„Ne csak a magunk hasznára, hanem mások javára éljünk.”
(Assisi Szent Ferenc)
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Virág, fa, kő
Milyen öröm a legtöbb ember számára virágot kapni! A szeretet jelképe, amely kedveskedni akar. Felhívja a figyelmet arra,
hogy „nézd, ilyen szép vagy számomra!”. Isten így is szereti az embert, az Ő gyermekét. Virágvasárnap odanyújtja egyszülött
Fiát, Jézus Krisztust az emberiségnek, mint egy csokor szép virágot. „Nézzétek, nektek adom Őt. Benne önmagamat
ajándékozom nektek!” Az Atya azért küldte Jézust a világba, hogy Őbenne rácsodálkozzunk Isten szépségére, tökéletességére,
akarjunk hasonlítani hozzá, kövessük Őt.
Az ember azonban – noha először örülni látszott az ajándéknak, akit Isten küldött – végül is letörte, szétszaggatta ezt a
virágot. Ekkor Isten elővette a fát, mint a szeretet másik eszközét. A fa, a keresztfa, a szenvedés jelképe. A szenvedni is tudó,
az áldozattól sem félő szereteté. Nagypénteken Jézus önként vette a vállára a keresztet, önként hordozta végig a véres úton,
önként adta oda életét ezen a durva gerendán, hogy ezzel bizonyítsa: nem vetette el az embert. Nem taszítja el magától a
virágot szétszaggató, összegázoló emberiséget, hanem a végsőkig is elmegy érte: elviseli a szenvedést, a gyalázatos halált, amit
igazságtalanul okozunk neki, mert ennyire szeret.

A szeretet azonban nem áll meg itt sem: a néma szenvedésnél, a végső áldozatnál. Isten szeretete nem csak virág és fa,
hanem kő is: szilárd, hűséges, elpusztíthatatlan. A húsvét ünnepén elgördül a kő a sziklasír elől, és Isten összetört virága, Isten
fára feszített ajándéka, Jézus élőként lép elő a halálból. Visszatér azokhoz, akik eldobták Őt, akikért feláldozta önmagát. Újra
felajánlja az elutasított boldogságot és örök életet. Ezt teszi, mert hűséges, mert megingathatatlan, mert olyan biztos az Ő
irántunk való szeretete, mint a szikla.
A nagyhét és a húsvét napjaiban végigelmélkedjük a szertartásokon Isten szeretetének ezt a három megnyilvánulását. Virág
– mert a szeretet ajándékozó kedveskedés. Fa – mert a szeretet szenvedés, áldozatvállalás. Kő – mert a szeretet hűség,
megingathatatlanság, az erő igazi győzelme.
Virágvasárnap a délelőtti fél 9-es szentmisén barkaszentelés, körmenet, a fiatalok által bemutatott Passió várja az
ünneplőket. A 10 órás szentmisén szintén lesz barkaszentelés és körmenet, énekes Passió, valamint lelkigyakorlatos
szentbeszéd.
Nagycsütörtökön és nagypénteken este fél hétkor az értünk önmagát feláldozó Krisztusra, az ő keresztjére emlékezünk a
szertartásokon, megköszönve értünk hozott végtelen értékű áldozatát.
Nagyszombaton este fél 8-kor megünnepeljük a halált legyőző, diadalmas Krisztust a húsvéti szertartásokkal. A
nagyszombati ünneplés végén lesz a feltámadási körmenet, melyen égő gyertyáink fénye eloszlatja a bűn és a reménytelenség
sötétjét. Húsvétvasárnap a fél 9-es, 10 órás és esti fél hetes szentmiséken lehetőségünk van kifejezni örömünket a feltámadás
miatt, amely bizonyítja Isten szeretetének örökkévaló, legyőzhetetlen voltát.
Mindenkit szeretettel várunk szertartásainkra, ünnepeinkre a Kiskunhalas Alsóvárosi templomba!
Dr. Finta József
iskolalelkész, plébános
„Oh, boldogok a hívők, akik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap este hallelujázni fognak.”
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Vízkereszt ünnepe
Iskolánkban január 6-án hagyományainkhoz híven közös misével ünnepeltük
vízkereszt napját. Kőhegyi atya és Berki József atya a szentmise végén az újonnan
megáldott szentelt vízzel áldott meg bennünket.
Vízkereszt ünnepe a legrégibb Krisztusünnep. Először Alexandriai Clemens említi, a III. században az epifánia-ünnepet. Epifánia görög eredetű szó jelentése: jelenés.
Ez a házszentelések időszaka. A házak ajtajai előtti éneklés után, a megszentelt
krétával a C + M + B betűket írják fel, ez a három királyok nevének rövidítésére utal
(Caspar, Melchior és Baltasar). Másfelől azonban ez a latin áldás: Christus
mansionem benedicat (Krisztus áldja meg ezt a házat) rövidítése is.
A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; a szentelés révén
nemcsak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja.
Vízkereszt ünnepének üzenete, hogy a napkeleti bölcsekkel induljunk el mi is az Úr Jézus keresésére, aki minden ember
számára elhozza az üdvösséget. Nyissuk meg szívünket az Úr Jézus előtt! Isten áldása kísérje az esztendő minden napját!
6.b osztály

