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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Az országos verseny megyei fordulójában nagyon 
szép eredményeket értek el iskolánk tanulói. A 
felsősök közül minden induló csapat bejutott a top 
10-be.

1. helyezett: 7.a csapata: Ekman Dóra, Leiner
Emma, Schoblocher Panna, Szabó Júlia
4. helyezett: 6.b csapata: Haszonics Réka, Sipos 
Hédi, Szalai Máté
5. helyezett: 7.b csapata: Egerszegi Hanna, Ollé 
Gergely, Szendrei Soma, Vass Luca
8. helyezett: 5.b csapata: Barna Rozália, Bencsik 
Bianka, Debreceni Kincső, Fritschi Borbála

Felkészítő tanáruk: Oszoli Borbála

17. helyezett: 4.b csapata: Fittler Judit, Nádudvary
Róza, Pécz Borbála, Sárkány Rita

Felkészítő tanáruk: Lőrincné Bedő Anikó

26. helyezett: 4.a csapata: Bálint Eszter, Czucz
András, König Betta

Felkészítő tanáruk: Illésné Székely Erzsébet

A nyertes csapat, akik november
25-én az országos írásbeli
döntőben vettek részt.

A felkészüléskor a csapat lelkesen
megalkotta a Nemzeti
dal átiratát is.

11.11.

FŐOLDAL



Hálaadás az angol 
csoportokban11.24.

Az angol tagozaton fontosnak tartjuk, hogy a tanulók

megismerkedjenek az angolszász hagyományokkal,

ünnepekkel.A 7.a osztály ötórás angolcsoportja igazán

megadta a módját a hálaadás megünneplésének.

Pulykafasírtot sütöttek, salátákat készítettek, s a

besötétített, gyertyafényes teremben egy összetartó,

vidám családként, ünneplőbe öltözve ülték körbe az

asztalt, végiggondolva és megbeszélve, hogy ki miért

hálás. A vacsora után még egy keringőre is volt idő és

lelkesedés... Köszönjük a szülőknek az anyagi

támogatást!

FŐOLDAL



Hálaadás – 5.a, 7.b11.24.

Iskolánkban az idei évben Hálaadás

alkalmából vidám, színes tollakkal

díszített papírpulykákat készítettünk

angol nyelvi csoportjainkkal. A

pulykatollakra különféle kedves, hálás

üzenetek kerültek. Volt pulykalakoma,

angol reggeli, színezők és filmnézés

november 24-én.

FŐOLDAL



11.25.
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Országos írásbeli döntő

A továbbjutó 7.a csapata az írásbeli 

döntőn 24. helyezést ért el az ország 81 

legjobb hetedikes csapatával 

versenyezve.

Csapattagok: Ekman Dóra, Leiner

Emma, Schoblocher Panna, Szabó Júlia

Felkészítő tanáruk: Oszoli Borbála

Gratulálunk a csapatnak!

FŐOLDAL



Laser Corner – 8.a11.25.

A 8.a osztály

novemberben

ellátogatott a pécsi Laser

Corner-be. A két órás

játék igazi közösségépítő

program volt, sok

mozgással, vidámsággal.

Másoknak is szeretettel

ajánljuk!

FŐOLDAL



Városi Futsal Diákolimpia11.30.

A 12 csapatos mezőnyben a 6. helyen végeztek iskolánk 7-8. osztályos tanulói.

A csapat tagjai:

Friedmann Máté 8.c,

Sárkány Sándor, Kislaki Péter, Kristóf Ábel 8.b

Balogh Ákos, Fükő Marcell 8.a

Kóbor Bendegúz, Jordán Péter 7.b

Szabó Simon, Szentgróti Benedek 7.a

Felkészítő tanár: Sinkó Zolzán
FŐOLDAL



Pályaorientáció a kollégiumban11.30.

FŐOLDAL



Adventi kézműves foglalkozás

12.01.

Borsós Zsófia, a Zöld-Híd Alapítvány

munkatársa tartott kézműves

foglalkozást a

kollégiumban, az adventi

készülődés jegyében. A szervezet

„Ép Bolygó-ép közösség-ép

Lélek” elnevezésű projektje

keretében valósult meg a program

a Kulturális és Innovációs

Minisztérium támogatásával. A

foglalkozáson a lányok bögréket

díszíthettek üvegfestékkel,

levendulás fürdősót keverhettek,

valamint papír díszeket és

ajándékkísérő kártyákat

készíthettek. A programon 25 fő vett

részt.
FŐOLDAL



Iskolakóstolgató

12.01.

FŐOLDAL A második iskolakóstolgató alkalmával a zeneiskola mutatkozott be



Látogatás a Zotter Csokoládégyárban12.02.

