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„Egyszerű szívetek 

Nyissátok meg neki” 

 

Járuljunk az Úr Krisztus elé! 
 

Több mint kétezer évvel ezelőtt lelkesen indultak 

útnak a pásztorok, hogy hódolatukkal köszöntsék az 

újszülött gyermeket, akiről oly sokat jövendöltek a 

próféták. Egyszerű, szív-lélek, dolgos emberek 

járulhattak először a Kisded elé. Nem vittek magukkal 

semmi különlegeset, de amijük volt, azt örömmel 

átadták. Isten minden karácsony alkalmával arra hív, 

hogy mi magunk is lelkesedéssel keressük föl a világ 

Megváltóját. Nem kíván tőlünk csillogó-villogó, ékes 

ajándékokat, egyedül csak a szív tisztaságát. Számára 

a legnagyobb ajándék, ha őszintén le tudunk borulni 

az Ő jászla elé, és hűségesen szeretjük. 

A karácsony szavunk egyes tanulmányok szerint a 

szláv korcun, ’átlép’ szóból ered. Krisztus földre 

érkezésével átléptünk a sötétségből a világosságba, 

hiszen közénk született a Világ Világossága. Adventi 

felkészülésünk után mi magunk is átléphetünk a 

várakozás állapotából a beteljesülés állapotába. A 

keresztény ember szívében Krisztus születik meg 

karácsonykor, aki oda akarja ajándékozni magát 

nekünk. A történelem során azon a bizonyos, 

csodálatos éjszakán ez már megtörtént egyszer, de 

ismét megtörténik a lelkünkben. Járuljunk az Úr 

Krisztus elé a jászolhoz pásztorok módjára! 

 

Csorba Dávid iskolalelkész 

 

 

 

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

(Assisi Szent Ferenc) 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel várunk mindenkit 2019. december 24-én 15 órára  

 az Alsóvárosi Római Katolikus Templomba  
a hagyományos betlehemes játékunkra.  



 HARSONA 

Ha cselekedeteink értéktelenek Isten szemében, akkor fáradozásunk is az. 
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Adventi lelki nap 

A karácsony előtti időszak elengedhetetlen része a lelki 

nap. Egyházmegyénk iskoláinak pedagógusai és dolgozói 

vehetnek részt rajta. Az idén Kecskeméten került megrende-

zésre a rekollekció. A szentmisét és az előadásokat excellen-

ciás és főtisztelendő Dr. Bábel Balázs érsek úr tartotta. A 

misén szent Ambrus püspök gondolatait osztotta meg, me-

lyek a pedagógus kollégákhoz szóltak: 

„Legyen értelmes a beszéded, saját fegyverével védje ön-

nön magát! Ne szorulj másoktól jövő támogatásra!”  

Az előadások címe Készület az Eucharisztikus Világ-

kongresszusra volt, hiszen 2020-ban Magyarországon rende-

zik meg az 52. Eucharisztikus Világkongresszust.  

Érsek úr gondolataival a legegyszerűbb mindennapi dol-

goktól (például keresztet rajzolni a kenyérre, mielőtt meg-

szegjük azt) a legmélyebb hitvallásig juttatta el a hallgatósá-

got. 

„Az eucharisztia az egyház életének központja. A kereszt-

ség és a bérmálás szentsége után a keresztény beavatás har-

madik szentsége. Erőt és örömet nyújt, megvalósítja min-

dannyiunk számára a Krisztussal való szent egységet.” 

A sok irodalmi és egyéb művészeti ágból vett példával 

színesített, egyéni élményekkel gazdagított előadásában ki-

emelte: „Amire a világnak szüksége van, az Isten szeretete, a 

Krisztussal való találkozás és a belé vetett hit.”  

Záró gondolataival újabb hitbeli megerősítést adott szá-

munkra: „Az eucharistia a legnagyobb érték Jézustól. Az élet 

kenyere földi és örök életünk számára.”  

