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

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lapja

2016. június

XVI. évf. 5. szám

BALLAGÁS 2016
8.a osztály
Első sor: Balázs Fatime, Fogl Renáta, Szalai Edit,
Gillich Szilárd (of.), Rácz Alexandra, Horváth
Boglárka, Budai Kíra
Középső sor: Pető Patrik, Szarvas Evelin, Szabó
Levente, Lukács Róbert István, Kántor Nikolett,
Lintner Aliz, Fráter Illés, Fehér Norbert, Tóth
Lujza Luca, Ilovai Bálint Barnabás, Rácz Hunor
Máté
Hátsó sor: Horváth Liza, Vecsernyés Erik, Nagy
Gergő, Radics Marcell, Nagy Ákos, Juhász Ákos,
Albert Máté, Hirsch Ábel, Dubai Réka

8.b osztály
Első sor: Andirkó Szimonetta, Páncsits Vivien,
Torma Eszter, Jeszenszky Zoltán Pál (of.)
Csesznegi Fanni, Eszes Rebeka, Szőke Ágnes
Középső sor: Kollár Bence Zoltán, Madaras Márk,
Kucsó Andor, Németh Milán, Becze Milán,
Darányi Csanád, Mód Benjámin Krisztofer,
Kovács-Sötét László
Hátsó sor: Buknicz Anna, Kulcsár Erik, Hován
Dániel, Deák Tamás, Dózsa Bendegúz, Mészáros
Panna

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.”
Váci Mihály
Gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt, tűzön-vízen át.
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Elsőáldozás
Az elsőáldozás: az Oltáriszentség első alkalommal
történő vétele.
A szentáldozás, áldozás (lat. communion): az Oltáriszentség vétele.
A legszentebb Eukarisztia a mi Urunk teste és vére a
kenyér és bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért
rendelt, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a
mennyek országába vezető utunkon. Az utolsó vacsorán Krisztus a kenyeret és a bort, mint értünk
adott áldozatot, nyújtotta át apostolainak és általuk
mindnyájunknak, akik hiszünk benne. „ Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Így nemcsak a
szentmiséken való részvétel, hanem az Oltáriszentségben való részesedés is örömteli „feladatunk”.
Jézus szavait betartva kötelességünk is, hogy az
Eukarisztia titkát továbbadjuk. Ezért személyes jó példákon túl gyermekeinkkel is osszuk meg a Titkot, és minden erőnkkel
arra kell törekednünk, hogy vegyék és egyék, éljenek és erősődjnek a mi Urunk teste és vére által! Iskolánkban az idén is a
negyedik évfolyamos tanulóink közül részesedhettek az Oltáriszentség vételében. Nagy ajándék volt számunkra, hogy most ez
a nagy ünnep duplán ünnep, mert pünkösd napjára esett ez a jeles nap.
Bokor Margit hittanár

Úrnapja
Anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap az Oltáriszentségnek rendez ünnepet. Szentmisére hív bennünket, hogy rámutathasson
a kenyér és bor színe alatt közöttünk lakó Úr Jézusra. A húsvéti idő lejártával
külön ünnepet rendel el az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és felhívja
figyelmünket erre a nagy lelki ajándékra. Ugyanakkor arra buzdít, hogy használjuk ki az Úr Jézussal való személyes találkozás lehetőségét, és merítsünk
ebből a számunkra felkínált erőforrásból.
Az ünnep imádságos áhítatában hálával gondolunk az utolsó vacsorán történtekre, amikor az Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor
színe alatt.
Az egyház ma különösképpen is ráirányítja a figyelmünket arra a tényre,
hogy az Úr Jézus lelkünk táplálására maradt közöttünk az Oltáriszentségben.
Nagy szűkségünk is van erre. Hisz az élet sok mindenben próbára tesz. És
senki sem lehet kivétel.
Az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító, lelki iránytű akar lenni a fiatalok számára.
„Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem
érheted el, méltón nem dicsérheted. Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk…”
(részlet az Úrnapi szekvenciából)

Keresztút 2016. május 05.
Az idei keresztutat, a pirtói buckák között, az eddigi években
megszokottól eltérően május 5-én, egy csütörtöki napon rendeztük meg. A fokozottan védett terület növény-és állatvilágával a
helyszínen minden osztály röviden megismerkedhetett a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, Somogyi István és
iskolánk igazgatója segítségével.
Az osztályok ezután egyesével járták végig a keresztutat, ahol
tanáraikkal együtt, stációról stációra idézték fel és imádkozták
végig Jézus útját a kereszthalálig. A gyönyörű napsütéses meleg
idő átmelegítette testünket és lelkünket egyaránt, így feltöltődve
érkeztünk vissza az iskolába.

