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K U K K A N T Ó 
A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda lapja                                           2018-19. II. félév 

 

 

Minden kedves olvasónknak, 

diákunknak, óvodásunknak és 

munkatársunknak kellemes pihenést 

kívánunk a nyári szünetben! 
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December 21-én a negyedikesek három helyszínen adták elő 

karácsonyi műsorukat, melyet osztályfőnökük, Terjékiné Béres 

Beáta rendezett.  Közreműködött Juhász Renáta 6. osztályos 

tanuló, aki énekkel színesítette a pásztorjátékot. Az ünnepi 

előadást iskolánkban, a szentmisén adták elő, majd 

Jászkarajenőn a katolikus templomban, este pedig Tiszajenőn, 

a Szent László templomban. A két templomban fellépett még 

Kuzma Levente orgonaművész is, aki a LIETO Művészeti Iskola 

igazgatója is egyben, valamit népi énekeseink Skorkáné Homoki 

Henriette tanárnő vezetésével. 

December 24-én Jászkarajenőn és Tiszajenőn az éjféli misék 

előtt pásztorjátékot adtak elő az egyházközség fiataljai, 

óvodásoktól egyetemistákig, összesen 23 gyerek, 10 különböző 

intézmény tanulója, hallgatója. Iskolánkból szerepelt Rimóczi 

Nimród, Komáromi Viktória, Tóth Róza Beatrix, Polgár Zsanett 

Janka, Piti Bernadett Emma és Hajnal Benedek.  

Minden évben január 6-án emlékezünk meg a napkeleti 

bölcsekről, Krisztus megkeresztelkedéséről a Jordán folyóban, 

valamint Krisztus első csodatételéről, mely során borrá 

változtatta a vizet a kánai menyegzőn. Ettől a naptól kezdődik 

farsang időszaka. Ezen a napon, vízkereszt napján házszentelés 

is zajlik. Attila atya szenteltvízzel megáldotta a tiszajenői 

iskolát, minden osztálytermet és az óvodát. Az ajtófélfára 

ilyenkor felkerül az évszám és a „Christus Mansionem 

Benedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”) kezdőbetűi a 

következő formában: 20 + C + M + B + 19. 

Január 11-én minden alsó tagozatos osztálynak igazi téli, vidám 

program színesítette a délelőttjét. Virág Józsi bácsi lovas 
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szánnal vitte körbe a gyerekeket a birtokán, ami nagyon nagy 

élmény volt mindannyiuk számára.  

Ugyanezen a napon DÖK szervezésében Tivadar bácsi Szolnokra 

kísérte korcsolyázni iskolánk húsz felsős tanulóját. Ez már a 

második alkalom volt ezen a télen, hogy e téli sportnak 

hódolhassanak az érdeklődő gyerekek. 

Január 26-án szombaton továbbtanulók és már középiskolások 

találkozójára invitálta Jávorszki Györgyi könyvtáros a 

gyerekeket. Tartalmas délelőttöt töltöttek együtt.  

Három alsós osztályból 21 színházat kedvelő kisdiák a Szolnoki 

Szigligeti Színházban a Spenót Panna című előadást tekintették 

meg február 5-én. A kulturális programra Pintérné Csabai 

Andrea és Názát Éva kísérte el őket. 

Február 9-én Tiszás Ifjúsági Találkozón vett részt 9 tanulónk. A 

helyszín a Szolnoki Belvárosi Plébánia volt.  Az eseményen a 

szolnoki esperesi kerület 12-30 éves fiataljai vettek részt. A 

közös programok, beszélgetések, éneklés, foglalkozások után a 

nap 5-kor szentmisével zárult. 

Február 13-án a Budapesti Operettszínházban az István a 

király című darab megtekintésére nyílt lehetőség, melyre sok 

diákunk volt kíváncsi. A kulturális programot Godó Tivadar 

szervezte. 

Február 14-én ismét Iskolanyitogató programunkra invitáltuk 

leendő elsőseinket. A téma ezúttal a farsang volt. Elsőseink 

jelmezbe öltözve közös éneklésre és táncra invitálták óvodás 

társaikat, majd a kicsik farsangi díszt barkácsoltak, álarc mögé 

bújtak, és nagyon vidáman töltötték el ezt az egy órát. Minden 

alsós pedagógus részt vett az eseményen, Miskóné Miklós Ilona, 
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Názá Éva, Terjékiné Béres Beáta és Juhászné Csibra Ágnes. A 

felsős tanárokat Kenderes László képviselte. 

Február 15-én a Zrínyi megyei matematika versenyre kísérte 

tanulóinkat Hajnalné Terjéki Dorottya és Pintérné Csabai 

Andrea. A megmérettetésre a Kassai Úti Két Tannyelvű 

Általános Iskolában és a Szandaszőlősi Általános Iskolában 

került sor. A felső tagozatról hat diák vett részt a versenyen. 

A másodikosok február 18-án osztályfőnökükkel, Juhászné 

Csibra Ágnessel és napközis tanító nénijükkel, Bali Máriával 

Szolnokra utaztak az Aba-Novák Művelődési Központba az 

Igazmondó juhász című előadásra. 

Február 19-én az Egyetemes imahét keretein belül igét hirdetett 

a tiszajenei Szent László Római Katolikus Templomban Gáll 

Károly református lelkipásztor. A misén tanulóink és 

pedagógusaink nagy számban részt vettek.  

A Mesélő dallamok koncertsorozatnak iskolánk tornaterme ad 

helyet. Február 20-án a Lúdas Matyi című mese elevenedett meg 

Dóbiás Péter kecskeméti zenepedagógus és barátai 

előadásában. 

Február 23-án 13 tanulónk a „Mátyás tudósai” tehetséggondozó 

megyei versenyen vett részt Szolnokon. Versmondás, 

matematika, nyelvészet és rajz tantárgyakból indultak 

versenyzőink. A legjobb eredményt Tóth Titanilla Linda, 

második osztályos tanuló érte el nyelvtanból, második helyezett 

lett. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Názát Évának! A 

versenyen részt vettek még versmondó kategóriában: 

Komáromi Klaudia, Korb Gergely Levente, Szabó Nóra, Kurucz 

Laura, Tóth Róza, Kurucz Dorina, nyelvészetből: Mácsai Lívia, 

matematikából: Fehér Anna, Négyesi Ádám Attila, Balogh Lajos, 

rajzból:Kurucz Vanda, Polgár Hanna. 
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A hagyományos farsangi bálnak ismét iskolánk tornaterme 

adott helyet február 23-án. A Szülői Munkaközösség és a 

nyolcadikosok sokat tettek azért, hogy mindenki jól érezhesse 

magát.  

