„Ne csak a magunk hasznára, hanem mások javára éljünk.”
(Assisi Szent Ferenc)

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lapja

2016. december XVII. évf. 1. szám

Emberi testben születés? Miért? – a karácsony titka
„Testet ölteni? Testbe öltözni annak, akinek nem muszáj? Miért?” – Bizony
eszünkbe juthatnak ilyen kérdések a karácsony nagy eseménye, Isten Fiának
megtestesülése kapcsán. Minden emberek közül egyedül Jézus döntött
szabadon arról, hogy akar-e megszületni, akar-e emberként ebben a világban
élni. És Ő úgy döntött, hogy követve a Mennyei Atya örök tervét, eljön ebbe a
földi életbe. Természetesen tudunk csodálva nézni az emberi testre, amikor
például egy élsportoló izmos, egészséges, ruganyos testét látjuk egy olimpián
vagy egyéb versenyen. Elbűvölődünk a fiatalok szépségén, a gyerekek
mosolyán! Azonban ismerjük el, azért általában sok bajunk van ezzel az emberi
testtel, ami összegészében véve mégiscsak törékeny, csetlő-botló valami. Nem
mindenkinek adatik meg az élsportolók ruganyossága és egészsége, nem
mindenkinek adatik meg a szépségkirálynők bája! Sőt! Bizony azok vannak
sokkal-sokkal többen, akik nem kevés kivetnivalót látnak, éreznek a testükben,
és ha rajtuk múlna, talán nem is léteznének benne. Bármilyen aranyos,
szeretnivaló is egy kisgyermek, bizony sokszor kell tisztába tenni, sokszor kell
a betegágya mellett virrasztani, sokszor kell a hangos sírását hallgatni. A
betegség, az elkerülhetetlen balesetek, valamint a kivédhetetlen öregedés,
ráncosodás a legszebb testet is eltorzítja. A legtöbb ember földi élete nagyobb
részét olyan testben tölti, amit többet fárad, mint pihen, ami sokszor fájdalmat
okoz, sokszor inkább korlátoz, semmint szárnyakat adna.
És íme: a hatalmas, végtelen Isten egy ilyen törékeny testbe öltözik.
Kisgyermekként születik, akit tisztába kell tenni, aki sírdogál, akit mindenre
apránként, nagy türelemmel meg kell tanítani. Felnőttként fáradságos munkával
keresi a szegények szűkös kenyerét. Végül pedig eltorzul a szenvedésben, a
kínhalálban. A „fájdalmak férfija lesz”, aki „nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó”, ahogyan Izaiás
próféta jövendöli róla. Ha Isten magára vette a múlandó emberi testet, akkor annak mégiscsak értékesnek kell lennie! Még
elesett, törékeny, beteg vagy öreg állapotában is! Akkor is, ha csak rongyokba öltözik, nem szép ruhákba! Akkor is, ha csak
száraz kenyeret eszik, nem válogatott finom ételeket. Mi lehet a testben élő ember küldetése? Mire kaptuk ezt a testet, amit
Isten megszentel azzal, hogy magára veszi? Arra, hogy szeressünk vele! Szeretni lehet betegen és öregen is. Akkor is, ha valaki
csúnyácska, esetlen. Akkor is, ha valaki szegény. Mennyivel jobb, ha a szeretet érzése mellé egy ölelés is társul a másik
személytől! Mennyivel jobb, ha fájdalmainkban együttérző tekinteteket látunk magunk körül, vigasztaló szavakat hallunk!
Milyen jól esik egy-egy bátorító vagy elismerő kézfogás, egy erős kéz segítsége, ha valamilyen munkához egyedül kevesek
vagyunk. Igen, az emberi test a szeretet ezer és ezer jelére képes, amik mind-mind örömet okoznak. Jézus egész földi élete a
szeretet tettekre váltásáról szólt. Minden szava, gesztusa, cselekedete, minden fáradsága és szenvedése a megváltó szeretet
tanúbizonysága volt. Jézus földi születésére, megtestesülésére rácsodálkozva döbbenjünk rá mi is arra, hogy testi életünk
legfőbb küldetése a szeretet! Testünk nem azért van elsősorban, hogy mások csodálják, ajnározzák, hanem azért, hogy általa
mások szolgálatára legyünk, ahogyan Jézus tette.
Dr. Finta József

