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K Ö S Z Ö N T É S
K r i s z t u s b a n  k e d v e s  B a r á t a i n k ,  J ó t e v ő i n k !

Húsz éve, 1993 óta kapcsolódunk be hivatalosan az Egyház tár-
sadalmi tevékenységébe. Hálát adunk a Jóistennek, jótevőinknek, 
barátainknak, a Gödöllői Premontrei Perjelség tagjainak azért, 
hogy mára  a kis füzetben leírt eredmények segítői lehettünk  civil 
munkatársainkkal, a premontrei atyákkal, fi atal nővéreinkkel, akik 
aktívan, idősebb nővéreinkkel, akik főleg háttér imájukkal segítik 
feladataink ellátását.

A premontreiek fő hivatása az evangelizáció,  a liturgia szép 
megünneplése, de nem mehetünk el érzéketlenül a társadalom ki-
hívásai mellett sem, ahogy azt elődeink majd 900 évvel ezelőtt tet-
ték. Ma a környezetünkben élő hátrányos helyzetű emberek jelen-
tik számunkra a legnagyobb kihívást, akiknek saját erőnkből nem 
lennénk képesek segíteni. 

Az Isteni Gondviselés adja a kezünkbe az eszközöket az Önök jó-
voltából, amiért nagyon hálásak vagyunk. Munkánk eredménye 
éppúgy, mint imáink hatása  nem kézzel fogható, nem mérhető, de 
az biztos, hogy

„Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek” 
Mt.25.40.

A Jóisten áldását kérjük minden nap mindannyiukra. 

                                                        Szeretettel és hálával:

Premontrei nővérek,
dr. Juhász Katalin Ágnes O.Praem.

Általános főnöknő

                                                                                                                

Zsámbék, 2013. szeptember 12.



KIK A PREMONTREI NŐVÉREK?
Premontrei Nővérek Zsámbékon

A premontrei nővérek közösségét Xanteni Szent Norbert alapí-
totta 1122-ben a franciaországi Prémontrében nem sokkal a férfi ág 
megalakítása után. Ma Szent Norbertnek mintegy 1.400 testvére és 
nővére szolgál világszerte. Életünk alapját Szent Ágoston regulája 
képezi.

Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon. 
A 16. században, a török uralom idején a Rend női ága kihalt. A Pre-
montrei Női Kanonokrendet 1927-ben alapították újra Külsővaton. 
1950-re a közösség már 70 főt számlált és 11 házban tevékenyked-
tek egész Magyarországon. Az elnyomás közel 40 évét mintegy 35 
nővér élte túl. A Rend anyaháza Zsámbékon van, ahol 7 premon-
trei nővér él. 

A Premontrei Női Kanonokrend csak a rendszerváltás idején, 1989-
ben telepedett le Zsámbékon. A liturgikus és a gyakorlati templomi 
szolgálat mellett a hitoktatás és szociális indíttatású intézményeink 
fenntartása a feladatunk. (1.) Szent Norbert Karitatív Alapítvány, 
a (2.) Premontrei Napköziotthon és Nyitott Ház, (3.) Premontrei 
Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola. Az első kettőt 1993-
ban alapítottuk, hogy a faluban élő szegény családok mindennapos 
gondjait enyhítsük. Az Alapítvány sokáig a szociális gondoskodás 
anyagi feltételeinek megteremtését szolgálta, de ma már az isko-
lával  együttműködve  fi atal  munkanélküliek  képzésével  és  fog-
lalkoztatásával is törődik. 
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A Premontrei Napköziotthon - Nyitott Ház Zsámbék 6-16 éves tan-
ulóinak ingyenes napközbeni ellátását végzi. 1993-ban 27, ma már 
60 tanuló (40% cigány, 30% enyhe értelmi fogyatékos) részére biztosít 
napi háromszori ingyenes étkezést és mindazt, ami ahhoz szük-
séges, hogy a gyermekek egy mai átlagos család életszínvonalán 
éljenek. Nyitott Ház az Egyházi Szociálpedagógiai Háló program-
ját követi. 
1996-ban alapítottuk a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola 
Szakiskolát, mely ma 500 tanulóval működik, 40% roma fiatal.  
2000-ben a Premontrei Perjelséggel együtt alapítottuk Mányon a 
(4.) Pro Vobis Műhelyt, amely 20 megváltozott munkaképességű 
ember foglalkoztatását látja el. 2006-ban átvállaltuk Zsámbékon 
az Önkormányzattól a szociális feladatellátást. A (5.) Boldog 
Gertrúd Alapszolgáltató Központunk keretében szociális ét-
keztetést, idősellátást, háziápolást, családsegítést, gyermekjólé-
ti és családsegítő szolgálatot végzünk. 2011 óta Biatorbágyon 
működtetjük a (6.) Fészek Fogyatékos Nappali Ellátót, két (7-9) 
családi napközit és egy játszóházat.