Alsó tagozatosok farsangja
Február 10-én volt az alsó tagozatos farsang iskolánk aulájában. Az osztályok színvonalas táncokkal készültek, majd az
egyéni jelmezesek vonultak fel, mutatkoztak be Kuris Laci bácsi segítségével. Volt zsákbamacska, seprűs tánc a kisebbeknek,
Végvári Judit néni vezetésével. Mindenki nagyon jól érezte magát.

Felsős farsang
Rettentő izgalom lett úrrá az osztályokon, amikor a farsangi műsoruk összeállításán dolgoztak. Közösen választottak zenét,
a koreográfiát együtt találták ki. Mindenkinek bőven jutott feladat, még az osztályfőnököknek is. Változatos történetek kerekedtek a zenés produkciókhoz, melyekhez ötletes jelmezt öltöttek a diákok. A fergeteges hangulatot a fellépők örömteli szereplése, a közönség biztató tapsa fokozta. A büfé gazdag szendvics- és sütemény kínálata sokakat odavonzott. A tombolahúzás
lázba hozta a résztvevőket. Kis csapatokban a földön ülve keresték a nyerő szelvényeket, s a legvégén a torta fődíj idén is gazdára talált. A késő estig tartó bulizásban mindenki jól érezte magát.
Cornea Flóra, Bédi Vajk 6.c
A farsangi bálon az osztálytáncunk után ettem, ittam a büfében, ahol hatalmas választék várt az édes süteményekből és a
szendvicsekből, a hűsítő üdítőket is megkóstoltam. Szívem szerint a csipsz kínálatot is végigjártam volna, de mindenre nem
volt időm. Nővérem a bál utolsó órájára ért be, hogy beszélgethessen a volt osztályfőnökével és tanáraival, élménybeszámolót
tartott nekik. Öröm ért engem, amikor életem első nyertes tomboláján üdítőt, játékot és jegyzettömböt nyertem. Remekül éreztem magam!
Halász-Szabó Levente 6.c

