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2019 nyara 

Július végén ismét Balatonfenyves-
alsón táboroztak iskolánk diákjai. 

Számtalan program gondoskodott a fe-
ledhetetlen élményekről: a kézműves 
foglalkozásokon a táborlakók hűtőmág-
neseket, batikolt pólókat készíthettek, 
gyöngyöt fűzhettek. 

 

A Markó Bori néni ve-
zette tanári kar kiegé-
szült az idősebb gimna-
zistákból álló ifis csa-
pattal, akik sokat segí-
tettek a versenyek lebo-
nyolításában, s gondos-
kodtak a felhőtlen jó-
kedvről is. 

A hetet  hangulatos tá-
bortűzzel zárták. 

 

 

 

 

 

 

 

Erejüket, ügyességüket pedig 
különböző sport- és egyéb 
vetélkedőkön mérhették ösz-
sze.  Az igazi strandidő lehe-
tővé tette, hogy naponta két-
szer is csobbanjanak a Bala-
ton vizében. 
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A balatonfenyvesi tábor képei 
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Szomorúan indult az idei szeptem-

ber, hiszen ismét elveszítettünk egy 

kedves kollégát, majd három évtize-

de iskolánkban tanító pedagógust. 

Rab Lászlótól, Laci bácsitól vettünk 

végső búcsút a tanév első napjai-

ban. 

Tanítványai így köszöntek el Tőle: 

 

„Laci bácsi azon kiváló tanárok egyike 

volt, aki mindig türelemmel és odafigye-

léssel közelített a diákok felé. Neki nem 

csak egyek voltunk a sok közül, hiszen pél-

dának okán nekem az utolsókig rendsze-

resen írt születésnapra, névnapra, de nem 

volt rest gratulálni az új munkahelyemhez 

sem. Biztos vagyok benne, hogy nem én 

vagyok az egyetlen, akit az érettségi után 

is figyelemmel kísért, érdekelt a sorsa. 

Nagyon szomorú vagyok, mert egy nagy-

szerű tanár és ember távozott. Nyugodjon 

békében Laci bácsi, sokunknak hiányozni 

fog!” 

„..egy fantasztikus ember hagyott itt min-

ket.” 

„Nagyon fog hiányozni... Remek ember és 

tanár volt. Imádtam a humorát!” 

Búcsú és fájdalom 
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Visszapillantó  

A 2019/2020-as tanév legemlékezetesebb  

történései 
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Visszapillantó 

Szeptember 

Tanévnyitó 

 

 

A kis első-

sök és...   

 

 

 

 

 

az ötödikes 

gimisek 
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Őszi kirándulások 

Ötödikeseink 

évnyitó kirán-

dulással kezd-

ték a szeptem-

bert. Jó alkalom 

volt ez számuk-

ra az ismerke-

désre, közös já-

tékra.  

 

 

A szeptemberi évnyitó túrán a 

lelkes kis csapat tagjai Jakab Ba-

lázs tanár úr vezetésével egé-

szen a Zsongorkőig kapaszkod-

tak, s onnan gyönyörködtek a 

naplementében. A visszafelé 

tartó utat — nagyon sejtelmes 

körülmények között — már sö-

tétben tették meg. 

 

 

 

 

 

A 6.b Orfűre kirándult, ahol 

kipróbálták a sárkányhajózást, 

megnézték a Malommúzeu-

mot, fölsétáltak a kilátóhoz. 
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Egészségnevelési és sportnap 

Szeptember  24-e valóban az egészség-

ről és a sportról szólt iskolánkban. 

Készültek táplálékpiramisok, sport-

autók zöldségből és gyümölcsből, 

sőt saláta- és répasünik is. 

 

 

 

 

 

Kicsik és nagyok változatos 

programokon vehettek részt: 

játékos sportversenyeken, 

elméleti kvízen, kreatív fog-

lalkozásokon. 
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Egészség és... 
 

 

 

 

 

 

 

Természetesen az 

egészséges ételek 

kóstolása sem ma-

radhatott el. 

 

 

 

 

 

     ...sport 
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ÖKO-sarok 

Élet fája – faültetési akció 

 
 
 
 

Őszi papírgyűjtés 

2019 októberében intézményünk—
immár hagyományosan—részt vett 
Pécs város „Élet fája” faültetési prog-
ramjában. 100 diákunk 160 db facse-
metét ültetett el Kertvárosban a Litt-
ke utcai zöld területen, illetve az Ai-
dinger utcai épületünk udvarán. Az 
eseményről a Pannon Tv is hírt adott. 

 

Kiskároly Zita tanárnő 
koordinálása mellett ok-
tóber közepén sikeresen 
lezajlott szokásos alsós 
és felsős papírgyűjté-
sünk. A program lebo-
nyolításában a 8.a-s fiúk 
segédkeztek. A konté-
ner ismét megtelt! Volt 
olyan  osztály, mely 
több mint 1 tonna pa-
pírhulladékot hozott. 

Visszapillantó 

Október 
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Október 16-án, a minden évben sorra 

kerülő pályaorientációs napon igen szé-

les programkínálatból válogathattak di-

ákjaink.  

 

Az alsós osztályokban lelkes szülők tar-

tottak ismertetőt saját szakmájukról. A 

kicsik nagy érdeklődéssel hallgatták és 

nézték a bemutatókat.  

 

Az 5-7. osztályosok játékos formában 

ismerkedtek a szakmákkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientációs nap 
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A nyolcadikosok a Fiatalok Európában 

című programon jártak.  

 

 

 

 

 

A nagygimnazisták az iskolai mellett vá-

rosi rendezvényeken is részt vettek.  

 

 

 

 

 

 

Külső helyszíneken ismerkedtek a ter-

mészettudományi, műszaki, művészeti, 

egészség-

ügyi, közgaz-

dasági és 

közbiztonsá-

gi szakmák-

hoz kapcso-

lódó tevé-

kenységek- 

kel.  

A foglalko-

zások megszervezéséhez a PTE Karrier-

irodájától kaptunk segítséget. 

Pályaorientációs nap 
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„Olykor a nép utcára réved-széled, fölkel, 

A lehetségesből valamit megragyogtat” 

                         /Petri György: Október/ 

 

 

 

 

Idén is színvonalas összeállítással emlé-

keztünk meg az 1956-os forradalomról. 

Az ünnepi műsort a 9.a osztály és az 

énekkar adta elő Kovács-Burján Gizella 

és Soós Bernadett tanárnők irányításá-

val. 

Nemzeti ünnepünk: október 23-a 
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Október 16-án rendezték meg a XIII. Fekete Ist-

ván nyomában természetismereti akadályver-

senyt. Iskolánkat három csapat képviselte a 7. és 

8. osztályból. Tanáruk: Jakab Balázs.  

 

 

 

A Kreatív Pécs kincskereső mobilapplikációs 

városismereti vetélkedőn a 10.b csapata a 

gimnazisták körében 2. helyezést ért el. Fel-

készítő tanáruk Szinder Nóra volt. 

 

 

 

Iskolánk kórusa Soós Bernadett tanárnő vezeté-

sével a Kodály Központban szerepelt a Gyerek-

hangok a Békéért című rendezvényen. Emlékül 

okleveleket, iskolánk pedig egy szép, színes fest-

ményt kapott a rendezvény szervezőitől.  

 

 

Tíz diákunk a 10. és 11. osztályból a Pécsi Tudományegyetem által megvalósított  

projekt keretében és finanszírozásában egyhetes tanulmányúton vett részt Angli-

ában. Az út célja: a nyelvtudás 

fejlesztése, a nyelvvizsga megala-

pozása volt. A projekt iskolai ko-

ordinátora: Tóth Éva tanárnő. 

A csoportot Puglics Éva igazgató-

helyettes kísérte el. 

Vetélkedők,  versenyek, fesztiválok, egyebek... 
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Csoportdinamikai kutatás 

2020. okt. 16-17-én  a PTE és az ELTE 

pályázatának keretein belül a 10.b osz-

tály részt vett egy kutatásban, melynek 

célja a csoportok közötti viszonyok mi-

benlétének megismerése és a gyakor-

latban alkalmazható módszerek fejlesz-

tése . 

Ez 

egy 

két-

napos tréningcsomag volt a diákok 

pszichológiai kompetenciájának fejlesz-

téséért, mely lépésről lépésre a követ-

kező területeket célozta meg:  

1. önbecsülés, önreflexió, önértékelés 

(hogyan bánjunk jobban magunkkal)  

2. empátia, mentalizáció, perspektíva-

felvétel (hogy jobban bánjunk egymás-

sal)  

3. csoportközi kapcsolatok fejlesztése, 

jól működő közösségek erősítése (hogy 

jobban éljünk együtt).  

Ez a két nap rendkívül tartalmasan telt. 

Nagyon jól éreztük magunkat, de jócs-

kán el is fáradtunk. Sokat játszottunk: 

kommunikációs, szituációs és drámajá-

tékokat; beszélgettünk, mindenki el-

mondhatta a véleményét; közös projek-

tet készítettünk. Mindig más csoportok-

ban dolgozva, másokkal kellett együtt-

működnünk. Sok komoly téma került 

elő, többek közt a bántalmazás.  A kuta-

tás eredményei később várhatóak. 

                                           /Szinder Nóra/ 
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„A szellemek utcája ez! 

S még néhány lépés benne s nemsokára vé-

konypénzű leszel magad is”  

                 /Füst Milán: Szellemek utcája/ 

 

 

 

 

Az októbert fergeteges Halloweeen-

bulival zártuk. Az 5. és 7.b osztály , va-

lamint az angoltanárok szervezőként 

mindent megtettek annak érdekében, 

hogy garantált le-

gyen a borzongás!  

 

 

 

 

IX. Országos Gyermek– és Diákparlament 

A borzongás ideje: HALLOWEEN 

2019. október 28

-án a Nemzetközi 

Gyermekmentő 

Szolgálat szervez-

te meg a IX. Or-

szágos Gyermek - 

és Diákparlamen-

tet, ahol iskolán-

kat 8.a, 9.b és 11.a osztályos tanulók 

képviselték. Az oktatási államtitkártól 

Homonnay 

Keve, 11.a 

osztályos ta-

nuló kérdez-

hetett az 

előrehozott 

érettségi vizsgák rendszerével kapcso-

latban. A program szervezője Moór 

Eszter irodavezető és Guzsvány Éva 

tanárnő volt. 
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November 8-a kétszeresen is nevezetes 

dátum volt az Árpád életében. Délelőtt 

ugyanis a Diákönkormányzat napja zaj-

lott érdekesebbnél érdekesebb progra-

mokkal, délután pedig megtartottuk 

hagyományos szecskaavatónkat. 

 

Visszapillantó 

November 

DÖK-nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkhoz tartozásunk újabb jelölője 

debütált ezen a napon: diákok, tanárok 

és technikai dolgozók örömmel viselték 

az intézményünk logójával díszített újra-

nyomott pó-

lókat. 
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A Diákönkormányzat napján idén sem unatkozhatott senki! Számtalan játék- és 

sportolási lehetőség közül választhattak diákjaink. 

Népszerűek voltak a  kvízjátékok, a csocsó, a pingpong, a vikingsakk, a többféle 

társasjáték és a filmnézés.  

Nem maradhatott el a hagyományos DÖK Kupáért folyó focibajnokság sem.  

A tanárok—diákok sportküzdelme minden évben népsze-

rű látványosság: idén röplabdában mérték össze erejüket 

a csapatok. A meccs a diákok győzelmét hozta.  

Az osztályok bemutatták árpádos pólóikat, ezzel verse-

nyeztek is az iskolán kívüli prog-

ramokkal eltölthető napért.   

Bizonyára sokak számára emléke-

zetes marad ez a rendezvény! 

Köszönet illeti a frappáns szerve-

zésért a DÖK-

képviselőket 

és patronáló 

tanárukat, 

Györei Kingát.  

A DÖK-nap programjai  
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A szecskaavató fontos esemény egy di-

ák életében. Főleg, ha árpádos.  

A tanulók ebben az évben is lelkesen 

készültek erre az eseményre. Az ötödi-

keseket november második hetében ke-

ményen megdolgoztattuk: ám nagysze-

rűen bírták a kiképzést.  

A hét kezdetén a gyerekeknek beöltözve 

kellett iskolába jönniük. Az egyik nap 

strandruhában, a másik nap pedig törpé-

nek öltözve érkeztek reggel.  

 

 

 

 

 

 

A folyosókat a szünetekben a nyolcadi-

kosok járták, és míg páran a jegyeket 

árulták, a többiek ellenőrizték, minden 

szecska 

megfe-

lelően 

van-e 

felöl-

tözve. 

Ötletes 

megol-

dások születtek, a harisnyára húzott rö-

vidnadrág, a napszemüveg, a kékre má-

zolt arc, valamint a törpesapka remekül 

kimerítette a feladatot. 