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit az Alsóvárosi Római Katolikus Templomba,
2016. december 24-én 15 órakor,
a hagyományos betlehemes játékunkra.
Isten akarata az ember számára szeretetből szőtt vezérfonal.
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Advent
Advent második gyertyagyújtásakor a remény
lángja lobban fel koszorúnkon és a szívünkben.
Az első és második évfolyam közös műsorral
készült. A versek, dalok az ünnepvárás örömteli,
mégis magasztos hangulatát idézték meg. A Látogatóban Istennél párbeszéd példázta leginkább ezt
az emelkedett érzést, amelyet a gyerekeken a próbák alatt is éreztünk.
Legfőbb mondanivalója – Az emberek tanulják meg, hogy senkiből
nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem
az, hogy kik állnak mellettünk. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet
pénzen venni, csak boldogságot nem.

Egymillió gyermek imádkozott a békéért október 18-án
Iskolánkban a nyolcadik évfolyamos tanulóinkkal nagy szeretettel
vettünk részt ebben a „nagy ima csoportban”, ami a világ többi fiataljaival kapcsolta össze a mi gyerekeinket! Plébániánk a Rózsafüzér társulat tagjait is meghívták erre a jelentős alkalomra.
A kápolnában, pontban 9-órakor kezdtük az imádságot, mint a világ
összes helyszínén. Felemelő érzés volt számunkra. A gyerekek büszkék
voltak és boldogok, hogy „egy kicsit” ők is részesei lehettek ennek a
nagydolognak. Hisszük, hogy Isten Szűz Mária közben járására meghallgatja a kéréseinket. A jelenlevő diákok már sokadszorra kérték
Szűz Anyát, hogy vigye szándékainkat Szent Fia elé: sok gyógyulás,
tanulmányi eredmény, családi dolgok voltak már az ima szándékaink.
A mostani világbéke szándék is természetesen fontos nekünk. Isten
boldogságra és örömre teremtette meg az embert. Már itt a Földön is
törekednünk kell a békére, a testvéri szeretetre, hiszen mind Isten gyermekei vagyunk. Reméljük, hogy a Földön megszilárdul
a béke és a háborús területeken is elhallgatnak a fegyverek, és béke jobbot nyújtanak egymás felé az ellenséges felek. Így legyen!

Szent Márton ünnepe
Az ünnepnap előestéjén színes lámpásokkal a kezükben gyülekeztek
iskolánk tanulói a nagyudvaron, hogy részt vegyenek a szokásos évi
felvonulásunkon. Idén meghívtuk erre az ünnepre a város nagycsoportos
óvodásait is, hogy ajándékba kapott lámpásaikkal velünk emlékezzenek
a szentről.
Az udvaron elhangzott műsorban hallottunk Szombathely szülöttéhez, Mártonhoz szóló fohászt és vidám verset libákról. A németet tanuló
diákok sváb tánccal, a 3.a osztályos tanulók magyar gyermekdallal tették
színessé az estét. Ezek után meggyújtottuk lámpásainkat, és énekelve
elindultunk a templomba.
Az áhítaton diaképek segítségével jelenítettük meg, hogyan lett a jószívű római katonából szerzetes, majd püspök. Kis lámpásainkat magasba emelve énekeltük közösen a dalokat, melyek a hit fényéről, a bűn elutasításáról és az irgalmasság cselekedeteiről szólnak.
A fényekkel feldíszített iskolaudvaron folytatódott a vigasság. Zsíros kenyérrel és teával vártak minket.
Köszönjük a felajánlásokat és a szorgos, segítő kezek munkáját!

Adventváró lelki nap
Az egyházi évet megnyitó, első adventi hétvégén rendezte meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a fenntartásában
működő katolikus köznevelési intézmények dolgozóinak adventváró lelki napját Kalocsán. A program szentmisével kezdődött
a kalocsai Főszékesegyházban, melyet Dr. Bábel Balázs érsek mutatott be. A Főszékesegyházba mintegy félezer pedagógus és
technikai munkatárs érkezett. A szentmisén iskolánk pedagógus énekkara is közreműködött. A lelki nap előadásait Dr. Tomka
Ferenc atya, szociológus tartotta. A jelenlevők figyelmébe ajánlotta többek között azt a magunkénak vallott gondolatot is,
miszerint igyekszünk derűs és élménygazdag feladatokkal, játékokkal, valamint fokról fokra kibontakoztatott derűvel és életszeretettel fordulni a gyermekekhez. Így nyílik lehetőségük arra, hogy a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez
vezető utat, majd boldogságra képes emberré váljanak.
A hitben való növekedést nem az évek adják, hanem az odaadás és az elfogadás.

