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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2020/2021-ES TANÉVRE 

 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez 

(személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket 

tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § 

(1–4) bekezdései kötelezi a köznevelési intézményeket az úgynevezett különös közzétételi lista 

megjelenítésére. Fenti jogszabálynak eleget téve, az alábbi információkat tesszük közzé.  

 

1. A KOLLÉGIUM ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Név: Szegedi Evangélikus Kollégium 

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 

Telefon: 62/420-361 

Fax: 62/424-206 

Web: www.diakotthon-szeged.edu.hu 

E-mail: szeged.ekollegium@lutheran.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/szegediekoli 

 

2. TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § 2. bekezdése alapján a 

szülőket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A gyermek (ha nem cselekvőképtelen) a 

14. élet évének betöltése után a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.  

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A 

kollégiumba történő felvételi kérelmet a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek/gondviselőnek) 

írásban kell benyújtani. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elektronikus formában 

letölthető az intézmény honlapjáról, illetve személyesen a kollégium portaszolgálatán is 

kérhető. 

Az intézmény a jelentkezési időszakon túl is fogad felvételi kérelmeket a szabad 

férőhelyek függvényében. A kollégiumba összesen felvehető diákok létszáma 100 fő.  

Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha iskolájának vezetője, illetve osztályfőnöke a 

gyermek személyiségfejlődése érdekében annak kollégiumi elhelyezését írásban 

kezdeményezi, illetve akinek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 

http://www.diakotthon-szeged.edu.hu/
mailto:szeged.ekollegium@lutheran.hu
https://www.facebook.com/szegediekoli
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A gyámhatóság által kezdeményezett felvétel soron kívül teljesítendő. Állami 

gondoskodás alatt álló tanuló felvétele a törvényes képviselő kezdeményezésére kötelező. Ezen 

tanulók kollégiumi jogviszonya az iskolai jogviszonyuk fennállásáig tart. Fel kell venni a 

kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek intézeti 

elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. 

A kollégiumi felvételről, ellátás iránti kérelem elbírálásáról a tanulót (kiskorú tanuló 

esetén a szülőt/gondviselőt) az igazgató írásbeli határozatban értesíti. A felvétel elutasítása 

esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozat a fellebbezési joggal 

kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza.  

A határozat elleni fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül az igazgatóhoz 

kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az 

államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek. 

A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet 

fegyelmezési eszköz. 

 

2.1 A kollégiumba jelentkezők köre és a jelentkezés módja 

 

A kollégiumba csak középfokú oktatást folytató köznevelési intézmény, illetve 

szakképző iskola nappali rendszerű iskolai, valamint a nappali munkarend szerinti képzésben 

résztvevő tanulói vehetők fel. A kollégiumi jogviszony létrejöttének feltétele az iskolai tanulói 

jogviszony megléte. 

A jelentkezés részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: kitöltött felvételi 

kérelem, mindkét szülő/gondviselő munkáltatói kereseti igazolása, új jelentkezők esetén az 

utolsó rendelkezésre álló félévi bizonyítványának másolata. A jelentkezéshez szükséges 

dokumentumokat személyesen, postai úton vagy elektronikus formában is be lehet benyújtani.  

A jelentkezéseket az intézményvezető bírálja el, döntéséhez kikérheti a nevelőtestület 

véleményét. Túljelentkezés esetén a kérelmeket felvételi bizottság bírálja el a felvételi 

szempontrendszer figyelembevételével. 

 

2.2 A felvételi bizottság 

 

Túljelentkezés esetén a kérelmek elbírálásához az intézményvezető felvételi bizottságot 

hoz létre. A bizottság tagjai az intézményvezető vagy a helyettese, a nevelőtestület egyik tagja 
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és az Otthon Tanács egyik tagja. A felvételi bizottság üléséről feljegyzést készít. A bizottság 

döntéséről az intézményvezető írásbeli határozatban értesíti a felvételizőt.  

 

2.3. A felvételi szempontrendszer 

 

Túljelentkezés esetén a benyújtott jelentkezéseket a felvételi szempontrendszer alapján 

a felvételi bizottság tagjai pontozzák. Hiányos jelentkezés esetén a kérelmezőt hiánypótlásra 

szólítják fel. 