 

Az igazi beavatásra azonban pénteken 

került sor. Az ötödikesek először az osz-

tályukkal mu-

tatkoztak be. 

A nézők mind 

a táncos-

énekes pro-

dukciókon, 

mind az előa-

dott dalokon, jeleneteken jót derültek. A 

bemutatkozás fénypontja az volt, ami-

kor az 5.c osztály évfolyamtársaikat is 

bevonva jókedvű táncos mulatságot va-

rázsolt a színpadra.  

Később a diákoknak a felsőbb évesek 

által szervezett ügyességi versenyeken 

kellett részt venniük. Miután végigmen-

tek az akadály-

pályán, és ki-

rakták az olim-

piai öt karikát, 

a lufiborotvá-

lás és az 

evőverseny 

már meg se kottyant nekik.  

A szecskaavató az eskü elmondásával 

zárult. Az ötödikeseknek egymásba ka-

rolva, egy nyolcadikos tanuló után kel-

lett ismételni az esküt, amit így lettetek, 

s ezáltal hivatalosan is az Árpád teljes 

jogú tanulóivá váltak.  

                       /Lakatos Enikő 8.a/ 

 

Szecskaavató  
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 A szecskaavató versekben és képekben 

Részletek az 5.b osztály bemutatkozó   

és nyolcadikosokat dicsérő verseiből 

Szecskavers 

„Minden órát szeretünk,  

még akkor is, ha szenvedünk... 

„Magánhangzó? Mássalhangzó?” 

„Nem tudod, mi a kommunikáció?!”... 

...Kérdezik a családban, 

mi újság az Árpádban? 

Mondjuk nekik vidáman,  

megszoktuk már mindnyájan, 

hogy melyik órát hol tartják, 

és nem kavargunk a folyosón át. 

„Hát a tági mire jó? 

Mit tanulsz ott, kistesó?”... 

...A természet nagyszerű,  

érdekes és egyszerű!... 

...Kedvenceink a szünetek, 

hol sok a móka, őrület... 

...Hát még az osztálybuli!  

Ott gyorsan elfogy minden na-

si!... 

...Óbánya és varázsóra, bulihegyek, múzeum, 

mind olyan programok, amit az osztály meg 

nem un!... 

...Vár ránk még egy angol koncert, lovaglás és 

mozizás, 

csak arra kell vigyáznunk, hogy menjen még a 

tanulás. 

 

 

 

(EGYÜTT) Az 5. b mi vagyunk, 

olykor-olykor kivagyunk; 

futkosunk és mókázunk, 

örülünk, hogy ide járunk!” 
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Ilyenek a nyolcadikosok… 
 
Szavam kevés  
 
„Lélegzetünk eláll, kedves nyolcadikosok, 
midőn ódákat kell zengenünk rólatok. 
Szavam kevés, hogy elmondjam, 
Mily csodálatos vagy, nyolcadikos évfolyam! 
Az életünket megtagadjuk,  
és a szívünket Nektek adjuk. 
Szívünkből szól hát most dicsőítő énekünk, 
Titeket méltat piciny kis seregünk. 
Közelségetek oly jó nekünk, 
Maradjatok továbbra is velünk! 
Hódolunk mi Nektek, ó Fények,  
mert nekünk ti vagytok az igazi példaképek! 
Felnézünk Rátok, mert ti vagytok a sztárok, 
kiknek fontosak a szabályok. 
Ó, ti Bálványok! 
Felsorolni mindenkit az túl sok, 
Ezért csak azt kérjük, hogy pontunk legyen jó 
sok! 
Büszkén nézünk Rátok, még akkor is, ha túl 
nagy a szátok,  
Higgyétek el, van utánpótlástok. 
Emlékezni fogunk Rátok, nagy fiúk és lányok, 
mert mi tudjuk, hogy kik itt a sztárok! 
Lélegzetünk eláll, kedves nyolcadikosok, 
midőn ódákat kell zengenünk rólatok...” 

A szecskaavató versekben és képekben 
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Az őszi események sorában és gimnáziu-
munk  egész életében  minden évben ne-
vezetes és nagyon várt esemény a tizen-
kettedikesek szalagavatója.  Idén dr. Mol-
nár Mária tanárnő intézett igazán szívhez 
szóló beszédet a végzősökhöz. A tizen-
egyedikesek ünnepi összeállítása is mara-
dandó emlék lesz számunkra. A műsor fe-
lelőse Andok Zsuzsa tanárnő volt. 

 

 

 

Szalagavató 



25  

 
Részletek dr. Molnár Mária tanárnő szalag-

avatós beszédéből 

 

„A gyermekemlék tán mosolyra kelt, de meg-

nyugszunk benne; szép volt s letelt.” Arany 

László sorai a gyermekkor végére, a felnőtt-

korra irányítják figyelmünket. Azt szokták 

mondani, hogy a szalagavató beavatás a fel-

nőttek világába. A sorokban azonban ott rejtő-

zik a gyermekkor szépsége, a mosolyt keltő, 

kedves pillanatok emléke is. Ma még ezekre a 

bájos, vidám percekre szeretnénk emlékezni... 

Kedves Lányok és Fiúk, ma megkapjátok éle-

tetek 2. szalagját.  

18-19 évvel ezelőtt szüleiteknek boldogság 

volt pici csuklótokon meglátni az első apró 

szalagocskát. Ez a szüleitek számára volt egy 

jelzés arra, hogy innen kezdve nekik kell vi-

gyázniuk rátok, törődni veletek, felelősséget 

vállalni értetek. Eltelt 18 vagy 19 év.  

Most megkapjátok a második szalagot. Ez a 

szalag a külvilág számára azt jelzi, hogy matu-

randusok vagytok, de számotokra egy sokrétű 

szimbólum. Elsősorban arra utal, hogy már 

nem a szüleitek, hanem ti magatok vagytok 

felelősek saját magatokért, hogy beléptek a 

felnőttkorba. 

Amikor 8 vagy 12 évvel ezelőtt átléptétek is-

kolánk, az Árpád Fejedelem Gimnázium kü-

szöbét, gyerekkorotokat ajándékoztátok ne-

künk. A szemünk előtt cseperedtetek szertelen 

gyermekekből ifjakká. Eljutottatok ifjúkorotok  

legnehezebb szakaszába, amikor megismerhet 

tétek önmagatokat, vágyaitokat, korlátaitokat, 

tehetségeteket.  

Megtanultátok, hogy kik vagytok, honnan jöt-

tetek és hová 

tartotok… 

Tanáraitok 

igyekeztek 

olyan embere-

ket nevelni, 

akik számára a tudás, a becsület, a tisztesség 

az igazi érték… 

Ezt a szalagot közösen kapjátok meg most  

osztálytársaitokkal, mintegy jelezve, hogy 

együtt értetek el idáig, együtt tettétek sikeressé 

és széppé a nálunk eltöltött éveket. Mert a sza-

lag bizony egy közös pont is, egy szoros ka-

pocs, amely nemcsak egymással köt össze 

benneteket, hanem összefűz majd az iskola 

egykori diákjaival is...  

De ne feledjétek! Szalagot hordani bátorság is: 

hamarosan ismeretlen utakra léptek majd, 

nagy reményekkel. 

A jövőre nézve kívánom nektek, hogy legye-

nek élvezetesek a még itt eltöltendő tanítási 

napok, hogy legyen időtök felfedezni az élet 

apró örömeiben rejlő szépséget, hogy mindig 

legyenek mellettetek barátok, hű társak – nem-

csak a sikereitek, hanem a kudarcok idején is! 

Kívánom továbbá, hogy szüleitek, barátaitok, 

hozzátartozóitok ugyanilyen büszkén nézhes-

senek rátok, amikor az élet színpadán egy sze-

replés előtt álltok, mint ahogy teszik ezt a mai 

este folyamán. 

William Blake sorait hoztam el nektek: „Egy 

homokszemben lásd meg a világot,/ Egy vad-

virágban a fénylő eget,/ Egy órában az örökké-

valóságot,/ S tartsd tenyeredben a végtelent!” 

Intelem a Végzősökhöz 
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2019. november 23-a különleges nap 

volt számunkra. Erre a szombatra esett ugyan-

is osztályunk szalagavató ünnepélye. Mint 

minden végzős életében, úgy a miénkben is 

emlékezetes, különleges esemény volt ez. Szá-

momra azért bírt kivételes jelentőséggel, mert 

a bál nyitótáncát jómagam koreografáltam és 

tanítottam be diáktársaimnak. Igazán nagy 

örömmel és megkönnyebbüléssel töltött el, 

hogy a döntő pillanatban mindnyájan egyszer-

re elbűvölően és elegánsan mutattuk be a ke-

ringőt, amire annyit készültünk. Sok-sok pró-

bálkozás, ügyetlenkedés, egymás lábára lépés, 

ugyanakkor feledhetetlen nevetések is kísér-

ték a 

felké-

szülési 

folyama-

tot, amit 

együtt 

végez-

tünk. A 

rengeteg táncpróba ugyan megterhelő volt, 

de én és diáktársaim is meghatottan álltunk a 

színpadon a kész eredménnyel aznap este.     

A tánc mellett a szalagtűző ünnepség is örök 

emlék marad számunkra, főleg a tizenegyedi-

kesek búcsúműsorának és videóösszeállításá-

nak köszönhetően. Összességében annyit 

mindenképpen megállapíthatunk, hogy – bár 

a szalagavató sokszor fizikailag és pszichésen 

is nagy teher a diákok számára, mégis – ki-

hagyhatatlan, egyszeri és emlékezetes ese-

mény az életben.  

/Kispap Beatrix 12.b/ 

A szalagavató — végzős szemmel 
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 ÖKO-sarok 

Üzemlátogatás  

Pedagógusaink közül többen is kíváncsi-
ak voltak a Kökényi Hulladékkezelő Köz-
pontra—belülről is! 

„Ne vásárolj semmit” nap 
A november utolsó péntekére eső jeles 
napra Kiskároly Zita tanárnő diákjaival 
készített és helyezett ki a folyosókra fi-
gyelemfelhívó plakátokat. A „Ne vásá-
rolj semmit nap” jelképes tiltakozás a 
túlfogyasztás ellen: míg túl sok időt töl-
tünk vásárolgatással, az élet egyéb, fon-
tos dolgaira kevesebb időt fordítunk.  

 

 
 
 
 

 
 
 

"Szemléletvált(oz)ással a klíma-
változásról, avagy (nap)ellenző 
nélkül a fenntarthatóságról"  
címmel Rácz Etelka tanárnő tartott elő-
adást az Őszi Pedagógiai Napokon. 

 
 
 
 
 
 

 

LÉPJ! - Légy Pécs Jövője! 

Az idei tanévben is folytatódott részvé-
telünk az Ökováros Ökorégió Alapítvány 
által működtetett környezeti nevelési 
programban. Idén elsős, másodikos és 
harmadikos osztályaink vettek részt a 
tanév során a fenntarthatósággal kap-
csolatos interaktív foglalkozásokon. 
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 Segíteni jó!—Karitatív akcióink novemberben 

A Mosolymanó Egyesület november 9- 

én jótékonysági sütivásárt tartott két 

beteg gyermek, Lencsi és Ákos támoga-

tására. Az akcióba bekapcsolódott 9.b 

osztályunk is. A képen Nagy András, az 

osztály tanulója egész napos munkájá-

val segí-

tette a vál-

lalkozás 

sikerét.  

 

 

 

 

 

 

 

„Madaraknak madáretetőt!” - Erdélyi 

Levente (7.a) és Lengyel Koppány (8.b) 

jóvoltából segítettünk a télre készülő kis 

szárnyasoknak is. 

 

 

 

 

 

 

 

Két érdekes, színvonalas továbbképzé-

sen is részt vehetett a tantestület a hó-

nap folyamán: Steigervald Krisztián, ge-

nerációkutató osztotta meg velünk leg-

újabb kutatási eredményeit a nemze-

dékek együttélésének problémáiról, 

illetve dr. Molnár Mária kolléganőnk 

nyelvészeti témájú interaktív előadását 

hallgathattuk meg.  
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„December döcögve sántít rögről rögre, 

megvénült, elfáradt, mint a repedt bögre. 

Tarisznyája mélyén vakáció, ünnep, 

sok-sok szép ajándék - jut mindegyikünknek." 

/Simon Emil: Hónapok/ 

  

 

A december ismét—ahogy minden év-

ben—az ünnepvárás és a jótékonyság 

jegyében telt. 

 

December 6-án ellátogatott hozzánk a 

Mikulás, s néhány kedves szóval és sza-

loncukorral köszöntötte az iskola min-

den tagját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszapillantó  

December 
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A szombati munkanapot (dec.14.) hasznos és szórakoztató tevékenységgel töl-

tötték osztályaink. A projektnap keretében karácsonyi díszbe öltöztették termei-

ket. Szebbnél szebb ajándékkísérő kártyák, ajtó– és asztaldíszek, valamint  egyéb 

apró ajándéktárgyak készültek az ünnep jegyében. 

