte zajló leghétköznapibb
beszélgetéseket, és kihallja belőlük a legfontosabb dolgokat. Bob történetei igazi erőlevesek
a léleknek. És mind közül a legismertebb a Kívánok
neked eleget történet. Rövid, egyszerű, mégis
megindító - hiszen a szeretetről, az összetartozásról és az elválásról szól. Mindannyiunk
szívéhez utat talál.
„Sosem gondoltam volna, hogy ennyi időt
töltök majd reptereken. Pedig számíthattam
volna rá. Hiszen mindig is híres akartam lenni,
és az természetesen rengeteg utazással jár. Végül úgy alakult, hogy nem lettem híres, mégis
sokkal több repteret láttam már, mint az átlagember. Szeretem is és gyűlölöm is őket. Szeretem őket, mert kedvemre figyelhetem az utazókat. De ugyanez az oka az ellenérzéseimnek
is. Mert a reptereken minden leegyszerűsödik
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szervuszokra és viszlátokra. Sok helyen leírtam
már, most is megteszem: nagyon nem szeretek
búcsúzkodni. Pusztán attól, ahogy ezt a sort
papírra vetettem, máris elfogott a megszokott
rossz érzés, az ismerős szorítás a szívem táján.
Ha egy moziban búcsújelenetet mutatnak, van,
hogy fel kell emelkednem egy kicsit a székben,
és vennem kell néhány mély levegőt. Éppen
ezért az évek során rászoktam arra, hogy ha kemény feladattal szembesített az élet, kimentem
a repterünkre, és néztem a búcsúzkodó embereket. Mindig sikerült meggyőznöm magam,
hogy bármin is menjek keresztül, az fele annyira sem borzasztó, mint az, ha valakinek búcsút
kellene intenem. Amint az embereket figyeltem, ahogy egymásba kapaszkodnak, ahogy
könnyekkel a szemükben szorítják egymást és
remélik, hogy az az utolsó ölelés örökké tart
majd, hirtelen elkezdtem értékelni mindazt,
ami nekem megadatott. És aztán láttam, ahogy
lassan kibontakoznak az ölelésből és távolodni
kezdenek egymástól, amíg már csak az ujjaik
hegye ér össze – na, az a kép egész nap elkísért.
Az egyik legutóbbi utamon például éppen sorra
kerültem a reptéri pultnál, és a hölgy kedvesen
rákérdezett, hogy érzem magam. Panaszosan
jött a válaszom: „Máris hiányzik a feleségem,
pedig még el sem búcsúztunk.” A hölgy erre
ránézett a jegyemre és tanulmányozni kezdte:
„Hiszen csak három napra megy!” – pukkadt
ki belőle a nevetés. Igaza volt, de nekem még
ennyi időre is nehéz elbúcsúznom. Persze a
búcsúzkodás pillanataiból sokat tanulhatunk
is, valamennyien. Nemrég véletlenül kihallgattam egy idős édesapát és a lányát egy reptéren,
amikor az utolsó perceiket töltötték együtt az
elválás előtt. A biztonsági kapu előtt álltak és
a hangosbemondó bejelentette a lány gépének
indulását. Megölelték egymást és az apa azt
mondta: „Szeretlek, drágám! Kívánok neked eleget!”
Erre a lány: „Apa, amit tőled kaptam, az több is volt,
mint elég. A szereteted mindig elkísért. Most is el fog,
tudom. Kívánok neked én is eleget.” Megpuszilták
egymást és a lány eltűnt az automata üvegajtó
mögött. Az idős férfi tett néhány lépést az ablak felé. Ekkor már majdnem mellettem állt.
Ahogy ott várakozott, láttam, hogy a könnyeivel
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küszködik. Nem akartam megzavarni, de nem
is volt rá szükség. Ő szólított meg engem. „Volt
már, hogy úgy kellett búcsúznia, hogy tudta,
soha többet nem látják majd egymást?” „Igen,
volt” – ahogy kimondtam, rám törtek az emlékek. Ahogy egyszer én köszöntem meg mindent a saját édesapámnak. Amikor már tudtam,
hogy csak napjai lehetnek hátra, szántam időt
arra a nagyon fontos beszélgetésre, amikor a
szemébe nézve elmondhattam, milyen sokat
jelent nekem. Úgyhogy pontosan tudtam, mit
érezhet a mellettem álló férfi. „Bocsásson meg,
hogy megkérdem, de miért volt ez a végső búcsújuk?” – kérdeztem. „Öreg vagyok már, és ő
nagyon messze lakik” – jött a válasz. „Nehéz
napok jönnek, de szembe kell néznem a realitásokkal. Legközelebb akkor jön majd, amikor
a temetésemre érkezik.” „Amikor búcsúzkodtak, hallottam, hogy azt mondja a lányának,
kívánok neked eleget. Megkérdezhetem, hogy
ez mit jelent?” A férfi elmosolyodott. „Ez egy
olyan kívánság, amely generációk óta a családi kincsünk. Én is a szüleimtől tanultam” – egy
pillanatra maga elé nézett, mint aki az emlékei
között kutat. „Amikor azt mondjuk, kívánunk
neked eleget, akkor azt akarjuk, hogy annak
a másiknak pont annyi jó legyen az életében,
amennyi elég a boldogságához.” Egyre szélesebben mosolygott, aztán megosztotta velem a
családi kincsét, sorról sorra.
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Kívánok neked elég napsütést, hogy mindig vidám
legyen a kedved.
Kívánok elég esőt, hogy a napfényt jobban értékelhesd.
Kívánok elég boldogságot, amelyben a lelked
megmelegedhet.
Kívánok elég fájdalmat, hogy az élet legapróbb
öröme is nagyobbnak tűnhessen.
Kívánok elég bőséget, hogy a vágyad teljesülhessen.
Kívánok elég veszteséget, hogy amid van, azt
értékelhesd.
Kívánok elég „szervusz”-t, hogy a végső „viszlát”-ot
elviselhesd.
Barátaim, kívánok nektek eleget!
Internetes forrást felhasználva:
Vargáné Simon Krisztina

