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ÚJ HELYEN, MEGÚJULT TARTALOMMAL 
AZ ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT

Cikk

FŐOLDAL



OSZTÁLYOK VÉDŐSZENTJEI

FŐOLDAL



NÉPTÁNCTANULÁS AZ ÓVODÁBAN12.12.

FŐOLDAL

Közös táncoláson, mondókázáson és éneklésen

felül célunk a népi hagyományok, értékek

megőrzése, népszerűsítése. A gyerekek szívesen

játszanak, táncolnak, hisz a dalanyag életkori

sajátosságaikhoz van igazítva, mert a művészeti

tevékenység valamennyi korosztályt érinti a

kiscsoporttól kezdve egészen az iskolaelőkészítős

gyerekekig.

A foglalkozásokat a Misina Néptáncegyüttes és

Táncszínház egyik alapító tagja Kozmáné

Schneider Mónika tartja.



BIOLÓGIA ÓRA MÁSKÉPP
DR. MAGYARI BALÁZS ELŐADÁSA

12.13.

FŐOLDAL

2022. december 13-án meghívott vendégünk volt Dr.

Magyari Balázs hemodinamikus kardiológus, intenzív

terápiás szakorvos, aki a 8. évfolyamos diákoknak tartott

előadást a szívbetegségekről és a lehetséges

gyógymódokról. A vetítéssel, adatokkal gazdagon

illusztrált előadásban szó volt a szívbetegségek

kialakulásának okairól és a megelőzés lehetőségeiről. A

különböző gyógymódok – katéterezés, coronariatágítás,

szívbillentyűcsere és nyílt szívműtét – elvi magyarázatát

követően gyakorlati bemutatót is tartott a szívkatéterezés

módjáról, melynek során a diákok kézbe is vehették

az orvosi műszereket.

A bemutató befejezéseként elmagyarázta az újraélesztés

mikéntjét, majd egy modellen bemutatta a legfontosabb

fogásokat, arra bátorítva a diákokat, hogy ők is vegyenek

részt a gyakorlatban.

A diákoktól kapott visszajelzésekben kiemelt hangsúlyt

kapott – az érdekes és hasznos információkon túl – az

egészség megőrzésének jelentősége is.



3.C - DECEMBER12.14.

FŐOLDAL



MÉZESKALÁCS SÜTÉS
5A

12.15.

FŐOLDAL



KENYÉRSÜTÉS
HON- ÉS NÉPISMERET ÓRÁN

12.16.

FŐOLDAL

Az 5.a-s fiúk és lányok külön-külön sütöttek 

kenyeret Cili néni segítségével.



TEKÉZÉS – 5.A12.16.

FŐOLDAL



KORCSOLYÁZÁS – 5.A12.19.

FŐOLDAL

Több próbálkozás után az időjárás kegyes volt hozzánk, s vidám hangulatban nagyon jót koriztunk. Sok 

kisgyerek ekkor volt először koripályán, de nagyon rövid idő alatt megtanultak igazán ügyesen siklani.



DECEMBERI PROGRAMJAINK – 4.B

FŐOLDAL

Az osztály lelkesen és nagy

örömmel várta a decemberi

programokat. Teadélutánon

karácsonyi ajándékokat

készítettünk. Jártunk a

Székesegyházban Angyal-

lesen, ahol meglepetések és

tikok tárultak elénk.

Mindeközben nagyon

szorgalmasan és izgalommal

készültünk kis karácsonyi

műsorunkra, melyet a

szülőknek egy bensőséges

estén adtuk elő, mely egy

közös énekléssel, zenéléssel

zárult.



ISKOLAKÓSTOLGATÓ01.12.

FŐOLDAL

Leendő elsőseinknek Szabados Franciska tartott

foglalkozást, míg a szülők Nagy Péter előadását

hallgatták.