Február 26-án a Pecasuli szakkör keretein belül interaktív órát 

tartott iskolánkban Kapás Sándor. A gyerekek 

megismerkedhettek a horgászat örömeivel, fortélyaival, a 

horgászathoz szükséges eszközökkel.  

Február 27-én a DÖK szervezésében 20 diákunk ismét 

korcsolyázni mehetett a szolnoki jégpályára Godó Tivadar 

kíséretében. 

Február 28-án a Víz világnapja alkalmából Hajnalné Terjéki 

Dorottya és Gergely Gábor gyalogtúrát hirdetett, melyen 19 

tanulónk vett részt. Az úticél a tiszavárkonyi gát és környéke 

volt. A résztvevők mindegyike vállalta, hogy egy szakaszon 6 

liter vízzel teli palackot cipeljen hátizsákjában. 

Március 1-jén a Pedagógiai Szakszolgálattól érkezett 

iskolánkba Császár István, aki a hetedikeseknek tartott 

pályaválasztási tájékoztatást.  

Március 6-án hamvazószerda alkalmából szentmisén vettünk 

részt iskolánk tornatermében. A szentmisét Attila atya mutatta 

be. Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni 

első nap, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. 

Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként 

hamut szórtak a fejükre, és ez a 12. századtól az egyházi 

szertartás része lett (hamvazkodás). 

Március 7-én három nyolcadikos tanulónk megyei német 

versenyen vett részt a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában. Kenderes László tanár úr készítette fel őket. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9ny_egyh%C3%A1zi_napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamu
https://hu.wikipedia.org/wiki/12._sz%C3%A1zad
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Március 8-án házi tanulmányi versenyt szervezett Hajnalné 

Terjéki Dorottya tanárnő és Kenderes László tanár úr. A felső 

tagozatosok több műveltségi területre kiterjedő tesztet 

töltöttek ki. Magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, 

földrajz, természetismeret, kémia, honismeret, helyesírás, 

általános műveltség és vallási ismeretek témakörökben kellett 

számot adni tudásukról. A legjobban teljesítő tanulók egy 

három napos Nógrád megyei jutalomkiránduláson vehettek 

részt teljesen térítésmentesen. A finanszírozást egy a neve 

elhallgatását kérő személy biztosította 

Március 18-án Piti Bernadett Emma, Kurucz Laura és Gulyás 

Gergő, hatodik osztályos tanulók a szolnoki Fiumei Úti Általános 

Iskolában a „Matematika kishercegei” elnevezésű versenyen 

vettek részt csapatban. Felkészítő tanáruk Hajnalné Terjéki 

Dorottya volt. Ugyanebben az iskolában helyesírási versenyen 

vett részt Tóth Titanilla Linda, harmadik osztályos tanuló. 

Felkészítő tanára Názát Éva volt. 

Március 22-én négy harmadikosunk, Holocsi Zoé, Komáromi 

Klaudia, Telek Izabella és Zólyomi Paulina Szegedre utazott 

felkészítő tanárukkal, Pintérné Csabai Andreával, a Maxim 

Kiadó által szervezett országos német nyelvi verseny döntőjére. 

A versenyt három selejtező és egy regionális középdöntő előzte 

meg. A regionális döntőben első, az országos versenyen 

negyedik helyezést értek el a gyerekek.  Gratulálunk! 

Ugyanezen a napon zajlott Szolnokon az Éneklő ifjúság 

elnevezésű megyei népdaléneklő verseny a Tiszaparti 

Gimnáziumban. A LIETO énekegyüttes, melynek tagjai Varga 

Gréta Lilla, Juhász Renáta, Németh Fanni, Berényi Liliána, Korb 

Liliána, Polgár Ditta, Csíkos Zsuzsanna, Balogh Patrícia, Iván 

Ivett, Pásztor Noémi, Dubecz Vivien és Nagy Nóra Judit, arany 

fokozatott kapott. Felkészítő tanáruk Skorkáné Homoki 
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Henriette tanárnő, aki hosszú évek óta ér el szép eredményeket 

énekeseivel. 

Ezen a délutánon Jávorszki Gyöngyi könyvtáros QR kódos 

könyvkereső játékra invitálta iskolásainkat. 

Március 26-án a DÖK szervezésében újra alkalom nyílt 20 

diákunknak a szolnoki jégkorcsolyapályán egy kellemes 

délután eltöltésére. A kirándulást Godó Tivadar szervezte. 

Március 27-én Zelei Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház 

színművésze tartott interaktív irodalomórát könyvtárunkban 

elsősorban hatodikosainknak és az érdeklődőknek. A téma 

Arany János Toldija volt. Az olvasópróbát egy kis színielőadás 

követte, melyet diákjaink rögtönöztek. Majd a művész úr a 

gyógynövényekről, a természetes gyógymódokról tartott 

előadást, melyre már a község lakói is hivatalosak voltak. 

Ugyanezen a napon megyei fizikaversenyen vettek részt Vasvári 

Máté, Ádám Szabolcs és Badari Gábor, hetedik osztályos 

tanulók. Felkészítő tanáruk Kurucsó Ilus volt. 

Március 28-án tavaszi barkácsolásra invitáltuk leendő 

elsőseinket és szüleiket az Iskolanyitogató programsorozat 

keretein belül. Tanítónőink segítségével vidám, húsvétváró 

díszeket készítettek a gyerekek. Az elsősök dallal köszöntötték a 

kicsiket. A programban ezúttal Miskóné Miklós Ilona, Terjékiné 

Béres Beáta és Názát Éva tanítónők vettek részt. 

Ugyanezen a napon járási irodalomvetélkedőn vett részt Kurucz 

Laura, Piti Bernadett Emma / 6. osztály/ és Kurucz Dorina, Iván 

Ivett /8. osztály/ Tiszakécskén, a Móricz Zsigmond Általános 

Iskolában. Egy Böszörményi Gyula regényhez kapcsolódtak a 

kérdések. A csapat 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és 

felkészítő tanáruknak, Godó Tivadarnak. 
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Március 30-án a Katolikus Iskolák Természetismereti 

Versenyén vett részt csapatban Piti Bernadett Emma, Juhász 

Renáta és Godó Gábor, hatodik osztályos tanulók Piliscsabán. 

