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

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja

2019. április

XIX. évf. 2. szám

Találkozás Krisztussal az úton
Március 19-én Szent Józsefre, iskolánk névadójára emlékeztünk. A Szent nevelőapai küldetésének fontossága mellett a
keresztút kialakulásáról, annak fontosságáról elmélkedtünk, végül Aranyosi Ervin versével mondtunk köszönetet az
édesapáknak a reggeli áhítatunk során. A következő napirendi pontunk a hagyományosnak mondható buckás keresztút volt.
Egyes lelkes hívők már a korai századokban elzarándokoltak a Szentföldre, hogy végigjárhassák Krisztus szenvedésének
állomásait. Az ő beszámolóik után az itthon maradottak saját környezetükben elmélkedni kezdtek a keresztút eseményeiről, az
elítélésétől az eltemetéséig. Ezért kezdtek kálváriákat építeni és keresztutat járni.
A természet adta jó lehetőséget kihasználva mi magunk is elmélkedtünk, végigjártuk Krisztus megváltói útját, hogy
találkozzunk a Megváltóval, majd rövid időt szakítottunk a szabadban a test megerősítésére, felüdítésére. Pusztai
zarándoklásunkat, lelki napunkat imádsággal zártuk iskolánk udvarában.
Ezt a napot mindig örömmel idézzük föl, mert összeköti a mennyei és földi dimenziót. Megemlékezünk a Szent
Nevelőapáról, aki már a mennyben közbenjár értünk, valamint édesapáinkról, nevelőapukáinkról, akik kétkezi munkájukkal,
szavaikkal segítik földi boldogulásunkat.

Feltámadott!
„Örvendjetek, angyalok, Jézusunk feltámadott!” – ezzel az énekkel kezdjük
húsvéti szentmisénket. Valóban örvendetes dolog lehetett az Úrangyal számára,
hogy hírül adhatta a síró asszonyoknak a feltámadás dicsőségét. Ez a dicsőség, ez
az örömhír azonban minden embernek szól, hiszen minden egyes ember életére
hatással van. Mi is hasonlóképp részesülünk a feltámadás dicsőségében, ezt
örökségbe kaptuk a Mennyei Atyától Krisztus megváltói szeretete által.
„Kortársaimnak pedig azt ajánlom, gondolkodjanak el és próbálják elképzelni,
milyen lenne az a világ, amelyikben nem lett volna Krisztus” - kéri Heinrich Böll,
irodalmi Nobel-díjas. Én úgy gondolom, hogy nagyon elcsökevényesedett, teljesen
reményvesztett emberekkel lennénk körülvéve, ha nem öltött volna testet Krisztus,
nem jött volna el közénk, és nem váltott volna meg bennünket. A Mester
feltámadása annak a jele, hogy Isten minden korban részvéttel volt az emberiség
iránt. Az Isten Fia személyválogatás nélkül mindenkit megmentett, nem kérdezte
meg, hogy ki igényli a megváltást. De én eldönthetem, hogy elfogadom ezt az
ajándékot vagy visszautasítom.
Húsvét szent ünnepe emlékeztessen bennünket, hogy Isten legértékesebb ajándékát
kaptuk meg Krisztussal, a megváltást, és mi ehhez a Krisztushoz tartozunk.
A feltámadt Krisztus kegyelmében megélt, örömteljes húsvétot kívánok!
Csorba Dávid iskolalelkész
Kereszténységünk mércéje ne az egymáshoz, hanem a Krisztushoz való hasonlóság legyen!
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Apák napja
Szent József napján, az édesapák védőszentjének emléknapján az édesapákra is gondoltunk. Klaszteres diákok az intézményünk nevében egy
ceruzával köszöntötték a gyermeküket kísérő édesapákat, akik örömmel és
meglepve fogadták ajándékukat. A nap folyamán minden tanulónk képeslapot készített apukájának hálából.
"Egyetlen módon igazol az élet: az, kinek apja vagy, mind szeret téged.”
(Aranyosi Ervin)