FAIR TRADE TERMÉKEK BEMUTATÓJA ÉS 
KÓSTOLÓJA A KOLLÉGIUMBAN

01.12.

FŐOLDAL

A fair trade, azaz méltányos vagy lelkiismeretes

kereskedelem célja, hogy azok a tőlünk távol élő

munkások, akiknek a segítségével kávé,

csokoládé, déli gyümölcs kerül asztalunkra, méltó

bérhez és megfelelő munkakörülményekhez

jussanak.

A Szent Margit kollégium lakói 2023.01.12-én a

méltányos kereskedelemmel kapcsolatos

bemutatón vehettek részt. A fair trade kvíz

megoldása után méltányos kereskedelemből

származó csokoládékat kóstolhattak.

A klubfoglalkozást a Zöld-Híd Alapítvány

valósította meg a szervezet „Ép Bolygó-ép

közösség-ép lélek” című IFJ-GY-22-A-0273 számú

projektje keretében.

A kvíz minden érdeklődő számára elérhető az

alábbi linken:

KVÍZ

https://view.genial.ly/63bffcd08eb2f70019e0fa65/interactive-content-fair-trade-kviz


OPERA KOMMANDÓ
OVISOK A KODÁLY KÖZPONTBAN

01.16.

FŐOLDAL

Január 16-án óvodánk iskolaelőkészítő

csoportjával a Kodály Központban jártunk,

ahol a budapesti Magyar Állami Operaház

művészei „Opera kommandó” néven

gyermekeknek tartottak zenés interaktív

előadást.



FILHARMÓNIA HANGVERSENY01.16.

FŐOLDAL



SZENT MARGIT NAP
ISKOLÁNK VÉDŐSZENTJE

01.18.

FŐOLDAL

Az első két órában változatos programokon vettek részt a diákok.

Többek között előadást hallhattak a gyerekek a szerzetesség

útjáról Apát úrtól. Szent Margit szolgáló szeretetének jegyében a

Karitász munkájáról meséltek az ott dolgozók. A zarándoklat és a

családok útjáról valamint a bűnmegelőzésről sok érdekes élményt

és információt kaptak. Lovagi tornán vehettek részt és a Ciszterci

Zarándokházat is meglátogatták. Közösségépítő játékokat

játszhattak, a Szociális Testvérek életét is megismerhették valamint

a Szent Egyed közösség szolgálatába nyertek bepillantást.

Atyákkal beszélgethettek a papok életéről és az Irgalmasok

templomába is eljutottak. Kézműves foglalkozás és könyvtári

időutazás is színesítette a nap programját a délután folyamán.

A következő program a megemlékezés volt iskolánk alapítójáról,

Joli néniről. A műsort az 5.b adta elő. Ezt követően Bernát apát úr

megszentelte az iskolát Vízkereszt ünnepének alkalmából, majd

az összes osztály a Székesegyházba vonult a szentmisére, ahol a

kórusok szépen énekeltek. Köszönjük a szervezőknek, vendég

előadóinknak!



SZENT MARGIT NAP
AZ ÓVODÁBAN

01.18.

FŐOLDAL

Fotók

https://drive.google.com/drive/folders/1fbp9C1A5QnZhalosVXw530UYKmkj99NP?usp=share_link


01.18.

FŐOLDAL

Kollégiumunk évről-évre megemlékezik az intézmény névadó szentjéről,

Árpád-házi Szent Margitról. A kollégium nevelőtestülete és a

diákönkormányzat tagjai bekapcsolódnak a délelőtti programokba, melyet

az általános iskola és óvoda szervez. Saját ünnepünk 2023. január 18-án

18 órakor zajlott a második emeleti Oratóriumban: „Szent Margit élete

képekben” címmel. A megemlékezés alapját „Boldog Margit legendája”

című kiadványból vett illusztrációk, és Ráskay Lea kódexből merített

idézetek adták, melyeket tanulóink felolvasásában hallhattunk. A szöveget

és képeket némi magyarázattal és zenei aláfestéssel egészítettük ki.