3

HARSONA

Kirándulás Mecseknádasdra és Óbányára
2016. szeptember 22-én iskolánk német nemzetiségi oktatásban részesülő, 3.
és 4. évfolyamos tanulói egy nagyszerű kirándulásra utaztak Mecseknádasdra és
Óbányára. A mecseknádasdi német nemzetiségi tájházban a baranyai németek
kézművességét bemutató kiállítást, mézeskalács- és gyertyaöntő műhelyt tekinthettek meg a gyermekek. Megismerhették a klumpakészítés, valamint az egykor
virágzó szőlőkultúrát kiszolgáló kádármesterség eszközeit is.
Az osztályok ellátogattak, az Árpád-kori, román és gótikus jegyeket mutató
Szent István-kápolnába. Óbányán egy fazekas műhelyben kézműves foglalkozáson vehettek részt. A kirándulást a pisztrángos tó megtekintésével zártuk.

A felső tagozatos németesek kirándulása
Minden évben meglátogatunk egy német nemzetiségű falvat.
Ezúttal a Baranyában található Mecseknádasdra és a vele szomszédságban lévő Óbányára látogattunk el. Az idő kedvezett nekünk.
A felső tagozat németesei jó hangulatban indultak neki és érkeztek meg a festői táj régi hangulatot idéző falujába, Mecseknádasdra. A csapat egyik része a tájházat nézte meg, ahol a német
mesterségek technikáit és termékeit, valamint az életmódjukról
árulkodó tárgyakat, ruhákat lehetett szemügyre venni. Nagy sikert
aratott két kiskutya, melyek a buszig követtek minket. A csapat
másik része pedig az Árpád-kori kápolnát nézte meg, amely egyszerűségével üzen a mai kor emberének. A kápolna mellett pedig
egy szépen gondozott temető árulkodik a település egykori lakóiról, a német frank telepesekről. A sírköveken még ma is láthatók a gót betűs nevek és feliratok.
Ezután megnéztünk egy kilátót, majd Óbánya irányába indultunk. A fazekasműhely volt a célpontunk, ahol ki lehetett próbálni az agyagozást. A régi időket idézte meg ez a falu. Visszafelé megnéztük azt a kis hajót(makettjét), amelyekkel a családok
elindultak az őshazából, Frankföldről Baranyába. Minden bizonnyal nagy bátorság kellett ehhez. Mindamellett kultúrát hoztak
létre, és békességgel éltek velünk. Magyarok lettek német gyökerekkel.
Misalek Tibor

Márton-napi bál
Az 5-6. évfolyamok hagyományos Márton-napi bálja ismét nagy siker volt. A szendvicseket a hatodikosok készítették, az ötödikesek nyitótáncába sokan bekapcsolódtak. Sorversenyek, vicces játékok után jó hangulatú bálozás következett, amelyhez a
zenét volt nyolcadikos társunk szolgáltatta. Izgatottan várjuk a jövő évi bálat is!

Erzsébet-napi bál
7-8.-os tanulóink idén is fergeteges mulatságon vehettek részt egy novemberi péntek este plébániánk közösségi házában. Peti
bácsi roppant furfangos és vicces vetélkedője után a kedvenc zenékre való tánc, jókedv, mulatozás következett.

Örömhír
Szívből gratulálunk Nagy-Bíró Anitának kislánya születéséhez. Kívánjuk, hogy
életüknek minden pillanata telve legyen boldogsággal, szeretettel, egészséggel.
Isten áldása kísérje Anna és egész családja életét!
Gondolataidat bármi elindíthatja Isten felé, ha magad is akarod.
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Deák Lajos emlékkiállítás
November 21-én zárult az a kiállítás, amelynek anyagát az iskola
jogelődjében, az Alsóvárosi Általános Iskolában tanító Deák Lajos
készítette. A festmények, grafikák, vázlatok, tanmenet részletek, batik
vagy tűzzománc technikával készült tárgyak egy sokoldalú,
lelkiismeretes, a magas szintű munka iránt elkötelezett ember alkotásai.
A kiállítással családja és volt iskolája 90. születésnapja alkalmából
tisztelgett munkássága előtt. Különösen értékessé teszi ezt a bemutatót az
a tény, hogy Lajos bácsinak ez volt az első kiállítása, jóllehet néhány éve
már nincs közöttünk.
Az ünnepélyes megnyitó közönsége és diákjaink körében egyaránt
nagy sikert arattak a kiállított alkotások. A család emlékezett, a tanulók
pedig a valóságos művészet élményét és emberi példát kaptak.