1848. március 15.
Színdarabunkban megelevenítettük azokat az eseményeket, melyek a március 15-i forradalom és szabadságharc kitöréséhez
vezettek. Helyet kaptak benne kitalált alakok és a valóságban élt nagyjaink: politikusaink, irodalmáraink. A közönség láthatott
és hallhatott az előadásban verset, prózai szöveget, éneket, klasszikus és könnyűzenét, néptáncot. Városunk hivatalos megemlékezésén a darabban szereplő diákjaink produkciójukkal igazán méltóvá tették az ünnepséget, öregbítették iskolánk hírnevét.
Köszönjük a szereplők és a felkészítő, segítő tanárok elkötelezett és lelkes munkáját!

Az Univerzum házhoz jött!
Iskolánkba február 25-én a Patruscum Csillagászati Egyesület mozgó planetáriuma juttatta el a csillagászati ismeretterjesztés élményét. A színvonalas előadások kibővítették, színesebbé tették a tanórákon elsajátított ismereteket. A sötét kupolába varázsolt égbolt, a csodaszép vetített filmek
megmozgatták a gyerekek fantáziáját, és hatalmas élményt nyújtottak
azoknak, akik még nem jártak Planetáriumban. Kollégáink munkáját is
nagyban segítik az ilyen jellegű előadások. A bemutatók témái: Legyél te
is űrhajós, Utazás a Naprendszerben, A Földtől a Világegyetemig. A gyerekek már várják a folytatást!

Praktikák a boldogság felé
Boldogság. E szó hallatán mindenkinek megnyílik a szíve,
melegség tölti el. Magunknak kell tenni érte, hogy ez ne
csak vágyálom maradjon. A hogyanra február 27-én délután kaptunk sokrétű, bőséges választ Garas Eliza kolléganőnktől, mentálhigiénés szakembertől. Osztályfőnökként a
8.-os osztályában a boldogságórák keretében vitte közelebb
a témát diákjaihoz, akik számára hasznosak voltak ezek a
foglalkozások. A szülőknek és pedagógusoknak szóló remekül összefoglalt előadásában pedig az elméleten túl sok,
gyakorlatban is hasznosítható tanácsot kaptunk. Köszönjük
Elizának a tartalmas gondolatokat!
„ Köszönöm, amit látok: a teremtett világot, hogy még a
rossz sem céltalan; mindennek jelentése van.” (Vas István)
Az őszinteség szeretet és tapintat nélkül kevés jót eredményez.
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Versenyeredmények
Iskolánk tanárai kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséges tanulók fejlesztésére. A tehetséggondozás fontos színterei a tanulmányi versenyek. Az alábbi táblázatba foglalt városi, megyei, területi, országos versenyeredmények is igazolják, hogy diákjaink, pedagógusaink munkája eléri célját. Gratulálunk valamennyiüknek! Köszönjük, hogy nagyszerű teljesítményükkel öregbítik intézményünk hírnevét!

Bendegúz nyelvészverseny

5-6.-os korosztály: Madaras Ádám (6.a) 1. helyezett
7-8.-os korosztály: Dóczi Viktória (8.a) 2. helyezett – az országos döntőbe
került
A megyei döntőbe jutott Bakó Bálint (6.a)

Orchidea Pangea országos matematikaverseny

Révész Péter (4.b) 3076-ból 29. helyezett

A Mozaik matematikaversenyen országos
döntőbe jutottak
Bátaszéki országos matematikaverseny
Megyei Matematikaverseny
MA-TEKO-LÓ

Fehér Réka (4.b), Garas Koppány (4.b), Pap Csanád (4.b), Révész Péter
(4.b), Kádár Csenge (3.a)
Sümegi Bence (6.c) 22. helyezett
Révész Péter (4.b) 2. helyezett, Sümegi Bence (6.c) 8. helyezett
Simon Noémi (8.a) 1. helyezett Simon Szabolcs (8.a) 1. helyezett

Matekguru Csapatverseny

Herczeg Máté (4.b), Kovács Ákos (4.b), Révész Péter (4.b) és Pap Csanád
(4.b) megyei 1. helyezett, országos 14. helyezett