Gondolatfoszlányok az adventet
megelőző lelki napról
Kajtár Edvárd atya, székesegyházi plébános
tartotta intézményünk novemberi lelki napját.
Edvárd atya ezt a lelki napot egy svédasztalhoz
hasonlította. Törekedett minél színesebben, ízletesebben elénk tárni az önismeret, Istenképről alkotott fogalmaink és ezzel kapcsolatban
álló lelkiségünk mélységeit.
Sokunknak megrázó, felindító és igen mély
órákat adott ez az együttlét. Istennek hála! Mit
is írhatnék egy „svédasztalról”? Kézenfekvőnek
az tűnik, hogy a napunkat lezáró fórumon elhangzott köszöneteket osszam meg a kedves
Olvasóval.
Ilyesmik hangzottak el: Köszönjük Edvárd
atyának a példát, miszerint áldozathozatalunk
olyan, mint a Duna legkeskenyebb szakasza,
ami a város „nyomása” miatt mélyül -áldozataink így mélyítik lelki életünket; köszönjük a
gyönyörű ortodox zenét; hogy szolgálatoddal részt
veszel intézményünk életében; a vicceket, mik
könnyedséget és örömet hoztak a szívekbe; a közlekedési táblákat, melyek nagyon találóak voltak,
tele ötlettel és rámutatással arra, hogy vajon jó
irányba tartunk-e, megfelelő sebességgel megyünk-e.; rácsodálkozását annak, hogy milyen
sok nép milyen sokszínűen képzeli el Istent; a csend
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fontosságának hangsúlyozását lelki életünkben;
hogy érthetően, nekünk szólóan tudtál beszélni, úgy, hogy mindenki megérthette, aki nyitott
szívvel volt jelen.
Természetesen nem jegyzeteltem a fórumon, így nem biztos, hogy minden köszönetet
megjegyeztem. Sajnálom, ha kimaradt valami.
Egyedül az vigasztal, hogy Akiért összejöttünk,
tudja, és bizonyosan örül.
A jelenlévőktől, akik ezen a lelki napon ott
voltak, és akik ezeket a sorokat olvassák, kérem,
tegyék hozzá a saját köszönetüket egy imába
foglalva, amit Edvárd atyáért és a CNK nagy
családjáért mondanak el!
Deo gratias!
Várkonyi Andrásné
A kedd reggeli felsős oratóriumon igyekszünk egy új
szokást kialakítani: a gyerekek is hozhatnak magukkal és adhatnak elő történetet, példázatot. Íme
az első, amelyet Csiki Hanna (6.c) talált és olvasott
fel több mint 200 diáktársának -köszönet érte!
„Mester és tanítványa az erős sodrású folyó fölött üldögélnek egy rozoga kis hídon, és boldogan lógázzák lábukat. Egyszer csak a tanítvány
megkérdezi: - Mester, ha beleesnék a folyóba,
megfulladnék? – Dehogy fulladnál – nevet a
Mester –, nem attól fulladsz meg, hogy beleesel,
hanem attól, hogy benne maradsz!”
Azóta sokszor eszembe jut: Ne maradj benne semmiben, amitől megfulladsz. Ússz! Vagy
ahogy Senilla mondaná: Ússz és evezz! 🙂 – Ússz
és evezz! 🙂 - Ússz és ússz és ússz és evezz! 🙂
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MŰVÉSZBEJÁRÓ
A sás-völgyi túratábor
Túratábor, halihó,
a Sás-völgyben jaj, de jó!
Hátunkon a hátizsák,
vár reánk az állomás.
Hetvehelyig vonatozunk,
onnan pedig barangolunk.
Várt reánk a kulcsosház,
hol az ágyunk készen állt.
Játszadoztunk eleget,
míg be nem sötétedett.
Estefelé a tűz mellett
megettük a szendvicsünket.
Az eső elől menekültünk,
az ágyunkba heveredtünk.
Ott jó sokat beszélgettünk,
mígnem el is szenderedtünk.
Másnap reggel új erővel
nekivágtunk az erdőnek.
Fák lombjai közt sétálgattunk,
amíg haza nem indultunk.
A vonattal visszajöttünk,
elköszöntünk, hazamentünk.
Leutsch Hanna és Puskás Helga (5.a)

Ötödikes(!) tanulónk imája
Uram, én oly sokszor szenvedtem Teérted.
Engedd, hogy megértsem, miért téped szívem.
Miért nem vigyázol rám jégen és havon?
Sokszor életemben bánatom hagyod.
S én nem értem, miért, vajon miért hagyod.
De legbelül tudom, hisz ráébredtem rég,
Hogy életem kinek is köszönhetem én.
S hogy végre megérthesselek Téged,
Segíts nekem, segíts nekem, kérlek!
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Viccespók kalandjai
1. rész Bemutatkozás
Sziasztok Gyerekek, Felnőttek, Olvasók! Hallottatok már rólam és a kalandjaimról? Oh! Hiszen még be sem mutatkoztam. Hálóvégi András
vagyok (barátaimnak és ismerőseimnek egyszerűen
csak Viccespók). Szeretem a muslincaturmixot, a
légypürét, a hangyalevest meg a sáskapörköltet.

És barátkozni is szeretek. Van is 4 barátom.
Lássuk csak! Itt van először is Fürge Gyuri,
barátainak Csonkafarkú, mivel nincsen farka.
Aztán Lassúú László, barátainak Csigusz. Itt van
még Éles Pista is, más néven Borotva. Végezetül
bemutatnám Sok Szilárd barátomat, alias Milliót. Több barátom sajnos nincs, de remélem,
hogy idővel szert teszek még párra. No, Ciao!

2.rész Segítség
Viccespók egy szép tavaszi napon azt látta,
hogy Csigusz a hálója felé lohol (amennyire
loholásnak lehetett mondani tempóját), és közben kiabál. – Viccespók! Viccespók! Most jövök a szederbokortól, ahol egy giliszta szorult
az ágak közé. Azt kéri, hogy mentsd meg, mert
csak te vagy olyan pici, aki befér az ágak és a
tüskék közé! – Jó, nem bánom! Elmegyek, és
kiszabadítom azt a szegény gilisztát. Viccespók
elment a szederbokorhoz, ahol meg is pillantotta a gilisztát, s megkérdezte tőle.: - Hogy kerültél oda föl? –Mindegy, hogy hogy kerültem
föl, de hogy kerülök le? – Úgy, hogy fölmászok
és kiszabadítalak. Jó? – Igen! – Na de komolyan. Hogy kerültél oda föl? – Éppen sétáltam,
amikor felkapott egy rigó. Repült-repült, közben meglátott egy sast. Megijedt és elejtett. Én
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pedig estem, estem, és most itt vagyok. – Akkor
gyere, menjünk! – Jó, jövök már. Csak nagyon
félek, hogy lezuhanok. – Ne félj te… teeee…

2019. Január

miért. – Igen? És miért? – Azért, mert ha nem
mozgatom az ollóimat, akkor azok berozsdásodnak, és nem tudom őket használni akkor,
amikor szükségem lenne rájuk. – Aha! Köszönöm, hogy elmondtad! Szia Olló! Sziasztok
Gyerekek, Felnőttek, kedves Olvasók! Most
már én is megyek, mert nagyon megéheztem.
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mentünk kirándulni, de én közben eltévedtem.
Nem tudom, hol a barlangunk. – Arra a nagy
barlangra gondolsz, ahonnan minden teliholdkor fura vonítás hallik? – Igen! Te tudod, hogy
hol van? – Van egy régi térképem róla. Ha akarod, odaadom neked. – Tényleg?! Nagyon szeretném! – Igen, persze. Örömmel odaadom.
Mindjárt meg is keresem. Hmmm. Meg is van!
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Kicsit poros, de még nem ment tönkre. – Hűha!
De izgi! Hát akkor Viccespók, én indulok is.
Szia! - Szia! Vigyázz magadra!
Néhány nap múlva hírnök érkezett, aki elújságolta, hogy Fanni sikeresen hazaért. Viccespók
nagyon boldog volt.
Írta: Péterfia Mátyás (4. a)
Ötlet: Péterfia Noémi (2.a)

4.rész A jövevény
ööööö… Hogy is hívnak téged? – Gyűrűs Norbert. Más néven Halhatatlan. – Rendben! Ne félj,
te HALHATATLAN! Gyere, hazakísérlek! – és
Viccespók hazakísérte a gilisztát.

3.rész A rák
Viccespók egy szép napon egyenletes csettegésre lett figyelmes. Felhúzta a nadrágját, kiment a
házából, és ezt látta.

Viccespók az egyik éjszaka morgásra és vonításra ébredt. Valahogy így hangzott.: Grrrr…
Ahúúú… Grrrrrr… Ahúúú. És így tovább. Mivel
nem akart szűnni a hang, felöltözött, kinyitotta
az ajtót, de aztán úgy döntött, inkább az ablakon
mászik ki. Körbenézett, de mivel nem látott senkit, körbejárta a házat, és mindent jól megnézett,
mikor csak az egyik bokorból ismét meghallotta
a jellegzetes hangot. Széthajtotta az ágakat, és a
következő látvány tárult a szeme elé.

