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a „kitüntetett idő”, a kairosz. Először csak az 
ünnepek és a vasárnapok szürkülnek hétközna-
pokká, aztán a fontos események kopnak jelen-
téktelenné, míg végül általánossá válik a véle-
kedés, hogy bármit bármikor meg lehet tenni, 
hiszen aminek ma lenne az ideje, arra a holnap 
ugyanúgy jó lesz. Vég nélkül halogatható egye-
temi vizsgák, átütemezhető (gyakran tényleg 
túlértékelt) határidők, és persze a végtelensé-
gig kitolt fontos döntések (pl. elköteleződés, 
házasságkötés, gyermekvállalás stb.). Rengeteg 
értékes és meg nem ismételhető pillanat, vagyis 
a megélhető „jelen” feláldozása egy jobbnak re-
mélt, ám bizonytalan „holnapért”.

Furcsa ellentmondás egy olyan korban, ami-
kor az eredményeket, a lájkokat azonnal akar-
juk, és bármit is teszünk, annak eredményét 
szinte azonnal mérni is akarjuk.

Ha Mater Assumpta nővér, mindenki Joli nénije, a 
Miasszonyunk Női Kanonokrend utolsó rendfőnöknője 
ugyanezt tette volna, vélhetően nem lennénk itt, hi-
szen akkor nem sok esélye lett volna iskolánk 20 évvel 
ezelőtti újraindulásának . Életpéldája pont ellenke-
zője a mai gondolkodásnak. 

Először is tisztában volt azzal, hogy a dol-
gok tartanak valahová, az idő (a kronosz) fogy, 
amit nem lehet elfecsérelni. A  sokszori gye-
rekkori költözések és iskolaváltások ellenére is 

kihasználta az időt, hogy tanulmányait a tőle 
telhető legjobban teljesítse. Ez ugyanakkor 
nem jelentette azt, hogy ne lett volna vidám és 
szabad gyermekkora. Erre utal magatartás osz-
tályzata…

A  polgári iskola elvégzése után került taní-
tóképzőbe, ahol lassan körvonalazódni kezdett 
további célja: belépni a szerzetbe és gyermeke-
ket tanítani. A múló idő azonban itt sem telt hi-
ába. A zongoratanulás mellett 3 idegen nyelvet 
sajátított el: a latint, a németet és a franciát. Az 
érettségi vizsgát és a szerzetesi fogadalmat kö-
vetően pedig egyetemi tanulmányokba kezdett, 
ahol az alap szakpár (matematika–fizika) mellé 
felvette a kémiát is.

Ezek alapján Joli néni történetét mondhat-
nánk szokványos szerzetesi hivatásnak is, de az 
igazi fordulat ezután következett. A megszokott 
szerzetesi életet ugyanis a háború és az azt 
követő kommunista diktatúra fenekestől fel-
bolygatta. Előbb kórházzá vált a rendház, majd 
bekövetkezett a szerzetesrendek feloszlatása. 
Az elhurcolást és a börtönévek megpróbáltatá-
sait szilárd jellemének és töretlen hitének kö-
szönhetően ugyan túlélte, de egyre messzebb 
került eredeti céljaitól. A  történelmi fordulat 
ugyanis nem akart bekövetkezni, miközben 
az idő (kronosz) kérlelhetetlenül haladt előre. 

A Szent Margit Általános Iskola 
fennállásának apropóján

Az idő relatív fogalom. 20 esztendő lehet sok 
vagy kevés, attól függően, hogy honnan néz-
zük. Egy ember életében meglehetősen sok, 
hiszen ennyi idő alatt eljuthat egy gyermek az 
óvoda megkezdésétől az egyetemi diplomáig, 
vagy egy szülő ennyi idő alatt felnevelheti gyer-
mekét a születéstől a (már majdnem) felnőtté 
válásig, ugyanakkor egy intézmény, egy iskola 
életében – a több száz éves intézmények között 
– meglehetősen kevésnek mondható. 

A kérdést azonban máshogy is feltehetjük: mi 
minden történt az indulás óta eltelt 20 év alatt? 
Csak múlt, vagy telt is az idő?

Az ókori görögök 2 szót használtak az idő fogalmá-
ra . Az egyik a kairos, ami az alkalmas vagy megfelelő 
időt jelentette, az adott pillanatban megjelenő minő-
séget . Ez az a pillanat, amikor valaminek (cselekvés-
nek, döntésnek, választásnak stb .) elérkezik az ideje .

A másik fogalom a kronosz, a múló időt jel-
zi, ami konok kitartással, kérlelhetetlenül halad 
előre, bedarálva mindent, amihez csak hoz-
záér. Ezt nevezhetjük egyfajta mennyiségnek 
is, ami szüntelenül halad előre, és amiről soha 
nem tudjuk, hogy mennyi áll belőle rendelke-
zésünkre, csak azt, hogy fogantatásunk pillana-
tától kezdve folyamatosan fogy. 

Ezen túlmenően szintén általános tapasz-
talat, hogy az időben való létezés természetes 
velejárója, hogy a dolgok egymást követően zaj-
lanak, és minden folyamatnak van kezdete, íve 
és vége. A  dolgok kezdetük első pillanatától a 
végkifejlet, a cél felé tartanak. Mondhatjuk úgy 
is, hogy minden tart valahová, bármi is legyen 
az: egy utazás, egy feladat, maga az emberi élet, 
az univerzum vagy éppen a történelem. 

Hogy miért is mondom el mindezt? Mert azt 
tapasztalom, hogy sokan – fiatalok és időseb-
bek egyaránt – ma úgy vélekednek, hogy az idő, 
a kronos, egy állandó érték. Mindig ugyanannyi 
lesz belőle – hiszen jó eséllyel a holnap is pont 
24 órából fog állni –, ezért cseppet sem töre-
kednek arra, hogy az idő tartalmasan teljen. 
Mondhatnánk azt is, hogy virtuális „örökkéva-
lóságban” élnek, ahol mindig mindenre korlát-
lanul van és lesz idő.

Ennek következményeként az idő egy homo-
gén folyammá alakul, amiből lassan kiveszik 
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Bemutatkoznak  
az igazgatóhelyettesek

Új vizeken

Jézus a vízen járásra hívott. Mindannyiunkat. 
Kellemes volt a saját kis csónakomban evez-
ni: tanítónak lenni. A hívószó számomra az új 
feladatra a szakmai fejlődés támogatása volt. 
Felelősséget érzek az iránt, hogy mindent meg-
tegyek ezért. Keresem azokat a lehetőségeket, 
amikkel a tanítási-tanulási folyamatok jobbá 
tételét segíthetem. A megváltozott világban a stabil 
keresztényi értékrend megtartó erő . Célom azoknak 
az utaknak a keresése, amelyek ezt az értékrendet 
kiteljesítik önmagamban, kollégáimban és a gyere-
kekben . Hiszem, hogy minden nap van hová 
fejlődnünk. Minden szavunkban, tettünkben 
meghívást kaptunk az evangelizációra. Arra, 
hogy jobbá tegyük a körülöttünk lévő világot.

Az új feladat új munkakört és egy nagyon 
megváltozott rendszert hozott az életembe. 
Másképp látok rá folyamatokra, helyzetekre. 
Szeretem a kihívásokat, megoldásra, jobbításra 
való törekvéssel. Nagyon örülök, hogy az osz-
tályommal majdnem minden nap találkozom, 
még ha kevesebb órában is. Az együttműködés 
számomra alap üzemmód, ezért különösen há-
lás vagyok a feladataimért, amiket így végezhe-
tek. Az innováció és az ebben való segítés moti-
vál. Ezt a szemléletet képviseli az iskolavezetés, 
jó ebben részt venni. 

A  munkámnak három fő területe van, ami 
természetesen összefügg. Tanítóként a negye-
dikeseim életét vezetem, igazgatóhelyettes-
ként a kollégáimat segítem, szakértőként más 
iskolákba járok minősítésekre. Hálás vagyok, 
hogy mindhárom feladatban megtalálom az 

örömöm, a fejlődés lehetőségét. Jó gyakorlat ez 
az időtervezés hatékonyságának fejlesztésére. 
Szeretem azt a szinergiát, amit a három terület 
összeadódó feladatai által megélek. 

Tudatosan törekszem az életvezetésemben 
azokat a szokásokat élni, amire a tanítványai-
mat is nevelem. A  döntéseimért felelősséget 
vállalni, a céljaimat kijelölni és tenni a meg-
valósulásukért. Vízen járni csak Jézusra emelt 
tekintettel lehet. 

Helstáb Edit

Horváth Ildikó immár második tanéve lát 
el igazgatóhelyettesi feladatokat

Idén kezdtem a 25. tanévemet a pályán, a Mar-
gitban pedig immár a 19.-et. Sok új kihívással 
találtam magam szemben, rengeteget tanultam 
az elmúlt évek alatt. 

Az első évben napköziben voltam, majd négy 
alsós osztályt tanítottam, és hamarosan a felső 
tagozaton is kaptam rajzórákat. Alig észreve-
hetően, de évről évre egyre több feladat meg-
oldásában vettem részt. Klasszikus értelemben 
végigjártam a beosztásokat: napközis tanító, 
napközis munkaközösség-vezető, osztálytanító, 
alsó tagozatos munkaközösség-vezető, rajzta-
nár, minőségirányítási vezető, majd igazgató-
helyettes. 

2007-ben Késmárki Tiborné intézmény-
vezető kért fel, hogy vállaljam el a minőség-
irányítást. Részben ismertem az ezzel járó 
feladatokat, de azok a jogszabályok változá-
sával folyamatosan bővültek. Ezek megfelelő 

Mások talán elcsüggedtek volna, ő azonban továbbra 
is hitte, hogy Isten tudja, mit tesz, és reménykedve 
várta az alkalmas pillanatot (kairosz), amikor a kano-
nokrendet és vele együtt az iskolát újra lehet indítani . 
De hogy az idő addig se teljen hiába, kémiatu-
dását gyógyszerészi vizsgával egészítette ki. 

A  várakozás évtizedekig tartott, mire eljött 
végre az idő (kairosz), amikor a történelem ajtót 
nyitott a rendek újraindításának. Nem sokan 
maradtak, akik kitartottak, de aki készen állt, 
az beléphetett.

Így történt, hogy Joli néni, immáron 86 éve-
sen, belevágott az iskolaalapításba. Elszántsá-
gán, céltudatosságán, munkabírásán és határo-
zottságán sokan meglepődtek, de hite, reménye 
és derűje idővel mindenkit meggyőzött. 

Biztosra vehető, hogy ő is tisztában volt az-
zal, hogy az intézmény beindításánál sokkal 
többre már nem lesz ideje, mégsem kesergett. 
Nem mondta, hogy túl késő, öreg már a feladat-
hoz, nem kesergett azon, hogy „Mi lett volna, 
ha?”, sem azon, hogy milyen sok lehetőséget 
nem kapott meg, amire pedig lelkiismeretesen 
készült fiatalon. Felismerte az idők jeleit, hogy 

ha valamikor, akkor most lehet lépni, és a vára-
kozásnak, tervezgetésnek csak akkor van értel-
me, ha mer dönteni. Joli néni pedig belevágott 
– immáron egyedül a rend megmaradt tagjai 
közül –, hogy elindítson valamit, amire oly rég-
óta vágyott. Mondhatta volna, hogy már nincs 
értelme, hogy egyedül van, nincs ereje stb. 

A  mag tehát el lett vetve, és az Úrra bízta, 
hogy gondos kezek locsolják, ápolják azt, amit 
elültetett. 

Ha most végigsétálna a folyosókon, belépne 
a tantermekbe, biztosan meglepődne, hogy mi 
minden jött létre, amit talán ő sem gondolt vol-
na. A gyönyörűen felújított épületszárnyak, az 
udvar, a klub, az 500 főhöz közelítő gyereklét-
szám, a tanulás mellett megvalósuló rengeteg 
közösségi és lelki program, mind azt tanúsítja, 
hogy a mag jó földbe hullott. Bár a kezdet óta sok 
változás történt, a Pedagógiai Program hűen tükrözi 
az alapító és a fenntartó szándékát: embert nevelve 
nevelődni a családokkal közösen, segítve az emberi 
kiteljesedést és a Jézus Krisztusban való növekedést . 

Nagy Péter

EZEK MI VAGYUNK
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kesztyűgyárban. A kertvárosi Nevelési Központ 
Általános Iskolájába jártam, majd a Nagy Lajos 
Gimnáziumba kerültem. Vallásos, mélyen hívő 
családban nevelkedtem, ahol négyen voltunk 
testvérek. Kezdettől fogva jártunk misére. Sze-
rettem templomba menni, tizenhárom évesen már 
ministráltam . Családi életünk szerves részét képezte 
a közös szentmise-látogatás, aminek számomra 
már gyerekként is megvolt a maga romantikája: 
a pap bácsi személye, különféle miseruhák, ér-
dekes könyvek, kusza kottajelek. A templomot, 
szentmisét sajátos atmoszféra, meghitt légkör 
lengte körül, ahol magától értetődően visel-
kedni kellett. Lényeges volt számomra, hogy a 
szentmisére, rajtam kívül, több osztálytársam is 
eljárt. 

Lázadás a hittanórán…
A nyolcvanas évek első felében hitélet tekin-

tetében az iskolában még nagyon óvatosnak 
kellett lennünk. Kizárólag plébániai hitokta-
tás létezett. Akkoriban kéthetente szombat 
délelőttönként is jártunk iskolába, a hittan-
óra szintén szombat délutánonként volt. Nem 

szerettem hittanra járni. A  Magyar Televízió 
csatornáján szombat délutánonként nagyon jó 
mesék mentek, kedvenceim a Tom & Jerry és 
a Gyalogkakukk. Nem akartam a plébániára 
menni. Bár szerettem a társaimat, tetszettek 
a gitáros énekek és érdekes volt a tananyag, 
mégsem értettem, miért is kell ott lennem. 
Hittanórákon rengeteget rosszalkodtam: be-
lekiabáltam az órába, ide-oda mászkáltam, 
dobálóztam, rendetlenkedtem. Otthon és az 
iskolában nem így viselkedtem. Legidősebb 
gyerekként igazi példaképnek számítottam, az 
iskolában pedig szerény, barátságos, mosoly-
gós gyereknek ismertek. A hittanórákon tom-
boltam ki magam. 

Szidás helyett feladat, verseny, elismerések
Kilenc-tízéves lehettem, amikor az egyik ilyen 

rosszalkodós foglalkozás után, a hittantanár 
néni odahívott magához, és azt mondta, hogy 
a pap bácsi beszélni akar velem. Megijedtem, 
gondoltam, számomra eljött a világvége. Biztos 
voltam benne, hogy jól kioszt majd. A Kertvá-
rosi Plébánia emeletéről lejött hozzám Máté 
Péter atya. Nagyon szerettük, mert bár szigo-
rú volt, vidám, mosolygós embernek ismertük 
meg. Közölte velem, hogy lesz egy egyházme-
gyei hittanverseny a Kertvárosi Plébánián, ahol 
háromfős csapatok indulhatnak. Nem megkért, 
hanem ellentmondást nem tűrő hangon kije-
lentette, hogy én leszek az egyik versenyző. Iz-
gultam, hogy vajon kik lesznek a csapattársaim. 
Abban az időben szombatonként két hittanóra 
követte egymást, mivel nagyon sokan jártunk. 
Egyszerre nem fértünk volna el a hittanterem-
ben, ami szinte mindig zsúfolásig megtelt. Ab-
ban az időszakban nagyon sok gyerek született 
Magyarországon. Kiderült, hogy Péter atya két 
elit, kiemelkedően jól tanuló, kiváló magavise-
letű, számomra ismeretlen gyerek mellé válasz-
tott ki engem harmadiknak. Ők ketten a másik 
hittancsoportba jártak. Amellett, hogy nagyon 
meglepődtem, a hír kisebbrendűségi érzést vál-
tott ki belőlem. Nem értettem, hogy miért pont 
engem, az égetnivalót kellett melléjük válasz-
tania Péter atyának. A  versenyen való részvé-
telhez szülői jóváhagyás is kellett. Szurkoltam, 

ellátásához igyekeztem képezni magam: mes-
terképzés keretében elvégeztem a minőségtaná-
ri képzést, majd közoktatás-vezetői pedagógus 
szakvizsgát tettem. Ez a munkakör tulajdon-
képpen kiegészítette az igazgatóhelyettesi fel-
adatokat, melyeket Mendly Márta látott el. Idő-
közben folyamatosan nőtt az iskola létszáma, és 
vele együtt a teendők köre is. Az utóbbi évek-
ben már egyre inkább feszített a három terület 
közötti megosztás: megfelelően végezni a taní-
tást, osztályfőnökként is odafigyelni a gyerekek, 
szülők igényeire; minden felsős osztályban raj-
zot tanítani, haladni, adminisztrálni; valamint 
az ütemezett és a nem tervezett munkákat is 
ellátni intézményi és iskolai szinten egyaránt. 
Így arra a döntésre jutottam, hogy ennyi fel-
adat mellett az alsós osztályfőnökséget már 
nem tudom felelősséggel elvállalni, nem tudok 
annyi időt tölteni benne, amennyit szeretnék, 
bármennyire is szeretek tanítani. Beszélgettünk 
erről az igazgatónővel, aki pár hónap múlva fel-
ajánlotta, hogy gondolkodjam el a helyettessé-
gen. Elvállaltam. 

A tavalyi évben Mendly Mártával ketten lát-
tuk el a feladatokat. Egy kicsit lehetőségem volt 
kipihenni az előző évek szétforgácsolódását, 
másrészt felkészülni a rám váró kihívásokra, 
bár alapvetően ugyanazokkal a feladatokkal 
foglalkoztam. 

Márta visszament tanítani, és ettől a tanévtől 
Helstáb Edittel igyekszünk összehangolni a munkát, 
hogy kellő információt és támogatást nyújthassunk 
a kollégáknak a mindennapi munkához, a hozzánk 
forduló diákoknak, szülőknek egyaránt . Edit első-
sorban a szakmai területhez tartozó dolgokkal 
foglalkozik; én leginkább a jogszabályokhoz 
kötődő hivatalos dokumentációkat készítem, 
mérésekkel, értékelésekkel, vizsgákkal kapcso-
latos feladatokkal, órarenddel, helyettesítéssel 
dolgozom. Tanítóként egy osztály szemszögé-
ből néztem elsősorban az iskolai életet, helyet-
tesként jóval szélesebb látókörben kell iskolai, 
intézményi szinten gondolkodni. 

Általában a megoldandó nehézségekkel for-
dulnak hozzám a titkárságon, a legjobb persze, 
ha sikerül megtalálni az optimális megoldást, 
de ez nem mindig alakul így. Időnként nehéz 
koncentrálni egy-egy feladatra, mert szinte 
mindig belép valaki az irodába, és kérdez, meg-
oldást, segítséget vár, vagy cseng a telefon. Az 
elmélyültebb, csendet igénylő munkát otthon 
tudom megcsinálni, előkészíteni. 

Sokan kérdezték, hogy hiányzik-e a tanítás. 
Úgy érzem, bármikor vissza tudnék lendülni; 
de most ebben a beosztásban van dolgom, és 
akad bőven mit tenni, úgyhogy nem nagyon 
van időm azon gondolkodni, hogy mi hiányzik. 

Horváth Ildikó

Gyermekből pap 

Beszélgetés intézményünk lelkészével, Dr . Kajtár Edvárd atyával

Nagyon örültünk, amikor ősszel megtudtuk, hogy Dr . Kajtár Edvárd atyának, a Pécsi Bazilika 
plébánosának személyében intézményi családunk saját lelkésszel gazdagodik . Még inkább 
örültünk, amikor láttuk, éreztük, tapasztaltuk, hogy Edvárd atya is örül nekünk . Már korábban is 
többször mondta, hogy szeret köztünk lenni, mi pedig szeretjük, ha köztünk van . Plébániai ottho-
nában beszélgettem vele .

Otthon a családban, otthon a templomban…
Körülbelül tizenhat éves lehettem, amikor 

eldöntöttem, hogy pap leszek. Előtte egyáltalán 

nem akartam pap lenni. Pécsi vagyok, itt szü-
lettem, itt nevelkedtem. Édesapám teherautó 
sofőr volt, édesanyám varrónőként dolgozott a 
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hogy a szüleim ne egyezzenek bele, de ők meg-
tiszteltetésnek tekintették a felkérést. Én pedig 
áldozatnak tekintettem, hiszen mindez azzal is 
járt, hogy egy teljes hittankönyvnyi tananyagot 
meg kellett tanulnom. Ráadásul Péter atya azt 
mondta, hogy a versenyig minden hétfő este, 
a szentmise után, fel kell mondanom neki egy 
leckét. Így hétről hétre kellett tanulnom. Mi-
vel sohasem tudhattuk pontosan, hogy mikor 
végződik a szentmise, általában még a misé-
ket is végigültem. Egy-egy lecke felmondását 
követően Péter atya mindig megdicsért. A fel-
készülés hetei alatt csoporttársaimmal össze-
barátkoztunk, és megnyugodva láttam, hogy 
ők is ugyanolyan gyerekek, mint én, csak ép-
pen szuper tanulók. A  versenyen harmadikak 
lettünk. Az eredményt Péter atya a szentmisén 
kihirdette, és a hívek megtapsoltak bennünket. 
A szüleim nagyon büszkék voltak rám. Még a 
szemük is könnyezett. 

Sikeres verseny, rengeteg olvasás, nagy felisme-
rések…

Életemben nagy áttörést jelentett a sikeres 
hittanverseny. Elkezdtem viselkedni. Rengete-
get olvastam, Péter atyától rendszeresen kértem és 
kaptam kölcsön érdekes könyveket . Elsősorban a ke-
resztény ifjúsági irodalomból válogatott számomra 
olvasnivalót . Felnőtt fejjel visszagondolva, talán 
akkoriban fedezhettem fel, hogy a hit végső so-
ron az igazságról szól. A hit rólunk szól, a mi 
saját életünkről. 

