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10.05.

Tanári hangverseny

Zene világnapja
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Megemlékezés Mater Assumpta Joli néniről

10.28.
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Tökfesztivál

10.28.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon őszi színekbe öltöztek az iskola diákjai és

tanárai is. Ezen a napon játékos nyelvórákon vehettek részt a gyerekek. Sütőtökkel,

gesztenyével, dióval, mogyoróval játszhattak csapatjátékokat, hasonlókat, mint az angol

nyelvterületen élők ilyenkor szoktak. Voltak, akik együtt sütöttek finom almás süteményt. A

gyerekek mókás hangulatban hangolódhattak rá az őszi szünetre.
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11.02.
Városi asztalitenisz bajnokság

Asztalitenisz városi diákolimpián vettünk rész az őszi szünetben.

A 3,-4. korcsoportos fiú csapat 2. lett, pénteken részt vehet a Harkányban zajló

megyei versenyen.

Egyéniben Magai Benedek 8.c 2. Laki Ilona 1.hely és Érsek Hajnalka 3. hely 5.b osztályos

tanulók, szintén tovább jutottak a most pénteki Harkányban zajlómegyei versenyre.

Felkészítő tanár: Sinkó Zoltán

.
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11.7.-

11.9. Süti vásár az óvodában

November 7-8-9 között ismét sütivásárt tartottunk az oviban. A HALACSKA csoportos szülők

lelkes szervezésében finomabbnál-finomabb sütiket vásárolhattak az oviba érkezők.

Köszönjük az adományokat!
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11.10.
Iskolakóstolgató

FŐOLDAL

Örömmel fogadtuk a leendő első

osztályainkba jelentkezőket.

A szülők számára Helstáb Ákos tartott rövid

neveléssel kapcsolatos előadást a

könyvtárban, amíg a gyerekek játékos

foglalkozásokon vehettek részt a leendő

tanítónőkkel.



11.11.
Megyei asztalitenisz bajnokság

Fiú csapatunk első helyezett lett.

Továbbjutottak az országos döntőbe.

Felkészítő tanár: Sinkó Zoltán
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11.11.

Szent Márton nap az iskolában

Iskolánk nyolcadikos tanulói, Szent Márton

emlékének tiszteletére, meghívták az óvodai

nyelvi csoportokat egy kis műsorra.

Németországban nagy hagyománya van

ennek az ünnepnek, így a német órák

keretében mi is évről évre megemlékezünk

róla. Idén együtt ünnepeltünk egy kis óvodás

csapattal. A nagyok elénekeltek néhány ismert

dalt és előadták Szent Márton történetét.

Mindezt természetesen németül. A műsor

végén megvendégeltük a kicsiket

libamájpástétomos kenyérrel, és búcsúzóul

egy papírliba bábot kaptak a nagyoktól

ajándékba.

A műsort a Magyar Rádió Német Nemzetiségi

Stúdiója is felvette, az adás a következő link

alatt 10:23 perctől meghallgatható.

RÁDIÓMŰSOR
FŐOLDAL

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2022-11-15_10-00-00&enddate=2022-11-15_12-10-00&ch=mr4


11.11.

Szent Márton nap az óvodában

November 11-én este - az előző évekhez

képest megújult módon - ünnepeltünk

együtt a családokkal Szent Márton

püspök emléknapján. A gyerekek által

készített lámpásokkal a kezünkben

gyülekeztünk az óvoda udvarán, ahol

lelkes szülők részvételével

megelevenedett Szent Márton püspök

életének néhány fontos pillanata. A

szívecske csoport vezetésével

énekeltünk és táncoltunk a lámpásokkal,

majd a szülőkkel együtt óvodánkat

megkerülve, énekelve vonultunk. A

felvonulás után agapé várta a

családokat: libazsíros kenyér és meleg

tea. A pattogatott kukoricás

libafinomságokból 101.000 Ft

szülői támogató adomány gyűlt össze,

az óvoda udvar fejlesztésére. Köszönjük

a támogatást!
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11.14.