VII. adventi teaház 
Szinte magunk sem akartuk hinni, hogy már a hetedik! 

Akkor csodálkoztunk rá, amikor a színeket keresgéltük a 

plakáthoz, hogy ismét valami újat tudjunk adni vendégeink-

nek. Hiszen vendégeket vártunk: a szülőket, diákjainkat, 

pedagógustársainkat. S amint vendéglátóhoz illik, izgatottan 

vártuk, hányan jönnek, ízlik-e majd a diákok sütötte mézes-

kalács, sós rudacska, a frissen főzött, illatos tea. Vasaltuk a 

hófehér kötényeket, terveztük az asztali dekorációt, készítet-

tük a fenyőfa díszeit, megbeszéltük a pincérlányokkal a teen-

dőket, próbáltak a fellépő hangszeresek. Mindannyian érez-

tük: ez most más, nem egyszerű iskolai rendezvény, ez: ad-

vent. Ünnep, fenyőillat, derű, béke, jóízű beszélgetések asztal 

mellett. Ahol adni és kapni egyaránt jó, egyaránt öröm. S 

várakozásainkban nem csalódtunk. Sok szülő hallgatta meg 

tehetséges, zenélő diákjainkat az omlós süteményeket kóstol-

va, forró teát kortyolva. A feldíszített fa mellett, a kiállított 

diákalkotásokat szemlélve éltük át azt a semmihez sem fog-

ható élményt, hogy együtt lenni jó. Beszélgetni, a gondokat, 

nehézségeket kicsit feledni, átadni magunkat a várakozás 

áhítatának. Ezt kívánta a délutánt megnyitó mondataival 

Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő, s reméljük, ezzel az 

érzéssel gazdagabban távoztak vendégeink is. A rendezvény 

a „Hagyomány és kultúra” című NEMZ-KUL-19-1043 pá-

lyázat keretében a Miniszterelnökség és az Alapkezelő támo-

gatásával valósulhatott meg. 

Évtizedes hagyományunk 

Az első Márton-napi lámpás felvonulást 10 évvel ezelőtt 

szerveztük iskolánkban. Azóta minden évben izgatottan vár-

ják tanulóink és óvodásaink azt a napot, amikor tanítás után 

nem hazasietünk pihenni, leckét írni vagy egyéb hétköznapi 

feladatainkat végezni. November 11-én együtt emlékezünk 

Szent Mártonra, akinek jóságáról már életében legendák 

keringtek Európa-szerte.  

Az ünneplést az iskola nagy udvarán kezdtük, ahol rövid 

műsor keretében halhattunk gyermekdalokat, mondókákat és 

Szent Mártonról szóló verseket. Egy német nyelvű dal el-

éneklése után meggyújtottuk lámpásainkat, és elkezdődött a 

felvonulás. A templomba érve képek segítségével felelevení-

tettük Márton életének fontos állomásait, és magasba emelt 

lámpásainkkal énekeltük a jól ismert dalt: „Kicsiny kis fé-

nyemmel világítani fogok…” Mire tanít bennünket Szent 

Márton öröksége? Embertársainkért hozott áldozatunk mások 

előtt tanúságtétel, magunk számára pedig öröm forrása. 

Dávid atya áldásával megerősítve indultunk vissza az is-

kolához. A felnőttek és a gyerekek jókedvűen vonultak a 

lampionok fényével megvilágított utcákon. A feldíszített 

iskolaudvaron már libazsíros kenyerekkel és meleg teával teli 

asztalok vártak bennünket. Köszönjük ezt az alkalmat minden 

segítőnek, közreműködőnek és résztvevőnek! 



HARSONA 

Legnagyobb teljesítményünk, hogy közreműködhetünk Isten terveinek megvalósulásában. 
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Matekos versenyzőink 

Az idei tanévben is több versenyt meghirdettünk a matematika 

iránt érdeklődő tanulók számára. A Bolyai Matematika Csapat-

versenyen hetedik osztályos csapatunk a megyei 8. helyen vég-

zett. A csapat tagjai: Bakó Bálint, Lukács Máté, Madaras Ádám, 

Sümegi Bence. A Megyei Matematikaverseny döntőjébe két ta-

nulónk jutott be: Révész Péter (5. évf.) és Sümegi Bence (7. 

évf.). Révész Péter egyúttal eredményesen szerepelt a Bátaszéki 

Matematikaverseny első fordulójában is. Negyedik és ötödik év-

folyamos diákjaink közül többen is sikeresen vették a Katolikus 

Iskolák Dugonics András Matematikaversenyének első forduló-

ján az akadályokat, s már készülnek a következő fordulóra. Név 

szerint: Kovács Kata, Halász Abigél, Berta Kornél, Révész Pé-

ter, Ricz Marcell, Kovács Ákos, Herczeg Máté, Rasztik Renáta, 

Pap Csanád. 