Imádság, akárcsak a levegővétel…
Rengeteget köszönhetek annak, hogy a csa-

ládom számára a hit mindennapi megélése és 
gyakorlása olyan természetes volt, akárcsak a 
levegővétel. Személyes, én-Te kapcsolatban áll-
tam Istennel . Az óvodában és bárhol, ha magányos 
voltam, vagy ha bántottak a nagyobbak, szinte be-
lebújtam Istenbe . Hozzá menekültem . Ő volt a ba-
rátom, aki ölelt, aki mellett nem éreztem magam 
egyedül . Az egyik nagymamán mesélte, hogy 
egy alkalommal, amikor még egészen kicsi 
lehettem, nagyon komolyan megbetegedtem. 
Azt mondtam a nagymamámnak, hogy meg 
akarok halni, Jézussal akarok lenni. Ezen ő 

akkor nagyon meglepődött. Igazán, mélyen 
szerettem Istent. A  szüleim egyszerű mun-
kásemberek voltak, akik sokat imádkoztak, 
bár hitük intimitását ritkán mutatták előt-
tünk. De még emlékszem arra, amikor szüle-
im szobájába benyitva láttam, ahogyan édes-
apám a Bibliát olvassa.

Újabb hittanverseny következett, ezúttal a Pécsi 
pálos templomban, ahol egy Tolna megyei csa-
pattal holtversenyben első helyezést értünk el. 
Ha akarták volna, se tudták volna már levakarni rólam 
a hittant . A versenyzésen keresztül nagyon meg-
szerettem. Továbbra sem gondoltam azonban 
arra, hogy felnőttként pap legyek. 

Gimnáziumi évek, keresztény ifjúsági közösség…
Gimnazista koromban már nem kertváros-

ban, hanem Gyárvároson laktunk. Az ottani 
templomba is szívesen jártunk. Amikor csak 
tehettem, a hétköznap esti miséken is minist-
ráltam. Tizenöt évesen bérmálkoztam. Volt ott 
egy idős hitoktató hölgy, aki ifjúsági csopor-
tot szervezett számunkra. Jó volt a közösség, 
nagyon szerettem hozzájuk járni. Mindez to-
vább növelte bennem a hittan iránti szeretetet. 
A  gimnáziumi évek alatt is folytattam a ver-
senyezést. 1988-ban, unokatestvéremmel egy 
csapatban második helyezést értünk el, egyé-
niben pedig első lettem egy nehéz, egyházi is-
kolás ellenfeleket felsorakoztató, nagyon nívós 
hittanversenyen. Mi voltunk a legfiatalabbak a 
csapatban. A  rendszerváltás előtti időszakban 
mindez rendkívüli eseménynek, komoly elis-
merésnek számított. 

„Nem én találtam meg a hivatásomat. A hivatás 
talált meg engem.”

Az akkori plébános atya látta, figyelte, hogy 
milyen aktívan veszek részt a Gyárvárosi 
templom legkülönfélébb hitéleti és egyéb te-
vékenységeiben, időt, erőt nem sajnálva. Le-
gyen szó akár gereblyézésről vagy takarításról, 
bármiben szívesen segítettem. Tizenöt éves 
lehettem, amikor egy alkalommal megkérdez-
te tőlem, gondoltam-e már arra, hogy pap le-
gyek. Én nemmel válaszoltam neki, miközben 
megmagyarázhatatlan szomorúságot éreztem. 

Történésznek akartam tanulni, családra vágy-
tam, szerelmes akartam lenni. A plébános atya 
azt mondta, nincsen semmi baj, gondolkodjak 
rajta nyugodtan. Aznap este, 1989 szeptem-
berében, bár nagyon fáradt voltam, mégsem 
tudtam elaludni . Ébren hánykolódva forgattam 
magamban a gondolatot: ha pap leszek, nem lehet 
családom . Ha sofőr, történész vagy bármi egyéb hi-
vatást választok, akkor meg nem lehetek pap . Nem 
létezik, nincs átmenet a kettő között! Arra, hogy 
esetleg vallást váltsak, egyáltalán nem gondol-
tam. Nem tudtam, mit tegyek. Ilyen komoly, 
életre szóló kérdésben, hogyan is tudna dön-
teni az ember tizenöt éves fejjel?! Gyermek-
kori reflexeim oldották fel ezt a nehéz hely-
zetet . Imádkoztam, kérve Istent: „Uram, döntsél 
Te! Add tudtomra, mit szeretnél, és én aszerint fogok 
cselekedni!” Lelki naplót kezdtem írni, és azon 
tanakodtam, hogyan lehet megtudni, mit sze-
retne tőlem, vajon mire hív engem Isten. Egy 
pálos szerzetes gondolatai jutottak eszembe: 
„Figyeld a történéseket, körülményeket az éle-
tedben, és próbáld meg kiolvasni belőlük Isten 
válaszát a kérdésedre!” Így tettem, figyeltem. 

Egy apró csoda és egy nagy fordulat…
1990 tavaszán, másodikos gimis voltam, 

amikor kisebb csoda történt az életemben. 
Utolsó előtti órámon, franciaórán ültem. Kö-
rülbelül délután egy óra lehetett. A nap mele-
gen sütött, én pedig azon kaptam magam, hogy 
nagy örömmel arról ábrándozok, hogy pap va-
gyok és misézek. A terem ablaka a Széchenyi 
térre nézett, ami éppen tele volt diáklányok-
kal. A  fiúk őket bámulták. Én meg a felhők 
mozgását figyelve, arról ábrándoztam, hogy 
egyszer pap leszek. Nem vettem észre, hogy 
a franciatanárnő megállt mellettem. Csak ak-
kor eszméltem fel, amikor a lányok már kínos 
helyzetemen kuncogtak, a tanárnő pedig ma-
gas hangon felszólított engem: „Édouard!” Én 
ijedtemben felugrottam. Fogalmam sem volt 
arról, mit is kérdezett tőlem, ráadásul franciá-
ul. A tanárnő, arcán cinikus mosollyal, csend-
ben figyelte tanácstalanságomat. Majd ma-
gam sem értettem, hogyan, de hirtelen azon 
kaptam magam, hogy folyékonyan beszélek 

franciául, anélkül, hogy tudnám, mit is mon-
dok. A tanárnő megdöbbenve, leforrázva hall-
gatott, majd nagyon megdicsért. Én leültem, 
és sehogy sem értettem, hogyan történhetett 
mindez, hiszen sem a kérdést, sem pedig saját 
válaszomat nem értettem. 

 Amikor az egyik barátomnak elmeséltem, ő 
megerősített abban, hogy ez a kisebb „pünkösdi” 
csoda, talán jel, válasz lehet Istentől arra vonatko-
zólag, hogy mire is hív engem . Az esti szentmise 
után, a plébános atyának is elmeséltem a fran-
ciaórán történteket. Ő végighallgatott, majd azt 
mondta, ez valóban elhívottságom jele lehet, és 
megölelt engem. Én pedig akkor döntöttem el, 
hogy pap leszek.

Minden Róla szólt… 
Rájöttem, hogy mindaz, amit gyermekko-

rom óta megéltem, nem rólam, hanem mind-
végig Istenről szólt. Kiskoromtól fogva Hozzá 
szóltam, Neki írtam, Hozzá menekültem, Belé 
kapaszkodva estem-keltem. Amikor erre rájöt-
tem, azt mondtam magamban: „Rendben, szól-
jon hát minden Róla!” Pappá szentelésemkor 
ezért választottam jelmondatomul:

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbed-
nem.” (Ján 3, 30)

Szeretném, ha ezután is minden Róla szólna, ha Ő nö-
vekedne bennem, én pedig kisebbednék .

Utószó
Edvárd atya szobájában a Biblián szépen ösz-

szehajtogatott stóla mellett mécses világít kitar-
tóan. Lángja növekszik, a viasz pedig lassanként 
elfogy. Kifelé menet megkérdezem még, hogy 
mindig gyújt-e gyertyát, ha látogatója érkezik. 
Ő azt feleli, igen. Amikor megkérdezem Tőle 
miért, Ő annyit válaszol: „Azért gyújtok gyertyát, 
hogy tudjuk, nem csak ketten vagyunk beszélgetés köz-
ben. Mindig ott van közöttünk az Isten.”

Molnárné Boda Mária
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Szociális segítő feladatai: jelzőrendszer működ-
tetése, testi- lelki- érzelmi elhanyagolás, ve-
szélyeztetettség, bántalmazás, beilleszkedési 
nehézség, magatartási problémák, teljesítmény-
zavar, átlagtól eltérő viselkedés

Ápoló feladatai: ápolás, diabéteszes gyermekek 
ellátása, tanácsadás, kapcsolattartás a szülők-
kel, elsősegélynyújtás

Gyermekvédelmi felelős feladatai: étkezési támoga-
tások, kirándulás támogatások, egyéb szociális 
támogatások

Pszichológus feladatai: a gyerek pszichés, mentá-
lis alapon nyugvó tüneteinek gondozása, szülői 
beszélgetések, veszteségek feldolgozása

Hittan munkaközösség feladatai: lelki vezető, atya 
ajánlása, kapcsolatfelvétel

In memoriam Kele Pali bácsi

Pali bácsi remek pap és ember volt. Példakép 
volt mind az Egyházban, mind az átlagemberek 
között. Emlékünkben egy nagypapa képeként 
él, hisz kisebb korunktól kezdve, hétről hét-
re láttuk, tanított minket. Nála tanultunk meg 
ministrálni, és ez biztos alapot adott nekünk 
mind hitben, mind az életben. Szentbeszédei-
ben mindig találtunk valami személyeset, egy, 
az életéből fakadó példát. A legemlékezetesebb 
az a kis tücsök volt, akin segített gyerekként. 
Elmesélte, hogy ez is szeretet és segíteni kell 
mindenkin, kicsin és nagyon egyaránt, ahogy 
Ő tette a tücsökkel, aki egy asztalon volt. Vala-
mi történt az egyik lábával és Ő az ujját odarak-
ta, hogy pihentesse rajta, valamint egy kupakba 

vizet adva neki megmentette. Mikor otthagyta, 
az állatka integetett a csápjával. Számunkra ez a 
legkedvesebb emlék róla. Emlékszem, ezt akkor 
mondta, mikor 10-12 éves lehettem. Többször 
is felhozta ezt az emlékét. Mindig volt minden-
kihez egy kedves szava, bár sokszor szigorú volt, 
mindig éreztük a belőle fakadó rengeteg hitet 
és szeretetet. Külsőleg lehet, morcosnak látszott 
olykor, mégis ilyenkor volt a legvidámabb és 
legőszintébb ember. Ha valakiről beszélhetünk úgy, 
mint egy szentről, szerintem nyugodtan mondhatjuk 
Pali bácsira, hogy az volt és lesz . Sokan szeretjük most 
is, és nem felejtjük el, hogy minden vasárnap vele vol-
tunk a misén, hogy megtanított a hitre és a szeretetre, 
hogy mindenki mindenhol ismerte, akkor is, ha csak 
annyit mondtunk: Pali bácsit keressük!

Bazsó Boglárka és András

Intézményi védőháló
A 2019/2020-as tanévtől kezdve már intézményünkben is létezik egy ún . szociális védőháló, ami a gyere-
kek testi-lelki egészségét hivatott elősegíteni . Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy kihez milyen prob-
léma esetén lehet fordulni – akkor is, ha csak szeretnénk megelőzni a bajt, és akkor is, ha már baj van .

Prevenció
Iskolaorvos feladatai: szűrővizsgálatok, egészség-
fejlesztés, egészségnap, elsősegély-nyújtási is-
meretek, járványügyi ellenőrzések

Védőnő feladatai: higiéné ellenőrzése, egészség-
fejlesztés (megelőzés, táplálkozás, elsősegély-
nyújtás, serdülőkor, függőségek)

Szociális segítő feladatai: tanácsadás szociális el-
látásokról, csoportos foglalkozások tartása: 
önismeret, stresszkezelés, függőségek, bullying 
– érzékenyítés, közösségépítés, mediáció, kom-
munikáció

Ápoló feladatai: szűrésekben, mérésekben való 
részvétel, egészségnevelés, személyiségfejlesz-
tés támogatása, hitélet támogatása. Életvezetés 
tanítása: családórák, 7 szokás órák, felvilágosító 

órák, érzékenyítő órák, kommunikációs és 
stresszkezelő foglalkozások

Pszichológus feladatai: gyermekek, szülők, peda-
gógusok számára csoportos és egyéni foglalko-
zások, tréningek, felvilágosító előadások

Hittan munkaközösség feladatai: hitélet támogatása, 
lelki napok, szülői lelki közösségek, gyűjtések

Eseti beavatkozás
Iskolaorvos feladatai: orvosi vizsgálatok, nyomon 
követés, tanácsadás, oltások, elsősegélynyújtás, 
kapcsolatfelvétel szakorvosi ellátással

Védőnő feladatai: fejlettségmérés, érzék- és moz-
gásszervek vizsgálata, életvitel segítése, tanács-
adás, oltások szervezése, elsősegélynyújtás

Elérhetőségek:
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A CiNKe újság országos sikere 
A  Diák Újságírók Egyesülete által tavaly meghirdetett országos médiaversenyen intézményi 
lapunk 2 . helyezést ért el Az Év Diáklapja kategóriában . Az újság szerkesztését egy lelkes diák-
csapat segíti, ezúton szeretnénk nekik köszönetet mondani, hogy hónapról hónapra, évről évre 
ötletelnek, cikket írnak, interjút készítenek, és igyekeznek minél több gyereket és felnőttet be-
vonni az újságkészítésbe . A díjkiosztóra így emlékszik vissza Lengyel Emma (7.c):

Egyik nap Eszter néni azzal a hírrel fogadott 
bennünket, hogy nyertünk egy díjat az iskolai 
újságunkkal. A  díj átadására Budapestre kel-
lett utaznunk. Korán reggel indultunk a vas-
útállomásról. Mindenki nagyon izgatott volt, 
mert igazából nem tudtuk, hogy milyen díjat 
kaptunk. Hányadikak lettünk? Nem nagyon 
tudtunk semmit, csak azt, hogy a CiNKe újság 
elért egy helyezést. Mikor odaértünk Budapest-
re, rájöttünk, hogy késésben vagyunk. Még az 
is felmerült, hogy esetleg elkésünk a saját díj-
átadónkról… Szerencsére elértük a metrókat 
és időben odaértünk a Budapesti Akvárium 
Klubba. Mikor megérkeztünk, kiderült, hogy a 

mi díjátadónk csak két óra múlva lesz, szóval 
volt egy kis szabadidőnk. Ez idő alatt minden-
féle játékon és vetélkedőn vettünk részt. Ami-
kor végre bementünk közösen egy hatalmas 
terembe, rengeteg ember ült arra várva, hogy 
kihívjanak minket a színpadra. Végül második 
helyezést értünk el a CiNKe újsággal! A média szak-
körösök közül Mózes Kinga és Varga János má-
sodik, Kinga egyedül harmadik helyezést ért el. 
Mindenki nagyon boldog volt! Mikor vége lett 
a rendezvénynek, elmentünk közösen megebé-
delni, utána pedig megnéztük a Magyar Nem-
zeti Múzeum kiállítását. Nagyon boldogan tértünk 
haza Pécsre .
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Bemutatkoznak az új kollégák
Fischer Tímea dajkaként dolgozik az óvodában, 
az eddigi tapasztalatairól így mesélt:

Nagyon szeretek itt lenni, minden nap mo-
solygós gyerekek köszöntenek, akik feltöltenek 
energiával és boldogsággal. Hívő emberként tu-
dom, hogy – különösen a mai világban – meny-
nyire fontos az, hogy a gyerekek megismer-
kedjenek a keresztény értékrenddel. A Baptista 
Óvodában már szereztem egy kis tapasztalatot 
dajkaként, de ez a munkalehetőség csak rövid 
ideig tartott. Itt a Margitban olyan sok jót ka-
pok a kollégáktól, a pici ovisoktól, hogy nem 
is igazán érzékeltem még eddig ennek a szak-
mának az esetleges nehézségeit. Nem minden 
munkahelyemen adatott ez meg, korábban dol-
goztam többek között a Zsolnay Gyárban és a 
rajzfilmstúdióban is, előbbiben többször is, de 
nem éreztem jól magam, elviselhetetlen volt 
számomra az a légkör, a folyamatos áskálódás, 
az ellenségeskedés. A  Jóisten biztos meghallgatta 
a kérésemet és látta az elhatározásomat, hogy sze-
retnék kilépni abból a világi közegből, és ide-
irányított. Büszke vagyok rá, hogy ki mertem 
lépni a régi, fojtogató közegből, és hálás vagyok, 
hogy egy ilyen közösség tagja lehetek.

Karsa Dorottya, Mózes Kinga (7.a) interjúja Paróczi 
Kata óvónővel 

Mondana néhány szót magáról?

Edzőként dolgoztam eddig, és még most is az 
vagyok. Kosárlabdaedző. Biológia szakra is jár-
tam, viszont azt ott hagytam, mert megszeret-
tem a gyerekeket, és ezért is jöttem óvónőnek. 

A családunkban a nővérem is óvónőként dol-
gozik, az anyukám pedig dajka ebben az óvodá-
ban, apukám pedig postás. A kosárlabdán kívül 
szeretek olvasni és a barátaimmal lenni.

Mik a benyomásai az óvodáról?

Én nagyon szeretem ezt az ovit, szerintem köz-
vetlen. Nagyon jó, hogy nagycsaládosok van-
nak itt, ezért sok testvér van, szerintem ez egy 
szuper dolog. Szeretek itt dolgozni, kedves em-
berek vesznek körül.

Ha nem óvónő lenne, akkor milyen másik foglalko-
zást választana és miért?

Szerintem akkor csak edzősködnék, azt min-
denképpen. Ezenkívül építészmérnök is lennék, 
azt viszont nem tudom megmondani, hogy mi-
ért. Kiskoromban nagyon megtetszett, ahogyan 
a vázlatokat írják, rajzolják. Viszont ahhoz ma-
tek kell, szóval ezért ezt el is engedtem.

Volt-e már valami vicces-emlékezetes élménye 
az oviban, vagy valami különleges-meglepő ese-
mény?

Amikor a gyerekek felköszöntöttek engem a 
születésnapomon. Ez a különleges-meglepő 
esemény. A vicceseket órákig tudnám sorolni. 
Volt egyszer egy olyan, hogy az egyik kiscso-
portosnak szóltam, mert volt egy nagy rosszal-
kodás a nagycsoportosok asztalánál: az egyik 
fiú szórakozott, és én szóltam neki, hogy ezt 
hagyja abba, a kicsiket ne tanítsa rosszra. És 
akkor egy kicsi, a Nimród, felállt, és azt mond-
ta: Nem kicsi vagyok, hanem Nimi!” Ez nekem 
nagyon vicces volt. Mert ugye én azt mondtam, 

hogy a kicsiket ne tanítsa rosszra, és fel volt 
háborodva, hogy ő nem kicsi, hanem Nimi. És 
akkor most biztosan tudom a nevét. Szerintem 
ez egy vicces-aranyos sztori.

Vecsernyés Villő bemutatkozása – Csák Olga (7.a) 
interjúja alapján

Én eddig tanultam, most kezdtem itt, az óvo-
dában dolgozni. Nyáron szereztem diplomát 
óvodapedagógiából az ELTE Tanító- és Óvó-
képző Karán Budapesten. A záró gyakorlato-
mat itt végeztem. Az egyik óvónő elköltözött 
Budapestre, és az ő megüresedett állására fel-
vettek engem augusztus végén. A családomból 
anyukám itt dolgozik a gazdasági irodában, 
apukám pedig a portán. Két testvérem van, 
mind a hárman ide jártunk iskolába. Szeretek 
olvasni, most végzem a mesterképzést. Hétvé-
genként feljárok Budapestre, mert levelezőn 
végzem. A filmeket is szeretem meg kirándul-
ni a barátaimmal. Nagyon szeretek itt dolgoz-
ni, aranyosak a gyerekek, a kollégák nagyon 
segítőkészek. Tetszik, hogy az óvoda és az 

iskola együttműködik, és szorosabb kapcsolat 
van közöttük. A szülők is szimpatikusak. Min-
dennel elégedett vagyok, nincs olyan, amivel 
problémám lenne. Az, hogy óvónő legyek, egy 
hirtelen ötletből fakadva jött. Nagyon sok öt-
letem volt már gyerekkorom óta, hogy mi sze-
retnék lenni, de mindig váltogattam. Egyszer 
voltam egy óvodalátogatáson a szeretetszol-
gálatnál, és akkor bevillant, hogy én óvónő 
szeretnék lenni. Ez 12. elején volt gimnázium-
ban, azóta csak egyre biztosabb vagyok ben-
ne, hogy jól választottam. Tehát igazából a 
gyerekek miatt döntöttem így. Akkor lettem 
biztos abban, hogy leginkább ezen a pályán akarok 
maradni, amikor elbúcsúztam a záró gyakorlaton, és 
az egyik kisgyerek sírva fakadt, hogy ő nem szeretné, 
hogy elmenjek . Akkor el is dőlt bennem, hogy 
én ezt szeretném csinálni egész életemben. Ha 
nem óvó néni, akkor valószínűleg állatorvos 
lennék, bár a lelkem nem biztos, hogy bírná, 
mert nagyon szeretem az állatokat. Nekem 
most nincs állatom, mert elköltöztem albérlet-
be a párommal, de otthon volt három kutyánk. 
Mindenképpen szeretnék egyet a jövőben.

PICINKE OLDALAK
 M E S É L  A Z  OV I
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nem volt rádió, számítógépről nem is hallottak, 
de azért mégis jól elszórakoztak. Egymásnak 
mondtak történeteket, s mikor abból kifogytak, 
bizony, mesélésbe kezdtek.” Az ízes bevezető és 
a furulyán megszólaló népmeseszignál után az 
óvó nénik bemutattak egy Benedek Elek gyűj-
tésű népmesét. A  kerek kő története „szájról 
szájra” bontakozott ki – és aki éppen mondta, 
annak vállára terítettem egy régi, eredeti pa-
rasztkendőt. A mese elvarázsolta a hallgatósá-
got. A végén újra megszólaló furulya mélyítette 
az irodalmi élményt. 

