
Ha Krisztus örökösei akarunk lenni, akkor váltsuk valóra végrendeletének minden óhaját. 

 A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja 2018. március XVIII. évf. 2. szám 

A szenvedés, amely üdvösséget szerzett 

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt, ami jó alkalmat kínált a 

keresztények számára, hogy felkészüljenek a húsvéti öröm befogadására. 

Iskolánk tanulói is kihasználták ezt az időszakot a lelki elmélyülésre, 

töltekezésre. A nagyböjt első napját szentmisével szenteltük meg, a 

jelenlévők ekkor részesülhettek a hamvazószerdához kapcsolódó 

hamvazásban. A gyermekek a szentbeszédbe bekapcsolódva kifejtették, 

hogy milyen lemondásokkal kerülhetnek közelebb Istenhez.  

Ennek az időszaknak sajátos, elmélkedő imádsága a keresztútjárás. 

Intézményünkben már hagyomány, hogy a természetben és a 

templomban egyaránt végigjárjuk azt a krisztusi utat, amely oly sok 

szenvedés árán végül dicsőséget és üdvösséget szerzett. Iskolánk 

pedagógusai március 2-án végezték a keresztutat az alsóvárosi templomban. Március 19-én, iskolánk védőszentjének napján, 

Szent József-napon pedig a tanulóknak szerveztünk „buckás” keresztutat. Régebben a városhoz közeli Sóstói Parkerdőben, az 

utóbbi években a pirtói vagy a rekettyei buckák között végeztük el ezt az imádságot, sajnos az idén a korántsem tavaszi, havas 

időjárás miatt a templomban tudták elvégezni a gyermekek az ájtatosságot. A fiataloknak újdonság volt, hogy nem egy 

teológus vagy neves lelki író szavaival imádkoztak, hanem egy ifjúsági közösség által írt keresztúti szöveggel elmélkedtek az  

egyes állomások, stációk előtt. Visszajelzéseik szerint sokkal közelebbinek, szívből jövőnek érezték ezeket az egyszerű, de 

ugyanakkor mély gondolatokat. A nap folytatásaként a kisebbek a passió jelenetéhez fűződő rajzokat készítettek, a nagyobbak 

pedig saját keresztúti szöveg írásába kezdtek. 

Krisztus golgotai útja, a nagypénteki események felhívták a keresztút végzőinek figyelmét a szenvedésre, de egyben a 

harmadik nap nagy misztériumára, a feltámadásra is. Húsvétkor emlékezzünk arra, hogy a földi életünk után számunkra is lesz 

harmadik nap!  Csorba Dávid iskolalelkész 

Jubileumi szentmise 
Iskolánk tanulói és tanárai március 18-án 16 órakor érseki szentmisén vettek részt. 

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita szentmisét mutatott be a Szent József Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda tanárainak, tanulóinak és szüleinek az iskola 20 éves fennállásának alkalmából. 

Ez az esemény a jubileumi évben tartott ünnepségsorozat lezárása. A szentmisén köszönetet és hálát adtunk Istennek és 

névadónknak, Szent Józsefnek az elmúlt 20 évért. 

Érsek atya a szentbeszédében kihangsúlyozta, hogy Szent József nemcsak névadónk, hanem példaképe is mindenkinek. 

Ugyanígy egy édesapa szerepe is nagyon fontos a saját családja életében, hiszen ő a példakép a gyermekei számára. Mint 

ahogyan Szent József nevelője volt Jézusnak, ugyanúgy az iskola is neveli a diákjait, és mutatja nekik a helyes utat. 

Hálát adtunk és köszönetet mondtunk a tanárokért, diákokért, szüleikért. Köszönet a fenntartónak a kapott lelki és anyagi 

segítségért, és mindenkinek, aki az elmúlt 2 évtizedben valamiképpen hozzájárult az iskola sikereihez. 

Egyben kérés is, hogy a jövőben mindenkinek legyen ereje és kitartása a hit átadására, hívő emberek nevelésére Szent 

József példája szerint. 

 

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

(Assisi Szent Ferenc) 
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Nyelvtanos sikerek 

A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen részt vevő harminc tanuló dolgozata közül a megadott feltéte-

lek alapján Bakó Bálint 5. a osztályos tanuló munkáját küldhettük el a megyei döntőt szervező iskolába felül-

javításra. Sajnos ott néhány pontot veszítve már nem hívták be a megyei döntőbe. 