Gratulálunk a gyerekek teljesítményéhez! 
 

Alsó tagozatos mesemondó verseny 

November 28-án rendeztük meg az alsó tagozatos mesemondó verseny iskolai fordulóját. A zsűri döntése alapján a követ-

kező eredmények születtek: 1-2. osztály: 1. helyezett: Solti Tünde (1. b), 2. helyezett: Schettrer Alexandra (1. b), 3. helyezett: 

Turcsány Milán (2. a). 3-4. osztály: 1. helyezett: Vásárhelyi Virág (3. b), 2. helyezett: Jeszenszky Laura (3. a), 3. helyezett: 

Hajdú Diána (4. a). December 9-én a városi mesemondó versenyen iskolánkat Vásárhelyi Virág képviselte. Gratulálunk az el-

ért eredményekhez! 

Felső tagozatos mesemondó verseny 

Idén is megrendeztük a mesemondó 

versenyt a felső tagozatosok körében. A 

sok betegség, hiányzás következtében 

felére csökkent a létszámunk, így szű-

ken, családias légkörben folyt a ver-

seny. Az iskola könyvtárát vettük 

igénybe, ahol zsűrielnökünk, Palásti 

Károly, a Szilády Áron Református 

Gimnázium magyar-történelem szakos 

tanára már otthonosan mozgott (sokadik 

alkalommal tett eleget felkérésünknek). 

Segítségére volt a zsűrizésben Tarné 

Sári Mária és Kovácsné Híz Magdolna.  

Díjazottak: 1. hely: Kaszap Imre 

Bence 5.b, 2. hely: Nagy Antal 7. a, 

Baumgartner Lili 6. b  (megosztott díj) 

3. hely: Fehér Réka 5. b 

Kaszap Imre Bence az első helyezés megszerzésével bejutott a december 9-én megrendezett városi „Mesemondó 

gyermekek találkozójára”, ahol szintén ő volt a legjobb. Ezzel elnyerte a jogot a megyei mesemondó versenyen való 

részvételre. Gratulálunk neki a kiemelkedő eredményért, de ugyanígy minden diákunknak, aki ki mert állni a zsűri elé, és 

ápolta hagyományunkat. A felkészítő pedagógusoknak pedig köszönjük a felkészítést! 



HARSONA 

Boldogtalanságunk nagy figyelmeztetés, hogy a küzdelmekben elengedtük Isten kezét. 
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Nemzeti gyásznapunk, október 6. 

Intézményünk méltóképpen emlékezett meg a nemzeti 

gyásznap előestéjén a tizennégy hősről, akik 1849. október 6-

án áldozták fel életüket hazájukért. Az 5. a osztály műsora 

felemelő perceket teremtett az aulában megemlékező diákok 

számára. Azt, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló, mindennél 

fényesebben bizonyítják az elkomolyodó arcok, a csillogó 

szemek, a figyelő csend. A kései utód diákok iskolatársaik 

szavait hallgatva valamit megéreztek az áldozat nagyságából 

és szépségéből. Talán a haza szó is új színekkel gazdagodott 

a szívükben. 

Késő délután a városi megemlékezésen a 7. a osztályosok 

ismét találkoztak ezekkel az érzésekkel. Az ünnepség után 

virágokat helyeztek el a Thorma János Múzeumban a névadó 

festő Aradi vértanúk c. festménye előtt is, így tisztelegve a 

kivégzettek előtt. 

1956. október 23. 
„Örökké él a hősök népe, 

Örökké él majd nemzeted.” (Gazdag Erzsi) 

Az 1956-os pesti eseményekről, a hazáért életüket adó 

hősökről emlékezett meg iskolánk az énekkar és a 8.b osztály 

tanulói segítségével. 

Papírgyűjtés: 2019. őszi időszak 

2016 óta változott az iskolai papírgyűjtés lebonyolítása. 