Karácsonyi projektnap 
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„Egy tábla csokival a beteg gyermeke-

kért”  

A Remény  a Leukémiás Gyermekekért 

Alapítvány által meghirdetett jótékony-

sági csokigyűjtésbe mi is bekapcsolód-

tunk, s december 10-én az összegyűlt 

édességeket átadtuk az alapítvány kép-

viselőjének. Reméljük, ajándékaink 

megédesítették a beteg gyermekek 

mindennapjait! 

Az akció koordinálását Pap Noémi ta-

nárnő vállalta fel. 

Cipősdoboz akció 

A Baptista Szeretetszolgálat felhívására 

idén is sokan gyűjtötték 

az ajándékokkal teli ci-

pősdobozokat, ezzel is-

meretlenül is örömet 

szereztek nehéz sorsú 

gyermekeknek.  Az ak-

ciót Kata Viktória szer-

vezte. 

 

 

 

 

 

 

 

Segíteni jó!—Karitatív akcióink decemberben 
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 Ízelítő decemberi programjainkból 

Felsorolni is nehéz, milyen változatos 

közösségi élményekben bővelkedett a 

december. Volt itt: 

 

Luca-napi 

zsibvásár; 

 

 

 

vendégül 

láttuk az 

Anikó ut-

cai oviso-

kat; 

 

a Néprajzi 

múzeum 

foglalko-

zásain jár-

tak a má-

sodikosok; 

 

 

 

hódol-

tunk a 

téli spor-

toknak; 

 

 

 

meséket hall-

gattunk a Nép-

meseponton; 

 

 

megnéz-

tük a Cella 

Septicho-

rát; 

 

adventi vásári forgatagban jártunk 

           Pécsett                                  Budapesten                                Zágrábban 
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Királyok zenéi 

December 9-én a Kodály Központ hívta 

érdekes koncertre a pécsi iskolásokat. 

Az uralkodók udvarának zenéiből kap-

tak ízelítőt a jelenlévő tanulók. 

A program szervezője Soós Bernadett 

tanárnő volt. 

 

Tiszán innen, Dunán túl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak Soós tanárnő irányításával 

szerepeltek sikeresen  a megyei népdal-

éneklési versenyen iskolánk tanulói. 

 

 

Zenés december 

Karácsonyi koncert 

A téli szünet előtti utolsó napon hagyo-

mányos ünnepi műsort adtak a kórusa-

ink. A koncertet szólisták, hangszeres 

fellépők, valamint humoros jelenet szí-

nesítette—ezzel hangolt mindannyiun-

kat a 

közel-

gő ün-

nepre. 
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Sulirádió 

 

Árpád News 

December utolsó ta-

nítási napján kézbe 

vehették diákjaink a 

suliújság első számát, 

melyet a hatodik év-

folyam médiaszakkö-

rösei készítettek: Bi-

bity Bende, Mándi 

Marci, Suvák Milán, 

Szegedi Alex és Várko-

nyi Bálint. 

 

Tanári kórus 

Az Árpád pedagógusai karácsonyi da-

lokból összeállított videóval kívántak 

szép ünnepet mindenkinek, mely az  

 

December utolsó he-

tében elhangzott  

a sulirádió első adása, 

melynek készítői a 

médiaszakkör felsős 

gimisei voltak: Nagy 

András, Sajnovics An-

na, Tóth Tamara, Var-

ga Orsolya (9.b) és 

Homonnay Keve 

(11.a). 

A szakköröket Németh Judit tanárnő 

irányította. 

 

 

alábbi linken meghallgatható: 

https://www.facebook.com/arpad.pecs/

videos/1361207437374629/ 

Ünnepi ajándékok 

https://www.facebook.com/arpad.pecs/videos/1361207437374629/
https://www.facebook.com/arpad.pecs/videos/1361207437374629/
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2020 

Visszapillantó 

Január 
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Hogy jobban megismerhessék intéz-

ményünket, a ben-

ne folyó tevékeny-

ségeket, profilun-

kat, minden évben 

iskolanyitogató 

foglalkozásokat, 

illetve nyílt napo-

kat tartunk a leen-

dő elsősöknek és a 

majdani ötödikes gimnazistáknak. Ja-

nuár közepén minden érdeklődő be-

tekinthetett iskolánk mindennapjai-

ba. A program februárban folytató-

dott. 

 

Iskolanyitogatók, nyílt napok 
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A Himnusz születésnapját 

(jan. 22.) immár sokéves 

hagyományhoz ragaszkod-

va közös versmondással 

ünnepeltük. Az elszavalt 

költeményekkel egyúttal a 

120 éve született Szabó Lő-

rinc előtt is tisztelegtünk. 

 

 

Németes félévzáró rendezvény 

After Weihnachten Party 

A néme-

tes fel-

sős gimi-

sek jó 

hangula-

tú,  

 

 

 

 

 

 

élményközpon-

tú tanórán kívü-

li foglalkozással 

zárták a félévet.   

 

 

Együtt szaval a nemzet 

A Késők zenekar koncertje 

A januárt fergete-

ges rockkoncert ko-

ronázta meg. Az 

együttesben, nagy 

büszkeségünkre, 

két árpádos diák is 

játszik:  

 

 

 

 

Ördög Kristóf (10.a, 

dobok) és  

Szomor Richárd 

(9.b, szólógitár). 
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Január végén iskolánk igazgatója köszöntötte a kitűnő és jeles eredményt el-

ért tanulókat. 

Szerencsére eb-

ben a félévben 

is több turnus-

ban érkeztek a 

gyerekek az igaz-

gatói irodába—

egyszerre 

ugyanis nem fér-

tek volna be, 

olyan sokan vol-

tak! 

Félévzáró 
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Nagy örömünkre az Új Dunántúli 

Napló SÉTA rovatában megjelent 

Szélig Abigél (9.a) írása a helyes ön-

értékelésről, önismeretről. 

„Okosan magad vond össze, hogyha kedvez 

a szél, túlontúl büszke vitorlád.”  

Mire int Horatius? Megfontoltan, és ne fej-

vesztve mutassuk meg, milyen emberek 

vagyunk valójában. Ha kedvez a szél, vagyis 

lehetőségünk adódik, akkor büszkén vállal-

juk fel tehetségünket, de nem mindegy ho-

gyan!  

A mai világunkban egyre jobban elterjedt 

az a nézet, hogy mindenki különleges. Az 

internet, a tévé csatornái lehetőséget ad-

nak arra, hogy az emberek fellépjenek, és 

megmutassák létező (vagy nem létező) te-

hetségüket. Sajnos, sokan úgy gondolják, 

hogy van mit megmutatniuk, és nincs mel-

lettük senki, aki reálisan látná a személyi-

ségüket, megmondaná nekik, hogy valójá-

ban milyenek. Szerintem a család az az el-

sődleges hely, ahol a gyerekkel tudatni kel-

lene, hogy milyen képességei vannak…. 

...Azt látom, hogy a mai fiatalok sokkal töb-

bet képzelnek magukról, mint ami valójá-

ban igaz rájuk. Ezzel a dologgal fel is vág-

nak, és azt sem veszik észre, ha kibeszélik, 

kinevetik őket. Ugyanakkor egy másik cso-

port tagjai, akik alulértékelik magukat, fi-

gyelmen kívül hagyják a rájuk irányuló elis-

meréseket, vagy ha kapnak pozitív minősí-

tést, nem fogadják el azt, így az önértéke-

lésük is téves. Nem baj, ha valakinek nincs 

kimagasló tehetsége valamilyen téren, pél-

dául sportban, zenében, művészetben, 

attól még ugyanolyan értékes ember, mint 

az, akinek van.  

Az a legfontosabb szerintem, hogy minden-

ki ismerje magát, és a róla kialakított képe 

önmaga legyen, ezt mutassa. Ha kritika éri 

jó vagy rossz tekintetben, azt reálisan ke-

zelje, fogadja el, vagy – ha romboló szán-

dékú – engedje el a füle mellett, ne hagyja 

magát befolyásolni általa! 

Az értékelés mindig őszinte legyen! 
Fel kell ismerni a jó tulajdonságainkat és a hi-
ányosságainkat is. Az énkép megfelelő kiala-
kulásához állandó visszajelzést kell kapnunk a 
környezetünkből. Ez lehet pozitív vagy nega-
tív, javító jellegű, aszerint, hogy mit és hogyan 
mondunk, cselekszünk. 

Ezért nagyon fontos mindenki számára, 

hogy az értékelés mindig őszinte legyen. 

Aki kimagasló teljesítményt nyújt, az mél-

tán legyen büszke nagyon magára, mert 

megdolgozott érte, ne érdekelje, hogy má-

sok ezt dicsekvésnek veszik! 

 

Visszapillantó 

Február 
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 Farsang (1) 
A kicsik körében talán a leginkább várt 

iskolai rendezvény a farsang.  

Idén sem voltunk híján az ötletes jelme-

zeknek, a vidámságnak, a bolondozás-

nak. Az álarcos felvonulás után az Euro-

dance tánccsoport szórakoztatta az egy-

begyűlteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41  

 

Természetesen a nagyok sem marad-

hattak ki a farsangi mókázásból... 

Farsang 

 2020.02.14. 

 A 2020-as farsangi mulatságot a 8.a osz-

tály rendezte osztályfőnökünk, Szablya Zita 

tanárnő irányításával. Az ünnepély Valentin-

napra esett, 

így a témát 

aköré szer-

veztük. Ren-

geteg tenni-

valót és szó-

rakoztató já-

tékot iktat-

tunk be, hogy 

unalomnak 

már ne le-

gyen helye. 

Ezek közé tartozott a megszokott tombolasor-

solás, a jelmezverseny, a diszkó, és emellett 

volt lufis darts, pohárvárrakás és fánkevő ver-

seny is. Csapatonként vehettek részt a diákok 

egy újszerű játékon, a ,,Szabadulószobán”, ami 

igen nagy sikert aratott. A büfé széles válasz-

tékkal, szülői segítséggel üzemelt. A Valentin-

napot megünnepelve egy sajátosan kotyvasz-

tott „szerelmi bájital” is bemutatkozott a bulin. 

/Marsovszki Réka 8.a/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február közepén diákjaink kipróbál-

hatták idegennyelvi tudásukat a TELC 

nyelvvizsgáról szóló rendezvény kereté-

ben.  

Farsang (2) 
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Az 5.b  a Labor-Játéktech 

Térben a 21. század izgal-

mas szerkentyűit próbál-

hatta ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak drámafoglalkozás 

a 11.a osztályban a FAQ szín-

házzal. 

 

 

 

 

 

 

 

A tizedikesek a Tiszavirág 

című osztálytermi dráma-

foglalkozáson vehettek 

részt.  

 

 

 

 

Izgalmas kalandok, drámai pillanatok 
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Pénz7 rendezvénysorozat 

Márciusban a  PTE KTK meghívott elő-

adói segítettek eligazodni tanulóinknak 

gazdasági-pénzügyi kérdésekben, illet-

ve sikeresen szerepeltek diákjaink a 

Pénz7 városi vetélkedőjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszapillantó 

Március 
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Szelektív hulladékgyűjtés  

A tanév folyamán kihelyeztük iskolánk 
tantermeiben a Klebelsberg Központ 
által kiírt nyertes pályázatunkon vásá-
rolt szelektív hulladékgyűjtő edényeket. 
A munka elvégzésében a Zöld Komman-
dó diákjai segédkeztek. Az edényeken 
saját készítésű feliratok jelzik, mely hul-
ladékok helyezhetők el bennük.  
 
 
 
 
 
Állatkerti tanórák 
 
A tanév során egy 
projekt keretében 
több osztályunk is 
ellátogatott a Pécsi 
Állatkertbe, s vett 
részt iskolán kívüli 
élményórákon. 
 
 
 
 
 
 
Múltidéző 
 

A kommunista diktatúrák áldozatairól 
beszélt a 12. osztályosoknak dr. 
Guzsvány Mihályné, Irma néni és Avar 
Györgyné, Rédey Eszter.  

ÖKO-sarok 
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A 6. évfolyam a LEP keretében Buda-

pestre uta-

zott, s a Fő-

városi Nagy-

cirkusz látvá-

nyos előadá-

sát tekin-

tette meg,  

 

míg a negyedikesek  a Vivat Bacchus 

előadását élvezhették. 

