
Nem máskor és máshol, hanem itt és most várja tőlünk a szeretet cselekedeteit az Úr. 

 A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja 2019. június XIX. évf. 3. szám 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

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

(Assisi Szent Ferenc) 

Első sor: Hegyi Szidónia, Buknicz Kata, Dubai Dóra, 

Kollár Ivett, Fehér Jázmin, Szalóki Kata 

Második sor: Simon Szabolcs, Borsos Zoltán, Szlovák 

Mónika, Zámbó Károlyné, Cornea Flóra, Puskás Patrik, 

Bédi Áron Vajk 

Harmadik sor: Nagy Dávid, Horváth László, Sánta Máté, 

Halász-Szabó Levente, Bánóczki Bence, Erdei Márk 

Csaba, Vereb Mihály, Reznák Zsolt 

 

Első sor: Gerendás Dorina, Agócs Evelin, Kiss Anna 

Szirom, Kulcsár Vivien, Barta Dorina Kiara, Fenekes Fanni 

Második sor: Szabó Olivér, Gillányi Áron, Makai Imre, 

Lendér Krisztián, Lendér Szebasztián 

Harmadik sor: Pap Dániel, Ábrahám Máté, Pető Viktor, 

Martin Dániel 

Első sor: Korsós Viktória, Csaplár Tímea, Vecsernyés 

Amina, Mazzag Ivett, Simon Noémi, Dóczi Viktória 

Második sor: Hatházi Vivien, Szeitz Blanka, Csikós 

Boglárka, Fekete-Nagy Ágnes, Kothencz Dorisz, Borbás 

Dominika 

Harmadik sor: Budai Kevin László, Papp Noel, Szilágyi 

Alex, Gömöri Gergő, Gyurászovics Bence 

Gratulálunk azoknak a ballagó diákjainknak, akik 

a 8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt 

értek el. 

8.a: Dóczi Viktória, Simon Noémi, Vecsernyés 

 Amina 

8.b: Agócs Evelin, Kiss Anna Szirom 

8.c: Buknicz Kata, Szalóki Kata, Szlovák Mónika, 

 Bédi Áron Vajk 

 

„Nemes, szép élethez nem 

kellenek nagy cselekedetek. 

Csupán tiszta szív és sok, 

sok szeretet.” 

Pázmány Péter 



 HARSONA 

A gyermekkort úgy kell kinőnünk, hogy bennünk maradjon. 
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Díjazottjaink 

Tarné Sári Mária - Kiskunhalas Város Közneveléséért díj 

Tarné Sári Mária iskolánk meghatározó tanáregyénisége. Több évtizedes pályafutása alatt emberi és 

nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű volt. Munkáját az igényesség, gondosság, 

tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jel-

lemzi. 1989-ben tanítóként került az Alsóvárosi Általános Iskolába, majd a Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett, és nyelvvizsgát tett angol nyelv-

ből. A magyar és angol nyelv tanítása mellett megbízást kapott az iskolai könyvtár vezetésére, melyhez 

később a tankönyvrendelések felelőssége is társult. Humánmunkaközösség-vezetőként összefogta pe-

dagógustársai tevékenységét, támogatta az iskolavezetést. Folyamatosan képezte magát drámapedagó-

giai, informatikai, módszertani tanfolyamokon. Komoly szerepe volt és van az iskola alapértékeinek 

megteremtésében, hagyományainak ápolásában. Munkásságát, mindennapi életét meghatározó értékek: 

a magyar nyelv szeretete, a szép magyar beszéd, az olvasóvá nevelés és az együttjátszás öröme. Éveken át vezette a színjátszó-

szakkört, tapasztalataival most is segíti pedagógustársait. Rutinosan szervezi a Diákpódiumot és az egyházmegyei színjátszó-

találkozókat. Katolikus intézményünk újraindulásának 20 éves jubileumára különleges és méltó ünnepi forgatókönyvvel ké-

szült. Felkészítő munkájának köszönhetően diákjaink sikerrel szerepeltek iskolai és városi ünnepségeken, rádiós és televíziós 

szerepléseken, anyanyelvi versenyeken. Munkáját dicséri a nyelvész-, mese- és versmondó-, a Szóvarázs prózamondó-, a Ka-

zinczy szép kiejtési és a könyvtárhasználati versenyeken elért díjak sora. Kiskunhalas város több alkalommal is méltón ünne-

pelhetett nemzeti ünnepeinken a Marika által összeállított műsorral, megemlékezéssel. Kollégáink is szívesen segítik ezek 

megvalósításában, mert rugalmasan, jól együttműködik velük.  

Tarné Sári Mária színvonalas nevelő-oktató és közösségi munkáját az önkormányzat Kiskunhalas Város Közneveléséért díj 

adományozásával ismerte el a városi-járási pedagógusnapon.  

