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

(Assisi Szent Ferenc) 

„Útjaink százfelé válnak, 

de szívünk egy célért dobog, 

nekivágunk a küzdelmes mának, 

és épít karunk egy szebb holnapot” 

Arany János 

 

„Induljunk vígan és remélve 

a boldog szép jövő elébe, 

Miénk a föld a nap alatt,  

míg szívünk bátor és szabad!” 

Juhász Gyula 

„Ki igen sokféle akar lenni, 

alig lehet tökéletes egyféle” 

Széchenyi István 

„Ami fél, azt el ne fogadd, 

Egészet akarj és egészet adj” 

Ady Endre 
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Kedves ballagó Nyolcadikosok!  

Mit is mondhatnék nektek? Azt, hogy izgő-mozgó, 115 centis elsősökből ifjú emberekké váltatok? Igen, ez igaz! S aki em-

lékszik az első iskolai lépésetekre, bizony az is elérzékenyül. 

Ez a 8 év gyorsan eltelt. Nemrég még izgatott kis elsősökként léptétek át iskolánk kapuját, most pedig búcsúztok. Tavaly 

még talán kicsit irigykedtetek a 8.-osokra, most pedig benneteket ünnepelünk. Hogy miért ünnepelünk? Talán azért, mert befe-

jeztétek az iskolát? Nem, azért, mert ma lezárult életetek egy nagy, meghatározó korszaka.  

Első osztályban, gondolom, picit féltetek még az iskolától, hogy mi is lesz majd itt, hogy milyen lesz, de ott voltak a tanító 

nénik, akik felkaroltak és megtanítottak benneteket az alapokra. 

5. osztályban is ért titeket változás: felkerültetek a felső tagozatba, ahol új tantárgyakkal, új tanárokkal, új osztályfőnökök-

kel ismerkedtetek meg. Osztályfőnökeitek munkáját ilyenkor nehéz csak egy szóval is megköszönni, mert olyan sok mindent 

tanítottak nektek a hitről, tisztességről, törődésről és a példamutatásról.  

Visszaemlékezve, voltatok ti is könnyes szemű elsősök, vidámak, megszeppentek, jó tanulók, sikeres sportolók, tehetséges 

zenészek és versmondók. A sok siker mögött rengeteg gyakorlás, különóra és támogatás áll, ami tanáraitok nélkül nem telje-

sedhetett volna be. 

Ez a 8 év gyorsan eltelt… Rengeteg programon, osztálykiránduláson vehettetek részt. Ilyenek például a majálisok, az ad-

venti teaházak, a farsangok, a családi napok és a sulibulik. Boldogan emlékeztek vissza ezekre a programokra, és szeretnénk, 

ha jó emlékként maradna meg nektek. Azt is szeretnénk, ha továbbvinnétek azt a tudást, amit itt megszereztetek. Legyetek 

büszkék arra, hogy a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói voltatok. 

Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, mert itt hagytok minket, hetedikeseket, iskolatársaitokat, tanáraitokat. Emlékete-

ket őrizni fogjuk, és a zászlót, amit ti vittetek eddig, mi is büszkén tartjuk majd a magasba! 

Kedves Tanáraink, Diáktársaink, drága Szüleink! 

Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell bú-

csút mondanunk.  

Eljött hát a ballagás napja, a búcsúzás pillanata. Nehéz megszólalni ezekben a percekben, hiszen nem könnyű elmondani 

mindazt, amit ballagó társaimmal együtt érzünk és gondolunk. Vegyes érzések kavarognak bennünk, egyszerre járja át szívün-

ket az öröm, a boldogság és a szomorúság. 

Nyolc évvel ezelőtt izgalommal tele, édesanyánk kezét szorongatva léptük át a Szent József Katolikus Általános Iskola ka-

puját. A tanító nénik barátságos mosolyába, szeretetébe kapaszkodva bátran indultunk el azon az úton, amely a mai naphoz 

vezetett. Megtanultunk írni, olvasni, számolni, megismerkedtünk a minket körülvevő világ rejtett titkaival, kincseivel, szépsé-

geivel. Tudást, ismeretet kaptunk, hogy el tudjunk igazodni az útvesztőkben, hogy tovább tudjunk indulni a számunkra előké-

szített úton. Hitet, megerősítést, szeretetet kaptunk ahhoz, hogy mindenkor meg tudjuk állni a helyünket. Egyszer azonban 

minden véget ér, búcsúzni kell. Azonban minden percben ott a remény, hogy egy új kezdődik el. A búcsúzást senki sem szere-

ti. Legyen az akár az utolsó nyári nap, az utolsó rózsa, a fáról leeső utolsó falevél vagy egy könyv utolsó lapjai. Most mégis 

búcsúzom.  Búcsúzunk az iskolapadoktól, a tábláktól, az általános iskolai életünktől. Ígérjük, hogy emlékeinkben megőrizzük a 

felejthetetlen kirándulásokat, projektfoglalkozásokat, a farsangok, az Erzsébet- és Márton-napi bálak, a kulturális programok, a 

megemlékezések hangulatát, a reggeli áhítatok üzeneteit. 

