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KÖSZÖNTŐ 

 

Kedves Olvasóink! 

 

 

A 2021-2022. tanév mérföldkő iskolánk 

történetében. Az épületet övező 13 évnyi 

bizonytalanság és a 3 évnyi kényszerű távollét 

után a tanévkezdésre visszaköltözhettünk az 

Árpád otthonát jelentő Aidinger úti 

épületünkbe. 

A felújítás nemcsak szép új tereket 

eredményezett, hanem megerősítette a 

szerkezetet, energetikai korszerűsítést, 

akadálymentesítést és átalakításokat, kisebb 

bővítést is hozott. A felújítást Magyarország Kormánya és a tulajdonos Pécs M. J. Város 

Önkormányzata finanszírozta; köszönet érte! 

Ez az iskola méltó arra, hogy hosszú távú jövője legyen, ezért mindenképpen szükséges az 

épület felújítása – e gondolat mentén érvelt fenntartónk vezetője, Páva Péter tankerületi 

igazgató úr a beruházás mellett. Köszönjük! 

E tanévünk a birtokbavételről, a berendezkedésről szólt, sok munkával és sok örömmel járt. 

Emellett alkalmazkodtunk a járvány teremtette új helyzetekhez, így szerveztük meg most már 

mind a 12 évfolyam számára egész tanévben a jelenléti oktatást, a programokat. A felújított 

épület tágas tereit kihasználva ismét tarthattunk széleskörű közösségi rendezvényeket is.  

Köszönjük a szülők és korábbi diákjaink támogatását a költözéskor, a berendezkedésben és az 

udvar, a játszótér megújításában! 

Remélem, diákjainknak, a szülőknek, a külső támogatóknak, dolgozóinknak és minden 

érdeklődőnek élmény lesz a digitális évkönyv lapozgatása, az emlékek felelevenítése.  

Tükrözze ez az évkönyv is, hogy a tanévnyitó ünnepélyen már idézett Nobel-díjas tudósunk, 

Szent-Györgyi Albert gondolatainak szellemében tanítjuk és neveljük 6-19 éves diákjainkat: 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 

csinálni.”  

 

Pécs, 2022. június 30.     

Takáts-Kaposi Laura 

igazgató   
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A TANÉV ESEMÉNYNAPTÁRA 

 

AUGUSZTUS 

18-27. 

Visszaköltöztünk 

az Aidinger útra 

13-19. 

Bringás 

vándortábor 

31. 

Ünnepélyes 

évnyitó 

 

A hónapban történt: 

Osztálytalálkozót tartott a 

2006-ban végzett 12.A 

 

 

SZEPTEMBER 

3. 

Az 5. 

osztályosok 

ismerkedési 

napja 

 

15-16. 

Próbáld ki! 

Fedezd fel! 

szakkör 

kirándulása 

18. 

Osztálytalálkozót 

tartott a 2001-ben 

végzett 12.B 

20-24. 

Határtalanul! a 

11.A vajdasági 

kirándulása 

24. 

Egészségneve-

lési és diáksport 

nap 

 

OKTÓBER 

1. 

Közös éneklés a zenei 

világnap alkalmából 

* 

A 9-11. osztályosok a 

Modern Geográfia 

konferenciáján jártak 

4-8. 

Őszi kirándulási 

napok 

 

6. 

Papírgyűjtés 

 

15. 

Szecskaavató 

 

22. 

Megemlékezés 1956-ról 

 

18-24. 

Te Szedd! 

környezetvédelmi 

akcióhét 

29. 

Halloweeni mókák 

 

30 

Osztálytalálkozót 

tartott a 2016-ban 

végzett 12.A 

NOVEMBER 

4. 

Pályaorientációs nap 

 

9. 

Elindult a Lázár 

Ervin program  

10. 

Iskolanyitogató 

 

11. 

Márton-napi 

vigasságok 

 

19. 

Erzsébet-napi 

kézműves foglakozások 

20. 

Szalagavató 

ünnepély 

26. 

Ne vásárolj 

semmit! nap 

A hónapban 

történt: 

Megújult az aulánk  
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DECEMBER  

6. 

Mikulás-nap 

 

11. 

Karácsonyi 

projektnap 

21. 

Karácsonyi műsor  
A hónapban történt: 

Karácsonyi 

adománygyűjtés 

JANUÁR 

22. 

Együtt szaval a nemzet 
28. 

Félévi értesítőt osztottunk 

FEBRUÁR 

4. 

Farsang 

 

12 

Tavaszváró túra 

 

23 

Nálunk járt az 

Opera Nagykövete 

25.   

Megemlékezés a 

kommunista diktatúra 

áldozatairól 

 

 

MÁRCIUS 

1-4. 

Téltemető 

projektnapok 

2. 

A Digitális 

Élményközpont 

bemutatója 

7-11. 

Pénz7 

 

11. 

Ünnepi megemlékezés  

23. 

Iskolanyitogató 

foglalkozások 

23. 

Akció a víz 

világnapján 

23. 

Diákküldött 

közgyűlés 

31. 

Árpád-nap 

 

ÁPRILIS 

1. 

DÖK nap 

 

4-8.  

Digitális témahét 

 

6.  

Iskolanyitogató 

 

8.  

Táskamentes nap  

9 -10.  

Országos 

disputaverseny 

11. 

Költészetnapi 

rendezvények 

16.  

Holokauszt 

emléknap 

22-25. 

Fenntarthatósági 

témahét 

 

23.  

Föld napi túra 

 

26. 

Természettudományi 

diákkonferencia 

28. 

 Zöld nap 

 

29.  

Ballagás  

* 

Árpád-díjak átadása  
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MÁJUS 

2.  

Megkezdődtek az 

írásbeli érettségik 

 

7.  

Körber önkéntes nap  

 

Az udvar felújítása 

7. 

Osztálytalálkozót 

tartott a 2017-ben 

végzett 12.A 

 

10.  

Tavaszi 

papírgyűjtés 

 

20.  

Éjszakai kalandtúra 

a Mecseken 

 

20. 

Osztálytalálkozót 

tartott a 1992-ben 

végzett 8.b 

26-27.  

Belső vizsgák 

 

27. 

Alsós gyereknapi 

programok 

A hónapban történt: Tavaszi osztálykirándulások 

 

JÚNIUS 

3. 

Nemzeti 

összetartozás napi 

megemlékezés 

4. 

Osztálytalálkozót 

tartott a 2005-ben 

végzett 12.A 

7. 

Pedagógusnapi 

kirándulás 

 

9.  

Igazgatói fogadás 

 

11.  

Osztálytalálkozót 

tartott a 2012-ben 

végzett 12.A 

14.  

Tehetségnap 

 

14-19.  

Határtalanul!  

a 9.B erdélyi útja 

 

15.   

Általános iskolai 

tanévzáró ünnepély  

 

15.   

8. osztályos ballagás 
20-24.  

Szóbeli érettségi 

vizsgák 

21.  

Alsó tagozatos és 

gimnáziumi évzáró 

 

 

 

 

Sajnovics Péter, Győr Zsanett és Lizán Médea (6.A) rajza 
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ISKOLAAVATÓ ÜNNEPÉLY 

Felújított iskolánk adott helyet augusztus 31-én a hagyományos tankerületi-városi tanévnyitó 

ünnepélynek. Műsorunk keretében felkerült az árpádos nyakkendő kisdiákjainkra is. 

Vendégeink, valamint igazgatónk beszéde után a szalagátvágás, majd az ökumenikus 

iskolaszentelés következett.  

A több mint 1,5 milliárd forintos felújítás Magyarország Kormánya és Pécs városa kettős 

finanszírozásával valósult meg.  Elismeréssel szólt iskolánkról dr. Maruzsa Zoltán 

köznevelésért felelős államtitkár, és felszólalt a tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város 

polgármestere, Péterffy Attila is. 

Óriási örömünkre diákjaink 

egy megújult épületben 

kezdhetik meg a 2021-22-es 

tanévet.  

Köszönjük a műsort Kovács-

Burján Gizella és Soós 

Bernadett tanárnőnek és a 

közreműködő diákoknak, 

kollégáknak, a dekorációt 

pedig Hegedűsné Kenyeres 

Marianna tanárnőnek. 

 

Az ünnepségről írták, 

rólunk készült: 

 

 
Pécs Ma: 

https://bit.ly/3z1Uoxt 
Bama: 

https://bit.ly/3t6iaV9 
https://bit.ly/3A4UuEY 

Pannon Tv: 

https://bit.ly/3yYQvcC 

Pécs Aktuál: 

https://bit.ly/3t4ovQV 

Pécsi Stop: 

https://bit.ly/3wX1vWg 

Pécsi Városfejlesztési 

Nonprofit Zrt.: 

https://bit.ly/3NxlvV8 

https://bit.ly/3OprWdL 

 

https://bit.ly/3z1Uoxt
https://bit.ly/3t6iaV9
https://bit.ly/3A4UuEY
https://bit.ly/3yYQvcC
https://bit.ly/3t4ovQV
https://bit.ly/3wX1vWg
https://bit.ly/3NxlvV8
https://bit.ly/3OprWdL


8 

 

 

 

 



9 

 

ÚJ ÉPÜLETÜNK 

 

  Az Emmi Köznevelésért Felelős Államtitkársága támogatásával megtörtént új aulánk 

dekorálása - nagy örömünkre. Az oszlopokon a nemzeti színek és iskolánk színei mellett a 

föld, a levegő, a tűz, a víz, a fém jelképes ábrázolása történt. A kreatív, színes falfestést 

köszönjük az Államtitkárságnak és a festőknek: Misurda Ágnesnek és Hodosán Maricának! 

Írta: Técsi Janka Blanka, Regényi Zolna, Szendrődi Kornél, Köbli Luca, Farkas Bence. 

Rajz: Szilágyi Blanka (2.b) 
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ÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 

Szeptember 1-jén örömmel vettük birtokba régi-új épületünket. Évnyitóval és az iskola 

körülölelésével kezdtük a tanévet. 

 

Miért jó az Árpádban tanulni? Diákjaink mondták 

A Diákküldött Közgyűlésen osztályaink képviselői is elmondhatták diáktársaik összegyűjtött 

véleményét iskolánkról.  Ezekből válogattunk. 
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TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPÉLYEK 

 Megemlékezés 1956. október 23-ról  

Az október 23-i műsorunkon a 11.B osztályosok megemlékezésében elevenedtek meg a 

korabeli események, versekkel, dalokkal köszöntötték az ünnepet. Köszönjük nekik és 

tanáraiknak: Guzsvány Évának, Markó Borbálának és Soós Bernadettnek. 

 

Március 15-i ünnepi műsor 

  

Nemzeti ünnepünk alkalmából a 8.B osztály idézte fel műsorával a márciusi eseményeket. A 

jelenetek és versek mellett az énekkar a kort idéző dalokkal színesítette a műsort. Köszönjük az 

élményt a közreműködő diákoknak, az összeállítást dr. Molnár Mária és Soós Bernadett 

tanárnőnek, valamint a dekorációt Hegedűsné Kenyeres Mariannának. 
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Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

Iskolánkban minden évben rendkívüli történelemórák keretében emlékezünk meg a 

kommunista diktatúra áldozatairól. Az idén is Avar Györgyné és Dr. Guzsvány Mihályné 

beszélt a 12. osztályosoknak az 1950-1953 között a Hortobágyon, zárt táborokban eltöltött 

időszakról, melynek családjaikkal együtt elszenvedői voltak.  A program szervezője Fromvald 

Nikoletta és Guzsvány Éva tanárnő volt. 

 

Mondd el, hogy tudjuk! - Audiovizuális emlékgyűjtés 

Diákjaink 2010-2012 között – az oral history műfajában - 50 riportot készítettek olyan idősebb 

emberekkel, akik az 50-es – 60-as években szemtanúi és elszenvedői voltak a történelmi 

eseményeknek. Mindkét mostani vendégünk is a riportalanyok között szerepelt. Az elkészült 

kisfilmek hamarosan ismét megtekinthetők lesznek a Terror Háza Múzeum Emlékpontok című 

oldalán. https://www.terrorhaza.hu/hu/hir/zajlik-az-emlekpontokhu-korszerusitese 

 

Holokauszt emléknap 

2001 óta április 16-a a holokauszt 

magyarországi emléknapja. Ebből az 

alkalomból az aulában kiállítással 

emlékeztünk meg az áldozatokról, a 12. 

osztályosok pedig egy filmösszeállítást is 

megtekintettek.  A szervező Szűcs Gábor és 

Iváncsitsné Major Szilvia volt. 

https://www.terrorhaza.hu/hu/hir/zajlik-az-emlekpontokhu-korszerusitese
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Nemzeti összetartozás napja 

Pécsi középiskolások részvételével rendezték meg a Zsolnay 

Negyedben a nemzeti összetartozás napja rendezvényt június 3-

án. Iskolánkat a 9.B osztály és osztályfőnökük, Páhi Zsuzsanna 

tanárnő, valamint a 10.A és a 11.B osztály képviselte.  Az 

ünnepi műsor után a diákok virágot helyeztek el iskolánk és 

testvériskolánk, a vajdasági Zenta gimnáziumának közös 

kopjafájánál. A program szervezője Guzsvány Éva tanárnő 

volt. 

 

 

 

A 3.b osztályosok munkáiból 
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JELES NAPOK 

Árpád-nap 

35 éves lett iskolánk! 

Fennállásunk 35. évfordulóján a nevünkhöz méltó hagyományőrzés szellemében telt az Árpád-

nap. A diákok beléphettek az aulában felállított jurtába, kipróbálhatták a korabeli fegyvereket. 

Volt harci bemutató, kvízjáték az iskola életéből és történetéből, és lehetett szavazni a legjobb 

beküldött mémekre. A nap végén a diákok megválasztották és pajzsra emelték a jelöltek közül 

a megválasztott fejedelmet és fejedelemasszonyt – Bekes Mátét és Fülöpp Csengét -, akik a 

pénteki DÖK napon gyakorolhatták a hatalmat. A program szervezője Puglics Éva 

igazgatóhelyettes volt. 

 

„A fejedelemválasztás előtti nap és a választás napja igazából nagyon szórakoztató volt. 

Élveztem a kampányidőszakot, sőt kifejezetten szórakoztatónak találtam. Ugyanakkor 

nehéznek is, mert bele kellett látni a többiek fejébe, hogy mit szeretnének, és meglátni azt, hogy 

mi lesz az, amiért végül rám fognak szavazni. A kampánybeszédeket pedig úgy írnám le, mint 

egy „mindent vagy semmit” játékot: határozottan és karizmatikusan kell kiállni a társak elé, és 

egy bizonyos hangulatot fenntartani az egész beszéd alatt - ez egy tipp is a jövő fejedelmeinek. 

Ha ez bakival végződik, igen kínos helyzetbe kerülhet a beszédet tartó jelölt.  

Összességében: szerintem megéri és megérte indulni, már csak azért is, mert a győztesnek nem 

kell sorba állnia a menzán.”  

Bekes Máté (9.A) 
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Jakus Lili és Varga Mátyás (10.B) rajza 

 

Az alsós diákok is rajzzal köszöntötték a jubileumot (1.a és 3.b) 



16 

 

A Diákönkormányzat napja 

 
 

A Diákönkormányzat napján az Árpád-napon megválasztott diákvezetők átvették iskolánk 

kulcsát, és birtokba vették az 

igazgatói irodát is. 

Jutalmaztuk a mémverseny 

győzteseit, majd a diákok 

sokféle programon, játékon 

vehettek részt. Az osztályok 

csapatai kereshettek kincset, 

bemutatkoztak a tanárnak 

öltözött diákok és a diáknak 

öltözött tanárok, volt 

focikupa, az alsósoknak sport- 

és szavalóverseny. A szervező Hoványi Gábor tanár úr, a DÖK és a tanítók voltak. 



17 

 

Zenei világnap 

 

 

Zengett a dal az új aulában október 1-jén, a zenei világnap alkalmából alsó tagozatosaink és 

"nagy"kórusunk közös énekléssel kedveskedett. Köszönjük nekik és a kórusvezetőknek, Soós 

Bernadettnek és Golubicsné Pelenczei Gabriellának, valamint a tanítóknak. 