Ettől az időponttól a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. gyűjtési akcióihoz csatlakozunk, és gyűjtjük a 

papírt. Ez nemcsak gyűjtés, hanem versengés a résztvevő 

iskolákkal is. Sajnos itt még nem kerültünk fel a képzeletbeli 

dobogóra. Az évi két alkalommal meghirdetett akciókkal 

nagy örömünkre az idei őszi gyűjtéssel átléptük már az 

1000000 Ft-os értéket is. Ez a rendszeresen növekvő 

mennyiség biztosan nem jöhetett volna létre, ha a szülői 

támogatás nincs mögötte. Nagy köszönettel tartoznak az 

osztályok azoknak a szülőknek, akik aktívan vesznek részt a 

programunkon. Gyűjtik, szállítják, mérik a sok-sok 

összegyűjtött újságot, könyvet, szórólapot és minden egyéb 

papírterméket. Köszönettel tartozunk a gyűjtést lebonyolító 

pedagógusoknak és a nagy számban megjelenő segítő 

gyerekeknek is. Minden egyes alkalommal nagyon jó 

hangulatban, vidáman töltjük együtt a délutánt. Különös 

izgalommal keressük az érdekesebbnél érdekesebb 

könyveket, újságokat a konténerben. Olvasni mindig jó! Ne 

feledjétek! Lesz papírgyűjtés tavasszal is! 

„JÖVŐD A TÉT!” 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya szervezésében a „JÖVŐD A TÉT” elnevezésű 

pályaválasztási kiállításon vehettek részt 7-8. osztályos 

tanulóink. 

A rendezvényen a gyerekek megismerkedhettek a térség 

középfokú iskoláival, az ezekben az intézményekben 

elsajátítható szakmákkal. Közel 40 iskola kínálatából tudtak 

válogatni diákjaink. Lehetett kóstolni, legórobotot irányítani, 

pisztollyal célba lőni, virtuálisan autót festeni, betekinthettek 

a gépi forgácsolás, betegápolás, mechatronikai műszerészek 

világába. Lehetőségük nyílt megismerkedni a legnépszerűbb 

szakmákkal, élő bemutatókat tekinthettek meg és 

szimulátorokon próbálhatták ki a nekik szimpatikus 

hivatásokat. A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek 

a számukra megfelelő szakmát válasszák, és ezzel a jövőjüket 

biztosítsák. 

Sok sikert kívánunk 8. osztályos tanulóinknak a 

pályaválasztáshoz, hiszen nem egészen 2 hónap múlva 

jelentkezniük kell a számukra megfelelő középfokú oktatási 

intézménybe. 
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Tantestületi kirándulás 
Szeptember 13-14-én iskolánk és óvodánk pedagógusai ki-

ránduláson vettek részt, mely az EGYH-KCP-19-0979 elne-

vezésű, egyházi közösségi célú programok pályázatán nyert 

összegből valósulhatott meg. Hazánk északi részén: Salgótar-

jánban, Ipolytarnócon és Gyöngyösön jártunk. A természeti és 

kulturális érdekességek megtekintése mellett a lelki tölteke-

zésre is volt lehetőségünk.  

Az első megállónkat a Salgótarjánban lévő bányamúzeum 

képezte. 

Ezután Ipolytarnócra tettünk látogatást. Az Idősíkok ta-

lálkozása – Az Ipolytarnóci ősmaradványok múltja című 

kiállítás központjában a terület kutatástörténete áll. A szak-

szerű vezetésnek és az interaktív kiállításnak köszönhetően a 

földtörténeti korok változását könnyen nyomon tudtuk követ-

ni. Remek kikapcsolódási lehetőség volt még a lombkorona- 

sétány, ahol kipróbálhatta ügyességét, bátorságát és erejét a 

tantestület. 

A szombati napon ellátogattunk Palócföld leghíresebb za-

rándokhelyére, a Mátraverebély melletti Szentkútra, Magya-

rország egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb Má-

ria-kegyhelyére. Végül pedig Gyöngyösön a 2015-ben az ÉV 

MÚZEUMA díjat elnyerő Szent Bertalan-templomot és a 

Kincstárat tekinthettük meg egy érzelmekre ható, humorral 

fűszerezett idegenvezetés keretében, majd elindultunk haza.  

Szabadidőnket sok beszélgetéssel, együttgondolkodással 

töltöttük. Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult, hogy ez a 

két szép nap megvalósuljon! 

Kirándulás Kaposvárra 

Mi történik akkor, ha két különböző kultúrából, más-más 

társadalmi rétegből érkező, egymás nyelvét nem beszélő em-

ber egy repülőgép-katasztrófa, valamint egy magánjacht el-

süllyedését követően véletlenül ugyanarra a szigetre kerül? 