Dr. Ferenczi Mária – Szent József-díj 

Dr. Ferenczi Mária iskolánk szülői munkaközösségének vezetője volt az elmúlt négy évben. E sok 

elfoglaltsággal és felelősséggel járó feladatot örömmel vállalta a választmány felkérésére, hiszen in-

tézményünkben tanuló, és a mai napon ballagó unokája révén már jól ismerte hagyományainkat, érté-

keinket, céljainkat. Marika minden tudásával és tapasztalatával igyekezett segíteni a szülői közösség és 

az iskola közötti együttműködést, a közös tervezést, forrásteremtést. Jogi szakértelmével támogatta a 

szülői közösség szervezeti megújulását, a demokratikus működést, az iskolai dokumentumok vélemé-

nyezését.  Eredményesen fenntartotta a közösség elért eredményeit, programjait, a kialakult kapcsola-

tokat tovább bővítette. Példamutatóan mindig elöl járt a feladatokban, aktívan vett részt a szervezés 

mellett többek között a családi napok, az adventi teaház, a sulibuli nap lebonyolításában is. Mindig 

megtalálta azokat a társakat, akik az adott területen segítői lettek, együtt dolgoztak vele. A diákokkal, a 

szülőkkel és a pedagógusokkal is közvetlen és érdeklődő volt, ők pedig elfogadták és várták észrevételeit.  

Korrekt, a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot alakított ki az intézményvezetéssel. Tettrekészségével, megnyilvánulá-

saival ő maga és családja is mindig az intézmény mellett álltak, hozzájárultak iskolánk színvonalas nevelő-oktató munkájának 

pozitív megítéléséhez. Dr. Ferenczi Mária SZMK elnök fáradozását az intézmény vezetősége a Szent József-díj adományozá-

sával köszöni meg.  

Garas Eliza Viktória – Pro Iuventute díj  

A 2018/2019-es tanévben a végzős diákok szavazata alapján második alkalommal kapta meg a Pro 

Iuventute díjat Garas Eliza Viktória tanárnő. A Szilády Áron Társaság emlékérmét május 30-án vehette át. 

A kulturális műsorral színesített átadón Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő méltatta, a diákok képvisele-

tében pedig Kothencz Dorisz, Kiss Anna Szirom és Dóczi Viktória adták át a hála és köszönet virágait. 

Tették ezt őszinte szívvel és kissé elérzékenyülve, hiszen ballagóként elköszönnek szeretett tanáruktól, aki 

oly sok területen segítette boldogulásukat. 

Garas Eliza 2011 óta tanít magyar nyelv és irodalmat intézményünkben. Évekig a diákönkormányzat 

támogató pedagógusa volt, 2017 óta pedig a humán munkaközösség vezetője. Pedagógiai tevékenységét 

minden esetben a tudatosság, a következetesség és a minőségre való törekvés jellemzi. Segítőkész, fi-

gyelmes, szerény, mégis határozott egyéniség, amiért a diákok és a kollégák egyaránt kedvelik. A tehet-

séggondozás területén az esélyegyenlőség megteremtésének elkötelezett híve, lelkesedve készíti fel diákjait nemcsak verse-

nyekre, hanem a továbbtanulásra is. Tanórái élvezetesek, az önálló tanulást támogatóak, az olvasás szeretetét igyekszik átadni. 

Színjátszószakkört vezet, ahol a színdarabok megszületése mellett a közösségformálás is fontos számára. Tanítványait gyakran 

láthatjuk színvonalas iskolai vagy városi műsorokon, megemlékezéseken. Értékközvetítő szerepe megnyilvánul az évről évre 

általa szervezett filmmaratonon. A diákok felé nyitott, érdeklődő, támogató, így érthető, hogy sokan tartanak vele a nyári tá-

borba is.   

Tanulóink döntése köszönet emberi példamutatásáért, segítőkészségéért, és egyben elismerés szakmai eredményeiért, igé-

nyességéért. 
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Igyekezettel sok minden pótolható, ám az igyekezet semmivel nem pótolható. 
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Agócs Evelin – Szent József-díj  

Evelin a 8.b osztály német nemzetiségi nyelvoktató csoportjából ballag. Mindvégig kitűnő tanu-

ló volt rengeteg tantárgyi dicsérettel. Rendkívül széles érdeklődési körű és sok területen tehetséges 

fiatal, aki szereti az új kihívásokat. Általános iskolai tanulmányai alatt több mint 60 versenyen in-

dult, és minden harmadikról az előkelő első helyezést hozta el.  Alsó tagozaton elsősorban mese- és 

versmondóversenyeken vett részt magyar és német nyelven, de eredményesen szerepelt rajzpályáza-

tokon is. Állandó résztvevője volt a Kenguru és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyeknek. Felső ta-

gozaton a szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium „Könyv, papír, olló” német nyelvi ver-

senyén több évben is az első helyen végzett csapattársaival. Lelkiismeretes felkészülése a legjobb 

eredményt hozta számára a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja által szerve-

zett versmondóversenyen, és a kecskeméti Református Iskola fordítóversenyein. A Katolikus Isko-

lák Országos Matematikaversenyén a döntőben képviselte iskolánkat Piliscsabán. 2017-ben a Bolyai 

Matematika-csapatverseny 3. helyével büszkélkedhetett.  

