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A 2009/2010-es tanév első felében is nagyon szép tanulmányi eredmények születtek. A kollé-
gium tanulmányi átlaga 4,28 lett, a magatartás átlag 4,68, a szorgalom pedig 4,43. A kollégis-
ta lányok közül 5 tanuló lett kitűnő a félévben.

A lányok idén is több versenyen vettek részt. 2010. február 15-én az Apáczai Úszókupán csa-

patunk első lett. A csapat tagjai: Cserta Eszter, Tóth-Pajor Olívia és Tóth Zita Nóra.

2010. február 17-én a Pécsi Református Kollégiumban Wass Albert szavalóversenyt rendez-

tek, ahol Vincze Boglárka I., Papp Tünde pedig III. helyezést ért el.

2010. március 17- én a Hajnóczy Kollégium által szervezett szavalóversenyen Vincze Boglár-

ka III. helyezést ért el.

2010. április 9-én a kollégiumok közötti Regionális Ki? Mit? Tud?- on Rakitai Réka vers és 

prózamondó kategóriában, Horváth Fanni zene kategóriában II. helyezést ért el.

2010. április  13-án a Hajnóczy Kollégiumban helyesírási  versenyen vettek részt  a lányok, 

ahol Balog Bianka I., Biró Mária III., Tábori Petra és Kaiser Karina IV. helyezett lett. Gratu-

lálunk a lányoknak és további sok sikert kívánunk nekik!

A kollégium hétköznapjait idén is érdekes programok színesítették. A szakkörök mellett volt 

kiállítás-megnyitó,  ünnepi megemlékezések,  egészségnapok, Ki? Mit? Tud?, kirándulás,  és 

még sok egyéb emlékezetes esemény.  A lányok aktív résztvevői voltak ezeknek a progra-

moknak.

A cikkek és képek önmagukért beszélnek.

Apáczai Úszókupa 
2010. február 15-én kollégiumunk harmadszor is részt vett a kollégiumok közötti 

Apáczai Úszóbajnokságon. Régi nagy „ellenfeleinkkel” újra összecsaptunk, de győ-

zelmet arattunk felettük, így sikerült harmadszorra is elhoznunk a vándorserleget, 

amely most már végleg a Ciszterci Nevelési Központ Kollégiumának büszkesége le-

het. Csapatunk tagjai: Cserta Eszter, Tóth-Pajor Olívia és Tóth Zita Nóra volt. Remélem, jövőre ismét 

büszkélkedhetünk az újabb vándorserleg megszerzésével!

/Tóth Zita Nóra/
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Polgár Zsuzsa : " Lelkem mézesbábom" c. kiállítása 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

Csábító  mézeskalácsok  jelentek  meg  itt-

ott. Először a klub, majd pedig a vitrinek 

is megteltek Polgár Zsuzsa kézműves mes-

ter  alkotásaival.  Lelkesen,  csorgó  nyállal 

mentünk  a  kiállításra  2010.  január  22-én.  A kiállított  re-

mekművek sokunkat kísértettek, de be kellett érnünk a lát-

vánnyal, s az ízükről való képzelgésekkel.

/Győri Zsanett Izabella/

 Igazán tetszett a  " Lelkem mézesbábom" c. kiállítás . Polgár 

Zsuzsa kézműves mester  csodákat  alkotott.  Nagyon érdekes 

MESTERSÉG az övé. A díszítés, a formák.. stb. Az egészben 

mégis az a legjobb, hogy mindezt akár meg is ehetnénk, ha 

nem sajnálnánk e népművészeti alkotásokat.   

 

/Balogh Szofi/

És te mit tudsz…?

Az idei évben megrendezett Ki? Mit? Tud? is hatalmas 

sikert aratott. A különböző kategóriákban bemutatkozó 

tanulók változatos műsorral szórakoztatták a közönsé-

get. Vesztes nem volt, csak győztes. Idén sosem látott 

kategóriákban is kipróbálták magukat a lányok, sőt még 

Petra néni is velük lett újra „6 éves gyermek”. A zsűri 

elnöke Vidákovics Szláven színészművész volt. Nagyon nehéz dolga volt a tisztelt zsűrinek. 

A kategóriák győztesei mellett, több különdíjat is kiosztottak.

Jelentkezz te is jövőre, hisz soha nem lehet tudni!                             / Vlahovics Zsófia/
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Láttuk a „láthatatlanokat”

Az  idei  egészségnevelési  foglalkozásaink 

fő témája a baktériumok, vírusok, gombák, 

vagyis   „A  velünk  élő  láthatatlanok”. 

Azért,  hogy a valóságban megláthassuk a 

kezünkön  élő  mikroor-

ganizmusokat,  Manin-

ger  Kata  védőnőnk  se-

gítségével  ellátogattunk 

az ÁNTSZ-be (március 

16-án).  Itt  a laboratóri-

umban már vártak ben-

nünket kétféle tápoldat-

tal előkészített petricsé-

székkel.  Először  a  mo-

satlan kezünkről adtunk 

mintát,  majd  jó  alaposan  kezet  mostunk. 

Másodszor a „steril” kezünket nyomtuk rá 

a tápoldatra. Már indulni készültünk, ami-

kor Biró Marikának eszébe jutott, hogy vá-

sárolt a napokban egy kézfertőtlenítőt, amit 

90%  feletti  hatékonyságúnak  hirdettek. 

Mindenki kíváncsi lett, vajon igaz-e? Soha 

jobb alkalom, hogy bebizonyosodjon! Ma-

rika befújta a kezét és mintát tett a táptalaj-

ra.  Két  nap  múlva  derült  ki  az  igazság! 

Kata  néni  elhozta  a 

petricsészéket. És bi-

zony  megdöbbentő, 

hogy a „sterilre” mo-

sott kezünkön is még 

bőven  voltak  „ve-

lünk  élő  láthatatla-

nok”!  Marika  által 

vásárolt  kézfertőtle-

nítő hatásos volt, ér-

demes  alkalmazni! 

Miután láttuk,  hogy mi van/volt  a kezün-

kön,  Éva  néni  „ütős”  projektorvetítéssel 

mutatta meg, milyen állapotban tartjuk hű-

tőinket.A továbbiakban okos dolgokat tud-

tunk meg az élelmiszerek tárolásáról, és hi-

giénés szempontból helyes elkészítéséről

                        /121-es szoba lakói/

Március idusa

Immáron hagyomány, hogy 

nemzeti  ünnepeinkről  mű-

sorral  emlékezünk  meg.  A 

Pesti  Forradalomról  egy 

színdarabot adtunk elő. Vi-

dám,  jó  hangulatú  próbák 

után jött a nagy sikert arató 
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bemutató. A Márciusi Ifjak 

is  büszkék  lennének  ránk! 

/  Irinyi  Dániel-  Vajdics  

Zsófia/          

         /Klauzál Gábor- Lőrinc Dalma/
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