Hogyan lehet fenntartásainkat, a másságtól való félelmeinket 

legyőzni és közös beszélt nyelv híján is túlélési stratégiát 

kidolgozva életben maradni, erről szól a Robinson & Crusoe 

című darab. A mű két olasz színész-szerző, Nino D`Introna és 

Giacomo Ravicchio munkája, akik a jól ismert  Daniel Defoe-

féle Robinson Crusoe-t dolgozták át. A témát tovább aktuali-

zálta Viktoria Pichler, a darab rendezője, hiszen az ő hősei az 

óceánban úszó szemétszigeten landolnak. 

A rendezőnő rámutat arra a veszélyre is, hogy a szigetben 

található műanyag a napfény ibolyántúli sugárzásá-

nak hatására fokozatosan darabolódik, szemmel nem látható 

apró részecskékre bomlik. Ezeket a részecskéket elfogyasztják 

a tengeri élőlények, és így bekerülnek a táplálékláncba. Nem 

kizárható, hogy az anyagok a tengeri halak fogyasztása révén 

végül az ember szervezetébe is bekerülnek.  

Az előadás érdekessége, hogy a női szereplő, aki német 

anyától és afrikai apától származik, édesapja törzsi nyelve és 

egy halandzsanyelv ötvözetét használja az előadás során.  

A darab megtekintését követően színház-pedagógiai elő-

adáson vettünk részt, beszélgettünk a rendezővel és a darab-

ban szereplő színészekkel. 

A szekszárdi színházlátogatást követően német nemzetisé-

gi csoportjainkkal ellátogattunk a decsi tájházba, és felkeres-

tük a Bátaszék határában álló óriási molyhos tölgyet, amelyet 

2016-ban az év fájává választottak Európában. A fa mögött 

álló Szent Orbán kápolnát a betelepülő németek építették az 

1738-as nagy pestisjárványtól való megmenekülés emlékére. 

2019. október 18-án este élményekkel telve és fáradtan 

tértünk haza a német nemzetiségi kirándulásról, amely a „Ha-

gyomány és kultúra” című NEMZ-KUL-19-1043 pályázat 

keretében a Miniszterelnökség és az Alapkezelő támogatásá-

val valósulhatott meg. 

Nyílt nap 
November 16-án, szombaton tartottuk hagyományos nyílt 

napunkat, amelyen az iskolánk iránt érdeklődő, első osztályba 

készülő óvodásokat és szüleiket fogadtuk. 

Nagy örömünkre sok érdeklődő érkezett. Közös áhítattal 

és igazgató asszony köszöntésével kezdődött a nap.  

Az iskola és a leendő tanítópárok bemutatása, majd a tízó-

rai elfogyasztása után következett a „lényeg”: a leendő tanítók 

által tartott tanórák megtekintése. Az óvodásokat is sikerült 

bevonni a feladatokba. Azt tapasztaltuk, hogy mindenhol 

nagyon aktívak és ügyesek voltak a gyerekek. 

Természetesen, szokásunkhoz híven, több helyszínen kü-

lönböző tevékenységekkel is vártuk a kicsiket. 

Kézműveskedni, zenét, mesét hallgatni is volt lehetőség.  

A nap lezárásaként rendhagyó testnevelésórán vehettek 

részt vendégeink. Itt betekintést nyerhettek az intézményünk-

ben végbement sportfejlesztésekbe és a testnevelésórákon 

folyó munkába, megismerkedhettek a sportolási lehetőségek-

kel. Nagyon jó hangulatú, értékes nap volt.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Iboly%C3%A1nt%C3%BAli_sug%C3%A1rz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iboly%C3%A1nt%C3%BAli_sug%C3%A1rz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1pl%C3%A1l%C3%A9kl%C3%A1nc
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Családi napunk 

Szeptember 28-án, szombaton nagy sürgés-forgás támadt már kora 

reggeltől udvarunkon. Jöttek a szülők, hozták a bográcsban főzés kel-

lékeit, jöttek az íjászok, a segítő gyerekek, tanárok padokat, kosarakat, 

hangfalakat cipeltek. Mindenki készült arra a napra, amikor együtt 

lehettek a családok az iskolában. S ezúttal szó sem esett tanulásról, 

leckéről. Igazgatónő reggeli köszöntője után klaszterönkénteseink 

mozgatták át tagjainkat zenére. Ezután egész délelőtt buborékot fúj-

tunk, őseink íjával lőhettünk, mocsárban jártunk, próbára tettük a te-

nyerünket a kukoricamorzsolással, lekvárokat és különleges befőtteket 

kóstoltunk, szebbnél szebb hajfonatok készültek, nevetéstől és szurko-

lástól volt hangos a tornaterem. Az aulában az Európában ismert csip-

kékről, szélmalmokról láthattuk-hallhattuk Jáger Tekla gimnáziumi 

tanuló előadását, majd iskolánk volt diákja, Fekete Lívia és művésztár-

sai elevenítették meg számunkra a Teremtés történetét képben, zené-

ben, szóban. Miután testünk jólesően elfáradt, s lelkünk gazdagodott, jóízűen fogyasztottuk el a szülők irányításával, de a gye-