Felkészítő tanáruk Kardos János volt. A gyerekek a 

középmezőnyben végeztek. 

Április 3-án a Szigligeti Színházban a Dzsungel könyve című 

előadást tekinthették meg a színházat kedvelő gyerekek 

Pintérné Csabai Andrea és Hajnalné Terjéki Dorottya tanárnők 

kíséretében. A nagyszerű musicalre 21 tanuló utazott 

Szolnokra. 

Április 10-én tavaszi versmondó versenyt rendeztünk a 

könyvtárban, melyen 23 diákunk vett részt. A zsűri tagjai Vágó 

Béla igazgató úr, Horthy Csabáné Katika és Jávorszki Gyöngyi 

könyvtárosok voltak. 

Április 11-én a Költészet napja alkalmából zenés-verses 

interaktív délutánra invitáltuk a gyerekeket a könyvtárba, ahol 

Pintérné Csabai Andrea tanárnő zenekísérettel és a gyerekek 

bevonásával sok-sok megzenésített verset adott elő. A diákok 

kedvenc verseiket is elszavalták.  

Ugyanezen a napon területi kémia versenyen vett részt a 

hetedik osztályosok közül Kormos Róbert, Ádám Szabolcs és 

Juhász József. Az eseménynek a tiszakécskei Móricz Zsigmond 

általános Iskola adott helyet. Felkészítő tanáruk Kurucsó Ilus 

volt. 

Április 12 - én Szolnokon a Tiszaparti Római Katolikus 

Gimnáziumban rendezték a megyei népdaléneklő versenyt. 

Nagyon szép eredmények születtek, melyeket a 

versenyeredményeknél olvashatnak, és amelyekhez szívből 

gratulálunk. A LIETO énekegyüttes az országos döntőbe is 
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továbbjutott. Az énekesek felkészítő tanára hosszú évek óta 

Skorkáné Homoki Henriette tanárnő.  

Április 15-én tartottuk a húsvéti szentmisét iskolánk 

tornatermében. A hatodikosok Jézus keresztrefeszítésének 

történetét, a Passiót mutatták be, melyre Názát Éva tanítónő 

készítette fel őket. Délután a pedagógusoknak lelki délutánt 

tartott a torinói lepelről Tamás József atya, kartali plábános. 

Április 25-én” Aranytoll” egyházmegyi helyesíró versenyen vett 

részt iskolánkból Fehér Emma első osztályos tanuló / 

felkészítette Miskóné Miklós Ilona/ és a harmadik osztályból 

Fehér Anna és Tóth Titanilla / felkészítette Názát Éva/. A 

versenyre Gödöllőn került sor. 

A hagyományos Támogatói bálra, melyet a Szülői 

Munkaközösség szervezett, április 27-én került sor iskolánk 

tornatermében. A bevételt tanulóink környezetének szépítésére 

és programjaik támogatására fordítják.  

Április 29-én a harmadikosok tanítónőjükkel, Názát Évával a 

szolnoki Aba-Novák Művelődési Központban gyermekelőadáson 

vettek részt. A Pöttöm Panna című táncjátékot tekintették meg. 

Kísérő tanár Godó Tivadar volt.  

Április 30-án a másodikosok osztályfőnökükkel, Juhászné 

Csibra Ágnessel és napközis tanítónőjükkel, Bali Máriával 

Kecskemétre utaztak. A Hangszermúzeumban tettek látogatást, 

majd a Kalamjka játszóházban töltöttek el pár kellemes órát.  

Május 1-jén Jászkarajenő két mártírhalált halt papjának, 

Hornyik Károly és Kósa József atyák halálának 100. évfordulója 

alkalmából gyalogos zarándoklatot szerveztek Jászkarajenőtől 

Kecskemétig. A táv 40 km volt, melyen több tanulónk is részt 

vett. A zarándokok a kecskeméti Szentháromság Temetőben 
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imádságon, majd a Piarista Templomban, a mártírok 

tanulmányi helyén szentmisén vettek részt.  

Május 2-án a hatodikosok tanulmányi kiránduláson vettek részt 

Juhászné Csibra Ágnes és Godó Tivadar kíséretében. 

Megismerkedtek az egri vár történetével és a vár kiállításait 

tekintették meg.  

Május 4 - én szombaton számos tanulónk és pedagógusunk vett 

részt Jászkarajenőn a Kósa József és Hornyik Károly vértanú 

papok halálának 100. évfordulójára rendezett 

megemlékezésen. A katolikus templomban Kósa József atya 

írásaiból tartottak felolvasást, majd püspöki ünnepi szentmise 

következett Dr. Beer Miklós és Dr. Varga Lajos püspök atyákkal. 

A Kossuth Rádió déli harangszója ezúttal a jászkarajenői 

templomból csendült fel. A mise után megáldották, és 

megkoszorúzták a vértanú papok tiszteletére állított szobrokat, 

majd a Hornyik Károly téren közös ebédre invitálták a 

jelenlévőket. Ezt ismeretterjesztő előadások követték a helyi 

Művelődési Házban, majd a tiszajenei Szent István Római 

Katolikus Általános Iskola LIETO énekegyüttese adott műsort 

Skorkáné Homoki Henriette tanárnő karvezetésével. Dr. 

Tengely Adrienn docens, Lieber Katalin kánonjogász és 

szentszéki bíró, Dr. Varga Lajos püspök és Ruppert József 

piarista atya előadásai zárták a napot.  

Május 7-én a hetedikesek a Paksi Atomerőműben tettek 

látogatást. Kurucsó Ilus és Hajnalné Terjéki Dorottya kísérte el 

őket a tanulmányi útra. 

Május 6-án és 7-én zajlottak az alsó tagozatos osztályokban az 

anyák napi ünnepségek. A szívhez szóló műsorokat az 

osztályfőnökök tanították be. A harmadikosoknál Dóri néni is 

közreműködött népi gyermekjátékokkal és gyermekdalokkal.  
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Az anyukákon kívül meghívták a nagymamákat és a 

keresztanyákat is. A felsősök is készítettek apró ajándékokat 

édesanyjuknak. 

