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

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lapja
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BALLAGÁS 2017

„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot…”
(Arany János)

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”
(Goethe)

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

HARSONA

2

Kedves ballagó nyolcadikosok!
Nem is olyan régen, 6 évesen, még izgalommal tele, édesanyátok kezét szorongatva léptétek át a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda kapuját. Most elérkezett a búcsú ideje. Eljött az idő, hogy továbblépjetek, és más-más intézményben
gyarapítsátok ismereteiteket.
Nyolc évet töltöttetek ebben az iskolában. Ti voltatok az elsők, akik német nemzetiségi oktatásban részesülhettetek. Közületek sokan értek el kimagasló eredményeket területi és országos tanulmányi és képzőművészeti versenyeken. A Határtalanul
projekt számotokra is lehetőséget nyújtott, hogy egy csodálatos erdélyi utazáson szerezzetek szép élményeket. Együtt vettünk
részt iskolánk reggeli áhítatain, megemlékezésein, sportvetélkedőin, kulturális programjain, versenyein; együtt készítettünk
pályamunkákat, melyekkel szép eredményeket értünk el. Jókat táncoltunk a Márton- és Erzsébet-napi, valamint a farsangi
bálakon. Ezeket a szép emlékeket őrizzétek meg és akkor is meleg szívvel gondoljatok egykori iskolátokra, mikor már messze
sodort Titeket az élet! Mindig példaként álltatok előttünk, de sohasem éreztettétek velünk, alsóbb évfolyamosokkal, hogy ti
vagytok a nagyok. Sokat beszélgettünk, segítettünk egymásnak, amikor tudtunk.
Az előző tanév végén ti gyűjtöttétek a sok virágot, hogy feldíszítsétek iskolánk termeit, folyosóit, és elbúcsúzzatok nyolcadikos iskolatársaitoktól. Ismét ballagáson vagyunk, de most ti vagytok az ünnepeltek, ti vagytok díszben, virágok, ajándékok
között. Nektek szólnak a ballagási dalok, a búcsúzó versek, e búcsúzó sorok is. Értetek öltöttük fel ünneplő ruhánkat, és megtettünk mindent, hogy ballagásotok emlékezetes legyen számotokra.
Kicsit irigykedve, mégis féltő tekintettel nézünk most rátok. Ezután nem vesz körül benneteket iskolánk szeretete, tanáraitok féltő tekintete. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most itt, de talán még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt
évek erőfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak. Igyekezzetek mindig felismerni az
iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Mert bizony minden történésnek, jónak és rossznak oka és
szerepe van: az eredmény a tudás és tapasztalat, mely előreviszi sorsunk alakulását.
Emléketeket őrizni fogjuk és a zászlót, melyet ti vittetek eddig, mi is büszkén magasra tartjuk majd.
,,Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető, ha van benned bátorság, remény, s szeretni erő.” (Goethe)
Szőke Dániel 7.a

Nyolcadikos Búcsúztató
Tisztelt Tanáraink, Kedves Diáktársaink, Drága Szüleink, Vendégeink!
Egy éve még mi köszöntünk el az egykori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat a ballagásukon. S szinte hihetetlen, hogy
ma szólt utoljára a csengőszó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól:
nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk
egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon
voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Nyolc évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De tanítóink féltő
szeretettel fogták kezünket, s segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát és bevezettek a számok
rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk: mások lettek a gondjaink, mások a céljaink.
S az idő egyre csak múlt…
S most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk: a versenyek
erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk egymástól. Akkor kimentünk az udvarra, leültünk a padra, és egymás szavába
vágva meséltük az elmúlt évek eseményeit, élményeit. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt
diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak ismerős arcok. Nem beszéljük meg, hogy akkor jövőre veletek ugyan itt. Az elmúlt nyolc év emlék
lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül.
Búcsúzunk tanárainktól! Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanító néni és bácsi szava, amely törvény volt, sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen most kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és diáktársaim nevében osztályfőnökünknek és tanárainknak, ezért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit
értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában. Elismerjük, hogy
nem voltunk minta osztály. Az eszünkkel tudtuk, hogy ez a magatartás nem célravezető. De valahogy mégsem tudtunk parancsolni magunknak. A felnőttek szokták mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Bízunk benne, hogy ez velünk is így
fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg.
Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk! Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat!
Ti most átveszitek helyünket, s bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. Reméljük, jó példa
voltunk számotokra és az együtt töltött éveket nem felejtitek el.
Utoljára szüleinkhez szólok! Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni is lehetetlenség. Köszönjük nekik mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittek bennünk, lelket öntöttek
belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindezt meghálálni.
Eljött a búcsú ideje! Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt iskolapadoktól. Soha nem feledjük el, hogy a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói voltunk nyolc hosszú
éven át.
Hegyi Virág 8.b
Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető, ha van benned bátorság, remény, s szeretni erő.
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Iskolánkból 41 7. osztályos tanuló és 7 pedagógus vehetett részt a Határtalanul pályázat egyik programjaként a 2017.
évi csíksomlyói búcsún. Mondhatom, hogy az 5 napos utazásunk legizgalmasabb, legfárasztóbb, egyben a legtöbb lelki
töltetet adó eseménye volt.
Leírhatatlan az az érzés, amikor közel 500.000(!) ember
együtt énekli a himnuszokat. A misén megköszöntük a Szűzanyának mindazt, amit kaptunk tőle, hogy ott lehetünk, és
kértük további segítségét családjainkra, iskolánkra és nemzetünkre és legfőképpen hitünkre!
Kovács Mihály