Az emelt óraszámú nyelvoktatásnak és szorgalmának köszönhetően 2018-ban német nyelvből középfokú, 2019-ben felső-

fokú nyelvvizsgát tett. Közben már az angol nyelvet második nyelvként tanulta iskolánkban. Az elmúlt évben a Szilády Áron 

Idegen Nyelvi Prezentációs Versenyen a legsikeresebben ő tartott előadást arról, mit jelent számára az idegen nyelvek elsajátí-

tása. A szorgalmas tanulás mellett a barátokra és a sportra is marad ideje. Kiskora óta népi-táncol, a Kiskun Táncegyüttes tagja. 

Gyakran láthattuk a Szivárvány bábcsoport fellépőjeként. Szeret pingpongozni, a 42. Ifj. Várhegyi József Asztalitenisz Emlék-

versenyen korcsoportjában 2. helyezett lett. Evelin céltudatosan építi jövőjét, 2019 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Gya-

korló Gimnáziumának lesz a tanulója, ahol speciális tanterv szerint tanulhatja a matematikát. 

Simon Noémi – Szent József-díj  

Noémi a 8.a osztály kitűnő tanulója, aki minden tanévét számos tantárgyi dicsérettel zárta. Érdek-

lődése és tehetsége leginkább a reáltárgyak felé mutat, de szorgalma és precizitása révén bármely te-

rületen kiemelkedő eredményeket tudott hozni. A Bolyai Matematika-csapatversenyen társaival öt-

ször került a megyei díjazottak közé, ami az 1-6. helyezést jelenti. A Zrínyi Ilona Matematikaverse-

nyen kétszer megyei díjazott. A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen minden évben indult, és 

figyelemre méltó eredményt ért el. A negyedik osztályban megrendezett Szilády természettudomá-

nyos versenyen csapattagként a 3. helyen állt. Az iskolánk felső tagozatán már hagyományos termé-

szettudományos versenyen négy éven keresztül birtokolta „Az év természettudósa” címet. A II. Rá-

kóczi Ferenc Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium Matekoló versenyének 1. helyezettje. Ugya-

nitt az internetes angolversenyen 2. helyezést ért el. A májusban lezárult Országos Történelemverse-

nyen csapattársaival harmadikak lettek. De ugyanilyen eredményes volt az espereskerületi hittanver-

senyen is. Noémi széles érdeklődését mutatja, hogy társastánc-, ugrókötél-, gitár-, színjátszó- és rajz-

szakkörökre járt. Alkotásával 2. helyen végzett egy országos rajzpályázaton.  

Osztálytársai és pedagógusai szerint is megbízható, barátságos személyiség. Példamutató a szorgalma és a magatartása. 

Osztályának diákönkormányzati képviselője lett. Gyakran láthattuk városi, iskolai ünnepségen szerepelni. Noémi kitűnő ered-

ményével felvételt nyert a Bibó István Gimnázium reáltagozatára. Kívánjuk, hogy ott is ugyanilyen szép eredményeket érjen 

el.   

Dóczi Viktória – Exempli splendor 
Dóczi Viktória, a 8. a osztály tanulója kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el a nyolc év során. 

Szinte minden tárgyból dicsérettel engedték tovább tanárai, de ő leginkább a humán tantárgyakhoz 

vonzódik. Iskolánk hírnevét öregbítő szép eredményei is leginkább ezekből születtek. Számos pró-

zafelolvasó, szavaló-, mesemondó- és helyesírási versenyen vett részt, felkészülten és egyre na-

gyobb rutinnal. A Martonosi Pál Városi Könyvtár kistérségi és városi mesemondóversenyén tavaly 

2.,  a Kunszt József Katolikus Általános Iskola körzeti versenyén 1. helyezést ért el. Rendszeresen 

indult a Szép magyar beszéd kiejtési versenyen. Idén az országos szintig jutott, ahol bronz Ka-

zinczy-jelvényt, oklevelet és könyvjutalmat kapott.  

Az iskolai színjátszócsoport lelkes tagja, színi alakításai tehetségét mutatják. Az ő szavalatát 

követve verselt együtt a város március 15-én a Petőfi-szobornál. Szabadideje eltöltésére is sokat ol-

vas regényeket és verseket magyar és angol nyelven egyaránt. Angol nyelvtudásának szintje fontos 

számára. A Szilády Áron Idegen Nyelvi Prezentációs Versenyen az angol nyelv tanulásának fontos-

ságáról szóló előadását 2. helyezéssel díjazták. A Bolyai Matematika-csapatversenyen a megyei dí-

jazottak közé került 5. osztályban. Sikeresen szerepelt Az év természettudósa versenyeken. Érdek-

lődési körébe tartozik a rajz, társas tánc, színjátszás, röplabda. Viktória szorgalma és személyisége példaként állítható tanuló-

ink elé. Közvetlenségével, vidámságával, ötletességével tettre buzdítja társait. A KLASZTER diák önkéntes tevékenységek 

egyik fő motiválója és résztvevője volt. A következő tanévtől eredményeivel, lendületével a Bibó István Gimnázium humán 

tagozatát erősíti. 
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Cornea Flóra – Exempli splendor 