Befejezésül a gyerekek az óvó nénik veze-
tésével közelről is megtekintették a népmese 
korát tükröző kiállítást. Néhány eszközt meg-
foghattak, ki is próbálhattak – az óvó nénik fel-
ügyelete alatt –, akik igyekeztek arra a rengeteg 

kérdésre válaszolni, amit a gyerekek közben 
feltettek. Az értékes gyűjteményt néhány iskolai 
osztály is megnézte. Jó lett volna még egy dara-
big helyben hagyni, de sajnos a tornateremben 
tartott tréningek miatt ez nem volt lehetséges. 
Ezért átköltöztettük a kiállítást az irodába – bár 
itt zsúfoltan, és kissé hiányosan fért csak el – 
mégis lehetővé vált, hogy a szülők, családok is 
megtekinthessék azt. 

Befejezésül álljon itt egy kiemelt elismerés a 
szülők felé, amit most minden óvó néni nevé-
ben írok: Kedves Szülők! Köszönjük, hogy kérésünkre 
gyorsan és sok szép eszközt hoztatok be! Ezzel lehető-
vé tettétek, hogy gyermekeitek tiszta forrásból, kö-
zelről megtapasztalva ízleljék meg saját őseik értékes 
világát – a népmese bölcsőjében . 

Tóthné Guzsvány Ágnes 

Szülői támogatással a népmese 
napján

160 éve, (1859) szept. 30-án született Benedek 
Elek, magyar újságíró, író, országgyűlési képvi-
selő, a nagy mesemondó és mesegyűjtő. Ezen 
a napon szerte az országban előkerülnek a régi 
mesekönyvek, középpontba kerül a népmese. 

Óvodánkban mi is különleges élménnyel ké-
szültünk a gyerekeknek. Szerveztünk egy kiállítást 
régi népi/falusi tárgyakból, melyhez kértük a családok 
gyűjtőmunkáját is . Meglepetésünkre rengeteg 
eszköz érkezett: népviseleti ruhák, halászháló 
-merítő, szövés-fonás eszközei, kosarak, darálók, 
mozsarak, régi edények, zsákok, kendők, szőt-
tesek, bölcső, babák népviseletben, termények: 
kalászosok, tányéros napraforgó, csuhés kukori-
ca, mákgubó… A kiállítás nagyon mutatósra si-
került, hűen tükrözte a népmese keletkezésének 
korát – ami megteremtette az ideillő atmoszférát.

Ebben a népies környezetben fogadtuk az 
óvodásokat. Én mint műsorvezető a Felvidék 
tardoskeddi népviseletébe öltözve vezettem be 
a gyerekeket egy régmúlt világba: „Valamikor 
réges-régen, dédnagyapám idejében, mikor 
még kaszával aratták a búzát, a lekaszált rend-
ből marokra fogták a szárát, kévét raktak belőle 
az asszonyok-lányok, vasvillával szekérre dob-
ták az erős legények: akkoriban, nekem elhihe-
titek, a két kezükkel sokat-sokat dolgoztak az 
emberek…” Miközben szóval jellemeztem ezt a 
népi világot, a kiállított tárgyakból fel is tudtam 
mutatni azokat: „A szövetet, ruhát nem a bolt-
ban vették, a fonalat a lányok maguk készítet-
ték, vásznat szőttek abból szövőszéken ülve, sok 
takaros anyag került ki belőle…”

A  gyerekek megilletődve hallgatták mindezt, és 
csodálkozó szemmel nézték a számukra már ismeret-
len világ használati eszközeit . Szinte hitetlenked-
ve fogadták, hogy akkoriban: „Nem volt TV, 

Hogyan segítik a mesék az értő 
olvasást és az olvasóvá válást?

Sok-sok cikk, beszélgetés, netes oldal, könyv 
foglalkozik azzal, hogy a gyermekek érzelmi, 
értelmi fejlődése szempontjából mennyire fon-
tos a rendszeres mesehallgatás, a felnőttek általi 
meseolvasás. 

Sajnos sokszor felső tagozatban vagy a kompeten-
ciamérés alkalmával derül fény arra, hogy a gyerme-
kek nem értik a szöveges feladatokat, felületesen 
értelmezik az olvasott szöveget . Sok jó kezdemé-
nyezés van már a probléma megoldására, ezek 
közé tartozik például a NÉPMESE NAPJA, az 
OLVASÁS VILÁGNAPJA.

A  következőkben néhány szakember cikké-
ből arra a kérdésre kaphatunk választ, hogy 
milyen módon alapozza meg a kisgyermek és 
óvodás korban történő mesehallgatás az iskolás 
évek tanulását, értő olvasási készségét.

Anyamentő honlap 2013. április 13.:
„…ha mesélünk, együtt vagyunk a gyerme-

künkkel! Azt érezheti, hogy nekünk is fontos a 
vele együtt töltött idő. A szülői esti mese a gyerekek 
fantáziáját, képzelőerejét is fejleszti . Nem látja el sab-
lonokkal, előre gyártott képi, vizuális élménnyel, mint 

a tömegkommunikációs eszközök közül a tévé, videó, 
mozi . Másodsorban, a mese hallgatása lelki fo-
lyamatokat indít be nála, amelyekre szüksége 
van az egészséges fejlődéshez.” 

Babaszoba honlap 2017. június 24.:
„Ha meséről beszélünk, akkor határozottan el 

kell különíteni a hallott és nézett meséket, azaz 
a tévé, számítógép kínálta mesefilmeket és a fel-
olvasott vagy fejből mondottakat. A két meseél-
mény egyáltalán nem ugyanazt az élményt adja 
a gyereknek. A dallamosan, ritmikusan hallott 
mese az, ami felszabadítja az ember fantáziáját. 
Amikor a gyermek a mesét hallgatja, nemcsak a 
mesélőre, hanem befelé is figyel: fantáziaképeket 
alkot, ami segíti őt a felgyűlt belső feszültségei, 
negatív érzései, félelmei feldolgozásában. Ez 
egy  lassú, belső mozi, amely képekbe oldja fel a 
benső feszültséget.”

Székelyhon.hu honlap 2013. október 01.: 
Mese nélkül mit érek én? Makkai Kinga tanár 
cikke:

„Társaival szemben másfél éves előnye lehet 
annak az iskolakezdő gyereknek, akinek mesét 
olvasnak a szülei. Ez bővíti a szókincset, segíti a be-
szédértést, az emlékezetet, a logikus gondolkodást, a 
megfigyelőképességet, és nem utolsósorban fejleszti 

Köszönjük a szülőknek!
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lámpás felvonulás a Szent István téren idén ki-
csit rövidebb volt, de az egész napos eső után 
nagyon örültünk, hogy egyáltalán megmutat-
hattuk lámpácskáink fényeit a téren. Az óvoda 
udvarára való megérkezéskor libazsíros kenyér 
és meleg tea várta a családokat, aminek az el-
fogyasztása ilyenkor mindig nagyon hangula-
tosan sikerül az esti, lámpafényes oviudvaron. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy sok csa-
lád vett részt ezen a szép ünnepen, programon. 

Külön nagyon nagy hála és köszönet a felajánlott ado-
mányokért, ami az udvari játékok felújítására, bőví-
tésére gyűlt össze a szülők jóvoltából . Azt gondolom, 
hogy ezen az alkalmon is megérezhettük az összetar-
tozás, a jószándék, a szeretet lényegét .

„Lámpákban a fények mindenkiért égnek,
hogy tudd, amit Szent Márton:
A SZERETET A LÉNYEG”

 Lovászné Bernáth Szilvia 

az érzelmi intelligenciát . …A szándékos figyelem 
fejlesztése miatt is nagyon fontos a mesehallga-
tás. (…) Az oktatási rendszerben a gyereknek 
hosszú időn át figyelnie kell arra, amit a tanító 
mond. Ha ez nem idegen számára, könnyebb 
lesz majd az iskolakezdés.” 

Pedagógiai folyóirat honlap – Boldizsár Ildikó 
írása:

„Több évtizedes, mesékkel kapcsolatos ta-
pasztalataim alapján bátran kijelenthetem, 
hogy a hagyomány által közvetített tudás – a 
népköltészeti alkotásokra gondolok elsősorban 
– nagymértékben előkészíti a gyerekeket arra, 
hogy mire elérik az iskoláskort, az olvasni ta-
nulás és az olvasás öröm legyen számukra. Ez 
az „előkészítő folyamat” több lépcsőből áll, és 
csak akkor sikeres, ha valamennyi összetevő 
a lehető legoptimálisabb módon veszi körül a 
gyereket, ugyanakkor az olvasás ellenében ható 
tényezők minimális módon vannak jelen. Az ol-
vasás képességének kialakulásában nagy szerepe van 
az élőbeszédnek (többek között a mesének), valamint 
annak a mesehallgatást kísérő állapotnak, amelyet 
a hipnóziskutatók történethallgatási transznak 
(intenzív fókuszált figyelemnek) neveznek. 
(…) A történethallgatási transz azért elenged-
hetetlen az olvasás képességének kialakulásá-
hoz, mert a gyermek ebben az állapotban jut 
azokhoz az élményekhez, amelyeknek hiánya a 
későbbiek során – amikor már nem kap elegen-
dő szóbeli impulzust – felkeltheti érdeklődését 
a történetek iránt. A történetek hallgatását (és 
később olvasását) kísérő állapot ugyanis való-
ban leírható egyfajta enyhe transzként, amely-
nek legfőbb jellemzője, hogy a transzban lévő 
személy miközben fizikailag nyugodt és moz-
dulatlan, mentálisan aktív, erősen koncentrált 

és éber. Ebben az állapotban a jobb és bal agy-
félteke egyensúlyban van. A külső képek helyett 
a belső képek kerülnek előtérbe, miközben a 
viselkedés is megváltozik: csökkennek példá-
ul a feszültségek és a szorongások, növekszik 
az életerő és az életkedv. A  történethallgatási 
transzban hallott és átélt történetek a tudatta-
lanban raktározódnak el, s csak akkor aktivi-
zálódnak, amikor szükség van rájuk. (…) Az 
élőbeszéd gyakorisága és minősége, valamint a 
történethallgatási transz azonban csak előfelté-
tele az olvasási képesség kialakulásának, s nem 
azt jelenti, hogy az a kisgyermek, akinek sokat 
mesélnek, automatikusan és egészen bizonyo-
san jó olvasóvá válik. (…) Az olvasáshoz szükséges 
előfeltételek (készségek elsajátítása játékos formá-
ban) megteremtése mellett a korai mondókák, dalok 
és játékok egyéb módokon is szolgálják az olvasás 
képességének kialakulását . (…) Ha a gyermek éle-
téből kimarad a szóbeliséghez kötött informá-
cióátadás és információszerzés, kevés esély van 
arra, hogy a későbbiekben felismerje és hasz-
nálja az írásbeliséghez kötött információátadás 
és információszerzés számára hasznos módjait. 
Ha nem lép fel az agyban hiányérzet (történet-
éhség), semmi nem indokolja azt, hogy kereső 
akció induljon a történetekbe rejtett informáci-
ók után. Ha megszűnik az egészséges kapcsolat 
a szóbeli és írásbeli információátadás között 
(ami azt jelenti, hogy egy adott pillanatban az 
írásbeli információátadás nem váltja fel a szó-
belit), megszűnik annak lehetősége is, hogy a 
gyermekből olvasó felnőtt váljon. Folyamato-
san információk után kutat ugyan (főleg az in-
terneten), de igazán maga sem tudja, mit keres, 
s ezért nem is találja meg sosem.

Nagyné Sellei Krisztina 

Szent Mártonnak ünnepén

Már szinte hagyományőrző módon, idén is si-
került megünnepelnünk Szent Márton napját az 
óvodánkban. A  kedvezőtlen időjárási előrejel-
zés miatt kicsit félve készültünk erre a délután-
ra, de felülmúlva a várakozásainkat, minden a 

megtervezett módon alakult, amiért nagyon 
hálásak voltunk a Jóistennek. Ez alkalommal is 
egy rövid, Szent Mártonról való megemlékezés-
sel, a Csillag csoportosok műsorával kezdődött 
a program a Leőwey Klára Gimnázium díszter-
mében, melyre nagy izgalommal és lelkesedés-
sel készült minden gyermek és óvónő. A közös 

Gyerekszáj
„Korrupció”
Dorka mesélte, hogy a TV-ben versenyt látott: 
– Versenyeztek az emberek és utána eldöntöt-
ték, hogy ki kapja a nyerést!”

„Batman”
Dávid: – Nekem jó a fülem, mert röntgenhallá-
som van.

„Már az óvó nénik is?!”
Az óvó néniknek megbeszélésre kellett menni-
ük a nevelői szobába. A gyerekek kérdezték: – 
Hová mentek? A válasz: – Fontos dolgunk van, 
megyünk az emeletre, de sietünk vissza. Lóci 
határozottan közölte: – Persze, tudom, mentek 
logopédushoz.
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Megkértünk néhány kollégát és szülőt, hogy elevenítsék fel, milyen volt az élet itt a Szent Margit-
ban 20 évvel ezelőtt .

Emlékszem…

Nati nénit a portáról ismerhetitek, a nagyobbak 
pedig még emlékezhetnek arra, hogy néhány 
éve neki is köszönhettük a tiszta folyosókat, 
tantermeket. Nati néni a kezdetektől fogva itt 
dolgozik az iskolában, sőt a gyermekei is ide-
jártak, Lali fia itt kezdte meg általános iskolai 
tanulmányait a húsz évvel ezelőtt induló iskola 
legelső évfolyamán. Szülőként és dolgozóként 
gondolt most vissza az iskola indulására.

20 évvel ezelőtt, amikor idejöttem dolgozni, sem-
mi sem olyan volt, mint ma . A semmit szó szerint kell 
érteni, mert tényleg semmi . Az iskola abban az 
évben kapta meg a működési engedélyt, és tan-
évkezdés előtt néhány nappal még olyan állapo-
tok voltak az épületben, hogy azt hittük, nem 
tudjuk elkezdeni a tanítást szeptember elsején. 

Ma majdnem 500 gyerek jár ide, de az első év-
ben alig több mint 30 fő volt az összlétszám, 
egyetlen egy osztály volt mindössze. Az, hogy 
a tanítás rendben el tudott kezdődni, hatalmas 
szülő-tanár összefogásnak volt köszönhető. 
Mindent mi magunk pakoltunk, tisztítottunk, 
rendeztünk – az udvartól a tanteremig min-
dent. Nehéz vaspadok voltak akkoriban, azo-
kat az utcáról cipeltük be, radiátort festettünk, 
udvart takarítottunk. Nem kaptunk megfelelő 
anyagi támogatást a kezdetekkor, így minden-
ki hozott, amit tudott, és segített, amit tudott, 
olyanok voltunk, mint egy nagy, összetartó 
család. Joli néni nagyon sok bútort, berende-
zést adományozott nekünk, és mindig átjött 
megnézni a gyerekeket, hozott nekik édességet, 
néhány kedves szót. Ő egy fantasztikus ember 
volt, segítőkész, jóhiszemű, gyerekcentrikus, 

„Recept németül”

Német nyelvi foglalkozásról mesélnek a gyere-
kek. Hanga nagy örömmel mondja: – Tudom, 
hogy kell kérni németül! Pite schön!

„Reggeli ital”
Gellért újságolta: – Ma reggel joghurtmentes te-
jet ittam!

„Csúnya beszéd”
A  játék hevében időnként elhangzik egy-két 
csúnya szó. Mindig megbeszéljük, hogy mit és 
miért nem mondunk. Máté felháborodva jön és 
közli: – A Gréta nagyon csúnyát mondott. Azt 
mondta, hogy angard.

„Építészeti logika”
Sétálunk a gyerekekkel a belvárosban. A Dóm 
téren megállunk, adódik a kérdés: – Tudjátok 
ennek a nagy templomnak a nevét? Gyorsan 
jön a válasz: Igen, ez a Székesegyház! Kérjük 
a gyerekeket: – Számoljuk meg együtt, hogy 
hány tornya van! – Egy, kettő, három, négy! 
Hanga gyorsan rávágja: – Persze, ezért hívják 
négyesegyháznak!

„A kínai hal”
Rántott halat kaptunk ebédre. Amikor osztjuk, 
Barnus kissé fintorogva mondja: – Én nem na-
gyon szeretem a halat, mert mindig vigyázva 
kell enni. Tele van pálcikával.

„Hát nem mindegy!”
Reggel Hanga újságolja, hogy a hétvégén el-
utaznak. Az asztalnál ülve meséli a többi kis-
gyereknek: – Elutazunk holnap. Csak az a baj, 
hogy soha nem tudom pontosan, hogy adventi 
naptárba vagy vásárba.

„Az öreg farkas”
Bebe önálló mesemondás közben: – És akkor 
arra járt az odvas farkas.

„Nézőpont kérdése”
Máté a teremtéstörténet kapcsán mondta cso-
porttársainak: – Ez akkor volt, amikor Isten 
még nem tökéletesen teremtette meg a világot.

„Gyógyhatású készítmény”
Az óvó nénik beszélgetnek: – Van valamilyen 
jó szer, amitől legalább 10 kg-ot lehet fogyni? 
Dani meghallja és a segítségükre siet: – Hozok 
neked a Sparból egy jó lehízasztószert! 

Gyűjtötték a Halacska csoportos óvó nénik

ROHAN AZ IDŐ
J U B I L Á L  A Z  I S KO L A :  2 0  É V E S E K  L E T T Ü N K

Legelső elsőáldozás Elsősök régi padokban
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keresztény úton.

Az én lányom, Évi a legelső induló osztályba járt, a 
plébánosunktól hallottuk, hogy indul egy katolikus 
általános iskola, aminek nagyon megörültünk. Mie-
lőtt felvételt nyertünk volna, voltunk egy kis 
elbeszélgetésen Joli néninél, hiszen cél volt, 
hogy valóban keresztény értékrendű családok 
gyermekei járjanak ide. Az épület kívülről 
már-már ijesztően romos volt, belül viszont 
szépen alakult, fejlődött – ezt a szülőkön kí-
vül nagyon nagy részt Natinak köszönhet-
tük, aki amellett, hogy gyerekfelügyeletet is 
vállalt, rengeteget csinosította, takarította, 
díszítette az iskolát. A  Zárdatemplomban 
megtartott elsőáldozásra is ő készítette a fej-
díszeket. Emlékszem, felmerült az ötlet, hogy 
más iskolákhoz hasonlóan nekünk is legyen 
egyensálunk – én vállaltam a varrást, ahogy 
az első farsangra is én készítettem a ruhákat. 

Nagyon sok program, rendezvény volt már akkor is, 
adventi vásárokat, jótékonysági koncerteket szer-
veztünk, a bevételt az iskola javára, karbantartá-
sára fordítottuk . Annak ellenére, hogy kicsik 
voltak a gyerekek, sok versenyen vettek részt 
– nemcsak tantárgyin, hanem zeneiskolain is, 
Csajághy Julika néni és a férje készítették fel a 
növendékeket pl. a Pázmány Egyetemen zajló 
furulyaversenyre. Fontos szerepet töltött még 
be a gyerekek életében Klára nővér, akinek fo-
gadalomtétele a Zárdatemplomban volt, s aki 
délutánonként sokat foglalkozott a gyengébb 
tanulókkal. Gyerekcentrikus, családias volt a 
légkör, én így emlékszem vissza Évi első né-
hány tanévére.

Kerner Vilmosné

mindig mindenkinek segíteni akart. Mivel 
egyetlen osztály volt az egész iskolában, tante-
remből is csak egy volt, mégpedig a mostani C 
épület első emeletének bal oldalán lévő terme. 
A mostani 1 .a terme volt a tanári, és a jelenlegi C2 az 
ebédlő . Amit ma D és E szárnynak hívunk, az a 
Leőwey Gimnáziumhoz tartozott, az A és a B 
szárnyban pedig a kollégium működött. Nem 
volt saját konyhánk sem, az óvodából hordtuk 
át a tízórait, ebédet, uzsonnát. A  tanári kar is 
csak néhány főből állt, és rendszeresen jött a 
gyerekekhez egy apáca is, Klára nővér. Aki ma 
itt tanul vagy itt dolgozik, esetleg szülőként 
lép be az épületbe, nem is sejti, hogy mennyi 
változáson ment keresztül nemcsak az épület, 
hanem az egész iskola is . Én azért tudok örülni 
minden újításnak, szépítésnek, fejlesztésnek, mert 
tudom, hogy honnan indultunk, miből alakult ki a mai 
valóság, és magaménak érzem az intézményt . Min-
dig szívesen gondolok vissza a kezdeti időkre, 
mert nagyon szerettem a gyerekeket, jó volt 
értük tenni, együtt sírtunk, együtt nevettünk a 

szülőkkel, igazi csapatmunka volt az iskola be-
indítása.

Amikor Vágner Ági néni az iskolába jött, a legelső indu-
ló osztály már harmadikos volt, az első két évfolyamon 
pedig már két-két párhuzamos osztály működött. Így 
emlékszik vissza a kezdeti időkre:

A  sok nehézség ellenére nagyon nyugodt 
volt a légkör, mindenre volt idő, kis létszámú-
ak voltak az osztályok. Minden műsort, prog-
ramot megtartottunk, minden ünnepet meg-
ünnepeltünk ugyanúgy, mintha több száz fős 
iskola lennénk. Sok biciklis túrát, évszaktúrát, 
vándortábort szerveztünk. Csak a C épületet 
használtuk, a mostani játszótér helyén füves udvar 
volt, reggelente azon az udvaron gyülekeztünk, ami 
most tanári parkoló . A nagykapu 7:45-ig volt nyitva, 
utána be kellett csengetnie annak, aki be akart jönni . 
A tornaterem sem volt olyan szép, mint most, 
sokáig az oviba jártunk át testnevelés órát tar-
tani. Sőt, volt olyan is, hogy tömbösített órákat 
tartottunk péntek délutánonként a Nagy Lajos 
tornatermében. Nem volt interaktív tábla sem, 
sőt a CD használatára is várni kellett, eleinte 
kazettás magnót, otthonról hozott diavetítőt 
használtunk. A C szárny mai nagy tantermei 
akkoriban jóval kisebbek voltak, mert zene-
iskolai termek voltak belőlük leválasztva. Joli 
néni nagyon sokat jött a gyerekekhez, mesélt, 
bábozott nekik, nagyon jó volt köztük a kap-
csolat. A  szülők pedig örültek, hogy nyílt a 
városban még egy katolikus iskola, s így a gye-
rekek maradhattak az óvodában megkezdett 

Iskolai kitűző

Számítástechnika terem Ulrichné Marika nénivel

Szent Margit napon a Zárdatemplomban
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tartottam. A  12. évfolyam végén döntenem 
kellett, hogy mire megyek tovább: óvónői vagy 
tanár/tanítói szakra, és én a tanítói pályát vá-
lasztottam.