Elsőáldozás

A Szentlélek puszta fogyasztóból ajándékozóvá tesz

A legszentebb Eukarisztia a mi Urunk Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért rendelt,
hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen. Az Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő szenvedését az Eukarisztia titkában, amikor a kenyeret és bort, mint értünk adott Testét és
Vérét nyújtotta át apostolainak és általuk mindnyájunknak,
akik hiszünk benne. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"- fűzte hozzá, amelyet minden időkben parancsként fogunk fel és követünk. Jézus szavaiból az Eukarisztia titkának
továbbadásának kötelezettsége is következik. Ezért személyes jó példánkon túl gyermekeinkkel is megosztjuk a Titkot,
és minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy vegyék és
egyék, éljenek és erősödjenek a mi Urunk testéből.
Az idén 41 kisgyermek részesült elsőáldozásban május
21-én a fél kilences szentmisén. Reméljük, hogy e szép ünnep
egy életen át meghatározó esemény lesz, és olyan élmény
volt számukra, ami örökre Jézushoz köti őket! Ezáltal részesei lesznek annak az ígéretnek, amiben Jézus megígéri, „veletek vagyok minden nap a világ végéig!”
Bokor Margit hittanár

Pünkösd ünnepe
A pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához
való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének.
A keresztény egyházi ünnep története a következő:
Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az
apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
Ekkor Péter apostol prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Ez az a "történelmi pillanat", amikor az idegen népek
közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult. Az Írás értelmében pünkösd vasárnapját már az ősegyház is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a pünkösdi esemény értelem szerint az egyetemes egyház születésnapja volt kezdettől fogva.

Csíksomlyó 2017
„Tarts meg minket őseink szent hitében!” volt a mottója
az idei csíksomlyói búcsúnak. 450 évvel ezelőtt az itt élő székelyek fordultak először ezzel a kéréssel a Szűzanyához, és
fogadalmat tettek, hogy minden évben elzarándokolnak hozzá. Ez a hagyomány azóta is megvan, és zarándokok tízezrei,
sőt százezrei csatlakoznak azóta is a búcsúi menethez.

Nem elég „fogyasztói keresztény”-nek lenni. Amíg valaki
csak kapni akar Istentől, az egyház közösségeitől vagy intézményeitől, addig nem fog igazán mélyen sem Istenhez, sem
az egyházhoz tartozni. A Pünkösd, a Szentlélek eljövetele tevékenységre, ajándékozásra, önfeláldozásra képesíti az apostolokat, akik mindaddig elsősorban csak kaptak Jézustól. A
Lélek ösztönzésére aktívan, szolgálatkészen cselekedni kezdenek: hirdetik az evangéliumot, betegeket gyógyítanak, közösséget építenek. A Szentlélek ugyanezt a hatást tudja elérni, és kell is, hogy elérje korunk Krisztus-követőiben! Legyünk áldozatkészebbek, ajándékozóbbak, tegyünk többet és
rendszeresebben embertársaink üdvösségéért! A lanyha, tehetetlen keresztények nagy száma a mai egyház egyik legnagyobb betegsége!
Ezek a gondolatok hangzottak el a Kiskunhalas – Alsóvárosi Főplébánia híveinek idei Pünkösdhétfői Majálisát megnyitó szentmisén. Istennek hála, elmondható, hogy ennek az
egyházközségnek a tagjai között sok a tevékeny, áldozatkész
személy. Ezt mutatja a már évtizedek óta töretlenül megszervezett majális is, amelynek sikeréhez sok-sok ember együttműködésére, ötleteire, kétkezi vagy szellemi munkájára van
szükség. Idén is több mint kétszázan jöttek el és kapcsolódtak
be a nap színes eseménysorába. A kulturális programok,
sportrendezvények, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt megszervezett játékok, a finom bográcsos ételek mind-mind sikert arattak. A fő szervező Baranyi László Kolping Család
mellett a plébánia képviselőtestületének tagjai, a hitoktatók,
fiatalok is kitettek magukért. Isten adjon minél több élő, vidám és a Lélekben tevékeny plébániát egyházmegyénknek és
az egész magyar Egyháznak!
Dr. Finta József

