
2022 adventi bazárprogramok

közös  
megnyitó

10:00 - 10:15

árverés
12. osztály

13:30 - 13:45 

adventi 
gyertya- 
gyújtás

16:45 - 17:00

korzenszky 
klára - 

buzás attila
adventi mi-
nikoncert 

népzene
10:30 - 11:00

a 12.  
osztály cd 
bemutatója

11:00 - 11:30  

darányi 
bogi - sztepp 

bemutató
11:45 - 12:00

a 12.  
osztály cd 
bemutatója

12:15 - 12:45  

3. 
osztályos 

szülői 
kórus

13:00 - 13:30

bencze alma és vörös 
lászló ismerkedés  

a jazzel, karácsonyi 
koncert és interaktív 

műfaj bemutató
14:45 - 15:45

kalocsay 
károly  

emlékére
énekel a 

volt phwi 
szülői  
kórus

16:00 - 16:30

romano glaszo
emberi hang

10:30 - 11:30

abonyi  
blanka 

karácsonyi 
népdal- 
csokor 

(koboz és 
ének)

11:45-12:15

fövényi & troll gipsy
jazzduó
12:30 - 13:30

7. 
osztály 

koncertje
dob és ének

14:00 - 14:15

síkos dani zongora 
improvizációk

14:30 - 15:30

manuel és  
családja  

venezuelai  
dalok

15:45 - 16:30 

kecskés 
karina  

(színésznő) 
az öt jó ba-
rát (burmai 
népmese) - 
interaktív 
mesefog-

lalkozás 5 
éves kortól

10:30 - 11:00

házi helga 
(óvónéni) 
szentkúti 

márta 
adventi 

történetét, 
a barlang 
című mesét 
hozza el a 
legkiseb-

beknek
11:15 - 11:45

eszményi 
anett 

(szülő) 
mária kis 

szamarának 
történeté-

ből mesél egy 
részletet 
kicsiknek 

és kicsit na-
gyobbaknak

12:00 - 12:30

soós dóra 
(metamorp-
hoses mese-
terapeuta) 
megtölteni 

a termet 
- játékos 

mese kisis-
kolásoknak

12:45 - 13:15

sólyom ta-
más (zenész) 

a csizmás 
kandúr 

című mesét 
hozza

papírszín-
házával
13:30 - 14:00

kovács ági 
(mesete-
rapeuta) 

belső kará-
csony -  
mesés 

ünnepre 
hangolódás 
nagyoknak 
és még na-

gyobbaknak
14:15 - 14:45

nattán- 
angeli nóra 
(író) a ház, 
akinek lába 

kél című 
saját mesé-
jét meséli 
el a kisebb 
és nagyobb 

iskolás- 
oknak

15:00 - 15:30

mácsai pál 
(színész) 
örkény: 

meseleve-
lek című 
művéből 
olvas fel 
részletet
15:45 - 16:15

zoltáni zsolt
gitár és ének

11:00 - 12:00

elka
hangtál fürdő

13:00 - 14:00

zoltáni zsolt
gitár és ének

15:00 - 16:00

Aula

Euritmia
terem

Kávéház

Meseszoba

teaház

foglalkozások

10-11  ó r a 11-12  ó r a 12-13  ó r a 13-1 4  ó r a 1 4 -15  ó r a 15-16  ó r a 16-17  ó r a

Ha megéheznétek  
vÁr rátok…
hamburger és 

lacikonyha az udvaron

salátabár a sátorban

kavéház (aulában is)

teaház a kisépületben

palacsintázó a 12. 
osztály termében

sült gesztenye és forró 
puncs az udvaron

makramé (kézműves terem, 4. osztály) - 10:00-12:30 gyöngyfűzés (kézműves terem, 4. osztály) - 12:30-14:30 gyapjú karácsonyi dísz készítés (kézműves terem, 4. osztály) - 14:30 - 16:30

csillaghajtogatás (kézműves terem, 4. osztály) - 10:00-16:30

ollóvágta papírállatok pista bácsival (kézműves terem, 4. osztály) - 10:00-16:00

mézeskalács sütés (3. osztály) - az első órában kizárólag gluténmentes - 10:00-16:00  

gyertyamártás (kisház alagsor) 10:00-17:00

koszorú kötés (kisház földszint) - csak előre váltott jeggyel, beszerezhető a fabatka árusoknál - 10:00-17:00 

merengő - csendszoba (tanári) - 10:00-16:00

batikolás a 12-esekkel („c” épület) - 10:00-16:00
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meseszOba
5. osztály

társalgÓ
6. osztály

árusOk
8.osztály

katica
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árusOk
7. osztály

8. Osztály
kiállí tása
nyelvi terem

árusOk
9. osztály

árusOk
10. osztály

12-
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palacsintázÓ
12. osztály

kOncertek
euritmia terem

mézeskalács
3. osztály

baba - mama szOba
2. osztály

bejárat

gyertyamártás
fafaragó terem

Az udvaron:
 

salátabár
hamburger
lacikOnyha
gesztenye
puncs

A “C” épületben

batikOláskOszOrú készítés
kézimunka terem

teaház
1. osztály

NAGY ÉPÜLET
FÖLDSZINT

KISHÁZ
FÖLDSZINT

KISHÁZ
EMELET

KISHÁZ
ALAGSOR

NAGY ÉPÜLET
EMELET

kávéház
tornaterem

ruhatár

fiú wc

fiú wc
szOptatÓ -

pelenkázÓ szOba

lány wc

lány wc

WW fabatka
+ kOszOrújegy

WW fabatka
+ kOszOrújegy

WW fabatka
+ kOszOrújegy