 LEP = Lázár Ervin Program  

Március 15. 
A járványveszély miatt rendhagyó módon, osztálytermeinkben kivetítőn néz-

hettük a 7.a ünnepi műsorát, melyben közreműködtek kórusaink, illetve Kárpáti 

Enikő. A megemlékezést Hegedűsné Kenyeres Mariann és Soós Bernadett tanár-

nő fogta össze. 
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A kialakult ve-

szélyhelyzet 

miatt az Ár-

pád News má-

sodik száma 

már nem jut-

hatott el a di-

ákokhoz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak er-

re a sorsra ju-

tott a sulirádió 

második adása is, melynek készítői a 

médiaszakkör felsős gimisei voltak.  

Közreműködött Békés Sion (9.b). A szak-

köröket Németh Judit tanárnő vezette. 

 

 

 

 

 

 

 

Árpád News 
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Március közepé-

től, a koronavírus

-járvány követ-

keztében az isko-

láknak át kellett 

állniuk a digitális 

oktatásra. Ez a 

váratlan helyzet 

eddig soha nem 

látott kihívással 

szembesített gyereket, szülőt, pedagó-

gust egyaránt. Intézményünk igyeke-

zett azonnal reagálni. Néhány nap alatt 

kialakítottuk az online oktatás kereteit, 

a lehetőségeinkhez mérten többféle 

módon segítettük tanítványainkat, a 

hozzánk forduló szülőket, akár techni-

kai eszközökkel, akár tanáccsal, bizta-

tással. 

 

Részlet Takáts-Kaposi Laura igazgatónő 

szülői tájékoztatójából: 

„A tanulóknak összeállítottunk egy órarend-

sémát. Ez minden tantárgyat tartalmaz (olyat 

is, ami esetleg az Ön gyermekének nincs az 

adott évfolyamon, ezekkel nem kell foglalkoz-

niuk). Azt javasoljuk a diákoknak, hogy a 

megadott beosztásban tanuljanak önállóan 

minden nap. Péntekenként fogja megküldeni 

az osztályfőnök azt a táblázatot, amely tartal-

mazza az egyes tantárgyakból a következő 

hét tananyagait, feladatait és beadandóit a 

határidőkkel. 

Ezek elvégzése és az előírtak szerinti vissza-

küldése egyenlő a tanórákon való részvétel-

lel. A tananyagok közt lesz olyan, amit a ha-

gyományos tankönyvből és munkafüzetből 

stb. kell elvégezni, de sok online tananyag és 

feladat is szerepelni fog. Lesz olyan bekülden-

dő, amit a tanárok értékelni és osztályozni is 

fognak, ezért kérjük, mindenki vegye komo-

lyan a tanulást! 

A legfőbb tantárgyakból – főként az érettsé-

gik és vizsgák előtt állóknak - a kollégák nem-

csak heti 1-2 órára való tananyagot fognak 

küldeni, hanem többet, hogy a tanulók folya-

matosan tudjanak készülni. 

Az eddig is működtetett online csoportokban 

pedagógusaink továbbra is tartják a kapcsola-

tot diákjaikkal a tananyag megértetése, a ta-

nulás támogatása érdekében. 

Bízunk benne, hogy ily módon rendben mű-

ködik majd az otthoni tanulás.”  

 

 

 

Új korszak az oktatásban 
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Mint minden rendezvényünket tavasz-

szal, úgy a költészet napját is online ün-

nepeltük. Iskolánk pedagógusai készí-

tettek egy zenés versösszeállítást,  me-

lyet a  pecsma.hu hírportál a következő 

ajánlással jelentetett meg: 

„Az otthoni munkavégzés és a távoktatás nap-

jait éljük már egy ideje, de úgy tűnik, hogy a 

négy fal közti élet kihozza az emberekből a 

kreativitást. A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázi-

um és Általános Iskola tanárai és tanítói példá-

ul az otthonukban vettek fel verseket, dalokat, 

így készítettek a karanténban YouTube-műsort 

a közelgő költészet napja alkalmából. A fő cél-

ja a kedves produkciónak az volt, hogy egy kis 

örömet szerezzenek diákjaiknak, és hogy így 

üzenjék meg nekik, hogy mennyire hiányoz-

nak.”   

Visszapillantó 

Április 
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 ÖKO-sarok 

„Formáld át!” 
 
A tavasz folyamán sem állt meg az élet teljesen a környezetvédelem terén sem. 
Az Ökováros-
Ökorégió Alapít-
vány „Formáld 
át!” című  
internetes vetél-
kedőjén a 4.c csa-
pata vett részt,  
hetedikeseink és 
nyolcadikosaink 
pedig a 
„Zöldokos” kupán 
tették próbára 
tudásukat. 

Április 22. — a Föld napja 
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Intézményünk pszichológusa az online 

oktatás időszakában sok hasznos ta-

náccsal, jó játékötletekkel, az időbeosz-

tás kialakítására vonatkozó javaslatok-

kal látta el a karanténba szorult diáko-

kat, szüleiket. 

 

 

Különleges erőpróbát szer-

vezett a Nemzeti Kosárlab-

da Akadémia Pécs: a ser-

dülő és a kadét első számú 

csapat játékosai verseket 

írtak, amelyeket a klub hi-

vatalos honlapján értékelt 

a közönség − a nagyobbak 

mezőnyében Varga Napsu-

gár (8.b) nyert. 

A vers itt olvasható: https://bit.ly/3bgYFOP  

„Karantén-tréning”, „karantréning” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3bgYFOP%3Ffbclid%3DIwAR2EN3RonQAgtQyFdiwet1m4LFnR-T_JPKxpx6SSN2LOgIG3xOSl1qkqAFI&h=AT2KijW83bX9ifozfew1XDxtkI-VuQsMqzPBSbJPL9g8XZQDjKMPFWF9KDef1obeT16pax-loC-xw8mYMpVjKo55x5kTBmVuZcpb_jbK8IxJVE_obIB1QuSCdX
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„...Aztán szépen kialakult az új rend. Ismét új szavak, fogalmak jöttek, amiket meg kellett ta-

nulnom: határzár, operatív törzs, kijárási korlátozás. Szinte percenként mantrázták a tévé-

ben, hogy :”maradj otthon” és „moss kezet”.  Iskolába nem mentünk, de otthonról tanul-

tunk. Internetről megkaptuk a tananyagot, a házi feladatokat. Volt, hogy videochat-en tar-

tottunk órát, így láthattuk a tanárainkat, és az osztálytársainkat is. Kialakítottuk a napiren-

dünket: délelőtt tanulás, délután a leckeírás után irány a kert. Alíz nénikétekkel, Andris, és 

Dani bácsikáitokkal bringáztunk, szaladgáltunk. Bár inkább ők, mert abban a koromban is 

sokat számított az az öt-hat év, amivel 

fiatalabbak voltak nálam.  

Elmúlt az ünnep, ez a nagyon különös 

húsvét. Lassan megszoktuk, hogy ha ki-

nézünk az ablakon, maszkos és gumi-

kesztyűs embereket látunk. Viszont el-

csendesedett a város. A mi utcánkban 

hétköznap is olyan csend honolt, mint 

korábban csak vasárnap, vagy a nagyobb 

ünnepeken. Érezhetően tisztább lett a 

levegő, napközben is hallottuk a mada-

rak énekét. Valahogy hosszabbak lettek 

a napok, több mindenre jutott időnk. 

Nem kellett annyira rohannunk, keve-

sebbszer hangzottak el a jól ismert szülői 

felszólítások, a „gyerünk már”, meg a 

„siess már”. Mintha kevesebbszer hal-

lottam volna a „még mindig nem csinál-

tad meg” kérdést is. Olyan volt, mintha 

egy addig vidáman pergő filmet lelassí-

tottak volna. Mit kérdeztél kis unokám? 

Tavaszi szünet volt-e? Volt, de az is 

olyan furcsa volt. Nem mehettünk kirándulni, minden nap otthon voltunk. Abban különbö-

zött a többi karanténos naptól, hogy nem kaptuk az iskolából az online feladatokat...” 

                                                                                /Donáth Anna: Karantén-napló unokáimnak/ 

Karantén-húsvét 
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„...Nektek mi jut eszetekbe a karantén szóról? Nekem az egyik kedvenc könyvem a Kellemes 

kanyarót. Képzeljétek, abban le volt írva minden fertőző gyermekbetegség, az összes tüneté-

vel együtt, egy-egy vidám történetbe foglalva. A szereplők elkapták a mumpszot, a skarlátot 

vagy a kanyarót, és az egész családjukkal 

együtt karantén alá kerültek. Piros cédulát 

ragasztottak ki az ajtajukra, hogy mindenki 

tudja, aki oda bemegy, az bent is marad 

két hétig. Sosem gondoltam volna, hogy 

egyszer én is átélek egy ilyen karantén-

történetet, annak ellenére, hogy minden 

lehetséges védőoltást megkaptam. Eddig 

hajlamos voltam azt hinni, hogy a koráb-

ban élt emberek hát izé, szóval butábbak 

voltak, mint mi. Azért voltak járványok, 

mert nem voltak jó gyógyszereik, oltó-

anyagaik, vagy csak egyszerűen keveseb-

bet tudtak a világról. Vagyis tájékozatlan-

nak is gondoltam őket. Aztán ez megválto-

zott. Úgy kezdődött, hogy karácsony táján 

– most 2019-re ugrottam vissza-, szóval 

akkortájt aggódni látszottak a szüleim, 

nagyszüleim. A híradók Kínában készült 

felvételeket mutattak, ahol maszkos em-

berek jöttek-mentek az utcákon. Közben magas számokat mondtak fertőzöttekről és halottak-

ról. Úgy gondoltam, hogy Kína elég messze van ahhoz, hogy minket ne érjen el ez a betegség. 

Ha jól emlékszem, február végén, március elején már a velünk szomszédos országokban is kez-

dődtek a megbetegedések. Ekkor új szót tanultam: pandémia. Ez azt jelentette, hogy világjár-

vány lett a kínai járványból, ami átlépte a kontinensek határait is, és mindenütt felbukkant. 

Félni kezdtünk…” 

                                                                                       /Donáth Anna: Karantén-napló unokáimnak/ 

Karantén-napló  



53  

 
 

Részletek Takáts-Kaposi Laura ballagá-

si búcsúztató beszédéből: 

...Mindig nehéz a végzős gimnazisták utolsó 

napja, a ballagás, de ez a nap idén különösen 

az. Mélyen fájlaljuk, de most úgy kell elkö-

szönnünk, hogy előtte másfél hónapig nem 

találkoztunk személyesen, hogy nem voltak 

ballagási próbák a szokásos feszültségekkel és 

nevetésekkel, nem volt szerenád a maga bo-

hóságával, nem volt könnyes-mosolygós bú-

csúzás az osztályteremben. Nincs gimnáziumi 

ballagás a társak által gyönyörűen feldíszített, 

virágokkal teli iskolában. De ez a műsor most 

Nektek szól, Gaudeamusszal és Ballag már a 

vén diákkal, és a feldíszített iskola képeivel… 

…Bár másképp, mint ahogy számítottunk rá, 

de ismét itt van előttünk – előttetek az érett-

ségi vizsga. Az az esemény, melyet annyit em-

legettek tanáraitok, amire hivatkozva gyötör-

tünk, feleltettünk, vizsgáztattunk benneteket. 

Mert tudtuk-tudjuk: sok mindent eldönthet, s 

sokat segíthet további életutatok szempont-

jából egy jól sikerült érettségi... 

...Bár a koronavírus szó biztosan nem hagyha-

tó majd ki, ha gimnáziumi élményeitekről  

meséltek egyszer, de remélem, háttérbe 

szorul a sok szép emlék mögött... 

...A gimnáziumi nyolc év lezárulása jó lehe-

tőség arra, hogy egy pillanatra mindannyian  

megálljunk és elgondolkodjunk, számot ves-

sünk. Jól használtuk-e ki az iskolában kapott 

lehetőségeket? Elfogadtuk-e tanáraink in-

telmeit; szépre, jóra, tudásra, becsületre 

nevelő példáját? Sikerült-e kitartóvá vál-

nunk néhány területen? Megtanultuk-e, 

hogy ne csak magunkért, másokért is te-

gyünk? Megköszöntük-e már szüleinknek, 

hogy mindig gondoskodtak rólunk, támogató 

szeretettel vettek körül? S vajon tudatosult-e 

már bennünk, hogy a tanulásnak nincs vége: 

a mai világban az egész élet a tanulásról szól. 

Bár talán nem is csak a mai kor jellemzője ez. 

Berzsenyi Dániel 200 éve fogalmazta meg e 

sorokat: 
„ A míveletlen föld csak gazt terem: 

A lélek is csak úgy emelkedik 

A józanság tisztább világihoz, 

Ha a tudományok és isméretek 

Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának.” … 

 

Az online ballagási műsor itt megnézhető: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%

3DBL8f9OAm4Mc%26fbclid%3DIwAR0YuLQN-

EQ19qvQ1jgjWlm-

Végzősnek lenni karanténos időkben 
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A kényszerű otthonlét meg-

könnyítésére pszichológusunk 

újabb kedves gesztussal szol-

gált: érdekes társasjátékot aján-

lott a gyerekek figyelmébe. 