Kedves Tanítóink, Tanáraink! 

Köszönjük a sok fáradozást, az átadott tudást, az emberi példát, hogy mellettünk álltak, és hittek bennünk. Tudjuk, osztály-

főnökeink munkáját megköszönni kevés a szó, ma mégis ennyit mondhatunk: köszönjük. Felnövünk majd, s életutunk lesz az 

igazi köszönet. Hálásak vagyunk az iskola szülői munkaközösségének a színes és tartalmas programok megszervezéséért. 

Köszönjük iskolánk technikai dolgozóinak, hogy mindig tiszta osztálytermekben tanulhattunk. 

Drága Szüleink!  

Köszönettel, hálával tartozunk nektek, hogy ebbe az iskolába írattatok, hogy örömben, bánatban mindig mellettünk álltatok. 

Most könnyes szemmel néztek ránk, az öröm és az aggódás könnycseppjei gurulnak végig arcotokon. Igyekszünk szorgal-

munkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tesztek. 

Kedves Hetedikesek!  

Jövőre ti lesztek a legnagyobbak. Mutassatok tanulásban, magatartásban, szorgalomban példát a fiatalabb évfolyamoknak! 

Reméljük, hogy az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. 

Öregbítsétek iskolánk hírnevét! Ehhez kívánunk sok sikert és kitartást.  

Kedves ballagó Diáktársaim! 

Az utolsó nyári nap elmúlik, a levelek megsárgulnak, lehullanak; az utolsó rózsa elnyílik, a könyv becsukódik. Búcsút in-

tünk mindennek, ami itt biztonságot nyújtott, kényelmes volt, ismerősként tekintett ránk. De attól, hogy nem leszünk itt, isko-

lánk megmarad puha fészeknek, biztos alapnak, emlékek és titkok őrzőjének, iránytűnek, apró, tiszta hangnak, ami a lelkünk-

ben zeng. Búcsúzunk, de mindez velünk marad akkor is, ha… egyszer minden véget ér. Hiszen bennünk is, mint a fa bármelyik 

termésében, minden egyes magban, benne van az egész fa sorsa! Múltja, jelene és jövője is. Sodorják ezeket a magokat bárho-

vá is az élet viharai, már most tudható, ahol meg tudnak majd kapaszkodni, ott valami jelentős, valami varázslatos létesül.  

Ezen a napon véget ért életünknek egy fejezete. Tovább kell lépnünk, kamatoztatnunk kell mindazt, amit az iskolától kaptunk, 

amit e pár év alatt tapasztaltunk, és valóra kell váltanunk álmainkat. 

Ezekben az utolsó percekben mindannyiunk előtt leperegnek a közös emlékek. Holnapra mindezek az emlékek már a múlté 

lesznek, egy olyan múlté, amely meghatározza a jövőnket. Minden pillanat apró örömét és bánatát egyaránt őrizzük szívünk-

ben, és nem feledjük el soha, honnan indultunk el. 
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„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem  

marad, és én őbenne!”  

Jn.6.56 

Elsőáldozás 

Az eucharisztia (avagy úrvacsora) görög eredetű szó (az 

eu - jó és a kharisz - kegyelem, kegyelmi adomány szavak-

ból), keresztény szertartást jelent. Jézusnak a kenyérről és 

borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekede-

teit ismétlik meg liturgikus módon. Az eucharisztiát úrvacso-

rát minden keresztény felekezet (a maga teológiai nézeteinek 

megfelelően) szentségnek tekinti. Elsőáldozás: a kenyér és a 

bor első alkalommal történő vétele a latin szertartásban csak 

felnőtt keresztség esetén, a bizánci szertartásban mindig a ke-

resztséggel és a bérmálással együtt történik. A keresztények 

képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az Úr 

testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni.  

Az idén iskolánk diákjai és a város más iskoláiba járó 

gyermekek ismét egy csodálatos ünnepen vettek részt. Hoz-

dik Zsolt plébános atya színvonalas szentmise keretén belül 

szolgáltatta ki az Oltáriszentséget a felkészült kis kereszté-

nyeknek. A gyermekeket megáldották a saját szüleik is. Ezen 

a szentmisén az első gyónók ünnepélyes fogadalomtétele is 

megtörtént, amiben megígérték, hogy istengyermeki módon 

fognak élni és készülni a jövő évben tartandó elsőáldozásuk-

ra. Bízom benne, hogy mi, szülők, nevelők, felnőtt kereszté-

nyek példaértékű életünkkel, figyelmünkkel továbbra is segí-

teni tudjuk majd őket ezen az úton. 