Szeretettel várunk nyílt napjainkra keresztény értékrendet képviselő 
fiatalokat, akiket érdekel rendünk élete, a premontrei szellemiség. 
Premontrei nyílt napokat tartunk minden hónap 4. szombatján, előzetes 
bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 06 - 30 - 475 – 5753    E-mail: ja@zspsz.sulinet.hu
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MISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK
Keresztségünktől fogva meghívottak vagyunk a szegény és fel-
támadt Krisztus követésére a radikális apostoli életben, az evan-
géliumi tanácsok, Szt. Ágoston Regulája és Premontrei Rendünk 
alapítójának, Szt. Norbertnek karizmája szerint.

 Életmódunkat jellemzi:
 - Isten egész életen át való keresése a testvéri közösségben
 - állandó megtérés, mely által magunkat fogadalmunk
   egyházának ajándékozzuk, közösségben a magát kiüresítő       
   Krisztussal 
 - Mária utánzása az Isten Igéjéről való elmélkedésben
 - szüntelen imádság és az oltár szolgálata

A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberi-
séget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke  
szellemében az Egyház és a világ javára. Különösen oda szól a kül-
detésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, 
akik még nem ismerik Krisztust. Imádkozunk, hogy a Szentlélek, 
aki elindította bennünk a jó művet, Ő maga vigye végbe azt Jézus 
Krisztus napjáig.
                                                    (Generális Káptalan, Freising, 2006)
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Lelkigyakorlatokat  szervezünk 
„Szolgáló szeretetben a szegények közt” címmel 

„Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be 
házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!”

(Iz 58,6-7)

A  Premontrei Női Kanonokrend „aktív”  lelkigyakorlatokat szervez 
Zsámbékon, fiatal nők számára, amin az elcsendesülés mellett 
lehetőség nyílik a szegények szolgálatának tevékeny megélésére. 
A lelki gyakorlatok ünnepélyességét a gregorián liturgiák ékesítik. 
A résztvevők segíthetnek szeretetcsomagok kiosztásában, melyekkel 
a nővérek szolgálják a környék szegényeit.

Helyszín: Zsámbék, Petőfi Sándor u.13.

Időpont: 

Adventi lelkigyakorlat fiatal lányok részére, 
2013. december. 20-22. December 20-án péntek este 5.30-kor ves-
perással kezdődik, és december. 22-én, vasárnap délelőtt a 9 órai 
szentmisével zárul.

Nagybőjti lelkigyakorlat fiatal lányok részére. Április 17. Nagy-
csütörtök este 6 órai Szentmisével kezdődik, Húsvét vasárnap 
délelőtt a 9 órai Szentmisével zárul. 

További információ és jelentkezés:

szolgaloszeretet@gmail.com    ja@zspsz.sulinet.hu   

Tel.: 06-30-475-5753    
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A PREMONTREI LELKISÉG
   Communio     Contemplatio           Actio
      Közösségben élni      Spiritualitás, szemlélődés             Tevékenység

Karizmánk lényegét a következő fogalmak alkotják: 

  E C C L E S I A  - Az Egyház szolgálata
  I M M A C U L A T A  – A Szeplőtelenül Fogantatott Szent Szűz tisztelete
  P O E N I T E N T I A  – Engesztelő lelkület
  E U C H A R I S T I A  – Az Oltáriszentség imádása

Életünket Isten és emberek iránti szeretetben, az Oltáriszentség, 
a bűnbánat, a Szűzanya tiszteletének, s az Egyház szolgálatának 
szem előtt tartásával, szent Ágoston regulájának szellemében éljük. 
Életünkkel az első premontrei nővérek küldetését folytatjuk, akik 
számára fontos volt a szegényekkel való törődés is.
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 A c t i o   - Tevékenység

Jelen lenni az emberek számára
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Pasztorálisan és karitatív módon



C a r i t a s

„Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek!”  
(Mt 25,40)