Visszapillantó 

Május 
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 Iskolafelújítás 

A tavasz folyamán végre meg-

kezdődtek Aidinger utcai isko-

laépületünk oly régóta várt fel-

újítási munkálatai. A következő 

fázisfotókon szemmel látható a 

haladás.  

         

                                        Március 

 

 

 

 

            Április 

 

 

 

 

Május 

          

          Június 

 

 

 

 Fantáziakép a jövőbeli Árpádról 
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Az érettségire való felkészülés nem a meg-

szokottak szerint zajlott az idei évben. Az 

iskolákat a rendkívüli helyzet miatt bezár-

ták; mi, diákok otthon, digitális munka-

rendben tanultunk tovább.  

Én személy szerint nagy lelkesedéssel vág-

tam bele az egész karanténhelyzetbe, hisz 

ilyen korábban még nem volt. Hamar kide-

rült azonban, nem is olyan egyszerű ez, 

mint gondoltuk. Mindenképp pozitívum, 

hogy a készségtárgyak és az egyéb olyan 

órák, amelyek nem érettségi tantárgyak 

háttérbe szorultak, így több időnk maradt a 

legfontosabbakra koncentrálni. A helyzetet 

mindenképp nehezítette, hogy az online 

oktatás ma, Magyarországon még elég kez-

detleges fázisban van/volt, így adódtak 

technikai problémák. Illetve az órák hangu-

lata, tanáraink magyarázata sem lehetett 

olyan, mint a „rendes” órákon. Ha nem is 

volt ugyanolyan, minden tiszteletünk az 

övék, hiszen minden erejükkel azon voltak, hogy ebben a nehéz helyzetben is a lehető leg-

jobban felkészítsenek minket a közelgő érettségi vizsgákra.  

Ha mindez és a folytonos bezártság nem lett volna elég fájdalom számunkra, idén sajnos a 

ballagások is elmaradtak. Ezt felváltotta egy online, videó formájában megtartott ünnepség, 

ami azonban  nem pótolhatta az igazit! Nekem hatalmas hiányérzetem van, mert elkezdtünk 

valamit együtt, és most hirtelen mintha elvágták volna... 

A pontot az i-re azonban az érettségi vizsga tette. A helyzetre való tekintettel csak írásbeli-

ket tartottak, a szóbelik teljesen elmaradtak. Minden egyes vizsganapon a bejáratnál masz-

kot, kesztyűt kaptunk, illetve alaposan kezet fertőtlenítettünk. Ezután több terembe osz-

tottak minket, maximum hatan lehettünk egy osztályban.  Sokunk számára hiányoztak a szó-

beli vizsgák, hiszen akadtak olyanok, akik csupán néhány százalékkal csúsztak le a jobb jegy-

ről, s a szóbelin lehetőségük lett volna a javításra.  

Mindezek ellenére én bízom benne, hogy hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba, 

és elindulhatunk mi is az izgalmas egyetemi élet felé. 

                                                                                                        /Kovács Zsáklin 12.b/ 

Érettségi karantén idején 
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Megható emlékkönyvvel búcsúzott az alsó tago-

zattól, a tanító néniktől a 4.a osztály. Albumukban 

felelevenítették a négy év közös emlékeit, vidám 

perceit, a tanítás és az együttlét helyszíneit. 

Online órák keretein be-

lül „Hungarikumok” cím-

mel projektmunkákat ké-

szítettek, online anyák 

napi műsort is tartottak, 

és a Tüskésréten búcsú- 

pikniket rendeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A karantén-létben mindenkinek jól jött 

egy kis pszichológiai támogatás... 

Online búcsúzás 
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„Magyarok vagyunk” 

Nemzeti összetartozásunk napját 

(jún.4.) és évét szép, elgondolkodta-

tó képes-verses összeállítással ünne-

peltük.  

A műsor bekerült a Rákóczi Szövet-

ség által létrehozott virtuális időkap-

szulába is, mely 20 év múlva fog újra 

kinyílni.  

A videó megtekinthető:  

https://www.youtube.com/watch?v=fq-FOdpq4wg  

 

Visszapillantó 

Június 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfq-FOdpq4wg%26fbclid%3DIwAR34KZcV-pwfaAJuAi_4GwPUdPmtYbcv6TLQotTP0C1n3KQAjouHxnRQ_mw&h=AT1Wls-qEfCSuuVg4gznkULFIG2X-Mk1mC1gJULhXelWB1DkoNn4VPZpwpuocFranz5gmW1Kh1mEZFTBffmgsO3ED39VncCDH
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Június 15-e, az utolsó tanítási nap úgy 

telt, mint hagyo-

mányosan: osz-

tályfőnöki órák-

kal, egyetlen 

„aprócska” kü-

lönbséggel, hogy 

mindez az online 

térben történt. 

Az osztályfőnö-

kök értékelő, bú-

csúzó óráival zá-

rult le ez a rendkívüli tanév. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugyanezen a na-

pon végzőseink 

átvehették az 

érettségi bizonyít-

ványukat. 

Bizonyára emléke-

zetes marad szá-

mukra (és mind-

annyiunk számára) 

ez a rendhagyó 

érettségi! 

 

Utolsó óra, utolsó nap... 
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Az általános iskolai ballagásra—bár a 

kellő óvintézkedések betartása mellett, 

de—már az iskolaépületben, szinte ha-

gyományos módon kerülhetett sor júni-

us 19-én. 

Részlet Takáts-Kaposi Laura igazgatói 

beszédéből: 

Különleges tanévet zárunk le a mai nappal. 

Március közepétől a koronavírus járvány mi-

att egy olyan oktatási forma került bevezetés-

re az egész országban, amire álmunkban sem 

gondoltunk volna korábban: a tantermen kí-

vüli, digitális okta-

tás. De számotokra, 

nyolcadikos általá-

nos iskolások szá-

mára talán mégis 

attól a legegyedibb 

ez a tanév, hogy 

most fejezitek be 

tanulmányaitokat 

intézményünkben, s 

ezzel lezárul egy 

fejezet az életetekben. Szeptembertől közép-

iskolások lesztek, egy másik iskola, más taná-

rok, új társak várnak rátok... 

Bármit is szeretnétek elérni az életben, ahhoz 

a tanuláson keresztül vezet az út. A következő 

évtizedekben még több lesz a változás, így 

újabb és újabb dolgokat 

kell majd megtanulno-

tok, - ha szerencsétek 

van, csak a szakmátokon 

belül -, de nagy esély 

van rá, hogy több alka-

lommal akár új szakmát 

is kell majd tanulnotok. 

Ezért fontos, hogy legye-

tek képesek az önálló 

tanulásra, mert ez ala-

pozza meg jövőbeni boldogulásotokat… 

Kívánom, hogy a sokszor tapasztalt jókedvete-

ket őrizzétek meg! Tanáraitok, osztályfőnö-

kötök intő szavait megfogadva váljatok meg-

fontolt, felelős emberekké! Sok sikert kívá-

nunk további életetekhez! 

Vörösmarty Mihály gondolatait adom át Nek-

tek útravalóul:  

„Szólj, gondolj, s tégy jót, s minden szó, gon-

dolat és tett 

Tiszta tükörként fog visszamosolyogni Rád.”  

Általános iskolai ballagás 
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Az idei rendkívüli iskolai évet rendkívüli 

módon is zárjuk. Az augusztusi nyitó 

ünnepség előtt tekintünk majd vissza 

az elmúlt tanévre, s a számos kiváló ta-

nulmányi eredményt elért  diákunk is 

akkor veheti majd át megérdemelt ju-

talmát. 

 

 

 

 

 

 

 

Elhalasztott tanévzáró 
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Volt diákunk, Balogh Ádám, zongora-

művész a Bartók Világverseny 2019-es 

döntőjében 2. lett. Ádám a hazai zenei 

élet legígéretesebb tehetségei közé tar-

tozik.  

 

 

 

12.osztályos diákunk, Kispap Beatrix a 

Pécsi Rotary Club tehetséges és a kö-

zösségért sokat tevékenykedő tanulók-

nak járó díját kapta, melyet  a Rotary 

Advent alkalmából a Széchenyi téren 

adtak át.  

Tarr Zsuzsanna, korábbi tanítványunk 

társasháztervével nyert díjat. 

https://www.pecsiujsag.hu/…/ 

tarsashaz-tervevel-nyert-dijat-…  

 

 

 

Az On-lion országos angol nyelvi verse-

nyen több korcsoportban is nagyon 

szép eredményeket értek el tanulóink. 

Felkészítő tanáruk: Pap Noémi. 

 

 

Büszkeségeink: 

 tanáraink, hajdani és jelenlegi diákjaink 

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/tarsashaz-tervevel-nyert-dijat-a-pecsi-epiteszhallgato-tarr-zsuzsanna?fbclid=IwAR14NCJXB6rn1lkiLS32Oddj-WxIXemQFQjDDBRUt37YNYUMz9FBPMMXFaE
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/tarsashaz-tervevel-nyert-dijat-a-pecsi-epiteszhallgato-tarr-zsuzsanna?fbclid=IwAR14NCJXB6rn1lkiLS32Oddj-WxIXemQFQjDDBRUt37YNYUMz9FBPMMXFaE
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Kovács-Burján Gizella tanárnő sokéves 

kiváló tanári munkájáért az Emberi 

Erőforrások  Miniszterének elismerő 

oklevelét kapta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Árpád-díjat idén Kispap 
Beatrix érdemelte ki  kiemel-
kedő tanulmányi és közösségi 
munkája jutalmául. 

Az Árpád Alapítvány dicséret-
ben részesítette Kernács Dávi-
dot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.a osztályos diákunk, Angyal Virág 
két elismerésben is részesült a tavasz 
folyamán: a Pécsi Rotary Club tehetsé-
ges és kiemelkedő eredményeket elérő 
tanulóknak odaítélt díját, továbbá a Pé-
csi Jótékony Nőegylet Vándordíját is 
elnyerte.  

 

Büszkeségeink: 

 tanáraink, hajdani és jelenlegi diákjaink 
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 Büszkeségeink: 

 tanáraink, hajdani és jelenlegi diákjaink 

Szakonyi Zsuzsa tanárnő nemcsak a matema-

tika szépségeit látja meg és műveli, hanem 

szabadidejében  

csodálatos tűzzo-

mánc képeket és 

ékszereket is ké-

szít.  

Az ARTium Kulturá-

lis és Művészeti 

Magazin februári 

számában olvasha-

tunk róla és csodás 

alkotásairól. 

 

A 6. évfolyamos matekos csapatunk a tanév 

során sikert sikerre halmozott.  

Eredményesen szerepeltek a Bolyai matema-

tika csapatversenyen, de  indultak a Logirin-

tus online vetélkedőn is, melynek gondolkod-

tató, logikai játékait ezüst, illetve gyémánt 

szinten teljesítették. A csapat tagjai: Hódi 

Ákos (6.a), Major-Varga Trisztán, Mándi Már-

ton, Várkonyi Bálint (6.b). Felkészítő tanáruk: 

Tóthné Deák Nikoletta. 

A Tudásbajnokságon és a Nyelvész versenyen 

szintén több diákunk ért el kiváló eredményt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páll Nimród 6.a osztályos tanulónk tabletet 

nyert egy pályázaton. 

 

A Csorba Győző Könyvtár 

Körbirodalom Gyermek-

könyvtára által meghirde-

tett online szavalóverse-

nyen Huszti Christian (5.b) 

arany minősítést kapott. 

Tanára: dr.Molnár Mária. 
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Kárpáti Enikő 

Felsorolni is nehéz lenne mindazon eredményeket, amelyeket 

gimnáziumunk egyik kiválósága, Kárpáti Enikő Kata elért eddi-

gi pályafutása során.  

Enikő a PSN Zrt. sportolójaként a magyarországi atlétika ígé-

retes tehetsége: már 

nem csak magasugrás-

ban, de 7 próbában is jeleskedik. 2019 nyarán Magyar-

ország Összetett Atlétikai Bajnokságán junior korosz-

tályban arany, a felnőttek versenyében ezüstérmet 

szerzett. A hét versenyszám közül ötben egyéni csúcsot 

ért el.  

Enikő sportteljesítménye mellett a tanulásban is élen jár. Az idei évben immár harmadszor 

nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Magyarország jó tanulója, 

jó sportolója” címet. 

Kiváló eredményei elérésében segíti édesanyja, Huszárné Kövesi Enikő, iskolánk elismert pe-

dagógusa, aki egyben Enikő edzője is.  