Bálint azonban nem adta fel! A Bendegúz Akadémia anyanyelvi versenyén indult. Az 1. forduló feladatlap-

ját olyan sikeresen oldotta meg, hogy behívták a Kecskeméten március 23-án tartandó megyei döntőbe.  

 

Szép magyar beszéd verseny 

2018. január 8-án délután versenyre gyűltek össze az irodalmat, anyanyel-

vet szerető, szépen, emberül beszélő diákok iskolánk könyvtárában. A szép 

magyar beszéd ünnepe volt ez. Két korosztályban mérték össze tudásukat a 

versenyzők. Az 1. fordulóban a maguk által választott, a 2. fordulóban a hely-

színen kapott XX-XXI. századi, magyar, irodalmi vagy igényes köznyelven 

megírt művet kellett előadniuk. 20-25 sor felolvasásával bizonyíthatták mind-

két alkalommal, hogy az előzetesen megadott szempontok szerint – szöveghű-

ség, szövegértés, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természe-

tes beszéd – bíráló zsűrinek rátermettségüket, előadói készségüket. 

Nagy örömünkre – bár a feladat nem volt könnyű – az utóbbi évek legnépe-

sebb mezőnye gyűlt össze. Jó hangulatú, mindannyiunkat sok értékes gondolat-

tal gazdagító, emlékezetes délután volt! 

A két korosztály legszebben beszélő tanulóinak bizonyultak: 

5-6. évf. 

I. Madaras Ádám 5.a 

II. Németh-Buhin Beatrix 6.b 

III. Sümegi Bence  5.c 

7-8. évf. 

I. Cornea Flóra  7.c 

II. Dóczi Viktória  7.a 

III. Hegyi Szidónia  7.c 

A két első helyezett képviselte iskolánkat 2018. január 25-én a Bibó István Gimnáziumban rendezett területi fordulón, ahol 

Madaras Ádám az 5-6. évfolyamosok között a III. helyet szerezte meg. 

 

Szavalóverseny németeseknek 

Január utolsó napján rendeztük meg a német vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóját. A versenyre 30 tanuló jelent-

kezett, akik mind szép és szórakoztató előadásokkal örvendeztették meg a zsűri tagjait. 

Idegen nyelven verset mondani nehezebb feladat, hiszen elsőként a fordítással kell megbirkózni. Csak ezután következik a 

memorizálás és az előadásmód alakítása. Dicséret illeti őket, hogy vállalkoztak a megméretésre.  

A zsűrizésre a soltvadkerti és bócsai általános iskola németnyelv-tanárait hívtuk meg: Eilerné Hollós Ildikót és Szlobodáné 

Rakonczay Tündét. A zsűri négy kategóriában díjazta a résztvevőket. 

Eredmények: 

1-2. osztály 1. hely: Krepsz Leonóra 

3-4. osztály 1. hely: Szélpál Ádám, 2. hely: Baumgartner Lili, 3. hely: Nagy Bianka Luca 

5-6. osztály 1. hely: Zámbó Zétény, 2. hely: Véé Péter, 3. hely: Berrettoni Gigliola 

7-8. osztály 1. hely: Agócs Evelin 

Különdíjat kaptak: Vajjon Kolos 2. osztályos és Gerendás Dorina 7. osztályos tanulók. A versenyen első helyezést elért di-

ákok márciusban a megyei szavalóversenyen képviselik iskolánkat. 

Gratulálunk az eredményekhez! 

 

 



HARSONA 

A legfájdalmasabb dolog elkésni a szeretettel. 

3 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

2018. február 16-án rendezték meg a XXVIII. Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. 

A Szent József Katolikus Általános Iskola ebben a tanévben 24 diákot nevezett. A gyerekek komolyan 

és lelkesen készültek a tesztverseny megírására. Sümegi Bence (5.c ) megyei 2., azaz ezüstérmes helye-

zésével kvalifikálta magát az országos döntőbe. 

Madaras Ádám (5.a) 24., Révész Péter (3.b) 26. , Halász Balázs (4.c)  37. helyezést ért el a megyei for-

dulóban. 

További matekos sikereink: Biró Áron 8. osztályos tanulónk 3. helyen végzett a MA-TEKO-LÓ verse-

nyen. Sümegi Bence (5.c)  a Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen 8. helyen, a Bátaszéki Matemati-

kaverseny országos döntőjében pedig a 17. helyen végzett. Révész Péter 3. osztályos diákunk bekerült az 

Orchidea Matematikaverseny országos döntőjébe, melyre áprilisban kerül sor Budapesten. 

