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Keresztút 2016 
Iskolánkban, hagyományokhoz hűen a végzős évfolyam közreműködésével 

keresztúton vettünk részt. 

Jézus szenvedéstörténetébe tekinthettünk bele imádságos lelkülettel. A passió 

állomásain tanulóink olvastak fel egy-egy elmélkedést, amit Kovács Mihály 

hittanárral gyakoroltak be.  Ünnepélyes keretben, méltóságteljes hangulatban 

lehettünk jelen az eseményen.  

A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen Jézus a keresztet 

hordozta. A mai keresztútjárás az evangéliumokból ered. A legelső keresztutat 

Jézus járta: a Via Dolorosán, a Szenvedés Útját az Utolsó Vacsora termétől 

Annás és Kaifás háza mellett a Kálvária hegyig. Onnan a Szent Sírhoz, Pilátus 

palotája mellett a Getszemáni kertbe, az Olajfák hegyétől a Kedron patakon át 

Sionig. Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus édesanyja gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után, hogy így 

emlékezzen meg szenvedéséről. Néhány hű tanítvány kíséretében lassan és elgondolkodva ment az utolsó vacsora termétől az 

Antónia-várhoz, onnan tovább a keresztúton fel a Golgotára és a sírbolthoz. Azután visszatértek „abba a terembe, ahol együtt 

szoktak lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt”. (Apcsel 1,13-14) 

Ma olyan ájtatosság a keresztút, aminek segítségével a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének 

eseményein elmélkedhetnek. Ennek gyakorlásához zárt térben (általában templomban) vagy szabadban (általában hegyen) 

elhelyeznek 14 állomást (stációt). Az egyes stációkat Jézus szenvedésének ábrázolásai (stációképek) jelzik, majd a záró kép a 

föltámadásra utal. A templomokban a 14 stációképet a falon körbe, egy-egy kisebb kereszt alatt helyezik el, általában a stációt 

jelző római számmal együtt. A szabadban (hegyen) emelt keresztút 14 stációs kápolnából vagy oszlopból áll, 

és Kálváriához vezet. Különösen a nagyböjt idején gyakorolják. Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán kővel 

vagy kápolnával jelölték meg. Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a keresztutat a kegyelem 

állapotában végzik.  Bokor Margit hittanár 

Feltámadási körmenet 
Húsvétkor azt az örömteli, vigasztaló választ ünnepeljük, amelyet az Isten az emberiség legkínzóbb, legfájdalmasabb 

kérdéseire ad: „Valóban örökre elszakít minket szeretteinktől a halál? A sírba tétellel mindennek vége? A szenvedésé és a 

halálé az utolsó szó az ember életében?” A feltámadás ünnepe hangosan hirdeti minden kor minden emberének: „Nem, nem a 

halálé a győzelem! Az élet erősebb! Az élet örök!” A kereszténység számára olyan nagy öröm ez, amit az egész világgal meg 

akar osztani, amit szét akar kürtölni mindenfelé. 

Ezért tartunk húsvétkor feltámadási körmenetet, ezért visszük ki a templom falain kívül is a halál fölötti győzelem örömhírét. 

Az elmúlt több, mint tíz évben a feltámadási körmenetet Húsvétvasárnap délelőtt tartottuk a Kiskunhalas Alsóvárosi plébánia 

hívei számára. Valójában azonban a körmenet helye a Nagyszombat esti vagy éjszakai vigília szertartás után van. Ebben az 

évben, miután a templom környékének felújításával rendbetettük, könnyebben járhatóvá tettük a járdákat, lehetővé vált, hogy 

visszategyük a húsvéti körmenetet Nagyszombat estére. Nagyon szép számmal vettek részt az eseményen a hívek, égő 

gyertyákkal, mécsesekkel a kezükben. A menetben ott haladtak iskolánk tanárai, diákjai is, kifejezve a feltámadt Jézusba vetett 

hitüket.  Dr. Finta József atya 

 

 

„Ne csak a magunk hasznára, hanem mások javára éljünk.” 