 

A felvételi kérelmek pontozásának szempontjai: 

 

I. Szociális helyzet alapján adható pontok: 

A felvételt kérő tanuló gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1 pont 

Három vagy több eltartott gyermek van a családban: 1 pont 

A felvételt kérő tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos: 1 pont 

Egyedül nevelő szülő: 1 pont 

Lakóhely távolsága a kollégiumtól (több, mint 30 km): 1 pont 

A szülők együttes keresete nem éri el a mindenkori nettó minibálbér 

kétszeresét (egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori nettó minmálbért):  
1 pont 

A felvételt kérő tanuló HH-s: 1 pont 

A felvételt kérő tanuló HHH-s: 1 pont 

 

II. Tanulmányi teljesítmény alapján adható pontok: 

A felvételt kérő tanuló tanulmányi átlaga 4,0 vagy a felett: 1 pont 

A felvételt kérő tanuló tanulmányi átlaga 4,5 vagy a felett: 2 pont 

 

III. Egyéb adható pontok: 

A felvételt kérő tanuló evangélikus felekezetű: 1 pont 

A felvételt kérő tanuló társintézményből érkezik: 1 pont 

 

Elérhető maximális pontszám: 13 pont 

Eltartott gyermeknek minősül: 

 a 18 éven aluli gyermek 
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 a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali tagozatán 

tanul 

 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek 

A felvételi bizottság a fenti szempontrendszer alapján lepontozza a beérkezett felvételi 

kérelmeket és a kapott pontszám alapján sorba rendezi a jelentkezőket, majd a szabad 

férőhelyek függvényében meghúzza a ponthatárt. Azok a jelentkezők, akik nem kapnak 

kollégiumi férőhelyet várólistára kerülnek. Azonos pontszám esetén a kérelem beadásának 

időpontja dönt. 

 

2.4 A kollégiumi felvételt kérelmezők értesítése a felvételi döntésről 

 

Az igazgató írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő tanulót, kiskorú tanuló esetén 

a szülőt a felvételi döntésről. Elutasítás esetén a határozat tartalmazza az elutasítás indoklását 

és a fellebbezés módját. Ha az elutasítás férőhely hiány miatt történik, akkor a határozat 

tartalmazza a kérelmező várólistán elfoglalt helyét. 

 

2.5. A fellebbezés módja 

 

A határozat ellen a Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a kézhezvételt követő 15 napon 

belül lehet fellebbezéssel élni, melyet a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és 

Oktatási Osztály Osztályvezetőjének címezve, de a kollégium igazgatójának lehet benyújtani. 

 

3. BEIRATKOZÁS, A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT CSOPORTOK 

SZÁMA 

 

A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás az 

iskolai tanítási napot megelőző napon történik. Ennek időpontját a mindenkor érvényben lévő 

tanév rendje határozza meg.  

A kollégium 2021/2022-es tanév elején induló létszáma 4 kollégiumi csoportban 91 fő 

volt, ebből 61 fő leány, 30 fő fiú.  Ez a maximális befogadóképesség 91 %-a az érvényes alapító 

okirat szerint (férőhely: 100 fő, engedélyezett csoportok száma : 5 ). 
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4. TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ, DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A kollégiumi ellátás – lakhatás, tanulási feltételek stb. – ingyenes. Térítési díjat az 

étkezés után kell fizetni a szülőnek. A szülő a jelentkezési lap beadásával kötelezettséget vállal 

az étkezési térítési díj házirendben meghatározott megfizetésére. 

A tanulóknak lehetőségük van intézményi étkezés igénybevételére. A kollégiumnak 

saját konyhája van, amelyet a Waffel Bt. üzemeltet bérleti díj ellenében. A kollégium a diákok 

álal megrendelt étkezésket a Waffel Bt.-től vásárolja meg. 

A kollégium napi háromszori étkezést (reggeli, meleg ebéd, meleg vacsora) biztosít, 

amelyek igénybevételéről kiskorú tanuló esetében a szülő/törvényes képviselő, nagykorú 

tanulók esetében maga a tanuló írásban nyilatkozik. Ennek módosítására félévkor van 

lehetőség. 