Ha nem tanár lenne, akkor milyen foglalkozást vá-
lasztana, és miért?

Biztos, hogy emberekkel foglalkoznék akkor 
is, mert ezt szeretem. Nagyon szívesen lettem 
volna olyan edző, aki a versenysportokban és 
az utánpótlásban megjelenő gyerekekkel fog-
lalkozik.

Hogyan tudnák a gyerekek megkönnyíteni a mun-
káját?

Úgy, hogy szót fogadnak és elfogadnak engem 
mint tanárukat, vezetőjüket, csinálják, amit 
mondok. Fontos, hogy a gyerekekkel jó kapcso-
latot alakítsak ki, hogy megismerjük egymást, 
de ez csak akkor működik, ha nem csak én te-
szem bele az energiáimat, hanem ők is.

Az interjút készítette Csák Olga (7.a)  
és Reisz Henrietta (7.a)

Karsa Dorottya és Mózes Kinga (7.a) interjúja 
Széligné RapcsákTünde nénivel

Mondana néhány szót magáról?

Kertvárosban tanítottam egy általános iskolá-
ban 12 évig, aztán gyesen voltam a pici gyere-
keimmel, és utána itt kezdtem el dolgozni. Az 
1.b osztály napközis tanító nénije vagyok, illet-
ve hetedikeseknek tanítok földrajzot. 

Mik a benyomásai az iskoláról?

Nagyon tetszik. 2 éve fejezte be a nagyfiam itt 
az iskolát, így szülői szemmel végig néztem az 
egészet. Pont azért szerettem volna idejönni, 
mert itt tapasztaltam azt a jó hozzáállást az élet 

minden területéhez, ami manapság nagyon hi-
ányzik mindenhol. Az emberi kapcsolatoktól 
kezdve a programok lelkiségéig, az iskola han-
gulatáig.

Miért lett tanár?

Nálunk a pedagógus lét családi hagyomány. 
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, megértetni a 
világ dolgait. Adni és kapni.

Ha nem tanár lenne, akkor milyen foglalkozást vá-
lasztana és miért?

Valószínűleg programozó lennék, mert a főis-
kolán kellett programoznunk. Érdekelt a logi-
kája. Tetszett az a fajta alkotás. 

Hogyan tudná a gyerekeknek megkönnyíteni a 
munkáját?

Ha figyelmesen végighallgatnak, az már elég!

 Köszönjük az interjút!

Fodor Szabina

Mondana néhány szót magáról? Hol dolgozott? Mit 
lehet tudni a családjáról? Mivel foglalkozik szabad-
idejében? Van-e különleges hobbija?

Fodor Szabinának hívnak. A  Balaton mellett, 
Tapolcán születtem. Felsőfokú tanulmányaimat 
Kaposváron végeztem, van egy nővérem, aki 
orvos. A szüleim messzebb laknak tőlem, szó-
val főiskolásként is kollégista voltam. A tanítási 
gyakorlataimat is Kaposváron végeztem, így ez 
az első munkahelyem. Minden nap sportolok, 
az a hobbim.

Gyerekkorában sportolt valamit?

Igen. Amikor kicsi voltam, nagyon sok min-
dent kipróbáltam: teniszeztem, röplabdáztam, 
lovagoltam, néptáncoltam 12 évig. Rokiztam is, 
akkor még az volt a menő. 

Volt valaha sportsérülése?

Amikor rokiztam, egyszer kicsúszott alólam a 
lábam, és hátraestem a gerincemre. Az ágyéki 
szakaszon a gerincem összecsúszott, megre-
pedtek a csigolyáim, és egy hónapig kórházban 
kellett lennem. Gyógyúszásra és mindenféle 
kezelésre kellett járnom.

Mennyire szereti az állatokat? Volt valaha háziállata?

Nagyon szeretem az állatokat. Nekem is volt 
kisállatom, kutyusom. A  későbbiekben is lesz 
biztosan kutyám.

Mik a benyomásai az iskolánkról?

Úgy gondolom, hogy ez az iskola nagyon sze-
retetteljes és empatikus légkörű. Nagyon színes 
itt az élet, és sok kisgyerek jár ide, akik nagyon 
szerethetők, általában jókedvűek. Szeretek ide 
bejönni.

Miért lett tanár?

Azért lettem tanár, mert egyrészt nagyon szere-
tem a gyerekeket, másrészt pedig középiskolás-
ként pedagógiai szakközépiskolába jártam- ta-
nultam pedagógiát, pszichológiát, hospitáltam 
bölcsődében, óvodában és általános iskolában, 
emellett rendszeresen óvodai foglalkozásokat 

ISMERJÜK EGYMÁST?
Ú J  KO L L É G Á I N K  B E M U TAT KO Z Á S A
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Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, és mi-
nél kisebb a korosztály, annál jobban tudok velük 
bánni, meg talán jobban megértem őket. Most 
voltam gyakorlaton, ami nagyon tetszett, és ott 
éreztem meg igazán, hogy jó pályát választottam.

Hogyan tudnák a gyerekek segíteni a munkáját?

Rengeteg szeretetet kapok tőlük, és amikor még 
sok mindent nem tudtam, nem ismertem a sza-
bályokat, akkor ők is segítettek abban, hogy mit 
hogyan csináljak, mi az, amit szabad nekik, mi 
az, amit nem, úgyhogy nagyon segítőkészek 
voltak velem mindenben.

Hosszú Csilla és Ronczyk Franciska (7.a)

Kovács Lászlóné Ica néni is idén érkezett 
hozzánk, takarítóként dolgozik nálunk. Szeretettel 
köszöntjük körünkben! 

Mesélne egy picit magáról?

Mielőtt nemrégiben nyugdíjba mentem, 23 évig 
a Metróban dolgoztam eladó-targoncásként. 

Három felnőtt gyermekem van, két lány és 
egy fiú. A fiam él csak Pécsen, az egyik lányom 
Ausztriában, a másik pedig Budapesten van. 
Van már egy 9 éves unokám is, és boldog va-
gyok, mert nemsokára a fiaméknál is megszü-
letik a kisbaba.

A kereskedelemben dolgozott korábban . Miért épp 
egy iskolát választott új munkahelyéül?

Szép volt, jó volt a kereskedelem, de elég is volt. 
Egy ismerősöm mondta, hogy keresnek ide 
az iskolába takarítót, nekem pedig hiányzott 
a mozgás, az emberek közötti lét. Nem tudok 
megállni, mindig tennem kell valamit.

Hogy érzi magát nálunk?

Tetszik ez a munkahely, szeretem ezt csinálni 
– főleg a segítőkész kollégák, a társaság miatt. 
A gyerekek aranyosak, tisztelettudóak, és a ko-
rábbi munkámhoz képest, amikor napi nyolc 
órában csak pakoltam és pakoltam, ez most fizi-
kailag sokkal-sokkal könnyebb.

Hogyan tudnánk Önnek segíteni, hogy még köny-
nyebbek legyenek a mindennapok?

Talán az segítség lenne, ha a gyerekek a nap-
közi, tanulószoba után felpakolnák a székeket a 
Joli néni-zsibongóban.

Szőnyiné Sárkány Anikó

Mit lehet tudni Önről és a családjáról?

Teljes nevem Szőnyiné Sárkány Anikó. Tapolcán 
születtem, Nemesgulácson nőttem fel két testvé-
remmel együtt. Kilenc évvel ezelőtt költöztem 
Pécsre, jelenleg itt lakom a férjemmel együtt. 
Szabadidőmben szívesen kirándulok, biciklizek.

Mik a benyomásai az iskoláról?

Eddig nagyon pozitív benyomásaim vannak 
az iskoláról. Véleményem szerint nagyon ösz-
szetartó a közösség, gyakran segítik egymást a 
tanárok és gyerekek egyaránt.

Miért lett tanár?

Mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni, illet-
ve érdeklődésem a matematika és a földrajz iránt 
szintén a tanársághoz vonzott, mert így gyerekek-
kel is vagyok és a tárgyakkal is foglalkozhatok.

Ha nem tanár lenne, akkor milyen foglalkozást vá-
lasztana és miért?

Ha nem tanár lettem volna, akkor pénzügy-
számvitellel foglalkozó ügyintézőként vagy 
könyvelőként dolgoznék, hiszen az alap- és 
mesterképzés közben elvégeztem egy pénzügy-
számviteli ügyintézői képzést, mert az volt a cé-
lom, hogy ezt is elvégezzem, és később ezzel a 
papírral is el tudjak helyezkedni.

Hogyan tudnák a gyerekek megkönnyíteni a mun-
káját?

Ha ellátnának javaslataikkal, tanácsaikkal, illet-
ve a problémáikat is elmondanák, hogy ezeket 
átgondolva segítséget nyújthassak nekik, és kö-
zösen találnánk a gondokra megoldást.

Burka Gergő (7.a)

Sztojkovics Réka

 Mondana néhány szót magáról?

Itt dolgozom pedagógiai asszisztensként. Egyéb-
ként Baján tanulok, ez az utolsó évem. Német 
nemzetiségi óvodapedagógus leszek majd elvileg 
nyáron, utána óvónőként szeretnék elhelyezked-
ni. Eljárok futni, mert utána könnyebb nekiállni 
az otthoni tanulnivalónak. Szívesen vagyok a 
barátaimmal, sokszor elmegyünk közösen kirán-
dulni, kávézni, mozizni, és ha nagyon sok sza-
badidőm van, akkor olvasni is nagyon szeretek. 
Eddig a színházban dolgoztam, hostesskedtem 
kb. négy évig. A  családom most itt van. Anyu-
kám is itt dolgozik, a kishúgom ide jár negyedik 
osztályba.

Mik a benyomásai az iskoláról?

Nagyon szeretek ide járni. Amikor megkaptam 
a lehetőséget, izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz, 
de most már nagyon jól érzem magam, és sze-
retek itt lenni.

Óvónőnek készül . Miért pont ezt a pályát választotta?
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Asszertivitás teszt
Válaszold meg a lenti kérdéseket, és írd fel, 
hány pontot adsz az egyes kérdésekre az 
alábbi skála szerint!

Mindig 5 4 3 2 1 Soha

Úgy kérek meg embereket arra, hogy te-
gyenek meg valamit, hogy közben nem 
szorongok.

Amikor valaki olyasmire kér, amit nem 
szeretnék megtenni, gond nélkül mon-
dok nemet.

Nyugodt vagyok, amikor egy csoport 
előtt kell beszélnem.

Nyugodtan kifejtem őszinte véleményem 
autoritások (pl. főnökeim, tanáraim) 
előtt.

Erőteljes érzelmeimet (düh, frusztráció, 
csalódottság) könnyen szavakba öntöm.

Amikor kifejezem a dühömet, anélkül 
teszem meg, hogy másokat okolnék lel-
kiállapotomért.

Gond nélkül fel tudok szólalni egy ki-
sebb csoportban.

Ha nem értek egyet valakivel, tudok ér-
velni véleményem mellett anélkül, hogy 
ideges lennék.

Amikor hibát követek el, beismerem azt.

Meg tudom mondani másoknak, ha vi-
selkedésük problémát okoz számomra.

Könnyen ismerkedem társas helyzetekben.

Miközben véleményemről beszélek, 
mások véleményét nem sértem meg, 
nem teszem nevetségessé.

Feltételezem, hogy a legtöbb ember 
kompetens, megbízható, és képes va-
gyok feladatot bízni rá.

Amikor teljesen új dolgot próbálok ki, 
biztos vagyok benne, hogy meg tudom 
tanulni.

Tudom, hogy igényeim ugyanolyan fon-
tosak, mint másoké, és jogom van őket 
kielégíteni.

Összes pont

Asszertivitás teszt – Eredmények

60-75 pont
Ha 60, vagy annál több pontot értél el, akkor 
a kommunikációs stílusod, mögöttes világlátá-
sod asszertív, és ezt a legtöbb szituációban meg 
is tudod valósítani.

45-60 pont
Ha 45 és 60 közötti pontot értél el a fenti 
asszertivitás teszten, akkor kommunikációd 
meglehetősen asszertív. Vannak olyan helyzetek, 
amelyekben természetes módon asszertívan vi-
selkedsz, és vannak olyanok, ahol tudsz fejlődni.

30-45 pont
Amennyiben pontjaid száma 30 és 45 közé esik, 
vannak helyzetek, ahol tudsz asszertív lenni. Vi-
szonylag sok helyzetben előfordul azonban, hogy 
természetes válaszod passzív vagy agresszív.

15-30 pont
Amennyiben 15 és 30 pont között adtál ma-
gadnak a fenti asszertivitás teszten, komoly 
nehézségeid vannak az asszertivitással. Adj ma-
gadnak időt és lehetőséget a személyes növeke-
désre, tanulásra.

(Ez a gyakorlat Sam R. Lloyd Developing Positive 
Assertiveness – Practical Techniques for Personal 
Success című könyvéből származik – forrás: 
https://tiszta-kommunikacio.hu/asszertivitas-
teszt/ – átszerkesztve)

Iskolánkban évek óta tartunk életvezetés órákat, a 
gyerekek elsősorban osztályfőnöki és osztályórán is-
merkednek a sikeres emberek hét szokásával . Ebben 
a tanévben az 5. szokásra fókuszálunk, misze-
rint: Előbb érts, aztán értesd meg magad! Ennek 
alapja természetesen a megfelelő kommuniká-
ció, az asszertivitás, melynek lényegét az aláb-
biakban foglaltuk össze.

Asszertivitás
Ez a cikk azoknak szól, akik szeretnék magu-
kat az élet által adódó helyzetekben jól kép-
viselni, szociális kapcsolataikban igényeiket 
magabiztosan közvetíteni, mindemellett pedig 
szeretnének nyugodtak és kiegyensúlyozottak 
maradni. Röviden, szeretnék magukat jól érez-
ni a bőrükben. Ez nem egy szakcikk, a tudomá-
nyosság igénye nélkül íródott.

Manapság sokszor érezhetjük úgy, hogy még 
a csapból is ez a szó folyik: ASSZERTIVITÁS. 
De mi is ez valójában? Leginkább a kommu-
nikáció kapcsán hallunk róla, de ez több mint 
egy puszta beszédstílus, ez egy viselkedésforma, egy 
létforma, ami ezt közvetíti felénk: Állj ki magadért, 
figyelj a társaidra és vállalj felelősséget tetteidért és 
szavaidért! 

Akár ellentmondásosnak is tűnhet ez a ki-
fejezés, pedig nem lehetetlen. Egy interakció-
ban valóban megvalósítható, hogy miközben 
szem előtt tartom saját igényeimet, határaimat, 
ugyanolyan mértékben figyelek a társam szük-
ségleteire is, vagyis nem csörtetek át másokon, 
hogy elérjem, amit szeretnék, de nem is adom 
fel, ami fontos számomra. Ezzel a hozzáállással 
harmóniában leszünk környezetünkkel, és így 
tudunk dolgozni céljaink megvalósításán. 

De hogyan is kell ezt csinálni? Rossz hír az, hogy 
sokszor nagyon nehéz, de jó hír, hogy megtanulható . 

Hogy mi mindent kell tenni érte, azt a lenti 
asszertív teszt 15 pontban tömören összefog-
lalja. 

Ahhoz, hogy az itt felsorolt pontokat élni 
tudjam, szükség van önismeretre, önbizalom-
ra és érzelmi intelligenciára (EQ). Önismeret-
re ahhoz, hogy tisztában legyek a határaim-
mal, értékeimmel, igényeimmel. Önbizalomra 
ahhoz, hogy elhiggyem, képes vagyok rá, meg 
tudom csinálni. EQ-ra pedig ahhoz, hogy fel-
ismerjem az érzéseimet és felelősséget vállal-
jak értük. 

Vegyünk egy példát!
Felszállok a vonatra a helyjegyemmel és látom, hogy 

valaki ül a helyemen. 
Mit mondok? Hogyan kezelhetem a helyzetet?
1 . agresszívan: Ide figyeljen! Nem nézte meg a 
helyjegyét, mielőtt leült a helyemre? Azonnal 
menjen innen, különben hívom a kalauzt! 
Micsoda pimaszság!
2 . bizonytalanul: Jó napot kívánok! Elnézést 
kérek, én azt hiszem, hogy nekem is ide szól 
a jegyem. Jaj, most mit csináljunk? Esetleg én 
oda is ülhetek a másik helyre, ha ez így jó lesz.
3 . asszertívan: Jó napot kívánok! Nekem erre 
az ülésre szól a helyjegyem. Szeretném, ha át-
ülne és átadná nekem a helyemet.
Azt gondolom, a példa magáért beszél. Nap 

mint nap belefutunk helyzetekbe, amikből 
valahogy rosszul jövünk ki, és csak utána jut 
eszünkbe, hogy mit kellett volna mondanunk. 
Az asszertív kommunikáció ilyenkor a megol-
dás. Építsük fel lépésről lépésre az elemeit, elő-
ször mindig csak egy elemét gyakoroljuk, egyre 
koncentráljunk, amíg automatizmussá válik. 
Azután jöhet a többi. Nem egyszerű, de nem is 
lehetetlen!

Mindenkinek jó tanulást kívánok!

VELÜNK TÖRTÉNT
 I S KO L A I  M I N D E N N A P O K
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A 7 szokás program szerint fontos, hogy a gyerekeket már kiskoruktól kezdve hozzászoktassuk ah-
hoz, hogy feladatot és felelősséget vállaljanak, ennek megfelelően pedig egy közösségben min-
denkinek kell, hogy legyen valamilyen tisztsége . Az iskolánkban évek óta működő Smiley csoport 
több feladatot is vállal egyszerre .

Tisztségviselők az iskolában:
Bemutatkozik a Smiley csoport

Marcsi néni évek óta működtet iskolánkban 
egy segítő csoportot, a Smileyt. A csoport moz-
gatórugója a segítségnyújtás, a „jónak lenni jó” 
érzésének mindennapi megtapasztalása, mind-
ezt egy élhetőbb iskolaközösség létrehozásának 
céljával. Idén – nagy örömünkre – rengeteg 
ötödikes csatlakozott a csapathoz, sőt, minden-
ki vállalt egy-egy tisztséget is. Vannak köztük 
lótifutárok, hoppmesterek, rendszeretetgazdák, 
dekoratőrök, őrszemfülesek – az elnevezések 
önmagukért beszélnek. A  gyerekek a jócsele-
kedeteiket – legyen az iskolai vagy iskolán kí-
vüli – egy kis füzetbe írják, amibe Marcsi néni 
kéthetente beleragaszt egy-egy matricát és egy 
„Köszönjük a munkádat!” értékelést. Év végén 
pedig a legtöbb jócselekedettel rendelkező ta-
nuló elnyeri az „Emberségből jeles” elismerést.

Szabó Rebeka (5.b) így mesélt a Smiley-tagságról:
Nagyon szeretek ehhez a csoporthoz tartozni. 

Olyan jó érzés segíteni a többieknek! Ha meg-
látjuk, hogy a földön hever egy kabát, felvesz-
szük, ha elfogyott a kréta, leszaladunk érte a tit-
kárságra. Ha valami rendbontást tapasztalunk, 
jogunk van rászólni azokra, akik nem viselked-
nek jól, végül pedig tanári segítséget kérünk. 
Nagyon sokszor és sok helyen kell segíteni, 
nincs megállás! A CiNKe shopban is árultunk, 
részt vettünk a jótékonysági gyűjtésben, pakol-
tunk, cipekedtünk, csomagokat készítettünk a 
rászorulóknak, nagyon jó érzés volt. A kis füze-
tecske nagyon jó ötlet, nekem már nagyon sok 
minden van benne, és érzem azt is, hogy sokat 
fejlődtem. Köszönjük szépen Marcsi néninek, hogy 
kitalálta és működteti ezt a csoportot!

A gregorián ének  
és a Musica Sacra kórus 

Az éneklés megnyitja a testet, a lelket és a szel-
lemet. Az egyik legtökéletesebb közösségi él-
mény együtt énekelni. Hasonlóan a táncosok-
hoz, összehangolódnak az együtt éneklők is. 
Együtt rezdülnek, együtt lélegeznek, ugyanaz a 
tartalom foglalkoztatja őket.

Szent Ágoston szerint, aki énekel, háromszorosan 
imádkozik . Bizony rendkívüli szinergia, ahol 1+1 nem 
kettő, hanem jóval több .

A gregorián zenének pontosan ez a lényege: kö-
zösen énekelve imádkozni. Nekünk is való, nyi-
tott szívű keresztény iskolás gyerekeknek; hiszen 
mindenki számára elérhető, magas szintű formája 
a muzsikálásnak és imádságnak. Évszázadok alatt 
csiszolódott, sok-sok egyszerű és mégis gyönyö-
rű dallam szólaltatható meg, mély lelki tartalmak 
hangzanak el, amelyek nem csak tudatosan hat-
nak, hanem egyenesen a tudattalanba jutnak el, 
ott fejtve ki tanító, gyógyító hatásukat.

A  Musica Sacra kórus foglalkozásai a tanítási 
hét minden napján reggel 7:20-7:40-ig tarta-
nak. Minden alkalommal hangképezünk egy 
icipicit, vagyis tanulunk bánni a hangunkkal, 
ismerkedünk a latin nyelvvel és némi zeneel-
mélet is előkerül. (Egyikből sem lesz vizsga! ) 
Olyan énekeket is énekelünk, amik akár ezer(!) 
évvel ezelőtt is elhangozhattak az akkori gyere-
kek szájából az akkori templomokban.

A tanév során szentmise szolgálatokra, vala-
mint az adventi hangversenyre és a Szent Mór 
Iskolaközpont által minden évben meghirde-
tett Musica Sacra versenyre készülünk fel. 