(Assisi Szent Ferenc) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt_(jelk%C3%A9p)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lv%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
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Gyümölcsoltó boldog asszony 

Gyümölcsoltó Boldogasszony, azaz 

Jézus születése hírüladásának ünnepén 

arra emlékezünk, hogy Mária kimondta a 

legfontosabb szót, amelyet ember valaha 

kimondott: „legyen”. Amikor az angyal 

hírül adta neki, hogy ő a kiválasztott, aki 

világra hozza az emberiség Megváltóját, 

Mária igent mondott. Pedig neki is meg 

volt a terve a saját életéről. Az angyali 

üzenet ezt teljesen átírta. Mária mindent vállalt, mert tudta, 

hogy Isten szavára az ember egyetlen lehetséges válasza: a 

„legyen”. Nagyon fontos, hogy egyre inkább képessé váljunk 

erre az engedelmességre, még ha néha nagyon nehéz is az e 

felé vezető út. Sajnos sokszor az imádságainkba, Istennel 

való beszélgetéseinkbe beletesszük azt az egy szót, hogy: 

„ha”. Legyen meg az Isten akarata, ha egyezik az én akara-

tommal; ha az nekem kedvező; ha nekem nem kell szenved-

nem. Nyilvánvaló, hogy ilyen nincs.  

Nem támaszthatunk feltételeket Istennek. Mária ezt tudta. 

Az ő „legyen” szavával elindult a megváltás műve. Olyan 

csodálatos, hogy nagycsütörtök éjjel, az Olajfák hegyén, 

Jézus ugyanezt a szót mondja: „legyen meg a te akaratod”.  

Mária „igenjében” sok-sok tündöklő erénye közül ott vannak 

talán a legfontosabbak: a feltétel nélküli mély hite, a testi-

lelki tisztasága és az alázatos engedelmessége. Ne felejtsük 

el, hogy a Szűzanya iránti tiszteletünk csak akkor ér valamit, 

ha erényeit utánozni próbáljuk. Utolérni itt a földön lehet, 

hogy nem fogjuk, de legalább próbáljunk növekedni hitben, 

tisztaságban és alázatban. Ő biztosan segíteni fog igyekeze-

tünkben! 

Húsvéti kézműves 
Húsvét előtti napokban a 3. és 4. osztályosokkal az előző 

évekhez hasonlóan kézműveskedtünk. 

A jó hangulatú foglalkozáson só-liszt –gyurmából különböző 

díszítő elemekkel ajtó –és asztaldíszt készítettünk. 

 

Hittan verseny – kerületi forduló a Tekóban –  

2016. április 8. 
Mind a négy számítógép teremre szükség volt ahhoz, 

hogy a mintegy 150 gyereket és fiatalt le tudjuk ültetni cso-

portonként a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Szakközépiskolában és Gimnáziumban. Ennyien indultak 

ugyanis a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Hittanverse-

nyének kiskunmajsai espereskerületi fordulóján. Így is két 

turnusban versenyeztek a jelentkezők: előbb a hetedik-

nyolcadikosok és a középiskolások, majd pedig az ötödik-

hatodikosok. Különlegessége volt a versenynek az az újítás, 

hogy idén először online módszerrel kellett kitölteni a teszte-

ket, vagyis számítógépen történt a feladatsorok megoldása. A 

gyerekeknek és fiataloknak – nem túl nagy meglepetésre – 

tetszett ez az újdonság.  

Amíg a versenyzők egyik fele a feladatsoron dolgozott, 

addig a másik fele a házigazda iskoláról hallhatott rövid be-

mutatást, majd Dr. Finta József helynök, plébános atya veze-

tésével rövid áhítaton vett részt. 

A hittan verseny esperes kerületi fordulóján iskolánkból a 

következő diákok jutottak tovább a jánoshalmi egyházmegyei 

döntőre: 

5-6. korosztály egyéni versenyző: Ercsi Dániel 6.d 

7-8. csoport: Lintner Aliz, Ilovai Bálint, Tóth Lujza Luca 8.a. 

Prózafelolvasó verseny 

2016. április 8-án részt vettem az Erdélyi Csillagok Egye-

sület és a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és 

Gimnázium által megrendezett 16. Klasszikus Erdélyi Ma-

gyar Irodalom Kárpát-medencei prózafelolvasó versenyén. 

Nagyon örültem 

neki, amikor Garas 

Eliza tanárnő engem 

választott ki, hogy 

képviseljem iskolánkat 

a versenyen. 

Mindez nemzetközi 

szintű volt: érkeztek 

Szlovákiából és Er-

délyből is gyerekek. A 

verseny csoportban zajlott, az általános és középiskolás kor-

osztályban. Nekünk, az általános iskolásoknak, Nyírő József 

Isten igájában című kötetéből kellett részleteket felolvasni. 