„Könyv-papír-olló” országos német nyelvi
verseny

A 3 fős csapat tagjai: Agócs Evelin (8.b), Nagy Bálint (7.b) és Zámbó Zétény (7.b) 1. helyezett

Dugonics András Kat. Matematikaverseny
Bendegúz Tudásbajnokság (matematika)

Az országos döntőbe jutott: Révész Péter (4.b)
Ricz Marcell (4.b) arany fokozatot kapott, a megyei döntőbe jutott

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Sümegi Bence (6.c) megyei 9. helyezett
Simon Noémi (8.a) megyei 16. helyezett

Szilády Áron Idegen Nyelvi Prezentációs Verseny német nyelv

Agócs Evelin (8.b) 1. helyezés

Espereskerületi hittanverseny

5-6.-os korcsoport csoportos: Madaras Ádám (6.a), Bakó Bálint (6.a),
Lukács Máté (6.a) 3. helyezett
5-6. korcsoport egyéni: Szemerédi Szandra (6.a) 3. helyezett

Hagyományos megyei német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny

Schettrer Martin (2.b), Dózsa Luca (4.b), Agócs Evelin (8.b)

„Szép magyar beszéd” verseny területi forduló

Tévedéseinkből csak az alázat tud kivezetni minket.
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Alsó tagozatos farsang
Az idei tanévben február 15-én került
sor az alsó tagozatos gyerekek
farsangi báljára. A jelmezbe öltözés
mindig izgalomba hozza őket, már
hetekkel
előtte
elkezdődik
a
tervezgetés.
A
programot
a
színvonalas osztálytáncokkal kezdtük.
A gyerekek szép ruhákban fergeteges
hangulatot teremtettek jól begyakorolt
táncaikkal.
Az egyéni jelmezesek felvonulásán
több mint száz apróság vett részt. Sok
ötletes jelmezt láthattunk, ami a szülők kreativitását dicsérte. Az estébe nyúló programon természetesen a tánc és a büfé sem
hiányzott. A bálon zsákbamacskát vásárolhattak a kicsik. A belevaló sok szép tárgyat köszönjük a szülőknek! A zsákbamacska
bevétele az Alsóvárosi Diáktársaságot gazdagította. Ebből a pénzből is támogatjuk majd programjainkat, nyári táborainkat.

Alsós szavalóverseny
Március 6-án került megrendezésre iskolánkban az alsós szavalóverseny, melyen 32
kisdiák örvendeztette meg szebbnél szebb verseivel a zsűri tagjait és a közönséget. A
kisgyermekek leginkább kortárs költők verseit adták elő, de helyet kapott néhány
klasszikus költő műve is. A színes palettából nehéz volt kiválasztani azt a két helyezettet,
akik képviselni fogják intézményünket a területi fordulón.
Az l. helyet Schettrer Martin 2.b, a ll. helyet Szlovák Dorina 4.a, a különdíjat Nagy
Szépa 3.a osztályos tanulók kapták.
Köszönjük az összes tanuló szép szereplését is, illetve az őket felkészítő tanítók és
szülők segítségét.
Nagy örömünkre Szlovák Dorina a városi versenyen elért első helyezésével képviseli
iskolánkat a megyei fordulón. Sok sikert kívánunk neki!

Felsős szavalóverseny
Március 5-én került megrendezésre felső tagozatosaink szavalóversenye
iskolánk könyvtárában. Verseket hallgattunk álmélkodva, örömmel, vidáman
vagy együttérzően. Petőfi Sándor, Arany János, Kosztolányi Dezső, József
Attila gondolatai szólaltak meg, de kortárs költőink világából is kaptunk
ízelítőt.
Balog Lajos tanár úr, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium pedagógusa, Füzér Anita és Makai Imre, iskolánk tanárai
vállalták magukra a feladatot, hogy kiválasszák azokat az előadókat, akik
iskolánkat képviselik a területi fordulón. A zsűri döntése: I. Szeitz Gábor
Ádám, II. Dóczi Viktória, különdíjas: Baumgartner Lili.
Minden versmondónak gratulálunk a szép szerepléshez.