 

 

 

Takács Lilána (1.b) és Németh Levente (4.a) rajza 
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Játékos Halloween 

Jelmezbe bújtak a játszani vágyó kisdiákok a 9.B által szervezett vidám programon. Az alsós 

osztályok közül a 2.b osztály a naphoz illő dekorációt készített, a 4.a-sok pedig rajzzal és verssel 

örökítették meg élményeiket. 

 

  

 

 

 

 

  

Regényi Boróka (4.a) verse és rajza 

 

Halloween halovány fénye, 

jönnek a sötét rémek: 

boszorkányok, szellemek, 

mind szoborrá dermedtek. 

Kisgyerkőcök maskarában 

ugrálnak az iskolában. 

Azt mondják mind: Hú, de jó! 

Itt az őszi vakáció! 

Este meg az utcán álarcban jönnek, 

Kopognak az ajtón, feléd böknek, 

s dörmögő hangon fenyegetnek téged. 
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Márton-napi vigasságok 

 

 

Ezen napon a legendának köszönhetően 

megelevenedett a Márton-nap története. 

Alsós osztályaink felidézték még a jeles 

naphoz kötődő népszokásokat, 

hagyományokat is. 

Kézműves foglalkozásokon készültek a 

papírlibák és a lámpások. 
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Erzsébet-napi kézműves foglakozások 

November 19-én délután minden alsós osztályunkban Erzsébet-napi foglalkozást tartottunk. A 

gyerekek megismerkedtek Szent Erzsébet legendájával, és ahhoz kapcsolódó kézműves 

munkák is készültek. 

 

  

 

 

Alsós diákjaink munkáiból 
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Mikulás-nap 

 

 

 

Meglátogatta osztályainkat a Mikulás. 

Három krampuszát is hozta, akik a 

zsákból szaloncukrot osztottak. A 

kisebbek énekkel, versekkel 

kedveskedtek nekik, de a nagyobbak 

is örömmel fogadták a látogatókat. 

Köszönjük a szervezést a 

Diákönkormányzatnak. 
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Itt a farsang, áll a bál 

 

A farsangra hangulatos díszbe öltöztek a termek és az alsós folyosó. Látványos és 

ötletes jelmezeket öltöttek alsó tagozatos és 5-6. osztályos diákjaink is, sokat nevettek 

és játszottak a délután folyamán. 

 
Az 5.c osztályosok farsangi álarcokat is készítettek. 
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Téltemető projektnapok 

 

A téltemető projektnapokon az első és második 

osztályosok Zelk Zoltán meséje alapján vidám 

rajzokkal hívogatták a tavaszt, és télijesztő busókat 

is készítettek. A harmadikosok és negyedikesek A 

mohácsi ördögök mondája alapján rajzversenyen 

vettek részt, busó maszkokat és képregényt 

készítettek. Az 1-2. évfolyam szavazatai döntöttek a 

nyertes munkákról. A projektnapokat vidám 

hangulatú közös örömtánccal zárták az udvaron.  

 

Fügedi Éva tanító 
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Költészetnapi rendezvények 

    

"A vers néma. Adj neki hangot!" Kosztolányi szavait megfogadták 3.-4. osztályosaink, és a 

jeles nap tiszteletére szavalóversenyen vettek részt, melyre sok szép alkotással készültek. 

    

A gimnazisták és felsősök kincskereső játékkal és megzenésített versekkel idézték fel nagy 

költőink híres és mindenki által ismert alkotásait. Az ismereteken kívül szükség volt az 

ügyességre és a gyorsaságra is, az elrejtett üzenetek és idézetek megtalálására és megfejtésére. 

Az alsósok kvízjátékkal és képrejtvényekkel elevenítették fel a József Attiláról tanultakat. 

 

Koohi Debóra (8.A) rajza 
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Karácsonyi projektnap és adománygyűjtés 

Az 5-12. évfolyam számára meghirdetett karácsonyi teremdíszítő versenyen nagyon ötletes 

dekorációk készültek. Az 5-8. évfolyamosok között a legmagasabb pontszámot a 8.B osztály 

érte el, a 9-12. évfolyamon pedig a 11.A. Örömteli, hogy ezek az osztályok még plusz munkát 

is végeztek: a 8.B a kémiaterem dekorálásából is kivette a részét, az osztályok által készített 

díszeket pedig a 11.A tanulói helyezték ki a korlátokra. Jutalmul ezek az osztályok egy napot 

iskolán kívüli programmal tölthettek el 2022 tavaszán. Dicséretet érdemelt még a 6.A, 5.B, 7.A, 

7.B. és a 10.A, 12.B. 

 

Ünnepi díszbe öltöztek alsós osztályaink is. Színes dekorációk készítésével várták a kicsik a 

karácsonyt. 
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Az ünnep előtt sok új könyvvel gazdagodott könyvtárunk. 

Találhatók köztük kisebbeknek és nagyobbaknak való 

sikerkönyvek, izgalmas és romantikus történetek, filmek 

alapjául szolgáló regények és mai magyar verseskötetek 

egyaránt. Minden diákunkat szeretettel várja megújult 

iskolai könyvtárunk! 

 

 

 

 

 

Az aulában álló fenyőfa alatt várták az ajándékcsomagok, 

hogy a Cipősdoboz akció keretében rászoruló 

gyermekekhez kerüljenek karácsonyra. Köszönjük 

diákjainknak, a szervezést pedig Fügedi Éva tanítónőnek. 

 

 

Az Advent Pécs és a Zsolnay Fényfesztivál épületfestő gyermekrajz pályázatán  

Major Mínea (2.c) rajza döntőbe került, így alkotása december 20-ig látható volt a Dzsámin.  
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Egészségnevelési és diáksport nap 

Szeptember 24-én egészségnevelési és sportnapon vettek részt diákjaink. 

Az alsó tagozatosok a közös futás után játékkal, sorversenyekkel, labdajátékokkal töltötték a 

napot a játszótéren, illetve a Melinda utcai szabadidőparkban.  Az 5-12. évfolyamosok a 

Malomvölgyi-tóhoz kirándultak. Út közben az egyes állomásokon az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos feladatokat oldottak meg, majd a 2021 méter lefutása után játék és sport szerepelt 

a programok között. A szervezők a tanítók és a Természettudományi Munkaközösség tagjai 

voltak. 
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Pályaorientációs nap 

November 4-én pályaorientációs napot tartottunk.  

Az alsósok a régi és mai mesterségekkel ismerkedtek a pályaválasztási napon. Délután még egy 

tűzoltóautó is érkezett, a másodikosoknál rendőr bácsi is járt, az 1.c-sek a TÜKE busznál voltak, 

az egészségügyi szakiskolából érkezett hallgatók pedig minden alsós osztálynak tartottak 

bemutatót. 
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Az 5-7. osztályosok játékosabb formában ismerkedtek a szakmákkal és a munka világával, a 8-

12.–esek pedig a PTE karairól érkezett oktatók és hallgatók előadásain vettek részt, és 

ismerkedtek a továbbtanulási lehetőségekkel. (A programok szervezését köszönjük a karoknak, 

a PTE Beiskolázási Koordinációs Irodájának és az Orvostanhallgatók Egyesületének.) 

 

    

 

    

December 11-én a Pécsi Toborzóiroda munkatársai tartottak előadást a felsős gimnazista 

érdeklődőknek a katonai pályákról és az Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezés módjairól. 

 

  

Képiró Ruben Márk (7.A) és Szőts Dorka (5.A) rajza 
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Táskamentes nap – „No bag day” 

Április 8-án táska mentes nap volt iskolánkban. Diákjaink nagyon ötletes és vicces 

megoldásokat találtak ki: volt, aki kondérban, fazékban, talicskában, szerszámos 

dobozban, babakocsiban, bőröndben, kalitkában, ruhaszárítón , kosárban, dobozban 

vagy éppen hangszertokban hozta a könyveit. Az akció az Árpád-napon megválasztott 

fejedelem, Bekes Máté választási programjának egy eleme volt. 
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Gyereknapi programok az alsó tagozaton 

Május 27-én gyereknapi programokon vettek részt alsósaink. Egy hatalmas kalandparkká 

változott az első lépcsőház, ahol rengeteg izgalmas feladat várta a gyerekeket: lufikereső játék, 

csillámtetoválás, just dance kihívás, kézműveskedés, szabadulószoba. A tornateremben egy 

komplett akadálypályán bizonyíthattak a csapatok, végül pedig az udvaron egy közös tánc zárta 

a délelőttöt. Köszönet a program főszervezőjének, Fügedi Éva tanítónőnek, valamint 

segítőinek, Minoricsné Jung Beáta, Lengyel Lejla tanítóknak és Markó Borbála tanárnőnek. 

Kata Viktória tanító 

 

 

 

Pedagógusnapi kirándulás  
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A Digitális Élményközpont bemutatója 

Az 1. és 4. osztályosok március 2-án a Digitális Jóléti Program keretében az Utazó Digitális 

Élményközpont bemutatóján vettek részt. Megismerkedtek a 3D nyomtatással, 

drónmutatványokat láttak, játszhattak egy 

egyensúlyozó, színfelismerő LEGO robottal, 

és virtuális valóság szemüveggel felülhettek 

egy hullámvasútra is. Köszönjük a 

Schmalzné Klézli Csilla által képviselt 

Kézenfogva Együtt Tovább Egyesületnek és 

a szervező tanítóknak. 

Fügedi Éva tanító 

 

A földrajz kutatásának modern 

kihívásai 

Október 1-jén iskolánk gimnazistái ellátogattak a 

Modern Geográfia folyóirat 15 éves jubileumi 

konferenciájára, melyet a PTE Természet-

tudományi Karán rendeztek meg. A rendezvényen 

a földrajz szakma számos kutatási területével 

ismerkedhettek meg az érdekes előadásokon. A kísérőjük Hoványi Gábor tanár úr volt. 

Országos Disputaverseny 

2022. április 8-10 között iskolánk adott otthont a 45. Országos 

Disputaversenynek, melyen a Budapestről, Kecskemétről, 

Debrecenből, Pécsről és Marosvásárhelyről érkező diákok 3 fős 

csapatokban vitatkoztak a gazdasági fejlődés és a 

környezetvédelem kapcsolatáról.  

A megmérettetésen az Árpád csapata elnyerte a "Legjobb pécsi 

csapat" címet. A versenyt dr. Szabó András, volt tanítványunk 

és Guzsvány Éva tanárnő szervezte. A verseny lebonyolítását 

városunk önkormányzata, a BIOKOM, az Anyanyelvápolók 

Szövetsége és az Európai Régió Bizottsága támogatta. 

A rendezvény sajtója: 

https://bahir.hu/2022/04/12/budapesti-gyozelem-a-pecsi-disputa-versenyen/ 

Guzsvány Éva felkészítő és szervező 
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PÉNZ7 

 

2022. március 7 – 11 között iskolánk is részt vett az országos 

programban, amelynek keretében a 3-12. évfolyamos diákok 

a korszerű pénzkezeléssel és gazdálkodással ismerkedhetnek 

meg játékos formában. Ebben az évben a „Pénzügyi tervezés 

- megtakarítások” címet kapta a téma, így a megtakarított 

összegek lehetséges befektetését ismerték meg a tanulók 

osztályfőnöki, matematika- és technikaórákon. 

9. évfolyamon „InnoVÁL(L) – Vállalkozz okosan!” címmel 

vállalkozási ötleteket is kidolgoztak a diákok, amely során az 

ismereteik mellett kreativitásuk is megmutatkozott. 

Páhi Zsuzsanna iskolai koordinátor 
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ÖTÖDIKESEK LETTÜNK… 

Ismerkedési nap Tüskésréten 

 

 

 

 

    

Szőts Dorka és Kató Péter (5.A) rajza 

Azért jó ötödikesnek 

lenni, mert 

 

 gimisek lettünk, 

 vannak új tantárgyak és 

szakkörök, 

 új az osztályunk, és lettek 

új barátaim, 

 tanulhatunk törit, 

 több az angolóra, 

 többféle program és 

szakkör van, 

 önállóbbak lehetünk, 

 mehetünk versenyekre, 

 több tanár tanít, 

 változatosak és 

érdekesebbek a tanórák, 

 vannak táborok. 

 

Írták: az 5.b osztályosok 
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Szecskaavató 
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VÉGZŐS OSZTÁLYAINK 
2014-2022 
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Szalagavató 

    

    

    

 

Major-Varga Trisztán (8.B) rajza 
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Zöld nap 

 

 

Ballagás 

 

„Mit jelentett az Árpád számunkra?  Órai nevetéseket és dolgozat előtti rettegéseket, valamint 

mindennapi küzdelmeket a babzsákokért. … Az elmúlt 8-12 év alatt nemcsak pedagógusainktól 

tanultunk, hanem egymástól is: türelmet, önzetlenséget, elfogadást és együttműködést. Akarva 

és akaratlanul is formáltuk egymást, akik ma vagyunk, abban jelentős része van az 

osztályközösségnek is.” … 

„Visszaemlékezve, a szalagavató estéje mindannyiunk számára vidáman és izgalmasan telt. 

Tudtuk, hogy az utolsó év kihívásai és örömei még előttünk állnak. Ám a búcsúról mindannyian 

próbáltunk nem tudomást venni, hiszen annyi mondanivalónk van még egymás számára. … 

Valahogy sejtettük már akkor is azt, ami a mai nappal elérkezett: a búcsú különleges, mindent 

betöltő pillanatát. Ugyanúgy álltunk akkor este ott, mint ma: csendesen, elgondolkodva. Vajon 

milyen emléket hagyunk magunk mögött? Emlékezni fognak ránk?” … 

(Részletek a ballagási beszédből) 
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„Kedves Péter bácsi! Köszönjük a sok türelmet és figyelmet, amivel terelgetett minket az elmúlt 

években. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig mellettünk állt jóban-rosszban, és még a 

rosszabb napjainkon is bátorított bennünket a felnőtté válás útján. Mindannyiunk nevében 

elmondhatom, hogy jobb osztályfőnököt nem is kívánhattunk volna!” 

(A 12.A ballagási beszéde – részlet) 

 

„Elsősorban osztályfőnökünknek, Szinder Nóra tanárnőnek szeretnénk megköszönni a türelmet 

és a sok támogatást. Igaz, sok ősz hajszálat okoztunk neki, viszont az elmúlt 8 évet neki 

köszönhetően éltük túl. Mindig hitt bennünk és gondoskodott rólunk. Mi voltunk az első 

osztálya, és reméljük, nem vittük el a kedvét az osztályfőnöki munkától.” 

(A 12.B ballagási beszéde – részlet) 
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A ballagás alkalmából elismerésben részesült 

 

Kiemelkedő tanulmányi 

eredményéért: 

12.A: 

Szőke Viktória, Selmeci Réka 

12.B: 

Udvari Csenge, Kubai Csenge 

 

Közösségi munkájáért: 

12.A: 

Fülöpp Csenge 

Szabó Gergely 

12.B:  

Halasi Kata 

Németh Zsombor János 

 

 

A Szülői Munkaközösségben végzett munkájáért: 

12.A: Krajcsovitsné Flibert Anikó, Zsikó Eszter 

12.B: Draskóczi Nóra, Madarász Tímea 

Árpád-díjasok 2022-ben 

 

Kiemelkedő tanulmányi 

eredményért: 

Selmeci Réka (12.A)  

Szőke Viktória (12.A)  

Udvari Csenge (12.B)  

Dicséretben részesült 

 Kiemelkedő 

sporteredményeiért: 

Hőgye Péter (12.A)  

 Versenyeredményeiért:  

Deák Martin János (12.B) 
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Szóbeli érettségi vizsgák 
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8. osztályos ballagás 

 

Június 15-én elballagott 8. osztályunk is. Még utoljára körbejárták a megújult iskolát, majd az 

ünnepi műsor, a búcsúzó beszéd következett és a jutalmak átadása. Végül a végzős 8. 

osztályosok feltűzték szalagjukat az iskolazászlóra. 

 

 

Dicséretben részesült a ballagás 

alkalmából:  

Matucza Alex, Galgóczi Blanka,  

Kiss Noel, Szalai Máté. 

Köszönetet mondtunk a Szülői 

Munkaközösségben végzett munkájáért:   

Schunk Melindának. 