Alsó tagozatos mesemondó verseny
November 24-én rendeztük meg iskolánk könyvtárában az alsó
tagozatos mesemondó versenyt. A zsűri két korosztályban 3-3 helyezést
adott ki. Az eredmények:
A zsűri tagjai: Ábrahámné Tallér Erzsébet, Faddi Istvánné és Bakóné
Tusori Erzsébet. Köszönjük a munkájukat, a gyerekeknek a részvételt, a
szép meséket, valamint a felkészítő felnőttek segítségét.
1-2. évfolyam:
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Elő Nóra 2.a
I. helyezett: Szeitz Gábor 4.b
II. helyezett: Herczeg Máté 2.b
II. helyezett: Baumgartner Lili 3.b
III. helyezett: Dobos Hanna 1.b
III. Bédi Luca 3.c
Balogné Faddi Helga

Városi helytörténeti verseny
December 2-án délután immár 15. alkalommal rendezte meg iskolánk
Meglelni hont a hazában elnevezésű helytörténeti versenyét a város 7-8.
évfolyamon tanuló diákjainak. Idén kiléptünk Kiskunhalas térségéből, a
Bácska és a Kiskunság tájain barangoltunk, átléptünk egy határon, és
Szabadkát összekötöttük ismét Kiskunhalassal, hiszen volt idő, amikor ezer
szállal kötődtek egymáshoz.
Amint már hagyomány, a feladatok nem csupán lexikális tudást kívántak,
hanem a tanultak más-más szempontok szerinti áttekintését, újra alkotását.
Volt televíziós interjú, torony rajzolás, igaz-hamis játék. Az interjúra érkező
szabadkai polgármester hol kerékpárt hozott magával, hol saját készítésű
prospektust, hol finom ételek ajánlott, hol színházi előadásokat.
Versenyzőink valóban elmehetnének már szabadkai idegenvezetőnek!
A zsűrinek – amelynek elnöke ismét Szakál Aurél volt – nem volt könnyű dolga, hiszen a csapatok komolyan felkészültek,
kis különbségek döntöttek a helyezésekről. A hat csapat közül a Szilády Áron Gimnáziumé lett a győztes, a mieink a 4. helyet
szerezték meg.
Vendégeink jó hangulatban versenyeztek és távoztak, miután átvették értékes nyereményeiket a zsűri elnökétől és Dózsáné
Mohos Mónika igazgatónőtől. Reméljük, jövőre ismét üdvözölhetjük versenyünkön a város iskoláinak képviselőit!

Venite, Adoremus!
Ünnepváró adventi hangversenyt adott az intézményünk
pedagógusaiból álló Szent József Pedagógus Kórus december 4-én az
Alsóvárosi Katolikus Templomban. Iskolánk két diákja, Halmágyi
Adél (7.c) és Kis-Tóth Andrea (7.c) fuvolán, Taskovicsné Reisz
Mariann tanárnő gordonkán, Kovács Mihály karnagy zongorán kísérte
az énekkart.
A nagylétszámú zenekedvelő közönség magyar és külföldi
zeneszerzők vegyeskari műveit jutalmazta tapssal, illetve önkéntes
adományokkal, mellyel a kórus közelgő külföldi vendégszereplését
támogatta.
Meghívott vendégelőadóként a Campanella Csengettyűegyüttes és
a Corvo Bianco Reneszánszegyüttes játéka, valamint Ábrahám Zsófia
által tolmácsolt karácsonyi történet színesítette az estét.
Szemünkkel láthatunk, szívünkkel beláthatunk.
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Suliba jár a család?
Iskolába menni? Szombaton? Mi ez a teljesen képtelen gondolat? Diákjaink szeptember utolsó hétvégéjén mégis ezt tették, hiszen most rendeztek első alkalommal családi napot a pedagógusok. Közel nyolcszázan
fordultak meg az iskolában: a pedagógusok, diákok mellett ott voltak a
szülők, nagyszülők, testvérek, barátok, egykori diákok, akik több tucat
programon vehettek részt 8-14 óráig.
Sport, hagyományőrzés, matematika, hitélet, ének.
Csapataink felkészülten vették a különböző akadályokat. A jutalom sem
maradt el. A kupák és az oklevelek átvétele után a bográcsban készült
paprikás krumpli gyorsan fogyott.
Rengeteg élménnyel, jókedvűen pillanthattunk vissza az együtt eltöltött
órákra. Köszönet illeti a szülőket is, akik az iskola hívó szavára mindig megmozdulnak. Most is örömmel jöttek s voltak együtt
egymással, gyermekeikkel, az őket tanító, nevelő pedagógusokkal.
Granyák Pál