Flóra a 8. c osztály kitűnő tanulója, aki mind a tanulmányi, mind a sportversenyeken, művészeti 

előadásokon iskolája képviseletében sikeresen szerepelt. Az évenként megrendezésre kerülő 

Egyházmegyei Hittanos Olimpia szorgalmas résztvevője, a kapitánylabda aranycsapat tagja. Színpadra 

termett személyisége segíti a versenyeken, a szerepléseken, a fellépéseken. A mesemondóverseny iskolai 

1. helye után a területi győzelmet szerezte meg, majd a megyei „Udvarhölgy” címet kapta. A Szép 

magyar beszéd versenyek évenkénti helyezettje, a helyesírási verseny állandó résztvevője. A jubileumi 

rajzpályázat díjazottja, egyéni festményei pedig ma is az osztálytermét díszítik. Sikeres csapattagja volt 

az angol idegen nyelvi városi versenynek. Szívesen vállal szerepet az iskolai rendezvényeken, 

ünnepségeken, így verset mondott már tanévnyitók műsorában, iskolánk volt tanára, Deák Lajos 

emlékkiállításán, októberi nemzeti emlékműsorokban. Állandó műsorközlője a Pódium kulturális 

bemutatónak. Éveken át erősítette az iskolai énekkart, és népdalokat énekelt a klubhangversenyen. Az 

iskola falain kívül tagja az édesapja által vezetett néptánccsoportnak, így a városi és vidéki rendezvények állandó fellépője, de 

láthattuk már a szülők-nevelők báljának hangulatos táncszerepében is. Szervezőkészsége családi örökségként tovább 

formálódik benne, ezért társai a diákönkormányzatba delegálták, hogy ott képviselje a véleményüket, javaslataikat. Társait 

segítő, megbízható barát, akit a megértő szelídség és a szókimondó igazságérzet egyaránt jellemez.  

Buknicz Kata – Exempli splendor 

Kata a 8. c osztály kitűnő tanulója, aki mind tanulmányi, mind sportversenyeken sikeresen szerepelt 

az évek során. Az Ifj. Várhegyi József Asztalitenisz Emlékversenyeken gyakran láthattuk, 

korcsoportjában az első helyezésig jutott. A területi egyéni verseny 2. helyezettje. Az Egyházmegyei 

Hittanos Olimpiák állandó résztvevője volt csapatban és egyéni versenyszámokban, ahol mindenkor 

dobogós helyezést ért el több sportágban, így pingpongban és kapitánylabdában egyaránt. Tanulmányi 

versenyekre is szívesen jelentkezett, és lelkiismeretesen felkészült. Megmérette magát a Nemzetközi 

Kenguru Matematikaversenyen. A Bolyai Matematikaverseny megyei 3. helyét kapta, és a Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyen is a megyei élbolyban végzett minden évben. A Meglelni hont a hazában 

helytörténeti vetélkedő tavalyi területi fordulójában négyfős csapata a 3. helyen végzett. Az idei tanévben 

megrendezett Országos Történelemversenyen ugyancsak az előkelő 3. helyet szerezte meg társaival. A 

sporthoz fűződő szeretete a KLASZTER önkéntes diákcsapatban teljesedett ki igazán, ahol az egyik leglelkesebb tagként 

tömegsportrendezvényeket szervezett, résztvevőket toborzott, buzdított. Megbízható és barátságos személyisége központi 

szerepet adott számára az osztályában, ahol precíz feladatvégzéssel, önzetlen feladatvállalással, támogató segítségadással társai 

szimpátiáját, szeretetét és barátságát vívta ki. Tudása és kedvessége szerénységével társulva emeli ki őt a diáktársai közül. 

„Annyi áldás szálljon rája…” 

Iskolánk volt a szervezője és lebonyolítója a Katolikus Iskolák 

XV. Országos Takáts Sándor Történelemversenyének. A verseny 

témája – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulója alkalmából – a győztes polgári forradalom és a 

szabadságharc volt. Az ismert tények, hadtörténeti események 

mellett az eseményeket alakító, döntően befolyásoló 

személyiségek példáját, erkölcsi útmutatását is szerettük volna 

megismertetni a résztvevő diákokkal, felmutatni számukra. A több 

mint 130 diák az ország egész területéről jelentkezett négyfős 

csapatokban a versenyre. Három, a weboldalunkon keresztül 

lebonyolított írásbeli forduló után alakult ki a döntő mezőnye. Ezt 

május 18-án rendeztük a Thorma János Múzeum Thorma 

Galériájában. A helyszín méltó keretet adott a rendezvénynek, 

hiszen Thorma János Talpra magyar! és Aradi vértanúk című hatalmas történelmi festményei kijelölték versenyünk témájának 