 

 

Részletek a 8.c osztály búcsúbeszédéből 

„ …Az osztályunkról igazán elmondható, hogy hosszú utat járt be. Ebben az épületben voltunk 

elsősök, … s végül most, nyolcadikban innen ballaghatunk, ahonnan indultunk. … 

Amikor gondolkodtunk arról, miként búcsúzzunk az iskolától, nem gondoltuk, hogy mennyi 

emlék köt minket az Árpádhoz.  Bár igaz, hogy ezek az emlékek nem ugyanazt jelentik nekünk, 

mint tanárainknak. Az osztályunkról elmondható, hogy nagyon kreatívak voltunk, bár ezt 

tanáraink nem mindig látták meg bennünk. Például a szünetben a padok döntögetése szerintünk 

ritmusgyakorlat volt, a tanárok szerint viszont zajkeltés. … Emlékezetesek maradnak a 

játszótéri vidámságok, a fagyizások, a kirándulások, például a gyalogtúra a Tettyétől az 

Árkádig. Soha nem fáradtunk még úgy el. …  

Osztályfőnökünknek, Éva néninek nagyon sokat köszönhetünk: a soha el nem fogyó türelmét, 

támogatását, hogy elviselt minket és kitartott mellettünk. …”  



44 

 

Tanévzáró ünnepély 

A tanév végén számos diákunk részesült könyvjutalomban kitűnő vagy jeles tanulmányi 

eredményéért.  Az évzáró műsor végeztével mindenki átvehette a bizonyítványát 

osztályfőnökétől, majd kezdetét vette a VAKÁCIÓ! 

 

Kitűnő és jeles tanulóink a tanévben 

1.a: Csizmadia Levente, Hári Lili, Mitzinger Viktória; Barlai Benett, Berger Elizabet Mirella, 

Kánya Ármin, Kovács Dániel Zsolt, Kovács Ákos, Mirbach Máté. 

 

1.b: Farkas Enikő, Klaj Noémi, Mogyorósi Nolen, Papik Hanna, Polgár Dorina, Széplaki 

Dominik; Bérchegyi Kinga, Gábor Amira, Habererhn Dániel, Neidert Noel, Pinterics Dorka 

Csepke, Schmalz Máté Noel, Szakács Bendegúz József, Takács Liliána. 

 

1.c: Adorján Bendegúz, Almayer Zente, Balázs Levente, Banó Léna, Csili Loretta, Hajós 

Máté, Jóvér Dorina, Kertes Karolina Lola, Kovács Dominik Roland, Kurdi Réka Eszter, 

Reisinger Dávid Flórián, Sax Martin, Schreer Linett, Steiner Benedek, Szabó Maja, Szántó 

Szofi, Tóth Réka, Varga Máté Dorián; Barta Tamás József,  Papuga-Belovári Ádám. 

 

2.a: Bertha Dániel, Hőgye Pongrác Párisz, Lenthy Ákos; Berg Péter, Zoltay Ákos. 

 

2.b: Dusnoki Leila, Májszterics Kinga, Palotás-Ősz Patrik, Rajnai Zoé, Regényi Zolna, 

Stamler Dalma, Szeitz Milán; Faludi Hajnalka Zsófia, Fülöp Dániel, Gilbert Donát, Köbli 

Luca, Nagy Marcell, Szabó Áron, Szendrődi Kristóf, Técsi Janka.  

 

2.c: Csidei Norbert, Deutsch Henrik, Kovács Rebeka, Kudomrák László Zalán, Major Mínea 

Luca, Máté Jázmin Viktória, Radó Lili, Steiner Szofia Léna, Varga Nikoletta; Bugyáklics 

Lilla, Gerner Ábel Csongor, Kosztics Dániel, Kökény Zsogmond, Nánási Dániel, Szommer-

Deák Napsugár, Tihai Lilla. 

 

3.a: Dörögdi Honor Ferenc, Fata Zsombor, Grosch Dominik, Navreczki Barna, Papp 

Alexander; Burján Alíz Réka, Kempf-Kocsis Marcell. 

 

3.b: Bányai Levente, Brázay Botond, Csokona Marcell, Kabatek Márk, Kovács Dorka Emília, 

Pálffy Vanda, Talabér Beatrix, Vadász Veronika, Varga Eszter Liliána; Gradwohl Szabolcs 

Flórián, Kétyi Gréta, Kilvinger Fanni, Kőrösi Áron, Májer Alexandra, Szűcs Csenge Emese. 
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4.a: Hamza Lilla, Németh Levente, Regényi Boróka, Selmeci Dominik, Ujhelyi Babett; 

Ambrus Zoltán, Bibity Eszter, Győr Edina, Holota Ilona, Kőszegi Barbara, Makay Bianka, 

Pál Adrienn, Pavlovics Bálint, Pfund Hanna, Suvák Míra, Zsebők Renáta. 

 

4.b: Almayer Zselyke, Árvay Léna, Bajusz Jázmin, Bekes Balázs, Hamberger Máté, Hencz-

Mosgai Zoé, Polgár Alex, Rossmann Hanna, Simon Kitti, Stand Larina, Vizvári Szilvió; Illés 

Emma, Oláh Kinga, Pirisi Panna, Tóth Emília, Vörös Boglárka. 

 

5.a: Hajnal Lia Réka, Kató Péter, Keserü András, Steiner Véda Rebeka, Szőts Dorka, Török 

Dorina, Pap Zsófia Sára, Burján Adél, Károlyi Veronika Jetta, Mayer Noel, Szolga Panna, 

Tari Olívia, Zsupán Dávid. 

 

5.b: Balugyánszki Zsófia, Csokona Boglárka, Fülöp Daniella Jázmin, Hársch Donát, 

Liebermann Liza Borka, Ragoncsa Petra, Szegedi Nikolasz István, Tóth Alexandra, Tóth 

Gergő, Benkő Zorka Zsófia, Pinterics Lili Anna. 

 

6.a: Ábrahám Ádám, Futács Máté, Győr Zsanett, Pap Norbert Taksony, Regényi Kristóf 

László, Türk Levente, Bartó Balázs Szabolcs. 

 

6.b: Bartó Kinga Zora, Borbíró Hanna, Dobszay Henrietta, Magyar Lívia, Balog-Farkas 

Tímea, Steiner Alexa Zita, Gölöntsér Zsófia, Miklós Benedek. 

 

6.c: Jurinovics Levente. 

 

7.a: Lakatos Nimród, Szőts Zalán, Sebestyén András, Zsupán Attila Bence, Szendrődi Kornél. 

 

7.b: Brauner Adél Zoé, Papp Alida, Tóth Alíz Linda, Kiss Júlia Kincső. 

 

8.a: Hódi Ákos, Suvák Milán Gábor, Vati Ádám. 

 

8.b: Bozsits Virág, Kőrösi Vivien, Major-Varga Trisztán, Mándi Márton, Várkonyi Bálint 

Zsolt, Gyimesi Gréta, Kiss Zsombor, Bakó Janka Márta, Bényei Dalma, Mitzinger Panna. 

 

9.a: Ernszt Dorka Andrea, Gerner Csaba Máté, Gróf Lili, Tarlós Eszter, Tóth Ramóna. 

 

9.b: Bózsa Szonja, Kiss Eszter Judit. 

 

10.a: Marsovszki Réka, Varga Péter, Lakatos Enikő, Papik Laura, Arató Krisztián, Kántor 

Bálint. 

 

10.b: Laisz Dániel. 

 

11.a: Fehér Olivér, Szabolics Kinga, Ujhelyi Zsolt. 

 

11.b: Sajnovics Anna, Szalai Kitti Zsuzsanna. 

 

12.a: Selmeci Réka, Szőke Viktória. 

 

12.b: Udvari Csenge, Kubai Csenge. 
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ÖKOISKOLAI PROGRAMOK 

 

Iskolánk 2016 óta viseli az Örökös Ökokola címet, s mi 

igyekszünk méltók lenni az elismeréshez. A felújított 

épületünkbe való visszaköltözés és a járványügyi helyzet 

elmúltával újult erővel szerveztünk öko programokat. Íme egy 

csokor a tanév "zöld" eseményeiből. 

 

Október 6. és május 10. papírgyűjtés 

Október 18-24. Te Szedd! Környezetvédelmi akcióhét 

November 26. Ne vásárolj semmit! nap 

Március 23. Akció a víz világnapján 

Április 22-25. Fenntarthatósági témahét – Föld napi kihívás 

Április 25. Üzemlátogatás a Kökényi Hulladékkezelőben 

Április 26. Természettudományi diákkonferencia 
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A Föld napja alkalmából meghirdetett 

programba több osztályunk is bekapcsolódott. 

Voltak, akik virágot ültettek, mások még jobban 

odafigyeltek a helyes szelektív gyűjtésre. Olyan 

diák is akadt, aki fotót küldött arról, hogy cukros 

üdítők helyett csapvizet iszik a saját kulacsából.  

A 9.A osztály kétórás interaktív 

szemléletformáló foglalkozáson vett részt a 

Zöld Európa Tanoda jóvoltából. 

Idén "a Föld napi kihívást legzöldebben teljesítő 

osztály" címet alsóban a 3.b, felsőben az 5. B 

kapja. A kihívást "legzöldebben teljesítő diák" 

Bibity Eszter lett, aki 30 pontban sorolta fel 

miként élnek családjukkal ökotudatosan. Szeretnénk hagyományt teremteni, így jövőre ismét 

meghirdetjük a Föld napi kihívást. Reméljük, még több osztály diákjai fogják úgy érezni, hogy 

bolygónk sorsa mindannyiunkon múlik. 

A márciusban lezárult Tesco közönségszavazós versenyen iskolánk pályázatával 200 000 Ft 

támogatást nyert el. Május 7 - én (szombaton) közösségi projekt keretében - a KÖRBER 

önkéntes naphoz kapcsolódva - kezdtük megvalósítani pályázati terveinket. Kerti ülőkét 

létesítettünk mely magas ágyásként is funkcionál. Szülőkkel, diákjainkkal és kollégákkal együtt 

ültettünk facsemetéket, cserjéket, fűszernövényeket és virágokat. Köszönjük a felajánlott 

növényeket a Lengyel családnak, a Rudolf családnak, Makay Eszter és Bakocs Marcell régi 

diákjainknak, Györei Kinga és Pálné Soós Erika tanárnőnek. Köszönjük a Tesco áruháznak a 

nagy mennyiségű termőföld adományozását és minden szülőnek, kollégának és diáknak, aki 

bármely módon segítette udvarunk zöldebbé tételét. A munka folytatódik, a pályázati 

támogatásból megvalósuló új szabadtéri játék létesítésére várhatóan hamarosan sor kerül. 

Rácz Etelka ökoiskolai koordinátor 

 

Rácz Etelka egy másik írása olvasható az Oktatási Hivatal Pécsi POK Évszakos c 

kiadványában: https://bit.ly/3PVS9BI 

https://bit.ly/3PVS9BI
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Május 7. - Körber önkéntes nap  

2022. május 7-én, szombaton megkezdődött hátsó udvarunk rendbetétele. A KÖRBER 

önkéntes napra toborzott résztvevők segítségével megújultak a meglévő udvari játékaink. A 

kültéri padok, kapuk, mászóka a csiszolást és festést követően visszakapták régi fényüket, 

valamint elkészültek az új mérleghinták is. Köszönjük a szülőknek, tanulóinknak, a közösségi 

szolgálatos diákoknak, iskolánk pedagógusainak és a technikai dolgozóknak a lelkes, kitartó 

munkát! A remek hangulatú délelőtti összefogást egy közös pizzázással zártuk, melyet szintén 

a KÖRBER biztosított az önkéntesek számára. A munkálatok egy későbbi időpontban 

folytatódnak majd, hiszen a KÖRBER Hungária Kft. pályázatán elnyert mászóka még csak ezt 

követően érkezik meg. Nagy örömünkre az őszi papírgyűjtésből és az alapítványokba befolyt 

szülői adományokból a felújítást a faanyagok, festékek megvásárlásával mi is támogatni tudtuk. 

A program fő szervezője Pálné Soós Erika és Golubics Gabriella tanítónők volt. 

Golubicsné Pelenczei Gabriella 
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A TERMÉSZETJÁRÓ SZAKKÖR PROGRAMJAIBÓL 

Augusztus 13-18 között a kalandvágyó diákok Dráva menti bringás vándortáborban vettek 

részt, a csoporthoz komlói diákok is csatlakoztak. A 220 km-es túra Mohácsról indult és 

Szigetváron ért véget. Jártak a mohácsi vízimalomban, faragtak busó álarcot, meglátogatták a 

Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet. Belecsöppentek a harsányi csatába és a siklósi várnapokba. 

Szaporcán megcsodálták a tájházat, simogattak szürke marhát. Strandoltak Sellyén, Barcson, 

Szigetváron. Látták 

Zrínyi kirohanását és 

még nagyon-nagyon 

sok mindent, amit 

elmesélni talán nem is 

lehet, ezt látni kell!  

 

Február 12-én került 

sor a tavaszváró túrára. 

A Mecsekszentkút - 

Remeterét- Vörös-

hegy - Pálos-kolostor - Zsongorkő - 

Babás-szerkövek - Égertető - Éger-

völgy - Mecsekszentkút útvonalon 

kb.17 km-t tettek meg. A résztvevők az 

illatos hunyor és a hóvirág mellett 

megcsodálhatták az első kankalinokat 

és májvirágokat is. A túrán a 6.B, 7.A 

és a 9.A osztály diákjai vettek részt. 

 

Április 23-án, szombaton került sor a 

Föld napi túrára és kihívásra. A 

szakkörösök Orfű-Tekeresről indultak, 

és Pécs Mecsekszentkútra érkeztek. 16 

km-t tettek meg, és 540 m 

szintemelkedést győztek le, közben két 

zsák szemetet gyűjtöttek össze. Az 

eseményt meglepetés gofriparty zárta. A 

csapat tagjai: Gerner Emmi (7.A), Gerner 

Csaba, Erdélyi Levente, Kordé Máté 

(9.A), és Jakab Eszter (ANK, 4.c) volt. 
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Május 20-án a szakkör programjának keretében a természetjárók kalandos éjszakai túrán vettek 

részt, mely a Széchenyi térről indult, és több kilátópontot érintett. Még nappali fényben 

tekintettek le a városra a Havihegyről, a Tettyéről és a Balázs-pihenőből. Megmászták a 

Misinát, majd a Kis-Tubesről csodálhatták a naplementét, a János-kilátóból és a sós-hegyi 

kilátóból pedig már a város fényeiben és a csillagokban gyönyörködhettek.  

Jakab Balázs szakkör- és túravezető 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohajda Hanna (5.A) Dudás Nikolett (7.A) és Dolmány Anna (9.B) rajza 

  



51 

 

„PRÓBÁLD KI! FEDEZD FEL!” 

Tehetséggondozás az Árpádban 

 

Iskolánk 66 órás tehetséggondozó foglalkozássorozatot 

indított szeptemberben. Az iskola 5-8. évfolyamos, 

informatika emelt szintű oktatásban résztvevő tanulói 

közül ebben a tanévben 16 fő látogatta a szakkört. 

A Nemzeti Tehetségprogram keretében 2015 óta működő 

projektben a matematika iránt érdeklődő tanulók vesznek 

részt. A tevékenységek között kreatív játékok, fizikai 

kísérletek, robotprogramozás, makettek tervezése és 

sokféle más kreatív tevékenység szerepel. 

A szakkör résztvevői kétnapos tanulmányúton vettek 

részt 2021. szeptember 15-16-án. Budapestre utazott a 

csoport, ahol érdekes kísérleteket végeztek a Csodák 

Palotájában, amelyek révén a természetes érzékelőket 

ismerték meg és az okostelefon mérési felhasználását. Látogatást tettek a Graphisoft Parkban 

is, ahol a Microsoft Magyarország Kft. és a SAP Hungary Kft. magyarországi székhelye is 

található. A program zárásaként a 3D Galleryben készítettek térhatású fotókat. 

Az utazás teljes költségét az NTP-MTTD-20-0028-as pályázat fedezte. A pályázat támogatója 

a Nemzeti Tehetség Program keretében a Miniszterelnökség. A csoportot a szakkörvezető 

tanárok közül Páhi Zsuzsanna és Surányi Péter kísérte. 

