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5.A OSZTÁLYKARÁCSONY



01.31.

FŐOLDAL

Az 1.a és az 5.a osztály közös kézműveskedést

szervezett a farsangi időszakban Kata nénivel és Anita

nénivel.

FARSANGI KÉZMŰVESKEDÉS
AZ 1.A-BAN ÉS AZ 5.A-BAN
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Február 1-én tartották a hegedűsök tanszaki koncertjüket. Szuláné Szabó Andrea

növendékei nagyon hangulatos estét varázsoltak közönségüknek. Gratulálunk nekik!

HEGEDŰSÖK KONCERTJE
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Kollégiumunk nevelési programjának fontos része a családi életre nevelés, a párválasztás

megtámogatása. Ezt a célt szolgálta Helstáb Ákos intézményvezető előadása, melynek

témája az identitás volt.

Az érdekfeszítő előadás során a természettudományos tények segítségével jutottunk el

azokhoz a lélektani és erkölcsi kérdésekig, melyek a nemi identitás tekintetében

foglalkoztatnak minket. A folytatásra márciusban kerül sor.

IDENTITÁS – ELŐADÁS A KOLLÉGIUMBAN
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Balázs nap alkalmából a gyerekek

Szent Balázs püspök történetével

ismerkedtek meg.

Ebből az alkalomból óvodánkba

látogatott Berecz Tibor atya, aki

elmondta hogy áldást ad

mindenkire, hogy a torokfájás és

minden más betegség elkerüljön

minket. Tibi atya egy szép történeten

keresztül azt is elmondta, hogy

mennyire fontos az, hogy ne csak a

testi, de a lelki egészségünkre is

vigyázzunk.

BALÁZS ÁLDÁS AZ ÓVODÁBAN
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BENDEGÚZ MATEKÁSZ VERSENY
ISKOLAI FORDULÓ
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Gyertyaszentelő Boldogasszony

napján mi is ünnepeltünk az

óvodában.

Ezen a napon az Egyház tanítása

szerint arra emlékezünk, hogy a

csecsemő Jézust szülei a Jeruzsálemi

templomban a Mennyei Atya

oltalmába ajánlották. Ott az öreg

Simeon üdvözölte a gyermeket, és

azt mondta Jézusra: "Ő a Világ

Világossága"!

A gyertya fénye a gyermekek

számára szeretetet, biztonságot,

melegséget jelent. Ezt nyújtja nekünk

Jézus, az égő gyertyával őt hívjuk

magunk közé, rá emlékezünk.

GYERTYASZENTELŐ AZ ÓVODÁBAN
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Szeretettel köszöntjük Brückner Ákos

Előd atyát, a Ciszterci Szent Imre

Gimnázium spirituális vezetőjét,

ciszterci szerzetest gyémántmiséje

alkalmából.

HATVAN ÉV AZ ÚR SZOLGÁLATÁBAN

A Székesfehérvári Egyházmegye 

beszámoló filmje: FILM

Mária Rádió közvetítése 

(2023.02.05.) HANG (másfél óra)

Szfhv. Városportál beszámolója: CIKK

és képgaléria KÉPEK

A Fejér Vármegyei Portál rövid 

beszámolója rövid 

filmecskével: VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=CTXIY_j9O2w
https://hangtar.mariaradio.hu/szentmise
https://www.szekesfehervar.hu/huseges-az-aki-az-igeretet-tette-elod-atya-gyemantmiseje
https://www.szekesfehervar.hu/?sfgallery=72996
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2023/02/szentmisevel-unnepeltek-bruckner-akos-elod-ciszterci-szerzetest-fehervaron-video
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Február első hetében

"Medve-hét„ volt az óvoda

mind a hat csoportjában.

Maci kiállítást rendeztünk,

ahova minden kisgyerek

elhozhatta kedvenc

maciját. Medvés verseket,

énekeket tanultunk, maci

matekot tartottunk, macit

táncoltattunk, és még

számos vidám programot

rendeztünk a gyerekek

örömére. A "Medve-hét"

végén fergeteges maci

táncoltatással és maci

discóval zártuk a hetet.