Kilencven diákunk vett részt ebben

az ausztriai utazásban, ahol

megismerkedhettünk a

csokoládégyártás rejtelmeivel.

Persze nem utolsó sorban

lehetőségünk volt megkóstolni azt a

rengeteg terméket, amiket a Zotter

Csokoládégyárban állítanak elő.

Kóstolhattunk csokoládébabot a

világ minden tájáról, ihattunk a

sokféle csokoládé-szökőkútból, vagy

forró csokoládékból, megkóstolhat-

tuk, hogy milyen ízű a 100%-os

csokoládé és milyen az, ha tejet,

cukrot, gyümölcsöt tesznek bele.

A látogatás után bejártuk a gyár

mellett kialakított farmot, ahol főleg

háziállatokat, de kengurukat is

láttunk.
FŐOLDAL



Adventi gyertyagyújtás a Nyolc Boldogság Közösség nővéreivel12.05.

Kollégiumunk advent második hetében közös gyertyagyújtásra gyűlt össze az I. emeleti

Oratóriumban. A meghitt szertartást a Nyolc Boldogság Közösség nővérei vezették.

A közös imádság után a nővérek kötetlen beszélgetést kezdeményeztek a lányokkal, ahol a

hivatásról, szolgálatukról és a pécsi alapításról esett szó.

FŐOLDAL



Mikulás az óvodában12.06.

December 6-án

nálunk járt a Mikulás,

sok kis ,,csínytevő"

manó kíséretében. A

gyerekek nagyon

élvezték az iskolások

mesejátékát. Öröm

volt látni a sok

csillogó gyermek

szemet.

FŐOLDAL



Mikulás műsor12.06.

Alsó tagozatos diákjaink az

oratóriumban vettek részt a kis

színjátszósok műsorán. A gyerekek

nagy örömére a végén még a

Mikulás is eljött hozzánk.

Köszönjük Marcsi néninek a

felkészítést!

FŐOLDAL



Mikulás Kupa12.06.

December 6-án ismét megrendeztük kollégiumunkban a hagyományos asztalitenisz

házibajnokságot, a Mikulás-kupát. A verseny elején gyorsan felállították a lányok a

pingpong-asztalt, egyik társuk a jegyzőkönyv vezetését vállalta el. Rendkívül családias

hangulatban zajlott a verseny, izgalmas eredmények születtek. Kellemesen töltötték az

estét a versenyzők és a nézők is.

FŐOLDAL



Mézeskalács falu12.06.

A szülők által készített remekművek a Joli néni Aulában lettek kiállítva

és Jeani néni és Ancsa néni ügyes keze által faluvá rendezgetve.
FŐOLDAL



Kiállítás látogatás az iskolában12.06.

Óvodásainkkal közösen

ellátogattunk iskolánk

által rendezett mézes-

kalácsfalu és rajz

kiállításra. A gyermekek

megcsodálhatták a

szép képeket, mézes-

kalácsházakat.

FŐOLDAL



Manó koncert

12.07.

December 7-én az alsósoknak

és 9-én az óvodásoknak

szerveztünk Manó koncertet,

melyen a legkisebbek

szerepeltek. Hallhattunk nagyon

sok Mikulásról szóló és karácsonyi

dalt. A szereplők közül többen

együtt is zenéltek. Nagyon jól

sikerült mindkét koncert!

Gratulálunk a fellépőknek!

FŐOLDAL



Adventi vásár az óvodában
12.07-

12.09

December 7-8-9-én Adventi karácsonyi vásárt

tartottunk óvodánk új közösségi termében, ahol

az óvónénik dadus nénik, és szülők által készített

kézműves tárgyakból lehetett vásárolni.
FŐOLDAL



Méhészet látogatás12.08.

Hetedik évfolyamosaink a Kosztolányi Dezső Céltársulás szervezésében vettek részt egy pályaorientációs programon,
ahol vendégfogadás várta az érkezőket, illetve interaktív előadást hallgattak meg helyi okleveles méhészmester
tapasztalatairól. Az előadás során hangsúlyos szerephez jutott a méhészet előnyeinek, a méhek a természetben
betöltött szerepének bemutatása, illetve az őstermelői tevékenységnek, a méhészeti gazdaság kiépítésének,
lehetőségeinek és módjainak az ismertetése. Az elhangzottak során a résztvevők megismerkedtek a méhészethez
kapcsolódó alapvető eszközökkel, felszerelésekkel, ruházattal, tájékoztatást kaptak a helyileg termelt mézek fajtái
felől és azok jellegzetességeiről, valamint lehetőségük nyílt a bemutatott mézek kóstolására is.
Következő állomásként egy másik helyi gazdálkodó szakember mutatta be a népi állattartás egy kevésbé
hagyományos és elterjedt fajtáját: a galambászattal és hegyvidéki juhtartás és gyapjúfeldolgozás sajátosságaival
ismerkedhettek meg a résztvevők. A programban méz- és gyümölcslé kóstoló is volt.