Minden induló és eredményesen szereplő diákunknak szívből gratulálunk! 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa, Birkás Éva 

Ha az ünnep elérkezik 
Márai Sándor Füveskönyvében ezt olvassuk: 

„Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj 

egészen!" Egészen ünnepelni akkor tudunk, ami-

kor fiatalok és idősek, kicsinyek és nagyok 

együtt emlékezünk 1848. március 15-ére. 1860 

óta gondolunk nemzeti ünnepként a forradalom 

eseményeire. Megváltoznak érzéseink, mihelyt e 

nap felé közeledünk. Vannak az életnek emléke-

zetesen szép és fájdalmas pillanatai, amikor 

megáll az idő körülöttünk, megszűnik a külvilág 

is. Elmerülünk a lélek mélységeiben. Kegyelmi 

pillanat ez, melyben összeér az Ég a földdel.  

Minden nemzetnek, minden generációnak tisztában kell lennie saját történelmével, hogy a jelen eseményei között eliga-

zodhasson, hogy biztonságban élhessen és tervezhesse hazája, szülőföldje jövőjét. 

Manapság, amikor nem az előjogokról való lemondás, hanem a minél ha-

marabbi és a másokat nem tisztelő érvényesülés és törtetés számítanak társa-

dalmi mércének, elképzelni is nehéz, hogy az emberek együtt osztoztak az 

éhezésben és nélkülözésben a haza iránti kötelesség jegyében. 

2018. március 14-én iskolai ünnepség keretében, költőinket idézve elme-

rengtünk a múlton.  

Köszönöm a műsor minden szereplőjének, hogy méltóképpen emlékezhet-

tünk meg nemzeti ünnepünkről. 

Granyák Pál 

Próbatétel Meseországban 

Cornea Flóra 7.c osztályos tanulónk képviselte városunkat Kecskeméten a megyei könyvtárban 

megrendezett mesemondó versenyen. Ez már a harmadik próbatétel volt, az elsőből és másodikból ő ke-

rült ki győztesen.  

27 gyönyörűen mesélő diák mérte össze tudását, hogy a királyi pár méltó udvartartásának tagja le-

hessen. A rest menyecskét csodálatos átéléssel, vidáman, a közönséget magával ragadva elevenítette fel.  

A nagy próbatétel végén Flóra elnyerte a királynő udvarhölgye rangot. Nagyon boldogan, élmé-

nyekkel gazdagodva, oklevéllel és könyvjutalommal jött haza a nap végén. 

Szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

 

A magyar kultúra napja 

Iskolánkban január 22-én a 3. évfolyam szereplésével megtartottuk a magyar 

kultúra napjára emlékező műsorunkat. 

Szereplőink megemlékeztek Kölcsey Ferencről, Erkel Ferencről, és a Him-

nuszt teljes terjedelmében elszavalták. Szép gondolatokat tolmácsoltak Illyés 

Gyulától és Wass Alberttől is. A műsort citeraelőadás és az énekkarosok színesí-

tették. Annak reményében zártuk a programot, hogy az elhangzott gondolatokat 

nemcsak eszünkkel, szívünkkel is értjük, s e szép szavak eljutottak lélektől léle-

kig. 

Tormáné Török Szilvia, Végvári Judit 

„Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 

Oly hazáról álmodtam én hajdan, 

mely nem ismer se kardot, se vámot 

s, mint maga a lélek, oszthatatlan, 

Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat, 

mely nem szorul fegyverre, se vértre, 

mert nem holt rög, hanem élő lélek." 
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Alsó tagozatos farsang 

Az idei tanévben január 12-én került 

sor az alsó tagozatos gyerekek farsangi 

báljára. A jelmezbe öltözés mindig 

izgalomba hozza őket, már hetekkel 

előtte elkezdődik a tervezgetés. Sok 

ötletes jelmezt láthattunk, ami a szülők 

kreativitását dicsérte. A beöltözőket a 

szülői munkaközösség süteménnyel 

jutalmazta. A rendezvény fergeteges 

hangulatát nemcsak a jó zene, hanem a 

közös játékok és tánctanulás is biztosította. A bálon zsákbamacskát vásárolhattak a kicsik. A bele való sok szép tárgyat 

köszönjük a szülőknek! A zsákbamacska bevétele az Alsóvárosi Diáktársaságot gazdagította. Ebből a pénzből támogatjuk majd 

programjainkat, nyári táborainkat. 