A szent ember imádsága felöleli az egész emberiséget.
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„LIFE IS A PROJECT, BE AN ENTREPENEUR, MAKE IT SUCCESSFUL”
Erasmus+ KA2 közoktatási projekt
2014-2016
Nagysikerű, új nemzetközi program részesei voltak iskolánk diákjai, tanárai az elmúlt két évben. Az Unió Erasmus+ 20142020 programjának célja az oktatás, ifjúságügy és sport támogatása, kiemelt terület a munka világának jobb megismerése. A
mi projektünk célja a vállalkozási alapismeretek elsajátítása. A projekt európai iskolák együttműködésével valósult meg, iskolánk az Uniótól közel 30.000 € támogatást kapott.
A két év folyamán a közvetlenül bevont 15 tanuló, őket segítő
pedagógus helyi tevékenységeket valósított meg, és öt partnerországba összesen 36 kiutazást teljesített a pályázatban leírtakkal
összhangban.
Az első projektévben a helyi, a második évben a tevékenységek a „nemzetközi vállalat” szintjére tevődtek. A gyerekek egy
virtuális, nemzetközi, egészséges életmóddal foglalkozó cég
számára készítettek reklámanyagokat. A feladatokon keresztül a
figyelem fókuszába került az egészséges életmód, táplálkozás,
sport és más egészségmegőrző, betegségmegelőző technikák. A
diákok gazdasági, pénzügyi és marketing ismeretei bővültek.
Előadások, üzemlátogatások segítették az ismeretek bővítését,
szakemberek, helyi vállalkozók bevonásával. A nemzetközi cégben a bevont gyerekek 8. évfolyamosok, ők folyamatos kapcsolatban álltak lengyel, norvég, észt, bolgár, román és török partnerekkel. A kommunikáció nyelve: angol. A nemzetközi találkozókon barátságok szövődtek, sokat tanultunk egymástól. A szakmai ismereteink bővítése mellett kommunikációs, szociális, vállalkozási kompetenciáink is bővültek. További információ: http://sztjozsef-halas.hu/
Kárász Péterné koordinátor

Összekötő kapcsunk a közös hitünk, nyelvünk és történelmünk
2016. május 11-15.
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A
program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein.
Erdély az elmúlt évszázadokban az ember önmagára találásának, a megmaradás lehetőségének máig ható példája. A történelemben mindig legelöl járt a toleráns emberi viselkedés formáinak kialakításában.

Iskolánk hetedik évfolyama izgatottan várta a kirándulást, ez volt az első közös utunk külföldre. Május 11-én indultunk éjszaka, busszal. Az út hosszú volt, de jól telt el, sokat nevettünk, ismerkedtünk egymással. Először Aradon kerestük fel a 13 hős
tábornok emlékművét, majd Déva városát látogattuk meg. Este érkeztünk meg Gyergyóújfalura.
Másnap a parajdi sóbányát néztük meg, a következő állomás Korond volt, ahol kézműves mesterségekkel ismerkedtünk meg.
Farkaslakán Tamási Áron sírját koszorúztuk meg, Szelykefürdőn pedig Orbán Balázsra emlékeztünk. Utána megnéztük a
Zetelaki víztározót, estefelé részt vettünk Gyergyóújfaluban a szentmisén, hazafelé megnéztük a libáni kőfejtőt.
A harmadik napon testvérosztályunkhoz, utána a Súgó-barlangba mentünk, ellátogattunk a Békás-szorosba és a Gyilkostóhoz is. Este pedig táncházban voltunk. A negyedik napon a Csíksomlyói búcsúban vettünk részt. Felemelő érzés volt félmillió magyarral együtt imádkozni és énekelni. Az ötödik napon, Marosvásárhelyen megnéztük a várost és a várat. Kolozsváron
Mátyás király szülőházánál voltunk. Az utolsó állomásunk Nagyszalonta volt, ahol Arany János szobrát látogattuk meg.
Mindannyiunk szívében maradandó emléket hagytak ezek a napok. Kívánjuk a következő évfolyamnak, hogy ők is személyesen szerezhessenek tapasztalatokat a külhoni magyarságról.
Kozma Petra 7.a
Amit helyeslünk, azt valamiképpen magunkba is fogadjuk.
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„Az év természettudósa” verseny
Negyedik alkalommal rendeztük meg az immáron hagyománynak számító „Az év természettudósa” versenyünket a felső
tagozatosok számára.
A verseny nem igényelt
komolyabb
készületet:
arra
voltunk leginkább kíváncsiak,
hogy kik azok a tanulók, akik a
legkomplexebben átlátják, megjegyezték, alkalmazni tudják az adott évfolyamon tanult
természettudományos ismereteket. Hatvan felső tagozatos
diákunk vett részt a versenyben.
Az idei tanévben a következő tanulóink nyerték el „Az év
természettudósa” címet: Simon Noémi (5.évf.), Murcsik Nóra
(6.évf.), Simon Tímea (7.évf.) és Tóth Lujza Luca (8.évf.)
A verseny második és harmadik helyezettjei: Agócs
Evelin, Szalóki Kata (5.évf.), Flaisz Fanni, Balázsevics
Noémi (6.évf.), Kerny Viktória, Horváth-Szép Lili (7.évf.),
Rácz Hunor, Vecsernyés Erik (8.évf.)
A dobogós helyezést elért tanulók oklevelet kaptak,
illetve egy éjszakába nyúló programon vehettek részt: egy
kellemes hangulatú közös pizzázás után a halasi
Csillagvizsgálóban óriási távcsöveken keresztül tekinthették
meg Naprendszerünk bolygóit. Gratulálunk a helyezetteknek!