 

Német nyári tábor 

A német nyelvet tanuló diákjaink számára június végén 

ismét szervezünk - Soltvadkert és Bócsa települések általános 

iskoláival – német nyári tábort az osztrák Tirolba, Innsbruck 

környékére. A táborban a tanulók anyanyelvi tanárokkal isko-

lai foglalkozásokon vehetnek részt, ami remek lehetőséget 

nyújt a nyelvgyakorlásra. A tervezett kirándulásokon csodála-

tos természeti szépségeket és különleges nevezetességeket 

tekinthetnek meg a gyerekek. Reméljük, idén is minden 

résztvevő élményekkel gazdagodva tér majd haza.  

 

„Süss fel, nap!” – tematikus tábor Újteleken 

Az idei tanév végén sem maradnak az alsós kisdiákok tá-

bor nélkül. A június 24-29. között tartandó tábor helyszíne 

Újtelek település lesz, mely Kalocsától 10, a Szelidi-tótól pe-

dig 4 km-re található csendes kis falu. 

 

 

A táborba jelentkező gyerekek részére igyekszünk tartal-

mas, színes programokkal készülni. Az előkészületek már ja-

vában folynak. Bánóczki Margó néni, Burányi Erika néni, 

Füzér Anita néni, Kothenczné Anita néni és Tormáné Szilvi 

néni már a programok összeállításán dolgozik, és a jó időt is 

megrendelte. A táborlakóknak lehetőségük lesz kézműves-

kedni, strandolni, sportolni, önfeledten játszani. 

Terveink között szerepel egy kalocsai városnézés is. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők bizalmát, 

hogy gyermeküket ránk bízzák. 

 

 Az év természettudósa verseny 2018 

Május elején 6. alkalommal rendeztük meg iskolánkban 

Az év természettudósa versenyt. A felső tagozatos diákok 

szép számmal jelentkeztek, hogy megméressék magukat, s 

kiderüljön, ki a legjobb természettudós. A diákoknak mate-

matikai, logikai és egyéb természettudományos tárgyakból 

kellett bizonyítaniuk magas szintű felkészültségüket. Szívből 

gratulálunk minden versenyzőnek. Az eredmények összesíté-

se alapján 2018-ban „Az év természettudósa” címet Sümegi 

Bence (5. évf.), Kecskés Tamás (6. évf.), Simon Noémi (7. 

évf.) és Árvai Ákos (8. évf.) nyerte el. A győztesek kecske-

méti jutalomkiránduláson vehettek részt. 

 

A megye legjobbjai között voltam 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 

2018. május 30-án délutánra hívta vendég-

ségbe a kecskeméti református gimnázium 

dísztermébe azokat az általános iskolai ta-

nulókat, akik az általuk szervezett megyei 

versenyeken 1-3. helyezést értek el. Én a 

Szép magyar beszéd verseny területi fordu-

lóján elért 3. helyezésnek köszönhetően ke-

rültem a meghívottak közé. Meghívást ka-

pott felkészítő tanárom, Tyavoda Julianna is. 

A gimnázium tanulóinak ünnepi műsora után Kecskemét 

polgármestere és a Szegedi POK főosztályvezetője köszöntött 

bennünket, méltatta teljesítményünket. Mindenki könyvet, 

könyvutalványt és oklevelet vehetett át a színpadon. Julika 

néninek oklevéllel és egy szál rózsával köszönték meg mun-

káját. 

Jó érzés volt a megye legjobbjai között ülni a gyönyörű 

teremben! Annak külön örültem, hogy általam iskolám is 

képviseltette magát. Szeretném még sokszor átélni ezt az ér-

zést! 

Madaras Ádám 5.a 
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A költészet napja 

1905. április 11-én látta meg a napvilágot József Attila, a 

magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. 

Születésnapja 1964 óta a magyar költészet napja is egyben. 

Ezen a napon mi is tisztelegtünk a nagy poéta emléke és a 

magyar líra előtt. A 4. évfolyamos tanulóink műsoruk elején 

József Attila életútját elevenítették fel, majd sok szép 

költemény, megzenésített vers tette még meghittebbé, 

szívhez szólóbbá e jeles napot. 

Szülők-nevelők bálja 

Fergeteges hangulatú bálon vettek részt a szülők és a 

pedagógusok április 7-én, szombaton. Iskolánk táncosainak 

bemutatóját követően a szülők mutathatták meg 

ügyességüket egy játékos versenyen. A vacsora és a tánc 

után, a tombolán - a szülők felajánlásainak köszönhetően - 

sok értékes tárgy talált gazdára. Reméljük, a jövő tanévben 

is ilyen sikeres rendezvényen mulathatunk újra együtt. 

Anyák napja 

Az anyák napja világszerte ünnep, melyet a különböző 

országokban más-más napon ünnepelnek.  Magyarországon 

1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első 

anyák napját a májusi Mária-tisztelet hagyományaival 

összekapcsolva. Azóta is május első vasárnapján 

emlékezünk meg az édesanyákról. 