Felsős farsang 

Idén hamar elérkezett a várva várt 

farsang. A felkészülési idő rövidsége 

ellenére nagy örömmel tapasztaltuk, 

hogy minden osztály képviseltette 

magát: kisebb műsorral készültek a 

gyerekek, melyet vagy az osztály 

minden tagja, vagy csak néhányan adtak 

elő.  A farsang témájának a ’60-as, ’70-

es és ’80-as éveket választották. A 

diákok nagy gonddal válogatták össze a 

jelmezeiket, és volt olyan osztály, amelyik nem csak tánccal, hanem komplett műsorral készült. Megható volt látni az 

igyekezetüket! A műsorszámokat tánc követte. Ha elfáradtak a nagy mulatságban, a büfé várta őket, amit a szülői 

munkaközösségünk üzemeltetett. Természetesen nem maradhatott el a tombolahúzás sem, mely várakozással és vidámsággal 

telt. Köszönjük a szülők, a diákönkormányzat, az osztályfőnökök és tanárok segítségét a program létrejöttében! 
 

Szavalóverseny 
2018. február 28-án nagyon jó 

hangulatú délutánt tölthettünk el az 

alsós versmondóinkkal iskolánk 

könyvtárában.  

Összesen 36 kisdiákunk mutat-

hatta meg tehetségét szavalóver-

senyünkön. Nagyon sok szép, 

humoros, vidám verset hallhattunk 

remek előadásokban. Minden kis 

előadónak köszönjük szorgalmas 

felkészülését és a meghitt hangu-

latot, amellyel elvarázsolták a hallgatóságot. 

A zsűri a következő döntést hozta: 1-2. évfolyamon I. Dobos Gréta 2.b, II. Kothencz Luca 1.a, III. Lasancz Levente 1.a. 

3-4. évfolyamon I. Bédi Anna Luca 4.c, II. Szlovák Dorina 3.a, III. Baumgartner Lili 4.b. Szívből gratulálunk nekik! 

Büszkék vagyunk rájuk! 
 

Alsós nyári tábor 

Bár messze még a nyár, az alsós tábor előkészületei már zajlanak. 

Az idei tanév végén nyári táborunk helyszíne Újtelek település lesz. A csendes kis falu Kalocsától 10 km-re, a Szelidi-tótól 

3 km-re található. A szálláshely négyágyas, saját fürdővel rendelkező szobákban biztosít kényelmes pihenést a táborlakók 

számára. 

Akik már táboroztak velünk, tudják, hogy felejthetetlen élmények várnak ránk és hogy milyen jó együtt tölteni ezt a pár 

napot. Amit nyújtani tudunk: barátok körében töltött napok, lelki programok, sportolási és strandolási lehetőségek, vetélkedők, 

kézműves-foglalkozások, számháború, éjszakai túra és sok-sok játék a szabadban. 

A 2018. június 24-től június 29-ig tartó tábor részvételi díja teljes ellátással, napi ötszöri étkezéssel, ágyneműhasználattal, 

strandbelépővel, kirándulással és minden programmal 25.000,- Ft. 

A jelentkezés a 3. b osztályban Tormáné Török Szilvia tanítónőnél 5000 Ft befizetésével történik. 

Váruk minden érdeklődő kisdiákot szeretettel! 

Tormáné Török Szilvia 
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Pályaorientációs nap 
Január 5-én pályaorientációs napot tartottunk intézményünk diákjainak. 

Több programlehetőséget kínáltunk nekik, így színesíthették ismereteiket arról, 

hogy milyen életpálya-lehetőségek állhatnak előttük. Ellátogatott hozzánk a 

Vári Szabó István Szakképző Iskolának számos diákja, pedagógusa. Több mint 

egy tucat szakmát mutattak be: szabó, bolti eladó, csizmadia, fazekas, kovács, 

villanyszerelő, festő, cukrász, pincér stb. Egy volt diákunk, Kovács Kristóf és 

csapattársa a BME Formula Racing Team versenyautóját hozták el megismer-

tetni diákjainkkal. Meséltek az egyetemről, tanulmányaikról és a munkájukról. 