Oltári jó farsangi muri
Felső tagozatos farsangunk az idei tanévben is rendkívül jó hangulatban telt. Volt itt zene, tánc, jó társaság, étel, ital – minden,
ami szükséges egy fergeteges bulihoz. Köszönet illeti meg a pedagógusokon kívül a szervezésben, lebonyolításban segítő szülőket és a diákönkormányzatos diákokat is.
A gyümölcstermő élet rejtett gyökere egyedül a Krisztussal való állandó kapcsolatban lehetséges.
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Hamvazószerda
Idén március első napjára esett a hamvazószerda, ami a húsvét
előtti 40 napos nagyböjti időszak kezdete. Ezen a napon a hagyományokhoz híven egy szentmisével a templomban kezdtük a napot. A
szertartás után az iskola összes diákja és dolgozója az ovisokkal kiegészülve együtt részesült a hamvazkodás szertartásában. Az előző
évben megszentelt és elégetett barka hamujából az atyák keresztet
rajzoltak a homlokunkra, közben pedig a következőt mondták: „Emlékezzél, ember, porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A Szent Korona történetével ismerkedtek a halasi diákok
Február 22-én a Szent Korona másolata érkezett a kiskunhalasi
Szent József Katolikus Általános Iskolába, ahol ovisokkal és a II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Szakgimnázium diákjaival együtt nézhették meg a tanulók.
A rendezvény az iskola Példaképeink című előadássorozat része
volt, Mireisz Tibor a magyar királyokról és a Szent Korona történetéről tartott előadást.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a Szent Koronát hozó
Asztrik érsekre emlékezik ebben az évben, amely kiváló lehetőséget
adott, hogy meghívják Kiskunhalasra a Szent Korona másolatának
készítőjét.
A gyerekek meg is tekinthették a Szent Korona méretazonos másolatát, melyet maga a készítő, Hummel Gizella liturgikus ötvösművész hozott el.
Fontos, hogy a mai celebek mellett a gyerekek megismerkedjenek a magyar királyok, egyházi vezetők, művészek életével
is, akiknek meghatározó szerepük volt a nemzet sorsának alakításában. Így esett a választás a Szent Korona másolatára és annak készítőjére.
Ma 12-13 másolata létezik a Szent Koronának, ebből kettőt Hummel Gizella ötvösművész készített. Egyik alkotása Erdélyben van, a Kiskunhalasra elhozott másolat 12 évvel ezelőtt a szentendrei István a király rockopera bemutatójára készült 5 hónap alatt. Azóta járt a Felvidéken, Erdélyben, Vajdaságban, Svájcban, Kanadában és még számos országban, szinte bejárta a
fél világot – mondta el érdeklődésünkre Hummel Gizella.
Az alkotó az eredeti Szent Koronát több alkalommal is tanulmányozta a Parlamentben, azonban elsősorban a róla készült
fotók alapján készítette el a méretazonos másolatot.
– Rézből van, a külső borítása aranyozott, az eredetivel szemben nem drágakövekkel és igazgyöngyökkel, hanem színezett
üveggel és kövekkel van díszítve – sorolta a fontos tudnivalókat az ötvösművész.
Egy-egy „kirándulás” alkalmával sok hasznos információt is megosztanak a hallgatósággal a Szent Koronáról, illetve annak
történetéről. A világ többi királyi koronájához képest több különlegessége is van, például, hogy több mint ezer éves, a pontos
korát nem tudni. A másik különlegessége, hogy Magyarországon csak az lehetett király, akit a Szent Koronával koronáztak
meg.
Hummel Gizella a Szent Korona hiteles másolatai mellett más egyedi alkotásokat is készített, például 1991-ben, amikor II.
János Pál pápa Magyarországon járt. A Hősök terén felállított oltár terítőit és liturgikus díszítéseit, valamint a pápa által használt miséző kelyhet is ő készítette.

Nyitott tanítási nap
Március 8-án megnyitottuk termeinket az érdeklődő szülők előtt.
Sokan éltek a lehetőséggel, hogy részt vegyenek gyermekük tanítási
óráin, figyelemmel kísérjék munkájukat és pedagógusaink tanítási
módszereit. Pozitívan értékelték többen, hogy milyen ügyesek, és jól
neveltek a gyermekek. Az osztályokban fegyelem és jól kialakított
szokásrend van. Modern felszerelések, digitális tábla segíti a tanulást, amelyhez már a legkisebbek is jól értenek. Tanulóink is izgatottan várták ezt a napot, különösen az alsó tagozatos korosztály. Számukra maradandó élmény volt a szülők, nagyszülők jelenléte. Nőnap lévén a fiúk még versekkel, virágokkal is készültek.
„Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk.”
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Nyílt nap
Immár hagyománnyá vált, remek hangulatú, iskolánkat bemutató,
nyílt tanítási napot tartottunk március 25-én.
Örömmel töltött el bennünket, hogy meghívásunkra sok kis
óvodás gyermek jött el szüleivel. 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 2017/2018-as tanév terveiről Dózsáné Mohos Mónika
igazgatónő adott tájékoztatást, és reményét fejezte ki, hogy a most
iskolánkba látogató gyermekeket ősszel már Szent Józsefes
kisdiákként köszönthetjük.

Közlemények
Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink!

A Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-sportegyesület 2015. évben 102.486 Ft-ban részesült az
1 %-os adó felajánlásokból.
Ezt az összeget sportszerek és sportmezek vásárlására fordítottuk.
Ezúton is köszönjük felajánlásukat, számítunk
további szíves támogatásukra.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Kiss Péter elnök

A 2015. évben az adó 1 % felajánlásaiból a
TÉR Alapítvány 150.519 Ft-ot kapott. Ezt az összeget
tanulmányi versenyek nevezési díjára, útiköltség
térítésre, jutalmazásra, nyári táborok támogatására
fordítottuk.
Ezúton is köszönjük felajánlásukat, számítunk
további szíves támogatásukra.
Tisztelettel az alapítvány kuratóriuma nevében:
Váradiné Grósz Éva elnök

Közlemény

Köszönet Támogatóinknak!

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
intézményben 2016. évben az
1 fő óvodás gyermekre jutó állami támogatás összege
709.679 Ft volt,
1 fő tanulóra jutó állami támogatás összege
719.298 Ft volt.
A normatív hozzájárulás a teljes intézményi
költségvetés 92 %-át fedezte.

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

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

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.
„Az Úr jósága övez minket minden pillanatban.”
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„Az iskola szent hely. Itt tanulhatod meg mindazt,
amivel saját magadnak és embertársaidnak hasznára lehetsz.”

A magyar intézményrendszer legrégebbi eleme az iskola. Kérdéseink, az ezekre adandó válaszok talán sohasem voltak anynyira fontosak, mint napjainkban. Az állandóság érték. A nevelésben szükségszerű a kötelességteljesítés és az erőfeszítés. A
hatékony, eredményes tanár magas elvárásokat támaszt a tanulókkal szemben, hisz a tanulási képességek fejleszthetőségében.
A teljesítmény folyamatos értékelése, szigorú osztályzatok, a tanítási módszerek adaptív alkalmazása, következetesség jellemzi.

Félévi bizonyítványok
A január vége tanulóinknál a félév, az iskolai bizonyítványosztás idejét is jelentette. Az év végihez képest talán kisebb
presztízsű, de ránk, pedagógusokra gyakorolt hatásait tekintve mégis hasonló mérföldkő ez, mint a gyerekek és szülők életében.
Vajon miért is éljük meg ezt olyan meghatározónak?
Az emberre jellemző, hogy szereti jól végezni a dolgait, törekszik a minél tökéletesebbre, az elismerésre, igénye van arra,
hogy megfelelő módon tudjon bánni a környezetével. A teljesítményünk mentén való megítélésünk fontos részét képezi az
önértékelésünknek, így érthető, ha jelentős számunkra minden erről kapott visszajelzés. Erre a motivációra is épít az iskola,
ahol fontos visszacsatolási mód a jegyek adása, a félévi, év végi, összegző értékelés.
Katolikus iskola lévén nekünk, pedagógusoknak, valami sokkal mélyebb, osztályzatokban, számokban kifejezhetetlen feladatunk is van. Az állandó vallási, erkölcsi nevelés.
Ez egy rendkívül nehéz, lelkiismeretességet, állandó odafigyelést, példaadást jelentő küldetés. CSAK mi azonban ehhez
nem vagyunk elegendők. Hisszük és valljuk, hogy a gyermek nevelésének és lelki fejlődésének legközvetlenebb és leghivatottabb tényezői: a család és az iskola. Éppen ezért, e két tényező bensőséges és harmonikus együttműködésére nagy gondot fordít az intézmény, mert csak összehangolt és egymást segítő munkával érhetjük el a közös célt: öntudatos, lelkiismeretes, kötelességvállaló magyar katolikus ifjúságot nevelni.
Végezetül a Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend budapesti reálgimnáziumának 1935-ös értesítőjéből idéznék. Mi is hasonló
gondolatokkal adjuk ki még ma is a bizonyítványainkat.
„Úgy kell tehát várni és fogadni az értesítőt diáknak és szülőknek egyaránt, mint komoly, jóakaratú tudósítást: derűs megnyugvással, ha jó hírt hoz, okulással és erős elhatározással, ha nem felel meg a várakozásnak.
Dózsáné Mohos Mónika

