
 

 
Kollégiumi tanévi naptár 2022/2023. tanév 

 

kelt. nap esemény hely kollégiumi/szervezés résztvevők 

VIII. 31. 
 

 

sz. 
 
 

10:00 beköltözés a kollégiumba 
14:00 évnyitó kollégiumi szülői értekezlet 
16:30: tanévnyitó ünnepi istentisztelet: Pasaréti  
19:30 az új kollégista diákok köszöntése, eligazítás  

fiú-lánykollégium 
B épület 206 
ref. templom 
díszterem 

fogadó nevelőtanár 
kollégiumvezető 
templom - gimnázium 
Somogyi Pál-Antal Erika 

szülők – diákok-tanár 
szülők-nevelőtanárok 
diákság-tanári kar 
kollégiumi diákság 

IX. 1. cs. Séta a városban –ÓRÁSKERÉK - panoráma főváros-belváros Bihari Andrea-Szalai László új diákok 

IX. 5-8. h-cs. szülői értekezletek osztálytermek osztályfőnök ofő - szülők 

IX. 9. cs-szo. 12. évfolyam osztálykirándulások külső-választott osztályfőnök 12.b,  12.c,  12.d,  

IX. 23. p. Kollégiumi hétvége: gólyabál tornaterem DÖK-osztályok gimnázium 

IX. 24. szo. Kollégiumi hétvége: tervezett kollégiumi kirándulás külső helyszín kisbusszal diákság-nevelőtanár 

IX.30. p-v. Ráday napok külső helyszín kollégium érdeklődők számára 

IX.30. p. Magyar Diáksport Napja (téma nap) külső helyszín gimnázium gimnázium diáksága 

X. 3. h.  08:30 megemlékezés az aradi vértanukról  Pasarét  gimnázium osztály diákság 

X. 4. k. iskolai labdarugó bajnokság kezdete sportpálya gimnáziumi testnevelők gimnáziumi diákság 

X. 7-9. p-v. RTA talentum tehetségprogram I. gimnázium RTA Ref. gimnáziumok 

X.10 h.  Baár-János és Madas Károly sírjánál látogatás Fiumei sirkert osztály 7.b  9.c  9.d osztály 

X.19. 
 

sze. 
 

témanap az 1956-os forradalom és szabadságharc 
 

301-es parcella gimnázium 
 

gimnázium testülete 
 

X.23. v. nemzeti ünnep    

X.26. cs. 
 

úrvacsorai előkészítő gimnázium gimnázium/iskola lelkész 
 

tanári kar-diákság 
 

X.27. p. 
p. 

úrvacsorás istentisztelet a reformáció ünnepén – 
csendes nap a reformáció ünnepén  

Pasarét templom 
osztályterem 

gimnázium/iskola lekész 
gimnázium/iskola lelkész 

tanári kar-diákság 
tanári kar-diákság 

X.31. XI.6. 
XI.7. 

h-v 
v. 
h. 

őszi szünet  
16:30 visszajövetel a kollégiumba 
szünet utáni első tanítási nap 

 
fiú-lánykollégium 
osztálytermek 

 
kollégiumi nevelőtanárok 
gimnáziumi 

 
kollégiumi diákság 
gimnázium 

XI.10. 
 

cs. 
 

fogadóóra I. 
 

osztálytermek 
 

gimnáziumi 
 

szülő-tanár 
 

XI.11-13. 
 

p-v 
 

RTA talentum tehetségprogram II. 
 

gimnázium 
 

Református T.  A. 
 