Szálláskeresés
(Lengyel Emma 6.c)

Úgyhogy gyorsan vissza is ment odújába. Mivel azonban nagyon kíváncsi volt, mégis kimerészkedett és megkérdezte: – Ki vagy Te? –Csett
Tamás vagyok. Barátainak csak Olló. És nagyon éhes
vagyok. Nem tudsz valami ehetőt a közelben?
De, van egy patak nem messze. – Köszönöm!
Megmutatnád, merre találom? – Persze! Menj
mindig egyenesen 555 lépést, és onnan már
látni is fogod. – Hmmm! Nincs is olyan mes�sze. Ja, és még valami. Miért csettegsz? –Azért,
mert… mert… Nem is tudom. De sejtem, hogy
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Úgyhogy gyorsan elengedte azokat a bizonyos
ágakat. – Csak nem egy faa… faaa… faaarkas?
Reee… reeee… reeemélem, ha farkas, nem
éhes! Viccespók összeszedte minden bátorságát,
és remegő hangon megkérdezte: – Tee tee te ki
vagy? – Farkas Fanni vagyok és indiánlány. De
szólíts csak Fanninak! És te ki vagy? – Hálóvégi
András vagyok, de szólíts csak Viccespóknak. –
Nem tudod véletlenül, hol ehetnék egy kis húst?
– Hmmm! Szereted a rovarokat? – Sajnos nem
szeretem. – Akkor tudom már! Elmehetünk a
barátomhoz, Ollóhoz. Van nála egy kis pirított
hal. – Ne menjünk! Sajnos nem vagyok sirály.
– Tényleg nem. Honnan jöttél? – A hegyekbe

Szálláskeresés
(Pucher Gréta 6.c)
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GYEREKSZÁJ
V ICC ES E LSZÓ LÁSO K
Mi a deviza?
– Nem megfogható, gondolatban lévő adósság.
(hetedikes dolgozat)

Lettország fővárosa Rizsa. (hetedikes dolgozat)

Ez nem igazság! Én mindig olyanra kapok egyest,
amit nem tudok! (hatodik osztályos tanuló)
Te miben vagy, terikóban?
Igen, trikóban.
Az egy olyan ruha, aminek nincs hónaljtartója?!

A női harisnya rejtelmei 11 éves fiú szemével:
– Anya, mire jó neked ez a testszínű harisnya?
– Szoknyához. Melegíti a lábamat.
– Ez?? De ettől csak csillog a lábad. Úgy néz
ki, mintha zsíros lenne!

Adynak hét szilvás családfája volt. (hét szilvafás nemesi családból származott)

Ady felesége Cickány. (Csinszka)
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Mit tudsz az igéről?
Hogy melléknév.

Az igének három ragozása van: szép, szebb, legszebb.

Bemutatkoznak új tanáraink
Ez év szeptembere óta vagyok köztetek és már telis –
tele élményekkel, tapasztalatokkal. Amikor 10
évesen elkezdtem fuvolázni, azonnal tudtam,
hogy a zenével szeretnék foglalkozni egész életemben. Éreztem, mennyire különleges világ, és

I.Károly nagyapja Árpád-házi Mária.

A legenda több személy között, levegőben szálló
történet. (6.osztály)

Arany Jánosnak bujdosnia kellett, amikor beköszöntött a világvárosi fegyverletétel. (világosi
fegyverletétel; 6. osztály)

Miért ért véget a hidegháború? Mert hideg volt.

Hittantáborban:
Milyen kenyeret kérsz? Szalámisat vagy lekvárosat?
Hm. Az jó lesz, igen!

fontos tudni, hogy a tudás akkor marad meg bennünk,
ha kellő élvezettel és kíváncsisággal utazunk el hozzá.
Most, hogy újra tanítok, elsősorban ezt szeretném tanítani Nektek, a jóleső érdeklődést és a kíváncsiságot.
Folytatni Veletek közösen a tanulást, hogy általatok én is új dolgokat ismerhessek meg, ahogy
Alíztól a legújabb koreai popzenei irányzatot,
Bettitől a Henna festés szépségeit, Sárikától a
sport lendületét… és nem is győzöm felsorolni, mindenkitől valamit. Én pedig szeretném
megmutatni, milyen jó dolog a zene világában
utazni, milyen jó kikapcsolódni a zenében egy
hangszer segítségével, és segíteni, hogy megtapasztaljátok a hangrezgések lélekemelő hatását.
Remélem, évről évre egyre többetekkel találkozom majd és együtt tanul-utazhatunk különböző tájakon!
Dr. Tímár Judit
Lassan már fél éve, hogy ebben az iskolában tanítok.
Igaz, csak két délutánt töltök a suli falai között,
de nagyon rég otthonosan érzem magam. Amikor belépek az ajtón, mind a tanárok, mind a
gyerekek kedvesen fogadnak, és ez teljesen

milyen jó benne lenni. Miután kijártam minden
szintű zeneiskolát, el is kezdtem tanítani és játszani egy nagy szimfonikus zenekarban, aminél
izgalmasabb, szórakoztatóbb dolog nincs is a
világon. Akkoriban nagyon sok vendégszereplés volt külföldön, rengeteget utaztunk, és mivel
a tanítás igazán jól csak rendszerben működik,
elég hosszú időre kimaradt az életemből. Később a zenekari utazásokból egyre kevesebb
lett, és az történt, amit tudom, ti most elképzelni sem tudtok: bár nem volt már kötelező, újra
iskolába akartam járni.🙂Így folytattam a zenei
tanulmányaimat a Zeneakadémián. Mert tanulni
jó! Pont olyan, mint az utazás ismeretlen tájakon, és
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megalapozza a jókedvemet a tanításhoz. A kollégák rendkívül segítőkészek, nagy figyelmet
fordítanak a zeneórákra, amiért nem tudok elég
hálás lenni. Örülök, hogy a közismereti oktatás,
az úszás, a tánc és a sok-sok más elfoglaltság
mellett a gyerekek mindig nagy lelkesedéssel
és szorgalommal térnek be hozzám délutánonként. Gyakran magamat látom bennük, hisz én
is, mielőtt ezt az utat választottam hivatásomként, mindig örömmel léptem be a zeneiskolám
termeibe. Mikor nem tanár néni vagyok, én is
iskolába járok, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán. Gyakorolok, zenélek, koncertezek, próbálok minél több tudást szerezni, melyet
remélem, sikerrel át tudok nektek adni! Szeretek Veletek lenni, bízom benne, hogy ez az érzés
kölcsönös, és még sok időt együtt tölthetünk.
Kapusi Sarolta