Eredmények

Magyar nyelv és irodalom
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Kerny Viktória megyei 9. hely
Alsó tagozatos mesemondó verseny
Elő Nóra, Szeitz Gábor 1. hely
Szép magyar beszéd iskolai verseny
Cornea Flóra, Kiss Adél – 1. hely
Szép magyar beszéd területi verseny
Cornea Flóra – 2. hely

Matematika

Felső tagozatos versmondó verseny
Árvai Ákos 1. hely, Lóránt Lilla 2. hely

Bolyai Matematika Csapatverseny
6.évf. – megyei 5. hely

Alsó tagozatos szavaló verseny
Nagy Szépa, Bédi Anna Luca – 1. hely

ma-TEKO-ló
Simon Tímea – 1. hely

Iskolai helyesírási verseny
Rasztik Renáta, Kiss Veronika,
Madaras Ádám – 1. hely

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Simon Noémi – megyei 9. hely
Katolikus Iskolák Matematikaversenye
Agócs Evelin – országos 9. hely

„Tanulj a tegnapból, élj a máért, és reméld a holnapot!”
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Eredmények

Történelem

Hittan
Espereskerületi
hittanverseny
6.évf. – 3. hely

Diákszimpózium
Nyilas Tamás 3. hely
„Meglelni hont a hazában”
honismereti verseny
csapat 4. hely
Országos történelem verseny
Árvai Ákos 5. hely

Angol és német nyelv
Német nyelvi verseny
Agócs Evelin 1. hely, Dózsa Luca 3. hely
Kiss Veronika – különdíj
Angol nyelvi verseny
Dubai Dóra 1. hely, Cornea Flóra 3. hely
Bédi Anna Luca – különdíj
Német vers és prózamondó verseny
Szőke Dávid, Taskovics Viktor,
Agócs Evelin – 1. hely
„Könyv-papír-olló”
országos német nyelvi verseny6.évf. – 1. hely
Tanulóink 17 tehetséggondozó rendezvényen vettek részt az elmúlt félévben. 23 fő területi, megyei és országos versenyen
képviselte iskolánkat. Eredményeik önmagukért beszélnek. Gratulálunk.
Az iskoláktól függ egész nemzetünk utánpótlásának minősége. Olyan Magyarország épüljön, mely a körülmények
változásaira saját választ tud adni.
„Mert a világtörténet lapjain, melyekre az emberi nem küzdelmei feljegyezve állnak, azon vigasztaló tanulságot találjuk,
hogy a föld népei, mint az ércek azon arányban állnak ellent az idő emésztő hatalmának, amelyekben több nemesebb elemet
foglalnak magokban”, írta Eötvös József.

Újra siker!
Örömmel adjuk hírül, hogy a Szent József Katolikus Általános Iskola
csapata idén is megnyerte a „Könyv-papír-olló” országos német nyelvi
versenyt, melyet a szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium
szervezett!
A csapat tagjai: Agócs Evelin, Bakos Dominika és Gerendás Dorina,
hatodik osztályos tanulók.
A verseny középpontjában Otto Steiger: Einen Dieb fangen / Egy
tolvaj elfogása című könyve állt, melyet először el kellett a diákoknak
olvasni német nyelven. (Erre utal a verseny nevében az első szó.)
Az első fordulóban egy plakátot készítettek a mű népszerűsítéséhez. A
helyszíni fordulóban egy feladatlap megoldásával bizonyíthatták, milyen
alaposan ismerik a történetet és a szereplőket. (Kvízkérdések és a történet
tömörítése.) Végül a regény egy jelenetének előadása volt a feladat a zsűri
és a többi versenyző előtt. A több mint kéthónapos felkészülés meghozta az eredményt. A dramatizálás és az ötletes kellékek
egyaránt hozzájárultak a sikerhez.
Diákjaink a budapesti, szegedi, orosházi csapatokat messze megelőzve (90-ből 88 ponttal) első helyezést értek el!
Gratulálunk a szép eredményhez!
Külön köszönet illeti a Szülőket, mert nagyon sokat segítettek a versenyre való felkészítésben!
Taskovicsné Reisz Mariann, Misalek Tibor
„Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.”
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Körzeti mezei futóverseny 2017.március 8. szerda
Minden évben
megrendezésre
kerül
a
mezei
futóverseny. Idén
az iskolánk csapata
nagyon jó eredményeket ért el.
Két aranyérem, két
ezüst és két bronzérmet szereztünk.
Én magam ezüstérmet szereztem. Így a megyei fordulóra is megyek március
21-én. A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
remekül teljesített a csapatok között is. Gratulálok
mindenkinek!
Nagy-Kálózi Máté 7.a