Igaz, hogy helyezést nem értem el, mégis nagyon jó volt 

ez a megmérettetés tapasztalatszerzésnek. 

Az utánam következőknek csak ajánlani tudom ezt a ver-

senyt, hiszen ezen keresztül lehetőségük lesz az erdélyi ma-

gyar irodalom gyöngyszemeivel való megismerkedésre.  

Torma Eszter 8.b 

Töris siker! 
Árvai Ákos 6.a 

és Rácz Hunor 8.a 

osztályos tanulóink 

bejutottak a Kálti 

Márk történelem 

tesztverseny or-

szágos döntőjébe. 

Sok energiát és 

kitartást kívánunk 

a májusi döntőre 

való felkészülés-

hez! 
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„Könyv-papír-olló” 

A tavalyi évben elért szép eredmény nyomán alig várták a gyerekek, hogy 

megjelenjen idén a Karolina szegedi gimnázium német nyelvi szövegértési ver-

seny kiírása. A verseny középpontjában Heinrich Spoerl Der Gasmann /A gázsze-

relő  című könyve állt, melyet először el kellett a tanulóknak olvasni német nyel-

ven. Az első fordulóban egy plakátot készítettek a mű népszerűsítéséhez.  A hely-

színi fordulóban egy feladatlap megoldásával bizonyíthatták, milyen részletesen 

ismerik a történetet. Végül a regény egy jelenetének előadása volt a feladat a tor-

naterem színpadán. 

Diákjaink a budapesti, szegedi és orosházi csapatokat megelőzve első helye-

zést értek el! 

Most megosztják velünk élményeiket maguk a diákok: 

Gerendás Dorina 5.b: „Egy óriási tornateremben zajlott a verseny. Az előre elkészített plakátokat, a feladatlapot és az elő-

adott jelenetet pontozta a zsűri. Az írásbeli feladatok között volt könnyebb és nehezebb. Az eredményhirdetésre várakozva ki-

csit tornáztunk, jól éreztük magunkat! Megérte sokat dolgozni, mert elsők lettünk és sok ajándékot kaptunk.” 

Agócs Evelin 5.b: „Der Gasmann című könyvet kellett először elolvasni. A plakátot az iskolában csináltuk. A rövid jelene-

tet a könyvből otthon gyakoroltuk. A szöveget a szüleim segítettek megírni, a kellékeket is magunk készítettük. A verseny 

helyszínén kellett egy szövegértési feladatlapot kitölteni. A fogalmazásra csak annyi időnk maradt, hogy én írtam a mondato-

kat, Áron számolta a szavakat, Dorina pedig a radírral segített javítani. Erre is sokat készültünk és összesen 90-ből 83 pontot 

kaptunk.” 

Gillányi Áron 5.b: „Én apukámmal érkeztem a versenyre és már nagyon izgultam. Nagyon sokan voltunk és a többiek is 

ügyesen szerepeltek. Az előadásunk jól sikerült, de a végén nagyon elfáradtunk. Számomra új és szép élmény volt e nap délu-

tánja.” 

Gratulálunk a szép eredményhez, és köszönjük a szülők segítségét a versenyre való felkészülésben! 

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

Az idei tanévben már hetedik alkalommal kapcso-

lódott be iskolánk e nemzetközi megmérettetésbe. A 

verseny célja többek között a matematika népszerűsíté-

se, sikerélmény szerzése, a tehetségek kiválasztása. A 

verseny külön érdekessége, hogy az azonos korosztályú 

tanulók ugyanazokat a feladatsorokat oldják meg a világ különböző or-

szágaiban, amelyeket természetesen a saját nyelvükre lefordítottak. Több 

millió tanuló versenyez egyidőben! 

Az előzetes iskolai forduló megrendezése után 42 tehetséges diákunk 

képviselte iskolánkat a március 17-i versenyen. A sok-sok érdekes, logi-

kai gondolkodást igénylő feladat megoldása közben ügyelni kellett a szö-

veg pontos megértésére is. Koncentrációra, az időkeret jó beosztására 

szintén szükség volt, hogy valaki jól szerepeljen. 

A legjobb eredményt a következő tanulók érték el: Madaras Ádám – 3. évf., Lengyel Zsigmond – 4. évf., Simon Noémi, 

Simon Szabolcs – 5.évf., Simon Tímea – 7. évf.  