FŐOLDAL



Haraszti Krisztina előadása - El Camino
12.08

FŐOLDAL

„Akit keresel, az, aki keres” – volt a mottója Haraszti Krisztina előadásának, aki megosztotta

velünk több, mint 900 kilométeres utazásának élményeit.



Simply English koncert12.08.

Iskolánk angolos

tanulói december

8-án egy jó

hangulatú Simply

English karácsonyi

koncerten

vehettek részt a

közeli Művészetek

Házában, ahol

különféle népi

hangszereket is

kipróbálhattak.

FŐOLDAL



Adventi teaház12.08.

Adventi teaházunkban a boróka

és a kakaó immunerősítő hatását

ismertük meg.

A borókabogyókat megtörtük és

téli teát készítettünk belőle, amit a

babkrém falatokba is

belekevertünk.

Azt is megtudtuk, hogy a

kakaóport és a csokoládét csak

állagában különböztetjük meg, de

hatásukat tekintve azonosak. A

roboráló és energiapótló italhoz

egy finom csokis kalács szeletet

is kaptak a lányok.

FŐOLDAL



VI. Santa’s Cheer Cup Országos Cheerleading verseny
12.11.

A Veszprémben megrendezett VI. Santa’s

Cheer Cup Országos Cheerleading

versenyen öt versenyző képviselte

iskolánkat:

MPD kategóriában 2. Hely

Lónay Sarolta 2/A

Várnai Anna 2/C

YPT/s kategóriában 2. Hely

Belénessi Annabella 4/B

Várnai Réka 5/A

Gyurka Júlia 5/A

PEAC Cheerleading szakosztály

versenyzői

FŐOLDAL



Kollégiumi karácsony12.12.

2022. december 12-én, hétfőn 18 órakor a

második emeleti Oratóriumban gyűltek

össze a kollégisták nevelőikkel, hogy

advent harmadik hetében ünnepi

műsorral várják az ünnep közeledtét.

Az ünnepi műsoron Barkó Kincső

Reményik Sándor: Csendes csodák című

versét szavalta el, Szécsi Réka pedig

Fekete István: Rorate c. novelláját olvasta

fel. Közösen énekelt taize-i énekekkel

tettük meghitté az együttlétet. Végül

Mária életének képeivel illusztrált

képmeditációval zártuk a közös

ünneplést, melyet Caccini: Ave Maria c.

műve kísért a Libera kórus előadásában.

FŐOLDAL



Hagyományos faültetés az elsősökkel12.13.

Szerencsére az időjárás velünk volt és a gyerekek kedvükre lapátolhattak..

Eredmény: 1 db törött kislapát, néhány érdekes kő- lelet..."biztos dínócsont" :), sok mosoly,

némi pufikabátos szumózással a helyezkedés során, és...koszos cipőcskék.

Azért elégedetten nyugtáztuk, hogy legalább vizesek nem lettünk,habár néhányan

igazán rajta voltak az ügyön. Hálásak vagyunk a lehetőségért, köszönjük szépen, hogy

örökbefogadhattunk egy fát. Majd időnként meglátogatjuk.

FŐOLDAL



Karácsonyi kézműveskedés az óvodában
12.13.

12.14.

Hangulatos kézműveskedés

keretében készülődtünk a

családokkal az ünnepre.

FŐOLDAL



Adventi hangverseny12.15.

Az intézmény hagyományos adventi hangversenye a 

Nagy Lajos Gimnázium dísztermében került megrendezésre.
FŐOLDAL



Karácsonyi vásár
12.19. 

12.20.

A Szülői Munkaközösségnek hála idén is

megvalósult a karácsonyi vásár az „A” épület

folyosóján. Köszönjük a szülők

segítőkészségét, a sokféle vásárfiát!

FŐOLDAL



Rotary díjátadó ünnepség12.19.
Fotók

A pécsi Rotary Club 2014 óta támogatja

az adventi időszakban az iskolák egy-

egy tanulóját kis műsor keretében. A

Családok-éve kapcsán a CNK jelöltje

nem egy diák, hanem egy olyan család

lett, ahol mindhárom gyermek

kiemelkedő sportteljesítményével és

tanulmányi eredményével, valamint a

közösségben betöltött példamutató

tevékenységével érdemelte ki a díjat.

Sárkány Sándor, Sárkány Sára és Sárkány

Rita mit sem sejtve állt színpadra - szüleik

örömteli mosolyával kísérve.