Május 9-én az elsősök osztálykiránduláson vettek részt 

osztályfőnökükkel, Miskóné Miklós Ilonával és Godó Tivadarral. 

A kecskeméti vadasparkot nézték meg és a Szórakaténusz 

játszóházba is ellátogattak.  

Május 14-én a budapesti Vígszínházban a Pál utcai fiúk című 

musicalt tekintették meg iskolánkból a színházat kedvelő 

tanulók és pedagógusok.  

Május 16-án a harmadikosok osztálykiránduláson vettek részt 

osztályfőnökükkel, Názát Évával és Godó Tivadarral. A 

kecskeméti Kalamajka játszóházban és a Planetáriumban 

tettek látogatást. 

Május 18-án Attila atya Budapestre szervezett zarándoklatot a 

tantestület számára. 

Május 19-én Katolikus Ifjúsági Találkozót tartottak 

Nagymaroson, melyen iskolánkból több tanuló részt vett 

Gergely Gábor hitoktató kíséretében. 

Május 21-én a negyedikesek osztálykirándulására került sor, ők 

Ópusztaszerre utaztak osztályfőnökükkel, Terjékiné Béres 

Beátával és Juhászné Csibra Ágnessel. 

Május 22-én a hatodik- és nyolcadik osztályosok országos 

idegen nyelvi kompetenciamérésen vettek részt német és angol 

nyelvből, attól függően, melyik nyelvet tanulják első nyelvként.  

Május 23-án a nagycsoportos óvodásokat látták vendégül 

elsőseink osztályfőnökükkel, Miskóné Miklós Ilonával. A kicsik 

két órát töltöttek iskolánkban. Az elsősök megmutatták, mit 
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tanultak ebben a tanévben olvasás- és matematika 

tantárgyakból, és sokat játszottak együtt. A leendő elsősök 

nagyon várják, hogy iskolások lehessenek! 

Május 24-én A LIETO Művészeti Iskola 15 éves szegedi 

születésnapi gáláján léptek fel népi énekeseink Skorkáné 

Homoki Henriette tanárnővel, és társastáncosaink Püspöki- 

Markó Ágnes táncoktatóval. Az eseményen Fenyvesi Mária 

tanárnő a kézműves tanszak legjobban sikerült alkotásait is 

bemutatta. A nagyszabású rendezvénynek a szegedi Szent- 

Györgyi Albert Agóra adott helyet. Fellépett Kuzma Levente 

orgonaművész is, aki a LIETO Művészeti Iskola igazgatója.  

Ismét részt vehettek iskolánk tanulói a Kőröstetétlenen 

rendezett térségi gyermeknapon az ottani polgármester úr 

nagylelkű meghívására. Rengeteg játék, ajándékok, meleg étel 

és jégkrém tette emlékezetessé ezt a szép májusi szombatot.   

Május 28-án ismét a Fővárosi Operettszínházba látogathattak 

el a színházért lelkesedők. A Liliom című operettet tekintették 

meg.  

Május 29-én országos kompetenciamérésre került sor magyar 

szövegértés és matematika eszközhasználat területeken. A 

hatodik – és nyolcadik osztályosok adtak számot tudásukról.  

Május 30-án a Szent László templomban zajlott a Szent Jobb 

átvitelének napja tiszteletére celebrált szentmise. A misén 

iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója részt vett.  

Május 31 - én helytörténeti sétán vettek részt a hetedikesek 

Szolnok belvárosában. Vágóné nagy Emese és Vágó Béla kísérte 

el őket. Megtekintették Szolnok város történelmi 

nevezetességeit és jelenkori látnivalóit.  
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Ugyanezen a napon Szolnoki Pedagógiai Okatási Központ által 
rendezett ünnepségen a 2019-es évben végzett kiemelkedő 
művészeti tevékenységükért oklevélben és jutalomban 
részesültek LIETO-s növendékeink közül Kurucz Kornél /2. 
osztály/, Korb Gergely Levente /3. osztály/, Korb Liliána 
Barbara és Juhász Renáta / 6. osztály/. Ők a „Tiszán innen, 
Dunán túl” megyei népdaléneklési minősítő versenyen kiemelt 
arany minősítést kaptak. Az ünnepélyes díjátadás Szolnokon, a 
Megyeházán került megrendezésre. 
 
Június 1-jén a Pilis hegységben, Dobogókő közelében lévő Rám 

szakadékba kirándultak tanulóink, akik a DÖK szervezésében 

meghirdetett túrára jelentkeztek.  

Június 3-án délután hulladékgyűjtés volt az iskolánkban. A 

bevételen az osztályok és a DÖK osztoznak. A DÖK az így befolyt 

összegekből finanszíroz egyes kirándulásokat és iskolai 

rendezvényeket.  

Június 6-án a DÖK biciklis kirándulást szervezett Kerekdombra, 

7-én és 8-án pedig Esztergomban két napos kiránduláson 

vehettek részt diákjaink. A kísérő mindkét alkalommal Godó 

Tivadar és Gergely Gábor volt.  

Június 7-én a népi énekesek egész éves munkájuk 

elismeréseként jutalomkiránduláson vettek részt Skorkáné 

Homoki Henriette tanárnővel Cserkeszőlőn. Kísérő tanár 

Kenderes László volt. 

Június 12-én diákönkormányzati napot tartottunk iskolánkban. 

Sok-sok vetélkedő és közös játék színesítette ezt a napot, ahol a 

gyerekek csapatokban, állomásonként gyűjtöttek 

jutalompontokat. A legjobb csapatok jutalomban részesültek.  
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Június 14-én zajlott az évzáró mise, a Te Deum a Szent László 

templomban. A misén iskolánk valamennyi tanulója, és minden 

óvodás kisgyermek is részt vett.  

Június 15-én a nyolcadikosok ballagására és az évzáróra került 

sor iskolánk tornatermében.  

Június 17-től 2 hetes úszótáborban vehetnek részt 

Kerekdombon a sportolni vágyó gyerekek.  A tábort Kardos 

János vezeti. A tábort a Váci Egyházmegye is támogatja.  

Június 24-én a Váci Székesegyházban lesz az egyházmegyei 

iskolák, óvodák közös évzáró ünnepsége, a Te Deum, melyen 

iskolánk pedagógusai is részt vesznek. 