Idén szeptembertől lettem tagja az iskola tanári karának, bár úgy is fogalmazhatnék, hogy ennek
a csodálatos közösségnek, ahol a kollégák és a
gyerekek is egyaránt egy rendkívül összetartó, barátságos, sőt családias légkört alkotnak.
Előtte Villányban voltam fuvolatanár 2 évig,
egy szintén nagyon jó közegben, imádnivaló
gyerekekkel, akiktől nehéz volt az elválás, de
az utánuk maradt űrt nagyon hamar betöltötte
az a 20 kis növendék, akiket most a szárnyaim
alá vehettem. Már ezalatt a néhány hónap alatt is
nagyon közel kerültek hozzám, megszerettem őket,
mindig csodálva hallgatom, amikor lelkesen mesélik,
milyen napjuk volt, mi volt az ebéd, mivel töltötték a
hétvégét, vagy ha rossz napjuk volt, azt is el merik mesélni, és örömmel látom, hogy az óra végén mosolyogva hagyják el a termet. Nem csak önmagukban
remek gyerekek, de az egymáshoz való viszonyuk is példaértékű, sokszor bejönnek egymás
óráira, meghallgatják, biztatják egymást, és tanulnak is a másik javaiból és hibáiból egyaránt.
Mindig nagy öröm számomra, hogy mennyire
tudják a gyerekek egymást motiválni egy-egy
ilyen alkalom során.
A tanítás mellett még én magam is diák vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
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Karán. Nagyon izgalmas, hogy délelőttönként
és esténként órákra járok, gyakorolok, koncertezek, készülök a vizsgákra, izgulok, hogy vajon
mit fog mondani a fuvolatanárom az órán, elég
felkészült vagyok-e, majd délután ugyanezt látom a gyerekeken, és én vagyok a tanár néni,
akihez izgatottan jönnek a terembe.
Nem lehetek elég hálás, hogy ilyen remek
munkahelyen dolgozhatok, remélem hosszú
időt tölthetek ebben a szuper közösségben, és
megismerhetek mindenkit közelebbről is. :)
Páris Alexandra
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zongorával is. Szeptembertől kerültem az iskolába mint korrepetitor. Számos fúvóst, vonóst,
illetve a kórust is kísérem.

Szuláné Szabó Andrea vagyok, ez év szeptemberétől tanítok hegedűt az iskolában. Eddigi „szakmai életem” az aktív zenélésről szólt, hiszen
27 éve vagyok tagja a Pannon Filharmonikus
Zenekarnak. Ez idő alatt rengeteg élménnyel,
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tapasztalattal lettem gazdagabb, és a zenekari
muzsikálás mellett egyre inkább erősödött bennem az elhatározás, miszerint szeretnék tanítani, gyerekekkel foglalkozni.
Ez az álmom vált valóra azzal, hogy most
köztetek lehetek. Éppen ezért nagy várakozással kezdtem el a tanévet, új tanítványokkal, új
kollégákkal, új környezetben. Már az első pillanattól szimpatikus volt számomra az a légkör, ami az iskolában fogadott. Az adminisztráció útvesztőjében
a kollégáktól kaptam életmentő segítséget, a

Patai Rebeka vagyok, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem 4. évfolyamos orgona szakos hallgatója. Az orgona mellett szívesen foglalkozom
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folyosók labirintusából pedig többször a gyerekek mentettek ki, így órakezdésre mindig megtaláltam a termemet.
Kis tanszakom 12 növendékből áll, akikre
mind, egytől egyig büszke vagyok, mert komolyan veszik a közös munkánkat, szorgalmasan
gyakorolnak, felkészülten érkeznek a hegedűórára. (Remélem, ez így is marad…!) Nagyszerű
érzés látni azt, amint hétről hétre ügyesednek, fejlődnek hangszeres játékukban. Izgalmas feladat kezdő
növendék kezébe adni a hangszert, közösen megtenni
az első lépéseket. Szeptemberben még a hegedű
részeivel ismerkedtünk, és most három hónap
elteltével ügyesen húzzuk a vonót, rakosgatjuk
az ujjacskákat a fogólapon. A nagyobbak – tengernyi más elfoglaltságuk mellett is – szívesen
vállalkoznak egy kis szereplésre, például a zene
világnapján a folyosói kiskoncerten, vagy a
Szent Cecília-napi hangversenyen.
Sokat készültünk az adventi hangversenyre,
kis vonószenekart alkottunk a cselló tanszakkal. A közös próbák során a gyerekek megtapasztalhatták a kamarazenélés élményét, ezen
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keresztül az egymásra figyelés és az egymáshoz
alkalmazkodás fontosságát.
Magamról egy pár szót. Kilencévesen kezdtem hegedülni szülővárosomban, Fertődön,
egykori Eszterházán, Haydn „főhadiszállásán”.
Főiskolai tanulmányaim révén kerültem Pécsre,
itt ismertem meg a férjemet, aki „szintén zenész”,
klarinéttanár. Van egy nagylányunk, ő már egyetemista (gyógyszerésztudományi kar). Hosszú
évekig fuvolázni tanult, ezért – örömünkre – a
zene szeretete a mindennapjai részévé vált.
Néhány éve költöztünk családi házba, így a
régi bringázós hétvégéket mostanra a kertészkedés váltotta föl, amiben drótszőrű tacsi kutyusunk (álnevén: Dorka Cincike Nyuszmusz)
nagy-nagy segítségünkre van.
Egyszóval aktívan élem az életemet, mondhatni, nem unatkozom, de elfoglaltságaimban
örömömet lelem, pillanatnyilag számomra így
kerek a világ.
Szuláné Szabó Andrea
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KO L L ÉGI U M I H É T KÖZ NAPO K
Gyertyát gyújtottunk
Edina
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek fel az égre”
Mikusicza Edina tíz évig dolgozott a kollégiumban.
Lányaink jól ismerték szelíd jóságát, segítő
készségét. Volt éjszakás nevelő, pedagógiai as�szisztens, ha szükség volt rá, ügyelt hétvégén
is. Edinára mindig lehetett számítani, ő akkor érezte
jól magát, amikor a diákok között volt. A régi kollégisták is visszajártak hozzá. Amikor ideiglenesen a Rendházba költöztettünk egy csoportot,
vállalta, hogy három hétig szinte éjjel-nappal
ott lesz velük. Egyik félévben lelkesen kutatta
a Miasszonyunk Női Kanonokrend történetét,
feldolgozta a hagyatékot. Nagyon boldognak
láttuk ebben az időszakban. Egy rendtörténeti
kiállítás megszervezése is a nevéhez fűződik.
Edina Mater Assumpta nagy tisztelője volt.
Évekig segített a bibliaismereti verseny feladatainak összeállításában, az emlékműsorok

Bemutatkoznak új nevelőtanáraink
Köcsky Tiborné Dóra néni, a Szent Veronika csoport
vezetője
1993 februárjában az akkori intézményvezető,
Garadnay Balázs atya hívására kezdtem a Püspöki
Énekiskolában tanítóként dolgozni. Nem sokkal
később, ugyancsak igazgatói kérésre az 1-3. osztályokban már hittant is tanítottam. Az intézmény
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szervezésében. Hozzá fordultunk, amikor meghívóra, oklevelekre volt szükségünk. A ballagások dekorációját is finom ízléssel, szívesen
csinálta. Csendben végezte munkáját, mindenkinek
segített.
Edina kedvenc motívuma szinte minden általa alkotott dekoráción, meghívón megjelent. A pitypang
ellibbenő kis fehér szirmai ugyanúgy a messzeségbe
olvadtak, ahogy kolléganőnket, Edinát a Jóisten magához szólította.
Örülünk, hogy ismerhettünk, szívünkben
őrizzük emlékedet!
Horváthné Csepeli Ilona