Családi Életre Nevelés
Május 30 –án a 6 – 7. évfolyamosok a Családi Életre Nevelés program részesei voltak. A foglalkozásokat vezető
mentorok Kecskemétről, a Parázs Központból érkeztek. A
csoportokat bemutatkozó játékkal fogadták, majd témakörökre bontva a diákok hétköznapi életének kiemelkedő helyzetgyakorlatait elemezték, pozitívumait emelték ki, s a helyes
viselkedésformákat erősítették. Bőséges alapinformációkkal
rendelkeztek a gyerekek, s a véleményalkotásban, a példatár
bővítésében szorgalmaskodtak. Így emlékeznek vissza a hatodik évfolyamosok:
„Megismerkedtünk Timi és Rézi nénivel, akik a foglalkozást vezették. A barátságról szógyűjteményt készítettünk a
táblára, s játékos feladatokkal csoportosítottuk az osztály véleményalkotási szokásait. Néhányan közülünk igen aktívak
voltak. Szívesen végeztük a gyakorlatokat, mert egymást és
önmagunkat is jobban megismertük ezáltal. A legszívesebben
mégis a közös játékok tetszettek mindenkinek.”
Zámbó Károlyné és a 6.c osztály

Tarts meg minket őseink szent hitében!

4

HARSONA

Erdély Határtalanul!
Hetek óta lázasan készültünk a hetedikesekkel az idei Határtalanul! program keretében megvalósuló kirándulásra. A
felkészítő órákon megismerkedtek Erdély földrajzával és történetével, népzenéjével és a csíksomlyói búcsú történetével.
A kirándulásra május 31 – június 4. között került sor. Déván felkerestük a Böjte Csaba által alapított árvaházak központját,
és átadtuk adományainkat, majd a fellegvárban sétáltunk. Gyulafehérváron megkoszorúztuk Hunyadi János szarkofágját, és
fejet hajtottunk több kiemelkedő erdélyi személyiség sírkamrájánál. A nap hátralevő részében Petőfire emlékeztünk, először
Segesváron, azután Fehéregyházán, majd Székelykeresztúron. Fáradtan, késő este értünk Gyergyóújfaluba a szállásunkra.
A második napot a Súgó-barlangban kezdtük, azután Gyergyószentmiklóson a múzeum és az örmény templom következett.
Óriásit túráztunk a Békás-szorosban, és eljátszottuk a Gyilkos-tó legendáját a tó partján. Este a gyergyóújfalui templomban
vettünk részt a helyiekkel együtt szentmisén.
Harmadik napon iskolába mentünk, megismerkedtünk az Elekes Vencel Általános Iskola diákjaival, és végre sikerült
döntetlent kiharcolni a már hagyományos focimeccsen. Parajdon a sóbányában érezhettük a só élettani hatását. Korondra érve
a korongozással és a taplógombából készíthető tárgyakkal kerültünk közeli kapcsolatba. A szállásunk felé tartva Szejkefürdőn
Orbán Balázsról, Farkaslakán pedig Tamási Áronról emlékeztünk meg, Székelyudvarhelyen kézműves fagyit ehettünk.
Szombat délelőtt csodálatos élménnyel gazdagodtunk a csíksomlyói búcsúban, este pedig a táncházban jártunk, és gyergyói
táncokat tanultunk.
Vasárnap reggel indultunk hazafelé. Először Gyergyószárhegyen, a Lázár család reneszánsz kastélyát csodálhattuk meg,
majd Bözödújfalunál a leeresztett víztározónál láthattuk a romániai falurombolás szörnyű eredményét. Marosvásárhelyen
sétáltunk a főtéren, a várban, majd Kolozsváron Mátyás királyra emlékeztünk. Erdélyi kirándulásunk Nagyszalontán ért véget,
ahol az éppen kétszáz éve született Arany Jánosra emlékeztünk.
Sok minden kimaradt a velünk történtekből, de az emlékezetünkben örökre ott lesz, hiszen „Közös hitünk, nyelvünk és
történelmünk örökre összeköt.”
Makai Imre

DIÁKPÓDIUM 2017
Az idén is megrendeztük a Diákpódiumot, amelyben megmutattuk, hogy a tanulás mellett mennyi lehetőség van
iskolánkban a szabadidő változatos eltöltésére. Színes, nagyon színvonalas, változatos műsorszámokat mutattak be tanulóink!
Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek, de mindenek előtt a kedves meghívott vendégeinknek és a szülőknek, hogy
ezt a felejthetetlen két órát együtt tölthettük el.