Nyári táborunk ezúttal a Zempléni hegységben, Pusztafaluban 

lesz július 13. és 18. között. Kísérő tanárok Hajnalné Terjéki 

Dorottya és Kenderes László lesznek. Ezt a tábort is támogatta 

a Váci Egyházmegye, köszönjük szépen! 

Fenyvesi Mária tanárnő idén nyáron is szervez kézműves-

művészeti alkotótábort Tiszajenőn. Erre június 24-27 között 

kerül sor. A tábor ingyenes a résztvevő gyerekeknek, a felmerülő 

költségeket sikerül pályázati forrásból és támogatók 

segítségével fedezni. Munkáját segíti Deák Péter 

mentálhigiénés fejlesztő tanár, művészetpedagógus, népi 

iparművész, drámapedagógus és Vincze Ágnes keramikus. A 

tábort a Váci Egyházmegye is támogatja, 
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                                     2019 

A hagyományos farsangi bálra február 23-án került sor iskolánk tornatermében. Az 

előkészületeket, a díszítést a nyolcadikosok végezték osztályfőnökük, Kenderes László vezetésével, 

segítségével. A program délután fél 3-kor kezdődött az osztályok egyéni produkcióival. Az elsősök a 

gyermekek világáról énekeltek, és pom-pomokkal táncoltak. A másodikosok törpéknek öltöztek, és 

táncukat egyéni produkciókkal, akrobatikus mutatványokkal fűszerezték. A harmadikosok egyvelege 

több zene- és táncműfajból adott ízelítőt. a negyedikesek musicalt adtak elő. Az ötödikesek 

átalakulása is látványos volt, egy komolyabb hangvételű kezdés után vidám tánccal szórakoztatták a 

közönséget. A hatodik- és hetedik osztályosok divatos táncprodukciókkal készültek. Minden osztályt 

segítette osztályfőnöke a felkészülésben. A ruhák elkészítésében a szülőkre is számíthattak. Az első 

blokk után minden évfolyam a saját termében fogyaszthatta el az osztálytortát, melyet vagy szülők 

ajánlottak fel, vagy osztálypénzből sikerült megvásárolni. A következő program a gyerekek egyéni 

jelmezes felvonulása volt. Harminchárom induló volt, ötletesebbnél-ötletesebb figurák / madárijesztő, 

mignon, Pinocchio, hercegnők, harcosok, bohócok, állatok / vidám körmenete következett, melyből a 

zsűri hosszas tanakodás után választotta ki a díjazottakat. A zsűri tagjai Dr. Lovassy Attila atya, Vágó 

Béla igazgató úr, Puskás Béla polgármester úr, Hagyó Zsófia tanítónő és Virág József voltak. Majd a 

tombolahúzás következett, a fődíjak torták és egy mobiltelefon voltak. Az estét táncmulatság zárta. A 

nyolcadikosok a farsang ideje alatt büfét üzemeltettek, ahol mindenféle finomságot és üdítőt árultak. 

Farsangi kellékeket is lehetett venni, valamint arcfestést is vállaltak néhányan a nyolcadikos lányok 

közül. Az iskola ebédlőjében a Szülői Munkaközösség tagjai szendvicseket, szülők által sütött és 

felajánlott süteményeket, farsangi fánkot és üdítőket árusítottak. Köszönjük minden részvevőnek a 

segítséget, támogatást, részvételt.                                                                     / Pintérné Csabai Andrea/ 

 



16 
 

Támogatói bál 2019 

A Szülői Munkaközösség által minden évben megrendezésre kerülő bálnak iskolánk tornaterme 

adott helyet április 27-én. A bevételt tanulóink támogatására fordítják. A szépen feldíszített alkalmi 

bálterem estére megtelt jószándékú emberekkel, akik jelenlétükkel és anyagi hozzájárulásukkal az 

intézményünkbe járó gyerekeknek segítettek, hogy környezetük megszépülhessen, kirándulásokon 

vehessenek részt.  

A programot az angol- és bécsi keringő nyitotta. Idén lehetőségünk nyílt, hogy a táncórák 

rendszeresek legyenek, Püspöki- Markó Ágnes táncoktató minden kedden tartott felkészítő órákat 

hetedik- és nyolcadikos tanulóinknak, összesen hat párnak.  

A keringő után a népi énekesek műsora következett. Skorkáné Homoki Henriette tanárnő 

tanítványai sikert-sikerre halmoznak, most közönségünknek is bemutatták repertoárjukat. Ezután a 

Kis-Vidra Kft. jóvoltából finom vacsora került az asztalokra. Majd a Kredenc együttes zenélt, ezalatt 

már a táncparkett is megtelt. 10 óra tájban az iskola dolgozóinak tánca következett, melyet 

visszatapsolt a közönség. A fellépők vadnyugati hangulatot varázsoltak a tornaterembe. Ezután 

hatodik osztályos tanulónk, Juhász Gábor és táncpartnere, Kocsis Johanna mutattak be standard- és 

latin táncokat. A páros folyamatosan részt vesz számos hazai- és nemzetközi versenyen, és nagyon szép 

eredményeket érnek el. Tánctanáruk Püspöki Dávid. A társastáncot a szülők műsora követte, 

megalapozva a hangulatot a további táncmulatsághoz. A zenét hajnalig Eszes Sándor és Széles Attila 

szolgáltatta. Éjfélkor került sor a tombolahúzásra, melynek fődíja egy kerékpár volt, de rengeteg más 

értékes ajándék, felajánlás érkezett. A rendezvény alatt büfé is működött, melyet szintén a Szülői 

Munkaközösség szervezett és üzemeltetett. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában 

hozzájárult a bál létrejöttéhez, az előkészítésben, szervezésben, megvalósításban részt vett, anyagilag 

támogatta a bált, vagy tombolatárgyat ajánlott fel.  

                                                                                                                             Pintérné Csabai Andrea 
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Jutalomkirándulás Nógrád megye tájaira 

 

12 felsős diákunk kapott lehetőséget, hogy teljesen térítésmentesen egy 

3 napos jutalomkiránduláson vehessenek részt.  A költségeket egy kedves 

támogatónk állta, aki évek óta segíti iskolánkat. A felső tagozatosok több 

műveltségi területre kiterjedő tesztet töltöttek ki. Magyar nyelv-és irodalom, 

történelem, matematika, földrajz, természetismeret, kémia, honismeret, 

helyesírás, általános műveltség és vallási ismeretek témakörökből kerültek ki a 

kérdések. Osztályonként a legjobb eredményt elért tanulók mehettek el 

kirándulni.   

