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Magyar népmese napja

" A mese örök. A mese pedig

azért örök, mert a közönsége is

örök. Amíg gyerekek vannak,

addig mese is lesz..."( Csukás

István )

A magyar népmese napjáról

óvodánkban is

megemlékeztünk.

Hagyományaink szerint az

óvodapedagógusok Benedek

Elek egyik meséjének

felolvasásával készültek. Az idei

évben diavetítés színesítette a

programot.

Szeptember 30.



Úszás foglalkozások az óvodásoknak
Október

Októbertől az iskolaelőkészítő

csoport úszás oktatáson vesz

részt a Hullám Fürdőben. A

vízben való mozgásba min-

denki lelkesen kapcsolódik

be.



Teremtésvédelmi kiállítás az óvodában

Október hónapban teremtésvédelem

témakörben saját fényképekkel szemléltetve

tablót készítettek az iskolaelőkészítő

csoportosok. Az elkészült munkákból kiállítást

rendeztünk a közösségi teremben, melyre

meghívtuk a szülőket, és a csoportokat.

Október



Lovaglás az óvodában

Az alapítvány hozzájárulásával óvodánkban

idén ősszel is több alkalommal lovagolhattak a

gyermekek.

Október



Kézműves szakkör a kollégiumban
Kéthetente mindig más-más

kézműves technikával alkotnak a

lányok valami szépet és izgalmasat,

kapcsolódva az aktuális évszakhoz,

ünnepkörhöz vagy eseményhez. A

szakkör amellett, hogy a kreatív

művészi önkifejezés, élményfeldol-

gozás, feszültséglevezetés, és önfe-

ledt, együttes alkotás terepe, a

közösségépítés, a környezeti nevelés

és a családi életre nevelés hatékony

eszköze is egyben, valamint a

szabadidő tartalmas eltöltésére is

mintát nyújt.

A szakkör vezetője: Paál Ágnes



Sütivásár

Október

Október hónapban 2 alka-

lommal szervezett a szülői

munkaközösség az óvo-

dánkban sütivásárt. Olyan

sikere volt a vásárnak, hogy

az iskolából osztályok kollé-

gák, szülők is szívesen

vásároltak a sok finomságból.

A befolyt összegből a gyer-

mekeknek élményeket, játék

eszközöket vásárlonánk. A

sütivásár novemberben és

tavasszal folytatódik, így mind

a 6 csoport szülei segítik a

program megvalósulását.



Zene világnapja, 

Állatok világnapja

Az "Állatok

világnapja" alkalmá-

ból ismét össze-

gyűltek óvodásaink

az új közösségi tér-

ben, ahol az iskolánk

zenetanárai és nö-

vendékei hangszereik

segítségével meg-

idézték a zenén

keresztül az egyes

állatokat. Nagyon

élvezetes, újszerű in-

teraktív program volt.

Köszönet érte minden

szervezőnek, előadó-

nak és résztvevőnek!

Október 4.



Átadták a kibővített és felújított Ciszterci 

Szent István Gimnáziumot

Megjelent cikkek az átadással kapcsolatban:
• http://zirciapatsag.hu/component/easyblog/entry/klebelsberg-kuno-iskolaja-atadtak-a-kibovitett-es-felujitott-ciszterci-szent-istvan-gimnaziumot-szekesfehervarott?Itemid=469
• https://www.ocist.hu/index.php?pg=news_1_77
• https://www.szekesfehervar.hu/a-falak-adnak-majd-teret-a-jovonek-elkeszult-a-ciszterci-szent-istvan-gimnazium-bovitese
• https://fmc.hu/2022/10/05/atadtak-a-ciszterci-szent-istvan-gimnazium-uj-tornacsarnokat-es-epuletszarnyat

Október 5.

https://www.ocist.hu/index.php?pg=news_1_77
https://www.szekesfehervar.hu/a-falak-adnak-majd-teret-a-jovonek-elkeszult-a-ciszterci-szent-istvan-gimnazium-bovitese
https://fmc.hu/2022/10/05/atadtak-a-ciszterci-szent-istvan-gimnazium-uj-tornacsarnokat-es-epuletszarnyat


Rózsafűzér imádság az óvodában

Október 6.-án rózsafüzér imádságra

hívtuk a családokat, nevelőket a

Zárda templomba. Örömmel éreztük,

hogy Mária velünk imádkozik, és

közbenjár a családokért.

Október 6.



Indul a Teremtésvédelmi Akciócsoport

Teremtésvédelmi Ügynököket keresünk, akik az intézmény területén látják el
feladatukat. A jelentkezők számozott jelvényt kapnak, amivel együtt
fogadalmat tesznek, hogy tevékenységük folyamán a szabályokat betartják. A
csaló ügynököket kizárjuk az Akciócsoportból.