Páhi Zsuzsanna projektkoordinátor 
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Tehetségnap 

 

 

Iskolánk 2016-ban 

nyerte el az 

Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont 

címet. Június 14-én 

rövid 

műsorszámokkal, 

beszámolókkal 

nagy sikerrel 

mutatkoztak be 

társaiknak a tanév 

során kiváló 

teljesítményt elért, 

valamilyen téren 

kiemelkedő diákok. 

 

A felsős és gimnazisták közül az igazgatói fogadáson is vendégül látott számos diák 

mutatkozott be társainak, az alsósok osztály szintű és egyéni produkciókkal mutatták be 

egymásnak, ki miben jeleskedik. Többek között voltak sportolók, szavalók, zenészek, énekesek 

és táncosok is. 
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BOLDOGSÁGÓRÁK 

Iskolánkban idén is 

folytatódott a 

Boldog Iskola 

Program. Célja, 

hogy a játékos órák 

révén a részt vevő 

gyerekek 

érdeklődőbbek, 

kreatívabbak 

legyenek, és 

erősödjön pozitív 

hozzáállásuk 

egymáshoz, a 

környezetükhöz, a 

tanuláshoz, a 

mindennapokhoz. 

A foglalkozások a tanév elején a következő osztályokban indultak el: 1.c, 3.a, 3.b, 4.b, 5.B, 5.c, 

6.A. A program iskolai koordinátora Kata Viktória.  

 

Az én anyukám 

Tóth Emília (4.b) 

Apukám otthon sokszor mondogatja nekünk, hogy anya csak egy van. Szeretném, ha 

egy kicsit jobban megismernétek Őt! 

Már csak egy kicsivel magasabb, mint én, lassan 

utol is érem. A haja szőke és hosszú. A szeme kék, amiben 

szintén hasonlítok Rá. 

Általában türelmes velünk, de ha szétpakolom a 

szobát, na, azt nem szereti! Szeret sportolni, én is szoktam 

futni a szüleimmel. Van egy kis kertünk, ahol virágot 

nevel. Szereti az állatokat is, ezért két éve karácsonykor 

érkezett hozzánk egy kiskutya. Anya felé is ugyanolyan 

szeretetet és türelmet mutat, mint felénk a nővéremmel. 

Sportosan szeret öltözködni, és nekünk is sokat segít a 

ruhaválasztásban.  

Miért őt szeretem a legjobban? Mert anya csak egy van! Rá mindig számíthat az egész 

család. Sok szeretetet kapunk Tőle, és gondoskodik rólunk. 

 

Csokona Boglárka (5.B) rajza 
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KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK 
A LÁZÁR ERVIN PROGRAMMAL 

Ebben a tanévben az 1. osztályosok programjával indult a LEP, majd januártól az összes 

évfolyam megkapta a választott műsorra az időpontot. A programok között szerepelt mesejáték, 

színház-, opera- és cirkuszlátogatás és zenés műsor is. 

 

  

 

  

 

A tanévben új elemmel bővült a 

program: a 4.-5. évfolyam iskolán 

kívüli tanórákra is lehetőséget kapott. 

A 4. osztályosok az állatkert lakóinak 

mindennapjaival ismerkedtek, míg az 

5. osztályosok virtuális sétát tehettek a 

4. századi Sopianae utcáin, 

bekukkanthattak házaiba, a 

városlakók mindennapjaiba. 
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A két budapesti úton a 6. és 8. osztályosok számára a szervezők lehetővé tették, hogy az előadás 

előtt egy rövid városnéző programot is beiktassanak. 
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Nálunk járt az Opera Nagykövete 

 

Temesi Mária Liszt Ferenc-díjas operaénekes tartott bevezető előadást diákjainknak budapesti 

útjuk előtt, ugyanis a 8. osztályosok március 3-án a program keretében az Operaház Eiffel 

Műhelyházában kaptak OperaKoktél címmel ízelítőt Mozart és Menotti egy-egy darabjából. 

 

 

Futács Máté (6.A), Bartó Kinga Zora (6.B) 

és Mitzinger Panna (8.B) rajza 
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KIRÁNDULÁSOK, ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK 

 

 

 

Az 1.a, 2.c, 3.a és 3.b 

programjaiból. 

Az 5.A, 5.c és 6.c a Zsolnay 

Negyedben járt. Az 5.B Orfűre, a 

6.B Szigetvárra kirándult. 

A 7.B a Pécsi Tanuló Fesztiválon 

vett részt, a 8.A pedig Budapestre 

kirándult. 
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Számos csapatépítő programon vett részt a tanévben a 9.A osztály: a tanévet Mohács környéki 

kerékpártúrával kezdték, de jártak a jégpályán, Orfűn és paintballoztak is. 

 

 

 

A rossz idő sem szegte kedvét az Orfűre 

kiránduló 11.A osztályunknak. A közös 

lecsófőzés és a rekordszámú palacsinta 

kisütése után rövid erdei sétát tettek, majd 

előkerültek a társasjátékok, este pedig 

sütögetéssel, éjszakába nyúló beszélgetéssel 

zárták a kétnapos kirándulást. 

 

 

Ujhelyi Zsolt (11.A) és  

Sebestyén András (7.A) munkája 
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Határtalanul a Délvidéken 

 

Egy emlékezetes kirándulás emlékfoszlányai a 11.A útinaplójából 

 

Évekkel ezelőtt lehetőségünk adódott, hogy a Határtalan pályázatot megnyerve 5 napos 

kirándulást tegyünk Szerbiában. Sajnos, a kialakult Covid helyzet keresztülhúzta a 

számításokat, így az utazás időpontja jócskán eltolódott. Talán a szerencsének is köszönhető, 

hogy 2021. szeptember 20-án mégis elindulhatott a szerbiai kalandunk. 

Zuhogó esőben indultunk, és Tompánál, ahol átléptük a határt, se volt jobb a helyzet. 

Szabadka volt az első állomásunk, ahol tettünk egy belvárosi sétát, megtekintettük a 

Városházát, melyet Zsolnay-kerámiák díszítenek, és ablakain történelmi nagyjaink tekintettek 

ránk. Heni rajzban is megörökítette ezt a csodát. 

 A toronyba, mely 76 méter volt, hosszú 

lépcsőzés után jutottunk, de megérte: 

a szecessziós város látképe tárult elénk. 

A világ harmadik legnagyobb 

zsinagógájába is bemehettünk. Ékessége 

a nagy, színes üvegablakok, melyek 

Róth Miksa csodálatos munkái. A 

helyiek által emlegetett Cifra, azaz 

Raichle-palotában a szocializmus 

évtizedeinek műalkotásait tekintettük 

meg nagy érdeklődéssel. Mi is 

megkedveltük ezt a környéket, ahogy 

Mátyás király tette 1462-ben.  

A városi forgatag után a Palicsi-tóhoz 

indultunk, ahol egy kávézóban a Wi-Fi 

és egy kutyus társasága mellett vártuk 

meg, míg elcsendesedik az eső, hogy 

megcsodálhassuk a tó környékét. 

 

 A nap végén megérkeztünk az első szálláshelyünkre, Tóthfaluba. A falu magyarsághangulata 

mindenkit beszippantott, a közvélemény-kutatás szerint a házigazdánk, Zoli bácsi „jó arc”, 

a bodzaszörp és a reggeli májas hurka felülmúlhatatlan volt. 

    Második napunknak kipihenten vágtunk neki, Zentára mentünk, és ahogy megtudtuk: „Ami 

Mohács volt a magyaroknak, az Zenta volt a török seregeknek.” A helyi iskola tanulóival 

megemlékeztünk az 1697-es magyar győzelem 239. évfordulójáról. A Városháza tornyában 
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megnéztük a zentai csata színvonalas kiállítását, azokat a tárgyakat, amelyeket a helyszínen 

tártak fel. Következő megállónk Magyarkanizsa volt, ahol hajóra szálltunk, kezünket a Tiszába 

lógatva hallgattuk a kapitány beszámolóját a szőke folyóról. 

   

 A szárazföldre lépve, újabb járműre ültünk. A traktoros utazásunk során minden testrészünk 

átfagyott, és megtapasztaltuk, hogy a síkság hideg forrásában is meg tud melegedni a kezünk. 

    A következő napunk egy hosszabb buszúttal kezdődött: először a zimonyi millenniumi 

toronynál főhajtással megemlékeztünk Hunyadi Jánosról, majd Belgrád (magyar nevén 

Nándorfehérvár) következett. Megcsodálhattuk a Kalamegdán parkot, majd koszorúzással 

tisztelegtünk a híres nándorfehérvári diadalnak állított emlékműnél. A vár falai között a 

történelem szele megérintett minket. 

   

 

Második szállásunk Székelykevén volt, ahol elsőként a kisboltot rohamoztuk meg, ennivaló 

után kutatva, bár az étteremben a spagetti a többség megmentője lett. 

    A negyedik napon Jókai Mórnak Az arany ember című regényéből ismert táj tárult elénk 

teljes valójában. A hajókiránduláson végigjártuk a Kis- és a Nagy-Kazán szorost, azt a pontot 

is, ahol a Duna a legmélyebb, illetve, ahol a legszűkebb a folyása. Közben Decebál, dák király 

óriási sziklaszobrát és Traianus, római császár tábláját is szemügyre vettük. Meghökkentően 

szép volt a folyó és a várfalként körülvevő hegyek nyúlványa. 

A galambóci várat, melyet Luxemburg Zsigmond magyar királyunk ostromolt, már nem a vízről 

tekintettük meg. A Duna túlsó partján ellenvárként épített Lászlóvárat viszont a víz mostanra 

már félig ellepte. A buszban eltöltött hosszú idő megérte, a látvány mindenért kárpótolt minket. 
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Szomorúan érkeztünk utunk utolsó napjához. A Bánk bánból ismert Petur bánról elnevezett 

város erődje egykoron a történelmi Magyarország második legnagyobb erődítménye volt. A 

fellegvár tornyában a „részeges” óra tövéből gyönyörű a kilátás Újvidékre, Szerbia második 

legnagyobb városára. A péterváradi várban bejártuk a sötét folyosókat a katakomba 

rendszerében. Az utolsó állomásunk egy újvidéki plázai bevásárlás volt, ezután Magyarország 

felé vettük az irányt. 

 

 

A Szerbiában töltött idő alatt számtalan történelmi emlékhelyen 

jártunk, megismertük a magyarlakta területeket, ahol szívélyesen fogadtak minket. Utazásunk 

során páratlan szépségű épületeket, hegyeket, folyókat, tavakat láthattunk, melyek képét 

nemcsak a telefonunk fotózta. Az együtt töltött néhány nap mindannyiunknak élvezetes volt, 

szép emlékeket hagyott bennünk. Lezárult egy kaland, egy újabb fejezet, és ezt együtt csináltuk 

végig. 

Köszönjük ezt az élményt, melyen végigkísért minket Kovács-Burján Gizella osztályfőnökünk, 

Szablya Zita tanárnő és idegenvezetőnk, Burján István. 

 

Az emlékeket felidézte: Stamler Csenge és Szélig Abigél. 

Az útinapló rajzait készítette: Kis Gadó Henrietta. 
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Nagy körutazás Erdélyben 

Iskolánk 9.B osztálya 2022. június 14-19 között 6 napos erdélyi 

körutazáson vett részt. Az utazás a „Határtalanul!” pályázat keretében 

valósult meg Magyarország Kormányának támogatásával, 

a HAT-KP-2-20211-000227 számon elnyert közel 3,5 millió Ft-ból. 

 

Az utazás programja: 

1. nap 

Nagyvárad – Kolozsvár: A hajnali indulás, a dél körüli határátlépés és egy kis utazás után 

nagyváradi városnézéssel kezdődött az út. Ennek során az 

osztály meglátogatta a Kanonok-sort, a Székesegyházat és 

a Fekete Sas palotát. A következő megálló a Királyhágó 

volt, ami a 

történelmi 

Erdély kapuja.   

Ezt követően 

Bánffyhunyad, 

Kalotaszeg, 

majd Kolozsvár 

következett, 

ahol meglátogatták Hunyadi Mátyás szülőházát és szobrát. 

2. nap 

Torda – Szováta – Farkaslaka - Korond: A tordai sóbánya felejthetetlen élményt nyújtott 

hatalmasságával és modern szabadidőközpontjával.  Szovátán a Medve-tó, Európa egyetlen sós 

vizű tava nyűgözte le az osztályt.  

Farkaslakán született 

Tamási Áron, itt róla 

emlékeztek meg a 

diákok. A nap végén a 

korondi vásárban talált 

mindenki magának vagy 

családtagjainak valami 

szép, a táj 

jellegzetességét hordozó 

emléket. 
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3. nap 

Csíkszereda – Csíksomlyó – Szent Anna-tó – Mohos tőzegláp: Csíkszeredán a Makovecz Imre 

által tervezett templomot, Csíksomlyón a híres búcsú helyét látogatták meg a diákok. Ezután 

a természet igazi csodáit láthatták a Mohos tőzeglápon és a Szent Anna – tónál.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különleges találkozásban is része volt az 

osztálynak: a hegyvidéki buszos utazás 

során egészen közel a csoporthoz egy medve 

is felbukkant. 

 

 

 

4. nap 

Sepsiszentgyörgy – Szinaja – Brassó: 

sepsiszentgyörgyi városnézéssel kezdődött a nap, 

majd hosszú utazás következett a Déli-Kárpátok 

hegyein át a Peles-kastélyhoz, amely a 

Hohenzollern, a román királyi család fontos 

rezidenciája volt.  A nap utolsó állomása Brassó 

volt, amely a romániai szászok fővárosa. Itt egy 

városnéző séta során az osztály látta a Fekete 

templomot, a városfal híres kapuját és a város 

legrégebbi gimnáziumát is. 
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5. nap  

Fehéregyháza - Segesvár – Marosvásárhely: Az 

osztály megemlékezett Petőfi Sándorról, akit 

Fehéregyházán láttak utoljára a csatában, majd 

Európa legfestőibb középkori várába látogattak 

Segesváron, ahol a diákok beleélhették magukat 

a középkori időkbe. Marosvásárhely 

nevezetességeit is megnézték, megcsodálták a 

Rózsák terét is a város központjában.  

 

 

 

 

 

 

6. nap  

Zilah - Nagykároly: Az utolsó napon Ady Endre 

nyomában jártak a tanulók Zilahon, majd a Károlyi 

család központi birtokát látogatták meg 

Nagykárolyban.  

 

 

A hosszú út alatt a 9.B osztály 

tanulói egy színes történelmi 

utazáson vettek részt, amely során 

hazánkhoz kapcsolódó emlékek 

között járhattak. Az utazás a Déli- 

és Keleti - Kárpátok természeti 

csodáit is érintette, így ki-ki 

gyűjthetett a maga számára kedves 

emlékeket.  

 A diákok kísérője Páhi Zsuzsanna 

és Zseli Krisztina tanárnő volt. 

 

Az élményt összefoglalta és megosztotta: Hanke Laura (9.B) 
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ÉVFORDULÓS OSZTÁLYTALÁLKOZÓK 

Az elmúlt két évben a járványügyi szabályok miatt sorra elmaradtak az osztálytalálkozók. 

Ezeket idén több osztály is pótolta. A felújított épületben örömmel fedezték fel a régi 

helyszíneket, és tanáraikkal felidézték a szép emlékeket. 

  

30 Ballagás éve: 1992. 

8.b - Osztályfőnök:  

Andok Zsuzsa 

20 Érettségi éve: 2001. 

12.A  - Osztályfőnök:  

Homonnay Botondné 

 

 

 

 
 

20 Érettségi éve: 2001. 

12.B - Osztályfőnök: 

Páhi Zsuzsanna 

15 Érettségi éve: 2006. 

12.A - Osztályfőnök:  

Nyári Tamás 

 

 
 

 
 

5 Érettségi éve: 2016. 

12. A -  Osztályfőnök: 

Guzsvány Éva 

5 Érettségi éve: 2017. 