Megyei diákolimpia 

asztalitenisz egyéni

2.kcs. 

Laki Ilona 5.b 1. helyezett, 

Magai Nenedek 8.c 3. helyezett

Felkészítő tanár: Sinkó Zoltán

FŐOLDAL



11.15.
Osztály Mártonok

FŐOLDAL

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a segítőkész tanulóinknak

megköszönjük, hogy Szent Márton példáját követve észreveszik, azt,

ahol jót tehetnek.



11.16.

Hangoló az óvodában

November 16-án délelőtt hosszú kihagyás

után újra Nemes László - Hangoló előadása

örvendeztette meg az óvodás gyerekeket.

Az új közösségi tér remek hely a hasonló

rendezvények megtartására.
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11.16.

Kollégiumi szavalóverseny

„A művész az ő alkotó tevékenysége

nyomán az érzék feletti világgal, az

emberen túli valósággal, a titokkal

érintkezik. A hiteles művészet nem

kerülhet szembe – jelen esetünkben, mivel

versekről van szó – a költő erkölcsi

felelősségtudatával, így értékrendjével,

hitével.” (Sík Sándor)

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2022.

november 16-án, szerdán délután a

második emeleti Oratóriumban tarthattuk

„Istenes versek” szavalóversenyünket hat

másik városi kollégium részvételével. A

helyszín csak növelte a választott

költemények a hallgatóságra és a

szavalókra gyakorolt hatását. A zsűri

szakértelme, építő hozzászólása is emelte

a rendezvény színvonalát. A Nagy Lajos

Gimnázium „Leltár”zenekara pedig annak

az üzenetnek az erejét egészítette ki, amit

a terem atmoszférája és a költészet

közvetített minden jelenlévő számára.

Hét kollégistánk vett részt a versmondó versenyen.

Barkó Kincső Emese I. helyen végzett. 

Különdíjat kapott: Papp Lilla és Tóth Csenge
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11.17.

Várjáték a 2.a-ban A 2.a osztály egy hónapon át

dolgozott, tartott rendet és

gyűjtötte a pontokat. A jutalom

az a VÁRJÁTÉK-napunk volt,

amely sok meglepetést

tartogatott számunkra.

A királylányok és lovagok a

tanórák után táncoltak,

íjászkodtak, szablyával vívtak,

sötét pincében keresték a

lakat nyitásához szükséges

kódot…

Elfáradva, megéhezve tértünk

vissza a „palotánkba”, ahol

gyertyafény, terített asztal és

200 !!! palacsinta várt minket.

A szülők lelkes készülődése,

aktív részvétele, a gyerekek

jókedve, a közös tánc és a

csocsó megkoronázták a

napunkat.

KÖSZÖNJÜK 

MINDENKINEK!FŐOLDAL



11.17.

Interaktív helytörténeti vetélkedő
Kollégiumunk csapata részt vett a Református Kollégium által szervezett interaktív

helytörténeti vetélkedőn, melynek helyszíne a pécsi Bányászati Múzeum volt.

Az első részben a 45 perces előadás anyagából és a múzeumban látottakból egy

kérdéssorra kellett válaszolni, melyre 20 perc állt rendelkezésre.

A második részben pedig egy „rekultivációs” feladat megoldására került sor: Mit kezdenétek

a bezárt bányákkal? (ötlet és indoklás).

Kollégiumunk csapata I. helyen végzet

A csapat tagjai: Dobay Dalma, Goór Emília, Polczer Hanna
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11.19.

Túraszakkör

Túraszakkör napban, felhőben,

sárban, esőben.

Iskolánkban évek óta nagy

népszerűségnek örvend a

túraszakkör. Esetenként 30-50

kicsi és nagy, és még jópár

kutya tart velünk. Havonta

szervezünk kirándulásokat a

környező hegyekbe,

völgyekbe. A honlapon

megtalálható a következő túra,

amire szeretettel hívjuk a

természetbarátokat!
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11.22.

