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

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja

2017. december XVIII. évf. 1. szám

Várakozásunk beteljesedett!
A karácsony mindenki számára ünnep,
kevesen vannak, akik ilyenkor nem állnak
meg egy pillanatra, nem pihennek meg
egy kis időre. Már időben elkezdjük a
készületet,
ajándékokat
vásárolunk,
elkezdjük összeállítani az ünnepi étrendet,
de a jeles nap elérkezésekor az ember
szíve mégis valamilyen hiányt érez: ez is
csak egy nap a sok közül. Mi írhatja felül
hiányérzetünket? Mi az, ami a szürke
hétköznapi érzést ünneplősbe öltözteti?
Egyedül az a szív, amely meghallja az
angyalok szózatát:„Ma megszületett a
Megváltó nektek…”(Lk 2,11)
Mit sem ér a külsőségekben
megnyilvánuló ünneplés, ha a mi
szívünkben nem születik meg az igazi
ünnepelt. Hogyan ünnepelhetnénk azt, aki nem tudott megszületni a mi lelkünkben?! Angelus Silesius, német származású költő
a XVII. században fogalmazta meg a következő sorokat: „Jézus ezerszer megszülethetett Betlehemben, ha a te lelkedben nem
született meg".
Az Istengyermek elérkezése csupán egy tény, de az, hogy a mi életünkbe is elérkezett, az lelki valóság. Adventi
várakozásunk beteljesedett, és átlépünk a karácsony örömhírébe. Urunk születése a keresztény ember számára igazi ajándék,
hiszen a megváltásunkhoz vezető út első lépcsőfoka ez az esemény. A keresztény ember szívét boldogság járja át, mert egy
olyan Megváltót küldött számára az Isten, aki „emberként járta végig útjainkat, belépett az emberi időbe, hogy közöttünk éljen.
Nem egy uralkodó pompájával tette ezt, aki hatalmával leigázza a világot, hanem egy gyermek egyszerűségével”-mondta XVI.
Benedek pápa.
Az Istengyermek elérkezése formálja át lelkünket, hogy a hit nagy titkát valóban a lelkünkbe tudjuk zárni, örömként
tekintsünk erre a jeles napra, mert megváltásunk kulcsa megszületett.
„Tisztelettel köszöntelek, szent és békességes éjszaka! Angyalok ragyogása világosított meg, akik hirdetni jöttek a bűnös
emberiségnek az Istentől küldött drága üzenetet:
Békesség a földön a jóakaratú embereknek, mert megszületett a ti Megváltótok!”
(Villanovai Szt. Tamás)

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit az Alsóvárosi Római Katolikus Templomba
2017. december 24-én 15 órakor
a hagyományos betlehemes játékunkra.
Amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!
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Városi gyertyagyújtás
Dec.3-án 17 órakor a zenepavilonnál a katolikus egyház nyitotta meg az adventi megemlékezések sorát.
Hozdik Zsolt tiszteletbeli kanonok, érseki tanácsos és plébános köszöntője után iskolánk lelkes csapatával együtt elénekeltük az Éneklő egyház gyönyörű énekét Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő címmel.
Szintetizátoron Kovács Mihály ének-hittan szakos tanár és kántor kísérte a dalt. Ezután a plébános atya megáldotta az adventi koszorút, majd Sillye Advent és Ébredj, ember, alleluja c. gitáros éneke csendült fel lelkes fiatalok előadásában Ábrahám
Zsófia, Figura Gyöngyi és Balla Tamás hitoktatók közreműködésével. Nagy Anna 5.b osztályos tanulónk Almási Mihályné
Légy kész! c. versét szavalta el. Ezután Csorba Dávid iskolalelkészünk két szentírási részt olvasott fel Izajás próféta könyvéből
és Máté evangéliumából.
Ezt követően Zsolt atya adventi elmélkedésében rávilágított arra, hogy milyen keresztények leszünk. Világítunk-e a többi
ember számára, vagy sötétségben járunk. „Ha mindenki eljön a templomba, akkor világosság lesz, ha otthon maradnak, sötétség lesz. Mindenki maga válik világossággá. Legyen fény a szívekben, a házakban és a templomban!” Majd a katolikus egyház
ősi, latin nyelvű gregorián éneke, a Rorate Caeli szólalt meg a kanokok úr előadásában. A műsor után az atya meggyújtotta az
első gyertyát az adventi koszorún. A műsort a Harmatozzatok c. dal zárta.
Az advent az elcsendesedés, magunkba fordulás időszaka, Isten szavát a csöndben meghallani. Várjuk az Úr eljövetelét.
„Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmánuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti: Velünk az Isten!” (Iz 7,14)
Kókai Ágnes és Papp Sándorné