Nyílt nap óvodásoknak
November 19-én nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek mutattuk be intézményünket. Az érdeklődők betekinthettek egy reggeli áhítatba, majd igazgatónő vezetésével felkeresték az új közösségi termet, a szaktantermeket és
csodaszép könyvtárunkat, kis kápolnánkat. A bemutató órákat a leendő elsős
tanítók, Füzér Anita, Horváthné Somogyi Erika, Németh Lilla és Vida Jácint
tartották. Interaktív nyelvi órákon is részt vehettek a gyerekek, és nem maradtak el a kedvelt sport-, kézműves- és könyvtári foglalkoztatók sem. A jól sikerült bemutatkozó után tavaszig még több rendezvény várja az iskolánk iránt
érdeklődőket.
Kovácsné Híz Magdolna

A közeljövő programjai óvodások számára
December 19. 16.30-kor
„Iskolás leszek” óvodás rajzpályázat eredményhirdetése

Január 5. 16.30
Játékos sportfoglalkozás

Február 09. 16.30
Farsangi álarckészítés

Ismét járt nálunk a Mikulás!

Óvoda és az iskola közötti átmenet
Az óvoda és az iskola közötti átmenet alakulása nagyon fontos, hiszen egy
életre meghatározza a kisgyermek tanuláshoz való viszonyát. Milyen lesz a
gyermek beilleszkedése az első osztályba, hogyan felel meg az iskola elvárásainak? Sikerrel, vagy kudarccal indul-e iskolai pályafutása? Hogyan lehet a változások során fellépő problémákat megelőzni, megszüntetni? Ezekre a fontos
kérdésekre kaptak választ Szabó –Kocsisné Ökrös Ildikótól az érdeklődők,
2016. november 8-án, az iskolánkban megszervezett előadáson. Az előadó, aki
óvodapedagógus, grafológus, kommunikáció és konfliktuskezelő disputa, a
gyakorlati élet során szerzett tapasztalataival támasztotta alá elméleti síkon
kifejtett gondolatait. Központi helyre állította a család szerepét. Elmondása
szerint a harmonikus, szeretetteljes családból érkező gyermek kiegyensúlyozott,
mivel a szülők megteremtették számára a szocializáció alapjait. Az érzelmileg
és szociálisan kiegyensúlyozott gyermek nem ijed meg a változástól, az új körülményektől, így az iskolai átmenethez is könynyebben tud alkalmazkodni. Az átmenet megkönnyítésében nagyon fontos az óvoda – iskola együttműködése.
Isten rendelése számunkra az egyedüli kibontakozás.
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Papírgyűjtés
Iskolánk tanulóinak környezettudatos nevelése céljából e tanévtől a papírgyűjtésünknek új kereteket biztosítottunk. Tanulóink és segítő szüleik meghatározott napon adhatták le az összegyűjtött
papírt iskolánkban. A papír, mérés után került a konténerbe, köszönet a sok segítő közreműködőnek.
Az őszi gyűjtésben a 2. b osztály hozta be a legtöbb összegyűjtött papírt.
Szeretnénk ezt a gyűjtési módot hagyománnyá alakítani, ezért a következő akciót május hónapra
tervezzük.

Halas Rádió – Diákszervíz
Iskolánk is csatlakozott a Halas Rádió Diákszervíz magazinjához. Diákjaink kéthetente csütörtök délutánonként nyilatkoznak
egy-egy témában.
Első alkalommal Halmágyi Adél, Kiss Anna és Szarvas Gyula osztotta meg gondolatait és érzéseit az őszinteségről, hazugságról, okosságról, bölcsességről. Meséltek iskolánk mindennapjairól
és a várható programokról is. Izgultunk értük, de örömmel hallgattuk elgondolkodtató, érdekes és figyelemre méltó gondolataikat.
Az adás meghallgatható a Halas Rádió Hangalbumában is a világhálón.