Ref. gimnáziumok 
 

XI.17. 
XI.17. 

cs. 
cs. 

fogadóóra II. 
17:00 kollégium fogadóóra 

osztálytermek 
nevelői szoba 

gimnáziumi 
kollégiumi nevelőtestület 

szülő-tanár 
szülő-kollégiumi tanár 

XI.12. szo. szalagavató bál Sport11 gimnáziumi „12. osztályok” 

XI.25. p. adventi kézműves foglalkozás könyvtár gimnáziumi ÉRDEKLŐDŐK 

XII.3. szo.  Kollégiumi kirándulás - tervezés alatt kisbusszal kollégiumi diákság kollégiumi testület 

XII.19. h. 19:00 kollégiumi karácsony díszterem kollégiumi diákság kollégiumi testület 

XII.20. k. Adventi úrvacsorai előkészítő 
Angyalkázás 

osztályterem 
gimnázium 

osztályfőnök 
gimnázium 

kollégiumi testület 
diákság 

XII.21. 
 

sze. 
sze. 

adventi istentisztelet Pasarét – zenés műsor 

osztálykarácsony ajándékozás 

ref. templom 
tanterem 

osztálykarácsony 
osztályfőnök 

gimnáziumi szervezés 
osztályközösség 

XII.21. sze. téli szünetre hazautazás    

XII.22. k. téli szünet XII.-2023.01.02.    

                                                 2 0 2 3 - J A N U Á R   

I.2. h. 16:30 szünet után beköltözés a kollégiumba fiú-lánykollégium fogadó nevelőtanár szülők – diákok-tanár 

I.3. k.  szünet utáni első tanítási nap gimnázium gimnázium gimnázium 

I.13-15. p-v RTA talentum tehetségprogram III. gimnázium Református T.  A. Ref. gimnáziumok 

I.20. p. az első félév vége gimnázium gimnázium gimnázium 

I.27. p. a félévi értesítők kiosztása osztálytermek osztályfőnökök gimnázium 

II.3. cs. 15:30 kollégiumi szülői értekezlet 
16:30 osztály szülői értekezletek 

 díszterem 
osztályokban 

szülők - 
kollégiumvezető 

II.4.. szo.  Áprily szavalóverseny  könyvtár gimnázium magyar m.közösség 

II.4.  szo. tervezett kollégiumi kirándulás külső helyszín kollégiumi nevelőtanárok diákság-nevelőtanár 

II.13. h. tudományos nap (pályaorientációs) gimnázium gimnázium gimnázium 

II.14. k. 09:00 diáknap  gimnázium gimnázium gimnázium 

II.15-17. sze-p. iskolai szünet: III.15-17.    

III.14. 
III.15. 

k. 
sze. 

március 15-i megemlékezés 
nemzeti ünnep 

tornaterem gimnázium tanár-diák 

III.16. 
III.23. 
III.23. 

cs. 
cs. 
cs. 

fogadóóra I. 
fogadóóra II. 
17:00 kollégium fogadóóra 

osztálytermek 
osztálytermek 
nevelői szoba 

gimnáziumi 
gimnáziumi 
kollégiumi nevelőtestület 

szülő-tanár 
szülő-tanár 
szülő-kollégiumi tanár 

III.17-18. p.-szo. olvasás éjszakája könyvtár gimnáziumi munkaközösség 

III.17-19. p-v RTA talentum tehetségprogram IV. gimnázium Református T.  A. Ref. gimnáziumok 

IV.4. k. húsvéti úrvacsorás istentisztelet gimnázium gimnázium gimnázium 

IV.4. k.  Csendes nap gimnázium gimnázium gimnázium 

      



 

Kollégiumi tanévi naptár 2022/2023. tanév 

 

kelt. nap esemény hely kollégiumi 

szervezés 

résztvevők 

IV. 5.  sze-k. tavaszi szünet: IV.5-11.    

IV.12. sze. tavaszi szünet utáni első tanítási nap    

IV.17. h. megemlékezés a holokauszt magyar áldozatairól Pasarét gimnázium 
 

gimnázium 
 

V.3.  sze. a végzős kollégista diákok búcsúztatása diszterem kollégiumi testület kollégiumi testület 

V.1. h.  munkaszüneti nap    
V.4. cs.  12. évfolyam utolsó tanítási napja - diszebéd díszebéd gimnázium gimnáziumi szervezés 

V.5. p. ballagás 
ballagási istentisztelet 

gimnázium 
Pasarét 

gimnázium 
gimnázium 

gimnáziumi szervezés 
gimnáziumi szervezés 

V.2. h. 13:00 istentisztelet: Pasaréti református templom gimnázium gimnázium gimnáziumi szervezés 

 h.     
V.8. h. 

h. 
h. 