 

Lány galambbal 

Ugye, csodálkoztok ezen a címen egy kicsit? A Bibó István Gimnázium és a 

Martonosi Pál Városi Könyvtár ezzel a névvel hirdeti meg évek óta a városi versíró 

versenyt az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások számára. Az el-

nevezés arra a kedves szoborra utal, amit mindannyian ismertek, hiszen a városi 

könyvtár mellett látható. 

A versenyen ketten vettünk részt: Nyilas Tamás a 6.c-ből és én, azaz Fehér Nor-

bert a 8.a-ból. Nem hagyományos módon kellett verset alkotnunk, hanem Petőfi 

Sándor: János vitéz c. elbeszélő költeményét bővítettük ki egy eddig ismeretlen epi-

zóddal. Természetesen a versformát, a rímelést és a ritmust megtartva kellett megal-

kotnunk az újabb 5-15 versszakot. Érdekes volt még, hogy alkotói fantáziánkat segí-

tendő mindenki megkapta Berki Viola festőművész egyik képének másolatát.  

Érdekes kaland volt, jó hangulatú délelőtt! Kicsit aggódtunk a verseny előtt, 

hogy vajon meg tudjuk-e majd oldani a ránk váró feladatot, de mindketten vidáman, elégedetten hagytuk el a gimnáziumot. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2016. április 15-én délután volt a városi könyvtárban. Ezen az alkalmon megismerkedhet-

tünk Szabó T. Anna költőnővel és verseivel. A jó hangulatú esemény számunkra nagy örömmel végződött, mert Nyilas Tamás 

korosztályában az előkelő II. helyezést szerezte meg. Gratulálunk neki! 

Fehér Norbert 
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Vendégségben a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekarnál 

A március 5-i szombati munkanap nagy élményekkel telt a 3-4. 

évfolyamos tanulók számára. Meghívást kaptak a zeneiskolába, ahol a 

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar közreműködésével Lauer Zsolt 

karmester tartott számukra hangszerismertetővel egybekötött, interaktív 

zenei foglalkozást. Bemutatták a fafúvósok, rézfúvósok, ütősök 

hangszercsaládját, és azt is, milyen technikákkal lehet belőlük hangokat 

varázsolni. Az előadáson részletek csendültek fel klasszikus- és 

filmzenékből. A humoros, jó hangulatú beszélgetésekben tanulóink 

magas szintű zenei tájékozottságról tettek bizonyságot, melyre büszkék 

vagyunk.  

Az együttműködés áprilisban az iskola aulájában megrendezett 

hangszerbörzével, zeneiskolai toborzóval folytatódott.  

Minden tanulónkat biztatunk, hogy válasszon hangszert, és 

próbálkozzon a varázslással, tanulja meg befogadni és átadni a zene örömét.  Kovácsné Híz Magdolna  

Klub hangverseny 

Második éve rendezte meg iskolánk a zenei tehetségek bemutatkozó műsorát, amelyben az énekórákon csak cd-n vagy 

videón látott hangszereket ekkor a valóságban csodálhatta meg, és hallhatta a gyermekközönség. Az ő érdeklődésüket 

felkeltette a hangszerek hangszíne, változatos megszólaltatása, dallami – technikai játéka. 

A több éve zenei tanulmányokat folytató kortársak játékán keresztül, közvetlen zenei élmény részesei voltak a jelen lévő 

diákok, szülők és pedagógusok.  

Tóth Rókus Pongrác (3.b) és Tóth Tibor igazgató úr esz-alt szaxofonon kétszólamú darabokat játszott, Szalóki Kata 

(5.c), aki zenei pályára készül, fuvolázott. Fehér Jázmin (5.c) műsorközlő, varázslatos hangszerként konferálta be az 

énekhangot, amely Cornea Flóra (5.c) és Tóth Johanna Janka (6.b) népdalainak megszólaltatója volt. 

Oláh Vince (6.b) a kevésbé ismert gordonkán magyar tánccal örvendeztetett meg bennünket. Igazgató úr erdélyi 

furulyáján pergő táncdallamokkal mutatkozott be, Kiss Anna (6.c) pedig a népszerű zongora fiatal mestereként preludiummal 

zárta a fellépők sorát. 

Garas Eliza tanárnő, a diákönkormányzat nevében jutalmazta a szereplőket. Zámbóné Magdi néni, a rendezvény 

kitalálója zárta a hangversenyt azzal a reménnyel, hogy a tehetséges zenészek és énekesek hatására többen kedvet kapnak a 

hangszerjáték választására, az éneklés tanulására. Köszönjük a fellépők szorgalmát és a közönség lelkes biztatását! 