SZENT MARGIT NAP A KOLLÉGIUMBAN



FUVOLÁS
TANSZAKI KONCERT

01.19.

FŐOLDAL

Január 19-én délután a fuvolások tanszaki koncertet adtak iskolánk dísztermében. Andi néni

növendékei nagyon ügyesek voltak! Gratulálunk nekik!



NYELVÉSZ VERSENY01.20.

FŐOLDAL

Pénteken délután megrendezésre került iskolánkban a Bendegúz Gyermek - és Ifjúsági Akadémia által

meghirdetett nyelvÉSZ verseny iskolai fordulója. Harmadikos, negyedikes, ötödikes és hetedikes tanulók vettek

részt a megmérettetésen. Lelkesen, pici izgalommal fűszerezve oldották meg az érdekes, gondolkodtató

feladatokat. Az eredményről később kapunk visszajelzést.



SZENT MARGIT BÁL01.21.

FŐOLDAL

Hosszú kihagyás után idén végre újra

sikerült megszervezni a Nagy Lajos

Gimnázium dísztermében a

szülőkkel-tanárokkal közös Szent

Margit bált. A rendezvény

nyitótánccal kezdődött, majd Sinkó

Csongor és Gyurkó Kinga élő

zenéjére remek táncos este

bontakozott ki. A tanárok rövid

vicces műsorral is készültek. A batyus

bálon rengeteg finomság került elő

és a tombola is rendhagyó módon,

nagy sikerrel került megrendezésre.

Köszönjük a szülői munkaközösség

szervező munkáját!



MAGYAR KULTÚRA NAPJA A KOLLÉGIUMBAN
01.22.

FŐOLDAL

Fotók

Hagyomány a kollégiumban, hogy a magyar kultúra napja (január 22.) hetében a magyarsággal kapcsolatos

programokat szervezünk.

2023. január 23. Népzenei bemutató – Jánosi Emőke kollégistánk és barátnője, Anna a zenélés mellett azt is

elmesélték, hogy miért a népzene mellett tették le voksukat.

2023. január 24. Magyar konyha – Mákos guba készítése Ulka nénivel

https://drive.google.com/drive/folders/1uXDRpQP39HwfhQpXBeJuafioofwUa-Fd?usp=share_link


DANUBIA TALENTS
NEMZETKÖZI ZENEI VERSENY

01.23.

FŐOLDAL

Zeneiskolánk klarinétos tanulója,

Hornung Máté 3. helyezést ért el a

VII. Danubia Talents Nemzetközi

Zenei Versenyen. Felkészítő tanára

Széll Csaba, zongorán

közreműködött: Kanyar Adrienn.

Ezúton is gratulálunk!



TÁRSASJÁTÉK KLUB A KOLLÉGIUMBAN01.24.

FŐOLDAL

A Zöld-Híd Alapítvány

szervezésében társasjáték est volt

a kollégiumban. A lányok játék

közben fair trade teákat kóstoltak.



KORCSOLYÁZTUNK
2.A

01.26.

FŐOLDAL

Nagy örömünkre sok - sok tallért sikerült

megőriznünk januárban, így elmehettünk

korcsolyázni. Mindenki heti 10 tallérral

gazdálkodik, ezt kell jó magatartással, a

szabályok betartásával megőrizni. Hónap végén

közös programokra, különböző kiváltságokra

költhető a megmaradt tallér.

A nagy nap reggelén izgatottan gyülekeztünk az

iskolában. A korcsolyákat tartalmazó csomagokat

autóval szállította egy kedves apuka a

korcsolyapályához. Mi magunk buszra szálltunk és

kis séta után érkeztünk a helyszínre, ahol néhány

anyuka és apuka már várt minket. Segítségükkel

pillanatok alatt készen álltunk, hogy a pálya jegét

felszántsuk korcsolyáink élével.