Iskolánkban is hagyománya van ennek a szép tavaszi 

ünnepnek. Ebből az alkalomból lepték meg a diákok 

édesanyjukat, nagymamáikat. Hosszas készülődés után egy-

egy szép műsort adtak elő osztálykeretben. Versekkel, 

énekekkel, tánccal, videóvetítéssel kedveskedtek a 

megjelenteknek. Saját készítésű ajándékokat is adtak 

szeretteiknek, melyeket a meghatódott, könnyes szemű 

ünnepeltek örömmel fogadtak. 

Az édesanyáktól sok mindent tanulhattunk. 

Megtanulhattuk, hogy a szeretet mindennél hatalmasabb, s 

hogy nemcsak a nagyok, de a kicsik is sokat számítanak a 

teremtett világban. Megtanultuk, hogy szép a világ, hogy a 

család a legfontosabb menedékünk, hogy jó anyának lenni, 

de még jobb gyereknek. Megtanultuk, hogy drága az élet, és 

drága az elfutó idő, mellyel okosan kell élni. 

Olvasásmaraton 

Május 16-án, szerdán este megrendeztük a 10. 

olvasásmaratont. A „beugró" egy olvasónapló beadása volt. 

Tanulóink ezt a feladatot szépen teljesítették, s így együtt 

tölthették az estét, éjszakát társaikkal, tanítóikkal. A 

programban szerepelt csapatmunka, mesedramatizálás és 

olvasás, olvasás, olvasás. A vacsora után tortázás 

következett, majd mindenki egy-egy könyvet kapott 

ajándékba a jubileum alkalmából. Az éjszakát mesenézés 

zárta. Reggel „kipihenten" mehettek az alsósok óráikra. 

Egyházmegyei színjátszó-találkozó 

Az idei tanévben 12. alkalommal rendeztük meg az 

egyházmegyei színjátszó-találkozót. 

Az ünnepélyes megnyitót követően iskolánk 20 éves 

jubileuma alkalmából egy válogatással kezdtük a műsort, 

hogy felelevenítsük a csodálatos élményeket a múlt olykor 

vidám, máskor megható, sokszor elgondolkodtató 

színdarabjaiból. Felléptek tehetséges diákjaink is, majd 

megkezdődtek a megye csoportjainak előadásai.  

A több mint 120 gyermeket megmozgató színvonalas 

darabok után értékelő szavak következtek. Meghívásunkat 

elfogadva Körmöci Petronella, a Szabadkai Népszínház 

Magyar Társulatának színésznője dicsérő szavakkal és 

hasznos tanácsokkal látta el a színészpalántákat, majd a 

találkozó zárásaként minden csoportot megajándékoztunk és 

megvendégeltünk. 

Rendezvényünkről a városi televízió is elismeréssel 

számolt be. 
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Erdély 2018 

Iskolánk nyertes pályázata révén 52 diák utazott május 15-én Erdélybe, hogy megismerje az ott élő magyar anyanyelvű la-

kosság kultúráját, hagyományait. 

Csíksomlyói búcsú: Ezrével érkeztek az emberek népviseletben, zászlókkal, énekelve, imádkozva. Az erdélyi katolikusok 

egy legendás csatához kötik a búcsújárás hagyományát. A valós hétköznapokban a zarándokok motivációi különbözőek, de a 

hívó szó azonos a szívükben. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal kérésére, Isten üzenetére: „Le-

gyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogyan fog folytatódni az élete. 

A változások, az elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind állandó fejtörést jelentenek. A keresz-

tény ember többletet akar adni a gyermekének, elülteti benne a hitbeli alapokat, majd rábízza az egyházra, hogy az a hitben 

felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá nevelje. Ezért a csíksomlyói pünkösdi búcsún is imádkoztunk mindannyian azért, hogy 

a jó Isten tegyen képessé bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel, imáinkkal, életünk 

tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon.  

 

A tanév díjazottjai 
Szent József-díj 

Lászlóné Balog Edina a szülői közösségünk lelkes tagja, aki mindkét gyermekének nevelését intézmé-

nyünkre bízta. Számukra és minden gyermek számára a legjobbat és legtöbbet igyekezett megadni, ezért 

aktív szerepet vállalt a szülői közösségben: hosszú éveken keresztül elnökhelyettesként a felelősségteljes 

pénztárkezelést végezte, és számos program megvalósítását egyengette. Pontos, becsületes, jól gazdálkodó 

szemléletével a szülői közösség kiegyensúlyozott költségvetését teremtette meg. Az iskolai szabadidős prog-

ramok, rendezvények, bálok szervezésében élenjáró segítőnk volt. Sokat köszönhetünk neki a szülői közösség 

összefogásában, mozgósításában is, biztatta, invitálta a szülőket egy-egy eseményre, feladatra. Ötleteivel 

gazdagította, színesítette az iskolai életet; tanácsaival, tettrekészségével segítette a megvalósítást. Rendkívül 

rutinosan szervezte a sulibuli nap, farsang, adventi teaház vagy akár a szülői bál vendéglátását, gyakran láttuk őt tevékenyked-

ni a pult másik oldalán. Időt, fáradságot nem számolva segített minden anyagbeszerzést, mint pl. a szülői közösség által támo-

gatott jutalomkönyvek vásárlását. Az iskolavezetéssel és szülőtársaival is közvetlen kapcsolatot épített ki. Tanulóink is szere-

tik, tisztelik, hiszen mindig mosolyogva, a gondolataikat lesve közeledett hozzájuk. Edina a közösségért végzett önfeláldozó 

munkájával, az iskolavezetés, a diákság, a szülői közösség nagyfokú támogatásával követendő példát adott abban, hogy „Ne 

csak a magunk hasznára, hanem mások javára éljünk!” Munkájával hozzájárult a programok eredményességéhez, az értékte-

remtéshez, az intézmény jó hírnevének öregbítéséhez.  