 

A költészet mindenkié 
Április 11-én, József Attila születésnapján, azaz a magyar költészet napján egy kicsit mindenki a reggeli áhítat szereplőjévé 

válhatott a közös szavalattal. Ahogy a versmondással, úgy a versírással is bárki megpróbálkozhat, hiszen az önkifejezés egyik 

nagyszerű módja. Csaplár Tímea, 5.a osztályos diákunk Könyv című versével köszöntjük a magyar költészet napját. 

 

Több millió oldalas,  

már lapozgatni unalmas, 

olvasom, olvasom, 

de semmi unalom. 

 

Látok benne sok képet, 

királyokat, hercegnőket, 

a sok oldalszámtól már összekavarodom, 

inkább alszok egyet az ágyadon. 

 

Aludtam már eleget, 

a betűk száma rengeteg, 

a könyvet kinyitom, 

de már nem én olvasom. 

 

Mert anya kezébe nyomom, 

és olvassa is az én mesémet. 
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Iskolai szavalóverseny az alsó tagozatosoknál 

2016. március 3-án tartottuk iskolánkban a tavaszi versmondóversenyt. Tanulóink láza-

san készülődtek a nagy napra. Az osztályok legjobb verselői mérettettek meg ezen a délutá-

non. A neves zsűri csak hosszas szakmai beszélgetés után tudta meghozni döntését, mely így 

hangzott: 

1-2. évfolyam: I. helyezett: Bédi Anna Luca, különdíjas: Herczeg Máté, II. helyezett:  

Baumgartner Lili, III. helyezett: Nagy Csenge. 

3-4. évfolyam: I. Szeitz Gábor, II. Szélpál Lukrécia, III. Nagy Antal. 

Iskolánkat ápr. 9-én a Weöres Sándor megyei szavalóverseny területi fordulóján  

Szeitz Gábor és Bédi Anna Luca képviselhették, ahol Luca az előkelő második helyezést érte 

el. Gratulálunk a szép sikerekhez! 

Gábor pedig így emlékezik:”A vers kiválasztásában anyukám segédkezett. Sokat-sokat 

gyakoroltunk otthon és az iskolában is. Nagyon izgultam, mikor a társaim szavaltak, mert 

mind ügyesek voltak. Ám az eredmények kihirdetése során kiderült, hogy korosztályomban 

I. helyezést értem el. Nagyon boldog volt az egész család, különösen én, mert sok dicséretet 

kaptam. Ekkor értettem meg, miért kellett annyit készülni a versenyre.” 

Szeitz Gábor 3.b  

Ifj. Várhegyi József asztalitenisz emlékverseny 

A közelmúltban 39. alkalommal került megrendezésre ez a nagy hagyományokkal rendelkező emlékverseny. Idén is nagy 

csatákban dőlt el, hogy kik vihetik haza a csillogó érmeket, valamint melyik iskola nyeri el újabb egy évre a vándorserleget. A 

csapatversenyt iskolánk nyerte meg. Ez az eredmény az egyéni verseny helyezettjeinek pontszámaiból adódik. Dobogós helye-

zést az alábbi tanulók értek el.  
3-4. o. lány  1. Varga Regina, 2. Darányi Csende, 3. Szilágyi Gréta 3-4. o. fiú  1. Halmágyi Endre, 2. Szél Brúnó,  

 3. Ábrahám Bence 

5-6. o. lány 1. Murcsik Nóra, 2. Farkas Réka, 3. Buknicz Kata  5-6. o. fiú 1. László Ákos, 3. Baki Domonkos 

7-8. o. fiú  3. Becze Milán 

Gratulálunk az egész csapatnak, hiszen a 4-5-6. helyezettek is hozzájárultak a csapatgyőzelemhez. Köszönjük a részvételt. 

Szülők-nevelők bálja 
Az idei tanévben is sor került az immár 15 éve hagyománnyá vált Szülők-Nevelők báljára. Köszönetünket fejezzük ki isko-

lánkat támogató szülőknek, ismerősöknek, akik hozzájárultak, hogy igen sikeresen zárhattuk eseményünket! A befolyt összeg-

ből az udvar korszerűsítésére kerül sor, felső tagozatos gyermekeink kapnak olyan sporteszközöket, melyeket bátran használ-

hatnak, szabadidejüket hasznosan tölthetik el. 
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Észtországi élményeink 
2016. március 7-12. között az Erasmus+ projekt 

keretében négy pedagógus és öt 8. évfolyamos diák 

képviselte iskolánkat az észtországi projekttalálkozón, 

másik hat nemzet mellett (észtek lengyelek, románok, 

törökök, bolgárok).  