ÖkoLife-Day
2016. június 7-én tartottuk meg az „ÖkoLife-Day”
környezetvédelmi napot a felső tagozatos osztályok számára.
A programot iskolánk
hetedikes és nyolcadikos tanulóiból verbuválódott ÖkoLife nevű
csapat szervezte. A
diákok heteken át
készültek erre a napra.
A program legfőbb
célja az volt, hogy
körbejárja és népszerűsítse a környezettudatos gondolkodást, az ezzel kapcsolatos
magatartást, szokásokat, hogy felhívja a figyelmet az ember
környezetszennyező és élővilágot veszélyeztető magatartására.
Fehér Norbert, Ilovai Bálint, Lintner Alíz, Tóth Lujza Luca,
Szarvas Evelin, nyolcadik osztályos tanulók, valamint Lóránt
Lilla, és Paska Anna, hetedik osztályos tanulók tartottak
színes prezentációval egybekötött kiselőadást az iskola
aulájában. Szóba került az üvegházhatás fokozódása, a
levegő-, víz és talaj-szennyezés, az ózonpajzs szerepe, a
megújuló energiaforrások felhasználása, a szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás témája. Emellett
természetesen volt lehetőség játékra, kézműves foglalkozásra,
szórakozásra, sportolásra is.
Az 5.c osztályból Cornea Flóra és Fehér Jázmin
meglepetéssel készültek, vízzel töltött műanyag üvegeket
ügyesen fújva két ismert dallamot szólaltattak meg. Az
osztályok környezetvédelmi témájú plakátokat készítettek,
osztálytermüket valamilyen környezettudatos magatartásra,
szokásra felszólító, figyelemfelkeltő feliratokkal díszítették.
A tornateremben szemeteszsákok, műanyag és papír-
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hulladékok felhasználásával sorversenyben mérték össze
ügyességüket, gyorsaságukat. A nap legszórakoztatóbb
pillanata a ruhacsodák divatbemutatója volt. Minden osztály
újságpapírból, műanyag PET-palackokból és egyéb
hulladékokból készített öltözéket, melyet az osztályok
képviselői mutattak be a többieknek az aulában. A diákok
hangos vastapssal díjazták a hihetetlenül ötletes, vicces
ruhákat.
A gyerekek szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat.
Az osztályok tevékeny, eredményes részvételét, kreativitását,
ügyességét oklevéllel és öko-karszalaggal jutalmaztuk.

Olvasásmaraton
Az alsó tagozatosok körében nagy népszerűségnek
örvendő olvasásmaratont idén már nyolcadszorra rendeztük
meg. A gyerekek most is, egy előzőleg elkészített
olvasónapló leadásával kerülhettek be a maratonisták
csapatába. Az eseményre
május 11-én este került
sor. Az este folyamán a
2.c-sek
színdarabbal
kedveskedtek társaiknak.
Ezen kívül volt játékos
csapatversengés
is.
Azonban az est nagy
részét
a
maraton
felolvasás tette ki, amire
a kicsik kedvenc meséjükkel, illetve versükkel készültek.
Amikor kicsit megfáradtunk, a TÉR alapítványnak
köszönhetően ismét finom vacsorával tudtunk kedveskedni a
gyerekeknek, amelyből erőt merítve folytattuk az estét.
Amikor már a kimerülés szélére kerültünk, „mozizás”
következett. A vetített mese alatt sokan álomba szenderültek.
A legkitartóbbak hajnali 1 óra környékén aludtak el. Reggel
fél hét felé frissen (ki kevésbé frissen) ébredtek a gyerekek,
majd az öltözködés, pakolás és reggeli következett. Ezek után
pedig mindenki a saját osztálytermében, teli élményekkel,
kezdte a csütörtöki napot.