Több évfolyamunk az egyik tanulónk édesanyjának munkáját is megismerhette, 

kipróbálhatta: láthatták, hogy milyen fontos munkát végeznek a nővérek. Ezen 

a napon fogadta növendékeinket a Thorma János Múzeum is, ahol bepillantást kaphattunk különböző mesterségek munkájába. 

Nagyon értékes napot tudhatunk magunk mögött. 

Pénzhét 

Az ez évi tanév rendjében meghirdetett témahetek közül iskolánk a gazda-

sági és pénzügyi ismereteket bemutató Pénzhét témához csatlakozott.  

A program célja, hogy már fiatal korban elültesse a pénzügyi és gazdasági 

tudatosság alapjait. Ennek keretében a központi téma a hitelek és a banki 

hitelezés folyamatának a megismerése volt. A felsős tanulók a témahét anya-

gát megkapták, és különböző mélységben szerezhettek belőle ismereteket a 

hitelekről. A feladatok közt voltak szövegalkotási és matematikai jellegűek is. 

Az alsósok papírperselyt készíthettek.  

A meghirdetett tevékenységek mellett több osztály technikaórán pénztár-

cát készített. A héten érdekes előadást is meghallgathattunk a helyi bankfiók 

igazgatójától a pénzekről, bankkártyákról és a számlanyitás rejtelmeiről, valamint a héten bemutatott új 1000 forintos bankje-

gyet is kézbe vehették az érdeklődők. A hetet pénzbemutatóval zártuk. Itt régi és ma is használatos magyar és külföldi pénzek-

ről beszélhettek a tanárok és diákok egyaránt.  

A 80-as évek sikerfilmjei 

Idei filmmaratonunk témája a 80-as évek filmjei voltak. Az előzetesen be-

adandó feladatok elkészítéséhez az Esőember, az Indul a bakterház és a Szel-

lemirtók című filmeket tekintették meg a gyerekek. A közös estén először 

Steven Spielberg alkotását, az E.T., a földönkívülit néztük meg. Ehhez  kap-

csolódtak az esemény tetőpontját jelentő feladatok: a verseny. Végül az Ami 

sok, az sokk című Tom Hanks-filmmel búcsúztunk e remek alkotásokban 

bővelkedő évtizedtől.  

Játsszunk iskolásat! 

Az idei tanévben is megszerveztük iskola-előkészítő foglalkozásokból álló programsorozatunkat. 

A leendő elsősöket januárban és februárban összesen hét alkalommal várták a tanító nénik. 

Az ovisok részt vehettek sportfoglalkozáson, mélyíthették matematikai ismereteiket, farsang témakörben a hagyománya-

inkról beszélgettünk.  

Természetismereti témában kísérletekkel varázsoltuk el a gyerekeket. 

Találkozásaink alkalmával mind a gyerekek, mind a szülők részére igyekeztünk tartalmas, szórakoztató időtöltést biztosíta-

ni. Volt tánc, móka, kacagás, komoly munka feladatlapokon. 

Bízunk benne, hogy akik a foglalkozásainkon részt vettek, a beiratkozás alkalmával is iskolánkat választják! 

Intézményünk beiskolázási körzete Kiskunhalas és vonzáskörzete. 

A beiratkozás időpontja: 2018. április 12-13. 
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Milliós sporteszközfejlesztés a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvodában 

Iskolánk részt vesz a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) klaszter 

programjában, amelynek célja a testnevelésórai és az azon kívüli mozgásos 

tevékenységek minőségének növelése. Országosan hat iskola csatlakozott a két évet 

felölelő projekthez, melynek első lépéseként január 18-án délelőtt ünnepélyes keretek 

között 1 millió forint értékben vehettünk át sporteszközöket, sportszereket. 

Használatukhoz szakmai segítséget is kapunk a program kitalálóitól. 

Az ünnepségen Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő köszöntötte a megjelent 

vendégeket, majd Paic Róbert, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai fejlesztője 

beszélt. Elmondta, hogy mennyire fontos a gyerekek mindennapjai során a 

testmozgás, melynek köszönhetően fejlődnek kognitív képességeik, ezáltal pedig 

tanulmányi eredményeik is javulhatnak.  

 A program kitalálója, Pigniczkyné Lugos Ilona adta át jelképesen az 1 millió 

forint értékű sportszereket, sporteszközöket Halmágyi Endrének, a Szent József-

iskola diákjának. 