Színjátszóink Arany János
A fülemile c. történetét varázsolták
a színpadra.

Szőke Dániel csodálatos
előadásában hallhattuk
Chopin H-moll keringőjét.

Martin Viktória erős,
magabiztos hangon
szólaltatta meg Himnusz
Szent László királyról c. dalt.

Cornea Flóra angol versben
mesélte el, hogy a mai
gyerekeknek bizony sok minden
elvonja a figyelmét a tanulásról.

A tudásvágy formálja az embert.

A 3.b osztály egy vidám
hangulatú bajor táncot mutatott be.

A hajdújárási Petőfi Sándor
iskolából érkező vendégeink
szilágysági csárdást adtak elő.
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Az év természettudósa verseny
Az idén ötödik
alkalommal rendeztük meg iskolánkban
„Az év természettudósa” versenyt. Felső tagozatos tanulóink szép számmal
jelentkeztek a megmérettetésre. A diákoknak igazi fejtörő, gondolkodtató feladatokat kellett megoldaniuk matematika, természetismeret, biológia, kémia,
fizika és technika tantárgyakból. A pontozásnál nemcsak az
derült ki, hogy ki mennyire tudja felidézni a tanév során
tanultakat, hanem az is, hogyan tudják alkalmazni megszerzett tudásukat, milyen logikai képességgel és matematikai
gondolkodással rendelkeznek gyermekeink. Minden tanulónak dicséret jár, aki felkészült és küzdött.
A végső összesítés alapján 2017-ben „Az év természettudósa” címet az 5. évfolyamon Varga Bence, a 6. évfolyamon
Simon Noémi, a 7. évfolyamon Árvai Ákos, a 8. évfolyamon
pedig Simon Tímea érdemelte ki. Szeretettel gratulálunk az
élen végzett tanulóinknak.

„ Kapud felé … „
Immár ötödik alkalommal szervezte meg iskolánk a Katolikus iskolák országos Takáts Sándor történelemversenyét,
melynek döntőjére 2017. május 20-án került sor intézményünk tornacsarnokában. A verseny három előzetes fordulójában elért eredmények alapján jutott 11 csapat, köztük a
miénk is, a döntőbe. A verseny és a döntő témája az erdélyi
kereszténység ezer éve volt. A téma aktualitását két dolog
adta: a reformáció
megindulásának
500. évfordulója és
a Szent László év.
Erdély saját protestáns vallást és egyházat adott a kereszténységnek, s
Szent László alakja
is összeforrott Erdéllyel.
A verseny során a diákok nagy jártasságot szereztek az
erdélyi felekezetek világában, a templomok felismerése terén.
Megismerkedtek Erdély történetének kiemelkedő személyiségeivel, belekóstoltak Erdély néprajzába, sőt olyan emlékeket is kerestek, amelyek településüket és Erdély kötötték
össze.
A döntőre előzetes feladatként székelykaput is készítettek
a csapatok, s előadták, miért is kellene egyet állítani iskolájuk
elé.
A zsűri értékelése nyomán az 1. helyet a gödöllői, a 2.-at
a kiskunhalasi, a harmadikat pedig az egyik budapesti csapat
szerezte meg. Ezúton is gratulálunk Granyák Pál tanár úrnak
és a csapat tagjainak: Kerny Viktóriának, Simon Tímeának
Árvai Ákosnak és László Ákosnak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Nemzeti Tehetség Pályázaton nyert összegnek köszönhetően valóban magas színvonalú versenyt, a döntőhöz méltó környezetet tudtunk teremteni az ifjú, tehetséges történészek számára. Emellett a
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Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye is megajándékozott
minden fiatalt.
A döntőt követő, erdélyi ételekkel is színesített ebéd után
minden csapat jó hangulatban távozott intézményünkből
magával víve jó hírünket az ország minden tájára.