Már az utazás is nagy élmény volt számunkra. A 

budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indulva frankfurti 

átszállással érkeztünk meg Észtország fővárosába, 

Tallinnba, ahol első két napunkat töltöttük. A hetünk 

hátralevő része Hiiumaa szigetén zajlott a Kardla 

Ühisgümnaasiumban. Ide komppal utaztunk, ami 

szintén nem mindennapi élményt nyújtott, hiszen a 

Balti- tenger jégtáblái között hajózhattunk, ahol még 

fókát is volt szerencsénk látni. 

A projekt címe: „Life is a projekt, be an enterpreneur, make it successful!” Azaz „Az élet egy projekt, légy vállalkozó, 

hogy sikeres legyél!” A hét programjai ennek a szlogennek a jegyében szerveződtek. Lehetőségünk volt cég- és 

gyárlátogatáson részt venni. Nagy élmény volt többek között, hogy részt vehettünk Lego robotics workshopon, ahol Lego 

robotokat építhettünk és programozhattunk. 

Reklám és marketing témakörben hallgathattunk előadásokat, életvezetési tanácsadó (coach) is ellátott bennünket 

„útravalóval”. Természetesen a szakmai mellett kulturális programokban is részünk volt. Körutazást tettünk Hiiumaa szigetén, 

gyönyörködhettünk a táj elbűvölő szépségeiben.  

A sok program mellett meg kell említeni a szórakozást is. Kétszer is volt alkalmunk zenés, táncos rendezvényen részt 

venni, ahol kötetlenebb formában lehetett ismerkedni. 

Ez az út amellett, hogy rengeteg élménnyel gazdagított, a jövőnk szempontjából is nagyon hasznos volt:  világot láthattunk, 

megismerhettünk más nyelvű és más kultúrájú embereket, lelkileg erősödhettünk, megtapasztalhattuk, milyen egy csapat 

tagjaként dolgozni, alkalmazkodást, toleranciát tanulhattunk, és nem utolsó sorban gyakoroltuk az angol nyelvet, ami a projekt 

egyik legfőbb célja. A kialakuló nemzetközi kapcsolatokon túl nagyon jól összekovácsolódtunk a minket kísérő tanárainkkal 

is. 

Ha minden jól alakul, májusban újra találkozunk ismerőseinkkel Bulgáriában, ahol a program lezárására kerül sor, de 

mindannyian reméljük, hogy az Erasmus után is tartani tudjuk a kapcsolatokat! Torma Eszter 8.b 

 

Nyílt nap 
Hagyományos, iskolába hívogató, nyitott tanítási napot tartottunk 

március 19-én.  

Örömmel töltött el bennünket, hogy meghívásunkat elfogadta sok kis 

óvodás és szüleik. Számukra bemutató órát tartottak a leendő elsős tanító 

nénik, de a nyelvtanulás rejtelmeibe és a hittanóra meghittségébe is 

bepillanthattak. A rövidített órák mellett sport-, kézműves-, ének- és 

informatikai foglalkozásokkal igyekeztünk színesebbé tenni ezt a napot.  

A 2016/2017-es tanév terveiről Tóth Tibor igazgató úr adott 

tájékoztatást, és reményét fejezte ki, hogy az iskolánkba látogató 

gyermekeket ősszel már Szent Józsefes kisdiákként köszönthetjük. 

 

Látogatóban az oviban 

Március 31-én délelőtt elsős tanulóinkkal ellátogattunk volt 

óvodájukba, a Lomb utcába. Elsőseink már a hírnek is nagyon 

örültek, hogy egy kicsit visszamehetnek óvónénijeikhez, régi 

társaikhoz. 

Gyönyörű, napos időben sétáltunk át az oviba. Az iskolába 

készülő nagycsoportosok izgalommal vártak bennünket. Az 

iskolások mesével, verssel és mozgásos játékkal mutatták be 

tudásukat, amit az ovisok rezzenéstelen figyelemmel hallgattak. 

Hasonló odaadással szemlélték a „kicsik” a „nagyok” füzeteit. 