Ingenium Kupa
füvespályás labdarúgó torna
2016. szeptember 29-én már 4. alkalommal rendezték meg a „TEKÓBAN”ezt a kupát
a IV. korcsoportos fiúk számára. A felkészülési idő egy kicsit szűk volt, de mindenki
lelkesen, szorgalmasan végezte az edzésmunkát. A kialakult 10 fős csapat izgatottan indult
a helyszínre csütörtökön 12 órára.
Nagy csaták zajlottak a pályán, mindenki
lelkiismeretesen „odatette magát”. Egy parányi szerencsével bronz érmet szerezhettünk
volna, de sajnos egy gólkülönbséggel a negyedik helyre csúsztunk.
Mindent összevetve senki nem volt szomorú és elégedetlen, hiszen a játék öröme
mindent kárpótolt. Gratulálunk a fiúknak.
Varga István

Asztalitenisz diákolimpia
A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is iskolánk adott otthont –november 17-én– az asztalitenisz diákolimpia nagy
körzeti fordulójának. Ezen a szinten, az 1-3. helyen végzett egyéni versenyzők és az 1-2. helyezést elért csapatok juthatnak tovább a megyei versenyre, majd onnan akár az országos döntőbe is kerülhetnek.
A megyeire egyéniben bejutó versenyzőink: Szilágyi Gréta 4.a (1. hely), László Ákos 7.b (2.hely), Farkas Réka 7.d
(3.hely). Továbbjutó még a fiú csapatunk is, melynek tagjai: László Ákos 7.b, Sánta Máté 6.c, Reznák Zsolt 6.c.

Isten nemcsak a tetteinket nézi, hanem azt is, milyen lelkülettel végeztük.
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Egyházmegyei hittanos olimpia
E sokéves hagyománnyal rendelkező versenyt
idén ismét a II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Gimnázium és Szakgimnáziumban rendezték meg.
Több sportágban folytak a versengések ez évben is:
foci, sakk, asztalitenisz és kapitánylabda. Csapataink
és versenyzőink nagyon szép eredményt értek el
ismételten.
Varga István

Kapitánylabda
Labdarúgás
Sakk
Asztalitenisz

5-6. osztály
csapat 1. hely

7-8. osztály
csapat 1.hely

csapat 4. hely
Martin Dániel 1.hely
Bánóczki Bence 4. hely
Sánta Máté 1. hely
Buknicz Kata 2. hely

csapat 4. hely
Müller Adrián 3.hely
László Ákos 1. hely
Farkas Réka 2. hely

Sport dzsembori
Október 6-án csütörtökön kegyeleti váltófutó versenyre érkezett csapatunk
a Kertvárosi Általános Iskolába. A rossz idő miatt a tornacsarnokba szorultunk,
ahol óriási hangulatban, játékos sorversenyen mérkőztek meg a város közép- és
általános iskoláinak csapatai. A végső hajrában csapatunk lecsúszott az első
majd a második helyről is, de remekül helytállva a harmadik helyen végzett.
November 25-én pénteken a 2. évfolyam válogatott csapatával,
sorversenyen vettünk részt a Felsővárosi Általános Iskolában. A gyerekek
ügyességi-, gyorsasági-, és labdás feladatokban mérkőztek meg egymással,
illetve ugrókötelezésben mérhették össze kitartásukat. A felkészülés
eredményeként, a kitartó küzdelemnek és a szülők lelkes biztatásának
köszönhetően iskolánk csapata a 2. helyen végzett.
November 29-én kedden a hatodik évfolyam szerepelhetett ismételten a
Felsővárosi Általános Iskolában. Ezúttal egy ügyességet, taktikát és kitartást igénylő kidobó játékban, királylabdában
mérhették össze erejüket az iskolák. A kimerítő, olykor 20 – 30 perces összecsapások rendkívül szoros és izgalmas
mérkőzéseket eredményeztek. Csapatunk ez alkalommal is a 3. helyet kaparintotta meg.
Gratulálunk a remek helytállásért minden csapatunknak!

Kecske-kupa
Az idei évben is aktívan bekerült iskolánk a kosárlabda utánpótlás nevelés vérkeringésébe. Egyre inkább figyelnek ránk a
megyében és komolyan számolnak velünk a versenyeken, ahol megjelenünk. Az idényt november 26-án kezdte meg
csapatunk, két győzelemmel. Hatalmas köszönet a szülőknek a támogatásért és lelkesítésért, a gyerekeknek pedig a kitartásért
és a játék szeretetéért. Csak így tovább! 

