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Lelkigyakorlatok     
Döntésküszöb 2014. jan. 24-26. Budapest Önismeret, 

élethivatás 
Locker M. Margit, Ulrik M. Monika, Makai M. Csilla nővérek SSND 

Önismeret és 
lételmélet 

2014. febr. 21-23. Veszprém Felnőtt hit, 
motiváció, 
hivatáskeresés, 
imádság 

dr. Janka Ferenc 

Kapcsolatok 
pszichológiája 

2014. márc. 7-9. Szeged Párkapcsolat, 
kommunikáció, 
tabuk és 
konfliktusok, női –
férfi szerepek 

Bucskóné Lehota Ágota – Bucskó József 

Női Szümpozium  2014. március 28-
30. 

Debrecen A nő felelőssége – 
a nő lehetősége 

http://www.iskolanoverek.hu/images/hirek/2014/program.pdf 

BELSŐ MŰHELYEK     
1. 2014. márc. 12. Szeged Magyarságunk 

megtartó ereje 
dr. Horváth Gábor 

2. 2014. ápr. 9. Szeged Kereszténység és 
orvostudomány  

dr. Dux László 

3. 2014. ápr. 24. Szeged Család és hivatás 
a lelkipásztor 
szemével 

dr. Czagány Gábor 

COOLégiumok 
éjszakája – a hat 
keresztény 
kollégium 
kulturális és 
lelkiségi 
programkínálata 

2014. ápr. 23.  Szeged kulturált 
szórakozás, 
egymás jobb 
megismerése, 
koncert, táncház, 
teaház 

kollégiumvezetők és Diákbizottsági szervezők 
https://www.facebook.com/coollegiumokejszakaja?fref=ts 

 

 



Hallgatók reflexiói: 

 
Budapest – lelkigyakorlat: 

A kollégiumunk első lelkigyakorlata volt ez, melynek témája a döntésküszöb volt. Már régebben is tartottak az iskolanővérek ilyen témájú lelkigyakorlatot, melyet 
elsősorban fiatal lányokat szólít meg. Budapesten a Patronában volt a lelkigyakorlatunk helyszíne. Főleg a Szentírással és abból különböző részeket olvastunk el és 
elemeztük. Mind a 3 nap volt valami olyan dolog, ami nagyon megmozgatta a lelkemet és rengeteget gondolkodtam, elmélkedtem az aznapi történéseken vagy csak a 
szentírási szövegeken. Nagyon jó volt, mert minden szöveget különböző szempontokból vizsgáltuk és többször volt olyan, amikor a csoportból valaki elmesélte, hogy abból a 
szemszögből, ahogy ő látta az adott szöveget, mit indított meg benne és azok a dolgok utána engem is nagyon foglalkoztattak, elgondolkodtattak. Pont egy elég nehéz 
időszak volt akkor az életemben és nagyon jókor jött ez a lelkigyakorlat. Mikor vége lett, úgy éreztem, hogy Istennel való kapcsolatomhoz sokat tudott adni és lélekben is 
megerősödtem. Nem is tudnék kiemelni egy olyan pillanatot, ami a legeslegjobb volt, mert mindegyik különleges és tanulságos volt. Nagyon köszönöm a lelkigyakorlatot 
tartó nővéreknek ezt az alkalmat! 

Veszprém - lelkigyakorlat: 

Szomjúhoztam már egy újabb megerősítésre a hivatásom illetőleg – hitoktató leszek majd, szeretnék másokat szolgálni. Kérdések garmadájával mentem el a távoli 
Veszprémbe, a visszaútra pedig válaszok sokaságával tölthettem meg a lelki bőröndöm. Érzem, helyben vagyok, jó úton járok. Köszönöm! 

Szeged – Lelkigyakorlat: 

Sokan vettünk részt ebben a pár napban, ezért is volt számomra egy második összerázó hétvége. Egy ilyen lelkigyakorlat során fontos a bizalom, ami itt érezhetővé vált, így 
jobban megismerhettük egymást. A remek hangulat is hozzásegített ahhoz, hogy el tudjam engedni magam, ne feszengjek, és teljesen a feladatokra tudtam összpontosítani. 
Tanultam a többet megélt társaim történeteiből, tapasztalataiból, közelebb kerültem magamhoz és Istenhez is. Azt hiszem a szeretet és jó kedv, amiben telt a lelkigyakorlat, 
a Jóisten jelenlétét bizonyította.  