Minden hét végén, szombaton élelmiszer csomagot osztunk 250-
300 regisztrált szegény család részére. Az ellátottak zsámbékiak, s 
a környező falvak lakói. Az ételosztást egy budapesti Lions’ Klub, 
a Magyar Élelmiszerbank és egy német pékség teszi lehetővé. Min-
den hónapban 3 hét végét azonban adományokból kell fedeznünk. 
A ruhaadományokat a Német Nők Baráti Köre, s egy németországi 
máltai csoport, valamint más külföldi 
és hazai jótevők biztosítják.
Ezen tevékenységek helyszíne lesz a 
Szent Norbert Közösségi Ház. Jelenleg 
részben a Kolostorunkban, részben az 
Iskolában végezzük ezeket a felada-
tokat.
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Étel- és ruhaosztás



Amennyiben a csekk vagy az átutalási bizonylat közlemény rovatába azt írja, hogy 
„Caritas”, akkor adományát a szegény családok hét végi élelemcsomagjára fordítjuk.

Minden hét végére várunk önkéntes fiatalokat, akik szívesen segítenek 
a szolgáló szeretet gyakorlásában!

Tel.: 06 - 30 - 475 – 5753       E-mail: ja@zspsz.sulinet.hu

A kiosztott élelem 20 %-át a Magyar Élelmiszerbanktól, 20%-t a Li-
on’s Klubtól, a fennmaradó 60%-át adományokból szerezzük be. 
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Egy csomagot a természetbeni adományokon kívül egy család 
részére 600 Ft-ból kb. 2 EURO-ból tudjuk kihozni, - mely csak 
a legszükségesebb élelmiszereket tartalmazza - egy hét végére.



Szakközép-  és  Szakiskola 

Szakmáink: szociális gondozó és ápoló, asztalos, lakatos szakács, 
varrómunkás, kőműves, pincér.
Azok számára  született az  iskola,  akiknek  családja  nehéz  anyagi 
helyzetben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más 
távoli középiskolába járatni. Azt akarjuk, hogy emiatt senki  ne 
legyen kénytelen lemondani a továbbtanulásról. Szeretnénk, ha 
Zsámbékon és a környező falvakban nem lenne kallódó gyermek 
és fi atal. Tanulóink teljesítménye származásuk, családi hátterük 
miatt nagyon különböző, ezért differenciált követelményeket ha-
tároztunk meg nekik. A legtehetségesebbek szakmai érettségit is sz-
erezhetnek. A leggyengébbek viszont speciális képzési formában 
tanulnak, ahol az önmagukhoz mért fejlődést értékeljük és meg-
becsüljük.
Sok tanulónak kellene ösztöndíjat biztosítani, hogy be tudja fejezni 
a tanulmányait, olyan nagy szegénységben élnek otthon, hogy jó 
lenne, ha gyermekük dolgozna, s nem tanulna. Más esetben ál-
dott állapotba kerülnek mindenféle szülői háttér, segítség nélkül, 
és   könnyen kikerülnének az iskolarendszerből, ha nem kapnának 
segítő „jobbot”, ami azt jelenti, hogy ezeknek a tanulóknak ösz-
töndíjat adunk, de csak nagyon indokolt esetben, és ha látjuk, hogy 
a diák valóban tanulni szeretne.
Ilyen  esetben az  egy  hónapban  a  kapott segély  elérheti  a
30.000,- Ft-ot. Ehhez is szívesen elfogadunk anyagi támogatást. 
Ösztöndíjjal támogatjuk a tanulmányaikban kiemelkedő teljesít-
ményt mutató diákokat is, megvalósítva ezzel a tehetséggondozás 
feladatát.
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hátrányos helyzetű fi atalok számára



Van egy összevont  osztályunk,  ahol  8-10  diákunk van.     
Többnyire  túlkorosak, valamilyen   okból  kiestek az iskolarend-
szerből. Önállóan otthon nem tudnak tanulni. A kisebb csoporthoz 
jobban tudnak alkalmazkodni. Ebben az osztályban évente 8-10 fő 
tesz osztályvizsgát,  4-5 fő fejezi be a 8. osztályt. A többiek fiata-
labban kerültek be a csoportba, és a korosztályuknak megfelelően 
haladnak. A 8. osztályba való  felzárkóztatáshoz nem kap az iskola  nor-
matív támogatást. Ez egy fő pedagógus fizetését jelenti. 

A Rend ezt a feladatot a mai napig önerőből, adományokból látja el.