Szent Cecília koncert Szent Cecília szentként tisztelt szűz és vértanú, a tizennégy

segítőszent egyike. Neve egyike azon hét nőnek, aki a szentmise

római kánonjába bekerült. Szent Cecíliát tekintik a zene

védőszentjének, ez alkalomból Zeneiskolásaink ünnepi

hangversenyt adtak tiszteletére. A II. emeleti Oratórium méltó

helyszíne volt az igen színvonalas koncertnek, ahol a

kiemelkedően ügyes hangszeres növendékek mellett fellépett a

Szent Margit kórus és a Szülők-nevelők kórusa is. Gratulálunk

minden szereplőnek és felkészítőtanárnak!
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11.22.

Mater Assumptára emlékezünk
2022. január 22-én kollégistáinkkal Mater Assumptára, Joli nénire emlékeztünk.

A program keretében felfedeztük az intézmény épületének azon részeit, melyek még őrzik az eredeti

leánynevelő intézet és a Miasszonyunk kanonokrend működésének nyomait.

Megemlékező sétánkat a kriptában kezdtük, ahol Joli néni életéről hallhattak beszámolót, majd

imádság után a templomban folytattuk utunkat. Itt az épületről beszéltünk, és arról, hogy az egykori

intézmény milyen szerepet töltött be a kor leánynevelésében.

A program zárásaként a karzaton keresztül az Oratóriumba vonultunk, ahol a Miasszonyunk

kanonokrend alapításának történetéről és az egykori intézmény mindennapi életéről esett szó.
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November 23-án délelőtt a halacska, szívecske és

csengő csoport a Laci királyfi előadását tekintették meg a

Márkus színházban. A fordulatokkal, izgalmakkal teli

interaktív előadás, felejthetetlen élmény volt a

gyermekeknek.

11.23.

Márkus színház az óvodában
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Nov. 23-án az iskolába menő gyermekek szülei részére tartottunk szülői értekezletet,

iskolaérettség témában, melyre meghívtuk a leendő elsős tanítónéniket és az

intézmény fejlesztő pedagógusát is.

11.23.

Szülői értekezlet az óvodában
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11.23.

Látogatás az idősek otthonába

FŐOLDAL

Egy kis műsorral köszöntötték az idősek hónapja alkalmából a kozármislenyi Idősek

otthonának lakóit az 5.a osztályosok, valamint Szalai Szabolcs és König Vencel 1.

osztályos tanulók. Énekeltek, zenéltek, táncoltak és verset mondtak. Felkészítő tanáraik:

Szücs Anita és Kátai Andrea valamint a zenetanárok. Mózes Endre egy szép imával

mondott hálát az idősekért.



11.24.

XII. REFI röplabda teremkupa

A Pécsi Református Kollégium Internátusa idén is megrendezte a röplabda teremkupát.

Kollégiumonként egy vegyes csapattal lehetett jelentkezni a sportversenyre. Lányaink a

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium fiúkollégistáival együtt vettek részt ezen a

félnapos eseményen.

Csapatunk: II. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Pintér Noémi, Werner Viktória, Priskin Boglárka és a fiúk
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11.25.

Lelki nap Bíró László püspök atyával

FŐOLDAL

A családok éve és az adventre hangolódás jegyében telt az intézményi lelki

nap, ahol Bíró Laci atya lelki útravalót adott az ünnepre. Hálásak vagyunk

érte!



11.28.

Adventi gyertyagyújtás az óvodában

Advent van, a szeretet, béke, várakozás ideje.

Sok éves hagyományainkhoz híven idén is

megtartottuk az ünnepi adventi

gyertyagyújtásunkat, melyen Dohány Zoltán

atya meg is szentelte a csoportok koszorúit. A

karácsony előtti négy hét, a várakozás a

készülődés időszaka. Az adventi koszorú négy

gyertyája is ezt jelképezi, amelyeknek

vasárnaponkénti meggyújtása a növekvő fényt,

az ünnep közeledtét jelzik. Az adventi koszorú

formája Isten örökkévaló szeretetét jelképezi,

az örökzöld ágak a reményt és az életet, a

gyertyák pedig a

növekvő fényt, Jézus eljövetelének közeledtét.