Az önismeret és párkapcsolat mondhatjuk, minden lányt/nőt előbb-utóbb az életében foglalkoztatni fog. Az egyetemista korosztályban pedig folyamatos aktualitást élvez. 
Ez a mi kolinkban sincs másképp. Így nem is csoda, ha a lelkigyakorlatok közül nagy népszerűségnek örvendett ez a hétvégi program. Nem kis létszámú csapat gyűlt össze 
péntek délutánra a társalgóban, hogy megkezdjük a közös lelkigyakorlatos hétvégénket. Visszatekintve nagyon tartalmas napokat tölthettünk el együtt egy kedves 
házaspárral. A fonalat A házaspár női tagja, Ágota vezette, akihez szombat estére férje, Józsi is csatlakozott.  Ágota nagyszerűen építette fel a közös időt. Mindenki 
találhatott magának valami személyre szabottat. Hogy oldódjon a hangulat és Ágota is jobban megismerhessen minket, egy-két játékkal megérkeztünk az egyetemi 
rohanásból. Az este végére észrevétlenül eljutottunk az önismeret témáig, életfolyót rajzolva magunknak, tulajdonságainkat kielemezve, mások pozitív értékeit kiemelve.  
Hihetetlen gyorsasággal telt az idő, azon kaptuk magunkat, hogy este fél 10 van és lassan vége a napnak. Ágota meglepett minket a Királylány születik című mesével, amit 
egymásnak olvastunk fel. Érdekes élmény volt, hogy huszonéves nők mennyire élvezik a mesét és jó érzés volt kicsit visszacsöppeni gyerekkorunkba.  A pénteki 



élményeinkkel a szombati reggel nagyon vidáman kezdődött, pláne Csilla nővér által készített közös reggelivel. A második napunkat a párkapcsolat témájának szenteltük. 
Ágota külön figyelt rá, hogy a párukat még keresők és a már komoly párkapcsolatban, házasságban élők is egyaránt élvezzék a beszélgetéseket és játékokat. a hangulatot 
nagyon jól feldobta a tökéletes férfi tulajdonságainak összeszedése kettesével, majd egyre nagyobb csoportokban, míg végül az egész csapat együtt egyezkedett, hogy vajon 
a magabiztosság vagy a megbízhatóság fontosabb-e.  A jó időt is sikerült kihasználnunk és az egymás iránti bizalmat is erősítettük a kinti játékokkal. Estére megérkezett 
Józsi, Ágota férje, akik tanúságot tettek házasságukról, nagy őszinteséggel beszélve az apró részletekről, hogy tanulhassunk tőlük. Az együtt töltött időt egy meghitt 
imádsággal zártuk le, ahogy ki-ki magában, vagy hangosan kimondhatta miért ad hálát, köszön meg.  

Nagyon tartalmas hétvége volt.  Ágotáék nagy alapossággal készültek a hétvégére, így nagyon gördülékeny és élvezetes volt. Mindent nagyon jól összehangoltak a közös 
játékok, mindenki talált benne valamit, ami megérintette, bátorította, megerősítette, vagy rádöbbentette valami fontos dologra. Ezek a témakörök kimeríthetetlenek, de 
amit ennyi idő alatt lehetett, azt hiszem közös munkával kihoztuk belőle. Lelkileg feltöltődve és sok-sok élménnyel gazdagodva térünk vissza az egyetem forgásába.  

 dr. Horváth Gábor. – „Hazádnak rendületlenül…”: … légy híve, oh magyar…  

Ki vagyok én? Mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent, hogy Magyarország az én szülőföldem? Mit jelent elköteleződni? Vágyom külföldre tapasztalatot szerezni, most már 
egyértelmű, ha el is megyek, tudom, hogy visszajövök. Mindenhol magyar vagyok – de itthon vagyok igazán otthon, s ez mindent megmagyaráz. Köszönöm! 

Belső Műhely – dr. Czagány Gáborral 

Czagány Gábor, a Honvéd-téri református templom egyetemi lelkésze látogatott meg minket, és tartott nekünk belső műhelyt, melynek témája (talán meglepő módon) a 
NŐ volt. Talán furcsa, hogy egy férfi beszél erről, mégis úgy gondolom, hogy egy három gyermekes családapának van némi betekintése a nők világába. Számomra nagyon 
érdekes volt az alkalom, az, hogy Gábor nem csak teológiai szempontból osztotta meg a nézeteit, hanem saját élményein, tapasztalatain keresztül, a Biblia fényében beszélt 
a nő testi, lelki és szellemi oldaláról, hogy ő hogyan lát minket, nőket. A végére rengeteg kérdést is feldobtak a hallgatók és érdekes, lélekemelő beszélgetésekkel 
gazdagodhattunk, mint például: Mennyire kell egy nőnek a külsejével foglalkoznia? vagy, Párkapcsolatban hogyan lehet minőségi időt szánni egymásra egy kimerítő nap 
után? Mi egy feleségnek a feladata és mi várható el a férjtől? Hol vannak a határok? Nagyon tanulságos válaszokat kaptunk! 