Gyermeke, Ákos a mai napon ballag, így Edinától is búcsúznunk kell. Elkötelezettségéért, fáradozásáért köszönetünket és 

hálánkat a Szent József-díjban fejezzük ki. Családjára és további életére Isten áldását kérjük.  
 

Biró Áron (8.a) nyolc éven át volt iskolánk kitűnő tanulója, aki számos szaktanári és nevelőtestületi di-

csérettel büszkélkedhet. Mind tanárai, mind diáktársai elismerését kivívta szorgalmával, sokoldalúságával, 

tisztelettudó magatartásával. Tehetségét, széleskörű tájékozottságát a versenyeken nyújtott nagyszerű egyéni 

és csapateredményei is bizonyítják. A katasztrófavédelmi versenysorozatban kiemelkedett egészségügyi 

ismereteivel, csapatát hozzásegítve a megyei 3. és az országos 6. helyezéshez. Az iskolában évente megren-

dezésre kerülő Az év természettudósa versenyen 2., 3. helyezéseket ért el. A Meglelni hont a hazában hely-

történeti verseny csapatába több alkalommal is beválasztotta szaktanára. Az idén a 3. helyen végeztek. Ma-

tematikai felkészültségét a Kenguru, Bolyai és Zrínyi versenyeken tette próbára. A Katolikus Szakgimnázium 

MATEKOLÓ versenyén 3. helyezést ért el. A Kálti Márk Történelemversenyen országos döntőbe jutott. Felkészülését nagy-

ban segítette, hogy látogatta a történelem szakkört. Kreativitását és végtelen türelmét is mutatja, hogy LEGO építőelemekből 

készített történelmi maketteket. A történelmi vonatkozású helyekre, múzeumokba családjával is ellátogat szabad idejében. A 

nyelvtanulás fontosságával tisztában van, folyamatosan képezi magát, és nyelvi versenyen is indult. A művészetek közül az 

irodalom áll hozzá legközelebb. Tagja az iskolai színjátszó körnek, az olvasómaraton és filmmaraton rendezvényünk állandó 

részvevője volt. A sport területén futóversenyeken és kézilabdában számíthattunk rá.  
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Amíg tehette, az énekkarban énekelt, majd a hangtechnikusi csapatot erősítette szorgalmas munkájával. Érdekli az informatika 

és a közlekedési ismeretek. Az autómentes napon a 3. helyezést hozta el. Iskolán kívül is komoly érdeklődést mutat városi 

rendezvények és a környezetvédelem iránt. Kedveli a túrázást, tájfutást. Hitélete példamutató, a templomban gyakran teljesített 

szolgálatot. A rorate miséken való részvételéért többször is kiemelt dicséretben részesült. Osztályközösségében segítőkész, 

megbízható.  

Áron kiegyensúlyozottsága, rendkívül szerteágazó figyelme, érdeklődési köre, kiváló tanulmányi munkája, számos 

versenyeredménye figyelemre és elismerésre méltó. Büszkék vagyunk rá, hogy 8 évig a tanítványunk volt, eredményeivel, 

szerepléseivel iskolánk hírnevét öregbítette, és viszi majd tovább. Méltán érdemes a Szent József-díjra. 

Pro Iuventute díj 

A díjat a Szilády Áron Társaság alapította 1994-ben. A kiskunhalasi nevelési-oktatási intézmények végzős 

tanulóifjúsága a Nagy-Szeder István által kidolgozott „halasi norma” módszerrel jelölhetik és választhatják ki 

egy kedves tanárukat a díjra. Tanulóink választása idén Dr. Barna Barbara biológia-kémia szakos tanárnőre 

esett. Kiemelkedő szakmai tudásával, gyermekcentrikus oktatásával, gondoskodó figyelmével kiérdemelte a 

diákok többségének tiszteletét. Türelme mellett köszönjük a környezettudatosságért, egészséges életmódra 

nevelésért tett erőfeszítéseit, a fenntarthatósági témahetek élményszerűvé tételét, a természettudós verseny 

feladatait. De mindenekelőtt emberségét, közvetlenségét, példamutatását.  