  

 

Büszkeségeink: 

kiváló sportolóink 

Január 20-án átadták a Baranya Megyei Ko-

sárlabda Szövetség szakmai díjait. Az U 14-es 

korosztályban az Év Legjobbja elismerő címet 

Hőgye Patrik (8.a) kapta, aki így a megye 

legjobbja lett 2019-ben. Patrik a korosztályos 

válogatottnak is tagja.  

A Rátgéber Kosárlabda 

Akadémia hat játékosa 

kapott meghívót az U16

-os női válogatott rend-

hagyó nyári programjá-

ra, köztük iskolánk 8.b 

osztályos diákja, Varga 

Napsugár is, aki így 

júliusban részt vehet egy különleges edzőtá-

borozáson. 
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Középiskolai futsal csapatunk a november 12-én 

Siklóson megrendezett megyei elődöntőn cso-

portjában 1. helyezést,  a  decemberi  megyei 

döntőn a Lauber Dezső Sportcsarnokban 3. he-

lyezést ért el, ezzel jogot szerzett az országos 

elődöntőn való részvételre. A csapat tagjai: Asz-

talos Erik, Nagy Gergő, Csobán Donát, Otterbein 

Kristóf, Székelyhidi Gergő, Draskóczi Martin, 

Romvári Ákos, Nemeskéri Péter. Kísérő tanáruk: 

Szablya Zita.  

 

A Kaposváron megrendezett Dél-Dunántúli Regioná-

lis Kölyökatlétika fedett pályás versenyen iskolánk 

tanulói a PSN Zrt. csapat tagjaiként eredményesen 

szerepeltek. Az U9-es csapatban Selmeci Dominik 

(2.a) és Tóth Emília (2.b) 3. helyezést, az U13-as csa-

pat tagjaként Hőgye Petra, Várkonyi Bálint (6.b) és 

Guth Anna (7.b) 1. helyezést értek el.   

 

Iskolánk tanulói januárban torna diákolimpián 

vettek részt. A II. korcsoportot Tóth Zsófia (4.a) 

képviselte. Az I. korcsoportos lányok csapatban a 

városin 3., a megyein 4. helyezést értek el. A csa-

pat tagjai: Zsoldos Hanna (3.b), Tóth Emília, Al-

mayer Zselyke és Nagy Emma (2.b). Zsoldos Han-

na egyéni eredményével jogot szerzett az országos elődöntőben való részvételre.  

 

A Széchenyi Kupa labdarúgó tornán csapatunk 3. 

helyezést ért el. A torna legjobb kapusa Csobán Do-

nát lett.  

A sikeres futsal csapat tagjai alkották ezt az 

együttest is. (Hiányzott közülük Otterbein Kristóf.) 

Büszkeségeink: 

kiváló sportolóink 
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Idén is számos megmérettetésen indultak és értek el szép sikereket tanulóink. 

Sajnos a járványhelyzet miatt jó néhány verseny megyei és országos fordulói el-

maradtak, ez természetesen meglátszik az eredményeken. 

Országos versenyeredmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versenyeredményeink a 2019/20-as tanévben 

Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

On-lion angol nyelvi 

verseny, 5. hely 

Marsovszki Réka 8.a Pap Noémi 

OKTV angol nyelv, 2. 

forduló 

Gulyás Dzsenifer 11.a dr. Molnár Mária 

OKTV angol nyelv, 2. 

forduló 

Horváth Hajnalka 11.a dr. Molnár Mária 

OKTV magyar nyelv, 

2. forduló 

Angyal Virág 11.a Andok Zsuzsa 

Spiel und Gewinn! - 

német nyelvi online 

verseny, 2. hely 

Török Dorina 3.c  

Újonc fedett pályás 

OB magasugrás, 3. 

hely 

Várkonyi Bálint  6.b Huszárné Kövesi 

Enikő 

Futsal diákolimpia, 

országos döntő 

Asztalos Erik 

Csobán Donát 

Draskóczi Martin 

Nemeskéri Péter 

Otterbein Kristóf 

Romvári Ákos 

Székelyhidi Gergő 

11.b 

11.a 

10.b 

10.b 

10.a 

10.b 

10.a 
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Országos versenyeredmények 

Verseny  Tanuló  Osztály Felkészítő tanár 

U20 Válogatott Vi-

adal női magasug-

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

Összetett Atlétikai 

Bajnokság női ma-

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

Összetett Atlétikai 

Bajnokság női hét-

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

Junior női hétpró-

ba, 1. hely 

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

Junior Liga Döntő 

női magasugrás, 1. 

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

6. Szuper Liga Dön-

tő női magasugrás, 

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

6. Szuper Liga Dön-

tő női hárompró-

Kárpáti Enikő Kata 11.a Huszárné Kövesi 

Enikő 

Judo diákolimpia 

serdülő-B fiú, 5. 

Perger Tamás 6.c Edzője: Kersics An-

tal 

Judo serdülő diák-

olimpia, 5. hely 

Perger Tamás 6.c Edzője: Kersics An-

tal 
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Regionális versenyeredmények 

Verseny  Tanuló  Osztály Felkészítő tanár 

Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny, 

16. hely 

Szabolics Kinga 

Fehér Olivér 

Mák Boglárka 

Ujhelyi Zsolt 

9.a 

9.a 

9.a 

9.a 

Kovács-Burján Gi-

zella 

Bátaszéki mate-

matikaverseny, 2. 

forduló 

Mándi Márton  

Várkonyi Bálint 

Hódi Ákos 

6.b 

6.b 

6.a 

Tóthné Deák  

Nikoletta 

Regionális olasz 

műveltségi vetél-

kedő, 2. idegen 

nyelv kategória, 

4. hely 

Fehér Olivér 

Kékesi Márkó 

Kovács Levente 

Tarnai Adrián 

9.a 

9.a 

9.a 

9.a 

Deákné Palkovics 

Éva 

„Zsebpénzügyes”, 

országos pénz-

ügyi csapatver-

seny, 3. forduló, 

6. hely 

Csobán Donát 

Homonnay Keve 

Szilovics Bálint 

11.a 

11.a 

11.a 

Páhi Zsuzsanna 
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Megyei versenyeredmények 

Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

„Karácsony” c. 

rajzpályázat, 2. 

hely 

Demerácz Lili 8.b Hegedűsné Ke-

nyeres Mariann 

XIII. Fekete István 

nyomában, 11. 

hely 

Miklós Márk 

Miskolczi Noel 

Lengyel Koppány 

7.a 

7.a 

8.b 

Jakab Balázs 

XIII. Fekete István 

nyomában, 12. 

hely 

Erdélyi Levente 

Froner Dominik 

Gerner Csaba 

7.a 

7.a 

7.a 

Jakab Balázs 

XIII. Fekete István 

nyomában, 14. 

hely 

Fébó Levente 

Maróti Márk 

Őrlős Balázs 

7.a 

7.a 

7.a 

Jakab Balázs 

Bolyai matemati-

ka csapatverseny 

Hódi Ákos 

Major-Varga Trisz-

tán 

Mándi Márton 

Várkonyi Bálint 

6.a 

6.b 

 

6.b 

6.b 

Tóthné Deák  

Nikoletta 

Zrínyi matemati-

kaverseny, 15. 

hely 

Mándi Márton 6.b Tóthné Deák 

Nikoletta 

Kecske Kupa ma-

tematika csapat-

verseny 

Hódi Ákos 

Major-Varga Trisz-

tán 

Mándi Márton 

Suvák Milán 

6.a 

6.b 

 

6.b 

Tóthné Deák 

Nikoletta 
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Megyei versenyeredmények 

Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

Deák Ferenc 

anyanyelvi ver-

seny, 3. hely 

Mándi Márton 6.b dr. Molnár Mária 

Deák Ferenc 

anyanyelvi ver-

seny, 6. hely 

Brauner Adél Zoé 5.b  

Deák Ferenc 

anyanyelvi ver-

seny, 12. hely 

Ernszt Dorka 7.a Andok Zsuzsa 

Deák Ferenc 

anyanyelvi ver-

seny, 12. hely 

Takács Máté  8.a Kovács-Burján  

Gizella 

On-lion angol 

nyelvi verseny, 

alsós, 3. hely 

Benkő Zorka  Pap Noémi 

On-lion angol 

nyelvi verseny,  

alsós, 5. hely 

Burján Adél 

Liebermann Liza 

 Pap Noémi 

On-lion angol 

nyelvi verseny,  

alsós, 6. hely 

Tari Olívia  Pap Noémi 

On-lion angol 

nyelvi verseny,  

alsós, 7. hely  

Stand Amira  Pap Noémi 

On-lion angol 

nyelvi verseny,  

alsós, 9. hely 

Tóth Gergő  Pap Noémi 



72  

 

 

Megyei versenyeredmények 

Verseny  Tanuló  Osztály Felkészítő tanár 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

A2, 10. hely 

Dolmány Anna 7.b Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

A2, 14. hely 

Kurdi Zoltán 7.b Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

Marsovszki Réka 8.a Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

B1, 3. hely 

Vándor Enikő 8.a Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

B1, 5. hely 

Porkoláb Bori 8.a Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

Brauner Odett 8.a Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

B1, 9. hely 

Lakatos Enikő 8.a Pap Noémi 
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Megyei versenyeredmények 

Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

B1,  13. hely 

Brengyán Emma  Pap Noémi 

On-lion angol  

nyelvi verseny 

B1,  15. hely 

Balogh Márk  Pap Noémi 

OATV megyei for-

dulójába jutott 

Kálmán Rómeó 8.a Pap Noémi 

Baranya Megyei 

Szépíró Verseny, 

 3. hely 

Oppe Dorka 8.a Páll Viktória 

Implom József  

középiskolai he-

lyesírási verseny, 

3. hely 

Angyal Virág 11.a Andok Zsuzsa 

Népdaléneklési 

verseny, arany mi-

nősítés 

Till Milán 6.b Soós Bernadett 

Népdaléneklési 

verseny, ezüst mi-

nősítés 

Bibity Bendegúz 6.a Soós Bernadett 

B33-as kosárlabda 

megyei diákolim-

pia, 2. hely  

Hőgye Patrik 

László Barnabás 

Radó Ádám 

Tarnai Adrián 

8.a 

 

 

9.a 

Szablya Zita 



74  

 

 

Megyei versenyeredmények 

Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

Futsal megyei  

diákolimpia,  

3. hely 

Asztalos Erik 

Csobán Donát 

Draskóczi Martin 

Nemeskéri Péter 

Otterbein Kristóf 

Romvári Ákos 

Székelyhidi Gergő 

11.b 

11.a 

10.b 

10.b 

10.a 

10.b 

10.a 

 

Gyorskorcsolya 

megyei diákolim-

pia, 4. hely 

Szentgyörgyvölgyi 

Bálint 

7.a  



75  

 

 

Városi versenyeredmények 

Verseny  Tanuló Osztály  Felkészítő tanár 

Kreatív Pécs kincs-

kereső mobilappli-

kációs városisme-

reti verseny, 2. 

hely 

Gyöngyösi Míra 

Halasi Kata 

Kernács Kristóf 

Udvari Csenge 

10.b 

10.b 

10.b 

10.b 

Szinder Nóra 

„L.i.t.e” informati-

ka témájú angol-

verseny, 2. hely 

Kálmán Rómeó 8.a  

Városi daléneklési 

verseny 

„Hozd a kedven-

ced!” kategória, 1. 

hely; népdal kate-

gória, 3. hely 

Forintos Natasa 7.b Soós Bernadett 

„Tiszán innen, Du-

nán túl” népdal-

éneklési verseny, 

énekegyüttes kate-

gória, ezüst minő-

sítés 

Bibity Bendegúz 

Bozsits Virág 

Hőgye Petra 

Márta Dorina 

Suvák Martin 

Suvák Milán 

Zsebők Nikolett 

 

 

6.a 

6.b 

6.b 

6.b 

5.c 

6.a 

6.b 

 

Online szavalóver-

seny, arany minősí-

tés 

Huszti Christian 5.b dr. Molnár Mária 
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Városi versenyeredmények 
Verseny Tanuló Osztály Felkészítő tanár 

„Logirintus” on-

line matematika 

csapatverseny, 

„Aranyláz” felada-

taiban ezüst; 

„Szabadulósziget” 

feladataiban gyé-

mánt minősítés 

Hódi Ákos 

Major-Varga 

Trisztán 

Mándi Márton 

Várkonyi Bálint 

6.a 

6.b 

 

6.b 

6.b 

 

Tóthné Deák  

Nikoletta 

Pénz7 keretében 

rendezett pénz-

ügyi csapatver-

seny, 2. hely 

Csobán Donát 

Homonnay Keve 

Szilovics Bálint 

11.a 

11.a 

11.a 

Páhi Zsuzsanna 

Torna diákolimpia 

I. korcsoportos 

lányok csapatver-

senye, 3. hely 

Almayer Zselyke 

Nagy Emma 

Tóth Emília 

Zsoldos Hanna 

2.b 

2.b 

2.b 

3.b 

 