1-8. osztályig bárkit szívesen várok. Nagyon 
jó, ha heti két vagy több alkalommal is el tud 
jönni, aki szeret énekelni. Nem kell tudni kottát 
olvasni, főleg a szívünkkel, és kicsit a hangunk-
kal énekelünk! Az is előfordulhat, hogy valaki 
csak egyszer érkezik meg ilyen hajnalban az 
iskolába, akkor is lehet tagja a kórusunknak. 
Mivel minden nap van próba, a sok ismétlés 
meghozza a gyümölcsét. 

És még a reggel is jól indul egy vidám együtt 
énekléssel!

Szeretettel: az „énekes” Judit néni

Kutatók Éjszakája

2019. szeptember 27-én a 6.a-sok közül néhá-
nyan részt vettünk a Kutatók Éjszakáján. Elő-
ször az Egészségügyi Főiskolára mentünk, ahol 
igazi injekciós tűvel művállba vittünk be vala-
milyen szert. Nagyon izgalmas volt és többször 
is ki lehetett próbálni. Ezután egy 20 millió fo-
rintos bábut lehetett megpróbálni meggyógyí-
tani. (Az már más kérdés, hogy mekkora siker-
rel.) Majd pedig egy gégemetszést vittek véghez 
egy másik bábun. A vágás helyéről „vér” (piros 
folyadék) spriccelt. Zárásként az Orvostudomá-
nyi Karon vettünk részt egy „egeres” program-
ban. Mikor beértünk a terembe, rögtön meglát-
tuk a két főszereplőt, két egeret. Ezek az egerek 
„betanított” egerek voltak. Egy rövid diavetítés 
után jött a legjobb rész… Az egereknek egy 
küldetésük volt: eljutni a labirintus közepébe, 
ahol nasi várta őket. Az első egér korábban már 

volt a labirintusban, a második még nem. Az 
első viszonylag hamar rájött, hogy merre kell 
menni, de a második… nagyon félt és mindig 
előre-hátra futott. Aki már megcsodálta a kis 
jószágokat, mikroszkóppal egy már előkészített 
másik egér agyát is megnézhette egy üvegla-
pon felszeletelve. (Ahhoz képest, hogy ügyesen 
megoldották a labirintust, elég kicsi az agyuk.) 
Köszönjük Gábor bácsinak, hogy megszervezte 
nekünk ezt a programot!

Szabó Máté, Hegyi Miklós Benedek (6.a)
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Guszti bá apa lett
Október 11-én megszületett Guszti bá kislánya, 
Henrietta! Isten éltesse a kis csöppséget és szüleit!

Guszti bá gondolatai az apaságról:

Amikor Heni megszületett, mindenki kérdezte, 
hogy „Na, milyen érzés?” – én meg vártam a ka-
tarzist, hogy majd megérzem a boldogságot, de 
nem így történt. Nagyon aggódtam a feleségem 
miatt, a szülés után órákig csak bámultam ma-
gam elé, próbáltam imádkozni, de az se ment. 
Hosszú órák, napok teltek el úgy, hogy meg 
tudtam volna nyugodni. Igazán akkor éreztem 
a boldogságot, amikor kimondták az orvosok, 
hogy mindketten jól vannak, hazajöhetnek. 
Előtte is bennem volt az öröm, de nem tudtam 
magam átadni az érzésnek. Amikor először a 
kezembe vehettem a lányomat, akkor éreztem 
igazán, hogy igen, ő az enyém. Amikor először 
sírt, és nem tudtam segíteni, nem tudtam, mit 
csináljak, mi lehet a baja, elmondhatatlanul 

 Virágos CNK

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítettek, segítenek szebbé, zöldebbé va-
rázsolni az iskola udvarát, környezetét! A tan-
év elején 60 tő árvácskát ültettek el szorgos 
– elsősorban hatodikos – kezek Anetta néni 

vezetésével: a virágok a kisház előtti kőedé-
nyekbe, a felsős udvar dézsáiba, illetve az utcai 
bejárat elé kerültek. A 3.c osztály vállalta, hogy 
rendszeresen öntözi a palántákat. Tavasszal 
évelő növényeket szeretnénk ültetni, ahhoz is 
szívesen fogadjuk a segítséget !

Várostörténeti vetélkedő

A folyosón sétálgattunk, beszélgettünk.
Egyszer csak Anetta néni jött szembe velünk.
Azt gondoltuk, rosszat tettünk,
De ő csak mondani akart valamit nekünk.

Miután végzett, dermedten álltunk,
Mert amit mondott, attól leesett az állunk.
Azt szólta: A városismereti versenyre  
   bejutottatok!
A felkészülésre van két napotok!

A következő két nap tanulással telt.
Két nap után a vörös nap izgatottan kelt.
Elindultunk iskolánkból, megkezdődött utunk,
De előtte a menzán megtömtük a hasunk.

Ha megnyerjük a vetélkedőt, cukrászdába  
    megyünk.
Az a legjobb az egészben, hogy ingyen sütit  
    eszünk.
Cipőnk alatt hangosan kopogott a beton.
Máris fent voltunk, fent a Barbakánon.

Kodály-szobor volt a másik állomás.
Ezután a lábunk már a Sétatéren járt.
Következtek a sírkamrák és a Csontváry Múzeum.
Utána a Széchenyi tér felé vettük utunk.

Ott egy kicsit vitáztunk,
Hogy mi a Zsolnay-kúton álló állatunk.
Pár feladatot teljesítettünk,
És a cukrászda után az iskolába mentünk.

Pánczél András (8.a)

Az alsósok is versenyeztek

Először apa karjában
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Bori: A pillecukor sütés, mert a pillecukor na-
gyon finom volt és nem égettem meg magam. 
És nagyon büszkék vagyunk Rékára, aki meg 
tudta gyújtani vizes gyufával a tüzet.

Ócsai Bori: Ismertél meg új embereket?
Réka: A  leendő 7. évfolyamosokat ismertem 

meg, aminek nagyon örülök.
Dudás-Víg Réka: A csónakázást értékeld!
Rebus: Nagyon jó volt, lehetett választani, 

hogy csónakázunk vagy vízibiciklizünk. És si-
került megakadályozni, hogy összeütközzünk.

Fábián Rebeka: Mennyire tetszett a lovas-
kocsizás?

Marci: Szerintem jó volt, nagyon jó volt, ahogy 
zötyögött az úton a lovaskocsi. 

Pécz Marci: Hogy élted túl a bátorságpróbát?
Debóra: Közepesen féltünk, mert közben éne-

keltünk és az jó volt. 
Hudanik Debóra: Hova mentetek a lovas-

kocsizáskor?

Nóri néni: Az egyik csoport Orfűre, a másik 
csoport a Rácz tanyára.

Nóri néni: Miben volt más élmény a tábori 
mise?

Nati: Azért volt érdekes és különleges a mise, 
mert szabad téren tartottuk. És egy lepedő volt 
az oltárterítő.

Varga Nati: Milyen volt a szállás és hogy tet-
szett Abaliget?

Bigi: Szerintem Abaliget egy nagyon barát-
ságos környék, a szállás kényelmes volt. Talán 
kicsit sok volt a bogár.

Tóth Abigél: Milyen volt az időjárás és hogyan 
használtuk ki?

Rebi: Nagyon sokat sütött a nap, és ennek kö-
szönhetően sokat strandoltunk.

Knöbl Rebi: Melyik társasjáték tetszett a legjob-
ban? 

Panna: A Fedőnevek, mert az a kedvencem.
Széll Panna: Hogy tetszett a barlang?

szörnyű érzés volt az a tehetetlenség! Felhív-
tam Aput, és azt mondtam neki: Apa, senki 
nem mondta nekem, hogy ez ilyen! Elképzel-
hetetlen és elmagyarázhatatlan érzés, hogy se-
gítenék rajta és nem tudok, miközben annyira, 
de annyira szeretem! Csodálatos érzés, amikor 
etetés közben rám néz, mosolyogni még nem 
tud, csak a kis szemével, és látom, tudom, hogy 
teljesen rám hagyatkozik az a kis csöppség. 
Önmagától semmit nem tud csinálni, rám van 
utalva, egyedül csak annyit képes tenni, hogy 
jelez a sírásával. Azt hiszem, mi is így vagyunk Isten-
nel: hányszor érezzük magunkat tehetetlennek, és 
nem teszünk mást, csak sírunk! Isten úgy tekint ránk, 
mint én a gyermekemre: ő az enyém, és bármit csinál, 
szeretni fogom .

Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek

Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten-tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan, oly édesen
De őt nem érti senkisem.
Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
Az égi nyelv ez. Mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.

Felsős társasjáték tábor Abaligeten

Egy körinterjút készítettünk pénteken, (majdnem) a tábor végén . A faluquiz, egy csónakázás és 
fürdés várt még a táborozókra . Húsz felső tagozatos vett részt a táborban, a hangulatról, élmé-
nyekről a körinterjúban számolunk be .

Panni néni: Mit tudtál meg a kettes beszélgetés-
kor az unikornisokról?

Dorka: Hogy cukik és ducik. Tehát vannak.
Karsa Dorka: Melyik fürdős program tetszett a 

legjobban?
Frani: Mindegyik, mert mindig más élmény 

volt. Volt, amikor a tóban, volt, amikor esőben 
vagy sötétben fürödtünk. Az orfűi aquapark is 
nagyon tetszett. 

Ronczyk Frani: Melyik volt a legjobb játék?
Kincső: A méta és a négy király nagyon jó volt, 

mert ezek csapatjátékok és jó volt együtt dol-
gozni.

Híres Kincső: Mennyire égtél le a napon?

Botu: A  nap szépen lassan sötétbarnára szí-
nezte a bőrünket.

Pécz Botu: A  tábor melyik napja volt a legiz-
galmasabb?

Lilla: Talán a csütörtöki, mert voltunk a 
cseppkőbarlangban, fürödtünk délután és éjjel 
is, kézműveskedtünk és tábortűz is volt, ahol 
pillecukrot sütöttünk. 

Koniorczyk Lilla: Melyik program tetszett a leg-
jobban?

Detti: Amikor együtt játszottunk és strandol-
tunk.

Egressy Detti: Mi volt a legjobb élményed a tá-
borban?

VÁRFALON INNEN…
…É S  T Ú L
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Juli: Érdekes alakok voltak és kreatív neveket 
találtak ki a cseppköveknek.

Rab Juli: Hogy tetszett az aquapark?
Lili: Nagyon jó volt, főleg a sok csúszda, sokat 

fürödtünk, de pihenni és játszani is volt időnk 
az árnyékban. Estére azért nagyon elfáradtunk.

Farkas Lili: Jövőre is eljönnél a táborba?
Sári: Igen, mert jó volt, hogy épphogy vége 

lett az iskolának, és újra együtt lehettünk.
Szenta Sára: Hogy tetszettek a program nélküli 

órák?

Anna: Jó volt, mert el lehetett menni sétálni a 
faluba.

Szabó Anna: Mi lesz az első élmény, amit ott-
hon el fogsz mesélni?

Hanna: Az aquaparkot.

Örömmel zártuk a tábort, júniusban várunk 
Benneteket vissza, és az új érdeklődőket is sze-
retettel fogadjuk! 

Nóri néni, Jeani néni, Panni néni

volt ez a kirándulás! Nagyon élveztem és még 
jobban megismertem az osztálytáraimat! Na-
gyon rossz belegondolni abba, hogy már csak 
ez az év, és lehet, hogy soha többé nem látjuk 

egymást! Szerintem nagyon jó osztályközösség 
vagyunk, összetartók és vidámak!

Straubinger Míra Anna (8.a)

Orfűi kirándulás 

Kedd reggel a nehéz táskáimmal lesétáltam a 
buszállomásra, ahol a csipet-csapat gyülekezett. 
Izgatottan vártuk a busz érkezését. 

A táskák csomagtartóba való berakása nehe-
zebb volt, mint gondoltuk. A  busz elindult és 
valaki máris a chipses zacskókért nyúlt. Útköz-
ben a biciklis csapattal is találkoztunk. A kem-
pinghez való megérkezésünk után sokat kellett 
várni a különböző adatok begyűjtése miatt, de 
megérte. Habár a nehéz táskák és sátrak felci-
pelése a kemping legmagasabb pontjára nem 
volt túl kellemes. A sátor felállítása meglepően 
könnyen ment, igaz, hogy a kemény föld nem 
volt kedvező, de megoldottuk. Sátrunk beren-
dezése után körbenéztünk és mások sátraiba is 
meghívást kaptunk. Ebéd közben sokat beszél-
gettünk a B osztályos lányokkal is, így közelebb 
kerültünk egymáshoz. Ebéd után a sátorban 
folytattuk a beszélgetésünket, majd a tábor-
tűz köré mentünk melegedni. Sötétedés után 
elkezdtük sütni a virslit és a sajtot. A fiúk egy 
részét jobban lekötötte a hajfonás, mint a sütö-
getés. 22:00 körül elkezdtünk cserkészjátékokat 
játszani, amin a fél évfolyam részt vett. Rettentő 
hideg volt, de a hőmérséklettel mit sem törődve 
éjfélig játszottunk. A  sátrunkban még mindig 
nem volt alvásidő. Hajnali 1:00-ig videót néz-
tünk, majd a mobilnet fogyása miatt elkezd-
tünk alváshoz készülődni. Éjjel többször felkel-
tünk a dermesztő hideg miatt, de szerencsére az 
eső nem esett. Reggel már 6:00-kor ébredtem 

és próbáltam a lehető leghalkabban készülőd-
ni, ami nem sikerült, így mindenki felébredt. 
Reggeli előtt a tűzhöz mentünk felmelegedni. 
A reggelit gyorsan lezavartuk és a sátor lebontá-
sát igyekeztük minél hamarabb megejteni. Ebéd 
után mindenki készülődött az orfűi strandra. 
A  melegítőt és a pulcsit áthúztuk rövid szere-
lésre, mert a délelőtt folyamán felmelegedett az 
idő. Mindenki levitte a táskáit a bejárat elé, de 
sajnos későn lettünk készen, így a strandra már 
nem jutott idő. Mindent összevetve nagyon jó 

A sás-völgyi túratábor

Egy szombat reggel a 30 fős csapat elindult 
vonattal Hetvehelyre, ott leszálltunk, és kb. 2 
km-t gyalogoltunk a szállásig. Ott elfoglaltuk 
a szállást, és egy óra szabad játék után elindul-
tunk az erdőbe túrázni. A  túra közben sokat 
beszélgettünk és néztük a szép erdőt. Amikor 
visszaértünk, még volt egy kis szabadidőnk, 
majd fát gyűjtöttünk, és megsütöttük, amit 
hoztunk. Sokféle finomságot sütöttünk: almát, 
szalonnát, virslit, krumplit, sajtot, paprikát. 
Amikor már mindenki jóllakott, bementünk az 
ebédlőbe, ott volt egy közös vetélkedő. Az első 

három helyezett még jutalomban is részesült 
(nagy Milka, popcorn, diákcsemege)! Aztán 
felmentünk a szobánkba. Még játszottunk egy 
kicsit, és utána mentünk aludni. Másnap fel-
keltünk, és kalácsot reggeliztünk. Elmentünk 
a lombkorona tanösvényre. Utána az volt a fel-
adat, hogy a különböző táblákról csoportokban 
összegyűjtsünk információkat és elmondjuk 
a tanároknak. Majd nemsokára elindultunk 
az állomásra és onnan vonattal hazautaztunk. 
Végül mindenki szerencsésen megérkezett! 
Szerintem nagyon jó volt a tábor és mindenki 
nagyon jól érezte magát!

Egressy Kitti (4.a), Egressy Bernadett (7.c)

Horváth Ida (4 .a)
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városrészben, ahol ez a Szent László-templom 
van, magyarul is megértett minket a közön-
ség, nem volt szükség tolmácsra a konferáló 
szövegnél. Végtelenül hálás vagyok ezekért az 
életre szóló élményekért.

Nagyon büszkék vagyunk rád, további sok sikert 
kívánunk!

Mózes Kinga 
és a 39 . DUE Médiatábor

Hogyan érdemelted ki a jogot arra, hogy részt ve-
hess ebben a táborban?

Készítettem egy kisfilmet az iskolában a mé-
diaszakkör keretében, ezzel neveztem a DUE 
(Diák Újságírók Egyesülete) versenyére. A he-
lyezésem mellé ajándékba kaptam egy kedvez-
ményes utalványt, ezt felhasználva vettem részt 
a táborban.

Hol és mikor volt ez a tábor?

Júliusban Balatonszárszón volt megszervezve, a 
Lepkeházban, ami A DUE tulajdonában áll, és 
tartozik hozzá egy étkező, medence, a Balaton 
pedig csak 50 méterre van. Itt töltöttem el a tíz 
napot, amíg a tábor tartott. 

Kik voltak ott, hányan voltatok?

Közel száz gyerek és húsz vezető. Öt csoportra 
voltunk osztva, mindenki az érdeklődési köre 
szerint választhatott. Volt tévés, videó újságíró, 
fotós, újságíró csoport. Én a tévés csoportot 
választottam, ahol az első 5 napban híradót, a 
maradék 5 napban pedig egy magazin műsort 
készítettünk. 

Voltak extra programok, amik nem kötődtek a mé-
dia világához?

Volt, amikor közösen lementünk lángosozni 
vagy fürödni a Balaton-partra, voltak olyan 
programok, amikor csak a táboron belül 
voltak: ilyenkor játszottunk, beszélgettünk. 
A  tábor közepén és végén volt egy estébe 
nyúló buli.

Hogy nézett ki egy napotok?

7:30-kor a reggeli rádióműsorra ébredtünk, 
ami az ajtók előtt található hangszórón szólt. 
Ez a rádióműsor a RÉM volt, amelyre lehetett 
jelentkezni, hogy ki szeretné csinálni. Utána 
lementünk reggelizni, általában péksüteményt 
kaptunk, de maga az egész napi étkezés is na-
gyon finom volt. Délelőtt csapatfoglalkozások 
voltak, volt, amikor a vezetőség mustrát tartott, 
ami annyit jelent, hogy ha valamelyik csapat 
kész volt a feladatával, akkor azt elemezték vagy 
bemutatták. Délután szabad programok voltak. 
Idén egy újítást vezettek be, szobabeosztások 
voltak.

Kaptál valami jó tanácsot?

A feladatok közben nagyon sok tanácsot kap-
tam. Amikor egy interjút csináltunk, akkor azt 
mondták, hogy mindig arra nézzünk, akivel az 
interjút csináljuk, ne a kamerába.

Szeretnél tévés vagy újságíró lenni?

Igazából a média engem csak hobbiként érde-
kel, de ami még így szóba jöhet, az a műsor-
vezetés. Azoknak ajánlom ezt a tábort, akik a 
média világával szeretnének foglalkozni. 

Tervezed, hogy jövőre is mész?

Igen. Nagyon szeretnék, mert ez a tábor talán a 
nyaram legszebb pillanatai közé tartozik.

Molnár Lili (7.a)

Amerikai élmények
Márton Luca 8 . b osztályos tanuló a nyáron – 
már nem először – Amerikában járt a Pannon 
Gyermekkarral . 

Mióta énekelsz Pécs leghíresebb gyerekkórusában?

Öt évvel ezelőtt, a kórus megalakulásakor csat-
lakoztam, akkoriban én voltam az egyetlen 
külsős a karban, mert csak az I.-es Gyakorlóból 
jártak oda diákok. Komoly felvételin kellett át-
esnem: népdaléneklés, ritmustapsolás, zongo-
rán megszólaltatott hang éneklése is szerepelt a 
meghallgatáson. Ma már több iskolából járnak 
ebben a kórusba énekelni, a CNK-ból is van egy 
harmadikos és egy negyedikes kórustársam.

Nem először jártatok Amerikában .

Igen, amikor ötödikes voltam, meghívást kap-
tunk a világ legnagyobb koncerttermébe, a 
Carnegie Hallba, ahova a világ legkiemelkedőbb 
kórusait hívták meg . Akkor még fel se tudtam fogni, 
hogy ez mekkora dolog . Öt hosszabb darabot kel-
lett megtanulnunk angolul, nagyon nagy meg-
tiszteltetés volt ez nekünk, csak most érzem 
igazán a súlyát. 

Idén nyáron újra meghívtak benneteket, ezúttal 
egy turnéra .

Így van, eredetileg a Montana-beli Missoulába 
szólt a meghívás, de mivel nem érdemes ilyen 
messzire elutazni néhány nap miatt, összekö-
töttük a missoulai négynapos fellépést más 
városokban előadott koncertekkel. Így New 
Yorkon kívül voltunk pl. Los Angelesben, San 
Franciscóban, Calgaryban, Clevelandben. 
A Grand Canyon felett csak elrepültünk, szí-
vesen megnézném még a nemzeti parkokat, 
de ezek a hatalmas városok is örökre szóló 
élményt adtak. Itt vagyok én, nyolcadikos magyar 
lány, igazán kivételesnek érzem magam, hogy része-
se lehettem egy ilyen utazásnak . Mindez persze ren-
geteg munka eredménye, nagyon sokat próbáltunk, 
dolgoztunk a sikerért, úgyhogy nem csak pottyant 
az ölünkbe ez az út . Először a nyugati parton 

jártunk, három napot töltöttünk Los Angeles-
ben, ahol családoknál laktunk. Egy idős néni 
volt a szállásadónk, itt szembesültem először 
azzal, hogy milyen nehéz is a kommunikáció 
egy idegen nyelven. A  híres Santa Monica 
Beachen fürödhettem az óceánban, rengeteg 
ember volt a parton, hírességek is meg szok-
tak fordulni arrafelé. Gyönyörű, forró homok 
borította a partot, csodálatos volt. Megnéztük 
Hollywoodot is, ami maga volt a tökély. Nem-
csak a felirat tetszett a hegyoldalon, hanem az 
egész városrész, szívesen eltöltöttem volna ott 
még több időt. Jártunk abban a színházban 
is, a Dolby Theatre-ben, ahol átadják az Os-
car-díjakat, hihetetlen élmény volt. A Walk of 
Fame-en alig győztem elolvasni, lefotózni a hí-
rességek csillagait a járdán. Elképzelhetetlenül 
sok a turista ott, mindenhol színes kivetítők, 
reklámok, mint egy mini Times Square. San 
Franciscóban kicsit kevesebb időt töltöttünk, 
de nagyon sok mindent láttunk. Átmentünk a 
híres Golden Gate hídon, voltunk abban a hí-
res meredek-kanyargós utcában is, a Lombard 
Streeten, ami nagyon-nagyon sok filmben 
szerepel. Láttam, hogy a tengerparton a fókák 
szabadon élnek, és elképesztő a teher-és utas-
szállító hajók forgalma. 