Ragyogó példa 

Árvai Ákos kitűnő tanuló. Tantárgyi ismereteit, tájékozottságát számos versenyen bizonyította. A TITOK 

Országos Történelem Verseny országos döntőjén két alkalommal is képviselte iskolánkat. A kecskeméti 

Katona József Gimnázium német megyei fordítóversenyén kilencedik helyezést ért el. A kecskeméti 

Református Gimnázium Textpuzzle német nyelvi versenyén megyei második lett. A Szent Györgyi Albert 

kémiaverseny területi döntőjét második helyezéssel zárta. Az iskolánk által rendezett Az év természettudósa 

versenyt hetedikesként és nyolcadikos tanulóként is megnyerte. Nagy érdeklődést tanúsít a gazdasági és 

pénzügyi folyamatok megismerése iránt is. Ismereteit örömmel osztja meg társaival, tanáraival. 

Osztályközösségének kedvelt és elismert tagja. Ákos felvételt nyert a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium 

kémia tagozatos osztályába, szeptembertől tanulmányait ott folytatja. Sikeres középiskolai éveket kívánunk neki! 

Halmágyi Adél tanulmányi eredménye 8 éven keresztül kiemelkedő volt. Hamar kiderült róla, milyen 

céltudatos. Őszinteségével, szókimondásával az osztálya központi személyiségévé vált, majd a 

diákönkormányzat elnökhelyettese lett. Emellett példát mutatott kortársainak kiváló tanulmányi és 

versenyeredményeivel. Díjazottja volt az egyházmegyei hittanversenyeknek, szavaló-, helyesírási és 

történelemversenyeknek. A Kálti Márk országos történelemversenyen a megyei döntőben szerepelt. Kémiából 

is jól teljesített a Szent-Györgyi Albert versenyen. Rendszeresen alkotott a katolikus naptárpályázatra, 

rajzaiból több is megjelent. Adél gyakori szereplője volt iskolai, városi ünnepségeinknek, konferált, prózát és 

verset mondott vagy fuvolázott. Több alkalommal kísérte hangszerén énekkarunkat, és kellemes hangulatot 

teremtett az adventi teadélutánon. Nyitott, közvetlen személyiség, így örömmel jelentkezett nemzetközi iskolai kapcsolatépítő 

projektjeinkre is.  Kívánjuk, hogy hitben, tudásban megerősödve ugyanilyen sikeresen, elkötelezetten, társai felé nyitott szívvel 

folytassa tanulmányait.  

Szőke Dániel kiváló tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő művészeti sikerekkel büszkélkedhet, 

tehetségesen zongorázik, és orgonán is megtanult játszani. Iskolai ünnepségek, egyházi rendezvények lelkes 

résztvevőjeként élvezhettük előadásait. Emellett gyakran vállalt prózai szerepeket, műsorvezetést, 

versmondást. Tehetségesen rajzol, iskolánk katolikus falinaptárát is illusztrálta. A társastánccal együtt nőtt fel, 

mindig örömmel vállalt fellépéseket az iskolai műsorok színesítésére. Dani munkáját sokoldalúság, alaposság, 

igényesség jellemzi. Ilyen hozzáállással indult el számos tanulmányi versenyen: matematika, természettudós, 

hittan, történelem és angol nyelvi megméretésen. A vers-, próza- és mesemondó versenyen minden évben 

hallhatta a zsűri. Népművészeti Ki mit tud?-on vett részt, ahol első helyezést ért el egy tájház alkotásával. 

Osztályában és az iskolai életben is vállalt közösségi feladatokat, nemzetközi projektekben szorgoskodott. Kiemelkedő 

tanulóként és többszörös nívódíjas zongoranövendékként ígéretes pálya áll előtte. Kívánjuk, hogy álmait elérje, továbbtanulása 

sikeres legyen!  

Díszokleveles pedagógusaink 

A hagyományosan megrendezett városi-járási pedagógusnapon az oklevelük évfordulóját ünneplő nyugdíjas kollégáinkat is 

köszönthettük.   

Ez alkalommal Török Jenőné kapott VAS díszoklevelet. Testnevelőtanári végzettségét éppen 65 éve, 1953-ban a Pécsi 

Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg. Vorák Józsefné matematika-kémia szakos tanárnő pedig a Szegedi Állami 

Pedagógiai Főiskola jogutódjának VAS díszoklevelét vehette át. 

Nagy örömmel köszöntöttük az ünnepeltek között iskolánk nyugalmazott igazgatónőjét, Kósa Erzsébetet. A Szegedi 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ARANY díszoklevelét 50 évvel ezelőtt megkezdett matematika-fizika szakos tanári 

tevékenységéért adományozták számára. Méltatásában a 20 éve megalapított Szent József Katolikus Általános Iskola 

elindításáért, szakmai felemelkedéséért végzett áldozatos munkáját is kiemeltük és megköszöntük.  

Nyugdíjas éveikben jó egészséget és családjuk körében sok örömöt, szeretet kívánunk! 
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Vízi vándortábor 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség képzésén részt vevőknek 

lehetőségük nyílt egy nagyon szervezett és biztonságos táboroztatáshoz 

kapcsolódni. 