1848/49 eseményeinek kezdetét és végét. A tizenegy csapat öt írásbeli és két szóbeli feladatban mérte össze erejét. Szóban a 

település 48-as emlékeiről, megemlékezéseiről készített ppt bemutatását kellett kísérni, egy váratlan, érdekes feladat pedig azt 

kívánta a versenyzőktől, hogy a Talpra magyar! c. festményen megjelenő, Pestről Halasra visszatérő gazdaember élményei 

alapján rakják össze és adják elő 1848. márc. 15. eseményeit. Ehhez kaptak szűrt, pásztorbotot, kalapot is. A nemes és jó 

hangulatú versengés alatt és az eredményhirdetés után feltettük a – szintén feladatként készített – csákóinkat, és a Kossuth-

nótát énekeltük. A zsűri elnöke, Dr. Zakar Péter a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese a következő eredményt hirdette 

ki: az I. helyezést a mosonmagyaróvári piarista általános iskola, a II. helyezést a kevermesi katolikus általános iskola szerezte 

meg, III. helyen pedig nagy örömünkre a mi Buknicz Kata, Madaras Ádám, Simon Noémi, Vecsernyés Amina összeállítású 

csapatunk végzett. Gratulálunk nekik! 
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Kedves Tanáraink, Diáktársaink, drága Szüleink! 

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, a szomorúság. 

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

tett. Megtanultunk írni, olvasni, számolni, megismerkedtünk a minket körülvevő világ rejtett titkaival, kincseivel, szépségeivel. 

Tudást, ismeretet kaptunk, hogy el tudjunk igazodni az útvesztőkben, hogy tovább tudjunk indulni a számunkra előkészített 

úton. Hitet, megerősítést, szeretetet kaptunk ahhoz, hogy mindenkor meg tudjuk állni a helyünket. Búcsúzunk az iskolapadok-

tól, a tábláktól, az általános iskolai életünktől. Ígérjük, hogy emlékeinkben őrizzük a felejthetetlen kirándulásokat, projekt-

foglalkozásokat, a farsangok, az Erzsébet- és Márton-napi bálak, a kulturális programok, a megemlékezések hangulatát, a reg-

geli áhítatok üzeneteit.  

Tanítóink, Tanáraink! Köszönjük a sok fáradozást, az átadott tudást, az emberi példát, hogy mellettünk álltak, és hittek 

bennünk. Tudjuk, osztályfőnökeink 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 progra-

mok megszervezéséért. Köszönjük iskolánk technikai dolgozóinak, hogy mindig tiszta osztálytermekben tanulhattunk. 

Kedves Szüleink! Köszönettel, hálával tartozunk nektek, hogy ebbe az iskolába írattatok, hogy örömben, bánatban mindig 

mellettünk álltatok. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tesztek. 

Hetedikes Társaink! Mutassatok tanulásban, magatartásban, szorgalomban példát a fiatalabb évfolyamoknak! Reméljük, az 

együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Öregbítsétek iskolánk hírnevét!  

Kedves Ballagók! Búcsút intünk mindennek, ami itt biztonságot nyújtott, 

kényelmes volt, ismerősként tekintett ránk. De attól, hogy nem leszünk itt, 

iskolánk megmarad puha fészeknek, biztos alapnak, emlékek és titkok őrző-

jének, iránytűnek, apró, tiszta hangnak, ami a lelkünkben zeng. Tovább kell 

lépnünk, kamatoztatnunk kell mindazt, amit az iskolától kaptunk, amit e pár 

év alatt tapasztaltunk, és valóra kell váltanunk álmainkat. 

Kedves ballagó Nyolcadikosok! 

Nem is olyan régen, 6 évesen még izgalommal tele, édesanyátok kezét szorongatva léptétek át a Szent József Katolikus Ál-

talános Iskola kapuját. Most azonban elérkezett a búcsú ideje. Búcsú a titkokat hűen őrző, teleírt padoktól. Búcsú tanáraitoktól, 

kik oly lelkesen és türelmesen készítettek fel benneteket a nagybetűs életre. Ne felejtsétek tanáraitok tanító szavait! A hosszas 

tanórák folyamán nem csak tudásotokat gyarapították, emberségeteket is növelték. Hisz Arany János szavait idézve: „Legna-

gyobb cél pedig itt, e földi létben,/ Embernek lenni mindég, minden körülményben.” Nyolc évet töltöttetek ebben az iskolában. 

Eljött az idő, mikor itt kell hagynotok az emlékeket és tovább kell lépnetek. Szeptembertől más-más intézményekben fogjátok 

gyarapítani ismereteiteket. Az együtt töltött években sohasem éreztettétek velünk, alsóbb évfolyamosokkal, hogy ti vagytok a 

nagyok: szünetben sokat beszélgettünk, segítettünk egymásnak, amikor csak tudtunk. Együtt vettünk részt iskolánk reggeli 

áhítatain, rendezvényein, megemlékezésein, kulturális programjain. Együtt szerveztünk, hoztunk létre sportvetélkedőket, me-

lyekkel jó eredményeket értünk el iskolánkban.  