12.A -  Osztályfőnök: 

Jakab Balázs 
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DIÁKJAINK, TANÁRAINK MUNKÁIBÓL 

 

Bot csinálta barátság 
Ernszt Dorka (9.A) írása 

Élt egyszer egy büdös borz, akit Borz Bélának hívtak. Magányosan tengette mindennapjait 

az erdőben, mert nem voltak barátai. Hogy is lettek volna? Senki sem akart a közelében lenni 

szúrós szaga miatt. Irigykedve figyelte a dióval focizó, az avarban fogócskázó, vagy éppen a 

fák ágain vidáman ugráló állatokat. Olyan jól szórakoznak! - gondolta magában, és azt kívánta, 

bárcsak velük játszhatna. De mikor be akart állni közéjük, mindenki befogta az orrát, és ott 

hagyta. Kicsúfolták, kinevették és kiközösítették. Arra gondolt, hogy vajon miért ilyen 

gonoszak vele, miért nem fogadják el olyannak, amilyen ő valójában. Hiszen ő soha semmi 

rosszat nem tett ellenük. 

Miközben ezen gondolkozott, károgásra lett figyelmes. 

– Bál lesz, bál! Az ünneplés mindenkit vár! - mondta Varjú Viktor egy szép tavaszi napon. 

Az erdő lakói ünnepséget szerveztek a tavasz eljöttének örömére.  

– De jó! - örült meg Béla, aki éppen arra sétált. – Még sosem voltam bálon, biztos nagyon 

vicces lehet!  

Ekkor Mókus Miklós mászott Viktor mellé az ágra, és a borzra nézett. 

– Ugye, nem hitted, Béla, hogy te eljöhetsz? No, még mit nem! - rázta meg a fejét.  

– Nem jöhetsz, kár, jaj, de kár - helyeselt a madár.  

– De hát mindenki ott lesz! Én is menni szeretnék! Engem mindig kihagytok mindenből! - 

mondta szomorúan a borz.  

– Persze, hogy kihagyunk! Senki sem szeretné érezni a szagodat! - forgatta a szemeit Miklós.  

– Kár, kár! Nem jöhetsz el soha már! - gúnyolódott Viktor, majd ő is elrepült. Béla bánatosan 

nézett utánuk.  

– Ez nem igazság! Én is el szeretnék menni! - rúgott bele egy kavicsba. Ekkor eszébe jutott 

valami. Arcára mosoly kúszott.  

Béla izgatottan várta a bál napját, ami hamarosan el is jött. A kis borz szívében ott volt a 

remény, hogy talán aznap este ő is ott lehet. Ezekkel a gondolatokkal indult el a patak felé. 

Fürgén kapkodta apró lábait, majd a víz mellett megállt. Először csak az orrát dugta bele. 

– Brr! Ez hideg - állapította meg. – De ha megfürdök, talán nem leszek büdös, és akkor 

velem is játszanak majd a többiek! - ábrándozott. Már készült belelépni a vízbe, mikor a faágak 

zörgésére emelte fel a fejét.  

– Béla, hát te mit csinálsz? - szólította meg Mókus Miklós. 

– Ott leszek én is, csak várd ki! - vágott vissza a borzfiú, és továbbállt.  

–  Persze, persze, majd el is hiszem! - kiáltott utána Miklós, és közben kárörvendően 

ugrándozott. De ekkor az ág, amin állt, hatalmas reccsenéssel eltört, és a mókus bezuhant a 

patakba.  

– Segítség, segítség! Nem tudok úszni! 

A borz visszafordult, de amint meglátta a vízben fuldokló Miklóst, elfutott. A mókus 

kétségbe esett, hogy a borz magára hagyta a bajban. Ekkor arra gondolt, hogy ha nem lett volna 

olyan ellenséges, akkor Béla most megmentené. Rövid időn belül aztán újból felbukkant a borz. 

– Fogd meg ezt, Miklós! Kihúzlak! - nyújtott felé egy hosszú ágat. Miklós belekapaszkodott, 

így Béla a partra tudta húzni.  

– Köszönöm! Megmentetted az életemet! 

– Persze hogy megmentettelek, hisz bajban voltál!  
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Erre Miklós szégyenkezve hajtotta le a fejét. 

– Igaz barát vagy, Béla - suttogta halkan. – Pedig én mindig kicsúfoltalak, vagy levegőnek 

néztelek. Nagyon megbántam már, ne haragudj! Gyere el te is a bálba!  

– De hát a többiek nem fognak velem szóba állni! - sajnálkozott Béla. 

– Ne törődj semmivel! Este ott találkozunk!  

A borz nagyon megörült a meghívásnak, de félt is, hogy a többiek ellenségesen fognak 

viselkedni vele. Végül aztán készülődni kezdett. Szépen kicsinosította magát, megfésülte a 

szőrét, még csokornyakkendőt is kötött.   

– Hát te meg hova mész, Béla, ebben a nevetséges nyakkendőben? - kíváncsiskodott Róka 

Roland.  

– A bálba - felelte a borz, ügyet sem vetve a róka megjegyzésére.  

– De te nem vagy odavaló, mit is keresnél ott?  

De a borz elengedte a füle mellett a gúnyos megjegyzést, 

elszántan ment tovább. 

 Hamarosan Bagoly Boglárkával találkozott. 

– Béla! Hova ilyen sietősen?  

– A bálba megyek - válaszolt a borz.  

– Húúú, de jó vicc! - nevetett a bagoly. 

Ekkor Varjú Viktor suhant el mellette, és odakiáltott neki: 

– Kár, kár, jaj de kár! A bál téged, Béla, nem vár!  

Ahogy megérkezett, mindenki elhallgatott, és csodálkozva 

tekintett rá. 

– Menj innen! Nem hívott senki! Semmi keresnivalód itt! - kiáltották az állatok, egymást 

túlharsogva. 

– Én hívtam! - szólt Miklós. - Erre mindenki elnémult, és a zene is abbamaradt.  

– De mi nem akarunk vele együtt szórakozni! - mondta Bagoly Bogi. A többiek helyeseltek. 

– De a barátom, mert megmentette az életemet. 

Az állatok csodálkozva néztek össze. 

Ekkor a mókus elmesélte, mi történt. Erre az állatok bocsánatot kértek a borztól, majd 

vidáman folytatták az ünnepséget. Az erdő lakói rájöttek arra, hogy nem az számít, hogy ki 

hogy néz ki, milyen a szaga, sovány vagy kövér, ügyes vagy ügyetlen, hanem az, hogy a szíve 

milyen tiszta. 

Attól a naptól kezdve mindannyian barátai lettek Bélának. A kis borz története megmutatta, 

hogy mindenki értékes, és hogy egy igaz barát mekkora kincs. 

 

Mi is a barátság? 

Fülöp Daniella, Tóth Alexa, Gilbert Gréta (5.B) írása 

„A barátság olyan dolog, amelyet két vagy több ember alkot. Nagyon fontos dolog, mert a 

barátaiddal mindent meg tudsz beszélni, és megbízhatsz bennük. Sok jó emléket lehet együtt 

szerezni. A barátok kedvesek egymáshoz, mert szeretik egymást. A barátág arról szól, hogy 

együtt jól érezik magukat. Egy igazi barátság kitarthat az életünk végéig is. Ha nincsenek 

barátaink, egy idő után magányosak leszünk. A barátok segítenek egymásnak, nem árulják el 

egymás titkait. Ha vannak barátaid, akkor becsüld meg őket, és vigyázz rájuk! Szeresd őket, és 

legyél együtt velük sokat!” 

„Szerintem a barátság az, amikor jóban vannak. Ha unatkozol, csak kihívod, és játszotok. 

Elmondjátok a titkokat, és mindenről beszélgettek. Együtt tanultok, pizsipartit rendeztek, 

muffint készítetek, együtt féltek, szellemet vadásztok, filmet néztek. Az fontos, hogy a barátban 

 

Sárközi Glória (5.B) rajza 
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megbízzunk, és ha összeveszünk, hamar kibékülünk. A barátság megállíthatatlan, a barátok 

összetartanak örökké, jöhet árvíz, tornádó, bármi.”  

„A barátság azt jelenti, hogy a barátod mindig ott áll melletted. Segít például a háziban, a 

tanulásban, kiáll melletted. És ha egy kicsit alacsony vagy, segít, hogy elérd a szekrény tetején 

lévő játékot.” 

 

Az Álommanó 
Csete Dóra tanító meséje 

Lilla késő este forgolódott az ágyában, nem tudott elaludni. Eddig nem volt ezzel probléma, 

de most még is küzdött vele. Kimászott az ágyából és az ablakhoz ment. A csillagok fényesen 

ragyogtak a nyári égbolton. A kislánynak elkezdett hiányozni az óvoda, hiszen ő szeretett oda 

járni. Panni néni mindig olyan jókat mesélt a délutáni alvás előtt. Ahogy 

sorban jöttek a szép emlékek, Lilla egyszer csak egy aprócska, kék csúcsos 

kalapos, kék ruhás manót vett észre az ablak egyik sarkában. 

- Szia! Te ki vagy? - kérdezte suttogva, nehogy felébressze a szüleit. 

- Szia! Én vagyok Álmi, az álommanó. 

- Soha nem hallottam még rólad - suttogta tovább a kislány. 

Álmi lemászott az ablakból egyenesen a kislány tenyerébe. Ott szépen 

helyet foglalt és folytatta. 

- Tudom, ezért vagyok itt. Én fogok segíteni neked elaludni. Ehhez 

viszont lesz egy feladatod. El kell jönnöd velem Manó Falvára, és meg kell 

találnunk az Álomhozó kulcsát, ami segít elrepíteni az Álmok Birodalmába. 

Lilla figyelmesen hallgatta és egy hatalmas mosoly húzódott végig az 

arcán. 

- Álom Falva? Álmok Birodalma? Nagyon tetszik. 

Örömében meg egy kicsit ugrálni is kezdett, ami hatására Álmi kicsit össze is rázkódott. 

- Hé, te lány! Majdnem leestem! - mondta morcosan a manó, majd visszakapaszkodott a 

kislány tenyerébe. 

- No, de figyelj ide! Tedd a másik tenyered fölém, és csukd be a szemed, számolj ötig, ha 

kinyitod, Álom Falván leszünk. 

Lilla hevesen bólogatott, nagyon szeretett volna már játszani Álmival, és kíváncsi volt már 

Álom Falvára is. Elég gyorsan elszámolt ötig, majd, amikor kinyitotta a szemét, egy csodás kis 

hely tárult elé. Nem volt nagy, elvégre ezért is hívják falunak, de gyönyörű volt. Nyolc házikó 

helyezkedett el egymástól azonos távolságban, és mindegyiknek ugyanakkora kis kertje volt. 

Viszont a házak mind más színűek voltak, és mindegyiknek máshogy nézett ki a kertje. Volt 

lila, kék, sárga, zöld, piros, narancs, bíbor és rózsaszín ház. 

- Az én házam a kék! Légy szíves, tegyél le a bejárat előtt. 

Lilla szót fogadott Álminak, és így is tett. A manó besietett a házába, és kihozott egy pici 

papírt, amin elég sok betű volt. 

- Tudom, hogy nem tudsz olvasni, éppen ezért arra gondoltam, hogy én elmondom neked, 

miről is van szó. - Megigazította hegyes süvegét, majd átolvasta gyorsan a papírost.  

- Szóval, amit még kell találnod, az egy szép aranyszínű kulcsocska. Ezt úgy tudod 

megkeresni, hogy ha kitalálod a találós kérdést. 

Lilla bólogatott, tudta, hogy mi az a találós kérdés, Panni néni tavaly év végén játszott velük 

már ilyet. 

- Akkor így szólt: Két füle van, mégsem hall! Mi az? 

Lilla nagyon gondolkodott, vajon mi lehet ez? Neki is két füle van, Álminak is, de biztosan 

nem ők. 
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- Ember? Vagy állat? - kérdezte gyorsan. 

- Nem, nem. Nem élőlény. Tárgy. Segítek! - mondta kedvesen a manó. - Anyukád és a 

nagymamád is ebben szokta főzni az ebédet. Leginkább a levest. 

- Fazék! - vágta rá Lilla. - Mami mindig abban csinálja a finom húslevest. 

- Igen, ügyes vagy. Most nézz körbe. Hol látsz fazekat? 

A kislány mindent jól szemügyre vett, amikor hirtelen felkiáltott. 

- Ott van a padon! De miért van fejjel lefelé? - tárta szét a kis kezeit. 

- Nem tudom, nézzük meg! - ajánlotta Álmi. 

Közelebb mentek a padhoz, amin egy nagy piros lábas volt fejjel lefele. Lilla felemelte, és 

láss csodát, alatta volt az arany kulcsocska. 

- Ez nagyon szép, Álmi! - mondta gyönyörködve, majd bedugta a pizsamája zsebébe. 

- Eddig nagyon jól teljesítettél. Most menjünk vissza a szobába, és keressük meg, hogy hol 

lehet ez a kulcs. Ugyanúgy, ahogy idejöttünk, úgy tudunk visszamenni. 

Álmi beugrott Lilla kezei közé, majd a kislány lehunyta szemeit, elszámolt ötig, és otthon is 

voltak. Álmi visszamászott az ablakba, és onnan szólt Lillához. 

- Keress egy kicsi valamit, amibe kulcs kell. 

- Nekem, itt a szobában, csak egy valamihez kell kulcs - mondta tanakodva a kislány -, anya 

régi zenedobozához, amit soha nem tudtam kipróbálni, mert elveszett a kulcsa. 

- Azt hiszem, megtaláltuk. - mosolygott a manó. 

Lillának sem kellett több! Odasietett a dobozkához, belehelyezte a kulcsot, ami erre 

felnyomta a doboz tetejét. A kislány felnyitotta, és egy ezüstszárnyú, sárgaruhás tündérke volt 

a közepén, körbe – körbe táncolt, miközben lágy, halk zene szólt. 

- Hűha! - mondta Lilla, és csak nézte pár percig a táncoló tündért. 

- Itt az ideje, hogy ágyba bújj! Vár rád az Álmok Birodalma - suttogta Álmi. 

Lilla nagy nehezen, de visszafeküdt az ágyába, és csak hallgatta a zenét  

- Ugye, milyen szép? Nincs más dolgod, csak hallgatni, és nemsokára aludni is fogsz - 

mondta tovább a manó. - Én el is köszönök, van még dolgom ma máshol is, kicsi Lilla. Jó 

éjszakát kívánok és szép álmokat! - mondta, majd csettintett az ujjaival és tovaszállt.  

Lilla még egy kicsit hallgatta a zenedobozt, de nem kellett sok idő, már is álomba ringatta. 

Álmában egy hosszú, de virágos ösvény vezetett az Álmok Birodalmába. Aznap éjjel Lilla a 

legszebb álmát látta, amire még nagyon sokáig emlékezett. 

 

Merjek nagyot álmodni? 
Lakatos Enikő (10.A) írása 

Na, de kérem…Honnan tudhatnám, mi számít annak?  

16 éves vagyok - még azt sem tudom eldönteni, melyik nadrágomat húzzam fel. Honnan 

tudhatnám hát, mivel szeretném a következő negyven évemet tölteni? Elnézést, ez a szám elég 

rosszul hangzott. 

Mindig is irigyeltem azokat, akiknek a „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre már óvodában 

pontos válasza volt.  

Vegyük például Zétényt. Igen, a kliensünk Zétény lesz, szegény Pétert annyit emlegetik a 

matekpéldákban, hagyjunk neki egy kis nyugalmat. Zétény négyévesen kapott a nagynénijétől 

egy műanyag orvosi táskát olyan műanyag fecskendővel, amivel a „gyógyítás” mellett vízi 

pisztolyozni is remekül lehetett. Ekkor döntötte el, hogy sebész lesz. És az lett.  

Persze, nem mindenki olyan, mint ő. Vegyünk ellenpéldát is: itt van Vilhelmina. Vilhelmina 

mióta megtanult járni, balettozik. Szülei időt és pénzt nem sajnálva hordták balettórákra, 

kánikulában, esőben, hóban és fagyban, egyaránt. Az általános iskola nyolc osztálya után a 
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művészeti szakközépiskolába jelentkezett, amit szép eredménnyel el is végzett. 15 éve 

jogászként dolgozik.  

De vannak más kategóriák is, mondjuk a Tihamérok. Tihamér az óvodában tűzoltó, elsős 

korában orvos, ötödikesként erdész, nyolcadikban asztalos, gimiben ügyvéd, majd 

gyógyszerész akart lenni. Egy iskolában tanít matekot.  