Adventi kézműves foglalkozás
Hagyományainkhoz híven december 5-én, kedden délután az iskola
ebédlőjét az adventi kézműves délutánhoz rendeztük be.
A gyerekek nagy lelkesedéssel készítették el saját angyalaikat. A délután csodás hangulatban telt.
A foglalkozás végén mindenki hazavihette szépséges alkotását, melylyel egy csipetnyit az iskolából is be tudtunk csempészni a családok
ünnepébe.

Mézeskalácssütés
December 11-én a plébánia közösségi háza adott otthont az idei mézeskalácssütésnek. A nap folyamán az első hat évfolyamból egy-két osztály sétált át
ügyeskedni, hogy az adventi teaházunkban a vendégeink megízlelhessék a szeretettel készült finomságokat. Ezt a programot is a „Közösségben a közösségért”
pályázatnak köszönhetjük. Hálásak vagyunk a Baranyi László Kolping Család
Egyesület lelkes tagjainak, akik segítették a tanulók és a pedagógusok munkáját.

Adventi teaház
Az idén a „Közösségben a közösségért” EGYH-KCP-17-EPER-0541 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása című pályázat keretében valósult meg a karácsony előtti idő legnépszerűbb programja, az „ADVENTI TEAHÁZ”.
Ezen a délutánon a szépen feldíszített aulában gyertyafényes asztalokkal vártuk a kedves szülőket és
tanulóinkat.
A 8. évfolyamos lányok által felszolgált finomságokat az alsóbb évfolyamok tanulói a Kolping Család
Egyesület segítségével, illetve technikaóra keretében készítették el.
A zenei szolgálatot a halasi citerazenekar és a hangszeren játszó tanulóink adták. Jó alkalom volt ez arra, hogy mindegyikük megmutathassa tudását, meghitté varázsolva ezt a programot.
Jó volt egy kis sütemény és forró tea mellett megpihenni a mindennapok forgatagában, beszélgetni szülőkkel, tanulókkal,
egymással.

Lelki nap
2017. december 9-én került sor a pedagógusok hagyományos adventi lelkigyakorlatára Kalocsán. Az évindító lelki napon
érsek atya az Eucharisztikus Világkongresszusra való készület alkalmából meghirdette az egyházmegye katolikus oktatási
intézményeiben dolgozó pedagógusoknak, akik még nem voltak bérmálkozók, hogy erre a szentségre felkészülhetnek, és számukra e szentséget az adventi készületben kiszolgáltatja.
Rendkívül nagy öröm számunkra, hogy a Lomb utcai katolikus óvodában két óvodapedagógus kollégánk, Cseresnyés Anett
és Szigeti-Papné Dobó Mária élhetett ezzel a rendkívüli lehetőséggel. Ők heti két alkalommal készültek a plébánián Csorba
Dávid atya lelki vezetésével. Úgy gondolom, hogy példaértékű az a lelki összetartozás, tisztelet, bizalom, ami nevelőtestületünket jellemzi, hiszen a két óvodapedagógus két kollégáját választotta bérmaszülőnek. A lelki nap előadója Dr. Blanckenstein
Miklós esztergomi pasztorális helynök úr volt. Köszönjük azt a lelki töltekezést, amit ez a lelki gyakorlat adott, és azt is, hogy
az egyházmegye katolikus intézményeiben dolgozók együtt tölthették ezt a napot.
Ábrahámné Tallér Erzsébet
Ha hitben járunk, a bajok által vidámabbá leszünk, s az örömök által erősebbé.
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Alsós mesemondó verseny
2017. november 21-én került megrendezésre iskolánk alsós mesemondó
versenye, melyen 26 kisdiák mérette meg magát. A közel kétórás verseny végeredménye a következőképpen alakult:
I. helyezett: Simon Dávid 1.b, II. helyezett: Nagy Csenge 4.a, III. helyezett:
Bédi Anna Luca 4.c. Különdíj: Jeszenszky Laura. 1.a Gratulálunk a helyezetteknek, a versenyzőknek és az őket felkészítő szülőknek, pedagógusoknak!