Városi Sport Jamboree
Városi Sport Jamboree versenysorozatban most a 3.
évfolyamosok tornaversenye következett 2017.03.10-én
pénteken a Fazekas Mihály Általános Iskolában.
A versenyről Nagy Bianka 3.b osztályos tanulót kérdeztük.
–Hogyan készültetek a versenyre?
–Testnevelés órán és órák után gyakoroltunk.
–Ki volt a felkészítő tanárotok?
–Márti néni készített fel minket.
–Kik vettek részt ezen a versenyen?
–Más iskolákból is voltak sokan. Általános iskolák
versenyeztek. Az iskolánkból a 3. évfolyamból 6 lány és 6
fiú.
–Milyen tornagyakorlatokat kellett csinálnotok?
–Talajgyakorlat, szekrényugrás,10 ütemű gyakorlat.
–Milyen az a 10 ütemű gyakorlat?
–Különböző gyakorlatok vannak benne egymás után
folyamatosan.
–Melyik volt a legnehezebb?
–A talajgyakorlat, mert nehezen ment a hátrafelé bukfenc.
–Értetek el helyezést?
–Igen, harmadikak lettünk, és mellé kaptunk egy-egy
sportszeletet.
–Nagyon szépen köszönjük, ügyesek voltatok!
Hegedűs Hédi és Horváth Fanni 7.a

7
akik ellen játszani szoktak, heti 4-5 alkalommal eddzenek. De
az öcsém csapata a legjobb.
Nagy-Kálózi Máté 7.a

Labdarúgás
Iskolánk III. korcsoportos
labdarúgó
csapata a közelmúltban
megrendezett Szilády
kupán 3. helyezést ért
el.
A csapat tagjai:
Erdei Márk, Gillányi
Áron,
Bédi
Vajk,
Reznák Zsolt, Muntyán Gergő, Faddi Tamás, Kolompár
József, Kolompár Alex, Szigeti Pap Miklós, Szabó Olivér.
A IV. korcsoportos
csapatunk szintén harmadik lett a Szilády kupán,
valamint döntőbe került a
Rákóczi Hadnagya labdarúgó tornán, ahol a
kiváló II. helyet szerezte
meg.
A csapat tagjai: Baki
Domonkos, Csorba Márk,
Kerny Zoltán, Simon-Jójárt Roland, Faddi Károly, NagyKálózi Máté, Mészáros Norbert, Mészáros Károly.

Jubileumi ifj. Várhegyi asztalitenisz emlékverseny
40. alkalommal rendezte iskolánk e nagy múltú versenyt,
melyen ismét fölényes győzelmet aratott iskolánk. Mindenki
hozzátette a maga „kis” pontját az általa megszerzett helyezéssel, igy sikerülhetett ez az újabb siker. Gratulálunk a
csapatnak!

Kecske-kupa
A mi iskolánkban sokféle sportágban lehet edzésre
járni. Többek között kosárlabdára is.
Kiss Péter tanár
úr tartja ezt az
edzést. Minden évben neveznek az
úgynevezett „Kecske-kupára” amelyen nagyon jó eredményeket szoktak elérni.
Ebben a csapatban játszik az én öcsém is. Vannak olyan
mérkőzések, amelyeken kikapnak, de általában nyerni
szoktak. Heti két edzésük van, de néhányan, akik
ügyesebbek, (mint az öcsém is) eljárhatnak a nagyok
edzésére is. Így nekik három edzésük van. Azok a csapatok,

Az alább felsorolt versenyzők értek el dobogós helyezést:
3-4.o. lány: 1. Szilágyi G., 2. Martin V., 3. Bánóczki B.
3-4.o. fiú: 1. Szeitz Gábor, 2. Madaras Ádám, 3. Lukács Máté
5-6.o. lány: 2. Buknicz Kata, 3. Agócs Evelin
5-6.o. fiú: 2. Sánta Máté, 3. Halmágyi Endre
7-8.o. lány: 3. Farkas Réka
7-8.o. fiú: 1. László Ákos.