Amennyiben a csekk vagy az átutalási bizonylat közlemény rovatába azt írja, hogy „Se-
gély”, akkor adományát a  rászoruló tanulők segélyezésére fordítjuk. Amennyiben azt 
írja, hogy „Felzárkózás”, akkor adományát a szegény tanulók 8. osztály befejezésének 
költségeire  fordítjuk.
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Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója 
és Pro Vobis Műhely

A „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátója egy uniós pályázati 
forrásnak  köszönhetően   2011. 06. 01.-én nyithatta  meg  kapuit.  
40 fogyatékos személy fogadására alkalmas, akadálymentes épület, 
a több mint 400 négyzetméteres területen egy EU-s szabványnak 
megfelelő kerámia műhelyt is kialakítottak. Jelenleg 36 többségé-
ben halmozottan fogyatékos személy látogatja intézményünket, 
ahol a kerámia tevékenység mellett bedolgozói munka, különböző 
terápiák (zene-, gyógytestnevelés, jóga, drámajáték, szövés) várják 
őket. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes és közös beszélge-
tésekre, készség- és képességfejlesztésekre, gyakorlati ismeretek (pl. 
háztartási ismeret) tanulására és gyakorlására.

A "Fészek" Fogyatékosok Nappali Ellátója térségi intézmény, Bia-
torbágy Város Polgármesteri Hivatal tulajdona, de a Zsámbéki Pre-
montrei Női Kanonokrend a fenntartója -,  Budakeszi Járás számos 
településéről és Budapestről fogadja ellátottjait.

A szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe, csak az étkezés térí-
tésköteles.
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fogyatékkal élők számára



Az eddig családi körben elszigetelt ellátottjainkat elfogadó szere-
tetteljes közösség várja.

A fogyatékkal élőt eltartó családok nagyon sokszor elszegényed-
nek, mert az egyik szülő nem mehet dolgozni. Ezért sok esetben 
kell étkezési támogatást adni  az ellátottaknak.  Ez egy személy 
esetében a jelenlegi árak mellett 600,- Ft-ot, 2 EURO-t jelent. 

Várunk önkéntes fiatalokat, akik szívesen segítenek a Fészek Nappali 
Ellátóban a szolgáló szeretet gyakorlásban.
Kovács Mária Intézményvezető  Tel: 06-20 935 4273

Amennyiben a csekk vagy az átutalási bizonylat közlemény rovatába azt írja, hogy 
„Ebéd”, akkor adományát a szegény megváltozott munkaképességűek étkeztetésére 
fordítjuk.
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Az intézmény által nyújtott alap és szakellátások:

 Szoc iá l i s  é tkezte tés

 Házi  seg í t ségnyúj tás

 Idősek  nappal i  e l lá tása

 Gyermek jó lé t i  Szo lgá la t

 Al ternat ív  Napköziot thon

 Csa ládsegí tő  szo lgá la t

 Idősek  Átmenet i  Ot thona

Boldog Gertrúd Alapszolgáltató Központ 
és Idősek Átmeneti Otthona

Családsegítő Szolgálatunk

Az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, 
krízishelyzetbe került  egyéneknek,  családoknak  nyújt  segítséget. 
A szolgálat célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése, 
a krízishelyzet megszűntetése és preventív ellátások biztosítása.
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Gyermekjóléti Szolgálat

Célja a 18 év alatti gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, a családban történő nevelésüknek elősegítése, veszé-
lyeztetettségük megelőzése, illetve az esetlegesen kialakult veszé-
lyeztetettség megszüntetése. Fontos feladata a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezésének segítése.

Sokszor kell az ellátottak részére a csekkjeik kiegyenlítésére 
anyagi támogatást is biztosítani, hogy élhetőbb, emberibb éle-
tet éljenek. Sok   alkalommal  a  gyógyszereiket   kell   kifizet-
nünk,  az  igazolványaikat elintézni, orvoshoz szállítani őket, 
szemüveget vásárolni részükre.

Minden hét végére várunk önkéntes fiatalokat, akik szívesen segítenek 
a szolgáló szeretet gyakorlásban.

Amennyiben a csekk vagy az átutalási bizonylat közlemény rovatába azt írja, hogy 
„Fény”, akkor adományát a szegény családok  rezsijére fordítjuk.

       www.premontreinoverek.hu        E-mail: ja@zspsz.sulinet.hu
 Bank: 58300165-12006326-00000000 



Naponta háromszori ingyenes étkezés biztosítása

szegény gyerekek számára

A napköziotthon  20. éve  biztosít  ingyenes  étkezést  60  szegény 
gyermek részére, ez azt jelenti, hogy
évente 12.000 reggelit, 12.000 ebédet, 12.000 uzsonnát osztunk ingyen.