Jókedvűen, nagy lendülettel érkeztünk a jégre. Tavaly óta rengeteget fejlődtek a gyerekek, többségük

magabiztosan rótta a köröket. Néhányan, a tanító nénikkel egyetemben, kicsit óvatosabbak voltak. Kis

segítséggel, bátorítással mindenki el merte engedni a palánkot. Az időjárás és félidőben a tízórai is a

kedvünkre való volt. Miután még egyszer visszatértünk a pályára, kellemesen elfáradva és éhesen indultunk

vissza az iskolába.

Hálásak vagyunk, hogy ilyen jó élményben lehetett részünk. Köszönjük a Szülőknek a sok segítséget!



AGYAGOZÁS (HELYETT)
KÉZMŰVES SZAKKÖR

01.28.

FŐOLDAL

Fotók

Az évek során, többször előfordult, hogy technikai okok miatt a kemencét rövidebb- hosszabb időre kénytelenek

voltunk mellőzni. Azonban eddig ilyen esetben ennyi lelkes gyermeket nem tapasztaltunk. Öröm nézni, hogy

mennyi kreatív, alkotni vágyó, újrahasznosítás jegyében gondolkodni tudó gyermekünk van. Büszkék vagyunk

rájuk! Készülnek a papírmerítéshez szükséges eszközök!

https://drive.google.com/drive/folders/1fbp9C1A5QnZhalosVXw530UYKmkj99NP?usp=share_link


SZÉPÍRÓ VERSENY01.30.

FŐOLDAL



FEBRUÁRI PROGRAMOK

01. HEGEDŰ HÁZI HANGVERSENY (16:30, E - DÍSZTEREM)

01. PÁRKAPCSOLATOK ELŐADÁS (18:00 KOLLÉGIUM)

03. BENDEGÚZ MATEMATIKA VERSENY (12:45, PINCEKLUB)

06. KORCSOLYA, 6.B (13:30, MŰJÉGPÁLYA)

06. KOLLÉGIUM CUKRÁSZDA 

09. ALSÓS FARSANG (10:00, LEŐWEY DÍSZTEREM)

09. FELSŐS FARSANG (14:30-17:30, LEŐWEY DÍSZTEREM)

10. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP AZ ÓVODÁBAN

10. FOGÁSZATI SZŰRÉS (1-7. ÓRA, NAGY LAJOS

GIMNÁZIUM)

13. NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN

14. CSALÁDÓRA NAGY PÉTERREL (18:00, KOLLÉGIUM 106)

15. KINCSEINK VETÉLKEDŐ (16:00, KOLLÉGIUM, 2. EM. 

ORATÓRIUM)

16. OVIS FARSANG

17. FOGÁSZATI SZŰRÉS (1-7. ÓRA, NAGY LAJOS

GIMNÁZIUM)

17. ÚSZÁS A 2. ÉVFOLYAMON

22. HAMVAZÓSZERDAI SZENTMISE (10:30, SZÉKESEGYHÁZ)

22. HAMVAZÓSZERDAI SZENTMISE A KOLLÉGISTÁKNAK 

(15:00, FERENCES TEMPLOM)

22. CSALÁDOK MUZSIKÁLNAK (17:00, 2. EM. ORATÓRIUM)

23. SULI KÓSTOLGATÓ A LEENDŐ OSZTÁLYFŐNÖKÖKKEL 

(16:30)

23. TEAHÁZ - VÉDELMEZŐ NÖVÉNYEINK  (18:00, 106-OS 

TEREM)

24. FOGÁSZATI SZŰRÉS (1-7. ÓRA, NAGY LAJOS

GIMNÁZIUM)

FŐOLDAL



Helstáb Ákos (főszerkesztő)

Helstáb Edit (Lektor)

Nagy Henriette (Lektor)

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

Lapzárta: 2023.01.30.

Szerkesztők

FŐOLDAL