Viva la Musical
A filmmaraton, melyet 2016. június 3-án rendeztek meg a kis
tornateremben, nagy élmény volt mindenkinek. Ebben az
évben a musical volt a téma. A beugró elkészítése után 4
csapat jutott be a rendezvényre. Először a Vadregény című
filmet néztük meg, majd érdekes, izgalmas feladatok
következtek, melyeket nagyon élveztünk. Egy újabb film után
Timi néni táncszőnyegével, Eliza néni beszélgetőkörével,
illetve az eredményhirdetéssel zárult az est. Nagyon jól
éreztük magunkat! Mindenkit várunk jövőre is!
Murcsik Nóra 6.d

Humános sikerek
A közelmúltban rendezték Budapesten a
Kálti Márk Történelemverseny országos
döntőjét, amelyre két tanulónk, Árvai
Ákos (6.évf.) és Rácz Hunor (8. évf.) is
bejutott a megelőző két forduló
feladatlapjainak megoldása alapján.
Sikeresen birkóztak meg a kérdésekkel,
Ákos a 13., Hunor pedig a 8. helyet szerezte meg. Ennek a
szép sikernek együtt örültek Tyavoda Julianna tanárnővel, aki
a felkészítőjük volt.

Az időnket nem azért kaptuk, hogy eltöltsük, hanem hogy felhasználjuk.
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SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ

A XI. találkozó megnyitója.

„Kölökszemmel.”

Zajlik az élet.

Ünnepélyes díjátadás.

DÍJAZOTTJAINK 2016-ban
Nyugdíjba vonuló pedagógus kollégáink
Granyák Pál Zoltánné Irénke tanítónő számára a tanév során vált lehetővé korengedményes nyugdíjba vonulása.
Irénke 1988 óta tanít intézményünkben. A tanítói pályán eltöltött négy évtizedes munkássága alatt töretlen hittel és elhivatottsággal látta el feladatát. Kiegyensúlyozott, derűs személyiség. Nagy szakértelemmel, és játékos formában tanította a legkisebbeknek a „betűvetést”, és ügyesen motiválva, sikeresen fordította érdeklődésüket a gyermek- és szépirodalom felé. Évről
évre sikeresen készített fel tanulókat vers- és mesemondó versenyre. Nagy figyelmet fordított arra, hogy kisdiákjai tisztelettudóan viselkedjenek, becsüljék az időseket, elfogadják társaikat. Színvonalas pedagógiai munkáját az intézmény vezetősége
azzal is elismerte, hogy 2010-ben Irénkét javasolta a Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj adományozására. Nyugdíjas éveihez jó egészséget, családjában sok örömöt és boldogságot kívánunk!
Darányi Éva hitoktató hosszú évek óta tanítja iskolánkban a református gyermekeket. Eredeti végzettsége még műszaki
jellegű volt, de megtérése után új irányban tárultak fel a lehetőségek életében. Egyre többet foglalkozott gyermekekkel a református közösségben, melynek hatására elvégezte a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola hitoktatói szakát. Az elmúlt több mint
két évtizedben Kiskunhalas valamennyi iskolájában dolgozott, de 5 éve már csak a Szent József Iskola hitoktatója. Szívéhez
nőtt minden kolléga és tanuló. A pályához, a hivatáshoz való hűsége és eredményei elismeréseként a református közösség
Comenius-díjjal jutalmazta a városi pedagógus napon.
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntjük, és kívánunk számára jó egészséget, hitben, szeretetben békés nyugdíjas éveket.