Bányai Gábor, Kiskunhalas és körzete országgyűlési képviselője szerint az 

egészségmegőrzés egyik fő eleme a rendszeres testmozgás, amelyhez igyekszik a 

kormányzat mindent biztosítani. Farkas Dániel, Kiskunhalas alpolgármestere 

hozzátette: eddig is sokat áldoztak a sportinfrastruktúra fejlesztésére, ez a jövőben is 

folytatódni fog.  

Az ünnepélyes átadót követően az iskola tornatermében a diákjaink megmutatták testnevelőik irányítása mellett, hogy mire 

is jók ezek az új eszközök. 

A sportszerekből részesültek a Lomb utcai óvodánk gyermekei is, akik szintén részt vettek az ünnepélyes átadón. 

Sporteredmények 

Február 21-én és 23-án a Bácsalmási Antal Terematlétikai Emlékversenyen a 3. és az 5. 

évfolyam az 5., illetve 6. helyezést szerezte meg.  
Február 21-én a Kölyökatlétika versenyen a 2. évfolyam 14 tanulója vett részt Burányi 

Erikával és Kozarich Antalnéval. 

A III. korcsoportos kosárlabdázó fiúk a diákolimpián 4. helyen végeztek. Február 24-én 

rendezték a kosarasoknak a Kecske kupát. Itt a 3-4. évfolyamos csapat 2-ből 2 

mérkőzést nyert. 

A diákolimpia megyei úszóversenyén Véé Péter (5.b) 1. helyezést ért el, ezzel az országos döntőbe jutott. 

Taskovics Viktor (5.b) ifjú teniszezőnk az országos, illetve régiós versenyen is 1. helyezést ért el. 

 

 

Kiegészítő foglalkozások testnevelésórákon 
Iskolánk diákjai a testnevelésórák keretein belül ingyenes úszás- és néptáncoktatáson vesznek részt. Miért választottuk 

ezeket a mozgásformákat? 

A táncot azért, mert egyesíti a sport és a zene műveléséhez szükséges alapkészségeket. Pozitív hatást gyakorol a gyerekek 

testi, lelki, szellemi fejlődésére. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést fenntartsuk, 

elmélyítsük a tanulóinkban. Az úszás pedig azért kapott kiemelt szerepet, mert az egyik leghatékonyabb mozgásforma, a 

legtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg, az erőt, az állóképességet és a rugalmasságot is fejleszti. Ám nemcsak a test 

izomzatát dolgoztatja meg, hanem az egész szervezetre is jótékonyan hat. 

Az első félévben a harmadik és az ötödik, a második félévben pedig a második és hetedik évfolyam vesz részt uszodai 

foglalkozásokon. Az oktatást testnevelőink végzik. 

Mándity László táncpedagógus a másodikos és harmadikos diákjainknak tart órákat. 

Sportdzsembori 
Ezen a versenysorozaton mindig más helyszínen, más-más 

korosztálynak, különböző sportágakban rendeznek versenyt. November 

21-én a 2. osztályosok sorversenyét rendezték meg. A 2. a és b osztályból 

16 tanuló szereplésével az előkelő 3. helyezést értük el. A gyerekek 

nagyon szépen teljesítettek, gratulálunk nekik. 

Március 5-én iskolánk rendezte meg az 5. osztályos partizán kidobó 

versenyt. A város iskoláinak csapatait megelőzve első helyen végeztek 

tanulóink. 

Csapattagok: Biró Csongor, Nagy-Kálozi Márk, Rostás Dominik, 

Nagy Kristóf, Vida Zsolt, Locskai Gergő, Madaras Ádám, Malustyik 

Laura, Szeitz Gábor, Véé Péter, Varga Márk, Lengyel Domonkos 
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Újabb lehetőség, hogy segítsen! 

Szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy gyermeke testnevelésórán, tömegsport-foglalkozáson, edzésen jobb körülmények 

között, színvonalasabb sporteszközökkel sportolhasson? 

Ha igen, akkor kérjük, támogassa az alábbi egyesület működését jövedelemadója 1 %-ával: 

KISKUNHALASI KATOLIKUS ISKOLA DIÁK-SPORTEGYESÜLET  

A DSE adószáma: 18361630-1-03 

 Köszönettel: a DSE vezetősége 

Kedves Szülők! 

Arra kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek 

jövedelemadójuk 1%-át a 

TUDÁS ÉS REMÉNY  

ALAPÍTVÁNYNAK 

felajánlani, s ezzel támogatni iskolánkat, hogy gyermekeik 

még jobb körülmények között tanulhassanak. 