Alsós tábor a Pici-paci Portán
Iskolánk tanévének mindig elmaradhatatlan része az alsós
nyári tábor. Az állandóan jelentkező igény azt mutatja számunkra, hogy a táborainkra mindig is szükség lesz.
Idei táborunkat a Kiskunhalashoz közeli Bogárzón lévő
Pici-paci Portán tartjuk, ahol a gyerekeknek lehetőségük lesz
íjászkodni, lovagolni, lovaskocsikázni, kézműveskedni, sportolni és a kemencében együtt sütjük majd a kenyérlángost.
Intézményünk nagyon fontos feladatának tartja a közösségek építését. A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a konfliktustűrő, konfliktuskezelő – megoldó képesség fejlesztésére pedig egy ilyen
táborban remek lehetőség(ek) kínálkoznak.
Elmondhatjuk, hogy a siker a gondos, pontos előkészületeknek és a gördülékeny lebonyolításnak köszönhető. A
résztvevő kolléganők már összeszokott csapatot alkotnak,
ami talán a gyermekek feloldódását, ismerkedését is elősegítheti. Olyan oldalunkat lehet megmutatni ilyenkor, ami az
iskolai hétköznapokon nem biztos, hogy menne.
Sok szülőt saját tábori emlékei indítanak arra, hogy gyermekével is megismertesse ezt az élményt. Az önállósodás
felé vezető úton ez pedig egy fontos mérföldkő lehet.
Tormáné Török Szilvia

Nyelvtanfolyam Ausztriában! –Sprachkurs in
Österreich!
A gyerekek többsége júliusban nem gondol az iskolára,
tanulásra. Élvezi a nyári szünet örömeit, és pihen a családdal
egy kellemes nyaralóhelyen.
A németet tanulók közül 15 diák azonban úgy döntött,
hogy a szünidőt is felhasználja nyelvtanulásra egy varázslatosan szép ausztriai település iskolájában.
A nyelvi tábor július 16-án kezdődik Gosauban, és hat
napig élvezhetik az osztrákok vendégszeretetét. A német
anyanyelvű tanárok által tartott órák mellett a programok
között szerepel salzburgi városnézés, kirándulás sóbányába,
jégbarlangba. Természetesen a túra sem maradhat el a Három-tó vidékén.
Kívánunk minden résztvevőnek kellemes és hasznos időtöltést!
Taskovicsné Reisz Mariann
XXVI. BUGACI IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLATOS
TÁBOR
Felső tagozatos gyermekek jelentkezését várjuk!
Téma: Gyémántcsiszolás – a gyémántot is csak a másik gyémánt tisztítja drágakővé.
Helyszín: a Hittanya, a bugaci puszta mellett
Ideje: 2017. augusztus 6-től 13-ig
Költség: 14.000 Ft/fő. Két testvér esetén: 13.000 Ft. 3 testvér
vagy afölött: 12.000 Ft.
Jelentkezni lehet Dr. Finta József atyánál vagy Szőkéné
Volovár Valéria tanárnőnél a részvételi díj befizetésével és a
jelentkezési lap leadásával.
A Lelkigyakorlatos Tábor honlapja: www.hittanya.hu

A megismerés a legmélyebb emberi örömök egyike.
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A tanév díjazottjai
Szent József-díj
Dr. Viszmeg Sándor
Az intézmény vezetői testülete intézményalapítói, és máig töretlen támogatói munkájáért Szent Józsefdíjat adományoz Dr. Viszmeg Sándor orvosnak.
Dr. Viszmeg Sándor sokat fáradozott a katolikus iskola 1997-es újraindításáért. Neki is köszönhetjük,
hogy iskolánk hamarosan 20. évfordulóját ünnepelheti. Hívő emberként tudásával, lehetőségeivel mindig
segítette közösségét. Különösen akkor, amikor 1996-ban a kiskunhalasi Római Katolikus Főplébánia
Egyházközségi Képviselő Testületének Világi Elnöke lett. Elődje munkáját folytatva, a városban kivívott
tekintélyével és őszinte hitével azon volt, hogy Halason ismét legyen katolikus oktatás. Az ő elkötelezett
munkájának is köszönhető, hogy 1997. augusztus 30-án megnyitotta kapuit a Szent József Katolikus
Általános Iskola. Elvállalta az Alsóvárosi Diáktársaság elnöki feladatait és tagja lett az iskolaszéknek is.
Személyes közreműködésével mindig azon volt, hogy az iskola jó hírnevet szerezzen mind az oktatás, mind pedig a vallásos
nevelés területén.
Fáradozását a Szent József-díj adományozásával köszönjük meg.

