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A Szent Mór Iskolaközpont tanítója és hittanára 
Családom: 

Férjemmel, Köcsky Tiborral, aki zongora-orgona művésztanár, szentségi házasságban három 

gyermeket neveltünk fel. Elsőszülött fiúnk  Kodály Filharmónia első-szóló fuvolistája Debrecenben, 

leányaink Budapesten egyetemi tanulmányaikat folytatják. Férjemmel mindketten folyamatos 

egyházi szolgálatot végzünk.  

Tanulmányaim: 

A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban érettségiztem 1986-ban. 
Tanítói diplomámat az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szereztem Győrben 1992-ben.  
Hitoktatói oklevelemet a Pécsi Egyházmegye Teológiai Tanfolyamán 2000-ben vehettem kézbe.  
Ezt követően a Pécsi Hittudományi Főiskolán általános és középiskolai hittanári diplomát kaptam 
2007-ben. Jelenleg ezen intézményben folytatok kiegészítő tanulmányokat.  
Ugyancsak 2007-ben tettem le a Budapesti Francia Intézet Államilag elismert B1 fokozatú komplex 
nyelvvizsgáját francia nyelvből. 
2011-ben részt vettem, és tanúsítványt kaptam a Pécsi Tudományegyetem „Interaktív és reflektív 
tanulás a kompetenciafejlesztés hatékonyságáért” című akkreditált pedagógusképzésén. 
2012-13-ban tagja voltam a Dr. Udvardy György püspök úr által összehívott Területi Koordinátor 
Képzés első csoportjának. 
2014. november 13-15. között részt vettem a X. Nemzeti Kateketikai Kongresszuson 
Székesfehérváron. 
2015-ben vettem át a Pécsi Hittudományi Főiskolán okleveles teológus hittanár szakiránnyal szerzett 

szakképzetségemről szerzett oklevelemet. 

Szakmai tapasztalat: 

1988-1990-ig a szederkényi Általános Iskola képesítés nélküli tanítója voltam. 

1993 februárjától Garadnay Balázs atya hívására kezdtem a Püspöki Énekiskolában először tanítóként 

dolgozni. Később az ő kérésére az 1-3. osztályokban már hittant is tanítottam. Ezekben a tanévekben 

Dabóczi Rita nővér vezetésével a Hittudományi Főiskola mentoraként is dolgoztam. 

A később Pécsi Katolikus Iskolává, majd Szent Mór Iskolaközponttá alakult intézményben továbbra is 

osztálytanítóként és 1-4. évfolyamon hittanárként végzem munkámat, mindemellett megszereztem a 

hitoktatáshoz szükséges képesítéseket, jelenleg is ez irányú tanulmányokat folytatok és a Pécsi 

Hittudományi Főiskola rendszeresen megbíz hittanár hallgatók mentorálásával.  

1998-2007 között a Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánián is szolgáltam. Ministráns foglalkozásokat és 

óvodás hittan csoportokat vezettem. 

2010-ben a Pécsi Egyházmegye katolikus iskoláinak Abaligeten megszervezett alsó tagozatos hittan 

versenyén csoportom 1. helyezést ért el.  

2013/2014-es tanévben 3. osztályos tanítványom a Harmatcsepp katolikus iskolák országos 

tanulmányi versenyén hittanból 1. helyezést ért el. 



A Szent Mór Iskolaközpont hittanáraként az osztályonként heti két hittan órán felül az évenkénti 

adventi és nagyböjti lelkinapok szervezése és irányítása az alsó tagozaton, a kéthetenkénti iskolamise 

szolgálatának megszervezését, és koordinálását, a reggeli áhítatok beosztását és megtartását, 

keresztelésre, elsőáldozásra, szentgyónásra való felkészítést, zarándoklatok szervezését is én végzem. 

Szakmai munkám része, hogy az iskola helyi tantervének írásában részt vettem. Hitoktató 

munkatársammal belső használatra hitoktatási segédanyagot állítottunk össze. Minden évben 

adventi gyertyagyújtásra hívjuk az óvodásokat iskolánkba és szívesen megyünk óvodás hittan 

csoportokhoz is műsorunkkal.  

A 2014/2015-ös tanévtől a Pécsi Egyházmegye fenntartóként átvette az Aradi u.-i óvoda 

működtetését, ezáltal iskolánk tagintézménye lett. Mivel a katolikus szellemiségű óvodai nevelés 

fokozatosan kerül bevezetésre, a középső és nagycsoportos gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a 

hittan foglalkozásokon való részvételre, melyek vezetésével engem bízott meg az iskolavezetés. 

Ugyanakkor igazgatónőnk felkért az óvónők mentorálására is. 

A 2014/2015. tanévben kezdetével hívtunk össze hitoktató munkatársammal az alsó tagozatos 

iskolamisék szolgálatára egy állandó ministráns csoportot, akik rendszeresen végzik szolgálatukat. 

Ugyancsak ebben a tanévben kezdtük meg az 1.-2. évfolyam számára a szentmise liturgiájába 

bevezető áhítatok kidolgozását és megtartását, mellyel egy új műfajt ismertünk meg a katekézis 

terén. 

2015. februárjában kért fel Nagy Norbert atya, iskolánk püspöki biztosa és iskolánk igazgatónője, 

hogy a hittan munkaközösség vezetői feladatait is lássam el. 

Összegzés: 

Az elmúlt évtizedek munkásságát végigtekintve megfogalmazódott bennem, hogy a 

rendszerváltáskor újraéledő egyházi oktatási intézményekben elindult munka velem együtt 

növekedett. Hitemben, szakmaiságomban hatalmas előrelépést hoztak a kihívások, melyekre 

válaszolni kellett. Nagyfokú Istenre hagyatkozást, ugyanakkor kreativitást kívántak az elmúlt évek. 

Hitoktatóként sokat alakult egyházképem, megtapasztaltam a közösségnek azt az erejét, ami kihozza 

belőlem a lehető legtöbbet, azáltal, hogy tanítom őket arra, amit az Úr parancsolt nekünk, 

tanítványainak. (Vö. Mt 28, 20) Istenképem abban változott, hogy felismertem, hogy Ő sokkal 

szélesebb perspektívában gondolkodik rólunk, gyermekeiről, mint azt én korábban feltételeztem. Ezt 

a szélesebb horizontot mutatta meg nekem azáltal, hogy tételesebb, átgondoltabb hitet kellett a 

tanítványaim elé élnem katekétaként. 

Továbbra is Isten és az Egyház iránti szeretetemből fakad az a köteles hűség, amivel igyekszem 

helytállni. Hiszem, hogy a Szentlélek kipótolja azokat a hiányokat, amikre én nem vagyok még képes 

és azokat is, amikre sosem leszek képes. Segít abban, hogy megtaláljam a helyemet és félreálljak 

onnan, ahol nincs feladatom. 

Pécs, 2016. április 21.      Köcsky Tiborné 
        hittanár-tanító 