Az óvónénik elfogódottan, elismeréssel nézték milyen ügyesek 

lettek kis gondozottjaik. Kitartó és áldozatos munkájuk 

gyümölcsei milyen szépen érnek tovább az iskolában. Az 

óvodások szeretetvendégséggel és könyvjelző ajándékkal 

kedveskedtek. A látogatást egy vidám udvari játékkal zártuk.  

Mindannyian egy lélekemelő, erőt adó, boldog, jó hangulatú eseménynek voltunk részesei. A sikeren felbuzdulva 

elhatároztuk, hogy hagyománnyá tesszük ezt a programot. Végvári Judit 
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Iskolai megemlékezés 1848. március 15-éről 

1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, 

és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Iskolánkban is minden 

évben együtt emlékezünk meg a március 15–i eseményekről, a forradalom 

hőseiről. A kisebbekben megmaradó emlékek: Petőfi, a Pilvax, a kokárda, 

mit kíván a magyar nemzet. A felnőttek emlékeiben a polgári 

átalakulásért folytatott küzdelem állomásai rögzülnek. A haza élet-halál 

harca a nemzeti nyelvért, függetlenségért. Ebben az évben is a negyedik 

évfolyamosok szép ünnepi műsora segített bennünket az emlékezésben. A 

táncok, a versek e gondolat köré épültek. 

 

 

Közlemények 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

Ha szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekük testnevelés órán, tömegsport foglalkozáson, edzésen jobb 

körülmények között, színvonalasabb sporteszközökkel sportolhassanak, akkor kérjük, támogassák a 

KISKUNHALASI KATOLIKUS ISKOLA DIÁK-SPORTEGYESÜLET  

működését jövedelemadójuk 1%-ával,    adószámunk: 18361630-1-03. 

Ha szeretnék támogatni iskolánkat, hogy gyermekeik még jobb körülmények között tanulhassanak,  

akkor kérjük jövedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel a  

TUDÁS ÉS REMÉNY ALAPÍTVÁNYNAK,     adószámunk: 18352838-1-03. 

Ha szeretnék támogatni a gyermekek színházlátogatásait, kulturális rendezvényeit, túrákat, vetélkedőket, versenyeket  

akkor jövedelemadójuk 1 %-át az ALSÓVÁROSI DIÁKTÁRSASÁGNAK szíveskedjenek felajánlani, 

adószámunk: 19048411-1-03. 

Kedves Szülők! 

Arra kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek jövedelemadójuk 1%-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK 

felajánlani. /Minden magyar állampolgár adójának 2%-ával rendelkezhet. Ebből 1%-ot valamely bíróság által 

bejegyzett egyháznak, a másik 1%-ot valamely társadalmi szervezetnek, alapítványnak adhatja./ 

Az 1000 éves múltunkra, kereszténységünkre hivatkozva szólunk minden magyar keresztényhez, hogy támogassa 

egyházát. 

Technikai számunk: 0011 

Köszönet Támogatóinknak! 

Az Alsóvárosi Diáktársaság 2015. évben az 1%-os 

adófelajánlásokból 149.457 Ft-ot kapott.  

Ezen összeget jutalomkirándulásra, táboroztatásra 

fordítottuk.  

Köszönjük eddigi támogatásaikat, melyet hálás 

szívvel fogadunk ezután is: 

 

Horváthné Somogyi Erika AD elnök 

 

Közlemény 
A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményben 2015. évben az 

1 fő óvodás gyermekre jutó állami támogatás összege 

665.206 Ft volt, 

1 fő tanulóra jutó állami támogatás összege 

679.635 Ft volt. 

A normatív hozzájárulás a teljes intézményi 

költségvetés 94 %-át fedezte. 

Tisztelt Támogatóink! 

A Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-sport-

egyesület 2015. évben 102.486 Ft-ban részesült az 1 

%-os adó felajánlásokból.  

Ezt az összeget sportszerek és sportmezek vásár-

lására fordítottuk. 

Ezúton is köszönjük felajánlásukat, számítunk 

további szíves támogatásukra. 

Tisztelettel az egyesület nevében: 

Kiss Péter elnök 

Tisztelt Támogatóink! 

A 2015. évben az adó 1 % felajánlásaiból a  

TÉR Alapítvány 99.998-Ft-ot kapott. Ezt az összeget 

tanulmányi kirándulások és gyermektáborok támoga-

tására használtuk fel. 

Ezúton is köszönjük felajánlásukat, számítunk 

további szíves támogatásukra. 