Belső műhely  Dux Lászó professzor úrral 

 Kollégiumunk egyik belső műhelyének meghívott vendége volt dr. Dux László, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Biokémiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. A 
professzor úr amellett, hogy a hallgatók egyik kedvenc tanára- embersége, és élvezetes előadásai miatt- elismert szakember, aki komoly tudományos munkát végez, és 
számos díjjal is kitüntették már. Éppen ezért volt nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy elfogadta a meghívást, és meglátogatott minket, karolinás lányokat. Egy kötetlen 
esti beszélgetést tartottunk, aminek során számos különböző téma szóba került. A professzor úr közvetlenségének köszönhetően egyre bátrabban mertünk kérdezni, és így 
volt szó a mai oktatási helyzetről, a tudomány helyzetéről, és tudományos munkákról, kutatásokról, és az orvosi kar névadójáról, Szentgyörgyi Albertről is. Egy tartalmas és 
tanulságos estével lehetett gazdagabb mindaz, aki részt vett ezen az előadáson. 

 



A debreceni VIII. Női szümpozium 
 
Az idei évben első alkalommal vettem részt a Női Szümpozionon, amelyet Debrecenben szerveztek,  az előadássorozat címe: A Napba Öltözött Asszony. Általában 
elmondható az, hogy ezen szümpozionok középpontjában a nő áll, többféle módon közelíti meg magát a nőt, pl. a társadalomban betöltött szerepvállalásról is szó esik vagy 
akár arról is, hogy a művészetben hogyan jelenik meg. 
Lehetőségem volt több színvonalas előadást meghallgatni, nagyszerű előadóktól, köztük volt: Dr. Czeizel Endre is, akinek munkássága úgy gondolom, hogy sokak számára 
ismert. Ő „A család és tulajdon/Lesz a világnak kettes mozgatója; Melytől minden kéj és kín születni fog”- A nők evolúciós és társadalmi felelőssége és jelentőségéről beszélt. 
Tanulságos volt az számomra, ahogyan a kezdetektől, az ősember fejlődését is ecsetelve levezette azt, hogy hogyan változott a nők szerepvállalása a társadalmunkban, és 
bemutatta azt, hogy ez milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. 
„Az anyát siratták, az életet választották”–egy különleges születés története címmel egy orvos házaspár: Fülesdi Béla és Molnár Csilla számoltak be arról, hogy kollégáikkal, 
hogyan segítették világra egy agyhalott nő gyermekét. Szívbe markoló volt végighallgatni ezt a történetet. Számomra elképesztő az, hogy tulajdonképpen egy halott nő életet 
ad egy gyermeknek, sőt a szülés után szerveit felhasználva képes még több életet is megmenteni. Szerintem ez egy csoda. 
Nagy élményt nyújtott az is, hogy részt vehettem egy kerekasztal beszélgetésben, melynek témája: A nő felelőssége és lehetősége. Négy női vendéget hívtak meg erre a 
beszélgetésre, volt köztük nővér, rendezvényszervező és kertészmérnök. Látható az, hogy a meghívottak korántsem egy szakterületről érkeztek. Érdekes volt végighallgatni az 
ő beszélgetésüket, azt ahogyan véleményüket ütköztették egymással vagy ahogyan éppen elfogadták azt. 
Remek volt az is, hogy több előadást hozzám hasonló egyetemisták is tartottak. Ezek az előadások igazán sokszínűek voltak, melyek nem kifejezetten magáról a nőről szóltak, 
hanem akár megismerkedhetünk egy- egy diák kutatásával vagy akár önkéntes programokkal is, stb. 
Én és kollégista társaim is egyetértettünk abban, hogy a Debrecenben eltöltött hétvége nem volt hiába való, sok impulzus ért bennünket, melyek olykor melegséggel 
töltöttek el bennünket vagy pedig villámcsapásként értek minket. Én a hétvégéről elsősorban az agyhalott nő gyermekének megszületését vittem magammal. Számomra ez 
azt példázza, hogy ha elég erős a hitünk és lelkiismeretesen cselekszünk, akkor semmi sem lehetetlen. 

COOLlégiumok éjszakája – Szeged 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/04/teahaz-tarsas-es-veradas-a-coollegiumok-ejszakajan-fotok.html 

Zene és családias hangulat a Karolinában 

A Karolinások süteménnyel, társasjátékokkal és rágcsálnivalókkal várták vendégeiket, majd a kollégium rögtönzött, négyfős kiszenekara szórakoztatta közönségét gitáron 
kísért dalokkal. A kolesz élete is ilyen családias hangulatban zajlik: a körülbelül harmincfős, csak lányokból álló lakóközösség megajándékozza születésnaposait, közös 
programokat szerveznek, együtt főznek. “Félévente tartunk egy közös hétvégét csapatépítő játékokkal, hogy az új tagok beilleszkedését segítsük” – mondta el Farnasné Kiss 
Enikő, aki már ötödik éve a kollégium lakója. Ujlaki Tünde hozzátette: közös főzésekre, szeretetszolgálatra is jelentkezhetnek a kollégium lakói, általában nagyon jó 
közösségi élet jellemzi őket. Ebből szerettek volna egy kis ízelítőt nyújtani a “coollégiumi” éjszakára hozzájuk látogatóknak. 

http://www.youtube.com/watch?v=GksCApFlxOE 
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