Volt szabadidőtök is?

Igen, minden városban lehetett egy kicsit vásá-
rolgatni, óriási a kínálat mindenhol, az ember 
azt se tudja, mit nézzen, mit vegyen. Nekünk 
itthon pl. nagy dolognak számít, ha bemegyünk 
egy Starbucksba, ott kb. minden második sar-
kon van egy.

New York hogy tetszett?

New York megunhatatlan. Most voltam ott 
másodszor, de még annyi minden van, amit 
megnéznék! Tényleg olyan, mint a filmeken, 
a rengeteg emberrel, taxival, hihetetlen ma-
gasak a házak, óriási a forgalom. Négy napot 
töltöttünk ott, egy olyan templomban éne-
keltünk, aminek egy magyar származású plé-
bánosa van, Imre atyának hívják. Abban a 
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gyakorolják a gyerekek – ebben a tanévben kb. 
15-en. Zsótér Tamás szerint nagyon ügyesek és fegyel-
mezettek a gyerekek, idén kifejezetten tehetséges kis 
sportolók járnak az edzésekre . Így volt ez a PVSK 
és az iskola partnerségének kezdetén is, az első 
két évben kiemelkedően teljesített a különböző 
megmérettetéseken margitos csapat. Iskolánk-
ban az U8-U10-es korosztály edz, ez egy elő-
készítése annak a kiválasztónak, ami a 2-3 éves 
folyamat végén történik, s ami alapján a gyere-
kek már az U11-es Kenguru korosztályban ver-
senyezhetnek . Az elmúlt öt év külön sikertörténete, 
hogy jelenleg 5-6 olyan gyerek van, aki korábban ná-
lunk, a PVSK partneriskolájában edzett, és most már az 
országos bajnokságban játszik . Az edzésen résztvevők 

egyébként játszanak egy belső bajnokságon, a Párduc 
Panda Kupán, valamint a Kosárpalánta Programban is 
szerepelnek . A PVSK 2019-ben ünnepelte a 100. 
születésnapját, ajándékként – stílszerűen – egy 
új csarnokot kapott a Verseny utcában, ami az 
előbb említett kupa és program színhelyéül is 
szolgál. A kosarasok minden tanév végén nap-
közis táborban, valamint a Kossuth téren meg-
rendezett kosárünnepen vehetnek részt, mind-
két program nagy népszerűségnek örvend. 
Iskolánk és a PVSK közös célja, hogy a partner-
ségnek köszönhetően minél több gyermek sze-
resse meg a kosárlabdát és jusson el a Kenguru 
korosztályba. Szurkoljunk nekik!

PVSK a Szent Margitban

Ez a hatodik tanév, hogy a PVSK olyan kosár-
labdaedzést tart a diákjainknak, ahol a részt-
vevők igazolt PVSK sportolóknak számítanak. 

Több ez egyszerű délutáni mozgásnál, a heti két 
edzést nagyon komolyan veszik a gyerekek és 
az edző, Zsótér Tamás is. A főleg labdás felada-
tokból álló foglakozásokon labdakezelést-veze-
tést, passzolást, védekezést, a sportág alapjait 

A leghosszabb nap 

Az életben az ember kétféleképpen dönthet.
Vagy belekezd egy dologba, vagy nem.
Nézzük az előbbi esetet, ugyanis innen is két út 
vezet tovább.
Az egyik a kívülállók útja, akik olykor kipró-
bálnak ezt-azt, de soha nem válnak eggyé azzal, 
amit csinálnak.
A másik úton azok járnak, akiknek az életükkel 
egybeforrt választásuk.

Mit is jelent ez? Talán érdemes megmagyarázni 
kicsit. Azok az emberek, akiket irigyelni, cso-
dálni szoktunk valamiért, vajon miért olyan 
érdekesek? Egy világhírű sportoló, egy híres 
festőművész, egy legendás énekes…

Az a közös bennük, hogy amit csinálnak, ab-
ban benne élnek. Az énekes élete a koncertek, 
dalok, zene körül forog. A  sportoló nem csak 
versenyekre jár, hanem minden szabadidejében 
edz. A festő nem csak vászonra visz egy képet, 
hanem a mű benne születik meg, és együtt él 
annak hangulatával.

Nem kívülállók. Eldöntötték, hogy mit akarnak 
csinálni, és ezt komolyan veszik, ezért az átlagos em-
berek számára hihetetlen sikereket érnek el, és csodá-
latosnak hat az életük .

Szinte mindenki tudja, hogy mi lenne a jó 
neki, saját magának. Kevesebb édességet enni, 
többet mozogni, figyelmesebben tanulni, tü-
relmesnek lenni másokkal…stb. Naponta el is 
mondják, hogy mit kéne tenni, de ennél tovább 
nem jutnak. Kívülállók maradnak a saját éle-
tükben. Kifogásokat találnak, hogy ma éppen 
miért nem teszik meg, amit kéne. Az a szomo-
rú ebben, hogy saját elhatározásaiknak sem 
tudnak megfelelni. Kimondják, mit kell tenni, 
mégsem valósítják meg…

Ha képes leszek életem részévé tenni, amit kéne, 
akkor sikeres leszek benne . Ha énekes szeretnék 
lenni, életem részévé teszem a zenét. Ha spor-
toló, akkor a mozgást életformává fejlesztem. 
Így aztán évek alatt sem fogok meghátrálni, 
mert már nem is tudom, hogy azt miként kell…

Magyarázkodás
A leghosszabb nap . Így hívják az évnek azt a nap-
ját, amelyiken Ironman versenyt teljesít valaki . 
Mindegy melyik évszakban, hűvösben vagy 
forróságban, ezt a versenyt megvívni mindig 
kegyetlen kemény erőpróba.

Álljunk is meg egy szóra! Mit jelent az 
Ironman szó a Marvel univerzumon kívül?

Ha valaki véletlenül nem tudná, a világ egyik 
legnehezebb versenyét. Hosszútávú triatlont, 
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zúg a fülem, de jólesik. Magamba erőltetem a 
következő adag itókát, és belenyugszom, hogy 
a szédülés már nem fog elmúlni. Most már 
társam lesz a verseny végéig. Ezen nem szabad 
idegeskedni, túl kell lépni rajta, mint több más 
„kényelmetlenségen” és kész.

Az utolsó óra következik. Tudom, hogy túl-
jutottam az első komolyabb hullámvölgyön, 
ami nálam a bringázás 130-140.kilométerénél 
szokott jelentkezni. Most már „kifelé megyek 
a pályáról”. Egy kissé visszaveszek az amúgy 
is csökkenő tempómból. Fejben már nem ke-
rékpározom. Megkezdem az előkészületeket a 
futáshoz: lazább tekerés, evés befejezése, ivás 
folytatása.

Sorsdöntő dolog, hogy amikor valaki leteszi a 
depóba a bringáját, addigra fel legyen készülve 
és ne el legyen készülve - az erejével…

Végül beérkezem az utolsó körről. A  pálya 
egy 75 kilométeres egyenes „bevezető” sza-
kaszból, és három 35 kilométeres körből áll. 
A  szintkülönbség nem jelentős, de a vége felé 
már egy kis dombot is megérez az ember.:)

Határokon
Beszáguldok a depóba. Kissé szédelgek, jól 
jön, hogy a segítők átveszik a bringát, és nem 

nekem kell kemény talpú cipőben, zsibbadtan 
kóvályognom vele. Most csak egy dolgon jár 
az eszem: gyorsan egy frissítő zuhanyhoz jutni. 
Két perc veszteség, de nagyon megéri. Kitisztul 
a fejem, lemosom az elmúlt órák izzadtságát, 
porát magamról. Gyors öltözés, és irány a fu-
tópálya. A szédülés szinte teljesen elmúlt, csak 
a gyomrom táján érzek egy kis nyugtalanságot.

Az első néhány száz méteren egészen furcsa, 
könnyed a mozgás. A  következő néhány száz 
méteren pedig egészen furcsa és egészen ne-
hézkes. Mintha betonból lennének a lábaim és 
a szív sem találja a megfelelő ritmust. Technika-
ilag ez egy nehéz rész. Össze kell rakni a moz-
gást, ne túl gyorsan, ne túl lassan, ritmusosan…

Néhány kilométer után már érzem, hogy 
nem múlt el nyomtalanul a mai nap. A testem 
erősen megviselt, de még irányítható. 

Gondot okoz a hőség. Párás a levegő, és ár-
nyékban 38 fokot mérnek. Most már csak idő 
kérdése, hogy kiszáradjon a szervezet. A kitar-
tó terhelés, a nagy meleg óráról órára közelebb 
visz a túlzott folyadékvesztéshez. Folyamatosan 
iszom, minden frissítő állomásnál. Szerencsére 
néhány kilométerenként vannak ilyenek. Vi-
gyáznom kell, mert ha túl sokat iszom, azt már 
nem képes a gyomrom feldolgozni, ha viszont 

ami úszásból, kerékpározásból és futásból áll. 
A  versenyszámok szünet nélkül követik egy-
mást, és akkor ér véget a történet, ha a futás 
utolsó kilométerét is teljesítette az ember.

Miután a sport az életem része – nem csak 
kívülről szemlélem –, volt rá esély, hogy előbb- 
utóbb találkozom az Ironmannel is. Össze is 
ismerkedtünk több mint tíz éve, és igen meg-
tetszett a kérlelhetetlensége. Itt nincs mellébe-
szélés, kifogások. Ha nem vagy felkészült test-
ben, lélekben és főként fejben, hamar a mentős 
sátorban végzed, már a verseny felénél.

Eddig 7 alkalommal teljesítettem a versenyt 
szintidőn – ilyen is van, nem lehet egész nap 
lustálkodni ám – belül. Valahányszor elindul-
tam, be is fejeztem. Mivel a felkészülés megle-
hetősen időigényes, így az utóbbi években, mió-
ta két kicsi gyermekem megszületett, párosban 
indultam el. Ez annyit jelent, hogy folyamatos 
váltásokkal, nagyjából a táv felét teljesíti mind-
két ember.

Víz alatt
A  verseny első felvonása az úszás . 3800 méter a táv. 
Ez annyi, mintha valaki Tihanyból elúszna Ba-
latonfüredig a hajózási vonalon.

Reggel friss időben kezdünk. Borongós az 
ég. Nagy a tömeg a gyékényesi bányató partján. 
Sok száz induló várja a rajtot. A tó vize kelle-
mes. Hamarosan megkezdődik a helyezkedés 
a startvonalnál. A  zene lassan tetőfokára ér. 
Megdörren a régi ágyú – ez volt a jel. Egy szűk 
kapu alatt futunk be a vízbe, és hajrá! Több száz 
versenyző rohan. Úszni gyorsan, taktikusan, 
nyugodtan. Elkerülni a rúgásokat, a víz alá szo-
rítást. (Egy korábbi versenyen annyian fölém 
úsztak, hogy jó egy percig nem jutottam leve-
gőhöz.)

Jól sikerül a tempózás, szépen fogynak a bó-
ják. Sikerül az irányt szépen tartani, ami a nyílt 
vízi verseny úszásoknál kulcsfontosságú. (Ezen 
a távon, ha valaki cikázik, negyedórával is töb-
bet úszhat.)

Már csak pár tempó a kapuig. Még egy elő-
zés beleférhet, de vigyázni kell, mert ha túl sok 
levegő fogy el, bizonytalan lesz a láb, amikor 
partot ér.

Néhány tapogatózó lépés után futásra váltok. 
Nézem az órám. A tervezett időn belül vagyok, 
összejöttek a kényelmes 20 percen belüli kilo-
méterek. Irány a depó, ahol ledobjuk a vizes 
ruhát, és száraz bringázós öltözékbe bújunk, 
persze a lehető legrövidebb idő alatt.

Száguldásban
A verseny második szakasza a kerékpározás . 180 km-t 
kell teljesíteni. Ez a táv annyi, mintha valaki 
Pécsről Budapest déli részére biciklizne.

Az úszás után, mikor partra ért az ember, 
igen furcsa érzés újra a szárazföldön mozogni. 
Esetlenek a végtagok, ügyetlenek a mozdulatok. 
Ekkor kell egy villámgyors öltözködést bemu-
tatni, hogy egykettőre kerékpáron száguldhass 
a reggeli napsütésben. Fél óra alatt újra lelazul 
a mozgás, és ekkor kezded igazán élvezni a se-
bességet. Mert sebesség az van… valamivel 30 
km/h fölötti átlaggal szeretném teljesíteni a tá-
vot, hogy 6 órán belül megkezdhessem a futást. 
Ehhez a jobb szakaszokon 40km/h fölötti tem-
pót kell produkálni, olykor 50 km/h fölé menni. 
Ekkora sebességnél már igen jelentős a levegő 
ellenállása. Nem is az úttal, hanem a levegővel 
kell leginkább megküzdenem. 

Időközben a nyári nap egyre magasabban jár. 
Árnyékban is 35 fok fölé kúszik a hőmérséklet. 
Folyamatosan iszom a speciális frissítőket, de 
tudom, hogy így is óráról órára egyre jobban 
kiszárad a szervezetem, és ezt csak lassítani 
tudom, megakadályozni nem. A  másik nagy 
veszély, hogy a kerékpározás olyan mozgásfor-
ma, ami képes az ember legvégső tartalékait is 
elhasználni, és ezt csak akkor veszed észre, ami-
kor már nagy a baj. Ha nem eszel megfelelően, 
végig a tekerés során, akkor minden energia-
tartalékod kimerül, és jön a szédülés, fülzúgás, 
homályos látás, erőtlenség… Egyszóval tudom, 
hogy ha nem iszom és eszem gépszerűen, még 
akkor is, mikor legkevésbé sem kívánom, akkor  
– szakszóval, „fejre fogok állni”.

Néhány óra eltelt. A tudat és a test küzdelme 
zajlik. Nem kívánom a meleg, sós löttyöt, és 
égeti a nap a fejemet. Mennék tovább, már csak 
szűk két óra és vége is. Ehelyett viszont megál-
lok, hideg vízzel megmosom a fejemet - közben 
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Epilógus
Nem túl felemelő érzés, amikor az ember úgy 
érzi, hogy elbukott. Főként nem akkor, ha renge-
teg készülés van a megmérettetés mögött. Több 
ezer kilométer, több száz óra. Hideg téli esőben 
éjszakai futások, több órás hegyi edzések…stb.

Rengeteget beletettél, és mégis úgy érzed, 
képtelen vagy helytállni. Amikor meginogsz, 
már annyira fáj minden, hogy képes lennél fel-
adni mindent, csak hogy elfekhess végre…

De nem teszed meg. Többször meghalsz és 
többször újra életre kelsz. Már tudod, hogy ké-
pes vagy rá, de ettől még minden alkalommal 
ugyanúgy fáj. 

Van azonban, ami a múló fájdalomnál sokkal na-
gyobb . Ami nem foszlik szét pár óra alatt . Ami veled 
marad és motivál . Ez az öröm. Annak az örömre, hogy 
képes voltál valami emberfelettire . Képes voltál sok-
szorosan túllépni magadon. Képes voltál elhagyni 
a komfortzónád, hogy megszenvedj valamiért, 
ami a tiéd. Benned van, mégsem éred el, csak 
úgy, ha keményen megküzdesz érte.

Ez az öröm veled marad, és egy hét múlva 
csak annyit mondasz hátradőlve: hát ez min-
dennel együtt megérte. :)

Molnár Gyula

nem viszem be a lehetséges maximumot, akkor 
gyorsabban kiszáradok, mint hogy megérkez-
zen az esti hűvösebb levegő.

8 kört fogok futni, egyenként bő 5 kilométeres körö-
ket . A harmadiknál járok, de már kétszer is meg 
kellett állnom a kör során. Kezd elhatalmasod-
ni az általános rosszullét rajtam. Hányinger, 
szédülés, fájdalmak az izmokban. Itt már egy 
kettős játékot kell játszani. Egyrészt a fájdalom 
ellenére is tovább kell menni. Másrészt viszont 
figyelni kell a jelzéseket és mindig reagálni rá-
juk, a lehető leggyorsabban. 

A kör elején halványan dereng egy gondolat: 
mi lenne, ha megállnék és nem fejezném be a 
versenyt? Néhány kilométer után ez már hatá-
rozott parancsnak tűnik. A  szervezetem dönt 
helyettem, meg fogok állni és ennyi…

Ilyenkor csak egy dolgot tehetek, érzések nél-
kül megyek tovább és tovább. Egy-egy rosszul-
lét elmúlása újabb kilométerekre lendületet ad 
a cél felé.

Többször meg kellett állnom megmosakodni 
hideg vízben, hogy magamhoz térjek. A pihe-
nők mindig kegyetlenül rövidek voltak. Most 
már túlvagyok a 30. kilométeren. Innen csak 
12 van vissza. Ezt a távot bármikor játszva lefu-
tom, akár teljes erőből is, de most egy Ironman 
versenyen vagyok és itt mások a fizika szabá-
lyai. Itt 30 km után megváltozik minden. Elér-
kezem a „falhoz” . Így nevezik a hosszútávfutók azt a 
jelenséget, amikor a szervezet végleg kimerül, és 0 
állapotból kell a maradék távra valahonnan energiát 
gyűjteni . A falnál az ember szédül, olykor nem 
lát, nem tudja, merre van az előre és olyan ré-
szei fájnak, amikről nem is tudott korábban. 
Van, akinek a gyomra megy tönkre, van, aki 
nem kap már levegőt, mert a tüdő és az izmok 
adják fel. Van, aki egyszerűen csak eldől. Ebben 
az élet-halál közti állapotban kulcsfontosságú, 
hogy legyen valaki, aki tudja, hogy szükség van 
rá. Odaáll eléd, és legalább annyira kegyetlen, 
mint amennyire kedves. Ez a hálás szerep már 
többször jutott a feleségemnek – és mivel min-
dig sikerrel teljesítette, szerintem még nem úsz-
ta meg végleg.

Mosakodás, masszázs, szavak, amiket nem 
értesz, de nagyon fontosak – ott és akkor.

Fekszem a fűben, próbálok még egy pár kor-
tyot lenyelni. Forog a világ, és nem igazán lá-
tom, hogy miért kelnék fel innen. De ilyenkor 
megfogja a kezem és felránt.

Meggörnyedve bámulom a füvet, miközben 
Ági a tarkómat masszírozza, hogy magamhoz 
térjek. Nem is nagyon tudom, hogy most éppen 
hol vagyok, de ez nem is számít. Mintha egy 
hajszállal tisztább lenne a kép… meg is kapom 
az utasítást: folytasd!

És megyek a falon túl, érzéketlenül. Aztán a 
megszokás és a túlélési ösztön elkezdi össze-
szedni a mozgásomat. Újra megvan az előre 
és a hátra fogalma. Meglepődve tapasztalom, 
hogy hűlt az idő, már alig 30 fok van csak. Az 
elmúlt fél óra - vagy talán egy óra, ki tudja- alatt 
lejjebb szállt a nap, és elviselhetőbb lett a hő-
mérséklet. 

Apró mosoly jelenik meg a szám sarkában. 
Még mindig minden fáj, de tudom, hogy ahogy 
hűl az idő, egyre erősebb leszek.

Túl a 35 km-en biztosan látom, hogy ez a ver-
seny célba éréssel fog végződni. Megpróbálom 
fokozni a tempót, de ekkor vagy három helyen 
nyilall belém a kimerültség fájdalma. Nem baj, 
úgy megyek, ahogy tudok. Eljön a nap csúcs-
pontja, az utolsó 5km. Most már többet nem 
kell kimennem a pályára, ha beértem. Minden 
erőmet összeszedem, és átlépem a sokadik holt-
pontot. Egy magasabb fokozatra kapcsolva a 
szervezetem is tudja, hogy az utolsó erőfeszítésre 
készül. Könnyebben megy a futás, mint előtte 
bármikor. Fogynak a kilométerek, már csak ket-
tő van vissza. Közeledik az utolsó előtti frissítő 
állomás, de már nem állok meg. Elérem az utol-
só utcát, ami egyenesen a célhoz vezet. Erősen 
futok, mintha most kezdtem volna. A szerveze-
tem már feladta, hogy jelzéseket küldjön. Oda-
érek pár száz méterrel a cél előtt arra a pontra, 
ahol a nap során annyiszor lehelt belém új életet 
a feleségem. Most is ott van fáradtan, és kiabál: 
Megvan, gyerünk! - Eddig észre sem vettem, 
hogy neki is milyen fárasztó volt ez a nap.

Ráfordulok a célegyenesre, és átszakítom a 
szalagot! Megkapom az érmet a nyakamba, és 
keresek egy talpalatnyi füvet, ahol összeeshe-
tek. Öröm, könnyek, euforia. 

Futás a rókákkal

Immár negyed évszázada minden ősszel elindul a falka, hogy teljesítsen egy 84 km-es dupla ma-
ratoni távot . Hegyek-völgyek között, a lehető leggyorsabban futva elérjen Pécsről Kaposvárra, 
olykor fordítva .

A  Nagy Lajos Gimnázium több mint tíz éve 
biztos induló a 12 fős váltócsapatok között. 
Haraszti Krisztina tanárnő jóvoltából minden 
évben gondosan megszervezett háttérrel indul 
útnak 10-11 diák és egy vagy két tanár, hogy 
megpróbálják megszerezni az aranyérmet és 
a kupát a középiskolák versenyében. Igen ke-
mény mezőnnyel kell itt szembenézni. Sem a 
többi pécsi iskola, sem a kaposváriak, szekszár-
diak, főként pedig az ország másik feléből érke-
ző tiszaújvárosiak nem csúsznak le szívesen a 
dobogó legfelsőbb fokáról.