Tisztelettel az alapítvány kuratóriuma nevében: 

Váradiné Grósz Éva elnök 
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40 éves lett óvodánk! 
Izgalmas gyűjtőmunka, múltidőző beszélgetések után március 4-én 

került sor óvodánk 40. születésnapi ünnepségére. Paravánokon kerül-

tek kiállításra az elmúlt négy évtized eseményei, csoportképek, munka-

társak fotói, alapító okiratok. Nagyon sok kedves vendég fogadta el 

meghívásunkat: nyugdíjas óvó nénik, dajka nénik, a régi fenntartónk 

képviselője, szülők és nagyszülők.  

A nagycsoportosok verssel köszöntötték születésnapos óvodájukat, 

majd a közös éneklés közben megérkezett a szülinapi torta, ami attól 

volt még finomabb, hogy az óvoda dolgozói készítették! A gyertyák 

elfújása után gyerekek, felnőttek közösen koccintottak kívánva egy-

másnak még legalább ennyi szép közös évet… Ábrahámné Tallér Erzsébet 

 

Március 15-ei ünnep 
Óvodai szinten is megünnepeltük a nemzeti ünnepünket, természetesen igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Volt 

közöttük „Kis Petőfi”, aki a Talpra magyart szavalta. Indulókkal és versekkel, énekekkel és meneteléssel szemléltették a nagy-

csoportosok a kisebbeknek a csatát és elmesélték, hogy miért is viselünk ezen a napon nemzeti színű kokárdát. A kiscsoporto-

sok és a középsősök is elmondták azokat a mondókákat és énekeket, amiket az ünnep kapcsán tanultak. A műsor zárásaként 

együtt meneteltünk, mint régen a magyar katonák. A gyerekek élvezettel váltak, ha csak néhány percre is, nemzetünk kis vité-

zeivé. Cseresnyés Anett 

Apák napja 
Hagyományainkat megtartva óvodánk védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepén megünnepeltük az édesapákat! Minden 

kisgyerek izgalommal, szeretettel készítette ajándékát, tanulta a köszöntő verset. A nagy napon az ünnepelteket egyénileg 

köszöntötték csemetéik. Öröm volt látni az apukák meghatódottságát, fátyolos szemét, amint a kis versmondókat megölelték! 

Ezt a szép hagyományt megtartjuk, hiszen az apukák örömmel fogalmazták meg, hogy köszönik, hogy az év egy napja az övék 

lehet! Ábrahámné Tallér Erzsébet 

Húsvét az óvodában 
A húsvétot megelőző időszak jelentősen meghatározza az ünnep je-

lentőségét.  

Óvodánkban, ahogy ez már hagyomány, a böjti időszaktól kezdve fo-

kozatosan hangolódunk az ünnepre. Minden egyházi esemény megélésé-

ben, élmények és tapasztalatok gyűjtésében segítségünkre volt Berki 

József káplán atya és Kőhegyi Dániel diakónusunk. Élmény volt a gyere-

kek számára a hamvazkodás, a keresztút és a virágvasárnapi óvodás 

szentmise is. A húsvéti néphagyományokról sem feledkeztünk el. Minden 

korcsoport a saját kis közösségében, különböző barkácsolási ötletekkel, 

tojásfestéssel, locsolkodási játékkal, körjátékokkal, mondókával, versek-

kel és dalokkal készült. A dajka nénik tavaszi nagytakarítással és a gye-

rekek körüli teendőkkel segítették az óvónők munkáját.  

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye katolikus iskoláinak pedagó-

gusaival együtt a mi óvodánk dolgozói is részt vettek az akasztói lelki 

napon, ahol Bíró László püspök „Irgalmasság az oktatásban és a neve-

lésben” előadását hallgattuk meg, majd közös szentmisén vettünk részt 

Dr. Bábel Balázs érsek atya vezetésével.  

Óvodásaink boldogan és elégedetten indultak haza a tavaszi szünidőre, hisz az óvodában már megélhették a közelgő ünnepi 

hangulatot. Bíztattuk a családokat, hogy ha tehetik, vegyenek majd részt a plébániai húsvéti szertatásokon. 

Szeretettel üdvözöljük a „Harsona”- újság olvasóit a Lomb utcai katolikus óvoda minden dolgozója nevében. Krisztus fel-

támadt! Alleluja! Sáli Leventéné, Szigeti-Papné Dobó Mária  
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