„Ha Isten köves ösvényekre küld bennünket, akkor ellát erős cipőkkel is.”
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Farsang
A farsangi időszak nagyon vidáman telt el, igyekeztünk kihasználni minden
adandó alkalmat a felszabadult, könnyed együttlétekre. Télbúcsúztató ünnepségünkre
egy előadóművészt hívtunk meg Frederico személyében, aki magával hozta Bonifác
nevű báb bohócát. Zenés, énekes gyermekműsora megmozgatta az óvoda aprajátnagyját. Minden korcsoport a saját termében jelmezbemutatót tartott, majd előadta a
megjelent szülőknek a kis farsangi műsorát, vagy farsangi vetélkedőt tartott. Nem
maradhatott el a lakoma sem. A sok finom falatot, innivalót a szülők ajánlottak fel.
Lezárásképpen szalmabábut égettünk és miközben égett a kiszebáb, hangos télűző
rigmusokat hangoztattunk. Ebéd után élményekkel gazdagon, elégedetten indultak
haza a gyerekek, akik meg maradtak az óvodában, gyorsan elpihentek és talán már a
tavasztündérről álmodtak…

Városi versmondó verseny óvodásoknak
A Zöld-híd Egyesület szervezésében március 1-jén került megrendezésre a Martonosi Pál Városi Könyvtárban.
Minden óvodából 2 nagycsoportos gyermeket javasolhatott az óvónője.
Ebben az évben óvodánkat: Petrovics Zsófia és Fülöp Menyhért képviselte.
Mindketten ügyesen helyt álltak, bátran adták elő magukat, tavaszi versüket felkészülten, szépen mondták el. Az óvodás versmondón való szereplésért minden
résztvevő kreatív ajándékot és oklevelet kapott. A szorgalmas tanulásnak, gyakorlásnak meglett a jó eredménye! Szívből gratulálunk!

Templomlátogatások
Az óvodás szentmiséken rendszeresen részt vevő családokhoz már többen csatlakoztak, melynek nagyon örülünk. Idén nem csak mi óvodai dolgozók, hanem a következő tanév elsős tanítói is jelen vannak, ezzel is biztosítva az ismerkedési lehetőséget.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja alkalmából Berki József atya és Kőhegyi
Dániel atya megszentelték gyertyáinkat, melyeket az óvodában a csendes percek alatt
minden nap használhatunk és a gyerekek is vihettek belőle haza az otthonaikba.
Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesültünk mindannyian. Ha fájni is fog a
jövőben a torkunk abban biztosak lehetünk, hogy Isten kegyelme segítségünkre lesz,
akár egészségesek maradunk, akár megbetegszünk.
Hamvazószerdával lezárult a farsangi időszak, elkezdődött a nagyböjt. Idén az iskolások szentmiséjéhez csatlakozva a hamvazkodás szertartását már együtt élhették meg az óvodások az iskolásokkal.

Tavaszi színházlátogatás
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerjék az igazi színházi élményt, hogy felnőtt korban is kultúrakedvelők legyenek. Középsős és nagycsoportos gyerekeink idén tavasszal már több színházi előadáson is részt vehettek. A Fogi
Színház előadásában tekinthettük meg a „Minden egér szereti a sajtot” című előadást. A mese a klasszikus Rómeó és Júlia
történeten keresztül mutatja be a gyűlölettel szembeni szeretetet, felhívja a figyelmet az előítélet, a szülői egyeduralom negatív
hatásaira. Mindezt kedves egér szereplőkön keresztül. A Szivárvány Bábszínház rendszeres látogatói is vagyunk. Örömmel
sétáltunk el a Szaki Művelődési Házban megrendezett bábelőadásokra (A vajaspánkó, A világszép kecskebéka), majd megtekintettük a hagyományőrző bábkiállítást is. Fejes Józsefné Erzsike személyesen keresett fel bennünket az óvodánkban és invitált már a következő rendezvényükre a Bábosok Világnapja alkalmából a „Bábok világa”című programsorozatukra a Városi
Könyvtárban. Természetesen ott a helyünk!
HARSONA
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„Isten minden tette mögött a szeretet rejlik.”