A 2.a osztályosok Judit néni és Jeani néni

vezetésével gyönyörű adventi dalokat

énekeltek, furulyával és csengőkkel

kísérve. Marcsi néni felsős színjátszói

adventi szövegekkel, versekkel tették

széppé az ünnepséget.

Gratulálunk a Sárkány családnak és

várjuk a legkisebbet, Simikét is

iskolánkba!

FŐOLDAL

https://drive.google.com/drive/folders/1vKkz1HIK2MWy6Vc3RCybkKifSSOo8g15?usp=share_link


Óvodások a Széchenyi téren12.20.

Advent utolsó napjaiban

több csoport is kilátogatott a

Széchenyi térre az Adventi

vásárra, ahol

megcsodálhattuk a kiállított

istállóban a Szent családot és

a mindenki karácsonyfáját.

Voltak akik megkóstolták a

frissen sütött kürtöskalácsot is.

FŐOLDAL



A 4.a osztály 5 órás angolosai

karácsony előtti utolsó tanítási napon

hagyományos angol karácsonyi

énekeket énekelve köszöntötték

diáktársaikat, tanáraikat és a konyha

dolgozóit. Ezzel az angolszász

"Caroling" szokását elevenítették fel.

Caroling – 4.a12.21.

FŐOLDAL



Karácsonyi műsor – 4.a12.21.

FŐOLDAL



Szent Margit Bál

FŐOLDAL

Az SzM szülők nagy erőkkel szervezik a Szent Margit

bált, ami az év fénypontja, hisz ide kell a legtöbb

kreatív ötlet és dolgos kéz. 2023. január 21-én

szombaton este kerül sor az eseményre. Ez alkalommal

is mindent megteszünk azért, hogy pompásan terített

asztalok, hangulatos díszítés és remek zenekar, illetve

műsor szórakoztassanak valamennyiünket. Tombola

fogja feldobni az estét, ami mindig nagyon izgalmas.

Ne felejtsetek el időben jegyet vásárolni, és jelezni

kikkel szeretnétek egy asztalnál ülni.

Ha nem tudtok jönni támogató jegy vásárlásával

járuljatok hozzá a rendezvényhez. A befolyt összeg az

alapítványunkba kerül, és rászorulók megsegítésére és

a szakkörök, programok támogatására fordítjuk.

A bállal kapcsolatban szeretettel várjuk azoknak a

jelentkezését, akik szívesen segítenek a terem ki- és

bepakolásában (ez elég nagy munka) és nem mindig

győzzük szusszal. Főleg apukák és markos legények

segítségére számítunk. Jelentkezni itt lehet:

javor.judit@gmail.com.



Januári programok
9. Három királyok az óvodában

10. Családóra Nagy Péterrel a 
kollégiumban – 18:00, 106-os terem

11. Szülők Iskolája: Érzelmi intelligencia, 
haragkezelés, kritika – 17:00, 2. emeleti 
oratórium

12. Suli kóstolgató – 16:30

12. Fair Trade csokikóstoló a 
kollégiumban – 18:00, 106-os terem, 
Zöld Híd Alapítvány

16. Szívecske csoport hangversenyre 
megy a Kodály Központba

16. Osztályok féléves értékelése a felső 
tagozaton

17. Osztályok féléves értékelése az alsó 
tagzaton

17. Cselló házi hangverseny – 16:30, 
Díszterem

17. Családóra Nagy Péterrel – 18:00, 
106-os terem

18. Szent Margit nap az óvodában és 
az iskolában 

18. Szent Margitra emlékezünk a 
kollégiumban – Szent Margit élete 
képekben – 18:00, 106-os terem

21. Szent Margit Bál – 19:00, Nagy Lajos 
Gimnázium

23. A MAGYAR KULTÚRA HETE - Magyar 
népzenei bemutató a kollégiumban –
18:00, 2. emeleti oratórium

24. Félévzáró értekezlet - 16:00, 2. 
emeleti oratórium

24. Magyaros ételek a kollégiumban –
Társasjáték klub - Zöld-Híd Alapítvány, 
18:00, I. emeleti kuktabár és 106-os 
terem,.

25. Hagyományőrzés a sportban –
18:00, Tornaterem

26. Suli kóstolgató - 16:30

26. Magyarság vetélkedő a 
kollégiumban – 18:00, 106-os terem

FŐOLDAL



Helstáb Ákos (főszerkesztő)

Helstáb Edit (Lektor)

Mózes Endre (videók)
Nagy Henriette (Lektor)

Simon Benjamin (fotók)

Széll Marcell (videók)

Tamási Dalma (fotók, videók)

Köszönjük a kollégák, szülők, diákok fotóit, videóit, 

írásait!

Lapzárta: 2022.12.30.

Szerkesztők

FŐOLDAL