A bátorság nem az erőseké, hanem azoké, akik bízni tudnak.
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Beszoktatás a kiscsoportba
Óvodánk
kiscsoportjába
az elmúlt két
hónapban 11
kislány és 17
kisfiú kezdte
meg boldog és
élményekkel
teli
életét!
Köszönjük
a
szülők együttműködő segítségét, mellyel gyermekeiknek is megkönnyítették ezt az időszakot! Úgy érezzük, hogy sikeresen zártuk ezt az első nagy
feladatot, minden kisgyerek jól érzi magát a csoportban.
A gyermekek különböző érzésekkel, különböző reakciókkal fogadták az óvodát, de már majdnem mindenkinek sikerült a beilleszkedés, és az új környezettel való megbarátkozás. Igyekeztünk ezt az időszakot a családlátogatásokkal, az
időpont egyeztetésekkel, a szülőkkel való folyamatos kontaktussal elősegíteni, a fokozatosság elvét követve tudatosan
előrehaladni.
A gyerekek számára rengeteg újdonságot tartogat az óvoda, az óvodai mindennapok!
A bölcsődéből érkezők pár nap alatt, az otthonról érkezők
egy-két hét alatt beszoktak a csoportba, az új közegbe. Jó volt
látni a szülők visszajelzéseit, öröm hallgatni a pozitív megerősítéseiket. Ezúton is köszönjük a bizalmukat, minden
segítségükkel együtt!
Csamangó-Gönczöl Beáta

Őszi kirándulás
A középsős
és nagycsoportos
gyerekek
nagy
izgalommal várták az őszi közös
kirándulásunkat!
Különösen azért,
mert a városi
buszjárattal mentünk a Csetényi
Parkba. A buszra
való
felszállás
után megfigyelhették a gyerekek a város nevezetes épületeit,
a közlekedést, sőt a buszon való viselkedés szabályait is

alkalmazni tudták! Leszállva a Semmelweis téren a város
térképén az óvónénik meg tudták mutatni, hogy mekkora
távolságot tettünk meg, és hol helyezkedik el óvodánk. A
park bejáratához érve kis jelzőszalagokat helyeztünk el, hogy
biztosan visszataláljunk a kirándulás végére.
Megfigyeléseket végezhettek a gyerekek a vízi világról,
az erdei állatok téli készülődéséről, a gyönyörű őszi természet
színeiről. Öröm volt látni, hogy a város kiránduló parkja
nagyon szépen rendezett, ápolt! Tavasszal ismét tapasztalatgyűjtő kirándulást teszünk arra…
Külön köszönjük a városi járat szervezőinek rugalmasságát, hiszen a tervezett útvonalon kívül visszaszállították a
gyerekeket a Szabadkai úti megállóhoz!
Ábrahámné Tallér Erzsébet

Óvodás szentmise
A havonta egyszer megrendezésre
kerülő óvodás szentmisére nagyon sok
kisgyermek
eljött,
családjával
együtt.
Nagy öröm számunkra, hogy ez az alkalom egyre népszerűbb a családok körében, így a gyermekek megtanulhatják a templomi viselkedés szabályait; mintát
láthatnak arról, hogy a felnőttek hogyan vesznek részt a
szentmisén. Köszönjük szépen Berki József káplán atyának,
hogy az aznapi evangéliumot jól tudta átadni, az óvodás korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. Ezen a szentmisén Szent Erzsébetről hallhattak a gyerekek a prédikációban.

Aktuális hírek
A keceli Flóra Virágkiállítás az idén másodszorra hirdette
meg a Kiskert Építő versenyt az óvodás- és kisiskolás korosztály számára. Ismét mindhárom csoportunk benevezett a
megmérettetésre, annál is inkább, mert tavaly kiscsoportunk a
3. helyezést érte el! Az idén „Szülinapi Parti a kertben” címmel készítettünk kiskerteket a gyerekek segítségével, amelyek megtekinthetők a kiállítás helyszínén 2016.12.02-től
12.04-ig.
Jótékonysági Vásár óvodánkban! 2016. december 1-9ig jótékonysági ruhabörzét rendezünk óvodánkba. Várunk
szeretettel minden érdeklődőt!
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