Mese - és prózamondó verseny Illyés Gyula 115. születésnapja tiszteletére
A második világháború utáni korszak legnagyobb tekintélyű írója Illyés
Gyula volt. Nagysága mindenekelőtt szintézisteremtő, összegező erejében
van. Képes megragadni az egyén, a magyarság és általában a mai ember létkérdéseit, sorsproblémáit. Költőnek született, tucatnyi drámát írt, végső menedéke a mesevilág. Rá emlékezve 2017. november 22-én 24 tanulónk mérte
össze tehetségét egy szabadon választott mese előadásával.
Németh-Buhin Beatrix (6.b) és László Ákos (8.b) készítették elő és vezették
le a rendezvényt.
Az eredmények ismertetése előtt az elnök köszöntötte a mesemondókat, a felkészítő tanárokat, szülőket és a közönséget. Őszinte elismerését fejezte ki a
rendezvény résztvevőinek. Ezután értékelte a versenyzők teljesítményét. Eszerint nem volt könnyű dolguk a zsűri tagjainak a végső sorrend kialakításakor. Hosszas tanakodás után azonban megszületett a
végeredmény.
1. Cornea Flóra (7.c), 2. Bédi Áron Vajk (7.c), 3. László Ákos (8.b), különdíjas: Madaras Ádám (5.a)
A területi mesemondó versenyen Cornea Flóra képviselte iskolánkat, ahol szintén első helyezést ért el, így részt vesz a mesemondók megyei találkozóján. Felkészítő tanára: Tarné Sári Mária. Gratulálunk!
Granyák Pál

Újra a megye legjobbjai között
Iskolánk 7. osztályos csapata ismét remekelt a Bolyai Matematika Csapatversenyen: a múlt évben elért megyei ötödik helyük után most a dobogós harmadik
helyezést szerezték meg.
A csapat tagjai: Agócs Evelin, Buknicz Kata, Simon Noémi és Simon Szabolcs.
Gratulálunk az eredményükhöz!

Meglelni hont a hazában
Városi helytörténeti vetélkedő
A december nem érhet úgy véget, hogy ne mérjék össze tudásukat, felkészültségüket a város általános és középiskoláinak 5-8. évfolyamos csapatai a helytörténet valamelyik területén, időszakából. Az idén a reformáció megindulása 500. évfordulója alkalmából az ökumenizmus jegyében városunk és járásunk vallási életét
dolgoztuk fel az elmúlt ötszáz évre vonatkozóan Reformált, megújult kereszténység címmel. Hagyományainkhoz híven nem csupán lexikális tudást kívántak meg a
feladatok, hanem az épített emlékek, köztéri művészeti alkotások felismerését, a
néphagyományok felelevenítését is. Idén a vallásos költészet és a féltve őrzött vallási tárgyú családi emlékek is színesítették a vetélkedő anyagát.
A résztvevő csapatok munkáját ismét a Szakál Aurél múzeumigazgató által vezetett zsűri bírálta el. Értékelésük szerint a diákok lenyűgöző tudásanyagot mutattak fel az egyes fordulókban, a bemutatott családi értékek pedig ritkaságszámba mentek.
Ismét színvonalas, értékes vetélkedőt rendeztünk, melyet a Bibó István Gimnázium csapata nyert, második a Szilády Áron
Gimnázium, harmadik a Szent József Katolikus Általános Iskola lett.
A csapatok ajándékaiért a Római Katolikus Főplébániának tartozunk köszönettel. Az ő támogatásuk tette lehetővé a vetélkedő
megrendezését.
Tyavoda Julianna