Piti Bernadett Emma, hatodik osztályos diákunk beszámolója 

Az első napon fél 7-kor indultunk az iskolától. 9 óra körül érkeztünk 

Hollókőre, ahol megnéztük a várat, és megtekintettük a Szent Márton 

templomot. A falumúzeum sok-sok érdekes házból áll, ahol a régi idők 

használati és berendezési tárgyai kapnak helyet. Kézművesek, polgárok 

otthonait nézhettük meg belülről. A Csalogató táncházban népviseleti ruhákat 

és régi táncokat mutattak be. Az oskolában láthattuk, hogyan tanultak régen 

a gyerekek. Megnéztünk egy mesét, és egy 13 kérdésből álló tesztet is 

kitöltöttünk. A palóc játékházba is ellátogattunk. Egy sajtkóstolón is részt 

vettünk „gazduram” sajtboltjában. A palóc bőrdíszműves mindenkinek adott 

ajándékba egy-egy bőr kulcstartót. A várkávézóban üdítőt ittunk, majd 

továbbutaztunk. A szállásunk Salgóbányán volt, a vacsorára már itt került sor. 

Másnap 7 órakor keltünk, és ellátogattunk a Bányamúzeumba. A bányában is 

szétnézhettünk, és régi bányászeszközökkel ismerkedhettünk meg. 

Átlátogattunk Szlovákiába, a somoskői várat néztük meg. Majd Salgó várához 

indultunk túrázni, ami Salgótarjánhoz van közel. Harmadik napon 

Mátraverebély-Szentkút felé indultunk haza. Ott részt vettünk a szentmisén. 

Bükkszékfürdőn három óra hosszát töltöttünk el a strandon, majd 

hazaindultunk Tiszajenőre. Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették 

számunkra ezt a három napos szép kirándulást! Kísérő tanárainknak, 

Hajnalné Terjéki Dorottyának és Kenderes Lászlónak, valamint 

támogatónknak, aki nélkül ez az út nem valósulhatott volna meg. 
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                   Versenyeredmények        

 

 

                     „ Anya-nyelv-csavar” katolikus iskolák országos 

anyanyelvi versenye-Cegléd-Szent Kereszt Általános Iskola és 

Óvoda-2018. november 29. 

5-6. évfolyam       

Király Réka Petra, Piti Bernadett Emma, Polgár Zsanett, Kurucz Laura / 6. osztály/  8. helyezés 

7-8. évfolyam        

Seprősi- Czárán Noémi, Vasvári Máté, Juhász József, Kormos Róbert/ 7. osztály/   8. helyezés    

 

„Suli- Hód” országos levelező tanulmányi verseny alsó 

tagozatosoknak 

matematika: 

Négyesi Ádám /3. osztály/ 1. helyezés  Felkészítő tanár: Názát Éva 

Korb Gergely Levente /3. osztály/ 2. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Rigó Tamara /4. osztály/ 9. helyezés Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

Komáromi Klaudia /3. osztály/ 10. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Bognár Beáta/ 4. osztály/ 14. helyezés Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

magyar: 

Mácsai Lívia /4. osztály/ 2. helyezés Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

Fehér Anna /3. osztály/ 6. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Tóth Titanilla Linda /3. osztály/ 8. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 
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„Titok” országos levelező verseny angol nyelvből 

/ csapatversenyek/ 

Hajnal Benedek, Németh Annamária -5. osztály  4. helyezés /99,3%-os eredménnyel/ 

Badari Gergő, Urbán Diána, Kertész Márk, Varga Dominiik-5. osztály 7. helyezés /98,7%-os 

eredménnyel/ 

Juhász József, Kormos Róbert, Vasvári Máté-7. osztály 14. helyezés /96,9 %-os eredménnyel/ 

Házi vers-és prózamondó verseny-Advent és karácsony a magyar 

irodalomban-2018. december 4. 

1-2. évfolyam  

I. helyezett: Kioler Tamás / 2. osztály/      Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

II.helyezett: Imrei Vivien /2. osztály/     Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

III. helyezett: Kurucz Kornél / 2. osztály/   Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

                        Rimóczi Nimród / 1. osztály/  Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

3-4. évfolyam 

I. helyezett :Tóth Titanilla Linda / 3. osztály/    Felkészítő tanár: Názát Éva 

II.helyezett: Varga Gréta Lilla /4. osztály/     Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

III. helyezett: Fehér Anna / 3. osztály/           Felkészítő tanár: Názát Éva 

                        Szabó Nóra / 4. osztály/          Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

5-6. évfolyam 

I. helyezett :Tóth Róza / 6. osztály/    Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

II.helyezett: Kurucz Laura /6. osztály/     Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

III. helyezett: Piti Bernadett Emma / 6. osztály/           Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

7-8. évfolyam 

I. helyezett :Kurucz Dorina / 8. osztály/                Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

II.helyezett: Gönczi Titanilla Anna /7. osztály/     Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

III. helyezett: Ádám Szabolcs / 7. osztály/             Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

Különdíj: György Diána /8. osztály/                      Felkészítő tanár: Godó Tivadar 



20 
 

 

Őszi horgászverseny-Pecasuli 

I. helyezett: Telek Izabella / 3. osztály/ 15 hal 

II.helyezett: Ádám Szabolcs /7. osztály/ 13 hal 

III. helyezett: Csíkos Bálint / 5. osztály/ 7 hal 

„ Mátyás tudósai” megyei tehetséggondozó verseny-Szolnok-2019. 

február 23. 