No, és ne feledkezzünk meg a Georginákról sem. Akiknek csak annyi van a tervei közt, hogy 

legyen meg az érettségi. Nem számít, hogy, csak legyen meg. S hogy mi lesz utána? Hát mi 

lenne? Nyár…  

Sokat gondolkozom rajta, én melyik csoportba tartozom. És az osztálytársaim? 

Huszonegyen dilemmázunk, mi lesz velünk a nagybetűsben. Van köztünk erős reálos, jó 

nyelvérzékkel megáldott, számítógépzseni, sportoló s kémikus is. A többségnek van terve – 

nagyra törő célok, vágyak. S hogy ezekből mennyi fog megvalósulni…na, ez már egy másik 

kérdés.  

Őszinte leszek: nekem még fogalmam sincs arról (de tényleg, semmifajta), hogy pontosan 

mi leszek, ha nagy leszek. Érdekes, körülöttem mindenki tudja, mi lesz belőlem, csak nekem 

felejtettek el szólni. Szeretem az irodalmat, tehát nyilván irodalomtanár leszek. Ja, hogy nem 

terveztem? Na, de miért nem? Hogy nem fogok tudni egy osztálynyi zajongó kamaszt egyszerre 

csitítani? Ugyan már, majd belejövök. Ja, hogy inkább valami mást a bölcsészeten? 

Esztétika???? Hogy miiiiii? Szóval művészetek, meg irodalom. Esztéta. Hát, kislányom, ez a te 

dolgod, bár én a helyedben átgondolnám. 30 éve dolgozom, de hogy én nem találkoztam még 

esztétával, az is biztos! Más tervek? Szociológia… Na, ne szórakozz! Pont szociológia? Hát 

éhen akarsz halni? Szóval embereken segíteni. De hát…akkor miért nem leszel orvos?  

Kissé össze vagyok zavarodva. Helyesbítek, teljesen össze vagyok zavarodva. Nehéz dolog 

ez a felnőtté válás. Amit a jövőmmel szeretnék kezdeni, azon a környezetem értetlenkedik. 

Amit viszont nem, az jó megélhetést biztosít. Akkor most melyiket válasszam? Menjek a fejem 

után, és válasszam, amire vágyom, vagy döntsek logikusan a jobb kereset reményében? 

Az előbbi. Kevés dologban vagyok annyira biztos, mint ebben. Nem kell sok pénz, nincsenek 

luxus vágyaim. ÉLNI akarom a napokat, nem túlélni. SZERETNI akarom a munkámat, és nem 

csak azért csinálni, hogy étel kerüljön az asztalra. Várni akarom a hétvégéket, de nem azért 

mert megint túléltem egy munkával töltött hetet, hanem, mert több időt tölthetek a 

szeretteimmel. BOLDOG akarok lenni. Ennyi, amit biztosan tudok.  

S hogy végül melyiket fogom választani? Esztéta leszek, irodalomtanár, szociális munkás 

vagy valami teljesen más? Na, ezt nem tudom biztosan. Talán majd 10 év múlva. Akkor 

visszatérhetünk rá. Addigra biztos kitalálom. 

 

 

 

Örök körforgás - Szakonyi Zsuzsanna tanárnő akril festményei 
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Koohi Debóra (8.A) két verse 

Csak álmomban láttál 

 

60 seconds 

Ha szemeid tengerek lennének 

Megtanulnék úszni. 

Mert bennük mélyen elmerülnék 

Ne kelljen mellette a homokon kúszni. 

 

Ölelésed meleg és biztos, 

Karjaidban szeretet. 

Melletted a lelkem nem lenne piszkos, 

Tudom én ezt, higgy nekem. 

 

Esélyem sincsen, tudom jól, 

Próbálom felejteni ezt én, 

Mert létezésemről sem tudsz, 

Hisz mindez csak álmomban történt. 

 

 
Hengl Zalán (12.B) illusztrációja 

 

 

I don’t think I’ve felt like this in a year, 

I am pretty sure this is the first 

To make me feel this weak. 

 

I sure am honest… 

About this, I’m not 

I’m not a pianist, 

But here’s a melody I got. 

 

I love everything about you 

And it’s scary, that I do, 

The skies have never been so blue 

Maybe; it’s just the presence of you. 

 

Neverland look infinite, 

Because all my dreams contain you. 

Hey, please wait a minute! 

I don’t know why either, I have no clue. 

 

A minute is 60 seconds 

In your life it seems a lot 

But words can be weapons, 

So don’t tie me a knot. 

 

 

Nagy András és Vicze Károly (11.B) mémjei 
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Albert megoldja 
Kordé Máté (9.A) írása és illusztrációja  

 

Egyszer régen, az Üveghegy 250 km-es körzetében egy kis falu arról volt híres, hogy ott 

nem csak az esthajnalt követően, hanem állandóan sötét volt. Egyszer különös dolog történt. 

No, nem mintha távol állt volna a helytől a különösség, ezek a dolgok általában megtalálták a 

falut. 

A lakók rendszerint örültek is a csodának, de ez az új furcsaság hamar kivívta a 

nemtetszésüket: egy nap elkezdett szakadni az eső, és nem akarta abbahagyni. Mikor már egy 

éve tartott a felhőszakadás, az emberek unottan állapították meg, hogy alkalmazkodni kell a 

helyzethez. A legégetőbb 

problémának az esernyők hiányát 

találták. A folyamatos használattól 

elnyűtté váltak, kilyukadtak. A 

vezetőség elhatározta, hogy létre 

hoz egy esernyőgyárat. A legjobb 

mérnöküket kérték fel a tervezésre, 

aki szívesen elvállalta a feladatot. 

Albert helyi lakos volt, 

szabadidejében különböző gépeket 

tervezett csupán kedvtelésből. 

Kihívásnak tekintette a gyár 

tervezését, nem kért érte pénzt, szeretett volna segíteni az embereken.  Kapóra is jött neki a 

munka, ugyanis unatkozott, mióta a legutóbbi gépe tönkrement. Néhány nap múlva már állt is 

a gyár, a munkások nem szerettek esőben dolgozni, így iparkodtak, legyen gyorsan kész.  

Albert gépeket tervezett a gyártósorra, az egyik a hártyát polírozta, a másik vasból fakarikát 

tervezett, amely később nyéllé alakulva tartotta az ernyő felső részét. Be kell vallani, hogy 

Albert régóta nem szórakozott ilyen jól, azt csinálta, amit szeretett, és neki ez bőven elég volt. 

A gyártósor elindult, és az alapanyagok nekilódultak, hogy a pillangóhoz hasonló átalakulásuk 

végén sárga színű esőernyőkként bukkanjanak ki két fémpanel között. Volt nagy öröm, 

ünneplés, és a falu utcáit hirtelen sárga foltok lepték el, alattuk emberek siettek a dolgukra. Az 

esernyőgyár nagy sikernek bizonyult, igazán tartós, minőségi árut sikerült gyártani. Az emberek 

örültek, egyedül Albert szomorkodott, hogy régi életéhez vissza kell térnie.  Félreértés ne essék, 

szerette a bütykölést, de az otthoni gépek tervezése eltörpült a gyártósoron lévő monstrumok 

bonyolultsága mellett. Kellett neki valami nagy, valami impozáns, amin dolgozhat.  

A falu élete ugyan még mindig vizesen, de haladt előre. Híre ment az esernyőgyártásnak, 

így szállítottak más falvaknak és városoknak is. Ám esernyő ide vagy oda, egyre több embernek 

lett elege a folytonos nedvességből, és hogy nem győznek elég mennyiségű ruhát húzni, hogy 

ne ázzanak át. Ezért átköltöztek máshová, ahol nem esett. Albert kitartott lakhelye mellett, de 

amikor a szomszédjától kapott egy képeslapot, melyben üdvözletét küldte Egyiptomból, azt 

gondolta, hogy ott biztos nincs ennyi eső! Albertet zavarta, hogy egyre fogy a lakosság.   

Nem hagyta nyugodni a vágy, hogy megint nagy volumenű terveket készíthessen, ezért egy 

extrém ötlettel állt újra a vezetőség elé. A polgármester csak nézett, mikor megtudta: egy óriási 

üvegfedéllel szeretné Albert a víz útját állni. 

- Hát, Albert, impozáns ötlet, és ha ezzel megfékeznénk az elköltözést, akkor zöld utat 

kap. Viszont szüksége lesz egy társra. Mit szól Milán Márton úrhoz? 

- Márton régi barátom, szívesen vállalom vele a közös munkát – felelte. 

Albert nagyon megörült az új feladatnak, és belevetette magát a tervezésbe: először is 

megfelelő mennyiségű üveg, kötél és persze egy rakás munkagép kellett. Neki is ugrott a 
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munkának, és végre úgy érezte: megint él.  Mártonnal ott segítettek egymásnak, ahol tudtak, 

szorosabb lett a barátságuk, mint bármikor. Egy hónap múlva állt az új gyár: az egyik részlegen 

homokból üveget állítottak elő, másutt kötelet fontak, a fejük felett pedig az égre lógatták az 

üvegburát. Gyorsan haladt a munka. Albert és Márton büszkén figyelték, amint a víz lecsorog 

a kupola oldalán, egyenesen az általuk épített csatornarendszerbe. Alig hitték el, mert évek óta 

nem száradt fel a járda, ám most a szemük láttára tűntek el a kis vízcseppek az aszfaltról. 

De ajjaj!  Ismét beütött a baj: eltelt két nap, és a hőmérséklet hirtelen nagyon megugrott. 

Eddig kabátban jártak az emberek, most pedig trikókra vetkőztek. Albert gondolkodni kezdett, 

hogy mi lehet a felmelegedés oka, és rájött: az üvegbúra hatalmas meleget csinál! 

Kétségbeesetten kereste a megoldást: nincs idő szólni senkinek, le kell fóliázni az üveget. 

Egyedül dolgozott. Felmászott a kupolára, és az innen-onnan összekapkodott textilekkel 

elkezdte beborítani az üveget. Annyira melege volt, hogy legszívesebben lejött volna, de félt, 

hogy ha nem cselekszik, megfőnek a faluban. Már kiszáradtan, erőtlenül kínlódott, mikor egy 

erős kéz megragadta, és lesegítette a „plafonról”. Márton volt az, akinek sikerült befejeznie a 

burkolást, és ekkor hirtelen a forró napsütés is megszűnt.  A hőmérséklet csökkenni kezdett, az 

eső abbamaradt, de sötétség borult a falura. 

Albert legújabb gyára azóta elemlámpát gyárt. 

 

 

    

Hegedüsné Kenyeres Marianna tanárnő munkáiból: Örvények és Gótika 
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VERSENY- ÉS PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK 

Az igazgatói fogadás meghívottjai 

 

Az elmúlt két tanévben a járványhelyzet miatt sok verseny elmaradt. Idén azonban ismét részt 

vehettek diákjaink különböző tanulmányi, művészeti és sport megmérettetéseken, és sok szép 

eredmény született. Az országos, regionális, megyei és városi versenyeken teljesítményükkel 

kiemelkedő diákokat és felkészítő tanáraikat látta vendégül iskolánk igazgatója június 9-én. A 

rendezvény szervezője Szinder Nóra tanárnő volt. 

Országos és regionális eredmények 

Alapműveleti 

Matematikaverseny  

Major-Varga Trisztán (8.B) megyei 1. hely, 

országos 5. 

Tóthné Deák 

Nikoletta 

Tudásbajnokság 

matematika 

Hódi Ákos (8.A) megyei 2. 

országos döntőbe jutott 

Tóthné Deák 

Nikoletta 

 

Bólyai anyanyelvi 

csapatverseny  

 

Fehér Olivér, Stamler 

Csenge, Szabolics Kinga, 

Ujhelyi Zsolt  (11. A) 

körzeti 1. hely, 

az országos 7. 

Kovács-Burján 

Gizella 

Hungarikum 

Értékek, kincsek, 

közösségek a Kárpát-

medencében 

Dolmány Anna, Hanke 

Laura, Somogyvári Dóra 

(9.B) 

1. forduló: 9. hely; 

országos elődöntő: 15. 

Fromvald 

Nikoletta 

Légy Te a történelem 

alakítója (MCC) 

Kékesi Márkó (11. A) 

Deák Martin, Németh 

Zsombor János (12. B) 

országos döntő -  

Gutkeledek  

divízióban 4.  

Fromvald 

Nikolett 

Net-Penna irodalmi 

pályázat 

Ernszt Dorka   

Kordé Máté (9. A) 

országos 11. 

országos 19. 

Andok Zsuzsa 
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"4 for Europe" 

európai uniós 

vetélkedő  

Deák Martin, Gáspár Gréta 

(12. B), Kékesi Márkó, 

Tarnai Adrián (11. A). 

regionális 3. Guzsvány Éva 

45. Országos 

Disputaverseny 

Brauner Adél (7.B), 

Brauner Odett, Marsovszki 

Réka (10.A) 

"Legjobb pécsi csapat" Guzsvány Éva 

Szertelen-kék 

Alapítvány országos 

meseíró pályázat 

Ernszt Dorka (9.A) a legjobb írások között 

beválogatták az 

alapítvány 

mesekönyvébe 

Andok Zsuzsa 

A London Bridge 

angol nyelvi verseny 

Borbíró Hanna (6.b) 4. hely Pap Noémi 

 

Net-Próba Szólások 

és közmondások 

országos versenye 

Ernszt Dorka, Tarlós 

Eszter, Szűcs Hanna, Tóth 

Ramóna 

5. hely 

(a 9.A csapata) 

Andok Zsuzsa 

Fekecs Viktória, Kiss Júlia 

Kincső, Sóstai Martin, 

Takács Miléna 

5. hely 

(a 7.B - Csevegő 

csapata) 

 

 

dr. Molnár Mária 

Brauner Adél, Marcsa 

Mirella, Orbán Anna, Papp 

Alida, Tóth Alíz 

6. hely 

(a 7.B - Zöldikék 

csapata) 

Tudásbajnokság 

matematika  

Rajnai Zoé (2.b)  

Dusnoki Leila (2.b)  

országos döntőbe jutott, 

megyei 1. hely 

Pálné Soós Erika  

 

Titok angol levelezős 

verseny – 

5-6.osztályos 

kategória - csapatok 

 

 

Miklós Benedek - Pataki Gerő - Pál 

Barnabás (6.B) 

Hársch Donát - Péter Dániel (5.B) 

Magyar Lívia-Steiner Alexa - Dobszay 

Henrietta - Gregorics Boglárka (6.B) 

Balog-Farkas Tímea - Nádasdi Ninett (6.B) 

Ragoncsa Petra -Tóth Alexandra (5.B) 

13.  

 

18.  

20.   

 

28.  

35. 

Fromvald 

Nikoletta, 

Pap Noémi 

Titok angol levelezős 

verseny - 5-6. 

osztályos kategória - 

egyéni 

Bartó Kinga Zora (6.B) 

Futács Máté (6.A) 

Karácsony Petra (6.B) 

Tóth Zsófia (6.B)  

1.  

2.  

5.  

10.  

Zseli Krisztina, 

dr. Ráthné Tóth 

Edit, 

Pap Noémi 
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Megyei eredmények 

Medve matek 

csapatverseny 

Kismedve kategóriában 

Hódi Ákos és Kanizsai Balázs  

(8. B) 

1. hely Tóthné Deák Nikoletta 

Kenguru matematikav. Navreczki Barna (3.a) 1. hely Kata Viktória 

A Kodály Kollégium 

"ÖKOLI" vetélkedője 

Dudás Nikolett, Gerner Emmi,  

Komáromi Nikolett (7. A) 

1. hely Rácz Etelka 

NyelvÉsz – anyanyelvi v. Navreczki Barna (3.a) 1. hely Kata Viktória 

OH Pécsi POK 

Esélyteremtő 

Matematikaversenye  

Hódi Ákos (8. A) 1.hely Tóthné Deák Nikoletta 

 

Csorba Győző Könyvtár 

Körbirodalom 

Gyermekkönyvtárának 

versmondó versenye 

Huszti Christian (7.B) 1. hely dr. Molnár Mária 

Bolyai matematika 

csapatverseny  

Hódi Ákos, Major-Varga Trisztán, 

Mándi Márton, Várkonyi Bálint. 