Néhány éve abban a szerencsében volt ré-
szem, hogy engem is megkértek, legyek a csa-
pat része. Mint a ciszterci intézmény dolgozója, 
ennek nem volt akadálya, és mivel szoktam fut-
kosni, szívesen csatlakoztam.

Éveken át a Pécs-Orfű szakaszt futottam. 
Igen szeretem ezt a technikás részt. Nagyjá-
ból 12,5km a Mecseken át, összesen közel 300 
méter mászás felfelé, majd ugyanennyi lefelé 
is. A  legnehezebb számomra, hogy általában 

hosszabb távokat, de lassabban futok. Minél rö-
videbb a táv, annál nagyobb tempó kell. Ezen 
a szakaszon 50 perc körüli időre szoktam töre-
kedni, ami többé-kevésbé sikerült is.

Idén Orfűről futottam Abaligetre. Ezen a kb. 
7 km-es távon egy nagy domb állja a futó útját a 
két település között. Szerettem volna 30 percen 
belül célba érni, bár kissé aggasztott a meredek-
ség, ami néhol 10% körül volt.

Rajt
A verseny első szakasza a belvárosból rajtolt, és 
a 400 ágyas klinikáig tartott. A sprint táv után, 
a mezőny közepén váltottunk. Ezek után kö-
vetkezett „régi utam” át a Meccseken. Egy igen 
ügyes tájfutó srác vállalta, hogy „végigrohan” 
itt. Így is lett, és igen rövid idő múlva, már első 
helyen vettem át a chipet a váltóponton.

Na, most fel lett adva a lecke, meg kell tarta-
ni az első pozíciót. Nekilendültem, és pár perc 
múlva már nyugtázhattam, hogy sikerül tartani 
a tervezett tempót. A tó körül könnyű terepen 
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Vicces volt a lovasbirkózás, a bátrak ki is pró-
bálhatták. Ez azt jelenti, hogy lovon ülve kell 
az ellenfelet húzva-lökve „kiütni a nyeregből”. 
(Igaziból nincs nyereg, mert szőrén ültük meg 
a lovat.)

Ezután sorra kipróbálhattunk mi is mindent. 
A  lovaglás előtt bukósisakot is kaptunk, több 
kört mehettünk a pályán, így egyre jobban be-
lejöttünk.

Az íjászkodásnál először még nehezebb meg-
húzni az íjat, meg pontosan célozni, de végül jó 
sok találattal büszkélkedhettünk.

Búcsúzóul bevettük a rönkvárat is, igaz, ló 
és íj nélkül, azután jót játszottunk addig, míg a 
szüleink értünk nem jöttek.

Szeretettel ajánljuk ezt a remek programot 
minden osztálynak:

3. b-sek

kellett vágtázni. De amint ezt végiggondoltam, 
belém hasított, hogy akkor másoknak is ilyen 
könnyű és gyors ez a rész. Megpróbáltam hát 
tovább fokozni a tempót, addig, amíg már kel-
lően kényelmetlen nem lett. Ekkor megkezdő-
dött az emelkedő. Már nem kell emelni, csak 
tartani a tempót. A pulzus elszállhat, innen már 
csak egy lejtős út meg a célegyenes van hátra.

A  domb felénél már nem tudott feljebb ka-
paszkodni a pulzusom… A  lábaim lassulni 
kezdtek, pedig a domb fele még hátravolt. Némi 
elkeseredett küszködés után be kellett látnom, 
hogy már tartani sem tudom a sebességet. Ez 
van. Pulzus plafonon, lábak lassulnak. 

Várom a lejtőt. Ott még össze lehet hozni 
egy normális tempót a befutóra. Átbillenek a 
dombtetőn és hajrá! Magamhoz képest sikerül 
elég gyorsan futni. Elég ritkán szoktam ennyi-
re kapkodni a lábaimat. A célegyenes egy utca, 
ami úgy tűnik, sohasem fog véget érni. (Mint 
később kiderült, pár száz méterrel hosszabb 
volt a táv befutója, mint előzetesen számol-
tam…)

Zsibbadtan, nehéz tagokkal végül sikerült 
átszáguldani a célvonalon. Sikerült tartani a 
csapat első helyét, innentől a többi váltótag ke-
zében volt a csapat sorsa. 

A  délután folyamán percről percre nyomon 
követhettem a verseny állását. (A modern tech-
nika, a chipes időmérés jóvoltából.)

Még egy darabig tartottuk az első helyet, 
majd az egyik váltás után, egy-két szakasszal 
a cél előtt, eltűntünk a listáról. Már több csa-
pat eredménye is megjelent, de a mi emberünk 
sehol. Egyes váltóknak már a következő szaka-
szon futott eredményét is láttam, de mi még 
mindig nem jelentünk meg…

Mi lehet? Sérülés? Vagy elveszett a bokachip? 
Vagy ennyire lemaradtunk?

Elmélkedésem közepette vége megpillantot-
tam a frissen feltöltött időnket.

Nagyot néztem. Még mindig vezettük a ver-
senyt! Valamiért a lassan futó csapatok idejét 
előbb kijelezte a rendszer, mint minket, akik 
vagy szűk fél órával a többiek előtt jártunk.

A következő szakaszokon még többször meg-
ismétlődött ugyanez az izgalom.

A  befutónál sem a mi időnket láttam meg 
először, ott is volt izgalom bőven, mire megpil-
lantottam a végeredményt.

A  verseny során a csapat olyan szépen ver-
senyzett, hogy a tőlem átvett (de az előttem 
futó erős teljesítményén alapuló) első hely és 
bő húsz perc előny még hízott is pár perccel a 
szakaszok során.

Megvan a kupa, megvan a dobogó első foka!
Most már enyhül az elégedetlenségem, amit a 

lassabb idő miatt éreztem. :)

Ez a jó ebben a versenyben: nem rólam vagy valakiről 
szól, hanem a csapatról, ahol mindenki a másikért is 
küzd - saját korlátaival, az elemekkel és a többi kiváló 
versenyzővel .

Molnár Gyula

Lovasíjászat, azaz őseink nyomán

Sport, szabadidős tevékenység és egyben törté-
nelem is. Mivel őseink ebben a harcmodorban 
nagyon jók voltak, ezért gondoltuk, hogy mi is 
kipróbáljuk.

Már a neve is különleges, ezért nagy izgalom-
mal indultunk Bogádra, a Kápolnásdombra 
egy októberi délutánon. Itt található a 
lovasíjászpálya, amit Pámer László tanár úr ve-
zet. Külön-külön is ügyesség kell a lovagláshoz 
és az íjászkodáshoz is, de a kettő egyben, azaz 
úgy célba lőni, hogy közben vágtatsz a lóval, az 
nagy figyelmet igényel. 

 Először a lovakkal ismerkedtünk meg. Na-
gyon aranyosak, barátságosak voltak. Megfi-
gyeltük a külső tulajdonságaikat, és Laci bácsi 
sok érdekességet mesélt- például, hogy hol van 
a ló térde és a fültartása milyen érzéseket jelent. 

Megnéztünk egy bemutatót, ami többféle 
célba lövésből állt. Minden találatot lelkesen 
megtapsoltunk, főleg azokat, amikor a magasba 
feldobott korongokat találták el lovaglás köz-
ben. Nagy örömünkre mi szedhettük össze a 
nyílvesszőket, sokat nevettünk közben.
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kb. 4-5 km-t mentünk felfelé, a sokaság miatt 
itt-ott meg-megállva. Sokan énekeltek, voltak, 
akik babakocsit is toltak. Sokféle ember, mégis jó 
érzés volt tudni azt, hogy mindenki egyfelé tart, 
egy céllal megyünk. A  megérkezésünktől szá-
mítva még körülbelül két órát kellett várakoz-
nunk a szentmise kezdetéig, amit még mindig 
esőben tettünk.

Ferenc pápa megkezdte a misét, egyszerre 
abbamaradt az eső. Később olvastam valahol, 
hogy azért állt el az eső, mert a Szűzanya fel-
fogta a szoknyájával. A Szentatya nagyon szép 
gondolatokat mondott a népek testvériségéről, 
a múlt hátrahagyásáról, összefogásról, szere-
tetről, és mindezt egy olyan lenyűgöző festői 
helyen, mint ez a völgy, ahol a fák, a hegyek 
a Jóistenig érnek, hiszen egészen belenyúlnak 
a felhők közé. Negyed kettőig tartott a mise, 
amellett, hogy hihetetlen élmény, nagyon 

fárasztó is, mert a sár, a víz miatt végig állnunk 
kellett. De mikor ennyien egyszerre mondják a 
Miatyánkot, az valami hihetetlen energiát hordoz, és 
elfelejti az ember a fáradtságát, búját-baját. A mise 
végeztével a nap is kisütött, és hirtelen nagyon 
meleg és fülledt lett a levegő. Mi pedig társa-
immal együtt álltunk a hegyoldalon a szikrázó 
napsütésben, figyeltük a zarándokok forgatagát 
és éreztem, ahogy a testemet, lelkemet átjárja a 
melegség és a béke.

Életem első igazi zarándoklata volt ez a csík-
somlyói, ahol voltak nehézségek, türelmet, ki-
tartást igénylő helyzetek, de a szívemben úgy 
érzem, hogy minden nehézség ellenére nem ez 
az út volt az utolsó.

Benkéné Szijj Noémi

Edvárd atya novemberben lelki napot tartott az intézmény dolgozóinak . Az ott elhangzott gon-
dolatokból idézünk .

Áldott vagyok! Miért is?

Élek- tudom, érzékelem – ez a legfőbb javam. 
Isten egészen szeret engem. Ez tény. Láthatom 
a teremtett világ szépségeit – Isten megmutatja, 
mennyire csodálatos! Vannak szeretteim. Van-
nak, akik szeretnek, és vannak, akiket szerethe-
tek. Tehetek jót. Szabadon megélhetem a hitem, 
a vallásom. Van Egyházam. Van hazám, nem-
zetem, ahová tartozom. Nem vagyok a szabad-
ságomban korlátozva. Nálunk nincs háború, és 
alapvetően jó a köz-és jogbiztonság. Az életünk 
viszonylag kényelmes, komfortos, vagyis van 
lakhatásom, egzisztenciám, orvosi ellátásom, 
hozzáférésem a kultúra és a civilizáció vívmá-
nyaihoz.

Ez mind-mind alap… Ezeken túl pedig áldott 
vagyok, mert…: Van számomra üdvösség. Meg-
hívást kaptam az Isten országába. Ismerem az 
Igazságot. Isten bizalmasa vagyok, ismerhetem 
a titkait. Istent a szívemben imádhatom – bár-
mikor, bárhol. Mindenben (!) gondoskodik ró-
lam! Olvashatom, szemlélhetem az Ő Igéjét. Ré-
szesülhetek a szentségekben. Megbocsáthatok, 
és számomra is van megbocsátás. Van értelme 
minden szenvedésnek: ez a Kereszt. Élhetek a 
szív békéjében. Lehetek olyan, mint Ő, lehetek 
egy Vele. Lehetek szent!

Ha áldott vagyok, akkor:
Mosolyogjak! Legyek mindig derűs, és ezt sugároz-

zam is jótettekkel, remény-és örömadással!

Csíksomlyói zarándoklat

Csodálatos és feledhetetlen esemény volt az éle-
temben ez a zarándoklat. Már akkor is elég in-
tenzíven esett az eső, amikor előző este egy kis 
városnézésre mentünk Felsőboldogfalván, ahol 
a szállásunk volt,. Megbeszéltük, hogy korán 
kelünk, hiszen a tömeg, az időjárás viszontag-
ságai, az útlezárások, mind-mind kiszámítha-
tatlanná tették a megérkezésünk időpontját a 
„nyeregbe”. Sajnos, ébredésünk után ismét ta-
pasztaltuk, hogy az eső még mindig esik. Gyors 
reggelink végeztével indultunk is, mivel még 55 
km-t kellett megtennünk Csíkszeredáig. Utunk 
folyamán néhány kilométerenként román 

rendőrök álltak a főút szélén a bekötő utaknál, 
hogy ne lehessen azokat is használni. Az időjá-
rás továbbra is szomorkás arcát mutatta. Vára-
kozásainkat felülmúlva nem csak a várostábláig 
engedték a kocsinkat, hanem egészen egy nagy 
bevásárlóközpont parkolójáig. Ott mindenkit 
leállítottak a rendőrök, minket is. Reggel 8 óra 
előtt álltunk le a kocsival, és jól felöltöztünk: 
vízhatlan túracipő, hosszú nadrág, pulóver, 
dzseki, esőkabát, esernyő. Igen hűvös volt, bár 
június elsejét írtunk, a hőmérő higanyszála nem 
haladta meg a 10-12 fokot. Öltözködés, készü-
lődés közben a tömeg már hömpölygött fel a 
hegyek felé. Bevallom, ennyi embert még nem 
láttam így vonulni. Becsatlakoztunk a sorba, és 

HIT=ÉLET
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Nick

Van egy ember. Olyan, mint te vagy én. Tanul, 
dolgozik, nevet a barátaival, kirándul a család-
jával, jókat eszik, olvasgat, zenét hallgat. Csak-
hogy ő egyiket sem tudja egyedül. Semmit sem 
tud tenni segítség nélkül. Kell valaki, aki ráadja 
a ruhát, kiviszi a mosdóba, megeteti, beülteti a 
kocsiba, este betakarja. Mert Nicknek nincsenek 
végtagjai, kezek és lábak nélkül született. Októ-
berben Budapestre látogatott, hogy két teltházas 
előadást tartson a tizenkétezer fős Arénában. 
Marcsi néni szervezésének köszönhetően közel 70 diá-
kunk láthatta-hallhatta, hogy Nick Vujicic hogyan tudta 
a hit erejével elfogadni az elfogadhatatlant, hogyan 
tanulta meg megszeretni és élvezni az életet . Mert 
Nick nem olyan, mint te vagy én. Kezek és lábak 
nélkül is sokkal nagyobb nálunk.

Az alábbiakban a programon résztvevő diákjaink 
élményeit olvashatjuk.

Reggel a Barbakánnál a buszmegállóban már 
mindenki ott volt. Izgatottan vártuk a buszokat. 
Megérkezés előtt ismertetve lettek a szabályok. 
Gábor bá elmondta, hova megyünk, mondott 
érdekességeket a Margit-szigetről. Az Aréna 
nagyon nagy volt. Amikor elkezdődött az elő-
adás, a Nem adom fel zenekar zenélt. Majd 
Nick Vujicic beszélt, jó érzés volt látni, hallani, 
tanulni tőle az életről. Sok érdekességet mon-
dott. Mikor kijöttünk, megkoszorúztuk Szent 
Margit sírját, majd elindultunk haza. Nagyon 
emlékezetes volt ez a nap.

Gyimesi Norbert (5.a)

Nekem az a gondolat nagyon tetszett, hogy Isten-
ben mindig bízhatunk.

Jó volt, hogy olyan előadást hallhattunk, ami 
tényleg nekünk szólt. Nick mindenkihez szólt. 
A zenés műsorok is nagyon tetszettek. Jó volt 
látni a vidám arcokat.

Engem már önmagában az előadás témája 
megérintett és Nick Vujicic élete is. Az, hogy 
egy ember, aki kitűnik a tömegből, mert más-
hogy néz ki, mint mi. Ő tudott hinni valami-
ben, amikor nehéz volt neki. Amikor az életében 
voltak valós problémák, amiket nem tudott megolda-
ni, akkor nem adta fel, hanem tovább küzdött és meg-
mutatta, hogy nincs lehetetlen . Örültem, hogy egy 
olyan ember előadásán ülhettem, aki megosz-
totta a tapasztalatait az életről. Segített és tartot-
ta a lelket a szavaival bennünk. Ő egy nagyon 
értékes ember, ahogy mi is azok vagyunk.

Erőt és önbizalmat adott az előadás.
Most már másképp tekintek az életre és több 

dolgot fogok értékelni. Az élet új oldalát lát-
hattam meg! 

Isten mindig segít.
Engem a Ne add fel együttes előadása nagyon 

pozitívan érintett. Nick Vujicic előadása pedig 
több volt, mint amire számítottam, sokkal mé-
lyebben érintett, mint a videókban, amiket az 
órákon nézünk. Nagyon jól éreztem magam.

Soha ne add fel! Soha nem adom fel! Ez a mai 
nap arra tanított, hogy érdemes élni, éljük az életün-
ket úgy, hogy senki nem szól bele, és kövessük Jézust . 
Légy bátor, merész, állj ki magadért és máso-
kért! És a legfőbb, hogy maradj mindig boldog! 
Találd meg a szépséget a világban, magadban! 
Ne csak a rosszat lásd, hanem próbáld meg 
meglátni mindenben a jót!

Mennyország

A  mennyország olyan hely, ahol nincs árnyék 
és félelem.
Ahol nincs lopás és gonoszság.
Ahol nincs tegnap és ma.
Egyedül Isten örök szeretete van.
Isten-féle szeretettel van tele a mennyország: 
Anya átölel, Apa elvisz a Drávára.

Horváth Dorottya és anyukája (3.c)

„Adjatok, néktek is adatik!” 

Köszönjük a rengeteg lelkes gyereknek és Marcsi 
néninek, hogy sok-sok novemberi kora regge-
len és alkonyon kinyitották a CiNKe shopot a 
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Dóri Ház egyik volt lakójának és családjának, 
valamint a CNK rászorulóinak megsegítésé-
re. A  sok kis ajándéktárgy, kézműves termék, 

marokkereszt stb. eladásából több mint két-
százezer forint gyűlt össze, köszönjük szépen 
mindenkinek az adományozottak nevében is!

Búcsúvers – Hidvégi Benjamin (5.a) búcsúzik az alsó tagozattól

Elsőbe mikor suliba jöttem,
Izgultam és folyt a könnyem.
Kik lesznek a tanáraim,
Lesznek-e még barátaim?

Aztán jött az első óra,
S megnyugodtam egy-két szóra.
Tanáraim kedvesek,
Barátaim rendesek.

Az iskolát mégiscsak kedvelem,
Magolok is rendesen.
Az idő oly gyorsan repül,
A sok nebuló felsőbe kerül.

Köszönöm a sok szép évet,
Magammal viszem a boldog emléket.
Örömmel visszagondolok Önökre,
Jó egészséget kívánok örökre.

MŰVÉSZBEJÁRÓ
D I Á KJ A I N K  Í R Á S A I ,  R A J Z A I

Nakhleh Michel (5 .b)

Cano-Krommer Sofi (5 .a)

Hernádi Sára (5 .a)
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Komjáti Benedek (7 .c) – TeslaHorváth Zsófia (5 .c) – Iskolánk a kezdetekkor

Friesz Laura (5 .b) portfóliójából

Hernádi Hanna (5 .b)

Járányi-Wellesz Hanna (6 .a) – Csodaszarvas

Leutsch Hanna (6 .a) – Őszi fa
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Sztálin hogy becézte Titót? 
Butító. 

Az osztrák himnusz az a szovjet? 

Csokonai tüdő által halt meg.

A mohácsi csata török fővezére Dzsingisz kán.

Erzsi néni, tudja, hogy kell gyűjteni a szemetet?
Hulladékonyan!

Hol helyezkednek el hazánkban a tölgyerdők?
Az Alpokban.

Hogyan befolyásolja az erdő a levegő hőmérsék-
letét és páratartalmát?
A fa benn tartja a levegőt, és mivel sok fa van 
szétszórtan, a levegő megáll.

Marci bácsi, az ordibátort nem hozta le? (=me-
gafon)

Mi a pitypang másik neve? – Kutyaláncfű.

Fejtsd meg a Margit-kvízt, és dobd be a megoldásodat a tanári előtt elhelyezett ládába a tavaszi 
szünet kezdetéig! A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki!

1 . Hány osztály van az iskolában?
a.) 18 b.) 20 c.) 22

2 . Mi az orvosi szoba száma?
a.) A205/1 b.) A205/2 c.) A 123

3 . Milyen állat van az iskola címerében?
a.) gólya b.) daru c.) kócsag

4 . Hánytól ebédelhetnek a felsősök?
a.) 11:50 b.) 11:55 c.) 12:00

5 . Hány szárny van az iskola épületében?
a.) 4 b.) 5 c.) 6

6 . Milyen színű a kanapé a tanári mellett?
a.) zöld b.) kék c.) barna

7 . Mit sportolt Késmárki Ági néni gyerekkorában?
a.) röplabdázott b.) kosárlabdázott  
c.) kézilabdázott

8 . Ki szokta azt mondani, hogy „Kérek egy 
villanyoroszlánt!”?
a.) Gábor bá b.) Gyula bá c.) Guszti bá

9 . Mi a legnépszerűbb felsős játék az udvaron?
a.) lengyelezés b.) kidobó c.) királyozás

10 . Milyen díszítés van Sziszi néni termében?
a.) madaras b.) szívecskés c.) méhecskés

11 . Melyik osztály adta elő az október 23-i műsort?
a.) 6.a b.) 6.b c.) 7.a

12 . Hol van a lukas zászló?
a.) a zsibongóban b.) a tanári előtt  
c.) a könyvtárban

13 . Hányas busz áll meg az iskola közelében?
a.) 44 b.) 54 c.) 14

13+1 . Hányadik születésnapját ünnepli  
a 20 éves iskola?
a.) 15 b.) 10 c.) 20

Olvasd be a mobiloddal a QR kódokat, és nézd 
meg Zsován Dávid (7 .a) kisfilmjeit! 

Új kollégánk bemutatkozása  
Kátai Andrea

Szeptember óta tanítok nálatok furulyát és fu-
volát, és nagyon élvezem a növendékeimmel 
és kollégáimmal a közös munkát. Bár az iskola 
kezdetben úgy tűnt, mint egy elvarázsolt kas-
tély, lassan kiigazodom mindenhol, ebben so-
kat segítenek kollégáim, növendékeim. 

18 éve kezdtem tanítani, állandó helyem egy 
Pécs melletti kisváros volt, de más iskolákban 
és területeken is kipróbáltam magam. Játszot-
tam szimfonikus zenekarban, fúvószenekar-
ban is, és nagyon remélem, hogy az iskolai 

csapat is bővülni és fejlődni tud addig, hogy 
egy igazán jól működő, színvonalas együttes 
legyen.