Kis nyelvészek versenye: Tóth Titanilla Linda / 3. osztály/ II. helyezés 

Felkészítő tanár: Názát Éva 

Versmondó verseny: Tóth Róza /6. osztály/         V. helyezés 

Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

Sakk-és malomverseny a könyvtárban- 2019. március 

                      malom-alsó tagozat:  

I. helyezett: Vékony Vendelina / 2. osztály/ 

II. helyezett: Fehér Kinga/ 4. osztály/ 

III. helyezett: Komáromi Klaudia / 3. osztály/ 

                   malom-felső tagozat: 

 I. helyezett: Mészáros Tamás /. 6. osztály/ 

II. helyezett: Juhász József / 7. osztály/ 

                    sakk -alsó tagozat 

I. helyezett: Perényi Péter / 4. osztály/ 

II. helyezett: Négyesi Ádám /3. osztály/ 

III.helyezett: Gorgyán Milán / 2. osztály/ 

                   sakk –felső tagozat 

I.helyezett: Hernáczki Krisztián / 8. osztály/ 

II. helyezett: Mészáros Tamás / 6. osztály/ 

III.helyezett: Hajnal Benedek /5. osztály/ 
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Házi, általános műveltségi verseny felső tagozatosoknak-2019. 

március 8. / magyar nyelv. és irodalom, történelem, matematika, 

földrajz, természetismeret, kémia, honismeret, lakókörnyezet, 

vallási ismeretek, helyesírás/ 

5. osztály: 1. helyezett: Juhász Regina 2. helyezett: Badari Gergő 3. helyezett: Hajnal Benedek 

6. osztály: 1. helyezett: Polgár Zsanett 2. helyezett: Kurucz Laura 3. helyezett: Piti Bernadett Emma, 

Kiráyl Réka Petra 

7. osztály: 1. helyezett: Vasvári Máté 2. helyezett: Kormos Róbert 3. helyezett: Ádám Szabolcs 

8. osztáyl: 1. helyezett: Bársonyí Karina 2. helyezett: Csíkos Zsuzsanna 3. helyezett: Pallagi Dániel 

 

Országos idegen nyelvi szótárhasználati verseny- német nyelv-

Szeged-2019. március 22. 

Komáromi Klaudia, Holocsi Zoé, Telek Izabella, Zólyomi Paulina / 3. osztály/  

Regionális döntő: 1. helyezés 

Országos döntő: 4. helyezés 

Polgár Hanna, Nagy Nelli, Nagy Réka, Fehér Anna / 3. osztály/ 

Regionális döntő: 2. helyezés 

Felkészítő tanár: Pintérné Csabai Andrea 

 

Térségi irodalomvetélkedő-Tiszakécske-2019. március 28. 

Kurucz Laura, Piti Bernadett Emma /6. osztály/, Kurucz Dorina, Iván Ivett/ 8. osztály/ csapotban  

II . helyezés 

Felkészítő tanár: Godó Tivadar 
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Katolikus Iskolák Természetismereti Versenye- 

Piliscsaba- 2019. március 30. 

Piti Bernadett Emma, Juhász Renáta, Godó Gábor Márk /6.osztály/ csapatban 13. hezyezés 

Felkészítő tanár: Kardos János 

 

Tavaszi versmondó verseny a könyvtárban- 2019. április 10. 

1-2. évfolyam                                                     

I. Riess Emma  /  2. osztály/     Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

II. Imrei Vivien  /  2. osztály /    Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

III. Kurucz Kornél  /  2. osztály /     Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

III. Kupecz Kitti  /  1. osztály /     Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Különdíj: Gönczi Zsombor  /  1. osztály/       Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

 

3-4. évfolyam 

I.Tóth Titanilla  /  3. osztály/   Felkészítő tanár: Názát Éva 

II. Korb Gergő  /  3. osztály  /      Felkészítő tanár: Názát Éva 

II. Szabó Nóra  /  4. osztály /       Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

III. Varga Gréta  Lilla /  4. osztály/      Felkészítő tanár: Terjékiné Béres Beáta 

Különdíj: Fehér Anna  /  3. osztály /    Felkészítő tanár: Názát Éva 

 

Felső tagozat: 

I. Tóth Róza  /6. osztály /       Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

II. Kurucz Laura  /6. osztály/     Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

III. Gönczi Titanilla  /7. osztály/       Felkészítő tanár: Godó Tivadar 
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„ Tiszán innen, Dunán túl” megyei népdaléneklési minősítő verseny- 

Szolnok- 2019. április 12. 

Felkészítő tanár: Skorkáné Homoki Henriette 

Kis LIETO énekegyüttes – EZÜST MINŐSÍTÉS   

Komáromi Klaudia, Nagy Nelli, Nagy Réka, Kurucz Kornél, Fehér Anna, Korb Gergely, Szász Brigitta, 

Polgár Hanna       

LIETO énekegyüttes- KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS  

Polgár Ditta, Németh Fanni, Korb Liliána, Berényi Liliána, Juhász Renáta, Csíkos Zsuzsanna, Balogh 

Patrícia, Iván Ivett      

 Kéttagú kisegyüttes – KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS  

Korb Gergely, Kurucz Kornél       

Kéttagú kisegyüttes – ARANY MINŐSÍTÉS  

Csíkos Zsuzsanna, Balogh Patrícia       

szólóének. - ARANY MINŐSÍTÉS 

Juhász Renáta                   

szólóének. – ARANY MINŐSÍTÉS 

Korb Liliána     

Büszekeségeink: 

Juhász Gábor Krisztián, 6. osztályos tanuló eredményei versenytáncban 
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Idei versenyeredményeik versenytáncos párjával, Kocsis Johannával: 

Magyar Bajnokság: -    Junior I Standard 2. hely 

- Junior I Latin 3. hely 

- Junior I Tíztánc 3. hely 

Ezzel az eredménnyel már 3. éve válogatott kerettagok, így nemcsak hazánkban, hanem külföldi 

versenyeken is indulnak Magyarországot képviselve. 

Idén Kelet Magyarország Területi bajnokai lettek latin táncokból. 

Szobájuk falát összesen 23 aranyérem, 17 ezüst és 7 bronzérem díszíti.  

Legutóbb Siklóson voltak versenyen, ahol Junior I. C osztályban latin táncokból arany éremmel 

tértek haza. Ezen a versenyen mind standard és mind latin táncokból elérték elsőéves Junior I 

korosztályban a legmagasabb B osztályt. 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 2018 évben végzett, kiemelkedő 

sportteljesítményükért kitüntetésben részesültek. 

 

 

 
Riess ingrid, 6. osztályos tanuló idei eredményei  hip-hop táncban. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Minősítő Táncverseny Kecskemét:  Ezüst minősítés 

Dance Universum Kecskemét: ezüstérem 

Csömör Street Dance Cup : ezüstérem 

Zugló, Országos Zuglói Táncfesztivál: aranyérem  

 



25 
 

 Riess Emma, 2. osztályos tanuló eredményei Fit-Kid műfajban 

 

Nagy Nóra és Nagy Lara, 2. osztályos tanulók 

 

Varga Gréta Lilla, 4. osztályos tanuló/ lovaglás 

 

 

Békéscsaba, másodosztályos csoportos verseny, Minyonok: ezüstérem 

 Balatonfüred, Dance A kategóriában  egyéni 1. helyezés,  aranyérem   

Balatonfüred, Dance A kategóriában egyéni 5. helyezés  

Szolnok,másodosztályos csoportos verseny Minyonok: bronzérem 

 Budapest, Dance A kategóriában egyéni 3. hely, bronzérem 

Hódmezővásárhyely, csapatverseny: Minyonok 4. helyezés. 