Ennek 40%-t állami támogatásból, 60%-t adományokból fedezzük.

Ez azt jelenti, hogy az adományokból naponta 300 Ft jut egy 
gyermekre, ez kb. 1 EURO, amire minden  egyes gyermek 
napi étkeztetéséhez szükségünk van.

Amennyiben a csekk vagy az átutalási bizonylat közlemény rovatába azt írja, hogy 
„Nyitott Ház”, akkor adományát a Nyitott Ház gyermekeinek étkeztetésére fordítjuk.
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Premontrei Napköziotthon - Nyitott Ház

20 éves a Premontrei Napköziotthon

Segítség a házi feladat elkészítésébenSzabadidős tevékenységek



Kérjük támogassa adója 1%-ával a 
Magyar Katolikus Egyházat 0011 technikai számon 

Naponta 60 szegény, hátrányos helyzetű 
gyermek menekül meg az éhezéstől, ezek 
a gyermekek befejezik a 8. osztályt (évente 
6-8 gyermek), ezt követően szakmát ta-
nulnak a szakiskolánkban, vagy érettsé-
giznek. Van olyan fi atal is, aki nálunk járt 
napközibe, a mi iskolánkban érettségizett, 
s ma informatika tanárként a szakisko-
lánkban dolgozik. Legalább ekkora lépést 
tettek meg azok, akik általános iskolai ta-
nulmányaikat  kisegítő osztályban végez-
ték,  majd  a mi iskolánkban szakmát sze-
reztek.

Iskolánkban évente 70-80 szociálisan 
hátrányos helyzetű fi atal (18-23 éves) sze-
rez szakmát, 20-30 tanuló érettségizik. A 
végzett tanulóink 80 %-a talál valamilyen 
munkát. 

Évente 25-30 munkanélküli vesz részt a 
felnőttképzésben, és szerez kőművesként, 
burkolóként, szociális gondozóként szak-
mát, közülük kb. 50% munkába is tud 
állni. 

Évente 3-5 fő keresztelkedik, 8-10 fő 
elsőáldozó lesz, kétévente kb. 5-8 fő bér-
málkozik.

Kb. 40 ember látogatja rendszeresen a 
Fészek fogyatékos nappali ellátónkat.

10 személy kap helyet az idős-
otthonunkban, 1000 fővel foglalkozik a 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgála-
tunk,   100  fő  szociális  étkeztetésben  ré-
szesül, 40 fő igényel házi beteggondozást. 

    www.premontreinoverek.hu          E-mail: ja@zspsz.sulinet.hu
 Bank: 58300165-12006326-00000000 

„Kenyeredet oszd meg az éhezővel, a nélkülözőt és
 a vándort fogadd házadba!”



1. Várjuk szeretettel a vasárnapi és ünnepnapi Szentmisékre azokat a fi atalokat, akik szeretik 
a gregorián liturgiát.

2. Minden héten szombaton délután 14.00 - 17.20 óra között lehetőség van önkéntes munkára.

3. Előzetes megbeszélés esetén minden intézményünkben van lehetőség önkéntes munkára. 

3. Premontrei nyílt napokat tartunk minden hónap 4. szombatján.

4. Adventi lelkigyakorlat fi atal lányok részére, dec. 20-22. dec. 20. péntek este 17.30-kor ves-
perással kezdődik, és dec. 22-én, Advent 4. vasárnapján délelőtt a 9 órai Szentmisével zárul.

5. Nagyböjti lelkigyakorlat fi atal lányok részére: 

 Április. 17. Nagycsütörtök este 6 órai Szentmisével kezdődik,
 Húsvét vasárnap délelőtt a 9 órai Szentmisével zárul. 

 Jelentkezés:  szolgaloszeretet@gmail.com 

 Tel.: 06-30-475-5753    
 

Premontrei Női Kanonokrend
2072 Zsámbék Petőfi  u.13.    
www.premontreinoverek.hu 
E-mail: ja@zspsz.sulinet.hu
Bank: 58300165-12006326-00000000 

Premontrei Női Rend programnaptára

Kérjük támogassa adója 1%-ával a Szent Norbert Karitatív Alapítványt 
az    1 8 6 6 0 4 6 5  - 1 - 1 3   adószámon!
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