Bálint Sándorné
Bálint Sándorné Lovászi Ilona a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda gazdasági
intézményvezető-helyettese.
2005 szeptemberétől dolgozik intézményünkben. Az eltelt 12 év alatt magas szakmai színvonalon és
elkötelezettséggel látta el az óvoda, az iskola és az utóbbi években a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal
felkérésére az egyházmegyei iskolák gazdasági felügyeletét is. Szakmai hozzáértésének, a vezetőséggel és a
Fenntartóval való szoros együttműködésének köszönhetően az immár 20 éves intézmény mindig stabilan
működött.
Intézményeinkben nyugodt körülmények között folyhat a nevelés, oktatás, gyakran személyesen
győződik meg ennek feltételeiről. Számtalan teendője mellett is szívesen kapcsolódik be közösségi
programokba, projektekbe. Iskolai pályázatok tevékeny résztvevője. Nyitottságát mutatja, hogy a
gyermekprogramokon is részt vesz.
A Szent József Katolikus Általános Iskola vezetősége Bálint Sándornénak kiemelkedő gazdaságvezetői munkáját,
lelkiismeretes feladatellátását, gondos munkaszervezését és az intézmény iránti elkötelezettségét Szent József-díj elismeréssel
köszöni meg.

Simon Tímea
Simon Tímea nyolc éven keresztül volt iskolánk kiváló, kitűnő tanulója. Pontossága, megbízhatósága,
lelkiismeretes felkészülése, tisztelettudó viselkedése példaértékű lehetett minden iskolatársa számára.
A reál és humán tantárgyakban egyaránt megnyilvánult tehetsége, de előszeretettel fordult a
művészetek és a sport felé is.

„Ragyogó példa”
Kerny Viktória több éven keresztül iskolánk kitűnő tanulója volt. Kiváló adottságai segítették, hogy
minden évben több dicséretet is kiérdemelt pedagógusaitól.
Érdeklődése középpontjában mégis inkább a nyelvek állnak.
Viktória felkészültségére, vállalkozó kedvére számíthatott az osztály a különböző projektfeladatoknál, de
akár a majálison is, az ügyességi és sportos feladatoknál.

Pro Iuventute-díj
A 2016/2017-es tanév Pro Iuventute-díjas pedagógusa Birkás Éva matematika-fizika szakos kollégánk
lett.
Birkás Éva tanárnő már harmadik alkalommal érdemelte ki ezt a szép elismerést gyermekek iránti
figyelmével, magas színvonalú szakmai munkájával, lelkiismeretes osztályfőnöki tevékenységével, így
örökös tagja lett a díjazottaknak. Sokat köszönhetnek neki tanítványai, hiszen Éva néni fáradhatatlanul segít
a tanulásban, eredményesen készíti fel őket matematika versenyekre, projektek, témahetek szervezője.
Példaértékű pedagógus és családanya a diákok előtt. További munkájára és családjára Isten áldását
kérjük.
A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.
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Akikre büszkék vagyunk
Tanulmányi versenyek
Országos eredmények

„Könyv - papír - olló” német nyelvi irodalmi szövegfeldolgozó-verseny Agócs Evelin, Gerendás Dorina 6.b,
Bakos Dominika 6.a - 1. hely
Katolikus iskolák XIII. Országos Takács Sándor
Történelemversenye – 2. hely (csapat: Árvai Ákos, László
Ákos 7.b; Kerny Viktória, Simon Tímea 8.a)
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematikaversenye
Agócs Evelin 6.b – 9. hely
Spiel und Gewinn! német levelezőverseny Agócs Evelin 6.b 7. hely
Német vers- és prózamondó verseny Agócs Evelin - 6.b - 10. hely
Mezzofanti országos angol nyelvi verseny Márta Debóra 8.a – 16.
hely; Kerny Viktória 8.a – 18. hely
Kálti Márk történelem tesztverseny Szalai Boglárka, Vecsernyés
Amina 6.a – döntőbe jutottak
Erdélyi csillagok – klasszikus erdélyi magyar próza
felolvasóverseny Bacsó Panna 7.d – részt vett
Megyei eredmények
Vigyázz, kész, pénz! Pénzügyi vetélkedő 1. hely (csapat: Dózsa
Luca, Kiss Blanka, Rasztik Renáta, Révész Péter Zsombor,
Szabados Dániel – 2.b)
Német fordítási verseny Agócs Evelin 6.b – 1. hely; Árvai Ákos
7.b – 7. hely; Paska Anna és Lóránt Lilla 8.b - 8. hely
Német vers és prózamondó verseny Taskovics Viktor 4.b - 1.
hely; Agócs Evelin 6.b - 2. hely
„Textpuzzle” német szövegértés verseny Agócs Evelin 6.b - 1.
hely, Paska Anna 8.b - 2. hely
Bolyai Matematika Csapatverseny 5. hely (csapat: Agócs Evelin,
Buknicz Kata, Simon Noémi, Simon Szabolcs – 6.o.)
Európa és Magyarország története 1703-tól 1815-ig
történelemverseny Árvai Ákos 7.b - 5. hely