Az első 1 hétre mindenkinek megrendeljük az ebédet, amelyet mindenkinek ki kell 

fizetni. Utána a nevelőtanárral egyeztetett rendelés szerint fogja kapni a tanuló az étkezést. Az 

étkezésrendelés módosítására csak év elején és félévkor van lehetőség. Kivételes 

étkezéslemondásokat igazolt távollét esetében (pl. betegség, iskolai program) fogadunk el, 

melyet legalább 2 nappal előre jelezni kell a csoportvezető nevelőtanárnál vagy a gazdasági 

irodában! 

Az étkezési térítési díjat személyesen és készpénzben a gazdasági irodában kell befizetni 

az előre meghirdetett időpontokban. Lehetőség van az étkezési térítési díj átutalással történő 

kiegyenlítésére is. Étkezési térítési díj befizetési időpontok: minden hónap 2. hétfője, 

pótbefizetés: minden hónap 3. hétfője. 

Az étkezési térítési díjjal való elmaradás a kollégiumi jogviszony megszüntetését 

vonhatja maga után. 

Az 50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult diáknak csak abban az esetben jár 

a kedvezmény, ha a kollégiumban ebédel. 

Amennyiben a tanuló az iskolában veszi igénybe az ebédet, abban az esetben a 

kollégiumban nem érvényesíthető az 50%-os kedvezmény. 

Amíg az 50%-os térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok 

nem állnak rendelkezésünkre, addig a gyermek nem jogosult a kedvezmény igénybe vételére. 
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4.1 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult az a tanuló: 

 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (jegyzői határozat 

alapján) 

 aki tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás, szakvélemény alapján) 

 akinek a családjában 3 vagy több eltartott gyermek van (szülői nyilatkozat 

alapján) 

 

4.2 Eltartott gyermeknek minősül: 

 a 18 éven aluli gyermek 

 a 18 éven felüli, de 25 év alatti gyermek, ha valamely oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanul 

 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek 

 

4.3 A kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult: 

 a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek 

 a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek 

 utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 

 

4.4 Étkezési térítési díjak 

 

Kollégiumunkban a 2021. szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díjak a 

következők: 

 Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: 

100%-os 223,52 Ft 599,44 Ft 406,40 Ft 1 229,36 Ft 

50%-os 111,76 Ft 299,72 Ft 203,20 Ft 614,68 Ft 

 

5. NYITVATARTÁSI REND 

 

A kollégium szorgalmi időben vasárnap 1600 órától - péntek 1600 óráig tart nyitva. Ebben 

az időben ügyelet működik, egyébként 24 órás portaszolgálat van az épületben. A tanévkezdés 

a kollégiumban az iskolai kezdést megelőző napon, a beköltözéssel indul, és a tanév utolsó 

tanítási napján ér végett. Év közben a diákok hétvégenként hazautaznak, pénteken délután 

távoznak a kollégiumból, és vasárnap délután vagy hétfői napon érkeznek vissza. Indokolt 



SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 

9 

esetben az intézményvezetőtől lehet írásban engedélyt kérni a hétvégi bennmaradásra 18 évet 

betöltött tanulók esetén. Kiskorú tanulók csak nagyon indokolt esetben kérhetnek bennmaradást 

(pl. iskolai rendezvény miatt). Évközi szünetek ideje alatt csak rendkívüli esetekben igazgatói 

engedéllyel tartózkodhatnak kollégisták az intézményben. 

 

6. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS 

SZAKKÉPZETTSÉGE 

 

Sorszám Munkakör, beosztás Végzettség Szakképzettség 

1. Bognár Mária 

kollégiumi nevelőtanár 

egyetem okleveles magyar-orosz 

szakos középiskolai tanár, 

közoktatási vezető 

2. Kovácsné Burics Judit 

kollégiumi nevelőtanár 

főiskola okleveles történelem-orosz 

szakos általános iskolai 

tanár 

3. Nagy Arnold 

kollégiumi nevelőtanár, 

intézményvezető 

mester történelem alapszakos 

bölcsész, 

okleveles történelemtanár, 

okleveles ember és 

társadalom 

műveltségterületi tanár, 

közoktatási vezető 

4. Szécsi-Kovács Katalin 

kollégiumi nevelőtanár 

egyetem okleveles mérnöktanár, 

közoktatási vezető 
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7. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓK 

 

Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1. Dobó Piroska alap szociális munkás 