Ügynökeink az elvégzett tevékenységeik alapján pontokat szereznek, amiket
egy füzetben vezetnek és melyek segítségével szinteket érhetnek el az alábbiak
szerint.

0-200 pont Ügynök

201-400

pont

Beépített

Ügynök

DÖK dicséret

401-600

pont

Titkos Ügynök Szaktanári dicséret

601-800

pont

Mester Ügynök Osztályfőnöki

dicséret

801-1000

pont

Szuper Ügynök Igazgatói dicséret

Legjobb ügynökeit az Akciócsoport év végén külön 
jutalomban részesíti, melyről a DÖK dönt.
A pontgyűjtés szabályai a következők:
Szemét összeszedése/ db 1 pont

Égve felejtett villany leoltása: 2 pont

Nyitva felejtett ablak becsukása: 2 pont

Nyitva felejtett csap elzárása: 3 pont

Szappan pazarlás megakadályozása: 5 pont

WC papír, vagy törlőkendő pazarlás megakadályozása: 5 pont

Padok lemosása:  5 pont

WC lehúzása mások után: 5 pont

Tiltott tevékenységek, rongálások jelentése: 5 pont

Osztálytakarítás: 10 pont

Október 10.



Ökokiállítás látogatás 

az óvodával az Árkádban

Ökokiállítás! Az iskolaelőkészítő csoporttal

részt vettünk egy környezetvédelmi interaktív

foglakozáson az Árkádban,

fenntarthatóság, szelektív hulladékgyűjtés

témakörben. A gyermekek új ismereteket

szerezve, pozitív élményekkel tértek vissza

óvodánkba.

Október 12.



Szülők iskolája – Média és memória

Október 12.

Amikre kerestük a választ:

Milyen (mellék)hatással vannak ránk az 

okoseszközeink?

Fejleszt, vagy rombol?

Milyen életkorban kezdjük el használtatni?

Hogyan működik a memória?

Hogyan segíthetjük a tanulást?



Biblia átadó mise az 5. évfolyamon

Október 12.

Hagyományosan az 5.

évfolyamosok kapták meg idén

a Szentírásokat, melyeket Kövesi

Ferenc atya szentelt meg. A

szentmisét a Zárdatemplomban

tartottuk az 5. és 6. évfolyamos

diákok részvételével.



Reformkonyha a kollégiumban
Október 19.

Hagyomány a kollégiumban, hogy

ősszel Reform ételbemutatót és

ételkóstolót tartunk.

Tóthné Lang Éva nevelőtanár beszélt a

legújabb táplálkozási ajánlásról

(OKOSTÁNYÉR), valamint a gyümölcsök,

zöldségfélék, gabonafélék, zsiradékok,

víz, a különféle vitaminok az emberi

szervezetre gyakorolt hatásáról.

Az egészséges ételeket a kollégium

nevelőtanárai készítették el.

A Zöld-Híd Alapítványnak köszönjük a

támogatást.



Otóber 23. ünnepség
Október 20.



Bábszínház
Óvodánk 3 csoportja,

halacska, alma és virág

csoport közösen

ellátogattak a Bóbita

bábszínházba. Az

izgalmakkal teli,

Torzonborz a rabló című

előadás megtekintése

óriási élmény volt a

gyermek számára.

Október 20.



Gitárnapok Október 20.-22.

Az október 20 és 22 között megrendezett Gitárnapokon zeneiskolánk több

tanulója megmérettette magát egyéni, illetve kamara produkciókban. A PTE Zeneművészeti

Intézete által szervezett eseményen egyházi és alapítványi fenntartású zeneiskolák tanulói

vehettek részt minősítő koncerten.

Kamarában Czucz András és Szakolczi Máté ezüst minősítést, Csák Ferenc és Németh Ábel

valamint iskolánk gitárzenekara aranyminősítést kapott.

(A zenekar tagjai: Bödőcs Viola, Dallmann Levente, Hegyi Miklós Benedek, Monori Emma, Pécz

Márton, Waldhauser Luca, Zsolnai Kornél Gergely). Hegyi Miklós Benedek, Zsolnai Kornél Gergely

és Bödőcs Viola szólóban is aranyminősítést szerzett.

Felkészítő tanáraik:

Majsai Levente és Nemes Gábor



Teaház a kollégiumban
Október 20.



Hospice rendezvényen vettünk részt
Október 21.