Szülők-nevelők bálja
Iskolánkban az idén február 23-án került megrendezésre a szülőknevelők bálja. Számunkra ez mindig kiemelt esemény, hisz
lehetőséget ad a kapcsolatok elmélyítésére a gyerekek nevelésében
legfontosabb szerepeket betöltő felnőttek között.
Sokan érezhettünk nosztalgiát, hisz sok év után újra az iskola
adott otthont a rendezvénynek.
A műsort most először a szülőkből és a kollégákból alakult
társulat adta. A Piroska és a farkas című mese adaptációjával
szórakoztatták a közönséget.
A bőséges és változatos étkeket kínáló vacsora mindenkinek az ízlését kielégíthette. A talpalávalót a Welcome zenekar
szolgáltatta. Színvonalas, jó hangulatú előadásuk táncra csábította a mulatni vágyó vendégeket.
Sok tombolatárgy gyűlt össze a felajánlásoknak köszönhetően. Az értékes fődíjak nagy örömet szereztek a szerencsés
nyerteseknek.
Köszönetet mondunk az iskola támogatói partnereinek, a szülőknek, vállalkozóknak, és minden dolgos kezű segítőnek, akik
hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez.
A bál bevételét idén az udvari játszótér bővítésére szeretnénk fordítani.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, s meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
(Böjte Csaba)
A legcélravezetőbb életforma a kölcsönös szeretet.
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A diákönkormányzat programjai
A második félév eddigi részében is adódott bőven dolgunk nekünk, „dökösöknek”. Elsőként a felsős farsang szervezési feladatait vállaltuk magunkra és láttuk el. A klasztercsoporttal közösen betanultunk egy flashmob táncot, amit nagy sikerrel
adtunk elő a bálon. Erre az alkalomra az osztályok is készültek tánccal, műsorral. A közönség szerint a legsikeresebb produkció a 8.c osztály műsora volt. Jutalmul egy bowlingozáson vehettek részt az AD jóvoltából.
Március elején 10 fővel részt vettünk a Városi Diákfórumon. Itt volt lehetőségünk bemutatkozni, tevékenységeinket megismertetni a város oktatási intézményeinek diákönkormányzataival. Közösen kidolgoztunk egy témát műhelymunkaként, amiből sokat tanultunk és a jövőben felhasználhatunk tevékenységeink során.
Szent József-napon csatlakoztunk a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért országos programba. Osztályonként
egy-egy utcát tisztítottunk meg a szeméttől iskolánk környékén. A víz világnapjára egy figyelemfelkeltő programmal készültünk a klaszter önkéntes csoporttal közösen. Nagyon sok jó feladattal leptük meg diáktársainkat: reggel kékbe öltözve táncoltunk a vízért, a szünetekben vízhez kapcsolódó sportos megméretéseken vehettek részt a felső tagozatosok. A délután folyamán pedig játékos-beszélgetős előadásokat tartottunk az alsó tagozatosoknak arról, hogy milyen fontos a víz az életünkben és
hogy mennyire tragikusan pazaroljuk ahelyett, hogy spórolnánk vele. Ezen a napon minden tanuló és pedagógus átvehetett egy
üveg vizet az elegendő folyadékfogyasztás jegyében. Ehhez kapcsolódik versenyfelhívásunk is.
Hulladékból termék!
Készítsetek különféle dísz- és használati tárgyakat a vizes palackokból, amelyet kaptatok! A legkülönlegesebb dolgot elkészítő osztályt egy közös bowlingozással jutalmazzuk. Az elkészült tárgyakból a Föld napjához kapcsolódóan április 25-én
kiállítást szervezünk az aulában. Az elkészült munkákat április 12-ig várjuk.
Kothencz Dorisz 8.a, Reznák Zsolt 8.c

Nyelvtanulás külföldön
Iskolánk sikeresen pályázott németországi nyelvi tábor megvalósítására. Olyan felső tagozatos tanulók vehetnek részt a programon, akik szívesen töltenének egy hetet tanítási időben Passau és környékén nyelvtanulás céljából.
Időpontja: 2019. október 5-11. Délelőtt anyanyelvi tanárokkal csoportokban nyelvóráik lesznek, majd délutáni kirándulások
keretében a környékbeli nevezetességeket látogatják meg. A pályázati támogatás nagyban hozzájárul a költségek csökkentéséhez. Az utazás busszal történik, a kísérő pedagógusok iskolánk némettanárai.