Az előző tanév végén ti gyűjtöttétek a sok virágot, hogy díszbe öltöztessétek iskolánk tantermeit, folyosóit, majd búcsút 

vegyetek a ballagó nyolcadikosoktól. Ismét ballagáson vagyunk, de benneteket ünneplünk. Ti vagytok díszben, virágok, aján-

dékok között. Nektek szólnak a ballagási dalok, a versek, e búcsúzó sorok is. Értetek öltöttük fel ünneplő ruhánkat, megtettünk 

mindent, hogy ballagásotok emlékezetes legyen számotokra. Kicsit irigykedve, mégis féltő tekintettel nézünk rátok. Ezután 

nem vesz körül titeket iskolánk szeretete, tanáraitok óvó tekintete. Vágyakkal, álmok-

kal, tervekkel álltok most itt. Talán nem értitek, mi volt az értelme az erőfeszítésnek 

az elmúlt években. A sok tanulásnak, kihívásnak és a sok próbatételnek. Igyekezzetek 

mindig felismerni az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentő-

ségét. Mert bizony minden történésnek, jónak és rossznak oka és szerepe van: az 

eredmény, a tudás, a tapasztalat, mely előreviszi sorsunk alakulását. 

Ballagók érseki miséje 

A tanév végéhez közeledve a Kalocsa – Kecskemét Főegyház-

megye 8. évfolyamos diákjait június 7-ére ünnepi szentmisére és 

búcsúztató személyes találkozóra hívta Kalocsára Dr. Bábel Balázs 

érsek atya. Az intézmények diákjai az iskolájuk zászlói mögé 

sorakozva vonultak be a székesegyházba, ahol együtt énekelve, 

imádkozva köszönték meg az egyházmegye anyagi támogatását és 

a lelki gondozást, amely személyiségüket és tudásukat formálta 

eddigi életükben. Az egyházi középiskolák, illetve a hívők közös-

sége ezután is fogadja, támogatja a tanulókat, segíti a felnőtté válás 

útján az ifjakat. 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 

most valóra válhat minden, ami szép. 

Az élet, a munka tárt karokkal vár, 

s hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.” 

/Szabó Pál/ 

„Megcélozni a legszebb álmot, 

komolyan venni a világot, 

mindig szeretni és remélni, 

így érdemes a Földön élni!” 
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Osztálykirándulás a Mercedes-gyárba 

A Széchenyi Terv pályázatának keretén belül a 6.a és 6.c osztály Kecskeméten a 

Mercedes-gyárba tett osztálykirándulást. A csoport nagyobbik része magát a gyárat 

tekinthette meg. Láthattuk a présüzemet, ahol hatalmas présgépek alakítják ki a 

karosszériaelemeket. Ezután meglátogattuk a karosszéria-összeszerelő üzemet is, ahol 

robotokkal szerelik össze a karosszériaelemeket. Érdekes volt látni a teljesen 

automatizált, vezető nélküli szállítójárműveket. A gyárvezetést adó-vevős 

fülhallgatókon keresztül hallgathattuk. Mindenkit lenyűgözött a csúcstechnológia. A 

csoport kisebbik része ugyanekkor látogatást tett a Mercedes Academyn, a gyár oktatási 

központjában, ahol beülhettünk a gyárban készített csúcskategóriás személyautókba. 

Ezen kívül készíthettünk egy zseblámpát az ottani tanulók segítségével. A Mercedes-

gyár után, ha már Kecskeméten voltunk, természetesen nem maradhatott ki a Cifrapalota megtekintése, ahol Kecskemét város 

történelmébe tekinthettünk be egy interaktív kiállítás keretein belül, és kipróbálhattuk a linómetszést is. Meglátogattuk még a 

Leskowsky Hangszergyűjteményt is, ahol sok érdekes hangszert mutattak be, és sokat ki is próbálhattunk, például a 

zsiráfzongorát, a didgeridoot, az éneklő fűrészt és a cajont. A program természetesen a Malom plázában zárult, ahol mindenki 

vásárolhatott, ehetett, nézelődhetett. Fárasztó, de tartalmas napunk volt. 

Az 5.c és 5.b osztály kirándulása 

2019. május 10-én fél 8-kor 34 tanulóval indultunk Pécsre, ahol előzetes bejelentkezés 

alapján 10 órakor fogadtak bennünket a Pannon Hőerőmű Zöld Zóna 

Látogatóközpontjában. Ott interaktív és játékos formában ismerkedtünk meg a hőerőmű 

történetével és technológiájával, a biomassza-tüzelőanyagokkal. Szobabiciklivel mi is 

termeltünk energiát, valamint virtuálisan bejártuk az erőművet. A tárlatvezetés 70 percet 

vett igénybe. A diákok a vezetést követően kitöltötték a korábban megkapott megfigyelési 

szempontokat tartalmazó feladatlapokat. A feladatlapok leadása után ellátogattunk Pécs 

központjába, megtekintettük a székesegyházat, a dzsámit, majd egy órát játszhattunk a 

JáTechtérben a Zsolnay Kulturális Negyedben. A napot az Abaligeti-cseppkőbarlangban 

tett séta zárta. Igazán szép és tartalmas osztálykirándulásban volt részük az 5.b és 5.c  osztályos tanulóknak. 