HOSCIPE MŰSOR: Kóborné Andocsi Jeanette és a 

2. osztályos balettkar - Tavasz című Etűd

Kátai Andrea és a 6. osztályos fuvolakórus Vuk 

dala

Iskolánk tanulói ismét színvonalas

és látványos produkcióval

kedveskedtek a nézőknek és

adtak egy kis pluszt a betegeket

ápoló hozzátartozóknak.



Rókaűzők második nekiFUTÁS
Október 22.

A pompás őszi Mecseken és

Zselicben olyan sebes

tempóval suhanó rókák

voltunk, hogy az első helyen

végeztünk, ugyanis senki

nem mert versenybe szállni

ellenünk.



Teddy maci kórház az óvodában
Október 24.

Orvostanhallgatók közreműködésével a

gyerekek játékos helyzetben ismerkedtek a

különböző orvosi eszközökkel, és a “műtét”

által a főbb belső szervekkel. Orvosi

szerepet vállalva gyógyították az otthonról

hozott macijukat.



Pécsi Rita előadása az intézményben

„Isten megteremtette az embert, saját

képmására, az Isten képmására

teremtette őt, férfinak és nőnek

teremtette őket.” (Teremtés 1,27)

Október 24.

Sokszor gondoljuk azt, hogy minden

tekintetben a génjeink határoznak meg

minket. Mintha eleve el lenne rendelve,

hogy mire vihetjük az életben.

Ennek ellenére minden kutatás arra utal,

hogy a nevelés és a döntéseink

határozzák meg, hogy mit hozunk ki a

génjeinkben rejlő lehetőségekből. Ma

már egy egész tudományterület

foglalkozik ezzel: az epigenetika.



Klímaváltozás továbbképzés
Október 25.

Október 25-én délután

a nevelőtestület klima-

változással kapcsola-

tos előadáson vett

részt. Előadó: Borsós

Zsófia a Zöldhíd

alapítványtól.



Őszi vásár

Október 25.-27.

Köszönjük a szülői munkaközösség és a 

családok munkáját!



Őszi mulatság
Október 26.



Nyílt nap

Nyílt napunkon leendő tanítóink, Lőrincné Bedő

Anikó és Széligné Rapcsák Tünde mutatkoztak be

és tartottak bemutatóórákat a szülőknek.

Október 27.



Elindult a „Pécsi Bicibusz” – CNK 

kezdeményezésre

Facebook csoportunkhoz 

lehet csatlakozni:

https://www.facebook.com/

groups/436305405242656

Október 28.

Első próba útvonalunk a Csülök bár

(1) – Uránváros (2) – Garay u. (3) –

CNK (4) vonalán valósult meg. Hatan

indultunk és az útközben csatlako-

zókkal végül 15-en lettünk. Novem-

berben folytatjuk.

Létrehoztunk egy Facebook

csoportot, ahol nyomon

lehet követni, hogy mikor és

honnan indulunk. Leg-

közelebb november 11.-én.

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


Novemberi 

programok

Óvoda

 1. Mindenszentek

 2. Tanítás nélküli munkanap

 3. Tanítás nélküli munkanap

 4. Tanítás nélküli munkanap

 11. Márton nap

 16. Hangoló bábelőadás

 18. Szent Erzsébet nap

 23. Szülői értekezlet a tanköteles 
tanulók szüleinek

 25. Tanítás nélküli munkanap, 
dolgozói lelki nap

Általános iskola

 1. Mindenszentek

 2. Tanítás nélküli munkanap

 3. Tanítás nélküli munkanap

 4. Tanítás nélküli munkanap

 7. -8. Kompetencia mérés 6.c

 8. Pályaválasztás foglalkozás 8.c

 12. Kórustábor

 16. Kompetencia mérés 4.a

 17. Kompetencia mérés 4.b

 18. Kompetencia mérés 4.c

 22. Kompetencia mérés 5.a

 23. Kompetencia mérés 5.b

 25. Tanítás nélküli munkanap, 
dolgozói lelki nap



Novemberi 

programok

Zeneiskola

 1. Mindenszentek

 2. Tanítás nélküli munkanap

 3. Tanítás nélküli munkanap

 4. Tanítás nélküli munkanap

 22. Növendékhangverseny 

Szent Cecília tiszteletére

 25. Tanítás nélküli munkanap, 

dolgozói lelki nap

Kollégium

 1. Mindenszentek

 2. Tanítás nélküli munkanap

 3. Tanítás nélküli munkanap

 4. Tanítás nélküli munkanap

 8. Családóra Nagy Péterrel (18 

óra)

 21. M. Assumptára emlékezünk 

templomlátogatás a Zárda 

templomban újaknak

 25. Dolgozói lelki nap

 30. Pályaorientáció Volt 

kollégistáinkkal beszélgetünk