Alsós tábor Újteleken
Az idei tanév végén sem maradnak az alsós diákok tábor nélkül. A februárban elkezdett szervezési munkálatok, az összeszokott pedagógusok, a helyszín egy vidám hangulatú, változatos programokat biztosító tábor ígéretével kecsegtet.
A szülők és a gyerekek részéről jelentkező igénynek köszönhetően a férőhelyek két hét alatt beteltek. Közel 40 kisdiákkal
vágunk neki az egyhetes kalandnak.
A táborhely remek lehetőséget nyújt sportolásra, kirándulásra, kézműveskedésre, a Szelidi-tó közelsége pedig a strandolásra. A
színes programok még az esetleges honvágyról is elterelik a figyelmet.
Tudjuk, hogy sok szülőt saját tábori emlékei indítanak arra, hogy gyermekével is megismertesse ezt az élményt. Köszönjük a
bizalmat!
Buzgónak kell lennünk a jótettekben, különben hamar a múlté lesz a jóságunk.
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Sport
A diákolimpia mezei futóversenyének körzeti fordulóján nagyon sikeresen szerepeltek tanulóink.
Eredmények:
I. korcsoportos lányok csapatban: 1. hely (Lengyel Janka, Brunner Dorka, Kádár Lili, Gillich Bori, Malustyik Elvira, Petrovics
Zsófia)
I. korcsoportos fiúk csapatban: 3. hely (Flaisz Kornél, Szegedi István, Tóth Milán, Schettrer
Martin), Tóth Milán egyéniben 4. hely
II. korcsoportos lányok csapatban: 2. hely (Fehér Réka, Dobos Hanna, Kocsis Rita, Elő Nóra)
II. korcsoportos fiúk csapatban: 3. hely (Nagy Máté, Kaszap Bence, Pap Csongor, Herczeg Máté,
Kothencz Bence)
II. korcsoportos fiú: Kaszap Bence egyéniben 1. hely
III. korcsoportos lányok csapatban: 3. hely (Berettoni Gigliola, Csontos Florentina, Bánóczki
Bianka, Kocsis Ivett)
III. korcsoportos fiú: Nagy Antal egyéniben 3. hely
IV. korcsoportos fiú: Reznák Zsolt egyéniben 1. hely
A diákolimpia megyei fordulója:
Kaszap Bence 4.b osztályos tanulónk 1. helyen ért célba a mezei futáson. Április 10-én az
országos versenyen képviseli iskolánkat.
Gratulálunk mindenkinek a szép eredményekhez!
A diákolimpia megyei úszóversenyének döntője: Véé Péter 6.b osztályos tanuló 100 m-es
hátúszásban az 1. helyen csapott célba. Ezzel kivívta a jogot az országos döntőn való részvételre.

A 3. Kerekasztal összejövetelen február 28-án az IKT-tagok, illetve a
Diák Önkéntes Csoport képviselője beszámoltak az aktuális feladatokról
és eredményekről, a projekt eddigi eredményeiről.
Két újabb
együttműködési megállapodás jött létre tanulóink egészséges életmódra
nevelése és sportolási lehetőségeinek bővítése céljából.
A közös
munkához újólag csatlakozók a Kiskunhalasi Atlétikai Klub és a
Martonosi Pál Városi Könyvtár.