Nemzeti összetartozás napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pódium 

    
Szlovák Dorina 4.a Madaras Ádám 6.a Kiemelkedően tehetséges énekesek Pál utcai fiúk (és lányok) 2.b 

    
Német-B. Beatrix 7.b Cornea Flóra 8.c Dömdödöm és barátai – alsó tagozatos színjátszók Hogy vagy? – felső tagozatos színjátszók 

 

Június 4-én a nemzeti összetartozás napján húsz 5. osztályos tanulónk és 

a szerbiai Hajdújárás ugyanennyi diákja vett részt közösen a Kossuth téri 

központi rendezvényen. Több mint ötezren énekeltük Szarka Tamás 

Kossuth-díjas énekes-zeneszerző vezényletével a Kézfogás című dalt és 

a Himnuszt. Ezt követően a Parlamentnél írta alá az együttműködési 

megállapodást iskolánk és a hajdújárási Petőfi-iskola igazgatónője. 
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8.-osok angol nyelvi vizsgája 

Az előző évekhez hasonlóan április végén idén is számot adtak nyolcadikos 

tanulóink angol nyelvi szóbeli tudásukról. A diákok a vizsgán nagy 

izgalommal húztak a borítékok közül, amik témaköröket és hétköznapi 

szituációkat tartalmaztak. Ezekre előre fel lehetett készülni, így talán sokaknak 

ez a két rész volt a vizsga könnyebbik fele. Ezután következett a képleírás, 

ahol egy addig nem látott képről kellett minél részletesebb leírást adni. 

Örömünkre szolgált, hogy tanulóink felkészülten érkeztek a vizsgára, és 

kiválóan teljesítették ezt a megméretést. A jók közül is külön kiemelkedtek és 

dicséretet kaptak: Agócs Evelin, Dóczi Viktória, Cornea Flóra, Simon Noémi, 

Szlovák Mónika és Vecsernyés Amina.  

 

A legügyesebb természettudósok 

Az év természettudósa versenyt hetedik alkalommal rendeztük meg 

iskolánkban. Tanulóink jelentős számban mérették meg magukat a 

versenyen, s igyekeztek a változatos, olykor rejtvényes feladatokat a 

legjobb tudásuk szerint megoldani. Évfolyamonként a dobogós helyen 

végzőket díjaztuk oklevéllel, ajándékkal, illetve részt vehetnek az év 

végi jutalomkiránduláson.  

Az idei tanévben az első helyen végeztek a következő tanulók, s így 

ők nyerték el idén „Az év természettudósa” címet: 5. évf.: Halász 

Balázs, 6.évf.: Lengyel Domonkos, 7.évf.: Varga Bence, 8.évf.: Simon 

Noémi. Gratulálunk a helyezetteknek! 

 

Dökösnek lenni jó 

Szeptemberben újult erővel, Andi néni támogatásával 

láttunk munkához. Bemelegítésként bekapcsolódtunk a 

családi nap lebonyolításába. Ezután következett az egyik 

legnépszerűbb esemény, a kisállat-kiállítás. Jó volt látni a 

nyolcadikosokat, hogy mindenben szívesen segítettek a 

piciknek. A szavazásban és a díjkiosztásban is nagy 

segítségükre voltak a pedagógusoknak, és az alsóbb 

évfolyamosokat is bevonták a munkába. Mindenki kivette 

a saját részét a feladatokból, erősödött csapatszellemünk.  

Igazi áttörést mégis az őszi iskolabálak meg-

szervezése, lebonyolítása jelentette. A klaszteres önkén-

teseinkkel együtt nagy kihívást teljesítve megrendeztük a 

Márton- és Erzsébet-napi bálat. Mind a négy évfolyam 

nyitott szívvel, nagy lelkesedéssel fogadta a feladatokat, 

amiket közös erővel eszeltünk ki. Munkánk gyümölcseként jó volt látni, hogy mindenki élvezte az estét, és senki sem akart 

hazamenni. A fotófal előtt készült képek is erről árulkodtak.  

Az első félévet egy kihelyezett évzáró dök-gyűléssel zártuk a közösségi házban. A közös játék, szendvicsezés, 

karácsonyfadíszek készítése tovább erősítette közösségünket, és még az első hónak is együtt örülhettünk. 

A farsangra is nagy erőbedobással készültünk, a diákok körében is nagy érdeklődésnek örvendett. A klaszteresekkel a 

közös flashmobunk – melybe tanáraink is bekapcsolódtak – nagy sikert aratott. A tánc különdíjat a nyolcadikosok évfolyama 

zsebelhette be. A műsorukat látva ez nem volt kérdés. Ha ez nem lett volna elég, még egy tánccal is megleptek bennünket, 

melyet lélegzetünket visszafojtva néztünk végig.  

A végzősöknek hála idén végre új csengőszóra érhetnek véget unalmas vagy éppen izgalmas tanóráink. Mi örömmel 

fogadtuk az új dallamokat, reméljük, a jövőben ezt a hagyományt továbbvihetjük. 

A víz világnapjára színes vetélkedőkkel, feladatokkal készültünk. Mi is együtt készíthettük elő a nagyokkal a szükséges 

felszereléseket. A program mind a diákok, mind a tanárok elismerésének örvendett.  