Adószámunk:  18352838-1-03 

Az eddig nyújtott segítségüket ezúton is köszönjük! 

 A kuratórium elnöke 

Kedves Szülők! 

Arra kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek 

jövedelemadójuk 1%-át az 

ALSÓVÁROSI  

DIÁKTÁRSASÁGNAK 

felajánlani, s ezzel támogatni a gyermekek 

színházlátogatásait, kulturális rendezvényeit, túrákat, 

vetélkedőket, versenyeket! 

Adószámunk:  190484 11-1-03 

Az eddig nyújtott segítségüket ezúton is köszönjük! 

Kedves Szülők! 

Arra kéjük 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 

Közlemények 

Köszönjük a kedves szülők támogatását, akik a 

2016. évi adójuk 1%-át az Alsóvárosi Diáktár-

saságnak adták. 

A 68.366 Ft-ot az év végi jutalomkirándulás 

finanszírozására fordítjuk. 

A TÉR Alapítvány a 2016. évi 1% 

adófelajánlás alapján 167 721 Ft támogatást 

kapott. Ezen összeget az elmúlt év során iskolánk 

új kerítésének elkészítéséhez nyújtott támogatásra 

fordította. Köszönjük szíves felajánlásaikat! Az 

idén is számítunk az önök támogatására. 

Adószámunk: 18352838-1-03 

Köszönettel: Váradiné Grósz Éva  

kuratóriumi elnök 

A Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-

sportegyesület 2017-ben 45.907 Ft-ban részesült 

az 1%-os adófelajánlásokból. Ezt az összeget 

sportszerek vásárlására fordítottuk. Ezúton 

köszönjük felajánlásukat, számítunk további 

szíves támogatásukra.  

Köszönettel: Kiss Péter elnök 

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményben 2017. évben az 

1 fő óvodás gyermekre jutó állami támogatás  

összege: 717.086 Ft 

1 fő tanulóra jutó állami támogatás összege: 761.009 Ft 
A normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés  

91 %-át fedezte. 

Kedves Szülők! 
Az idén is megrendezzük a mindig fergeteges hangulatban 

zajló 

szülők-nevelők bálját. 
A rendezvény időpontja: 2018. április 7. 19 óra, helyszíne: 

a Dékáni Sportcsarnok (volt ÁMK). 

A jó hangulatról Szalai Tibor "Szasza" gondoskodik, a finom 

falatokat Kovács Gyula varázsolja elénk. 

Belépőjegyek 4000 Ft-os áron korlátlan számban 

vásárolhatók iskolánk portáján. 

Örömmel fogadjuk tombola- és süteményfelajánlásaikat! 

Mindenkit nagy szeretettel várunk, bulizzunk ismét egy jót! 
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Óvodánk átadóünnepsége 

Óvodánk a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye jóvoltából 260 m
2
-rel bővült. Az átadóünnepségre nagyon sok, számunkra 

fontos ember elfogadta a meghívásunkat, az ünnepséget intézményünk pedagógus-énekkara nyitotta meg. A szalagátvágást 

követően intézményünk igazgatója, Dózsáné Mohos Mónika köszöntötte a vendégeket, majd az óvoda új szárnyának megszen-

telése következett.  

A középsős és nagycsoportos gyerekek közös énekkel örvendeztek, ezután a középsősök verse következett, majd az iskolai 

énektehetségek – akik közül sokan óvodánkba jártak – énekeltek egy gyönyörű tavaszi dalt. Legidősebb óvodásaink népvise-

letbe öltözve dalos játékcsokorral és verssel tették szebbé ezt az ünnepet. Ezután az óvodavezető köszöntője következett. El-

mondta, hogy a napokban az óvodásokkal egy fát ültettek el, hiszen ezt tették elődeink is 42 évvel ezelőtt. Elhelyezett egy 

időkapszulát az új épület falában, üzenve ezzel az utókornak. Majd a vendégek végignézhették az építkezés menetét az „első 

kapavágástól” a befejezésig. Óvodánk tehetséges énekeseinek dala következett, majd az óvónők adtak hálát egy énekkel. Az 

ünnepség zárásaként az intézmény dolgozói nagy szeretettel látták vendégül a meghívottakat, a szülőket és a gyermekeket.  

Ábrahámné Tallér Erzsébet 
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