2. Sallay Gergely 

pedagógiai felügyelő 

főiskola ének-zene alapszakos 

szakember 

3. Szöginé Tóth Edit 

kollégiumi titkár 

érettségi postaforgalmi 

4. Vidóczy-Lövey János 

József 

egyetem okleveles énektanár 

 

8. A KOLLÉGIUMI CSOPORTOK SZÁMA, ILLETVE AZ EGYES CSOPORTOKBAN 

A TANULÓI LÉTSZÁM 

 

Csoport Csoport létszáma Csoport elhelyezése 

1. – Bognár Mária 23 emelet 

2. – Kovácsné Burics Judit 23 emelet 

3. – Nagy Arnold 22 emelet 

4. – Szécsi-Kovács Katalin 23 emelet 

 

9. TANULÓINK ISKOLÁK ÉS CSOPORTOK SZERINTI BONTÁSBAN 
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1. csoport 4 9 2 1 1 3 1 1 1        

2. csoport 15  2   2 1  1 1 1      

3. csoport  6 1    1   1  7 3 1 2  

4. csoport 4 5 2   1 1  3 1 1    3 2 

Összesen 23 20 7 1 1 6 4 1 5 3 2 7 3 1 5 2 
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9. ALAPDOKUMENTUMAINK NYILVÁNOSSÁGA 

 

Az alábbi dokumentumaink megtekinthetők kollégiumunk honlapján, 

(www.diakotthon-szeged.edu.hu), valamint az intézmény jogszabályban előírt helyiségeiben: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Pedagógiai program 

 Éves munkaterv 

 

10. A KOLLÉGIUMI TANÉV HELYI RENDJE 

 

A tanév helyi rendjének kidolgozása során a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendeletet 

vettük alapul és az abban közzétett időpontokat emeltük be az intézmény éves 

munkatervébe. A 2021/2022-es tanév első tanítási napja 2021. szeptember 1. az utolsó 

pedig 2022. június 15. Ehhez igazodva a kollégiumi beköltözés napja 2021. augusztus 31. 

a kiköltözés időpontja 2022. június 15. Az első félév vége 2022. január 21. 

A tanév rendjéről szóló rendelet alapján kerültek meghatározásra az iskolai szünetek. 

Az őszi szünet 2021. október 23. – 2021. november 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). A 

kollégiumba való visszaérkezés: 2021. november 1. 

A téli szünet 2021. december 22. – 2022. január 2. A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). A 

kollégiumba való visszaérkezés: 2022. január 2. 

A tavaszi szünet 2022. április 14. – 2022. április 19. A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. 

(szerda). A kollégiumba való visszaérkezés: 2022. április 19. 

Kettő munkanap-áthelyezés várható a tanév folyamán 2021. december 11. (szombat), 

amely a 2021. december 24. ledolgozása; 2022. március 26. (szombat), amely 2022. 

március 14. (hétfő) ledolgozása. 
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11. TERVEZETT PROGRAMJAINK A 2021/2022. TANÉVRE 

 

2021/2022.  felelős 

2021. augusztus 
16. H Nevelőtestületi értekezlet, szobabeosztások elkészítése, 

pedagógiai feladatok felosztása, munkakörök letisztázása 

Nagy Arnold + 

Nevelőtestület 

31. H Beköltözés, lakószobák ellenőrzése Nevelőtestület 

 

2021/2022.  felelős 

2021. szeptember 
1. K A tanév első tanítási napja - 

6. H Nevelőtestületi értekezlet Nagy Arnold 

13. SZ Áhítat (tanévkezdő áhítat a Kultúrteremben) Vincze Délia 

20. H OT- jelölés (lehetséges OT tagok jelölése) Kovácsné Burics 

Judit 

20. H Beszélgetőkör (tanévkezdő beszélgetőkör a Kultúrteremben) Vincze Délia 

22. SZ Évnyitó kerti parti Szécsi-Kovács 

Katalin, 

Bognár Mária 

27. H Áhítat Vincze Délia 

29. SZ Moziest – a Kultúrteremben Vincze Délia 

30. CS A népmese napja – faliújság 

 

Kovácsné Burics 

Judit 

2021/2022.  felelős 

2021. október 
4. H 

 

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

6. SZ Aradi vértanuk emléknapja – faliújság 

 

Kovácsné 
Burics Judit 

6. SZ OT-választás 

 