MEDVE HÉT AZ ÓVODÁBAN
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A 6.a-sok felelevenítették

az alsóban Jeanette néni

és Judit néni által

megálmodott és megvaló-

sított maci projektet: egy

hétig változatos, macikkal

kapcsolatos feladatokat,

játékokat szerveztek az

osztálynak. Így a 204-es

teremben néhány napra

átvették a medvék az

irányítást...:-)

MACI  PROJEKT 6.A
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2.C A BÓBITA BÁBSZÍNHÁZBAN
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FARSANG AZ ALSÓ TAGOZATON
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Farsangkor nálunk 4.a-ban, mindenki verset írt,
azzal mutatta be a jelmezét. Néhány ízelítőnek:

Kosztot, kvártélyt adok neked,
De csak akkor, ha megfizeted
Kutyád, macskád is hozhatod,
Adok nekik abrakot.
Kocsmáros az én nevem,
A vidéki életet szeretem.

Indián vagyok,
Arcom csupa máz.
Nesztelenül járok,
Megijedsz, ha látsz.

A mesevilágból jöttem én,
Hogy tetszik eme költemény?
Kacsints rám és csettints egy nagyot,
Ha felismerted, hogy manó vagyok.

Én egy csodás kastélyban élek,
Ahol mindig pezseg az élet.
Szeretem a pompát, cicomát.
Nagy vendégsereggel a jó lakomát.
A ruhám csillog, villog, ragyog,
Én a grófkisasszony vagyok

FARSANGI VERSEK: 4.A
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FARSANG A FELSŐ TAGOZATON
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2023. Február 10-én pénteken az óvodapedagógusok belső továbbképzés keretében a

"Veronika" zenei módszer még kevésbé ismert elemeivel, valamint a gyerekek mozgás

fejlesztését segítő "Mozgáskotta" eszközeivel ismerkedtek. Az itt szerzett ismereteket,

tapasztalatok a minden-napi fejlesztő tevékenységben használjuk.

VERONIKA MÓDSZER- TOVÁBBKÉPZÉS
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Február 13-án, hétfőn

tartottuk a jutalmazó

közgyűlést.

A kollégium félévi

tanulmányi átlaga: 4,46. A

kitűnő tanulókat

megjutalmaztuk.

79 tanuló ért el 4,51 feletti

átlagot.

Értékeltük a szobarendet is.

Kilenc szoba kapott

jutalmat.

JUTALMAZÓ KÖZGYŰLÉS A KOLLÉGIUMBAN



02.15.

FŐOLDAL

Kollégiumunk hagyománya volt a

minden évben megszervezett „Ki Mit

Tud?” .

A pandémia időszakában ez a

rendezvény az online térbe szorult. Ez az

új forma változást is hozott a program

megszervezésében. Az élőben

előadható produkciókat kiegészítették a

kézműves alkotások is. Így új néven

folytattuk a hagyományt akkor is, amikor

már személyesen találkozhatunk: a

kollégium lakói kincseiket tárták elénk:

zene, vers, próza, tánc, harcművészeti

bemutató és a kézműves alkotásokból

összeállított kiállításból állt össze a

program. Az ötfős zsűri díjazta és

értékelte a produkciókat. Jó hangulatú,

változatos délutánt töltöttünk együtt.

KINCSEINK VETÉLKEDŐ
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Vidám mulatsággal

búcsúztattuk a Farsangot

az óvoda minden

csoportjában. Majd

közösen megnéztük az

óvónénik bábelőadását és

egy fergeteges közös

tánccal zártuk a délelőttöt.

A Szívecske csoport

meglátogatta a mostani

elsősöket, ahol a régi ovis

társaikkal is találkozhattak.

FARSANG AZ OVIBAN
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A Református Kollégium ebben az évben is

megrendezte a Wass Albert szavalóversenyt.

Ezen négy kollégistánk vett részt:

Barkó Kincső, Pap Lilla, Szécsi Anna Réka és

Tóth Csenge.

Közülük Pap Lilla különdíjban részesült.

WASS ALBERT SZAVALÓVERSENY
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Február 19-én köszöntjük a

Zsuzsannákat. Ebből az

alkalomból mi is szeretettel

köszöntjük dr. Baán

Mihályné Zsuzsanna nénit,

Horváth Liza nagymamáját.

Hálásan köszönjük a kedves

ujjbábokat, amiket készített

az osztályunknak. Sokat

játszunk, mesélünk a vidám

kis figurákkal.

„Áldjon meg Téged az Úr

és őrizzen meg Tégedet!”