Német nyelvi verseny
Szépen szerepeltek tanítványaink a Kecskeméti Református Gimnázium által megrendezett Textpuzzle német nyelvi versenyen. Lengyel Domonkos 5.b osztályos tanuló a 6. osztályosok között indulva 4. helyezést ért el. A 7. osztályosok versenyében Agócs Evelin (7.b) nyert. Árvai Ákos (8.b) korosztályában második, László Ákos (8.b) pedig 5. helyen végzett. A versenyzőknek gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk.
Kis-Baranyi Erika
Eredményeim, ha valóban jók, mindig Istenre mutatnak.
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Terményáldás - Erntedankfest
Az ősz a szüret, a termés
betakarításának ideje. Október
elején
iskolánk
tanulói
kosarakban
hozták
a
gyümölcsöket, zöldségeket az
ünnepélyes
terményáldásra,
melyet Csorba Dávid atya tartott az aulában. A termések
sokasága és gyönyörű látványa Isten gondoskodásáról
tanúskodnak.
Miközben az atya megszentelte és megáldotta a
kiállított terményeket, a gyerekek német és magyar nyelvű
énekekkel tették emlékezetessé az ünnepet.
Taskovicsné Reisz Mariann

Családi nap
Iskolánkban ősszel megrendezésre került a családi nap.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a tanulóink mellett sok
családtag is megjelent az eseményen.
A résztvevőknek több helyszínen volt lehetőségük
tartalmasan eltölteni a szombati napot. Minden osztály
bográcsos ételekkel képviselte magát, amit a szülők,
nagyszülők, hozzátartozók segítségével készítettek el. Az
iskolaudvaron padokat sorakoztattunk fel, amiken közösen

fogyaszthattuk el az ebédet. Egy időben több helyszínen
zajlottak a programok, amelyeken az osztályok részt vettek:
váltóversenyektől volt hangos a tornaterem, az aulában
azonban a homokinstalláción csendesedhettünk el. A
rendőrség ügyességi akadálypályát állított fel, amit a
gyerekek nagyon élveztek. Az udvar hátsó részében pedig az
egészségügyi állapotfelmérésen vehetett részt bárki, ami
nagyon hasznos információkat adott az érdeklődőknek.
Összességében nagyon tartalmas napot tölthettünk el
közösen, ami nagyon fontos az iskolaközösségünk életében,
hiszen ilyen rendezvényeken lehetőségünk van jobban
megismerni egymást.

HARSONA
A gyertya lángja nem csupán emlékeztet, de figyelmeztetett
is minket: Amivel hazánknak tartozunk, azt az utánunk
következőknek is meg kell tanítanunk!
Műsorunkat a Nyúl utcai szociális intézménybe is elvittük,
ahol az idős emberek szemébe könnyet csalt a gyerekek

méltóságteljes megemlékezése. Ezen kívül dalokkal,
hangszeres számokkal is készültünk. A népdalokat velünk
énekelték, s a végén nagy tapsot kaptunk.

56-os forradalom és szabadságharc
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra való iskolai
megemlékezésünk műsorát a 8.c osztály tanulói és
gyermekkórusunk szolgáltatta. Köszönjük, hogy méltóképpen
idézhettük fel e napok hőseit, eseményeit.