Díszoklevelek
A városi-járási pedagógusnapon köszönthettük két nyugdíjas pedagógusunkat, akik nagy örömünkre jó egészségben vehették át színes diplomájukat.
Török Jenőné Harnóczi Irma 70 évvel ezelőtt megszerzett tanítói diplomáját és kiemelkedő, elhivatott pedagógiai munkásságát a kiskunfélegyházi Constantinum Római Katolikus Népiskolai Tanítóképző Intézet jogutódja most RUBIN díszoklevéllel ismerte el. Tanítványai főleg a később megszerzett testnevelés és földrajz szakjain keresztül emlékeznek élményekben
gazdag óráira, az általa szervezett kirándulásokra.
Bakó Gáborné Faragó Irén természetrajz-rajz tanítói diplomáját 1946-ban a Bajai Tanítóképző Intézetben kapta, melyet
most GYÉMÁNT díszoklevéllel erősítettek meg. A Szegedi Pedagógiai Főiskola rajz-földrajz szakán fejlesztette tovább ismereteit. Hosszú és aktív pedagógiai munkássága alatt kiemelkedett az új oktatási módszerek, anyagok alkalmazásával, közösségformáló, a tanulók személyiségfejlődését, eredményeit támogató hozzáállásával.
Az elismerésekhez a nevelőtestület szívből gratulál és további jó egészséget kíván!
Minden nap egy egész életet jelent. A mai nap csak egyszer jött el, többé soha.
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Szent József-díj
Kárász Péterné 1998 óta iskolánk angol nyelvszakos tanára. Sokoldalúan képzett, nagy teherbírású kolléga, aki minden
területen magas színvonalon teljesít. A pedagógiai feladatok megvalósításába eredményesen von be partnereket, közösségeket.
Nemzetközi pályázatai évek óta sikeresek, és a nemzetközi kapcsolatokon keresztül világszerte ismerté teszik intézményünket,
nagy szerepük van tanulóink tehetséggondozásában. Az iskolában folyó innovatív tevékenységeket, projektbeszámolóit
rendszeresen publikálja. Tanulóit az elméleti és gyakorlati tudáson túl tiszteletre, önbecsülésre, a világra való nyitottságra,
elfogadásra neveli.
Kárász Péterné kimagasló nyelvoktató munkájáért, a pályázatokban nyújtott aktív szervező és lebonyolító tevékenységéért, a
tanulók és az intézmény fejlődésért való elkötelezettségéért méltán érdemes a Szent József-díjra.
Torma Eszter (8.b) nyolc tanéven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Mind tanárai, mind
társai elismerését és szeretetét kivívta szorgalmával, sokoldalúságával.
Eszter nagyon kedves, mindig mosolygós, lelkes személyiség. Kiemelkedő tehetségét igazolja, hogy minden
területen szép eredményeket ért el. Pedagógusai mindig számíthattak rá, szabadidejét feláldozva vett részt a
hosszú versenyfelkészítéseken. Emellett osztályközösségében is aktív szerepet vállalt, és barátait sem
hanyagolta el. A diákönkormányzat elnök-helyettese. Az iskola nemzetközi projektjeinek aktív
résztvevőjeként sok feladatot vállalt, az utazásokról élvezetes beszámolóit olvashattunk. Örömmel és
tehetségesen rajzol, munkája minden évben bekerülhetett a katolikus falinaptárba. A Városi Vegyeskar legfiatalabb énekese.
Hitélete példamutató, a templomban gyakran teljesített szolgálatot.
Rácz Hunor (8.a) már kisiskolásként kiemelkedett magas szintű beszédkészségével, logikai és szellemi
adottságaival. A nyolc év folyamán végig kitűnő tanulmányi eredménnyel és nevelőtestületi dicsérettel
büszkélkedhet. Mindemellett magatartása is példaértékű volt, csendes, illedelmes, és megfontolt volt minden
szempontból. Fáradságot nem kímélve, lelkiismeretesen készült tanárai kérésére a különböző városi, megyei
és országos szintű megmérettetésekre. A történelem iránti érdeklődése is rendkívüli.
A sok tanulás mellett kortársaival is jó kapcsolatot ápol, rengeteg barátra tett szert az iskolában és a
nemzetközi projektek révén az országhatárokon túl is. Megbízhatósága, lelkiismeretes felkészülése,
tisztelettudó viselkedése, hitélete példaértékű lehet minden iskolatársa számára.
Mindkét tanuló helytállását a nevelőtestület a Szent József-díjjal jutalmazza.

„Exempli splendor”-díj
A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai vezető testülete díjat alapított „Exempli splendor” azaz
„Ragyogó példa” elnevezéssel.
A díj adományozható intézményünk azon végzős, 8. évfolyamot befejező diákjának, aki:
 legalább jeles (legfeljebb két jó tantárgyi osztályzat) tanulmányi eredményt ért el nyolc éven keresztül
 kimagasló munkát végzett az osztály vagy az iskola diákközösségéért
 hozzájárult iskolánk hírnevének öregbítéséhez
 példát adott társainak hitélete gyakorlásával.
A díj átadásakor a díjazott, a díj latin elnevezésével és az átadás
évszámával ellátott ezüst gyűrűt és az adományozást tanúsító oklevelet kap.
A díjat az iskola mindenkori spirituálisa adja át.
A díj évente legfeljebb három tanulónak adható.
A 2015/2016-os tanévben a nevelőtestület és az osztályfőnökök javaslata
alapján a díjat Kántor Nikolett és Tóth Lujza Luca 8.a, valamint Mészáros
Panna 8.b osztályos tanulók vehetik át.