Kovácsné 

Burics Judit 

11. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

13. SZ Társasest Vincze Délia 

18. H 1956-os forradalom megemlékezés – faliújság Kovácsné 
Burics Judit 
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18. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

20. SZ Bagolyavató Nagy Arnold, 

Kovácsné 
Burics Judit 

25-29.  Őszi szünet (2021. október 25.-2021. november 01.) - 

2021/2022.  felelős 

2021. november 
2. K Őszi szünet utáni első tanítási nap - 

8. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

10. SZ Moziest Vincze Délia 

11. P A szegedi csillagvizsgáló megtekintése 

 

Szécsi-Kovács 

Katalin 

12. SZ Alsóvárosi séta, Vadaspark 

 

Kovácsné 

Burics Judit 

15. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

19. SZ Móra Ferenc Múzeum látogatása, belvárosi séta Kovácsné 
Burics Judit 

22. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

24. SZ Társasest Vincze Délia 

26. CS Adventi 1. gyertyagyújtás 

 

Kovácsné 
Burics Judit 

29. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 
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2021/2022.  felelős 

2022. január 
3. H Téli szünet utáni első tanítási nap - 

3. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) 

 

Vincze Délia 

5. SZ Moziest Vincze Délia 

10. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

12. SZ Retro Játékest Nevelőtestület 

17. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

19. SZ Társasest Vincze Délia 

21. P Magyar Kultúra Napja - faliújság Bognár Mária 

24. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

2021/2022.  felelős 

2021. december 
1. SZ Moziest Vincze Délia 

3. CS Adventi 2. gyertyagyújtás 

 

Kovácsné 

Burics Judit 

6. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

8. SZ Társasest Vincze Délia 

10. CS Adventi 3. gyertyagyújtás 

 

Kovácsné Burics 
Judit 

13. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

15. SZ Kollégiumi karácsony + vacsora Nagy Arnold, 

Vincze Délia 

17. CS Adventi 4. gyertyagyújtás Kovácsné Burics 

Judit 

20. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

20. H Dolgozói karácsony Nagy Arnold, 

22-31.  Téli szünet (2021. december 22.-2022. január 2.) - 
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24. H Holokauszt emléknap - faliújság Kovácsné Burics 

Judit 

24. H Félévi nevelőtestületi értekezlet Nagy Arnold 

31. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

 

2021/2022.  felelős 

2022. március 
2. SZ Moziest Vincze Délia 

7. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

7.-11.  A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét Nevelőtestület 

9. SZ Pénzügyi vetélkedő - társasjáték Szécsi-Kovács 
Katalin 

14. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

16. SZ Társasest Vincze Délia 

21. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

22. K A Víz Világnapja (TOTO + kirándulás a Szent István téri 

víztoronyhoz) 

Szécsi-Kovács 
Katalin 

2021/2022.  felelős 

2022. február 
2 SZ Moziest Vincze Délia 

7. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

9. SZ Műveltségi vetélkedő Szécsi-Kovács 

Katalin 

14. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

16. SZ Farsang Nagy Arnold. 
Vincze Délia 

21. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

21. H A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – faliújság Kovácsné Burics 
Judit 

23. SZ Keresztrejtvény fejtő verseny Kovácsné Burics 
Judit 

28. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 
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28. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

 

 

2021/2022.  felelős 

2022. május 
2. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) 

 

Vincze Délia 

4. SZ Moziest Vincze Délia 

9. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

10. K Madarak és fák napja - TOTO Kovácsné Burics 

Judit 

16. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

18. SZ Társasest Vincze Délia 

20-22.  Öreg Diák Találkozó Nagy Arnold 

23. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

2021/2022.  felelős 

2022. április 
4. H Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

4-7.  Kollégiumi napok Nevelőtestület 

4-8.  Digitális Témahét Nevelőtestület 

11. H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00) Vincze Délia 

11. H Magyar nap – A Költészet napja Bognár Mária 

12. K Kollégiumi kirándulás Nagy Arnold, 

Vincze Délia, 

Juhász Ferenc 

14-19.  Tavaszi szünet (2022. április 14.-2022. április 19.) - 

20. SZ Moziest Vincze Délia 

25-29.  Fenntarthatósági Témahét Nevelőtestület 

27. SZ Kollégiumi ballagás Nagy Arnold, 

Nevelőtestület 