Fát ültettek
Szülői felajánlással, közös kezdeményezésre fát ültettek
elsőseink az iskolánk előtt. November 24-én, péntek délután
lapátot fogtak a legkisebbek, és lelkesen segítettek az
osztályfák kihelyezésében. Ígérik, figyelemmel kísérik a

Október 6.
A hősök egy nemzet oszlopai. A hősök példaképek. A
hősök a mi példaképeink is. Oszlopként tartják fenn
nemzetük történelmét, s fáklyaként világítják be azt.
Fényükből ránk is árad. Ezt érezhettük mi is, amikor 2017.
október 6-án ott álltunk szereplőként vagy nézőként az
aulában megemlékező műsorunkon. Az 5. a osztály kapott
lehetőséget
arra,
hogy
az
Aradon
kivégzett
honvédtábornokok és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos
tetteit és hősi halálát felidézze iskolatársai számára. A
tábornokok
arcképei,
utolsó
mondataik
tiszteletet
parancsoltak elménkben, a hála érzését keltették szívünkben.

növekedésüket. A gömbfákkal a korábban kivágottakat
pótolták. Bízunk benne, hogy tavasszal kihajtanak, és hosszú
évekig örömünk lesz bennük.
Pappné Horváth Zsuzsanna tanító

A kötelesség, ha Istentől való, maga az életút.
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Papírgyűjtés 2017. október
Iskolánk tanulói részére harmadik alkalommal biztosítottunk lehetőséget papírgyűjtésre. Az osztályok közötti versenyben egyre több az összegyűjtött papír mennyisége, így az ősszel elszállított papír tömege meghaladta a 10.000 kg-ot. Az osztályok közül legtöbbet a 7. c osztály gyűjtött,
de nagy sikernek tekinthetjük azt is, hogy minden osztály bekapcsolódott a
gyűjtésbe. Köszönettel tartozunk azon lelkes szülőknek is, akik nagy segítséget nyújtottak a sikeres akciónkhoz.
Tavasszal ismételten lesz PAPÍRGYŰJTÉS! Kérünk mindenkit, hogy a
környezetében keletkezett papírhulladékot gyűjtse össze és a meghirdetett
napon hozza be iskolánkba.

Báloztak a felső tagozatosok
November hónapban tartottuk a már hagyományosnak mondható Márton-napi és Erzsébet-napi báljainkat. A Márton-napi bálon az 5-6. évfolyam tanulói és pedagógusai, az Erzsébet-napi bálon a 7-8. évfolyam diákjai, pedagógusai vettek részt.
Megemlékeztünk a névadó szentekről: Szent Mártonról, a felderítő katonák, a koldusok, ló- és lúdtartók, szőlőtermelők, Franciaország védőszentjéről és Árpád-házi Szent Erzsébetről, a szolgáló szeretet védőszentjéről. A közösségépítő versenyfeladatok után, melyek nagyon jó hangulatban zajlottak le, lehetőségünk nyílt a kulturált szórakozás megismerésére,
miként lehet szeretetteljes, barátságos, békés közegben tartalmas programokon jól érezni magunkat.

Német nemzetiségi kirándulás
December 4-én került sor az idei német nemzetiségi kirándulásra, amelyen a 3.,4., 5. és 6. évfolyamos német nemzetiségi
csoportjaink, illetve osztályaink vettek részt. Utunk első állomása
a hajósi Tájház volt, majd Baján ellátogattunk Schindler Mátyás
atya német nyelvű vezetésével a ferences templomba. A nap
fénypontja a színházlátogatás volt. A szekszárdi Magyarországi
Német Színházban megtekintettük Carsten Ramm A szépség és a
szörnyeteg című darabját. Tanulóinkat fellelkesítette, hogy segítséget nyújthattak a Szörnynek a német nyelv tanulásában.

„Backe, backe, Küchelchen!”
Az adventi időszakban iskolánk német nemzetiségi nyelvet tanuló
diákjai egy különleges programon vehettek részt. December 15-én
érkezett hozzánk az Álomzug Társulás, amelynek tagjai egy versesdalos-bábos mesét hoztak magukkal az alsó tagozatos gyerekeknek.
A német nyelven előadott mesék és dalok egy sváb konyhában elevenedtek meg, ahol a gazdasszony szívesen mesél vendégeinek
Omáról és Opáról az almás lánykérésről, a takarítás közben elalvó
háziasszonyról meg a 30 éve eljárt Brauttanzról. Mindeközben végül
elkészül a finom krumplis pflutni is…