Kiskunhalas Város Közneveléséért Díj
Pedagógus nap alkalmából Kiskunhalas Város Közneveléséért-díjat vehetett át Füzér Anita tanítónő,
munkaközösségvezető.
A rangos elismerést a városhoz és a pedagógus pályához kötődő lelkiismeretes, sikeres szakmai munkájáért, emberi
magatartásáért, példaértékű hivatástudatának elismeréseként kapta meg. Munkatársai és a szülők által is elismert magas
szakmai színvonalon, az új oktatási módszereket alkalmazva adja át az ismereteket a gyermekeknek, segíti a pedagógus
pályára lépő fiatalokat. Mindenkivel nyitott, kedves személyiség, aki bármikor önzetlenül segít.
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, további munkájához Isten áldását és jó egészséget kívánunk!

Pro Iuventute-díj 2016
A Szilády Áron Társaság által alapított Pro Iuventute- díjat immár második alkalommal vehette át Birkás Éva matematikafizika szakos tanárnő.
Éva néni népszerűségének titka a diákok felé fordított fáradhatatlan türelem, segítő szándék. Szaktárgyait magas szinten,
korszerű módszerekkel tanítja. Matematika versenyeken diákjai szép eredményeket érnek el egyénileg és csapatban is. Célja a
természettudományos tárgyak iránti érdeklődés felkeltése, évenként megszervezi az „Év természettudósa” versenyt.
Méltán kapta meg a diákok elismerését, lelkiismeretes munkája példát mutat az ifjúságnak emberségből, elkötelezettségből.
Nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk, fontosabb tán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk.
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Akikre büszkék vagyunk
Kitűnő tanulmányi eredményéért
1.a
Elő Nóra
Hegyi Mirella
Szlovák Dorina
1. b
Borbély Blanka
Lenke
Darányi Dominik
Noel
Dózsa Luca
Fehér Réka
Garas Koppány
Gillich Gergő
Juhász Csenge
Kaszap Imre
Bence
Kiss Blanka
Rasztik Renáta
Révész Péter
Zsombor
Szabados Dániel
Szőke Dávid

2.a
Bugyi Adrián
Kocsis Ivett Anna
Nagy Csenge
2.b
Baumgartner Lili
Bognár Bálint
Deli Erik
Elek Boglárka
Kabai Lili
Kiss Veronika
Nagy Bianka Luca
Péter-Szabó
Bendegúz
Snyehola Maja
Szélpál Ádám
Teremi Roland
Varga Médea
2.c
Bédi Anna Luca
Halász Balázs

Gyurászovics
Edina
László Szabina
3.a
Andirkó Bettina
Bakó Bálint
Bánóczki Bianka
Locskai Gergő
Lukács Máté
Madaras Ádám
Szemerédi Szandra
3.b
Berrettoni Gigliola
Csontos Florentina
Horváth Koppány
Lengyel
Domonkos
Mező Molli
Patai Blanka
Taskovics Viktor
Véé Péter

Országos eredmények

Kálti Márk történelemverseny Rácz Hunor 8.a – 8. hely;
Árvai Ákos 6.b – 13. hely
„Könyv - papír - olló” német nyelvi irodalmi szövegfeldolgozó-verseny Agócs Evelin, Gerendás Dorina, Gillányi
Áron 5.b - 1. hely
„Üldözöttek és menekültek, vándorlók és jövevények,
idegenek a Bibliában”című országos rajzpályázat Sáli Fanni
3.b, Simon Tímea 7.a – 1.hely, Szalai Boglárka 5.a, Simon
Noémi 5.a – 2.hely, Szekeres Viktória 6.a – 3. hely
Spiel und Gewinn! német levelezőverseny Agócs Evelin 5.b 6. hely
Titok angol nyelvi levelezős verseny Fehér Jázmin, Simon
Szabolcs, Szalóki Kata 5.c – 10. hely
Megyei eredmények
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Madaras Ádám –
3.a – 6.hely; Simon Noémi 5.a, Simon Szabolcs 5.c – eredményesen szerepelt
Bolyai Matematika Csapatverseny 5. osztályosok csapata
(Agócs Evelin, Csikós Boglárka, Dóczi Viktória, Simon
Noémi) – megyei 6. hely
Internetes matematikaverseny Simon Noémi 5.a – 7. hely;
Textpuzzle német nyelvi verseny Agócs Evelin 5.b - 6. hely
Paska Anna 7.b – 2.hely, Mazányi Márk 7.a – 8.hely
Református egyházmegyei hittanverseny Szélpál Lukrécia
4.b, Szlovák Mónika 5.c; Murcsik Nóra 6.d; Fehér Norbert
8.a – 2.hely
Vegyes házi királyok kora - Országos történelem verseny 7-8osztályosoknak Horváth-Szép Lili 7.a - megyei döntőbe
jutott
Területi eredmények
Curie kémia emlékverseny Tóth Lujza Luca 8.a – 3.hely
Szent-Györgyi Albert kémiaverseny Tóth Lujza Luca 8.a –
3.hely