bővülésével előbb Pécsi Katolikus Iskolává, majd
Szent Mór Iskolaközponttá alakult intézményben
továbbra is osztálytanítóként és 1-4. évfolyamon
hittanárként végeztem munkámat.
25 év után döntési helyzet elé kerültem. A kiégés, a kifáradás ellen határozott lépést kellett
tennem. Úgy döntöttem, hogy megpróbálok váltani. Korábbi elhatározásaimhoz hűen az egyház
szolgálatában megmaradva, de új területekre
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lépve pályát módosítok. Keresésem eredménye
lett, hogy e tanév szeptembere óta a lánykollégium nevelőtanára lehetek.
Most is, mint minden határhelyzetben, amikor motivációra van szükségem, arra gondolok,
hogy Istennek terve van az életemmel. Ő akart
engem, tehát jó, hogy vagyok. Jó helyen vagyok
akkor is, ha ezt nem látom éppen színről színre, tehát elhiszem! Ez ad inspirációt ebben az új
munkakörben is. Eleinte minden új volt, csak
kapkodtam a fejem. De minden irányból segítő
kezek nyúltak felém. A vezetőség, a kollégák, a
lányok, a portások és takarítók egyaránt támogatták a beilleszkedést. Úgyhogy a sok élmény
és feladat segített megérkezni ide.
Feladatomnak itt is azt az alapvető küldetést tartom, amit minden ember Istentől kapott: hirdetni Isten szeretetét. Amikor kézen fogunk egy fiatalt vagy
akár egy egész kollégiumi csoportot, minden nevelési
helyzet Isten felé kell, hogy vezesse őket. A személyiségünk, a tudásunk, az egész lényünk Tőle
van. A mi „munkaeszközünk” és módszertanunk legelőször a személyiségünk, azok az
attitűdök, amiket a Teremtőtől kaptunk. Erre
építhetünk, ezt bonthatjuk ki a ránk bízottak
számára. Azonban ez nem jelentheti, hogy magunkat hirdetjük nekik, mert ez a forrás hamar
kimerül, kiég. Jézussal kell közéjük lépnünk.
Köcsky Tiborné
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Balatonyi Ágnes vagyok, szeptember óta dolgozom a CNK-ban kollégiumi nevelőként. 2008ban végeztem a Pécsi Hittudományi Főiskolán
középiskolai hittanár szakon, jelenleg a Sapientia
Főiskolán végzem a hittanár-nevelőtanár mesterképzést. Korábban már belekóstoltam a kollégiumi légkörbe, mert egy rövid ideig voltam
éjszakás nevelő is itt. Abban az időszakban tetszett meg a tanításhoz képest sokkal közvetlenebb légkör, a tanulókkal kialakítható barátságosabb kapcsolat, mint amire egy szokványos,
iskolai tanár-diák viszonyban lehetőség van.
Ezért örülök nagyon, hogy lehetőséget kaptam,
hogy a tanítás mellett ily módon is jelen lehessek a fiatalok életében.
Szabadidőmben szeretek kertészkedni, természetet járni és utazni.
Hálás vagyok mindenkinek, aki szeretettel
fogadott, különösen a közvetlen kollégáknak,
akiktől nagyon sok segítséget kaptam, különösen az első időben.
Balatonyi Ágnes

A szecskaavató
Mint minden évben, idén is megrendezték a
kollégiumban a szecskaavatót. Mi, az újoncok 4
csoportra oszlottunk, és csapatkapitányt választottunk. Ő kihúzta egy sapkából, hogy minek
kell beöltöznünk. Mindenki izgatottan várta
a szecskaavató napját. A jelmezek beszerzése,
elkészítése sem volt éppen könnyű feladat, de
merem állítani, hogy jól sikerült. A szecskaavatóra egy csapatindulóval is kellett készülnünk,
aminek az előadása után különböző feladatokat
kaptunk. A kollégiumban található csempéket kellett megszámolnunk, verset költenünk,
gyufás skatulyát átadnunk az orrunkon, és még
sok érdekes feladatot hajtottunk végre. A végén
kiderült, hogy melyik csapat teljesített a legjobban. Én azt gondolom, hogy még aki nem is
nyert, az is egy fantasztikus élménnyel lett gazdagabb.
Stang Adél (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

„A zene mindenkié”
(Kodály Zoltán)

Mindenki hallgat zenét, mindenki szereti a zenét. Lehet, hogy más a zenei ízlésünk, de azért
van ennyi műfaj, hogy mindenki élvezze, ahogy
a hangok valamilyen dallam formájában követik
egymást.
Ha mindenki szereti a zenét, akkor miért ne
legyen a zenének egy ünnepnapja?
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuin
javaslatára tette meg október 1-jét a zene világnapjává. Ezzel az volt a célja, hogy jobban megismerjük
más kultúrák zenéit, és a zeneművészet legnagyobb
alakjaira emlékezzünk. Ugyanakkor a nagy

hegedűvirtuóz ötlete volt, hogy spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikáljanak. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott kollégiumunk is.
Október 1-jén, hétfőn 18 óra előtt gyülekeztünk a bejárat előtt. Közösen a Szent István
térre vonultunk, Kodály Zoltán szobrát álltuk
körül. Itt egy őszt idéző népdalcsokrot énekeltünk el.
Minden résztvevő a saját tudását adta a közös
produkcióhoz. Hangulatos perceket töltöttünk
el. A zene ünnepén a muzsika vadvirágaiból
kötött csokrot tettük le az egyik legnagyobb
magyar zenepedagógus lábaihoz.
Priskin Rebeka (Szent Veronika csoport)
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A kollégiumok közötti atlétikaverseny

2018. október 10-én került megrendezésre a
verseny, amelyen pár kiemelkedőbb leányunk
képviselte intézményünket. Sőt, éremmel és kiemelkedő eredményekkel tértünk haza. A versenyszámok a megszokottak voltak, pontosabban:
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súlylökés, kislabdahajítás, távolugrás, 100-400800-1500 méteres síkfutás, végül 4x400 méteres
váltófutás. 3 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szereztünk, ez utóbbit távolugrásból és 800 méteres síkfutásból. Ezüstérmeket a 4x400 méteres
váltófutásból, súlylökésből és kislabdahajításból
nyertünk, aranyérmeket pedig távolugrásból,
súlylökésből és kislabdahajításból szereztünk.
A sok fantasztikus eredmény mellett ráadásul még egy
kupát is elhoztunk, mégpedig azért, mert az összesített eredményeink alapján mi lettünk a legjobbak, így
magunkénak tudhattuk az első helyet. A versenyen
nagyon családias és jó hangulat volt, nagyon jól
éreztük magunkat. Az időjárás is pont megfelelő
volt, így még az sem hátráltatott minket abban,
hogy ilyen jól teljesítsünk. Én először voltam
ezen a versenyen, mivel még csak kilencedikes
vagyok, élveztem, hogy ismét valami újdonságban vehetek részt. Jövőre mindenképpen számíthat rám a csapat – és szerintem megannyi
újonc társamra is –, és remélem, még tovább
tudunk majd fejlődni a legközelebbi megmérettetésig.
Schmidt Kata (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)
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Beszámoló a röplabdakupáról
Kollégiumunk versenyzői 2018. október 18-án
röplabdakupán vettek részt. A lánycsapatunk
tagjaihoz, megszokott módon, a fiúkollégiumból
is csatlakoztak. Az egész csapat együtt érkezett
meg a Református Kollégium tornacsarnokába,
ahol az ellenfelek már készültek a rangadóra.
A színvonalas megnyitó után megkezdődött a
harc. A csapatok vállvetve küzdöttek, ám végül
a házigazda vitte el a kupát. Kis csapatunk hősiesen helytállt, és elnyerte a 3. helyezést. Félidőben,