Színházlátogatás
Tantestületünk Bertolt Brecht Jóembert keresünk című zenés színművét 2017. november 23-án nézhette meg Eszenyi Enikő főszereplésével a Vígszínházban.
Brecht rendkívüli színházi elme. Szenvedélyes, formabontó író, aki mindig kivételes érzékenységgel, sok humorral és nagy
drámai erővel ábrázolja a gazdasági és társadalmi problémáknak kiszolgáltatott emberi lélek esendőségét. A Jóembert keresünk
című darabja megrendítően szép vallomás a jóságról, a csodavárásról, az emberi nagyságról és gyarlóságról.
Csodálatos élményben volt részünk mind a mondanivaló, mind a színészek kiváló alakítása által.
A szeretet minden műve hatalmas.
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Mezei futóverseny 2017. szeptember 20.
Szép sikereket értek el iskolánk tanulói 2017. szeptember 20-án a Kertvárosi Általános Iskolában megrendezett mezei futóversenyen. U11-es korosztályban Kaszap Bence első, U11 korosztályban Varga Médea második, U13 korosztályban Nagy
Bálint harmadik helyezést ért el.
A csapatverseny eredményei:
U9 fiú
3. hely: Tóth Milán, Vajjon Kolos, Bazsik Ármin, Pap Csanád, Nagy Máté, Kothencz Bence
U11 fiú 3. hely: Dobos Sólyom, Rabi Zsombor, Halász Balázs, Kaszap Bence, Rostás Ákos, Tallóczi Bence
U11 lány 1. hely: Varga Médea, Nagy Csenge, Nagy Bianka, Snyehola Maja, Juhász Csenge
U13 fiú 1.hely: Ábrahám László, Biró Csongor, Lengyel Domonkos, Véé Péter, Nagy Bálint

Egyházmegyei hittanos olimpia
2017. szeptember 30-án Kecskeméten versenyeztek sportolóink. Minden számban képviseltük
iskolánkat. Hatalmas csaták zajlottak minden
sportágban, de a legforróbb hangulat a labdarúgóés a kapitánylabda-mérkőzéseken volt tapasztalható. A jó hangulatú, sportszerű küzdelmek során
sportolóink kiváló eredményeket értek el. Gratulálunk mindenkinek!

Kapitánylabda csapat 5-6. évf.

Labdarúgó csapat 5-6. évf.

Kapitánylabda
Labdarúgás
Sakk
Asztalitenisz

5-6. osztály
csapat 1. hely

7-8. osztály
csapat 1.hely

csapat 5. hely
4. hely
Samu Fruzsina 1. hely
Halmágyi Endre 2. hely

csapat 3. hely
Bánóczki Bence 2.hely
Buknicz Kata 1. hely
Sánta Máté 2. hely

Kapitánylabda csapat 7-8. évf.

Labdarúgó csapat 7-8. évf.

Egyéni asztaliteniszezőink

sakkozónk

Kegyeleti váltófutó verseny
Atlétáink futással is megemlékeztek a szabadságharc vértanúiról. A Kertvárosi Általános Iskola adott otthont a rendezvénynek 2017. október 6-án. A 13 főből álló váltócsapatunk a 4. helyet szerezte meg szoros küzdelemben.
A csapat tagjai: Kaszap Bence, Varga Roland, Juhász Csenge, Varga Márk, Varga Médea, Bánóczki Bianka, Nagy Bálint,
Bánóczki Bence, Malustyik Laura, Kiss Szirom, Simon Szabolcs, Nagy-Kálózi Máté, Kiss-Tóth Andrea