rekek segítségével elkészült ebédet. Rövid beszélgetés, rendrakás után kora délután tértünk haza. Reméljük, valamennyi részt-

vevő haza tudott vinni értékes perceket, órákat ebből a napból.  

2019-es bálak 

Sokak örömére idén is tartottuk magunkat iskolánk hagyományához, így 

megrendezésre került a Márton-napi és az Erzsébet-napi bál is. 

November 8-án az 5-6. osztályos tanulók Márton-napi bálon vehettek részt. 

A mulatság sportos vetélkedővel kezdődött a tornateremben. A játékos feladatok 

után jólesett a szendvics és a meleg tea. Ezután vette kezdetét a mulatság az 

ebédlőben. Nagyon jól érezték magukat diákjaink.  

Szent Erzsébetre emlékezve idén is megtartotta hagyományos Erzsébet-napi 

bálját a 7-8. évfolyam. A bál kezdetén Németh-Buhin Beatrix, 

diákönkormányzati tag köszöntötte diáktársait. Az estét játékos-sportos sorver-

sennyel indították a résztvevők, melyet a DÖK-ös diákok állítottak össze és 

vezettek le. A közös játék után jött a jól megérdemelt szendvics és tea, amit 

mindenki jóízűen fogyasztott el. A színes fényektől, világító kiegészítőktől 

pompázó ebédlőben a jó hangulat sem váratott sokáig magára. Táncos lábú gye-

rekek örömteli hangulatban élték meg a buli pillanatait. 

Az alkalmakon megemlékeztünk a névadó Szentekről: Szent Mártonról, a 

felderítő katonák, a koldusok, ló- és lúdtartók, szőlőtermelők, valamint Francia-

ország védőszentjéről és Árpád-házi Szent Erzsébetről, a szolgáló szeretet védő-

szentjéről. 

Közösségformáló erejének köszönhetően ezek a péntek esték mindig jó han-

gulatban telnek, a gyerekek szívesen vesznek részt rajtuk, és elmondásuk alapján 

alig várják a következő alkalmat, hogy együtt kikapcsolódjanak.  
 

Európai Diáksport Nap 
 

Először vettünk részt a programon. Igyekeztünk úgy szervezni 

a napot, hogy ne forgassa fel a hétköznapi iskolai életritmusunkat. 

A testnevelés-munkaközösség tagjai forgatókönyvet írtak a prog-

ramról előzetesen, játékokról, feladatokról, eszközök előkészítésé-

ről, technikai, hangosítással kapcsolatos előkészületekről.  

A napot zenés gimnasztikával kezdtük. A klaszteres diák-

önkéntescsoportunk tagjai készültek a koreográfiával, majd ők is 

mutatták előre a tanároknak, diákoknak. 

A 15 perces óraközi szüneteinkben játékos, mozgásos felada-

tokra invitálták a testnevelők a gyerekeket. 

Minden osztály a mindennapos testnevelésóra keretében 45 

perces rendhagyó, játékos órán élvezhette a mozgás örömét. 

A nap zárásaként az év futására került sor, amit külön az alsó-

soknak, külön a felsősöknek bonyolítottunk le. 

Egy aktív, jó hangulatú napot töltöttünk el az egészségünk ér-

dekében. A szervezési, lebonyolítási feladatokat megkönnyítették a klaszterprogram keretében szerzett tapasztalataink, vala-

mint a diák-önkéntescsoportunk közreműködése.  
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Mesebőrönd 
November 27-én 

délelőtt különleges 

élményben volt részünk. A 

NEMZ-KUL-19-1043 

pályázat keretén belül a Miniszterelnökség és az Alapkezelő 

támogatásával a Deutsche Bühne Ungarn társulatának tagjai egy 

rendhagyó németórát tartottak nekünk iskolánk tornatermében. A  

"Mesék a bőröndből" nevű programban egy német-magyar mese 

elevenedett meg. A Halász és a felesége történetét láthattuk, ami  a 

nagyravágyásról és a boldogság kereséséről szólt. A művészek a Grimm-

testvérek írásából indultak ki, és egy soha nem látott feldolgozást hoztak 

el nekünk. A díszletek egy csodabőröndből kerületek elő, és a színészek 

keltették életre az interaktív mesét.  