Felsős diákjainkkal július 16-án indulunk, hogy Esztergomtól 

Budapestig leevezzünk a Dunán. Természetesen képzett, profi túravezető 

irányításával. A táj gyönyörű, a szálláshelyek kiépítve, étkezés biztosítva, 

a csomagok szállítása megszervezve. A kenuk már csak arra várnak, hogy 

tanítványaink elfoglalják helyüket bennük, és kezdetét vegye e nem 

mindennapi túra. Hogy mi vár rájuk? Egy kis gyakorlati képzés (az evezés 

fortélyai), a természet szépsége, a kihívás izgalma, egyéb sportolási 

lehetőségek a táborhelyeken, jókedv, jóleső fizikai fáradtág, strandolás stb. 

Mindez 21000 Ft-ért. Köszönöm a lelkes jelentkezők eddigi segítségét, és 

a szülők bizalmát!  Gyepes Beáta tanítónő 

 
 

Akikre büszkék vagyunk 

Tanulmányi versenyek 

Országos eredmények 

Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny csapatban 6. hely 

(Kovács Ádám, Biró Áron, Herczeg Gergely, Papp Noel) 

Kálti Márk történelemverseny Bakó Bálint 5.a – 5.hely, 

Madaras Ádám 5.a – 11.hely, Lukács Máté 5.a – 15.hely, 

Szalóki Kata 7.c – 10. hely, Simon Szabolcs 7.c – 11. hely 

„Könyv - papír - olló” német nyelvi irodalmi szöveg-

feldolgozó verseny Berrettoni Gigliola 5.b, Agócs Evelin 

7.c, Gerendás Dorina 7.c - 1. hely 

Löwenzahn német nyelvi verseny Agócs Evelin 7.b – 

4.hely 

Bátaszéki Matematikaverseny Sümegi Bence 5.c – 17. hely 

Orchidea Matematikaverseny Révész Péter 3.b – különdíj 

Megyei eredmények 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Madaras Ádám 

5.a, Simon Szabolcs 7.c - eredményesen szerepelt  

Bolyai Matematika Csapatverseny 7. osztályosok csapata 

(Agócs Evelin, Buknicz Kata, Simon Noémi, Simon 

Szabolcs) – megyei 3. hely 

Internetes matematikaverseny Agócs Evelin 7.b, Simon 

Noémi 7.a – eredményesen szerepelt 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Sümegi Bence 5.c – 2. 

hely 

Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny Sümegi Bence 

5.c – 8. hely 

Bendegúz anyanyelvi verseny Bakó Bálint 5.a – 13.hely 

Német versmondó verseny Agócs Evelin 7.b – 2.hely 

Textpuzzle német nyelvi verseny Agócs Evelin 7.b -1. hely, 

Árvai Ákos 8.b 2. hely, Lengyel Domonkos 5.b – 4.hely  

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel rajzpályázat Ábrahám 

Máté 7.b – 6.hely 

Területi eredmények 

Szép magyar beszéd Madaras Ádám 5.a – 3.hely 

MA-TEKO-LÓ matematikaverseny Biró Áron 8.a – 3.hely  

A zene és a karácsony rajzpályázat Szerencse Vanessza 5.c 

– különdíj 

Mesterségem címere rajzpályázat Dudás Dorina 3. hely, 

Bognár Bálint 2. hely, Deli Regina különdíj 

Városi eredmények 

„Meglelni hont a hazában” – helytörténeti verseny 3. hely 

csapatban: Buknicz Kata 7.c, Szalóki Kata 7.c, Madaras 

Ádám 5.a, Biró Áron 8.a 

Szent-Györgyi Albert Kémiaverseny Simon Szabolcs 7.c – 

3. hely 

Sportversenyek 

Országos eredmények 

Országos Úszás Diákolimpia Véé Péter 14.hely 

Országos Mezei Diákolimpia Varga Médea 71.hely, Nagy 

Csenge 92.hely, Kaszap Bence 50.hely 

Megyei eredmények  

Kosárlabda Diákolimpia III. korcsoport 4. hely 

Megyei Mezei Diákolimpia Varga Médea 3. hely, Nagy 

Csenge 4. hely, Kaszap Bence 3. hely,  

Úszás Diákolimpia Véé Péter 1. hely  

Egyházmegyei Hittanos Olimpia Labdarúgás V. hely, 

Labdarúgás 7-8. évf. III. Kapitánylabda 5-6 I.hely, 

Kapitánylabda 7-8. I.hely. Asztalitenisz: Samu Fruzsina, 

Halmágyi Endre, Sánta Máté I. Buknicz Kata II. 

Sakk: Bánóczki Bence II.  