Ingenium Kupa – füvespályás labdarúgótorna
Idén már ötödik alkalommal rendezte meg a „Tekó” ezt a
felkészülési tornát. Kiskunhalas általános iskoláin kívül még
Kecelről is érkezett csapat, így lett összesen öt gárda, amely a
szebbnél szebb serlegeket és érmeket szerette volna megszerezni.
A mi csapatunk egyet sem tehetett a vitrinébe, mert a 4. helyen
végzett.
Csapatunk tagjai: Erdei Márk, Szabó Olivér, Bédi Vajk, Reznák Zsolt, Gillányi Áron, Mészáros Károly, Nagy-Kálozi Márk,
Faddi Károly, Ászity Martin.
Győzelmeimet Istennek köszönhetem, vereségeimet magamnak.
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Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Ez az a helyesírási verseny, amelyet a Kárpát-medence valamennyi
magyarlakta területén meghirdetnek az általános iskolai korosztály
számára. Ebben a tanévben a helyi fordulóját 2017. november 22-én
délután rendeztük meg iskolánkban. Az 5-8. évfolyamos versenyzők előbb
egy, a korosztály ismeretanyagának megfelelő, hosszú tollbamondást írtak
le, majd ezt követően egy feladatlapot töltöttek ki negyvenöt perc alatt.
A négy évfolyamról huszonkilencen gondolták úgy, hogy próbára
teszik nyelvtani ismereteiket és helyesírási készségüket. Egybehangzó
véleményük volt, hogy nehéz feladatok kerültek a tolluk alá. Mindannyian
becsülettel helytálltak, de a megyei fordulóba jutáshoz megkívánt
pontszámot csak Bakó Bálint 5. a osztályos tanuló érte el, az ő munkáját
küldhettük el további bírálatra. Első helyezést a következő tanulók értek
el: Bakó Bálint (5.évf.), Kovács Brigitta (6.évf.), Dóczi Viktória és Simon
Noémi (7.évf.), Nagy-Kálózi Alexa (8.évf.).

Jubileumi rajzpályázat
Intézményünk 20. jubileumi évfordulója
alkalmából logópályázatot hirdettünk. A
szakmai zsűri döntése alapján Bundula Szonja
első, Cornea Flóra második, Fehér Jázmin
harmadik helyezést ért el. Molnár Rebeka
különdíjat kapott.

Tyavoda Julianna

A szeretet tüze csak szeretettel táplálható. Iskolánk jubileuma
Húsz év. Nem hosszú idő, de az eredmények, a sok kiváló diák mind
azt bizonyítja, hogy 1997-ben valami új kezdődött, valami újra
elkezdődött a kiskunhalasi katolikusok életében.

A jubileumra ünnepi műsorral készültünk, melyen mostani diákjaink
és Szent József-es öregdiákjaink közösen idézték fel az eltelt időszak
sikereit, szép emlékeit. A műsorban szerepet vállalt Makai Imre tanár úr,
valamint gyermekkórusunk, pedagógus-énekkarunk.
Hálát adunk iskolánkért a Jóistennek, a létrehozóknak, a
fenntartónknak és azoknak a szülőknek, akik ránk bízták és bízzák
legnagyobb kincsüket, gyermeküket.

Jubileumi évkönyv
Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből
az alkalomból úgy határoztunk, hogy az elmúlt évek értékeit, élményeit egy
jubileumi évkönyvben összegezzük. Szerettük volna megmutatni volt
diákjainknak, a szülőknek, a jelenleg nálunk tanulóknak, dolgozóknak,
milyen utat tettünk meg együtt. Összegyűjtöttük, milyen rendezvényekből
építettük fel hagyományainkat, összeszedtük a számtalan tanórán kívüli
foglalkozást, csokorba gyűjtöttük a nyarak tábori élményeit, megjelöltük
céljainkat, példát adtunk a múlttal a jelennek és a jövőnek. Nagy örömünkre
szolgált, hogy ezt a jövőt már megvalósulni láthattuk azoknak a diákoknak
az írásaiban, akik valaha az alma mater óvó szárnyai alól indultak. A feketefehér könyvoldalakat egy színes képeket tartalmazó CD teszi teljessé, s a
színes borítón ott mosolyog az iskola apraja-nagyja.
A Dózsáné Mohos Mónika igazgató és dr. Finta József érseki helynök
köszöntő szavaival induló kiadványt jó szívvel ajánljuk a tanulók, szülők és
minden kedves érdeklődő figyelmébe. Az évkönyvet a 2017. december 20-ai
jubileumi műsorunkon mutatjuk be a leendő olvasóknak.
Tyavoda Julianna