Köszönjük szépen a színvonalas előadást! 
 

Játékos iskolaelőkészítő foglalkozások 
Kedves Óvodások! Idén is nagy szeretettel várunk benneteket a Szent József Katolikus Általános Iskolába, hogy együtt 

készülhessünk fel a szeptemberi iskolakezdésre. 

Foglalkozásaink időpontjai: 2020. január 27., február 3., február 10., február 24. 

Elsődleges célunk az iskola és óvoda közötti átmenet megkönnyítése, a tanítók megismerése, készségek/képességek 

fejlesztése (mozgás, téri tájékozódás, figyelem, emlékezet, logikai gondolkodás, szövegértés, szókincsbővítés, szabálykövetés). 

Gyertek, játsszunk iskolásat! 

Ugye neked sem DÖK mindegy? 

A diákönkormányzattal havonta egyszer gyűlést tartunk, amelyen a 4. osztálytól kezdve osztályonként két tanuló képviseli 

a saját közösségét. Itt dönthetnek a számukra megrendezésre kerülő programok szervezéséről, lebonyolításáról, 

véleményezhetik az iskola életét. Minden tanév elején megválasztják a tagok maguk közül a tisztségviselőket. 

Az év elején megtartott Diákparlamenten szavaztak az osztályok képviselői, hogy az idén kik tölthessék be a következő 

tisztségeket. 

Az elnök Andirkó Bettina (7.a), az 

elnökhelyettes Sümegi Bence (7.c), a titkár 

Németh-Buhin Beatrix (8.b), az írnok Szemerédi 

Szandra (7.a), a klaszter-kapcsolattartó Kovács 

Brigitta (8.b) lett. 

Kiskunhalas Város Diákönkormányzatában 

Andirkó Bettina és Németh-Buhin Beatrix 

vállalnak feladatot, tartanak kapcsolatot a KVDÖK 

vezetőivel és képviselik iskolánk diákjait. A 

kapcsolat erősítéseként és tapasztalatszerzés 

céljából egyik gyűlésünkön vendégül láttuk 

Tamaskó Mátét, a KVDÖK diákpolgármesterét, a 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium diákját, akitől sokat tanultunk.  

Az első félévben számos iskolai programot szerveztünk vagy kapcsolódtunk be a szervezésbe, lebonyolításba. Néhányat 

megemlítve: családi nap, kisállat-kiállítás, Márton- és Erzsébet-napi bálak.  

A félév során két pályázatot is hirdettünk. Az állatok világnapja alkalmából egy állatmesét kellett írniuk a résztvevőknek, 

melyen László Szabina alkotása bizonyult a legjobbnak.  

Nemrégiben pedig a költészetet szerettük volna közelebb hozni a mai kor minden generációjához „Rímképek” című 

versenyünkkel. Úgy gondoltuk, hogy az osztályok által kiválasztott versek modern köntösbe öltöztetett megjelenítése mit sem 

változtat azok értékén, mégis egy érdekes, új nézőpontból közelíti meg az irodalmi alkotásokat. A képeket és az eredményt 

megtekinthetik az iskola Facebook-oldalán.  

Kérjük minden diáktársunkat, hogy támogassák munkánkat, kapcsolódjanak be rendezvényeinkbe. Várjuk észrevételeiket, 

ötleteiket. Bizalmatokat köszönjük.  