Amikor minden perc számít
Az idén is megrendezésre kerülő Kollégiumi
Napok alkalmával lehetőségünk nyílt részt venni Dr. Sárdi Ferenc mentőorvos elsősegélyről
szóló előadásán, melynek fő motívuma az elsősegélynyújtók szerepe és az idő hiánya volt.
Ha emberéletekről beszélünk, minden perc
számít, ezért lényeges, hogy legyenek első
segélynyújtók, akik felismerve és mérlegelve a
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a szervezőknek hála, feltankoltunk a tápláló (és
már hagyománynak számító) zsíros kenyérből.
Így újult erővel léptünk fel a pályára. A többi
csapat sportszerűségének köszönhetően nagyon
barátságos légkör keletkezett. A nap végén köszönetet mondtunk a fantasztikus játékért és a
lehetőségért a nevelőnknek, Láng Éva néninek.
Az érmek kiosztása után megtapsoltuk egymást,
majd mindenki boldogan hagyta el a helyszínt.
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy
eredményes délutánunk volt.
Várhegyi Míra (Szent Johanna csoport)

helyzetet, megfelelő döntést hoznak és segítséget nyújtanak adott esetben egy sérültnek, ezzel megkönnyítve és felgyorsítva a mentősök,
illetve orvosok munkáját. Ugyanis a távolság
hátráltató tényező a mai fejlett technikák ellenére is, és a mentőállomások nem mindig
tudnak rövid intervallumon belül ellátást biztosítani.
A laikusok pedig „csupán” légzésbiztosítással vagy megfelelő pozícióba helyezéssel életet
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menthetnek, ha mindezt jókor teszik. Az interaktív bemutatón mi is láthattuk, hogy ezt egy
profi hogy csinálja. A doktor úr egy eszméletlen
beteget imitáló diákon ismertette a helyszín és
a körülmények felmérését és a sérült protokoll
szerinti ellátását. Szó esett még a vérzések csillapítási módszereiről, különböző fektetésekről,
arról, hogy mi a teendő egy potenciálisan infarktussal rendelkező embernél vagy egy csecsemő fulladásánál.
Végül eljutottunk az újraélesztésig, amire érdemes lenne több alkalmat is szánni a diákok és
a mentős szerint is.
Ezeket a praktikus tennivalókat azonban
megelőzi a segélyhívás. Ennek menetét ismertetve előadónk elmondta, hogy az új központosított rendszer nem könnyíti meg a telefonálók és a segélykérést fogadók dolgát sem.
A hívások – akár a 104-es, akár a112-es számról érkeznek, két országos központba, Miskolcra vagy Szombathelyre futnak be. Innen
irányítják át a megfelelő körzet ügyeletéhez a
bejelentést. Ennek több hátránya is van.
A hívó fél sokszor nem tudja, hogy a vonal
másik végén nincsenek tisztában azzal, hogy
ő melyik településről telefonál. Ezért kérdések
sora indul meg, hogy a pontos helyszínt kiderítsék.
A sok esetben rémült, kapkodó segélykérőnek legalább kétszer el kell mondania az esetleg
zavaros, bonyolult helyzetet, ami zaklatottabbá
teszi az amúgy is felfokozott lelkiállapotban zajló beszélgetést.
A legnagyobb probléma az, hogy mindez komoly időveszteséggel jár, ami esetleg minden
felkészültségünk ellenére a sérült vagy beteg
életébe kerülhet.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az
előadáson, nagyon sokat tanultunk belőle! Felismertük, hogy milyen fontos, hogy mindenkinek legyen egy biztos alaptudása elsősegélynyújtásban.
Bayer Bojána Bettina (Szent Borbála csoport)
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137-00
A kollégiumban ebben a tanévben is megrendezték az Őszi Kollégiumi Napokat. Ilyenkor
rengeteg programon van lehetőségünk részt
venni: színházlátogatás, filmklub, reformkonyha és érdekes előadások.
Én is részt vettem az egyik ilyen előadáson,
ahol a lelki segítségnyújtásról volt szó. A 137-00
egy telefonos lelkisegély-szolgálat, ami elsősorban a tinédzserek problémáival foglalkozik.
A 137-00 egy telefonszám, amit ingyen lehet hívni, és
a vonal másik végén valaki segítséget nyújt a betelefonálónak. Az előadáson beszélgettünk a mi
korosztályunkat leggyakrabban érintő problémákról - mint pl. az öngyilkosságról, amelyet
főként a minket körülvevő emberektől kapott
kritikák, piszkálódások okoznak. Tanácsokat
kaptunk arra vonatkozólag, hogy ezeket miként
lehet kezelni. Néhány felmérés szerint a szülők
alig pár percet beszélnek naponta a gyerekükkel, s ez sok nehézséget okozhat a családokban.
Szó volt arról is, hogy ki kerülhet a vonal másik végére, ki adhat segítséget. Aki az előadást
tartotta, néhány olyan történetet is megosztott,
ami vele – mint segélynyújtóval – történt.
Mindenesetre az előadás igazán megrázó
esetekről és adatokról számolt be. Szóval, ha
valamilyen problémánk van, bátran kérhetünk
segítséget a 137-00-tól!
Juhász Erzsébet (Szent Borbála csoport)
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padlizsánkrém, kéksajtos-mogyorós sajtkrém,
tésztasaláta, kefires csirkemell és tonhalas rizottó. Még sorokon keresztül sorolhatnám a
jobbnál jobb ételeket, de szerintem el tudjátok
képzelni, hogy miféle dolgok készülnek itt.
A legutóbbi, október 10-ei reformkonyhát
megelőzően volt egy előadás az okostányérról.
Az okostányér segítségével meg tudjuk állapítani, hogy mekkora legyen a bevitelünk tejter

mékekből, édességekből, húsból, zöldségből,
illetve gyümölcsből; ezt hívtuk segítségül a reformkonyhán is.
Összegezve az elmondottakat, ez egy igen
hasznos program, hisz megtanulhatunk egy
összetevőt többféleképpen is elkészíteni, így
bővíthetjük az étkezési repertoárunkat.
Korosecz Lilla (Szent Johanna csoport)

„Próféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek,
s innivaló! Élhetne belőle, ki élni akar…”
(Radnóti Miklós: Nyolcadik ecloga – részlet)

és házigazdaként a Ciszterci Nevelési Központ
Szent Margit Kollégiuma. A zsűri tagjai:

A cím egyben mottója is annak a rendezvénynek, melyet intézményünk hagyományainak
megfelelően e tanévben is megrendezett. Az
Istenes versek szavalóversenyt a város kollégiumai közt hirdettük meg, és 2018. november
14-én a kollégium Ifjúsági galériájában tartottuk meg. A 33 jelentkező a következő pécsi
kollégiumokból érkezett: Református Kollégium, Kodály Kollégium, Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziumának Kollégiuma, Gandhi
Gimnázium Kollégiuma, Hajnóczy Kollégium

Elnök: Fekete Judit színművésznő, a Művészeti
Gimnáziumban idén indult gyakorlatos színészés filmszínészképzésének osztályfőnöke.
Zajácz Andrea, a Pécsi Egyházmegye püspöki irodájának jogi munkatársa. Magyar-hittan szakos
tanár, Zajácz Gábor görögkatolikus parochus
felesége.
Molnárné Boda Mária, a Ciszterci Nevelési Központ
hittantanára.
Hetesi Júlia, a PTE magyar és kommunikáció
szakos osztatlan tanári képzésének hallgatója, a
JESZ színésze.