Márciusban példaértékűen bemutatkoztunk a városi diákfórumon, magas lécet állítva ezzel a város diákönkormányzatai 

számára.  

Júniusban egy évzáró dökös bulin elbúcsúztunk a végzős társainktól, megünnepeltük a tanév végét és az eredményes közös 

munkánkat. A sulibuli napon ezt már diáktársainkkal közösen tesszük.  

Végül, hogy mit is jelent igazán dökösnek lenni: 

Dökösnek lenni nem csak játék és szórakozás. Ez egy felelősségteljes dolog. A dökösök nemcsak az iskoláért, a diákokért, 

pedagógusokért, hanem egymásért is vannak.  

Németh-Buhin Beatrix, Lampert Jázmin 
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Vers- és mesemondó-délelőtt 

Hagyományainkat ápolva a költészet napja alkalmából áp-

rilis 11-én ismét meghívtuk az Egyházmegye óvodásait egy 

jó hangulatú verselős, mesélős délelőttre. Elfogadta a meghí-

vást a kecskeméti, a majsai, a jánoshalmi és a keceli katolikus 

óvoda. A szép számmal érkező kedves vendégeket nagyon 

nagy szeretet és szendvics várta, majd egy hangulatos, közös 

megnyitó után a középsősök verselni, a nagyok mesét mon-

dani, hallgatni indultak. A megnyitón a Szent József Katoli-

kus Általános Iskola énektehetségei mellett óvodánk kis 

pacsirtái is szerepeltek Kókai Ágnes felkészítő tanár és Je-

szenszky Zoltán közreműködésével. Nagy öröm volt, hogy a 

versmondókat nyugdíjas óvodapedagógusok zsűrizték: Dicső 

Lajosné és Kucseráné Nahaj Mária. A mesemondókat pedig a 

leendő első osztályt vivő Füzér Anita és Burányi Erika jutal-

mazta meg. 

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások 

fejlesztése a kiskunhalasi járásban projekt kere-

tében Gemencre kirándultak a középső és nagy-

csoportosok 
Erre a kirándulásra már a csoportok előző héten elkezdtek 

készülni. Az óvodapedagógusok beszéltek a 

tömegközlekedésen való viselkedésről a gyerekeknek. Meg-

figyelték az óvodaudvaron a természet változásait, hiszen a 

tavasz témakörben folyt a való világ tevékeny megismerése. 

2019. április 29-én hétfőn reggel fél 8-kor indult a középső és 

nagycsoportos korosztály az óvoda melletti utcából autó-

busszal Pörbölyre. A gyerekek izgatottan nézelődtek, hiszen 

megművelt tavaszi földeket láthattak a buszablakból. 

Különösen nagy élményt jelentett a Duna-hídon való átkelés, 

így alkalom nyílt megbeszélni, hogy Magyarország legna-

gyobb folyóján kelünk át. Láthattak a gyerekek uszályokat, 

hajókat, hajókikötőt is. 9 órakor érkeztünk meg Pörbölyre, itt 

fogyasztották el a gyerekek a reggelijüket. Ezután felültünk a 

kisvasútra, és Lassi állomásig utaztunk. Menet közben őze-

ket, szarvasokat, vaddisznócsaládot láthattak a gyerekek. 

Lassi megállónál leszálltunk, és a modern fajátékokon 

vidáman, szabadon futkározva játszottak a gyerekek. A 

csoportok itt elfogyasztották a magukkal hozott elemózsiát is. 

10 óra 40 perckor visszaszálltunk a kisvonatra, és jókedvűen, 

énekelve indultunk vissza Pörbölyre. Különös élmény volt, 

hogy nemcsak az elkerített karámban láthattunk állatokat, 

hanem természetes közegükben, az erdőben is. 11 óra 30 

perckor indultunk vissza Kiskunhalasra a fáradt, izgatott és 

éhes gyerekekkel. Nagyon élménydús, tartalmas volt ez a 

délelőtt, a gyerekek biztosan sokáig emlegetni fogják. 

Nagycsoportosok úszása 

Május 7-étől a nagycsoportból 12 kisgyermek családja vállal-

ta, hogy reggelente az uszodába hozza gyermekét. Nagy 

lelkesedéssel és izgalommal kezdődött meg az úszásoktatás, 

hiszen ismeretlen volt a gyermekeknek a környezet, csakúgy 

mint a rájuk váró feladat. Azonban ezt az izgalmat Tóth 

István testnevelőtanár nagy szeretettel, türelemmel kezelte, 

így napról napra egyre bátrabban és ügyesebben, magabiztos-

abban merték a gyerekek a feladatokat elvégezni a vízben. Az 

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázatnak köszönhetően a 

visszautazás az óvodába két kisbusszal történt. A 15 alkalom 

elég volt arra, hogy a gyermekek vízbiztonságot szerezzenek, 

de nagyon jó gyakorlás volt az öltözés, a vetkőzés, a száraz és 

vizes ruhák rendezése, önmagukra és a társaikra való oda-

figyelés is. 

 

HARSONA 

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