A szeretet tüze csak szeretettel táplálható.
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Óvodabővítés
Óvodánk mindig népszerű volt a szülők körében, de az
utóbbi időben már tudatosan választották a családok a katolikus nevelési elvek szerint működő intézményünket. Népsze-

rűségünk annyira megnövekedett az elmúlt tanévben, hogy
minden csoportunk teljes létszámmal működik, ami az egyéni
képességfejlesztést nehezíti, és az óvodai beiratkozáskor már
nem is tudtunk felvenni minden ide jelentkező gyermeket.
Megoldásokat kerestünk a bővítés lehetőségére… A KalocsaKecskeméti Főegyházmegye támogatásával 259 m2-rel fog
bővülni óvodánk. Ebben a bővítményben helyet kap egy 60
m2-es tornaterem, szertár, öltöző, mosdó, egy 60 m2-es csoportszoba, valamint irodák. Emellett a régi épületrészben
akadálymentesített mosdók, logopédiai szoba és a dolgozóknak öltöző kerül kialakításra.
Ez a hatalmas munka szeptember 20-án megkezdődött, és
a tervezett ütemben jól halad. Terveink szerint 2018. március
végére fog átadásra kerülni. A tapasztalatszerzésnek egy
egészen különleges módja, hogy a gyerekek részesei lehetnek, nap mint nap láthatják, hogyan kerül tető alá egy épület.
Ezt a lehetőséget az óvodapedagógusok maximálisan kihasználják, így fejlesztve a gyermekek szókincsét, gondolkodását
és képzelőerejét.
Nagyon hálásak vagyunk fenntartónknak azért, hogy egy
olyan intézményben dolgozhatunk, ahol a gyermekek és a
felnőttek is komfortosan, a megújuló energia felhasználásával
fűtött, modern épületben tölthetik mindennapjaikat.
Ábrahámné Tallér Erzsébet

Szent Erzsébetre emlékeztünk
Óvodánkban már hagyomány, hogy Szent Erzsébet személyét minden novemberben újra és újra felelevenítjük a
gyerekek körében, illetve az új kicsikéinkkel is megismertetjük. Az ünnepnapon az egybegyűlt óvodások és dolgozók
körében Csorba Dávid káplán atya megszentelte a kenyér
hozzávalóit, és együtt imádkoztunk Isten áldását és Szent

Erzsébet közbenjárását kérve minden szegény és rászoruló
ember életére. A gyerekek által elkészített kis cipók minden
családhoz eljutottak.
Sáli Leventéné

Madárbarát Óvoda lettünk…
2015-ben nyerte el óvodánk a Zöld
Óvoda címet. Ezután megalakítottuk
környezeti munkaközösségünket és
ezeken az együttgondolkodásokon vált
közös céllá, hogy pályázzunk a Madárbarát Óvoda címért is. Kézenfekvő
volt ötletünk, hiszen több mint 40 fa
és bokor található gyönyörű udvarunkon, ahol a madarak számára odúkat,
madáretetőket, madáritatókat helyeztünk ki. A gyermekeknek lehetőségük
van a madármegfigyelésre, a madarak gondozására, beazonosításukra. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a beadott
pályázat sikerrel szerepelt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatán, így óvodánk elnyerte a Madárbarát Óvoda címet is.
Ábrahámné Tallér Erzsébet

Flóra Virágkiállítás kiskertépítő versenye

Óvodánk minden csoportja évek óta lelkesen készül a kiskertépítő versenyre. Idén a régi mesék volt a téma, amiben
minél több természetes anyag felhasználásával kellett egy
kiskertet építeni. A kiscsoportosok A Nagy Ho-ho-ho Horgász mesét, a középsősök a Mekk Elek és a Nyúlcipők, a
nagycsoportosok pedig a Pom Pom és szegény Gombóc Artúr
című meséket formázták meg a kertjükben. Minden csoportunk dicséretben és kis ajándékban részesült szép és igényes
munkájáért, és középsőseink első helyezettek lettek.
Gönczöl Beáta
HARSONA
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