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Simon Noémi 6.a – 9. hely
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Kerny
Viktória 8. a - 9. hely
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Simon Noémi 6.a – 13.
hely
Mategye: Internetes matematikaverseny Simon Noémi 6.a – 13.
hely
Területi eredmények
Ma-TEKO-Ló matematikaverseny Simon Tímea 8.a – 1. hely
Tekó-Doló informatikai verseny Simon Tímea 8.a – 2. hely
Szent-Györgyi Albert kémia verseny Árvai Ákos 7.b – 2. hely
Szép magyar beszéd verseny Cornea Flóra 6.c - 2. hely
Szóvarázs prózamondó verseny Cornea Flóra 6.c - 2. hely
Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 2. hely (csapat: Herczeg
Gergely, Kis-Tóth Andrea 7.c, Kovács Ádám, Biró Áron 7.a)
Espereskerületi hittanverseny 3. hely (csapat: Simon Noémi,
Szalai Boglárka, Papp Noel 6.a)
Városi eredmények
„Lány galambba”l versíró verseny Nyilas Tamás 7.c – 2. hely
„Energia a talpunk alatt” rajzpályázat díjazottak: Szekeres
Viktória, Szakál Benedek, Gajdos Éva 7.a; Gillich Gergő 2.b
Angol vers- és prózamondó verseny Dubai Dóra 6.c – 1. hely,
Cornea Flóra 6.c - 3. hely, Bédi Luca 3.c - különdíj
Német vers- és prózamondó verseny Agócs Evelin 6.b – 1. hely,
Dózsa Luca 2.b – 3. hely, Kiss Veronika 3.b - különdíj
Mesterségem címere rajzpályázat Bognár Bálint 3.b - 3. hely
Diákpódium Nyilas Tamás 7.c - 3. hely
Városi mesemondó verseny Szeitz Gábor – 4.b - 3. hely
Meglelni hont a hazában városi helytörténeti verseny 4. hely
(csapat: Szarvas Gyula 7.d, Balázsevics Noémi 7.c, Biró Áron
7.a, Kerny Viktória 8.a)

Sportversenyek
Megyei eredmények
Megyei Atlétikai Diákolimpia Horváth Koppány 4.b – 4. hely
Megyei Diákolimpia Véé Péter 4.b - hátúszás 5. hely; gyorsúszás
12. hely
Asztalitenisz Diákolimpia: a körzeti verseny eredménye alapján
továbbjutók a megyeire: egyéniben: Szilágyi Gréta 4.c, Buknicz
Kata 6.c, Farkas Réka 7.d, László Ákos 7.b Csapatban: László
Ákos 7.b, Sánta Máté 6.c, Reznák Zsolt 6.c
Területi eredmények
Mezei futóverseny Horváth Koppány 4.b – 1. hely; Kaszap Bence
2.b – 1. hely
Körzeti Atlétikai Diákolimpia 1. korcsoport.fiú csapat – 1. hely
(Kaszap Bence, Gillich Gergő, Balaskó Ádám, Pap Csanád,
Darányi Dominik, Szabados Dániel 2.b); egyéni: Kaszap Bence
2.b – 2. hely; 2. korcsoport.fiú csapat 2. hely (Szeitz Gábor 4.b,
Horváth Koppány 4.b, Nagy Kristóf 4.c, Ábrahám László 4.c);
egyéni: Horváth Koppány 4.b – 1. hely
Városi eredmények
Szilády Kupa labdarúgó torna III. kcs. 3. hely, IV. kcs. 3. hely
Rákóczi hadnagya labdarúgó kupa IV. kcs. 2. hely
Bernáth Lajos labdarúgó kupa IV. kcs. 1. hely
Csorba Márk, Kerny Zoltán, Mészáros Norbert, Baki Domonkos,
Simon-Jójárt Roland, Nagy-Kálozi Máté, Faddi Károly,
Mészáros Károly - 2. hely

Sport jamboree sorverseny 2. hely csapatban (Dózsa Luca, Kiss
Jázmin, Fehér Réka, Kiss Blanka, Juhász Csenge, Szabados
Dániel, Kaszap Bence, Gillich Gergő, Pap Csanád, Balaskó
Ádám)
Torna dzsembori 3. hely csapatban (Kabai Lili 3.b, NagyBianka
3.b, Kiss Veronika 3.b, Bédi Anna 3.c, Lendér Szabina 3.c,
Varga Médea 3.b, Snyehola Maja 3.b, Halász Balázs 3.c,
Horváth Máté 3.c, Dózsa Botond 3.b, Deli Erik 3.b, Szélpál
Ádám 3.b, Malik Bence 3.a, Varga Roland 3.a)
Várhegyi József asztalitenisz verseny 3-4. évf: Szeitz Gábor