(8. A és B) 

2. hely 

 

Tóthné Deák Nikoletta 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

Szőts Dorka (5.A) 

Brauner Adél (7.B) 

Steiner Véda (5.A) 

Mándi Márton (8.B) 

Balugyánszki Zsófia (5.B) 

Csokona Boglárka (5.B) 

Bozsits Virág (8.B) 

5. hely 

6. hely 

10. hely 

10. hely 

13. hely 

15. hely 

19. hely 

Iváncsitsné Major 

Szilvia, 

dr. Molnár Mária, 

Szalinayné Szappanos 

Rita 
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Tudásbajnokság  

angol  

Bartó Kinga Zora (6.B)  7. hely Pap Noémi 

Zrínyi Ilona 

matematikaverseny  

Németh Levente (4.a) 

Hódi Ákos (8.A) 

14. hely 

10. hely 

dr. Poleczky Lászlóné 

Tóthné Deák Nikoletta 

Nyelvész anyanyelvi v. Regényi Zolna (2.b) 29. hely  

Pálné Soós Erika Tudásbajnokság 

anyanyelv 

Palotás-Ősz Patrik (2.b) 10. hely  

Tudásbajnokság 

matematika 

Dani Levente (2.b) 

Palotás-Ősz Patrik (2.b) 

19. hely 

31. hely 

Matek Ász verseny Bérchegyi Domán (2.c) 22. hely Pappné Juhász Zita 

Apró matematikusok 

versenye 

Radó Lili 

Kudomrák László Zalán (2.c) 

17. hely 

22. hely 

 

 

Sporteredmények 

Diákolimpia - 

kosárlabda V.-VI. 

korcsoportos fiú B33 

Bernáth Gábor (12.B),  Hőgye Péter 

(12.A),  Hőgye Patrik (10.A),   

Radó Ádám (10.A) 

megyei 1. 

országos elődöntő 5.hely 

Diákolimpia Futsal VI. korcsoportos csapat megyei 4. hely 

Leány torna 

diákolimpia  

Zsoldos Hanna (5. A) II. korcsoport országos elődöntő 1. 

hely; az országos döntőbe jutott 

Országos Diákolimpia  Rácz Mátyás (10. B)  hosszú távú tájfutás 10. hely 

Úszás Diákolimpia Major-Varga Trisztán (8.B) 200 m hát országos 12. hely;  

200 m vegyes13. hely 

Sportlövészet 

Diákolimpia 

Szőlősy Mátyás (11.A) Target Sprintben országos 4. hely  

 

Testnevelők: Szablya Zita, Markó Borbála, dr. Huszárné Kövesi Enikő. 
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Iskolán kívüli sikerek 

Magyar Országos Paraúszó 

Bajnokság 

  

Bartó Kinga Zora (6. B) 100  m vegyesúszás - aranyérem 

100 m-es gyorsúszás – bronzérem 

(egyéni csúccsal) 

Kosárlabda Hőgye Patrik (10.A) "Baranya Legjobbja 2021-ben" díj 

U16 kategória kosárlabda 

Korosztályos válogatott kerettag 

ISF Gymnasiade Diákolimpia 

Break kategória 

Miskolczi Noel (9.A) egyéni 13., páros 8. hely; Fair Play 

Díj 

Dél-Dunántúli Régió Sport XXI. 

felmérő atlétikaverseny 

Henz-Mosgai Liza (5.A) Ötösugrás 1. hely 

Országos kick-box bajnokság Peidl Balázs (10.A) 

 

4. hely 

Országos bajnokság a PVSK 

kosárlabda korosztályos 

csapatával. 

Hőgye Petra (8.B) 

 

10. hely 

Korosztályos válogatott kerettag. 

Országos bajnokság a PVSK 

kosárlabda korosztályos 

csapatával. 

Radó Ádám (10.A) 

Hőgye Patrik (10.A) 

9. hely 

 

Iskolai versenyek 

 

Házi szavalóverseny 

3. évfolyam: 

1.hely: Kabatek Márk (3.b) 

2.hely: Povolni Dominik (3.a) 

3.hely: Kilvinger Fanni (3.b) 

4. évfolyam: 

1.hely: Simon Kitti (4.b) 

2.hely: Ujhelyi Babett (4.a) 

3.hely: Stand Larina (4.b) 
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A Pécsi Rotary Club díját kapta 

 

A Pécsi Rotary Club a Rotary Advent 

jótékonysági programja keretében két 

tehetséges diákunkat díjazta. Ezt minden évben 

jó tanuló, valamely területen tehetséges és a 

közösségi munkában kiemelkedő diáknak 

ítélik oda. Idén iskolánkból Lakatos Enikő 

(10.A) és Fehér Olivér (11.A) részesült 

jutalomban.  A vírushelyzet miatt idén sem a 

Széchenyi téren zajlott a műsoros díjátadó, hanem ünnepi kisfilmmel kedveskedtünk, 

mely megtekinthető: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhlmHLgHsKI 

Szablya Zita osztályfőnök 

 

 

     

Demerácz Abigél (8.B) és Bartó Kinga Zora (6.B) munkája 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhlmHLgHsKI
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DÍJAZOTT, KITÜNTETETT TANÁRAINK 

A tanév végén nyugdíjba 

vonulásuk alkalmából 

Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet kaptak 

tanítóink. Elköszöntünk dr. 

Poleczky Lászlóné, Judit 

nénitől és Vati Istvánné, 

Anikó nénitől. Mindketten 

több mint 30 éve dolgoztak 

iskolánkban, és 40 évet 

töltöttek a tanári pályán.  

 

 

Kiemelkedő szakmai munkájáért 

az Emberi Erőforrások 

Miniszterének Elismerő Oklevelét 

kapta Szabó Gabriella tanárnő és 

dr. Poleczky Lászlóné tanító. 

 

 

Az Árpád Gimnázium Alapítvány Papné 

Faubl Magdolna igazgatóhelyettesnek és 

Szinder Nóra tanárnőnek az Árpád-díjat 

adományozta.  

 

 

 

 

A Pécsi Tankerületi Központ pedagógusnapi 

ünnepélyén iskolánk két pedagógusa kapott elismerő 

oklevelet színvonalas, lelkiismeretes oktató-nevelő 

munkájáért: Vati Istvánné tanító és Puglics Éva 

igazgatóhelyettes. 
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OSZTÁLYAINK 
A 2021-22-ES TANÉVBEN 

 

1.a 

 

 

 

Osztályfőnök: Virágosi Adrienn 

Osztályfőnök-helyettes: Authné Kovács Anita 

 

Bagoly Bálint Roland 

Barlai Benett  

Berger Elizabet Mirella  

Bodó Boróka 

Bognár Nelli 

Csizmadia Levente  

Goman Lolita 

Hári Lili  

Horváth Senon 

Kánya Ármin Szabolcs  

Karg Borostyán Mirella 

Kovács Ákos György  

Kovács Attila 

Kovács Dániel Zsolt  

Mayer Ábel 

Mirbach Máté  

Mitzinger Viktória  

Mutzhausz Lara Szabina 

Raics Noel Zalán 

Sasréti Nimród 

Sebők Lóránt 

Szabadella Kornél Gábor 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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1.b 

 

 

 

Osztályfőnök: Golubicsné Pelenczei Gabriella 

Osztályfőnök-helyettes: Fügedi Éva 

 

Bérchegyi Kinga Rebeka  

Bogdán Bíborka Johanna 

Bognár Nelli 

Farkas Enikő  

Gábor Amira  

Gradwohl Adél 

Haberehrn Dániel  

Hesz Ádám 

Klaj Noémi  

Mészáros Daniella Georgina 

Mogyorósi Nolen  

Neidert Noel  

Papik Hanna  

Pinterics Dorka Csepke  

Polgár Dorina  

Rádi Roland 

Schmalz Máté Noel  

Szabó Ádám Dániel 

Szabó Bálint János 

Szakács Bendegúz József  

Széplaki Dominik  

Takács Liliána  

Werner Ádám 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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1.c 

 

 

 

Osztályfőnök: Papné Haber Zsuzsanna 

Osztályfőnök-helyettes: Berkes Zsófia 

 

Adorján Bendegúz  

Almayer Zente  

Balázs Levente  

Banó Léna  

Barta Tamás József  

Csili Loretta  

Estók Dávid Dominik 

Hajós Máté  

Jasper Lilien 

Jóvér Dorina  

Kertes Karolina Lola  

Kovács Dominik Roland  

Kurdi Réka Eszter  

Ordas Dorián 

Papp Hunor Botond 

Papuga-Belovári Ádám  

Reisinger Dávid Flórián  

Sax Martin  

Schreer Linett  

Steiner Benedek  

Szabó Maja  

Szántó Szofi  

Tóth Réka  

Varga Máté Dorián  

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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2.a 

 

 

 

Osztályfőnök: Vati Istvánné 

Osztályfőnök-helyettes: Csete Dóra 

 

Bagoly Loretta 

Bakó Gábor József 

Bakonyi Botond 

Ben Alia Messaouda Fatima 

Berg Péter  

Berta Dániel  

Gáspár Dániel József 

Glaub Anna Gréta 

Hőgye Pongrác Párisz  

Kun Zsombor Szabolcs 

Kundár Benjamin 

Kuti Attila 

Lakatos József 

Lenthy Ákos Zalán  

Ózdi Benedek 

Petrovics Jázmin 

Sabácz Milán 

Zoltay Ákos Zétény  

 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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2.b 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Pálné Soós Erika 

Osztályfőnök-helyettes: Szabó Lili 
 

Dani Levente 

Dusnoki Leila  

Egri Zoé Hanna 

Faludi Hajnalka Zsófia  

Farkas Bence 

Fülöp Dániel  

Gilbert Donát  

Hangay Gréta Viktória 

Kotvász Dominik 

Kovács Dorián 

Köbli Luca  

Költő Zalán 

Künsztler Dénes 

Májszterics Kinga  

Nagy Marcell  

Palotás-Ősz Patrik  

Petrovics Kevin Gyula 

Pinterics Attila Csanád 

Rajnai Zoé   
Regényi Zolna  

Resál Olivér 

Stamler Dalma  

Szabó Áron  

Szeitz Milán  

Szendrődi Kristóf  

Szilágyi Hanna Léna 

Técsi Janka Bianka  

Zidarics Krisztián 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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2.c 

 

 

 

Osztályfőnök: Bankné Himber Judit 

Osztályfőnök-helyettes: Papp Lászlóné 

 

Bérchegyi Domán 

Bugyáklics Lilla  

Csidei Norbert 

Deutsch Henrik  

Gerner Ábel Csongor  

Kiss Levente 

Kosztics Dániel  

Kovács Rebeka  

Kökény Zsigmond  

Kövesi Jordan 

Kudomrák László Zalán  

Liebermann Bálint Hunor 

Major Mínea Luca  

Máté Jázmin Viktória  

Nagy Elizabet Afrodité 

Nánási Dániel  

Oláh Kristóf 

Radó Lili  

Simon Gyula Hunor 

Steiner Szofia Léna  

Szommer-Deák Napsugár  

Tihai Lilla  

Varga Nikoletta  

Vig Hunor 

Vízhányó Kevin Márió 

Vizvári Márió 

Zima Zalán Máté 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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3.a 

 

 

 

Osztályfőnök: Kata Viktória 

Osztályfőnök-helyettes: Golubics Szabina 

 

Burján Alíz Réka  

Deverdics Ramóna 

Dobszai György 

Dolmány Zsófia 

Dörögdi Honor Ferenc  

Fata Zsombor  

Géczi Roxána Anna 

Grosch Dominik  

Hegedüs Levente Ferenc 

Horváth Milán Gergő 

Illés Dominik 

Kempf-Kocsis Marcell  

Mészáros Botond 

Miklós Dániel 

Navreczki Barna  

Németh Fanni Luca 

Papp Alexander  

Párer Gergő 

Petrovics Ruben Brájen 

Povolni Dominik 

Ruff Alíz 

Siklósi Nikolett 

Simon Szofi Panna 

Vrabecz Gréta Gizella 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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3.b 

 

 

 
 

 

Osztályfőnök: Minoricsné Jung Beáta 

Osztályfőnök-helyettes: Tóth-Takács Éva 

 

Bányai Levente  

Börcsök Péter Dominik 

Brázay Botond  

Csokona Marcell  

Görög Adél 

Gradwohl Szabolcs Flórián  

Horváth Jázmin 

Kabatek Márk  

Keidl Dominik 

Kétyi Gréta  

Kilvinger Fanni  

Kovács Dorka Emília  

Kovács Noel 

Kőröshegyi Zoltán  

Kőrösi Áron  

Májer Alexandra  

Molnár Kevin 

Pálffy Vanda  

Romvári Alexandra Kíra 

Szokol Armand 

Szűcs Csenge Emese  

Talabér Beatrix  

Tamás Nóra  

Vadász Veronika  

Varga Eszter Liliána  

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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4.a 

 

 

 

Osztályfőnök: dr. Poleczky Lászlóné 

Osztályfőnök-helyettes: Csapó Csilla 

 

Ambrus Zoltán  

Bibity Eszter  

Fodor Miklós Milán 

Goman Seherezádé 

Győr Edina  

Hamza Lilla  

Holota Ilona  

Kőszegi Barbara  

Kunn Levente 

Makay Bianka  

Nagy Áron 

Németh Levente  

Pál Adrienn  

Papp Lóránt 

Pavlovics Bálint  

Pfund Hanna  

Pintér-Müller Armand 

Radó Réka 

Regényi Boróka  

Sárközi Helena 

Schmidt Milán 

Selmeci Dominik  

Suvák Míra Renáta  

Tóth Tas Attila 

Ujhelyi Babett  

Ungvári Roland Csaba 

Zsebők Renáta  

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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4.b 

 

 

 

Osztályfőnök: Takács Attiláné 

Osztályfőnök-helyettes: Kata Renáta 

 

Almayer Zselyke  

Árvay Léna  

Bajusz Jázmin  

Bekes Balázs  

Döller Gergő 

Gyenes Zalán 

Hamberger Máté Tibor  

Hencz-Mosgai Zoé  

Illés Emma  

Inhof Szebasztián 

Jasper Zalán 

Kornfeld Gábor József 

Költő Milán 

Lelkes Lili Anna 

Molnár Ármin 

Nagy Kamilla Emma 

Nyúzó Milán Dominik 

Oláh Kinga  

Pirisi Panna  

Polgár Alex  

Rossmann Hanna Katalin  

Simon Kitti  

Stand Larina  

Szokol Emili 

Szomor Milán Norbert 

Tóth Emília  

Végh Anasztázia 

Vizvári Szilvió  

Vókó Dávid István 

Vörös Boglárka  

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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5.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Iváncsitsné Major Szilvia 

Osztályfőnök-helyettes: Szűcs Gábor 

 

Biró Szófia 

Burján Adél  

Czifra-Sharkia Armin 

Franyó Balázs 

Görög Nóra 

Hajnal Lia Réka  

Jordán Tamara 

Károlyi Veronika Jetta  

Kató Péter  
Keserü András  

Kis Levente 

Kohajda Hanna Mária 

Lakatos Bálint Márk 

Lengyel Dorián Mihály 

Mayer Noel  

Nagy Márton Gábor 

Pap Zsófia Sára  

Stand Amira 

Steiner Véda Rebeka  

Szabó Melinda 

Szolga Panna  

Szőts Dorka  

Tari Olívia  

Török Dorina  

Varga Ádám 

Zsoldos Hanna 

Zsupán Dávid  

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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5.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Fromvald Nikoletta 

Osztályfőnök-helyettes: Baranyainé Horváth Szilvia 

 

Balogh Letícia Vanda 

Balugyánszki Zsófia  

Batári Lilla Tímea 

Benkő Zorka Zsófia  

Csokona Boglárka  

Faludi Boglárka Viktória 

Fülöp Daniella Jázmin  

Gilbert Gréta 

Hársch Donát  

Hőgye Paulina Piroska 

Kis Liza Eszter 

Kovács Leila Kiara 

Liebermann Liza Borka  

Pál Barnabás 

Péter Dániel 

Pintér Nátán 

Pinterics Lili Anna  

Ragoncsa Petra  

Sárközi Glória Adrianna 

Szegedi Nikolasz István  

Tóth Alexandra  

Tóth Gergő  

Vizvári Flávió 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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5.c 

 

 

 

Osztályfőnök: Schrempfné Végh Márta 

Osztályfőnök-helyettes: Andok Zsuzsa 

 