ifj. Várhegyi József asztalitenisz emlékverseny
2019. február 16-án 42. alkalommal rendeztük meg e nagy hagyománnyal rendelkező versenyt. Idén kissé megújult a
rendezvény, ami két irányba való nyitást jelentett. Nemcsak a kiskunhalasi iskolákból hívtuk meg az érdeklődő sportolókat,
hanem az egyházmegye két intézményébe is elküldtük a versenykiírást. Így érkeztek tanulók a II. János Pál Katolikus
Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményéből, valamint a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskolából is.
A megújulást még az jelentette, hogy meghívtuk az asztaliteniszezni tudó szülőket egy családi páros „csatára”. A családi
páros egy szülőből és gyermekéből állt, s megmérkőzhettek egy másik családi párossal. Minden résztvevő emléklapot és egy,
az eseményre készült kitűzőt kapott ajándékul. Remek volt a hangulat, mindenki felszabadultan sportolt és jól érezte magát.
Az emlékversenyen iskolánk versenyzői közül az alábbiak értek el dobogós helyezést:
I-II. kcs. fiú: 2. Nagy Máté, 3. Földvárszki Viktor
III. kcs. fiú: 4. Madaras Ádám
III. kcs. lány: 1. Samu Fruzsina, 2. Martin Viktória, 4. Pátyerkó Anikó
IV. kcs. fiú: 3. Halmágyi Endre, 4. Sánta Máté
IV. kcs. lány: 1. Buknicz Kata, 2. Agócs Evelin, 3. Kiss Anna Szirom

Kifogásainkban benne van minden lényeges jellemvonásunk.
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Digitális témahét 2019. április 8-12.
A tanévre meghirdetett tematikus témahetek közül ebben az évben a digitális témahéthez
csatlakozott iskolánk. „A digitális témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának
népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a
digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő
pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket
technológiával támogatott tanulás során.”
A meghirdetett témák közül a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése, a gyermekvédelem, a médiatudatosság szerepelt kitüntetett helyen iskolánkban.
A témahét megvalósított programjai:
Digitális eszközök, oktatást támogató programok a tanítási órán címmel tanári beszélgetés, belső
tudásmegosztás.
Az iskola robotika szakköröseinek és a 7.b osztálynak a közös projektjében a gravitációs gyorsulás helyi értékét mérték meg a
tanulók. Iskolánk ezt a projektet a digitális témahét pályázatára is benyújtotta.
A témahét fő előadását Pólus Enikő tartotta Az internet előnyei és hátrányai – tudatos médiafogyasztás címmel. Az előadáson
bemutatott témakört a bűnmegelőzés oldaláról Farkasné Wodring Zsuzsanna c. rendőr őrnagy tájékoztató beszélgetése folytatta
a felső tagozatos osztályokkal. Az előadásának témája az infokommunikációs eszközök biztonságos használata volt. Mindkét
előadásban nagyon tanulságos és megfontolandó magatartás- és hasznostevékenység-mintákat ismerhettünk meg.

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!
Szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekük 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

Közlemények
Köszönjük a kedves szülők támogatását, akik a 2017. évi adójuk 1%-át az Alsóvárosi Diáktáraságnak adták.
A 74870 Ft-ot az év végi jutalomkirándulás finanszírozására fordítjuk.
Boldogné Jenei Andrea
A TÉR Alapítvány a 2017. évi 1% adófelajánlás alapján 95384 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 2018. évben 55 766 Ft-ban részesült az 1%-os adófelajánlásokból.
Ezt az összeget sportszerek vásárlására és az Ifj. Várhegyi József Asztalitenisz Emlékverseny lebonyolítására fordítottuk.
Ezúton köszönjük felajánlásukat, számítunk további szíves támogatásukra.
Tisztelettel az egyesület nevében: Kiss Péter elnök

Közlemény
A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményben 2018. évben az
1 fő óvodás gyermekre jutó állami támogatás összege: 756.779 Ft
1 fő tanulóra jutó állami támogatás összege: 782.488 Ft
A normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 90 %-át fedezte.
Aki önzetlenül szeret, az megjavul.
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Lélekmozgató program a Magyar Parasport
Napja alkalmából
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának javaslatára óvodánk örömmel csatlakozott e nemes kez-