4.b - 1. hely; Szilágyi Gréta 4.a – 1. hely, 7-8. évf: László
Ákos 1. hely
Atlétika városi egyéni összetett Horváth Koppány 4.b - 1.
hely
Városi mezei futóverseny Horváth Koppány – 4.b -1. hely,
Varga Márk – 4.b - 2.hely, Berrettoni Gigliola – 4.b -2. hely
Templomi szolgálatért dicséretben részesülő tanulók:
Garas Viktor 2.b, Kovács Ákos Örs 2.b,
Dózsa Botond 3.b, Lázár Bálint 3.b,
Rabi Zsombor 3.b, Lázár Marcell 5.b,
Garas Balázs 7.d

A pontos tudás a világ igazi kincse.
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Látogatás a csipkeházban

Gyermeknap

A Csipkeházba közösen látogatott el óvodánk minden
kisgyermeke, megnéztük a belga csipke-csodákat, valamint a
csipke készítésének folyamatát. Különleges élmény volt
számukra, hogy a halasi csipkemotívumokban mindenhol
felfedezték a hal, a hattyú és a népi motívumokat. Ezután jót
futkároztak és játszottak a Csipkeház gyönyörűséges udvarában.

Május utolsó hetében rendeztük meg óvodánkban a gyermeknapot, ahol ugrálóvár, hagyományos népi játékok, kézműveskedés és csillám-tetoválás várta a gyerekeket az udvaron! Nagyon örültek a játékoknak, ügyesen, a szabályokat
betartva játszhattak az egyes helyeken.
Az udvari játék ideje alatt gyermekdalokat hallgathattak
és táncolhattak a terasz alatt. Ajándékba a nap végén, a
Graph-ker Kft. jóvoltából mindenki egy ujjbábot vihetett
haza.
Szigeti-Pappné Dobó Mária

Anyák napja, évzáró
Nagy izgalom előzte meg és hosszú hetek készülődése a
kis- és középső csoportosok anyák napi és évzáró műsorait. A
kicsik az egész évben tanult verseiket, dalaikat mutatták be a
nagyszámú közönség előtt egy tündérmesébe foglalva, majd
szeretettel köszöntötték az anyukáikat és a nagymamáikat.
A középsősök a „Nagytakarítás a Napnál” című mesejátékot adták elő, és a műsor végén nekik is sikerült könnyeket
csalni a meghatott anyukák, nagymamák szemébe.
Ábrahámné Tallér Erzsébet

Ballagás
Különleges élményben lehetett részük a nagycsoportosoknak! A Szivárvány Bábcsoport meghívására, szintén a
Csipkeházban különleges fénytechnikával előadott játékos
csipke bemutatón vehettek részt.
Kunfehértóra kirándultak vonattal óvodánk iskolába készülő, legnagyobb gyermekei! Nevezetes volt ez a nap azért
is, mert nagyon kevés gyermek utazott még vonaton. Megérkezve elsétáltak a helyi játszótérre, ahol elfogyasztották a
reggelit, és az önfeledt játék után vonattal visszautaztak Kiskunhalasra. Külön köszönet a sok szülői segítségért!
Szigeti-Pappné Dobó Mária

Reggel a nagycsoportosokat gyönyörűen feldíszített, virágba borult óvoda várta. A délelőtt folyamán előadták pün-

Madarak és fák napja
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük óvodánkban
a madarak és fák napját! Hat állomáson a szülők várták különböző fondorlatos feladatokkal a gyerekeket. A csoportok
saját zászlók alatt vonulva jutalom matricákat kaphattak, a jól
megoldott feladatok jutalmaként. Sok ismerettel, élménnyel
gazdagodhattak a gyerekek ezen a tapasztalatgyűjtő, vidám
délelőttön. A sok-sok jól megoldott feladat jutalmaként nyakláncot, karkötőt és szélforgót vihettek haza a gyerekek. Köszönjük a szülőknek a tevékeny segítséget!
Ábrahámné Tallér Erzsébet

kösdi műsorukat, majd teremről teremre járva elbúcsúztak
társaiktól, akik a tarisznyájukat ajándékokkal és jókívánságokkal töltötték meg. Könnyes búcsút vettek az óvoda felnőtt
dolgozóitól is, illetve vendégül látták őket a KIGSZ Konyha
dolgozói is.
Ezt a szép napot a délutáni évzáró műsoruk zárta a szülők
örömére.
Ábrahámné Tallér Erzsébet
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