Széchenyi Kupa 

labdarúgótorna, 

3. hely 

Asztalos Erik 

Csobán Donát 

Draskóczi Martin 

Nagy Gergő 

Nemeskéri Péter 

Romvári Ákos 

Székelyhidi Gergő 

 

11.b 

11.a 

10.b 

10.b 

10.b 

10.b 

10.a 
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 Osztálynévsorok 

1.a  

Osztályfőnök: Kata Viktória  

 

Balázsics Fruzsina 

Burján Aliz Réka 

Deverdics Ramóna 

Dobszai György 

Dolmány Zsófia 

Dörögdi Honor Ferenc 

Fata Zsombor 

Grosch Dominik 

Horváth Milán Gergő 

Illés Dominik 

Mészáros Botond 

Miklós Dániel 

Navreczki Barna 

Németh Fanni Luca 

Papp Alexander 

Párer Gergő 

Petrovics Ruben Brájen 

Ruff Alíz 

Siklósi Nikolett 

Tóth Benett 

Vrabecz Gréta Gizella 

Kempf-Kocsis Marcell 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  
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 Osztálynévsorok 

1.b 

Osztályfőnök: Minoricsné Jung Beáta  

 

Bányai Levente 

Börcsök Péter Dominik 

Brázay Botond 

Csokona Marcell 

Görög Adél 

Gradwohl Szabolcs Flórián 

Kabatek Márk 

Keidl Dominik 

Kétyi Gréta 

Kilvinger Fanni 

Kovács Dorka Emília 

Kovács Noel 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Kőröshegyi Zoltán 

Kőrösi Áron 

Májer Alexandra 

Molnár Kevin 

Petrovics Kiara 

Romvári Alexandra Kíra 

Szokol Armand 

Szűcs Csenge Emese 

Tamás Nóra 

Vadász Veronika 

Varga Eszter Liliána 
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 Osztálynévsorok 

2.a 

Osztályfőnök: Dr. Poleczky Lászlóné  

 

Bibity Eszter 

Fodor Miklós Milán 

Goman Seherezádé 

Győr Edina 

Hamza Lilla 

Kőszegi Barbara 

Kunn Levente 

Madács Emília Anna 

Makay Bianka 

Nagy Áron 

Németh Balázs 

Németh Levente 

Pál Adrienn 

Papp Lóránt 

Pavlovics Bálint 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Pfund Hanna 

Pintér-Müller Armand 

Radó Réka 

Regényi Boróka 

Sárközi Heléna 

Schmidt Milán 

Selmeci Dominik 

Suvák Míra Renáta 

Szabó Noel 

Takács Benett Attila 

Tóth Tas Attila 

Ujhelyi Babett 

Ungvári Roland Csaba 

Zsebők Renáta 
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 Osztálynévsorok 

2.b 

Osztályfőnök: Takács Attiláné  

 

Almayer Zselyke 

Árvay Léna 

Bajusz Jázmin 

Bekes Balázs 

Döller Gergő 

Garai Vanda Bíborka 

Gyenes Zalán 

Hamberger Máté Tibor 

Hencz-Mosgai Zoé 

Illés Emma 

Jasper Zalán 

Kornfeld Gábor József 

Költő Milán 

Molnár Ármin  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Nyúzó Milán Dominik 

Nagy Kamilla Emma 

Oláh Kinga 

Pirisi Panna 

Polgár Alex 

Rossmann Hanna Katalin 

Simon Kitti 

Stand Larina 

Szokol Emili 

Szomor Milán Norbert 

Tóth Emília 

Végh Anasztázia 

Vizvári Szilvió 

Vörös Boglárka  
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3.a 

Osztályfőnök: Szénássy Klára  

 

Balogh Letícia Vanda 

Batári Lilla Tímea 

Biliczky Márk 

Bogdán Barnabás Bálint 

Czifra-Sharkia Ármin  

Fülöp Daniella Jázmin 

Horváth Áron  

Hollósi Benjamin Róbert 

Hőgye Paulina Piroska 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Karsai Szonja 

Kató Péter 

Kis Liza Eszter 

Kosztics Kíra 

Lengyel Dorián 

Nagy Valentin Lajos 

Szabó Melinda 

Szegedi Nikolász Iván 

Zsupán Dávid  
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 Osztálynévsorok 

3.b 

Osztályfőnök: Révészné Müller Judit  

 

Csokona Boglárka 

Faludi Boglárka 

Gindl Gábriel 

Görög Nóra 

Hárs Donát 

Jordán Tamara 

Kovács Leila Kiara 

László Tamara 

Mayer Noel  

Nagy Márton Gábor 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Péter Dániel 

Pintér Nátán 

Sárközi Glória Adrianna 

Steiner Véda Rebeka 

Szolga Panna 

Szőts Dorka 

Varga Ádám 

Vízvári Flávió  

Zsoldos Hanna  
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 Osztálynévsorok 

3.c 

Osztályfőnök: Göndöcs Gabriella  

 

Benkő Zorka  Zsófia 

Bíró Szófia 

Burján Adél  

Csuka Krisztofer 

Deverdics Milán 

Franyó Balázs 

Gilbert Gréta 

Horváth Márk  

Kertész Balázs 

Kis Levente  

Kohaida Hanna Mária 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Lakatos Bálint Márk 

Liebermann Liza Borka 

Pál Barnabás  

Pinterics Lili Anna 

Ragoncsa Petra 

Stand Amira 

Szappanos Máté  

Tari Olívia  

Tóth Alexandra 

Tóth Gergő 

Török Dorina  
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 Osztálynévsorok 

4.a 

Osztályfőnök: Pálné Soós Erika  

 

Bartó Balázs Szabolcs 

Bartó Kinga Zora 

Botló Botond 

Demeter Dominik  

Dobszai Máté  

Dobszay Henrietta 

Erdősi Lili 

Gilbert Csanád  

Henz-Mosgai Liza 

Kanizsai Bence  

Kemler Zsombor  

Koródi Alexandra 

Lakatos Gergő Áron  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Lizán Médea  

Magyar Lívia  

Meszler Ramóna  

Mihálkó Melinda  

Miklós Benedek  

Németh Alícia 

Orosz Bence  

Pál Barnabás  

Pulver Péter  

Steiner Alexa Zita 

Szalinay Levente Lajos 

Tóth Zsófia  

Varga Dominik  
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 Osztálynévsorok 

4.b 

Osztályfőnök: Vati Istvánné  

 

Bálizs Richárd 

Borbíró Hanna 

Gölöntsér Zsófia 

Kelemen Dávid 

Kis Gréta Maja 

Kóródi Balázs 

Lakatos Edit 

Németh Csongor 

Orsós Tünde Valéria 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Pálfi Ádám 

Papuga-Belovári Máté 

Putz Klaudió Rómeó 

Regényi Kristóf László 

Rudolf Rebeka 

Sánta Dávid  

Tamás Kitti 

Valkai Botond 

Zöld Bálint Vilmos  
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 Osztálynévsorok 

4.c 

Osztályfőnök: Bankné Himber Judit  

 

Ábrahám Ádám 

Balatoni Boglárka 

Balázs Nóra  Kitti 

Balogh-Farkas Tímea 

Bodor Dániel 

Deutsch Flórián 

Dobszai Tamás 

Erős Áron Balázs 

Fuchs Richárd József 

Futács Máté 

Goman Szamira 

Győr Zsanett  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Madács Olivér Bálint 

Nádasdi Natália Ninett 

Pataki Gerő 

Páva Dávid 

Sajnovics Péter 

Sasréti Koppány 

Szin Noel  

Szőke Alexandra 

Tornai Bianka Amarilla 

Valtner Viktória Viola 

Vig Nimród 

Zsoldos Dániel  



87  

 Osztálynévsorok 

5.a 

Osztályfőnök: Szakonyi Zsuzsanna  

 

Bagoly Nikoletta 

Balogh Jázmin Larissza 

Csóka Noémi Anna 

Dudás Nikolett 

Gábor Balázs 

Gerner Emmi Zsüsztin 

Gyöngyösi Máté 

Horváth Kornél Tamás 

Illés Benjamin Bence 

Kéki Eszter Emese 

Képiró Ruben Márk 

Komáromi Nikolett 

Kormos Kata Erzsébet 

Kotvász Barnabás 

Kovács Áron  

Lakatos Nimród 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Lehőcz Kevin Ádám 

Mata Jázmin 

Molnár Míra 

Móninger Ádám Ákos 

Resál Martin 

Ruppert Balázs 

Sebestyén András 

Sidlovits Balázs 

Sterr Gábor Norbert 

Suvák Martin Tamás 

Szendrődi Kornél 

Szőts Zalán 

Szűcs Larissza 

Volf Máté 

Zsupán Attila Bence  
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 Osztálynévsorok 

5.b 

Osztályfőnök: Dr. Molnár Mária  

 

Balogh Viktória 

Bogdán Balázs 

Brauner Adél Zoé 

Demerácz Abigél Gabriella 

Fajcsi Csenge 

Fekete Máté 

Gajdos Benedek 

Huszti Christian 

Kőszegi Richárd 

Lizák Hanna Jázmin 

Marcsa Mirella 

Németh Barbara 

Orbán Anna 

Pandur Milán 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Pap Alexa 

Papp Alida 

Richter Marcell 

Ruff Hanna 

Sóstai Martin 

Szentgyörgyvölgyi Anna 

Szokol Milán 

Takács Blanka 

Takács Milénia Tímea 

Tóth Alíz Linda 

Vajda Réka Nikoletta 

Zoltai Dorina 

Zsebeházi Szonja  
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 Osztálynévsorok 

5.c 

Osztályfőnök: Szabó Hajnalka , 

                    Géth Norbert  

 

Gyugyi Nóra 

Horváth Máté Péter 

Keszthelyi Gábor 

Kiss Krisztofer Patrik 

Kovács Dániel 

Kundár Ramóna 

Panka Vilmos 

Petrovics Enriko 

Szalai Roland Donát 

Szokol Dominik 

Varga Alexandra Dóra 

Vókó Viktor Martin 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  
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 Osztálynévsorok 

6.a 

Osztályfőnök:  Németh Judit Margit  

 

Bibity Bendegúz 

Bogdán Olívia Lívia 

Domján Botond 

Franyó Kristóf 

Froner Bendegúz 

Guth Fióna Fanni 

Hárs Barnabás  

Hengl Bianka 

Hódi Ákos 

Jóvér Míra 

Kanizsai Balázs 

Koohi Debóra 

Kovács Balázs 

Kovács Nóra 

Nagy Máté 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Páll Nimród 

Pandur Virág Gréta 

Papuga-Belovári Anna 

Sasi Dávid 

Standovár Kevin 

Suvák Milán Gábor 

Szécsi Tam 

Szegedi Alexander 

Tresch Csenge 

Tusnádi Péter 

Varga Regina 

Vati Ádám 

Vig Ádám 

Zidarics Attila Zoltán 
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 Osztálynévsorok 

6.b 

Osztályfőnök: Tóthné Deák Nikoletta  

 

Bäcker Blanka Lili 

Bakó Janka Márta 

Bényei Dalma 

Bihercz Joha 

Bozsits Virág 

Czipf Huba 

Drenkovits Kitti Gitta 

Gyimesi Gréta 

Hőgye Petra Panna 

Kiss Zsombor 

Kovács Martin Vid 

Kőrösi Vivien 

Lakatos Lilla 

Lakatos Virág 

Major Kíra 

Major-Varga Trisztán  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Mándi Márton 

Márta Dorina 

Mitzinger Panna 

Németh Anna 

Pintér-Müller Anna 

Révész Anna 

Stefán Dorottya 

Szabó Rebeka Éva 

Técsi Szabolcs Márton 

Till Milán 

Tököli Alexa 

Varga Márkó 

Várkonyi Bálint Zsolt 

Virág Brigitta 

Zsebők Nikolett 
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 Osztálynévsorok 

6.c 

Osztályfőnök: Deákné Palkovics Éva  

 

Berki Bence 

Farkas Kevin Ruben 

Gölöntsér Levente 

Hatta Roland László 

Hőgye Szabolcs 

Jakab Mátyás 

Kesztyűs Lea 

Kesztyűs Vanessza 

Kiss Noel Gergely 

Kovács László Szilárd 

Kovács Nikolett 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Matucza Alex 

Nagy Kristóf 

Nagy Veronika Anna 

Oláh Lajos Ádám 

Pergel Tamás 

Putz Klaudia 

Szabó Lili 

Szabó Amira Darinka 

Szalai Máté Győző 

Turai Kevin Károly 



93  

 Osztálynévsorok 

7.a 

Osztályfőnök: Jakab Balázs  

 