Happy-héthez, így a víz fogyasztásának népszerűsítésén volt
a hangsúly a hét folyamán. Örömmel láttuk, hogy a legnépszerűbbek éppen a vízi bár és a vízi zsaru programok voltak.
A vízi bárban önmaguknak választhattak a gyerekek gyümölcsöket, amit tiszta vízbe keverve fogyasztottak, így még
olyan gyümölcsöt is megkóstoltak (pl. grapefruit), amit még
sose próbáltak. De népszerű volt a vizespalacktartó verseny,
illetve a mentőmellény-kísérlet is. Nagyon látványos volt a
kicsiknél az ételfestéket felszívó virág és a jávalámpakísérletek is. Gyönyörű alkotások: halacskák, felhőcskék és
akváriumok is készültek. Ismét egy tartalmas, hasznos és
vidám hetet töltöttünk együtt.
Gönczöl Beáta

Balázs-áldás és hamvazkodás

deményezéshez. Az óvodapedagógusok ötletei alapján teljesen szabadon volt kialakítható a programmenet. Mindannyian
szívesen használtuk fel Bartos Erika Őrangyal című mesekönyvét, melyet erre az alkalomra javasoltak. A mesék a
különleges igényű gyerekek mindennapjairól szólnak, az ő
útjukon keresztül pedig az elfogadásról, az együttélésről.
A minden korosztályt megragadó, megérintő tartalmú érzékszervi, egyéb érzékenyítő játékok és beszélgetések által a
gyermekeink sok szép, örömteli pillanatot élhettek meg.
Nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy városunk szájjal festő alkotóművésze, Kovács-Ábrahám Krisztina elfogadta meghívásunkat, és egy családias, meghitt hangulatú délelőttöt tölthettünk el vele és férjével. Gyönyörű festménykiállítását mindannyian testközelből csodálhattuk meg. Istennek
legyen hála mindenért!
Sáli Leventéné

Víz projekt
2019. március 22-e a víz világnapja. Óvodánk apraja-nagyja
egész héten vízzel kapcsolatos témákkal foglalkozott, önálló

tapasztalatszerzés, beszélgetés, videónézés és kísérletezés is
volt a palettán. Csatlakoztunk az OGYÉI által meghirdetett

Az óvoda hagyományaihoz
igazodva ebben az évben is
templomlátogatással
kötöttük
egybe a Balázs-áldást és a hamvazkodást. Az óvoda összes
ovisa, óvónője és dajkája együtt
sétált át a templomba, ahol
Dávid és Zsolt atya vártak minket. Dávid atya mesélt ezekről a
keresztény szokásokról. A Balázs-áldás, majd a hamvazkodásunk után megtisztulva, mosolyogva jöhettünk vissza az óvodába.
Petrás Dóra, Cseresnyés Anett

Híreink
- 2018 decemberében örömmel vehettük át - már második
alkalommal - a Zöld Óvoda címet.
- 2019. január 11-én az Óvodai Nevelés országos folyóirat
szervezésében egy japán delegáció járt óvodánkban.
- Vizuális tehetségeink és nagycsoportosaink újabb rajzpályázatokon vettek részt.
- A Zöld-híd Egyesület által hagyományosan meghirdetett
városi versmondóversenyen óvodánkat két nagycsoportosunk, Huczek Zsófia és Király Patrik képviselték.
- Nagy örömünkre a 2019. február 22-én megrendezett „Lélekmozgató” programunkat országosan is elismerték, hiszen 254 intézmény közül mi voltunk az egyik óvoda,
amely 100.000 Ft értékű Decathlon sporteszköz vásárlási
utalványt nyert. Köszönjük a Magyar Paralimpiai Bizottság
Köztestület és a FODISZ elismerését.
- 2019. március 19-én, Szent József ünnepén, hagyományainkhoz híven, ismét versekkel és ajándékokkal köszöntöttük
az édesapákat. A Mindenható adjon egészséget, példát adó
életet mindannyiuknak.
Ábrahámné Tallér Erzsébet
HARSONA

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

Az embert az a diadal nemesíti leginkább, amit csupán Istene lát.