 

Meseíró pályázat 
Az állatok világnapja alkalmából az Alsóvárosi Diáktársaság és a Diákönkormányzat állatmeseíró 

pályázatot hirdetett. A beérkezett mesék közül László Szabina meséje érdemelte ki az 5000 Ft-os 

ajándék könyvutalványt. Gratulálunk neki!  
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Beszoktatás 
Idén a Szivárvány csoport óvodánk kiscsoportja, ahol 24 kisgyereknek sike-

rült október közepére beszoknia óvodánkba, a fokozatosság elvét követve. Vol-

tak, akik könnyebben, és volt, aki több hét alatt fogadta el az új környezetet és az 

őket körülvevő új személyeket. Egy kislány 2020 januárjában érkezik még a 

csoportba, hisz még csak 2,5 éves, és édesanyjával otthon lehet. A szülőkkel 

kialakult kapcsolatunk nagyon jó, bizalommal fordulnak hozzánk, elfogadják 

észrevételeinket, kéréseinket. A gyerekek szinte kivétel nélkül jókedvűen érkez-

nek reggelente, szeretetteljes a mindennapi légkör a csoportban. A kiscsoporto-

sok a beszoktatás alatt megismerték az óvoda összes helyiségét, kipróbálhatták 

tornatermünket, felfedezték az udvart, részt vehettek már óvodás szentmiséken is, valamint találkoztak az óvoda minden dol-

gozójával, az őket segítő, körülvevő felnőttekkel. Nagyon ügyesen elsajátították az óvodai szokásrendszert, a közösségi szabá-

lyokat, megtanulták egymás jeleit és nevét. Az óvónők október végén megtartották az első ovis szülői értekezletet is, ahol a 

családközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazásával egy interaktív és családias légkörű, fényképekkel és prezentációval kí-

sért, kétoldalú kommunikációra épülő beszélgetés tudott kialakulni. Nagyon köszönjük ezúton is a szülők támogató segítségét. 

 Gönczöl Beáta 

Hálózati műhely 
Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszé-

lyeztetett intézmények támogatása projekt keretén belül hálózati műhelymun-

ka valósult meg óvodánkban 2019. november 13-án. Az alkalom célja az óvo-

da partnerkapcsolatainak bővítése; a projektbe bevont támogató szakértők, az 

óvodapedagógusok, a szülők, valamint a fenntartó, más kapcsolódó civil szer-

vezetek és önkormányzati intézmények közötti eredményes és hatékony 

együttműködés a projektcélok, továbbá a források, mint a tudás- és kapcsolati 

tőke jobb felhasználása, a szervezeti hatékonyság növelése és az innováció 

megvalósítása érdekében. A délután folyamán bemutatásra került a projekt, 

annak céljai, valamint az a jó gyakorlat, amelyet az óvoda 2020 tavaszán pub-

likálni kíván. „A befogadó nevelés elősegítése a családlátogatás módszerével” 

című gyakorlatot megismerhették a résztvevők, amelyhez együttműködési megállapodást is kíván kötni az óvoda a Mezőőri és 

a Tanyagondnoki Szolgálattal. Hálásan köszönjük minden kedves vendégnek, hogy elfogadták a meghívást, és együttgondol-

kodással töltötték ezt a délutánt.  Tallér Erzsébet és Gönczöl Beáta 

Egészségügyi program – Mozgáskoordinációs fejlesztés 

Hálásan köszönjük az EFOP-3.9.2-16-2017-00004 pályázatnak a támo-

gatást, amely lehetővé tette, hogy nagycsoportosainknak buszos kirándulást 

szervezzünk októberben Szegedre a Játékdzsungel Játszóházba. A szerve-

zés számos teendőt kívánt. A szülők ránk bízták gyermekeiket, mi pedig 

igyekeztük megszolgálni a bizalmukat. Bár az út hosszú volt, az idő a bu-

szon gyorsan telt. Igazi összeszokott kis csapat utazott együtt örömteli 

hangulatban. A komplex játszóházban mindenki megtalálta a számára ér-

dekes, életkorának megfelelő tevékenységet. A gyönyörű, hangulatos, tisz-

ta, esztétikus környezetben felhőtlenül élvezhették a játékot. A hely felsze-

reltsége, széles kínálata biztosította számukra azt a sokféle mozgást, amely 

hozzájárult a mozgáskoordinációjuk fejlesztéséhez. A gyerekek épségéről 

szigorú biztonsági előírások gondoskodtak. Nagyon ügyeltünk a házirend-

re, no és persze bizonyos illemszabályok betartatására is, hogy többen szórakozhassanak nyugodtan egyszerre egy helyen. 

Fáradhatatlan, örökmozgó gyermekeink a sok inger hatására a hazaúton megpihentek. Szüleiknek boldogan mesélték élménye-

iket és azt, hogy visszavágynak. Bízunk benne, hogy a hatékony, játékalapú koragyermekkori program sokszorosan megtérül 

majd a gyermekek számára.  Sáli Leventéné 
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