Almási Balázs Mihály 

Appel Anett Andrea 

Balogh Máté 

Bekes Máté 

Erdélyi Levente 

Ernszt Dorka Andrea 

Fébó Levente 

Froner Dominik 

Gerner Csaba Máté 

Gróf Lili 

Hencz-Mosgai Ákos 

Horváth Éva Terézia 

Jurisics Szimonetta 

Kassai Darinka 

Komáromi Bence 

Kordé Máté  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Makay Zsolt 

Maróti Márk 

Miklós Márk 

Miskolczi Noel Zsolt 

Németh Dorina 

Nyúzó Lili Laura 

Őrlős Balázs Bálint 

Páll Zsombor 

Pardi Bence 

Rózsavölgyi Gergő 

Petrovics Attila 

Szentgyörgyvölgyi Bálint 

Szűcs Hanna Amália 

Tornai Kristóf 

Vitéz Dominika  
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 Osztálynévsorok 

7.b 

Osztályfőnök: Páhi Zsuzsanna Mária  

 

Bognár Dóra 

Bojtor Tamás 

Bokrétás Laura Aida 

Borbély Csenge 

Bózsa Szonja 

Cseri Karina Leila 

Dolmány Anna 

Drávecz Gréta Tünde 

Farkas Daniella Cintia 

Forintos Natasa 

Gábor Sára 

Gajda Boglárka 

Guth Anna 

Kiss Eszter Judit 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Kovács Gerda Szabina 

Kövesdi Dominik 

Kummer Kata Franciska 

Kurdi Zoltán Dénes 

Lisch Elizabet Eszter 

Schulteisz Petra 

Somogyvári Dóra 

Szegedi Krisztofer 

Szilágyi Lili 

Szilágyi Réka 

Tarnai Dominik 

Vida Lázár 

Zöld Roland Lajos 
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 Osztálynévsorok 

7.c 

Osztályfőnök: Rácz Etelka  

 

Hadi Ákos 

Jasper Marcell Gábor 

Káli Evelin 

Kemendi Lilian 

Keserű Emma 

László Barnabás Gábor 

Major Andrea 

Plisz Réka 

Putz Kármen 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Romvári Ádám 

Schweier Melodi Mínea 

Schmidt Bence 

Szabó Csanád 

Szaklajda Alexa Gertrúd 

Szekszárdi Roxána 

Tóth Fanni 

Zoltai Adrienn 
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 Osztálynévsorok 

8.a 

Osztályfőnök: Szablya Zita  

 

Arató Krisztián 

Balogh Márk 

Bihercz Borbála 

Bozsánovics Noémi 

Brauner Odett Gréta 

Brengyán Emma Sarolta 

Buzás Donát 

Ferencz Noel 

Hőgye Patrik 

Hős Patrícia 

Kálmán Rajmund Rómeó 

Kántor Áron 

Kántor Bálint 

Kovács Ábel Péter 

Kovarik Barnabás 

Kun Alexandra Júlia 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Lakatos Enikő 

Marsovszki Réka 

Nagy Rebeka 

Oppe Dorka 

Papik Laura 

Peidl Balázs 

Porkoláb Bori 

Radó Ádám 

Sándor Luca Réka 

Takács Máté 

Tresch Kristóf 

Vándor Enikő 

Varenke Richárd 

Varga Péter 

Vass Virág Ramóna 
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 Osztálynévsorok 

8.b 

Osztályfőnök: Békei Mária Erika  

 

Besse Ádám 

Botló Bende 

Demerácz Lili 

Forintos Róbert 

Fuchs Ervin Ádám 

Gábori Patrícia 

Groiz Balázs 

Győr Péter 

Horváth Marcell 

Ilkaházi Dávid Zsolt 

Jakus Lili 

Kovács Fanni 

Kőszegi Gergely 

Laisz Dániel 

Lengyel Koppány 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Lenner Amanda 

Móninger Tamás Dominik 

Murányi Virág Eszter 

Nagy Heléna Elizabet 

Nagy Viktória Judit 

Ökrös Levente Balázs 

Rácz Mátyás 

Tabi Levente Dominik 

Takács Marcell 

Tóth Fanni 

Tóth Kitti Anna 

Varga Mátyás 

Varga Napsugár 

Veriga Ákos 

Zima Milán Kornél  
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 Osztálynévsorok 

8.c 

Osztályfőnök: Kiss Gellért  

 

Ajtonyi Bence 

Bicskei Loretta 

Caposeno Fiorenza 

Firling Valentina Kornélia 

Iharosi Jázmin Alexandra 

Kiss Diána Eszter 

Kiss Dominika 

Kovács Hajnalka Liána 

Kovács Norbert Szilveszter 

Kovács Richárd Attila 

Kusmiczki Vanda Dotina 

Meretei Balázs Tamás 

Petrovics Lorenzo 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  
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 Osztálynévsorok 

9.a 

Osztályfőnök: Kovács-Burján Gizella  

 

Bagoly Levente 

Bánfai Nikolett 

Cseri Zoé Ticiána 

Fehér Olivér 

Hoffer Anna 

Ignácz Ákos 

Kékesi Márkó 

Kis Gadó Henrietta 

Kovács Levente Péter 

Mák Boglárka 

Mihály Gergő Károly 

Németh Mirella  

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Raics Lilla 

Stamler Csenge 

Szabolics Kinga 

Szélig Abigél Petra 

Szilovics Balázs 

Szőlősy Mátyás 

Tarnai Adrián 

Técsi Laura Gerda 

Ternai Zsófia 

Törnei Máté 

Ujhelyi Zsolt 

Verebes Laura 



100  

 Osztálynévsorok 

9.b 

Osztályfőnök: Markó Borbála  

 

Baranyai Nóra 

Barta Gábor 

Békés Sion Benjamin 

Biró Diána Réka 

Blum Zsanett 

Divják Milán 

Faragó Viktória Ramóna 

Farkas Patricia 

Fülöp Armand 

Gettó Kitty 

Ignácz Áron 

Jakab Gergő Róbert 

Nagy András Ferenc 

Rab Zsombor 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Sajnovics Anna 

Szabó Gergő 

Szalai Kitti Zsuzsanna 

Szomor Nikolett 

Szomor Richárd 

Tarr Viktor Zoltán 

Tóth Tamara Zsanett 

Tusnádi Szabolcs 

Vajda Gergő 

Váradi Liána Zsófia 

Varga Orsolya Ildikó 

Vicze Károly 

Zalabai Alexander 
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 Osztálynévsorok 

10.a 

Osztályfőnök: Surányi Péter István  

 

Ámán Barnabás 

Fischer Dominik Benjámin 

Fülöpp Csenge Judit 

Hőgye Péter 

Jancsik Levente 

Kislaki Gréta 

Krajcsovics Koppány 

Márta Márk 

Otterbein Kristóf László 

Ördög Kristóf László 

Rétháti Gergő 

Selmeci Réka 

Szabó Gergely 

Székelyhidi Gergő Bálint 

Szőke Viktória 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  
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 Osztálynévsorok 

10.b 

Osztályfőnök: Szinder Nóra  

 

Bogár Gergő 

Deák Martin János 

Draskóczi Martin 

Gáspár Gréta Dzsenifer 

Halasi Kata 

Hengl Zalán 

Horváth Viktor Dominik 

Kernács Kristóf 

Koródi Alexa Vivien 

Kovács Balázs 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Kubai Csenge 

Nagy Richárd 

Nemeskéri Péter Sándor 

Németh Gergely József 

Németh Zsombor János 

Romvári Ákos 

Szőllősi Diána Dominika 

Tusnádi Bálint 

Udvari Csenge 
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 Osztálynévsorok 

11.a 

Osztályfőnök: Andok Zsuzsanna Erzsébet  

 

Angyal Virág 

Balázs Maja Szilvia 

Csobán Donát 

Deák Dominika 

Ferencz Amina 

Fülöp Donát 

Gerber Fanny 

Góth Máté Tamás 

Gulyás Dzsenifer Loretta 

Hargitai Luca 

Homonnay Keve Ábrahám 

Horváth Hajnalka 

Kárpáti Enikő  Kata 

Kónya Luca 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Mándi Mátyás 

Nagy Gergő Máté 

Perényi Dávid 

Sár Vanessa 

Szabó Szilárd 

Szalánczi Adrienn Luca 

Szalánczi Dominika Kata 

Szilovics Bálint 

Sztojanov Noel 

Tornai Marcell 

Törnei Kristóf 

Varga Fruzsina 

Varga Veronika 
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 Osztálynévsorok 

11.b 

Osztályfőnök: Baranyainé Horváth Szilvia  

 

Asztalos Erik 

Bebesi Réka 

Benkovics Márk István 

Bernáth Gábor 

Dózsa Dávid 

Csabrák István 

Csabrák Mercédesz 

Divják Martin Antal 

Gábor Dénes Levente 

Illés Ádám 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Keszthelyi Kevin Csaba 

Kocsi Bence Tamás 

Lintinger Kata Éva 

Major Máté István 

Pető Dávid 

Rukia Ghilan Mahmoud 

Sonkoly Marcell 

Szalai Szimonetta 

Szokolai Kristóf Gábor 



105  

 Osztálynévsorok 

12.b 

Osztályfőnök: Guzsvány Éva  

 

Bangócs Zsuzsanna 

Baranyai Áron 

Baumann Norbert 

Buzás Panna 

Csík Fióna 

Forgács Fanni Szilvia 

Garai Bálint Marcell 

Garai Luca Fanni 

Győri Valter 

Horváth Ákos Gábor 

Hederics Dzsenifer 

Kántor Adrienn 

Félkövér betűvel kiemeltük a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók nevét.  

Kerekes Viktória 

Kernács Dávid Sándor 

Kispap Beatrix 

Kovács Zsáklin Rebeka 

Krecz Kristóf 

Micsku Zalán Benedek 

Sztojanov Valentin 

Tormási János 

Tóth Krisztián 

Vaczuli Dominka 

Varenke Barna  



106  

 Tanítóink a 2019/2020-as tanévben 

Bankné Himber Judit 

Bosnyák Zsuzsanna Éva 

Csapó Csilla 

Farkas Róbert 

Farkas Róbertné 

Golubicsné Pelenczei Gabriella 

Göndöcs Gabriella 

Hangné Békési Zsuzsanna 

Kántor Gábor 

Kata Viktória 

Kiss Gellért  

Mikó Zsuzsanna 

Minoricsné Jung Beáta 

Pálné Soós Erika 

Dr. Poleczky Lászlóné 

Révészné Müller Judit 

Szénássy Klára 

Szerednyeiné Ujházi Krisztina Er-

zsébet 

Takács Attiláné 

Tóth Eszter 

Vati István Jánosné 

Forray Gyöngyi 
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 Tanáraink a 2019/2020-as tanévben 

Andok Zsuzsanna Erzsébet 

Bányainé Benkő Krisztina 

Baranyainé Horváth Szilvia 

Békei Mária Erika 

Deákné Palkovics Éva 

Fodor Tímea 

Forray Gyöngyi 

Fromvald Nikoletta 

Géth Judit 

Géth Norbert 

Guzsvány Éva 

Györei Szabina Kinga 

Hegedűsné Kenyeres Marianna 

Hoványi Gábor 

Dr. Huszárné Kövesi Enikő Zsuzsanna 

Jakab Balázs 

Kovács-Burján Gizella 

Kukai Andrea 

Markó Borbála 

Dr. Márta Anette Ágnes 

Dr. Molnár Mária 

Németh Judit Margit 

Páhi Zsuzsanna Mária 

Pál Viktória Erzsébet 

Pap Noémi 

Pap Péter János 

Papné Faubl Magdolna 

Puglics Éva 

Rácz Etelka 

Dr. Ráthné Tóth Edit 

Rausch Zoltánné 

Schweinberthné Kecskés Judit 

Soós Bernadett Éva 

Surányi Péter István 

Szablya Zita 

Szabó Gabriella 

Szabó Hajnalka 

Szakonyi Zsuzsanna 

Szalinayné Szappanos Rita 

Szinder Nóra 

Táboriné Kiskároly Zita 

Takáts-Kaposi Laura 

Tóth Éva 

Tóthné Deák Nikoletta 

Urbán Balázs 

Végh Márta 

Vereczkei Nóra Krisztina 

Zseli Krisztina  
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 Iskolánk technikai dolgozói 

Balázs András 

Banizs Gyuláné 

Berta Zsóka Dianna 

Csobánné Emberovics Mónika 

Haffner Máté 

Kiss János 

Molnár Edit 

Oldal Csilla 

Spolárné Gaszler Zsuzsanna 

Balázs Lászlóné 

Schmidt Erzsébet 

Murainé Somfai Éva 

Jung Marianna 

Varsányi János 

Nemes Ferenc 

Dávid Gyöngyi 
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