Okostányér és reformkonyha
Reformkonyha: első hallásra nem sokat mond
a szó, azonban felénk sok jelentéssel bír: szórakozás, közösség és persze jó ételek. Sajnos
csak nagyon ritkán van, azonban mégis ez a
kollégium legkedveltebb programja. Ámbár
nemcsak szórakoztató jellege van, hanem tanítói is, hisz a lányok itt akár főzési praktikákat is elsajátíthatnak, amiket életük során felhasználhatnak, például ha majd családanyák
lesznek.
A reformkonyha célja elsősorban az ízlésformálás, ezért sokféle étel készül, például
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A verseny két fordulóban zajlott. Először a kötelező verset: Weöres Sándor Kereszt-árnykép
című költeményét mondták el a versenyzők.
Ezt szünet követte, majd a szabadon választott
verseket hallgattuk meg. A zsűri tanácskozása
után, az eredményhirdetést megelőzően Zajácz
Gábor atya szólt arról, hogy milyen nagy a jelentősége annak, hogy a résztvevők versmondásukkal a természettudományosan megismerhető világunk határain túlmutató távlatokat
fedezhettek fel és mutathattak meg a közönségnek és a zsűritagoknak egyaránt.
Sík Sándor egy, a katolikus költészetről írt
művében mutat rá arra, hogy a művész az ő
alkotó tevékenysége nyomán az érzékfeletti
világgal, az emberen túli valósággal, a titokkal
érintkezik. A hiteles művészet nem kerülhet
szembe az alkotó erkölcsi felelősségtudatával,
így értékrendjével, hitével.
Egy vers megtanulása és elszavalása is alkotó
munka. Így joggal bízhatunk abban, hogy a szavalók életére a felkészülés és ez az együtt töltött
délután is hasonló hatással lesz.
Zajácz Gábor atya zárszavaiban is erre utalt,
amikor annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy
azon szövegek tartalma, melyekkel a versenyzők találkoztak, melyeket önmagukon átengedtek, immár a személyiségük részévé vált.
Köcsky Tiborné

A tékozló fiú
Az idei tanév első előadását a JESZ-ben néztük
meg. Tóth András Ernő rendezésében láthattunk egy – ahogy ők nevezik – protestáns iskoladrámát. A 8+3-as szereplő felosztásos történet elénk tárja a bibliai tékozló fiú történetet
modern – Mikuli János igazgató úr szavaival
élve – avantgárd elemeket alkalmazó feldolgozásban.
Maga a történet sok kérdést vet fel az emberben. A színészek felelevenítik a bibliai eseményeket, majd egy vitaóra keretein belül megvitatják a bennük felmerült kérdéseket. Ezek
folyamatos váltakozása egyáltalán nem zökkenti ki a nézőt, sőt mindenkit gondolkodásra
sarkallnak a látottak.
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A díszlethasználat eltér a megszokottól. Vetítést alkalmaznak, amelyek során Lukács evangéliumából és A tékozló fiú hazatérése című
festményből ragadnak meg részleteket.
Mindig örülök, amikor ilyen lehetőséget
nyújtanak felénk nevelőink, mert ezáltal sokat
hozzátesznek kulturális fejlődésünkhöz. A darabot pedig csak ajánlani tudom mindenkinek!
Dobos Dóra (Szent Jakab csoport)

Horvátországi kiruccanás
2018. október 17-én a Rákóczi Szövetség jóvoltából egy csodálatos kirándulásban volt
részünk, melynek során lehetőségünk volt ellátogatni a horvátországi Baranyába. Utunk során
bejárhattuk Eszéket és nevezetességeit, látványosságait. Meglátogathattuk a magyar iskolát
a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban, ahol szívélyes fogadtatás után
döbbenettel és áhítattal hallgattuk az igazgató
beszédét arról, hogy milyen is ez az intézmény,
hogyan zajlik az oktatás ilyen kis létszámú osztályokban. Megtudhattuk, milyen a diákélet,
s a beszélgetés után az igazgató körbevezetett
minket az iskolában és a könyvtárban. Különös
érzés volt látni a tablóképeket, amiken 3-4 vagy
akár csak egy tanuló szerepelt, míg nálunk akár
40 fő is lehet egy osztályban. Eszéken és környékén nem beszélik a magyar nyelvet, ezért is
fektet az iskola nagy hangsúlyt a horvát nyelv
oktatására is. Kirándulásunk során megtekintettük az eszéki Szent Péter- Pál-katedrálist,
nevelőink segítségével betekintést nyertünk
rövid történetébe. Miután bejártuk az épületet,
felfedeztük a város szépségét, majd elsétáltunk
a Szentháromság térre, ahol alkalmunk nyílt
a szabad vásárlásra és időtöltésre. Ezt követően megérkeztünk az utolsó, de a legcsodásabb
állomásra, a Kopácsi-rétre. Elképesztő látvány
tárult elénk. Bármerre néztünk, mindenhol csak a
természet csodáit fedezhettük fel. Ez egy olyan hely,
ahol egyaránt láthatunk állatokat és növényeket,
mégsem zavarjuk meg a természet által kialakított,
csodás környezetet. Ez a gyönyörű természetbeli látványosság volt az, amivel igazán méltón
lezárhattuk a horvátországi kirándulásunkat.

Bátran kijelenthetem, hogy csodás élmény volt
mindannyiunk számára ez az út, és köszönjük a
kollégium nevelőinek ezt a csodás lehetőséget,

hogy ennek a tanulmányi kirándulásnak részesei lehettünk!
Both Marietta, Pszota Csenge (Szent Jakab csoport)

Interjú Fekete Judit színművésznővel
Melyik volt életében az a pont Önnek, amikor elhatározta, hogy színésznő szeretne lenni?
Azt hiszem, hogy nem volt egy konkrét pont.
Ez inkább egy folyamat volt, aminek a végén fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt hivatás
szinten szeretném, mert olyasmit érzek, amikor játszom, amit soha máskor, másban nem.
Amióta csak az eszemet tudom, mindig szerepeltem
szavalóversenyeken, színjátszókon, ünnepélyeken, én
voltam az az idegesítő gyerek, aki mindenben szerepel,
közben történeteket írtam, a testvéremmel nyaranta
kis ügyetlen, de lelkes előadásokat írtunk, és előadtuk
őket a szomszédoknak, és az évek múlásával a színpad,
a színház iránt érzett szerelmem nem hogy elkopott
volna, hanem egyre csak erősödött. Mindez annak
ellenére, hogy nagyon sokan próbáltak lebeszélni erről – beleértve saját magamat is. Nem volt
mintám, hogy ez a szakma, ez az élet mivel jár,
senki a családunkban nem volt színész, zenészek
voltak csak a tág családi körben, de művészek és