3.c
Biró Csongor
Martin Viktória
Nagy Gergely
Németh Nóra
4.a
Czár Maximilián
Darányi Csende
Elek Botond
Horváth Csongor
Kátai Liliána
Varga Regina
Eszter
4.b
Csősz Dóra
Horváth Léna
Kelemen Márton
Kovács Brigitta
Lengyel Zsigmond
Szélpál Lukrécia
Szilágyi Zsombor

5.a
Bakos Dominika
Simon Noémi
Szalai Boglárka
Vecsernyés Amina
5.b
Agócs Evelin
Kiss Anna Szirom
5.c
Szalóki Kata
Szlovák Mónika
6.a
Biró Áron
Szőke Dániel
6.b
Árvai Ákos
Flaisz Fanni
Kovács Adél
László Ákos

6.c
Halmágyi Adél
Hegyi Fruzsina
Panna
Kiss Anna
6.d
Fischóf Gréta
Murcsik Nóra
7.a
Simon Tímea
7.b
Paska Anna
8.a
Kántor Nikolett
Rácz Hunor
8.b
Mészáros Panna
Torma Eszter

Espereskerületi hittanverseny Ilovai Bálint, Lintner Aliz, Tóth
Lujza Luca 8.a – 1. hely
MA-TEKO-LÓ matematikaverseny Ilovai Bálint 8.a – 4.hely
Kazinczy szépkiejtési verseny Rácz Hunor 8.a – 2. hely
Szóvarázs prózamondó verseny Oláh Vince 6.b - 3.hely
Teko-Doló informatikai verseny Becze Milán, Dózsa
Bendegúz, Németh Milán 8.b – döntőbe jutottak
Városi eredmények
Idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny Dózsa Luca 1.b –
2. hely; Árvai Ákos 6.b – 3. hely, Paska Anna 7.b – különdíj
„Meglelni hont a hazában” – helytörténeti verseny 2. hely
csapatban: Agócs Evelin 5.b, Ercsi Dániel 6.d, Fischóf Gréta
6.d; Murcsik Nóra 6.d
Lány galambbal versíró verseny Nyilas Tamás 6.c – 2. hely
Városi versmondó verseny Bédi Anna Luca 2.c – 2. hely
Német szavalóverseny Agócs Evelin – 5-6. évfolyamosok
között 1. hely; Szélpál Ádám- 1-2. évfolyamon 2. helyezés
Sporteredmények
Megyei eredmények
Asztalitenisz diákolimpia Murcsik Nóra 6.d - részt vett a
megyein; László Ákos 6.b - 4. hely
Városi eredmények
Ifj.
Várhegyi
József
asztalitenisz
emlékverseny
Korcsoportjukban 1. hely: Varga Regina 4.a, Halmágyi Endre
4.b, László Ákos 6.b, Murcsik Nóra 6.d
Templomi szolgálatért dicséretben részesülő tanulók:
Dózsa Botond 2.b; Lázár Bálint 2.b; Czár Maximilián 4.a;
Lázár Marcell 4.b; Csontos Róbert 6.d, Garas Balázs 6.d;
Becze Milán 8.b; Dózsa Bendegúz 8.b; Kollár Bence Zoltán
8.b
A református egyházközségért végzett közösségi munkáért
dicséretben részesülő tanulók:
Simon Szabolcs 5.c