Minden jót kívánunk :

2.b osztály

KÖSZÖNTŐ
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Ebben a hónapban a farsanghoz, illetve a Húshagyó keddhez,

az angol hagyományok szerinti Pancake Day-hez

kapcsolódóan több nyelvi csoportban sütöttünk sok-sok

palacsintát a gyerekek örömére. Persze a nagy kedvenc a

Nutellás palacsinta maradt.

PANCAKE DAY



02.22.

FŐOLDAL

Hamvazószerdával meg-

kezdődött a nagyböjti

időszak. Óvodánkban

Dohány Zoltán atya beszélt

a gyerekeknek arról, hogy

nagyböjti utunkat járva jó

cselekedeteinkkel tudunk

majd mind közelebb kerülni

Jézushoz, s szívünkbe

fogadni Őt. Megszentelt

hamuval óvodásainkat és

a nevelőket is hamva-

zásban részesítette.

HAMVAZÓSZERDA AZ OVIBAN
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A nagyböjti időszakot

hagyományosan szentmi-

sével kezdtük, melyet

Berecz Tibor atya celebrált

a Székesegyházban. Az

első és második évfolyamo-

sokhoz Györfi B. Szabolcs

OSPPE atya jött az

Oratóriumba, ahol a diákok

családias szertartáson

vehettek részt.

HAMVAZÓSZERDA AZ ISKOLÁBAN
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Idén újra sikerült

megszervezni családi

hangversenyünket,

melyben gyerekek, szülők

és nagyszülők, vagy akár

több család is egyszerre

léphetett fel, fergeteges

műsort produkálva.

Köszönjük a családok

részvételét és a

zenetanárok felkészítő

munkáját!

CSALÁDI HANGVERSENY
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Tél végi teaházunkon a

zamatos turbolya és a

kurkuma teát kóstoltuk

meg. A turbolya a tavasz

frissességét, ánizsos zama-

tát, a kurkuma az

immunerősítést, melegítő

teaérzést hozta el.

Hangulatos foglalkozásun-

kon sok új információt

tudtunk meg a gyógy-

növények származásáról,

hatóanyagairól és felhasz-

nálásukról.

Szendvicskrémekre és

salátába is tettünk a

növényekből, hogy az

ízeket is megismerjük a

teaház végére.

TEAHÁZ A KOLLÉGIUMBAN
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VI. alkalommal rendezték meg a Baranyai szólótánc fesztivált

a hétvégén a Nagy Lajos Gimnázium Dísztermében.

Éles Alexander (4.a) lassan 5 éve táncol a Kozármislenyi

Józsa Gergely Néptánc Egyesületben. Kozármislenyi verbung

tánccal indultak, párja Kölbl Emma a Kozármislenyi

Janikovszky Éva Általános Iskola tanulója.

Mind a ketten Baranya kiváló kisgyermek táncosa díjat

vehettek át. Felkészítőjük: Nyemcsok Pál

BARANYAI SZÓLÓTÁNC FESZTIVÁL
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Az alsó tagozaton két

kedves kis tanítványunk

jutott be a megyei Zrínyi

Ilona megyei matematika

versenyre. Fischer Ádám

3.b osztályos, és Pótó Balázs

4.b osztályos tanulók.

A gyerekek izgatottan,

nagy lelkesedéssel vettek

részt a megmérettetésen.

Felkészítő tanáraik:

Benkovicsné Farkas Edith,

Lőrincné Bedő Anikó

MEGYEI ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA 
VERSENY
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A váci domonkos kripta kincsei

A váci domonkos kripta kincsei című kiállítás, a 18. századi

emberek életébe és halálába enged betekintést nyerni.

A Vác főterén álló domonkos templom kriptájának feltárására

1994–1995 között került sor. Az itt feltárt, mintegy 1800 tárgyat

tartalmazó lelet-együttes az eddigi legnagyobb és

legépebben fennmaradt magyarországi kriptatemetkezés,

amely európai, sőt világviszonylatban is jelentős.

https://www.youtube.com/watch?v=PmGUSxnejRQ

Memento Mori kalandfilm
Ez a különleges leletanyag a filmesek fantáziáját is

megmozgatta.