konkrétan színészek nem. Így természetesen egy
nagyon idealizált képem volt arról, milyen is egy
színésznő élete. Mondanom sem kell, ez a kép
nagyon más volt, mint a valóságban, de ennek
ellenére az elmúlt 15 évben egyszer sem tudtam
vagy akartam volna mást csinálni. Ez egy nagyon nehéz, de mániákusan szerethető hivatás.
Nem lehet hátat fordítani neki.
A családja hogy fogadta a hírt, hogy színészi
pályára készül?
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Nem voltak meglepve, amikor először előálltam
azzal, hogy színész szeretnék lenni, de nagyon
féltettek, így óvatosan próbáltak terelgetni egy
„civilebb” pálya felé, ezért is jelentkeztem a jogi
karra. Felvettek, de szinte azonnal felvételiztem
a Janus Egyetemi Színházba is, majd a Színműre rögtön abban az évben beadtam a jelentkezésemet. A Színművészetire nem vettek fel, de
vérszemet kaptam, és a fejembe vettem, hogy
jövőre újra megpróbálom: emiatt majdnem
visszautasítottam azt az amerikai ösztöndíjat,
amire korábban pályáztam és megnyertem. Ha
akkor úgy döntök, hogy inkább itthon maradok, és újra elmegyek a Színműre felvételizni,
valószínűleg teljesen másként alakult volna az
életem. Így végül úgy döntöttem, hogy elmegyek Amerikába- és milyen jól tettem! Ott már
az első évben belekeveredtem a dráma szakosok
munkájába külsősként, és az év leteltekor a dráma szak vezetője felajánlott nekem egy helyet a
programban, és ösztöndíjat is kaptam. Az a telefonbeszélgetés a szüleimmel – „Anya, apa, én itt
maradok Amerikában, és színész leszek!” – volt
az első komoly döntésem, amelynek meghozatalában a családom szerencsére ilyen távolból
is maximálisan támogatott. Azt viszont, hogy a
mesterdiplomámat már Londonban, Európában
szeretném megszerezni, kitörő lelkesedés fogadta családi körben.
Az amerikai filmek milyen áttörést jelentettek az
életében? Gondolok itt a Hat hét tánc vagy a 100
fok fagypont alatt című filmekre.
Ha hatalmas szakmai áttörést nem is hoztak ezek
a filmet, de nagymértékben hozzáadtak ahhoz a
filmes gyakorlathoz, amit az évek során sikerült
felhalmoznom. Az Amerikában és Angliában
eltöltött 10 évem alatt rengeteget tanultam a reklám- és kisfilmekről, de a nagyjátékfilmek nagy
többségét már itthon forgattam. Amikor visszajöttem Magyarországra, rengeteg külföldi film
forgott itthon, amikben volt alkalmam szerepelni. A filmezés is olyan, mint egy izomcsoport, ha tréningezzük és a technikai részét megtanultuk, akkor rááll az
agy (és az izom) egy idő után. Nagyon szerencsésnek
gondolom magam, hogy rövid idő alatt ilyen sok
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filmben tudtam szerepelni, még ha egyik-másikban csak kisebb szereppel, de a filmforgatás olyan,
hogy mindig tanul az ember, akkor is, ha nem
forog a kamera, és épp nem őt veszik. Lenyűgöző dolog látni, hogyan áll össze egy film, mennyi
finomhangolás, csapatmunka kell hozzá. A Six
Dance Lessons in Six Weeks azért volt különleges,
mert volt két jelenetem Gena Rowlands-dzel, aki
egy legenda. Nem fiatal, de ha forog a kamera,
átváltozik, félelmetes volt látni, ahogy minden
porcikájából áradt a profizmus, és az a bizonyos
valami, amitől valakire azt mondjuk, hogy „sztár”.
Ebben a filmben ráadásul Zsigmond Vilmos volt
az operatőr, így kétszeresen is szerencsés voltam.
A 100 Degrees Below Zero pedig egy nagy falat
volt, nehéz körülmények között forgattunk, rövid
idő, mindössze 5 nap állt a rendelkezésre, mert
a partneremnek, a Lost-ból ismert Jeff Faheynek
mennie kellett egy másik filmet forgatni, így erőltetett menetben csináltuk végig azt a filmet. Nagyon szép élmény volt.
Mit csinál a szabadidejében, amikor például nem
vesz részt forgatáson, mi az, ami Önnek kikapcsolódást jelent?
Őszintén szólva túl sok szabadidőm nincsen.
Amikor nem forgatok, akkor tanítok, a Művészeti Gimnáziumban idén indult gyakorlatos
színész és filmszínész képzésnek vagyok az osztályfőnöke, ezenkívül idén játszom egy darabban, aminek Mákkirályfi a címe, és egy komplex
színházi nevelésű darab, amit viszünk majd általános iskolás osztályoknak játszani és foglalkozásokon beszélgetni a függőségekről. Szabadidőmben igyekszem töltődni, olvasni, futok, mert
kikapcsol, és a gyerekeimmel vagyok.
Az élete során voltak olyan pontok, amelyek lemondással jártak - gondolok itt például olyanra,
hogy nem tudott részt venni egy baráti összejövetelen vagy később egy karácsonyi vacsorán a szerettei körében, mert fellépése volt valahol, vagy
éppen külföldön fogatott?
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percét a színházban töltötték, amíg a többi,
„normális” hallgatónak volt szociális élete, estéje, egyéb programja. Mi állandóan bent voltunk, és vagy próbáltunk, vagy díszleteket festettünk, vagy egyszerűen ott lófráltunk, hátha
van valami munka, amiben hasznosak tudunk
lenni. Olyan volt az egész életünk, mint egy
furcsa álomvilág, egy függőség. Színházfüggőség. A próbafolyamatok intenzitása mindent
kiütött, ilyenkor reggeltől estig próbáltunk heteken keresztül, és persze mindenek felett állt
a darab sikerének fontossága. Később, amikor
már dolgoztam, volt olyan, hogy halmozottan
összejött minden: repültem haza karácsonykor, 23-án tudtam csak menni, erre Németországban egy hóvihar utamat állta. A szent
estét a reptéren töltöttem, majd egy párizsi
kitérővel értem haza, a csomagjaim nélkül.
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Anyai nagymamámtól sem tudtam elbúcsúzni, amikor már nagyon beteg volt, mert épp
Los Angelesben voltam és forgatásom volt.
Azt lelkileg nagyon nehéz volt végigcsinálni.
A családom és a barátaim persze általában
megértették, hogy rapszodikusan vagyok jelen, de nem volt könnyű, és mindig próbáltam
extra energiát fektetni abba, hogy megtartsam
ezeket a számomra fontos emberi kapcsolatokat azokkal az emberekkel körülöttem, akik
nem színészek. A gyerekeim még elég picik
ahhoz, hogy ezt megszokják, de mióta ők vannak, sokkal jobban igyekszem megválogatni,
hogy milyen munkára mondok igent. Kell az
arany középút, bár ezt ebben a „mindent vagy semmit” szakmában nem mindig könnyű megtartani.
Visnyei Kimberli (Szent Veronika csoport)

KÖSZÖNJÜK
Kedves Szülők!
Szeretnénk köszönetet mondani azért a támogatásért, amit mi, a CNK dolgozói folyamatosan tapasztalhatunk az Önök részéről. Hisszük, hogy gyermekeik nevelése csak úgy lehet eredményes,
ha szülők és tanárok együtt, egy közös célért,
azonos eszközökkel tevékenykednek nap mint
nap. E folyamat elengedhetetlen része a személyes példamutatás, melyre remek alkalom a
segítségnyújtás, a szükséget szenvedő társaink
megsegítése. A Szent Erzsébet-napi gyűjtés
kapcsán ismét számos családot tudtunk megajándékozni tartós élelmiszerrel, a használt, de jó állapotú ruhák, játékok, könyvek ebben az évben is

eljutottak a rászorulókhoz. A Fürj utcai óvoda
hátrányos helyzetű gyermekei a színjátszó csoportunk műsora mellett az Önök adományainak is örülhettek, csakúgy, mint azok a hajléktalanok, akiknek éhségét szerdánként az Önök
által összekészített szendvicsekkel csillapítjuk.
Hálásak vagyunk a cipős doboz akcióban részt
vetteknek és mindazoknak, akik bármilyen
módon részesei voltak a Szemem Fénye Alapítvány számára szervezett gyűjtésnek. Köszönjük
a Ciszterci Rend egész éves lelki és anyagi támogatását, valamint a Szülői Munkaközösség
és a Nőegylet segítségét! Hálát adunk a Jóistennek
azért, hogy ilyen támogató környezetben dolgozhatunk!

Voltak ilyenek, igen. Egyetem alatt a színház
szakosok mániákus módjára életük minden
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A Ciszterci Nevelési Központ elérhetőségei:
Cím: 7621 Pécs, Apáca u. 23.

Tel.: 72/511-243, 525-516, 30/830-3158,

30/830-3159
Telefax: 72/315-786
E-mail: ciszterci.nk@gmail.com
Honlap: www. cnkpecs.hu
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