 

Biliczky Márk 

Csuka Krisztofer 

Deverdics Milán 

Gindl Gábriel József 

Hollósi Benjámin Róbert 

Karsai Szonja 

Kertész Balázs 

Kosztics Kíra 

László Tamara Blanka 

Nagy Valentin Lajos 

Putz Klaudió Rómeó 

Szappanos Máté Miklós 

Vékony Jázmin 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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6.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Györei Szabina Kinga 

Osztályfőnök-helyettes: Rácz Etelka 

 

Ábrahám Ádám  

Balázs Nóra Kitti 

Bálizs Richárd 

Bartó Balázs Szabolcs  

Deutsch Flórián 

Dobszai Tamás 

Erős Áron Balázs 

Futács Máté  

Győr Zsanett  

Hencz-Mosgai Liza 

Kanizsai Bence 

Kemler Zsombor 

Koródi Alexandra 

Ligeti Dániel 

Lizán Médea 

Madács Olivér Bálint 

Németh Alícia 

Orosz Bence 

Pap Norbert Taksony  

Páva Dávid 

Regényi Kristóf László  

Sajnovics Péter 

Sasréti Koppány 

Türk Levente  

Valkai Botond 

Valtner Viktória Viola 

Vig Nimród 

Zsoldos Dániel 
A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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6.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Kiss Gellért 

Osztályfőnök-helyettes: Hegedűsné Kenyeres Marianna 

 

 

Balog-Farkas Tímea  

Balogh József Szilárd 

Bartó Kinga Zora  

Bodor Dániel 

Borbíró Hanna  

Botló Botond 

Dobszai Máté 

Dobszay Henrietta  

Erdősi Lili 

Gilbert Csanád 

Gölöntsér Zsófia  

Gregorics Boglárka Léna 

Karácsony Petra 

Lakatos Gergő Áron 

Magyar Lívia  

Meszler Ramóna 

Miklós Benedek  

Nádasdi Natália Ninett 

Németh Csongor 

Pál Barnabás 

Pataki Gerő 

Praks Norbert Máté 

Pulver Péter 

Rudolf Rebeka Zsófia 

Steiner Alexa Zita  

Szalinay Levente Lajos 

Szőke Alexandra 

Tornai Bianka Amarilla 

Tóth Zsófia 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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6.c 

 

 

 

Osztályfőnök: Soós Bernadett Éva 

Osztályfőnök-helyettes: Csécsei Veronika 

 

 

Goman Szamira 

Hegedüs Dominik 

Jurinovics Levente  

Kelemen Dávid 

Kis Gréta Maja 

Lakatos Edit 

Orsós Tünde Valéria 

Pálfi Ádám 

Papuga-Belovári Máté 

Polyák Zsombor 

Rapajkó Barbara 

Szin Noel Gábor 

Tamás Kitti 

Zöld Bálint Vilmos 

 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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7.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Szakonyi Zsuzsanna 

Osztályfőnök-helyettes: Szabó Gabriella 

 

Bagoly Nikoletta 

Balogh Jázmin Larissza 

Csóka Noémi Anna 

Dudás Nikolett 

Gábor Balázs 

Gerner Emmi Zsüsztin 

Gyöngyösi Máté 

Horváth Kornél Tamás 

Illés Benjámin Bence 

Képiró Ruben Márk 

Komáromi Nikolett 

Kormos Kata Erzsébet 

Kotvász Barnabás 

Kovács Áron 

Lakatos Nimród  

Lehőcz Kevin Ádám 

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 

Walke Martin 

Zsupán Attila Bence  

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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7.B 

 

 

 

 

Osztályfőnök: dr. Molnár Mária 

Osztályfőnök-helyettes: dr. Ráthné Tóth Edit 

 

Balogh Viktória 

Bátori Dániel 

Bogdán Balázs 

Brauner Adél Zoé  

Demerácz Abigél Gabriella 

Fajcsi Csenge 

Fekecs Viktória 

Fekete Máté 

Gajdos Benedek 

Huszti Christian 

Kecsmárik Olívia Anna 

Kiss Júlia Kincső  

Lizák Hanna Jázmin 

Marcsa Mirella 

Németh Barbara 

Orbán Anna 

Pandur Milán Dávid 

Pap Alexa 

Papp Alida  

Richter Marcell 

Sóstai Martin 

Szentgyörgyvölgyi Anna 

Szokol Milán 

Takács Blanka 

Takács Miléna Tímea 

Tóth Alíz Linda  

Vajda Réka Nikoletta 

Zsebeházi Szonja 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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7.c 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Kukai Andrea 

Osztályfőnök-helyettes: dr. Márta Anette 

 

Bogdán Olívia Lívia 

Gyugyi Nóra 

Horváth Máté Péter 

Keszthelyi Gábor 

Kiss Krisztofer Patrik 

Kovács Dániel 

Kőszegi Richárd 

Kundár Ramóna 

Panka Vilmos 

Petrovics Enrikó 

Szabó Nikolett 

Szalai Roland Donát 

Szávics Dorina 

Szokol Dominik 

Takács Dominik 

Varga Alexandra Dóra 

Zoltai Dorina 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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8.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Guzsvány Éva 

Osztályfőnök-helyettes: Óbert Orsolya 

 

Bibity Bendegúz 

Domján Botond 

Franyó Kristóf 

Froner Bendegúz 

Hárs Barnabás Borisz 

Hengl Bianka 

Hódi Ákos  

Jóvér Míra 

Kanizsai Balázs 

Koohi Debóra 

Kovács Balázs 

Kovács Nóra 

Nagy Máté 

Páll Nimród 

Pandur Virág Gréta 

Papuga-Belovári Anna 

Sasi Dávid 

Standovár Kevin 

Suvák Milán Gábor  

Szécsi Tamás 

Szegedi Alexander 

Tresch Csenge 

Tusnádi Péter 

Varga Regina 

Vati Ádám  

Vig Ádám 

Zidarics Attila Zoltán 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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8.B 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Tóthné Deák Nikoletta 

Osztályfőnök-helyettes: dr. Kiss Ibolya 

 

Bäcker Blanka Lili 

Bakó Janka Márta  

Bényei Dalma  

Bihercz Johanna 

Bozsits Virág  

Czipf Huba 

Drenkovics Kitti Gitta 

Gyimesi Gréta  

Hőgye Petra Panna 

Kiss Zsombor  

Kovács Martin Vid 

Kőrösi Vivien  

Lakatos Lilla 

Lakatos Virág 

Major Kíra 

Major-Varga Trisztán  

Mándi Márton  

Márta Dorina 

Mitzinger Panna  

Münster Martin András 

Németh Anna 

Pintér-Müller Anna 

Stefán Dorottya 

Szabó Rebeka Éva 

Técsi Szabolcs Márton 

Till Milán 

Tököli Alexa 

Varga Márkó 

Várkonyi Bálint Zsolt  

Virág Brigitta 

Zsebők Nikolett 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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8.c 

 

 

 

Osztályfőnök: Deákné Palkovics Éva 

Osztályfőnök-helyettes: Bányainé Benkő Krisztina 

 

Farkas Kevin Ruben 

Galgóczi Blanka Ágnes 

Gölöntsér Levente 

Hatta Roland László 

Hirs Dorina Georgina 

Hőgye Szabolcs 

Jurisics Szimonetta 

Kiss Noel Gergely 

Kovács László Szilárd 

Matucza Alex 

Nagy Kristóf 

Nagy Veronika Anna 

Oláh Lajos Ádám 

Pergel Tamás 

Putz Klaudia 

Szabó Amira Darinka 

Szabó Lili 

Szalai Máté Győző 

Turai Kevin Károly 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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9.A 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Jakab Balázs 

Osztályfőnök-helyettes: Hoványi Gábor 

 

Balogh Máté 

Bekes Máté 

Erdélyi Levente 

Ernszt Dorka Andrea  

Fébó Levente 

Froner Dominik 

Gerner Csaba Máté  

Gróf Lili  

Hencz-Mosgai Ákos 

Kiss Kata 

Komáromi Bence 

Kordé Máté 

Makay Zsolt 

Maróti Márk 

Miklós Márk 

Miskolczi Noel Zsolt 

Őrlős Balázs Bálint 

Páll Zsombor 

Rózsavölgyi Gergő 

Simon Vanessza 

Szentgyörgyvölgyi Bálint 

Szücs Hanna Amália 

Tarlós Eszter  

Tornai Kristóf 

Tóth Ramóna  

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 

  



104 

 

9.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Páhi Zsuzsanna 

Osztályfőnök-helyettes: Zseli Krisztina 

 

Bális Blanka 

Bodó Teodóra 

Bokrétás Laura Aida 

Borbély Csenge 

Bózsa Szonja  

Cseri Karina Leila 

Dolmány Anna 

Farkas Daniella Cintia 

Gábor Sára 

Győri Sára Bíborka 

Hanke Laura 

Harcos Bettina 

Horváth Karina Zoé 

Kiss Eszter Judit  

Kovács Gerda Szabina 

Kövesdi Dominik 

Kummer Kata Franciska 

Kurdi Zoltán Dénes 

Lipusz Bendegúz 

Somogyvári Dóra 

Zöld Roland Lajos 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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10.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Szablya Zita 

Osztályfőnök-helyettes: Rácz Etelka 

 

Arató Krisztián  

Balogh Márk 

Bozsánovics Noémi 

Brauner Odett Gréta 

Brengyán Emma Sarolta 

Buzás Donát 

Ferencz Noel 

Hőgye Patrik 

Kántor Bálint  

Kovács Ábel Péter 

Kovarik Barnabás 

Lakatos Enikő  

Marsovszki Réka  

Nagy Rebeka 

Papik Laura  

Peidl Balázs 

Radó Ádám 

Sándor Luca Réka 

Varenke Richárd 

Varga Péter  

Vass Virág Ramóna 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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10.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Békei Mária 

Osztályfőnök-helyettes: Pál Viktória 

 

Besse Ádám 

Botló Bende 

Forintos Róbert 

Fuchs Ervin Ádám 

Gábori Patrícia 

Groiz Balázs 

Győr Péter 

Horváth Marcell 

Ilkaházi Dávid Zsolt 

Jakus Lili 

Kovács Fanni 

Laisz Dániel  

Lengyel Koppány 

Lenner Amanda 

Móninger Tamás Dominik 

Murányi Virág Eszter 

Nagy Heléna Elizabet 

Nagy Viktória Judit 

Ökrös Levente Balázs 

Rácz Mátyás 

Varga Mátyás 

Varga Napsugár 

Veriga Ákos 

Zima Milán Kornél 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük 
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11.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Kovács-Burján Gizella 

Osztályfőnök-helyettes: Schweinberthné Kecskés Judit 

 

Bagoly Levente 

Bánfai Nikolett 

Cseri Zoé Ticiána 

Fehér Olivér  

Hoffer Anna 

Horváth Viktor Dominik 

Ignácz Ákos 

Kékesi Márkó 

Kernács Kristóf 

Kis-Gadó Henrietta 

Kovács Levente Péter 

Mák Boglárka 

Mihály Gergő Károly 

Németh Mirella 

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 

 

 

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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11.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Markó Borbála 

Osztályfőnök-helyettes: Pap Péter 

 

Baranyai Nóra 

Barta Gábor Dominik 

Békés Sion Benjámin 

Biró Diána Réka 

Blum Zsanett 

Divják Milán 

Faragó Viktória Ramóna 

Farkas Patrícia 

Fülöp Armand 

Gettó Kitty 

Ignácz Áron 

Jakab Gergő Róbert 

Kovács Balázs 

Nagy András Ferenc 

Rab Zsombor 

Sajnovics Anna  

Szabó Gergő 

Szalai Kitti Zsuzsanna  

Szomor Nikolett 

Szomor Richárd 

Tarr Viktor Zoltán 

Tóth Tamara Zsanett 

Tusnádi Szabolcs 

Vajda Gergő Tamás 

Váradi Liána Zsófia 

Varga Orsolya Ildikó 

Vicze Károly 

Zalabai Alexander 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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12.A 

 

 

 

Osztályfőnök: Surányi Péter 

Osztályfőnök-helyettes: Pap Noémi 

 

Ámán Barnabás 

Fischer Dominik Benjámin 

Fülöpp Csenge Judit 

Hőgye Péter 

Jancsik Levente 

Kislaki Gréta 

Krajcsovits Koppány 

Márta Márk 

Otterbein Kristóf László 

Ördög Kristóf László 

Rétháti Gergő 

Selmeci Réka  

Szabó Gergely 

Székelyhidi Gergő Bálint 

Szőke Viktória  

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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12.B 

 

 

 

Osztályfőnök: Szinder Nóra 

Osztályfőnök-helyettes: dr. Huszárné Kövesi Enikő 

 

Bernáth Gábor 

Bogár Gergő 

Deák Martin János 

Draskóczi Martin 

Gáspár Gréta Dzsenifer 

Halasi Kata 

Hengl Zalán 

Koródi Alexa Vivien 

Kubai Csenge  

Nagy Richárd 

Nemeskéri Péter Sándor 

Németh Gergely József 

Németh Zsombor János 

Romvári Ákos 

Szöllősi Diána Dominika 

Tusnádi Bálint 

Udvari Csenge  

 

 

 

 

 

A  ikonnal a kiemelkedő – kitűnő vagy jeles - tanulmányi eredményt elért tanulókat jelöltük. 
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TANÍTÓINK, TANÁRAINK 

 

 

 

Andok Zsuzsanna 

Authné Kovács Anita 

Balánné Kovács Ágnes 

Balogh Richárd 

Bankné Himber Judit 

Bányainé Benkő Krisztina 

Baranyainé Horváth Szilvia 

Békei Mária 

Berkes Zsófia 

Csapó Csilla 

Csécsei Veronika 

Csete Dóra 

Deákné Palkovics Éva 

Dr. Huszárné Kövesi Enikő  

Dr. Kiss Ibolya 

Dr. Márta Anette 

Dr. Molnár Mária 

Dr. Poleczky Lászlóné 

Dr. Ráthné Tóth Edit 

Fromvald Nikoletta 

Fügedi Éva 

Golubics Szabina 

Golubicsné Pelenczei Gabriella 

 

Guzsvány Éva  

Györei Szabina Kinga 

Hegedűsné Kenyeres Marianna 

Hoványi Gábor 

Iváncsitsné Major Szilvia 

Jakab Balázs 

Kata Renáta 

Kata Viktória 

Kiskároly Zita 

Kiss Gellért 

Kovács-Burján Gizella 

Kukai Andrea 

Lengyel Lejla 

Markó Borbála 

Minoricsné Jung Beáta 

Óbert Orsolya 

Páhi Zsuzsanna 

Pál Viktória 

Pálné Soós Erika 

Pap Noémi 

Pap Péter 

Papné Faubl Magdolna 

Papné Haber Zsuzsanna 

 

Papp Lászlóné  

Puglics Éva 

Rácz Etelka 

Schrempfné Végh Márta 

Schweinberthné Kecskés Judit 

Soós Bernadett 

Surányi Péter 

Szablya Zita 

Szabó Gabriella 

Szabó Lili 

Szakonyi Zsuzsanna 

Szalinayné Szappanos Rita 

Szinder Nóra 

Szűcs Gábor 

Takács Attiláné 

Takáts-Kaposi Laura 

Tasnádi-Tóth Eszter 

Tóth Éva 

Tóthné Deák Nikoletta 

Tóth-Takács Éva 

Vati Istvánné 

Virágosi Adrienn 

Zseli Krisztina 
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A TANÍTÁST SEGÍTŐ DOLGOZÓK 
TECHNIKAI DOLGOZÓK 

 

 

 

Balázs András 

Csobánné Emberovics Mónika 

Haffner Máté 

Hofschauer Edit 

Kiss János 

Molnár Edit 

Oldal Csilla  

Spolárné Gaszler Zsuzsanna 

Szabóné Balog Andrea 

Dávid Gyöngyi 

Jung Marianna 

Deverdics Gáborné 

Nemes Ferenc 

Schmidt Erzsébet 

Simon Gáborné 

Varsányi János 
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Vakáció! 

Készítették: a 2.b osztályosok 

 

   

Banó Léna (1.a) és Brauner Adél (7.B) rajza 

 

 

Találkozunk 
a 2022-23-as tanévben! 