Az előzetes megtekintése is csak 12 éven felül ajánlott!

https://www.youtube.com/watch?v=a9fM9YTdjg8

Február 28-án mutatják be Budapesten, az Uránia Nemzeti

Filmszínházban a váci múmiákról szóló Memento Mori című

kalandfilmet, Kiss Stefán Mónika rendező-producer alkotását. A

váci Fehérek templomában talált 18. századi múmiák

történetét feldolgozó film főszerepében Trokán Nóra, Reviczky

Gábor és Kamarás Iván látható.

JPM NÉPRAJZI MÚZEUM LÁTOGATÁSA – 8.C

https://www.youtube.com/watch?v=PmGUSxnejRQ
https://www.youtube.com/watch?v=a9fM9YTdjg8
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A Zirci Ciszterci Apátság

támogatásával teljesen

megújult a CNK informatika

termének számítógép

parkja.

28 korszerű, új gép került

beszerelésre. A teljes

gépcsere közel 5,8 millió

forintba került. Az

informatika és a digitális

kultúra tantárgy

oktatásának kulcskérdése

a taneszközök minősége,

ezért is hálásan köszönjük

fenntartónknak ezt a

fantasztikus lehetőséget!

MEGÚJULT AZ INFORMATIKA TEREM
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2. ÉVFOLYAM - KERESZTÚT

Fotók

https://drive.google.com/drive/folders/1p3MuR8h65La1xUqcdyzF_RJ0pCj4enrR?usp=share_link
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IFJÚSÁGI HANGVERSENY

Az iskolaelőkészítő csoporttal ifjúsági hangversenyen vettünk részt, 

ahol a Bordó Sárkány Régizene Rend előadását tekintettük meg.
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TOVÁBBKÉPZÉS AZ ÓVODÁBAN

Borsos Zsófia a Zöld Híd Alapítványtól tartott továbbképzést az óvodában

a víz felhasználásáról.
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A 2.a osztály a „C” szárny második

emeletén játékos folyosói rendrakásra hívta

az 1.a-sokat.

A kicsik négy héten át gyűjtötték a

pontokat, amelyeket a cipők, a kabátok,

sapkák, sálak és egyebek rendben

tartásáért érdemeltek ki.

A pontszámok egy jutalomhoz vezettek:

pénteken pudingot főzünk és diafilmet

vetítünk a kicsiknek, amiért olyan

becsülettel dolgoztak a rend megtartásán!

Ui.: Bízunk benne, hogy a megváltozott kép

marad is és a hozzánk felérkező

látogatókat rendezett kép fogadja ezután

is!

GRATULÁLUNK, 1.A-sok!!!!

„REND A LELKE MINDENNEK”



Meghívó



MÁRCIUSI PROGRAMOK

01.-02. Személyes beszélgetések a leendő első 
osztályosokkal

06. Parnasszus desing - workshop - Tamási Dalma (18:00, 
106-os terem)

08. Nyílt nap az iskolában

08. Párkapcsolatok – Helstáb Ákos előadása a 
kollégiumban (18:00, 2. emeleti oratórium)

09. Filharmónia hangverseny a Kodály Központban (9:00)

13. Kokárdavarrás a kollégiumban (17:00, 108-as terem)

14. Március 15-i ünnepség

16. Kenguru Matematika Verseny

17. Szent Patrik nap a nyelveseknek

20. Apák napja (16:00-18:00)

20. Uzsalyné Dr. Pécsi Rita és Felföldi László püspök úr 
előadása (17:00, 2. emeleti oratórium)

FŐOLDAL

20. Víz Világnapja – vízkóstoló a kollégiumban (18:00, 
106-os terem)

21. Hangszerbemutatók (délelőtt, Zeneiskola)

21. Szavalóverseny (14:00, 2. emeleti oratórium)

21. Versenyre készülők koncertje (16:30, E203)

21. Családóra Nagy Péterrel (18:00, 106-os terem)

22. Egészségnap

23. Simonyi Helyesírási Verseny (14:00, Informatika terem)

23. Zeneiskolai tájékoztató szülői értekezlet a leendő első 
osztályosoknak (17:00, E203)

30. Húsvéti kézműves foglalkozás a fenntarthatóság 
jegyében (18:00, 106-os terem)



Helstáb Ákos (főszerkesztő)

Helstáb Edit (Lektor)

Nagy Henriette (Lektor)
Simon Benjamin (Fotók)

Széll Marcell (Videók)

Köszönjük a kollégák, szülők, diákok fotóit, videóit, 

írásait!

Lapzárta: 2023.02.28.

Szerkesztők

FŐOLDAL