Körzeti eredmények  

Körzeti Atlétika Diákolimpia I.korcsoport fiúk csapata: 1. 

hely, I korcsoport lány csapat 3. hely, II. korcsoport fiúk: 3. 

hely, II. korcsoport lányok 2.hely, III. korcsoport fiúk. 2. 

hely 

Körzeti Asztalitenisz Diákolimpia csapat 3.hely: Halmágyi 

Endre, Reznák Zsolt, Sánta Máté 

Városi eredmények  

Szüreti futóverseny Nagy-Kálozi Máté 8.a – 2. hely, 

Szilády Streetball Gála 1. hely (Hintersehr Ádám, Tolnai 

Ferenc, Nagy-Kálozi Márk, Nagy Kristóf)  

Várhegyi József Asztalitenisz Verseny Hintersehr Emma 

8.c – 1.hely 
 

Templomi szolgálatért dicséretben részesülő tanulók:  

Kovács Ákos Örs 3.b, Kaszap Imre Bence 3.b, Garas Viktor 

3.b, Dózsa Botond 4.b, Lázár Bálint 4.b, Rabi Zsombor 4.b, 

Madaras Ádám 5.a, Szemerédi Szandra 5.a, Bakó Bálint 

5.a, Lázár Marcell 6.b, Garas Balázs 8.d 
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A Föld világnapja 

A Föld világnapját április 22-én tartjuk minden évben. A 

Lomb utcai óvodában is felhívtuk a figyelmet a szűkebb 

környezetünk szépítésére, rendben tartására. Ezért intézmé-

nyünkben április 20-án, pénteken minden gyermek 1-2 tő 

virágpalántát hozott, amit saját kezével, ha kellett, felnőtt 

segítségével ültetett el. Ezeket a növényeket később ő gon-

dozza, öntözi, és figyelemmel kíséri fejlődésüket, növekedé-

süket. Így gyűjthetnek a gyermekek tapasztalatot a növények 

gondozásáról. Gyógynövénykertet is kialakítottunk, melyben 

sok gyógy- és fűszernövény kapott helyet. Az ide ültetett 

növények évelőek, így hosszú ideig ellátnak bennünket teafő-

zéshez szükséges illatos alapanyaggal. 

Stefkóné Csóti Erzsébet 

Madarak és fák napja 

Rendkívüli nap volt ez a gyerekek számára. A Csetényi 

Parkba utaztunk a helyi járatos busszal. Kiérkezve egy kelle-

mes piknik keretében elfogyasztottuk a tízórainkat. Utána 

birtokba vettük a parkot. 

Figyeltük a növényeket, állatokat. Láttunk szürke gémet, 

vadkacsát és vízi bivalyokat. Érdekességképpen a fákról 

kéreglenyomatokat készítettünk, és megtanultuk, hogyan 

lehet a csalánt úgy megfogni és megenni, hogy ne csípjen 

meg.

 

Élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva érkeztünk 

vissza az óvodába.  Cseresnyés Anett 
 

Anyák napja 

Idén májusban már az új tornateremben rendezhettük meg 

az ünnepségeinket. A kiscsoportosok és a középső csoporto-

sok anyák napi és egyben évzáró, míg a nagycsoportosok 

külön anyák napi műsorral kedveskedtek szeretteiknek. A 

gyerekek sok szép köszöntő verssel, mondókával, dalosjáté-

kokkal, mesedramatizálásokkal készültek. Emellett - óvodánk 

egyházi szellemisége jegyében - imádságok és dicsőítő éne-

kek is színesítették az előadásokat. Nagy örömünkre sok 

vendéget köszönthettünk ezeken az alkalmakon.  

Isten áldjon minden édesanyát, nagymamát és a családokat! 

Szigeti-Papné Dobó Mária és Sáli Leventéné 

Évzáró, ballagás az óvodában 

Hagyományainkhoz híven június elsején óvodánk virág-

díszbe öltözött. A ballagó nagycsoportosok délelőtt elbúcsúz-

tak társaiktól, az óvó néniktől, dajkáktól, a konyhán dolgozó 

szakácsoktól. 

Délután a szülők és a kedves meghívott vendégek örömé-

re bemutatták a gyerekek évzáró műsorukat, egy hagyo-

mányőrző lakodalmas játékot, amelyet népviseletbe öltözve 

játszottak el. 

Míg a gyerekek a népviseletet ünnepi ruhára cserélték, 

addig a vendégek egy diavetítés során átélhették a beszokta-

tástól eltelt három-négy év óvodai emlékét, rácsodálkoztak az 

iskolába indulók cseperedésére. 

Ezután a búcsú versei, dalai szárnyaltak új tornatermünk-

ben, könnyet csalva ezzel a vendégek, óvodapedagógusok, 

dajkák szemébe. Mindig öröm, ha magabiztos, ügyes gyere-

keket indíthatunk az iskolába, de minden esetben elvisznek 

egy darabot a felkészítők szívéből. 

Ábrahámné Tallér Erzsébet 
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A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja. Felelős kiadó: Dózsáné Mohos Mónika igazgató 

Szerkesztette a tanulók munkái alapján: Balogné Faddi Helga  Szövegszerkesztés: Varga István 
6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.  Telefon/fax:06-77/421-016 

E-mail: katiskola@gmail.com Web: www.sztjozsef-sulinet.hu 

Nyomdai munka: 

Generál Nyomda Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H 
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