A zene gyermekkorom óta nagyon fontos ré-
sze az életemnek, ének-zene tagozatos iskolába 
és zeneiskolába jártam. Kórus- és zenekari tag-
ként nagyon sok helyen voltam Európában, és 
hiszem, hogy a különböző iskolai és együttesi 
cserekapcsolatok révén nagyon sok jó emberrel 
ismerkedhetünk meg, nyitottabb emberré vál-
hatunk. Persze ma már könnyű más emberek-
kel megismerkedi a világhálón, de a személyes 
kapcsolatok, az élmények teszik igazán varázs-
latossá.

JÁTSSZ… 
…É S  N Y E RJ !

GYEREKSZÁJ
V ICC E S  E L S Z Ó L Á S O K

VIVA LA MUSICA!
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A  tanításban azt szeretem leginkább, hogy mivel 
csak ketten vagyunk a tanórán, igazán jól megismer-
hetem a növendékeimet . Ezáltal egy nagyon sze-
mélyre szabott, igazán hozzáillő tananyagot 
tudok összeállítani, melynek segítségével saját 
belső világát még jobban ki tudja fejezni.

Remélem, tanítványaimnak és kollégáimnak 
is olyan örömöt jelent a közös munka, mint ne-
kem, és sok közös élményben lesz részünk!

Kátai Andrea tetszőlegesen lehet hozzáadni, illetve elvenni 
belőle. Ezt nyitott kompozíciónak nevezzük. 

Milyen zenéket hallgatsz, melyek azok a zenei stí-
lusok, amelyek hatással vannak a zenei ízlésedre?

A  You Tube-on legtöbbször kortárs klasszi-
kus zenét hallgatok, de olyan szerzők zenéit is, 
akiknél a komolyzene és a könnyűzene határai 
összemosódnak. Nagyon szeretem Arvo Pärt 
észt zeneszerző, Steve Reich vagy Ludovico 
Einaudi stílusát.

A zongorán kívül más hangszerekre is írsz?

Munkáimnak két vonulata van, a zongoraművek 
mellett vokális (kórus) műveket is írtam már.

A kórusműveid elhangzottak már valahol?

Igen, 2009-ben a Magyar Jezsuita Rend fennál-
lásának századik évfordulója alkalmából írt ki 
egy pályázatot, és ott első díjat szereztem. Ezt 
a művet CD-n is megörökítették, Pécsen Ker-
tész Attila tanár úr mutatta be. 2014-ben pedig 

a reformáció 500. évfordulója alkalmából kom-
ponált művemet második díjjal jutalmazták.

Gratulálunk az eddig elért szép eredménye-
idhez, további sok ötletet, ihletet kívánunk a 
komponáláshoz!

Ajánló:

Várkonyi András tanár úr kedvenc szerzőinek műveiből 
ajánl nektek néhányat, keressetek rá a You 

Tube-on, kellemes zenehallgatást kívánunk!

Arvo Part: Vater unser
Ludovico Einaudi: Fly
Ludovico Einaudi: Walk
Max Richter: Ont he Nature of Daylight
Horváth Márton Levente: O salutaris hostia
Horváth Márton Levente: Elegy
Tóth Péter: Concerto zongorára és rockzenekarra
Gyöngyösi Levente: Add hát kezed!

Szuláné Szabó Andrea

Harangok
Október elseje a zene világnapja. Zeneiskolánk, 
mint minden évben, az idei tanévben is ezen a 
napon rendezte meg tanári hangversenyét. 

Az elhangzó művek között felkeltette az ér-
deklődésemet egy különleges hangulatú, mo-
dern hangvételű előadás. Várkonyi András, szol-
fézstanárunk, saját művét adta elő . A zongorára írt mű 
egy sorozat része, és a Harangok címet kapta. A kon-
cert után érdeklődtem kollégánknál arról, hogy 
hogyan is szerez zenét az ember, hogyan áll 
össze az ötletekből egy új szerzemény, zenemű.

András, már gyermekkorodban is voltak próbálko-
zásaid a zeneszerzéssel kapcsolatban?

Igen, persze, voltak, de bármit leírtam, azzal 
igazából soha nem voltam elégedett, de azt 

mindig tudtam, hogy ezzel komolyabban sze-
retnék foglalkozni, és tízéves korom óta ez a 
szándék semmit sem változott bennem.

Milyen hangszeren tanultál?

Székesfehérváron, a zeneiskolában zongorázni 
és orgonálni tanultam.

A zongora nyilván nagy segítség a komponálásban . 
Fejben születnek és állnak össze a művek, vagy le-
kottázod őket, amint jön az ihlet?

Ha van egy ötlet, ami megfogalmazódik, ér-
lelődik bennem, azt először zongorán kipró-
bálom, ha tetszik, akkor azonnal lekottázom. 
De például ez a sorozat, amiben a Harangok is 
megtalálható, ez úgy készült, hogy a mű egyes 
részei egy nagyon logikus rend szerint állnak 
össze. Ez azt jelenti, hogy az adott logika szerint 

„A zene leírva nem más, mint szavak dallamára táncoló tintapötty .” (Rafik Schami) – Tálos-Mikolás Zsófia (5 .c) rajza
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Van példaképed?

Igen, Várdai István, szerencsére már többször 
találkozhattam vele, ő is ide járt a zeneiskolába, 
a régi tanárom, Mátrai Marika néni tanította.

Van valami terved a csellózással?

Nem akarok zenész lenni vagy hivatásos csel-
lista, de jó lenne néha különböző eseményeken, 
rendezvényeken, koncerteken zenélni. Nyáron 
pl. Spanyolországban ünnepeltük a nagyszüle-
im 50. házassági évfordulóját, és úgy volt, hogy 
én is előadok nekik egy csellódarabot, de sajnos 
eltört a kisujjam, nem tudtam játszani, és ezt 
nagyon sajnáltam.

Miért pont a cselló?

Budapesten olyan családban láttam meg a nap-
világot, ahol vegyész anyukám és könyvelő apu-
kám mellett a hegedűs nagynéném és kántor-
kórusvezető nagypapám munkája, hivatása volt 
rám a legnagyobb hatással.

Nagynéném a MÁV Szimfonikus Zenekar 
első hegedűse. Már 5-6 évesen anyukámékkal 
a zenekar gyermekkoncertjére volt bérletünk. 
Állandó helyünk a Zeneakadémia első sorá-
ban, a csellószólam lábánál volt. Számomra a 
nagy szimfonikuszenekari hangzás szinte egyet 
jelentett a cselló hangjával. Úgy is fogalmazha-
tok, hogy nem is egy, hanem rögtön nyolc cselló 
hangjába lettem szerelmes. Ezeknek a komoly-
zenei találkozásoknak egyenes következménye 
volt, hogy egy év szolfézs előképző után a hang-
szerválasztás pillanatában gondolkodás nélkül 
a cselló mellett döntöttem.

A zeneiskola csellótanára nagy szeretettel foga-
dott a felvételin. Kati néni éneklés, ritmuskopogás 

után a kezemet, ujjaimat is megvizsgálta. Megálla-
pította, hogy rendkívül kicsi kezem, rövid ujjaim 
dacára extra rugalmasságuk, nyúlékonyságuk mi-
att jó választás lesz a cselló. Ezután nagy magabiz-
tossággal jelentettem ki, hogy én leginkább majd 
szimfonikus zenekarban szeretnék csellózni. Má-
sodik osztályos álmom már huszonéves korom-
ban meg is valósult.

Zenekari munkámat teljessé teszi, kiegészíti 
az, hogy két éve köztetek lehetek. Reményeim 
szerint második gyermekem születése után 
visszatérek hozzátok, hogy minél több gyer-
meknek segítsek barátságot kötni ezzel a cso-
dálatos hangszerrel.

Kívánom az iskola összes tanulójának, hogy 
hasonló sikereket érjen el! Hallgassatok vá-
gyaitokra, szívetekre azzal kapcsolatban, hogy 
mivel szeretnétek foglalkozni, akár egy egész 
életen át! Én pedig kérem Isten segítségét, hogy 
mindannyian boldog életet élhessetek.

Herczeg Nóra

A  zeneiskola egyik kiváló csellistájával 
beszélgettünk – Az 5 . a osztály interjúja 
Cano-Krommer Sofival

Miért kezdtél el zenélni?

Az egész családom zenél. Anya hegedűn és zon-
gorán, apa gitáron, a nagyszüleim szintén zon-
gorán játszanak. Van klarinétos, fuvolás, csel-
lós, fagottos családtagom is, úgyhogy volt kitől 
ellesni, örökölni a hangszeres játék szeretetét. 
Én másodikos koromban kezdtem zenélni. 

Milyen érzés csellózni?

Én nagyon élvezem. Amikor játszom, teljesen 
beleélem magam, mintha egyedül lennék, még 
a közönséget sem látom. Szerintem nagyon 
szép hangja van a csellónak, duettet és nagyobb 
darabokat is elő lehet adni vele.

Nehéz ezen a hangszeren játszani?

A kottaolvasás nem nehéz, viszont a vonótartás, 
a húrok lefogása igen. A gitárral ellentétben itt 
nincsenek megjelölve a bundok, de szerintem 
könnyebb lefogni a húrokat, mert nincs olyan 
nagy távolság köztük.

Mennyi idő alatt lehet belejönni a csellózásba?

Mindenképp kell hozzá kitartás, kell, hogy 
akard csinálni. Néhány hónap alatt látványosat 
lehet fejlődni.

Igaz, hogy a cselló miatt nem növeszthetted meg 
a körmödet?

Igen, ez így van, különben nem tudnám lefogni 
a húrokat.

Mennyit gyakorolsz naponta?

Kb. 30-40 percet, először nehéz volt megszokni, 
hogy minden nap kell gyakorolni, de hamar be-
láttam, hogy másképp nem lehet fejlődni.

„Az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embere-
ket és a kultúrákat .” (Yehudi Menuhin)

Október 1-jén megünnepeltük a zene világnap-
ját a kollégiumban egy előadás keretein belül. 
Magát az eseményt a klubban tartottuk. Öröm-
mel láttam, hogy a kollégistatársaim szép szám-
ban megjelentek, pedig az esemény vacsoraidő 
alatt lett megtartva. Az alap koncepció az volt, 
hogy az előadók prezentálják a hangszerüket, 
és eljátszanak rajta egy adott darabot. Az ese-
ményt Köcsky Tiborné Dóri néni, a Szent Ve-
ronika csoport nevelőtanára nyitotta meg egy 
rövid ismertetővel a zene világnapjáról. Ezután 
következtek a hangszeres bemutatók. 

Először Csontos Réka (Szent Veronika cso-
port) mondott pár szót a citeráról, majd elját-
szott rajta egy népdalt. Őt követte Papp Ger-
da (Szent Rita csoport), aki az I. Kodály’s Got 
Talent kollégiumi tehetségkutatón platina mi-
nősítést szerzett, elénekelte Mozart Ibolya című 
művét. Mindezek után Juhász Erzsébet (Szent 
Borbála csoport) zongorán előadta Beethoven 
Für Elisét és a The White Stripestól a Seven 
Nation Army egy mashupját. Az eseményt 

szerény személyem zárta a tenorkürt bemuta-
tásával. Habár a közönség nagyrészt könnyű-
zenei előadásokban láthat cajonosként (fúvós 
és billentyűs hangszer) és gitárosként, szabad-
időmben a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar 
mélyréz szólamát erősítem. Zárásként a jelen-
lévőkkel együtt elénekeltük az Ocho Macho Jó 
nekem című örökzöld slágerét gitár (jómagam) 
és ukulele (Juhász Erzsébet) kísérettel.

Selyem Léna (Lisieux-i Kis Szent Teréz csoport)

Őszi Kollégiumi Napok 2019 . október 14-21 .

Kollégiumunk hagyományosan évről évre meg-
szervezi azt a tematikus hetet, melynek célja, 
hogy lányaink testi-lelki-szellemi útmutatást 
kapjanak a mindennapi életük praktikus meg-
szervezéséhez. Első rendezvényünk Bencsik 

KOL(L)IBRI
KO L L É G I U M I  H É T KÖ Z N A P O K
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amely a való életben, az interneten leselkedő 
veszélyekre kívánja felhívni a figyelmet. A záró 
program október 21-én, hétfőn zajlott, amikor 
a Pécsi Nemzeti Színház kulisszái mögé néz-
tünk. 

Köcsky Tiborné

Apáczai atlétika kupa

A  verseny napján szép időt fogtunk ki, bár a 
végére egy picit beborult. Sok csapat vett részt 
az eseményen, ahogy a tavalyi évben is. Szám 
szerint 7. Sok versenyszámban indultunk. 
Váltófutás, távolugrás, 100 méteres síkfutás, 
kislabdahajítás és súlylökés. A  mezőny erős 
volt, de az esemény végén sok szép érmet tud-
hattunk a nyakunkban. Így, ennek köszönhető-
en, megtartottuk tavalyi első helyezésünket, és 
mi emelhettük a magasba a kupát. 

Köszönjük a szervezőknek az esemény le-
bonyolítását, és nevelőnknek, Ibolya néninek, 
hogy elkísért és támogatott minket. Remélem, 
jövőre is mi emeljük majd magasba a serleget. 

Váradi Zsófia (Szent Jakab csoport)

Eszéki kirándulás

2019. október 9-én reggel 7 órakor indult a bu-
szunk a kollégium elől – tele velünk, a kollégium 

lakóival és tanárainkkal. A 23 fős csapattal Hor-
vátország felé vettük az irányt. A  kirándulás 
első állomása egy olyan intézmény volt, ahol az 
óvodától egészen az iskola utolsó évéig magyar 
nyelven tanulhatnak az oda járók. Először az 
intézmény igazgatójának beszámolóját hallgat-
tuk meg az iskola történetéről, működéséről, 
majd a feltett kérdéseink után körbejártuk az 
épületet, a könyvtárat, végül az új kollégiumot. 
Az egynapos utunk során feladatlapot töltöt-
tünk ki a meglátogatott helyekről, melyekben 
sok érdekes témát érintettünk. Következő úti 
célunk az eszéki Szent Péter-Pál Katedrális volt, 
annak ismertetése után körbejárhattuk a cso-
daszép templomot, majd egy közös imádság-
gal búcsúztunk. Ezt követte egy hosszú séta a 
Dráva partján, a hangulatos sétányon. A jó idő 
kedvezett nekünk, csodás volt a táj, a látvány, s 
még annál is szebb a gyalogos hídról letekint-
ve. Mikor a Szentháromság térre értünk, egy 
óra szabadidőt kaptunk, hogy szétnézhessünk, 
ebédeljünk valahol. Ezek után a Kopácsi rét-
hez látogattunk el. A  rövid bevezető tájékoz-
tatást követően a kiépített utakon jártuk be a 
hatalmas nádas erdőt. Mindezek után a végső 
állomásunk a batinai csata emlékműve volt 
Kiskőszegen, ahonnan beláttuk az egész kör-
nyező tájat, középpontban a Duna kanyarulatá-
val. A remek, eseménydús nap után visszatérve 
a kollégiumunkba, fáradtan, de új élményekkel 
gazdagodva pihentük ki magunkat. 

Bukovics Dóra és Gubányi Gitta  
(Szent Veronika csoport)

Szecskaavató

Kilencedikesként, amikor megkérdezik, hogy 
mitől félsz a legjobban most, hogy gimibe mész, 
nem feltétlenül azt mondod, hogy a kollégium-
tól, új osztálytársaktól, nehezebb tantárgyak-
tól, hanem bizony azt, hogy a szecskáztatástól. 
Ezért sokkolt minket annyira, amikor kiderült, 
hogy a koliban is van mazsolaavatás.

Éva festőművész kiállításának megnyitója volt, 
amit rövid műsorral tettünk ünnepélyesebbé. 
Ebben az évben meglepetésként ért bennünket, 
hogy a festmények mellett helyet adhattunk 
Zagyva Diána babagyűjteményének bemuta-
tásához is. Kedden 17:30-tól Paál Ágnes tartott 
interaktív előadást a tudatos táplálkozásról. 
Szerdán két programon vehettek részt lánya-
ink.: 16:00 órától „Szépségszalon” nyitotta meg 
kapuit, ahol fodrászok és kozmetikusok adtak 
tanácsokat az egészséges bőr- és hajápolás le-
hetőségeiről; valamint 17:00 órától Dr. Sárdi 
Ferenc mentőorvos tartott bemutatóval egy-
bekötött előadást az elsősegélynyújtásról. Csü-
törtökön a minden évben a legnagyobb sikert 
arató program vette kezdetét vacsoraidőben: a 
nevelők főztek a kollégistáknak. A menü olyan 
ételekből állt össze, melyek alapanyagukat és el-
készítési módjukat tekintve is egészségesek. Az 
anyagi hátteret mindehhez a Zöld Híd Alapít-
vány biztosította. 19:30-kor Az idegpálya című 
filmet nézhették meg a lányok a filmklubban, 
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Református Kollégium, Kodály Kollégium, 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának 
Kollégiuma, Gandhi Gimnázium Kollégiuma, 
Hajnóczy Kollégium, Koch Valéria Kollégium, 

Házigazdaként a Ciszterci Nevelési Központ 
Szent Margit Kollégiuma

A zsűri tagjai:
Elnök: Nagy Mariann, a Kozármislenyi Refor-

mátus Gyülekezet lelkésze, tagok: Túri Zsuzsan-
na, a Pécsi Egyházmegye munkatársa, múze-
umpedagógus; Nemes-Horváth Orsolya, a Pécsi 
Nemzeti Színház előadóművésze és Izsák Kál-
mán, a pécsi Székesegyházi Plébánia hittanára.

A  verseny két fordulóban zajlott. Először a 
kötelező verset: Dsida Jenő Utolsó vacsora című 
költeményét mondták el a versenyzők. Ezt szü-
net követte, majd a szabadon választott verse-
ket hallgattuk meg.

A zsűri tanácskozása után, az eredményhir-
detést megelőzően Nagy Mariann lelkésznő 
szólt a résztvevőkhöz. Személyes hangvételű 
beszédében elmondta, hogy számára is milyen 
kihívás, hogy vasárnapról vasárnapra felkészül-
ten kiálljon a gyülekezet elé hirdetni Isten igé-
jét. Ezt állította párhuzamba azzal a vállalással, 
amit a versmondók teljesítettek ezen a délutá-
non. Biztatta őket arra, hogy erre a feladatra 
hagyjanak maguknak időt. Engedjék, hogy a 
szöveg átjárja őket, hasson rájuk. Megosztotta 
abbéli örömét a hallgatósággal, hogy megta-
pasztalhatta, hogy vannak olyan fiatalok, akik 
vállalják, hogy ilyen igényes formában szólja-
nak hitről, Istenről, szeretetről.

Köcsky Tiborné

A tájékoztatás az ebédlőben zajlott, rögtön el 
is osztották a csoportokat. A felsőbb éves cso-
portvezetők különböző cetliket húztak, ami-
ken eltérő stílusok álltak. A  szerencsén múlt, 
hogy rocker, sakkbábu, cirkuszi artista, esetleg 
a retró korszak jellegzetes ruháiba öltözöl-e 
be. A  felkészülések jó hangulatban teltek, a 
csoportvezetők igyekeztek nagyon sokat segí-
teni, ezt utólag is köszönjük nekik. Végül egy 
hétfői napon bemutatásra kerültek a jelmezek, 
és énektudományunkat is megcsillogtathattuk, 
és megkezdődtek a feladatok. Először önként 
jelentkezőket kértek, de csak utána mondták 
meg, hogy kinek milyen feladatot kell csinál-
nia. A  szervezők határtalan fantáziájának jó-
voltából többek között csempét számoltunk, 
verset írtunk és egy szerencsétlen csapattagot 

be is öltöztettünk, de csak annyira, mintha az 
Északi-sarkra készülne épp. Aztán a csopor-
toknak impró műsorokat kellett előadni frissen 
kihúzott témákból. Egy rögtönzött előadást kel-
lett prezentálni két percben. Végül kihirdették 
a győztest, aki, hát… nem az én csapatom lett, 
hanem a retrósok.

Pár hét után visszagondolva: nem is volt olyan 
szörnyű. Be kell valljam (de nem mondhatjátok 
el senkinek), talán egy kicsit élveztem is. Egy 
életre szóló élmény volt, amire mindig moso-
lyogva fogok visszagondolni. Javította mind a 
csoport-, mind a szobaközösséget, összehozott 
minket. De csak hogy tisztázzuk: nem csinál-
nám végig még egyszer.

Írta: a Doszpod-Virányi írópáros (Szent Angéla csoport)

 „Az emberi lélek mélyén ott sajog a vágy a teljes igazság, szeretet, megértés után: egy Végtelen 
Valaki után, aki tökéletesen megért és szeret; illetve a tökéletes béke és testvériség országa után: 
az anyagon túli világ, az örök élet után, ahol a lélek megtalálja azt, amit egész életében keresett .” 
(Tomka Ferenc)

A  cím egyben mottója is annak a rendezvény-
nek, melyet intézményünk hagyományainak 
megfelelően e tanévben is megrendezett. Az Is-
tenes versek szavalóversenyt a város kollégiumai 

közt hirdettük meg, és 2019. november 13-én a 
kollégium Ifjúsági Galériájában tartottuk meg.

A  23 jelentkező a következő pécsi kollégiu-
mokból érkezett:

Szeretnénk köszönetet mondani azért a támogatá-
sért, amit mi, a CNK dolgozói folyamatosan tapasz-
talhatunk az Önök részéről. Hisszük, hogy gyer-
mekeik 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 alka-
lom 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 is 
örülhettek az Önök adományainak, csakúgy, 
mint azok a hajléktalanok, akiknek éhsé-
gét szerdánként az Önök által összekészített 
szendvicsekkel csillapítjuk. Hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik bármilyen módon részesei 
voltak a jótékonysági céllal szervezett gyűjté-
seknek. 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 kör-
nyezetben dolgozhatunk!

KÖSZÖNJÜK
K E DV E S  S Z Ü L Ő K !
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