09:00 magyar nyel és irodalom érettségi v. 
09:00 – 12:00 szilencium 
13:45 délutáni gimnáziumi tanítás  

gimnázium 
 

gimnázium  
 
kollégiumi tanár 

 
szilencium: 
„B” 209, 206 

V.9.  k. 
k. 
k. 

09:00 matematika érettségi írásbeli 
09:00 – 12:00 szilencium 
13:00 - délutáni gimnáziumi tanítás 

gimnázium 
 

gimnázium 
 
kollégiumi tanár 

 
szilencium: 
„B” 209, 206 

V.10. sze. 
sze. 
sze. 

történelem érettségi vizsga 
09:00 – 12:00 szilencium 
13:00 – délutáni gimnáziumi tanítás  

gimnázium gimnázium  
 
kollégiumi tanár 

 
szilencium: 
„B” 209, 206 

V.11. 
V.5-6. 

cs. 
cs-p. 

09:00 angol nyelv érettségi vizsga 
7-11. évfolyamon tanulmányi kirándulás 

gimnázium 
 

gimnázium 
 

 

V.12.  p. 09:00 német nyelv írásbeli gimnázium gimnázium gimnázium 

V.18. cs. áldozócsütörtöki istentisztelet: Pasaréti református  templom gimnázium gimnázium 

V.26. p. 07:45 pünkösdi istentisztelet: Pasaréti református templom gimnázium gimnázium 

V.29. h. pünkösd ünnepe, munkaszüneti nap    

VI.5. h.  nemzeti összetartozás napja Pasarét ref. gimnázium gimnázium 

VI.10-12.  p-v. A hagyományoknak megfelelően évzáró kollégium 
kirándulás 

 kollégiumi hétvége kollégiumi testület 

VI.12.  h. Petőfi-témanap könyvtár gimnázium gimnázium 

VI.13.  k. sportnap a gimnáziumban gimnázium gimnázium gimnázium 

VI.14. sze. gimnáziumi múzeumi témanap gimnázium gimnázium gimnázium 

  kollégiumi évzáró-búcsú vacsora diszterem Bihari Andrea kollégiumi testület 

VI.15.  cs.  utolsó tanítási nap    

 sze. kiköltözés a kollégiumból    

VI.16. p.  tanévzáró ünnepély Pasarét gimnázium gimnázium 

      

  ÁLTALÁNOS PROGRAM – HETI ISMÉTLŐDŐ    

  19:30 minden hó első csütörtökön hókezdő áhítat díszterem iskolalelkész: Székely Tamás kollégiumi diákság 

  19:30 minden csütörtökön, kollégiumi ifi bibliaóra lelkészi szoba iskolalelkész: SzékelyTamás kollégiumi diákság 

  Korrepetálás-felzárkóztató foglalkozás:   fogadó óra: 
  matematika-fizika felzárkóztató  szilenciumterem Somogyi Pál k. cs.  16:30-20:00 

  angol nyelv szilenciumterem Antal Erika k. cs.  16:30-20:00  

  történelem szilenciumterem Szalai László h. sze.16:30-20:00 

  hittan szilenciumterem Bihari Andrea h.sze. 16:30-20:00 

  szabadidő eltöltését szolgáló program:    
  sport: labdajáték tornaterem ügyeletes nevelőtanár  
  asztalitenisz aula ügyeletes nevelőtanár  
  társasjáték lelkészi szoba Antal Erika  
  színház, filmszínház külső helyszín Bihari Andrea  
  evangelizációs sorozat, gyülekezetek külső helyszín ügyeletes nevelőtanár  

  szervezett külsős program  ügyeletes nevelőtanár  

 
 
 

                                                                                                                                      Tóth Péter kollégiumvezető 