Ha van bennünk zsenialitás, egészen biztosan felülről kaptuk.
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Kertépítés – Föld napja
A Szathmáry Sándor Kertbarát Kör azzal a kezdeményezéssel fordult óvodánkhoz, hogy szívesen segítenek növények, virágok
ültetésében, vállalva minden előkészítést a kertészkedéssel kapcsolatban. A
nevelőtestület egyetértésével konyhakert létrehozását terveztük, így éppen kapóra jött a
profik segítsége!
Gyönyörű udvarunkból egy sarkot felásattunk, azután a Kertbarátok paradicsom, paprika palántákat, hagyma, retek és
répa magot hoztak, és ültettek-vetettek úgy, hogy a gyerekeknek közben elmagyarázták a kertészkedés fortélyait. Nagyon köszönjük nekik a kezdeményezést, hamarosan megkóstolhatják az ovisok a saját kertünkben termett zöldségeket.
Hagyományainkat folytatva 2016.április 22-én megünnepeltük a Föld napját.
A nagycsoportosok egynyári, a középsősök muskátlit, a kicsik sziklakerti növényeket hoztak. Az óvó nénik segítségével ügyesen elültette mindenki a saját növénykéjét, miközben
megismerkedhetett azok felépítésével, a részek funkcióival.
Ezután mindenki figyelheti nap, mint nap a saját növényének
a fejlődését, segédkezhet a locsolásban. Ezzel alapozzuk meg
gyermekeink környezettudatos magatartását. Köszönet a
szülőknek a támogatásért!
Ábrahámné Tallér Erzsébet
Madarak és fák napja
Csodaszép tavaszi időben sorakozhattak fel a csapatok az
óvoda udvarán. A vezető óvó néni köszöntötte a csapatokat,
nagyon jó, hasznos játszást kívánva átadta a menetleveleket.
Madaras zászlólobogással, óvó nénik vezetésével indult mindenki az első állomásra. Korosztályuknak megfelelő játékok
várták őket mind a hat állomáson, ahol óvodásaink szülei
segítették a játékunkat. Köszönet ezért Szemerédiné Dóra
Évának, Fülöpné Pethő Petrának, Torma Renátának, Mészáros Adriennek, Molnár Katalinnak, Szabadosné Hajninak.
Válogathattunk szelektíven hulladékot; énekelhettünk madarakról; feleleveníthettük ismereteinket a bogarakról, a víz
létfontosságáról, és a fák életéről. A játék végén, ha ügyesek
voltunk matricát kaptunk, a cél pedig az volt, hogy mind a hat
matricát összegyűjtsük! A mi óvodásaink pedig olyan ügyesek voltak a madarak és fák napján, hogy mind a hat csapatnak hat matricája gyűlt össze! Boldogan vehették át a kiscsoportosok az óvó nénik által készített madaras nyakláncot, a

nagycsoportosok a madaras karkötőt, és a középsősök pedig
az ugráló békát az eredményes játékért. Ez is azt mutatja,
hogy felkészülten és vidáman tudtuk megünnepelni május
ezen szép napját!
Szigeti-Papné Dobó Mária
Kihívás napja, gyermeknap
A tanév végére eseménydús és izgalmakkal teli napok vártak
gyermekeinkre.
Kihívás napján nagyon várták már Kiss Péter tanár úr megérkezését, mert tudták, hogy az
udvaron fognak tornázni
kicsik, középsősök és nagyok, no meg az óvó nénik
is. A játékos mozgás végére
mindannyian
kellemesen
elfáradtunk. Köszönjük szépen az iskola együttműködését.
Az elmaradhatatlan gyermeknap további élményeket kínált.
Kézzel készített népi fa játékok (Gönczöl Péter), ugráló-vár
(Farkas család), kavicsfestés (Kardos család), dinnye és eperkóstolás (Szabados család), majd a végén fagylaltozás tette
emlékezetessé e délelőttöt. Hálás köszönet mindezen felajánlásokért óvodásaink szüleinek. Minden családnak áldott szép
nyarat, jó pihenést kívánunk!
Sáli Leventéné
Évzáró, ballagás
A kiscsoportban anyák napjával egybekötött tanévzáró volt,
versekkel, körjátékokkal gazdagítva. A középsősök mesedramatizálással, és keresztény dalokkal zárták a tanévet.
A
nagycsoportosok
elbúcsúztak az óvodától. 2016. június 2-án
délelőtt ballagó dalokkal végig járták az óvodát, elköszöntek a középső-, és kiscsoportos
gyerekektől, óvó néniktől, dajka néniktől, és a
konyhai dolgozóktól. Minden csoportban egy kis útravalót
kaptak a tarisznyájukba, illetve jó tanácsokat az iskolás éveikhez. Könnybe lábadt szemekkel tudatosodott bennük, hogy
valami véget ért, és kezdődik egy új fejezet az „Élet mesekönyvében”. A nap végén lakodalmas évzáró műsorukkal
szórakoztatták a közönséget, amit hangos tapssal jutalmaztak
meg az egybegyűltek.
Cseresnyés Anett
HARSONA
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