A gyertyák színei is jelentőséggel bírnak,

hiszen a lila gyertyák a bűnbánat időszakát

jelképezik. Az óvodás gyermek ilyenkor még

jobbá, még kedvesebbé, még figyelmesebbé

szeretne válni. A rózsaszín gyertya az öröm

vasárnapja.

Áldott, békés, boldog adventi várakozást

kívánunk!
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11.28.

Koszorúszentelő mise
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11.05.

11.12.

11.19.

11.24.

Bővült a Bicibusz

Már négy útvonalon, több, mint harminc résztvevővel

vágtunk neki a reggeli közlekedésnek.

Köszönjük minden résztvevőnek a közös élményt!

FACEBOOK CSOPORT

FŐOLDAL

https://www.facebook.com/groups/436305405242656/permalink/450814463791750


z

Decemberi programok

 12.01. Mézeskalács készítés az alsó 

tagozaton

 12.01. Iskolakóstolgató a leendő 1. 

évfolyamnak

 12.01. Csokigyár látogatás a felső 

tagozaton

 12.01. Méhészet és ökofarm látogatás 

a 7. és 8. évfolyamosoknak

 12.01. Karácsonyi kreatív foglalkozás 

a kollégiumban (18:00)

 12.05. Mikulás teadélután a 4.c-ben

 12.05. Nyolc Boldogság közösség 

bemutatkozása a kollégiumban

 12.06. Mikulás Kupa

 12.06. Mikulás buli 3.b

 12.06. Mikulás műsor alsósoknak (2. 

emeleti oratórium 8:00-9:00)

 12.06. Mikulás délután (4.a)

 12.07. Bóbita Bábszinház, 3.b

 12.07. Manó koncertek (2. emeleti 

oratórium)

 12.08. Adventi program: fülelj, simíts 

(9:00 Székesegyház, Kincstár)

 12.08. El Camino Haraszti Krisztina 

előadása (2. emeleti oratórium)

 12.08. Adventi teaház a kollégiumban

 12.09. Manó koncert (11:00, 2. emeleti 

oratórium)
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 12.19. Karácsonyi műsor 3.b, 2.c

 12.19. Szereplés az idősek otthonában 

(Kozármisleny)

 12.19. Rotary díjátadó s Széchenyi 

téren

 12.20. Caroling’ éneklés, bábszínház, 

2.a, 3.c

 12.20. Teadélután 4.a

 12.20. Karácsonyi műsor 4.b

 12.21. Mozi (Apolló mozi, 10:00 1.b)

 12.21. Karácsonyi hírmondó 

(Színjátszó szakkör, 2. emeleti 

oratórium)

 12.21. Dolgozói karácsony (17:00 

Nagy Lajos Gimnázium)

Decemberi programok
 12.10. Túra szakkör

 12.12. Adventi gyertyagyújtás a 

kollégiumban (Klub)

 12.13. Lucázás (Néprajzi Múzeum, 3.b)

 12.13. Kézműves teadélután 

 12.13. Osztályműsor (2. emeleti 

oratórium)

 12.14. Karácsonyi műsor 1.b

 12.14. Patikamúzeumos óra 4.a

 12.15. Karácsonyi műsor 2.b

 12.15. Bábszínház 1.b

 12.15. Kézműves délután 4.a

 12.15. Adventi koncert (16:00 Nagy Lajos 

Gimnázium, díszterem)
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Helstáb Ákos (főszerkesztő)

Helstáb Edit (Lektor)

Nagy Henriette (Lektor)

Simon Benjamin (fotók)

Széll Marcell (videók)

Tamási Dalma (fotók, videók)

Köszönjük a kollégák, szülők, diákok fotóit, videóit, írásait!

Lapzárta: 2022.11.29.

Szerkesztők

FŐOLDAL