 

Revolution dance cup-Nemzetközi minősítő 

táncverseny 

Tiszavasvári- ezüst minősítés 

 

 

Simonpusztán a Magyar Lovas-szabadidősport Szövetség által 

megrendezett országos Amatőr Lovasversenyen a „Lovastorna 

kezdő” kategóriában II. helyet szerzett  

 

https://www.facebook.com/anita.riessnevarga
https://www.facebook.com/anita.riessnevarga
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Mészáros Orsolya, 5. osztály 

 

Kurucz Kornél, 2. osztályos  és Korb Gergely Levente 3. osztályos tanulók 

 

 

 

 

 

Országos görkorcsolya verseny-Szeged: 11 helyezés 

A szolnoki Megyeházán rendezett ünnepélyen, ahol 

művészeti tevékenységüket ismerték el. Ezen a 

rendezvényen részt vettek Korb Lililána Barbara és Juhász 

Renáta 6. osztályos tanulók is, ők is a kitüntetettek közé 

tartoztak. Mindannyian a LIETO Művészeti Iskola tanulói. 

A „ Tiszán innen , Dunán túl” megyei népdaléneklő 

versenyen mind a négyen kiemelt arany fokozatot 

kaptak.  
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Bozsik-program 

 
 

A Bozsik-program fő célkitűzései: 
- Egységes, átlátható utánpótlás-nevelési rendszer kialakítása.  
- Transzparens programfinanszírozás. 
-Hiteles, naprakész, ellenőrizhető regisztráció. A programban résztvevők, illetve az 
igazolt labdarúgók számának    növelése. 
-A verseny- és képzési rendszer modern kialakítása az UEFA és a FIFA szakmai 
követelményei és útmutatásai szerint. 
-A férfi labdarúgás bázisának kiszélesítése. A női labdarúgás bázisának 
megteremtése. 
-A tehetségek kiválasztása, kiemelt foglalkoztatása, és a nemzetközi élvonalba 
juttatása. 
 
A program fő jellemzői: 
- Minden szintnek és lépcsőnek speciális szerepe és jelentősége van. 
-A korosztályos programok egymásra épülése, részelemeinek illeszkedése 
elsődleges! 
- Minden tehetségnek meg kell adni a lehetőséget, kortól, nemtől, lakóhelytől és 
szociális helyzettől függetlenül! 
- Mindig az egyéniséget kell szem előtt tartani! 
-A tehetség továbblépését mindig biztosítani kell! 
-A programot folyamatosan kell fejleszteni a tapasztalatoknak megfelelően!                              
/ Forrás: internet/ 
 
A Bozsik-program iskolánkban-Polgár Lajos írása 
Ebben a szezonban is U7, U9, U11 és U13-as korosztályokban szerepeltünk. Az U7 
és az U9 négy tornán szerepelt Törökszentmiklóson, és két tornán Tiszakécskén az 
intézményi program keretein belül. Az edzéseket Csíkos Roland tartja minden 
korosztályban. Az U11 és az U13 korosztály is Törökszentmiklósra és Tiszakécskére  
járt foci tornákra ebben a szezonban, ez hét tornát jelentett számukra. A gyerekek 
ügyesek, folyamatosan sokan fejlődnek. Sok focistánk az ifiben folytatja pályafutását, 
így a 2004-2005-ös korosztály távozásával a nagyoknál lesz „veszteségünk”. További 
sok sikert kívánunk Fehér Richárdnak, Terjéki Mátyásnak, Tóth Dominiknak, Godó 
Lászlónak, Mészáros Tamásnak és Péter Tamásnak, akik mind nagyon tehetségesek, 
nálam kezdtek focizni kiskorukban. Értékes tagjai lesznek a tiszajenei labdarúgásnak. 
Remélem, egyre több kisfiú és kislány kap kedvet a focihoz akár már szeptembertől. 
Szeretném megköszönni Vágó Béla iskolaigazgató úr önzetlen segítségét, amit a 
sportért tett, azt, hogy partner volt mindenben. Kívánok mindenkinek jó pihenést, 
kellemes nyaralást.  
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A Jó Pásztor Tagóvodában történt 

Siposné Zákány Mónika óvodapedagógus beszámolója 

 

Óvodánkban a második félévben sok érdekes és színes program várta a gyerekeket. 

Februárban lehetőségünk volt elmenni az iskolába az Iskolanyitogató programra. A gyerekek 

nagyon jól érezték magukat ezeken az alkalmakon, és így könnyebben belelátnak az iskola 

életébe. Ugyanebben a hónapban megtekinthettük a Szegedi Látványszínház interaktív 

meseelőadását.  Farsangi bohócságok címen tartottuk óvodanyitogató rendezvényünket, ahol a 

leendő ovisok szüleikkel együtt játszhattak, így kicsit a kicsik is már „ovisok” lehettek. A hónap 

végén rendeztük meg a gyermekek nagy örömére farsangi mulatságunkat. Mindenki jelmezbe 

bújt, így próbáltuk elűzni a telet. 

 

    

 

Március hónapban a Furfangos Paraván bábelőadását tekinthettük meg. Az előadás 

végén a gyerekek testközelből is megnézhetik és kipróbálhatják a mesében szereplő bábokat. 

Szent József ünnepéhez kapcsolódva megtartottuk Apák napi ünnepségünket is, amelyre a 

gyerekek versekkel, énekekkel készültek, így köszöntve édesapjukat, nagypapájukat és 

keresztapukájukat. Jó látni, hogy erre az alkalomra is szívesen jönnek a meghívott vendégek. 



29 
 

Megemlékeztünk Nemzeti ünnepünkről is zászlókat, kokárdákat készítve. Március végén 

megtartottuk második óvodanyitogató rendezvényünket, ami inkább most a mozgásra, 

tornaeszközök kipróbálására fektette a hangsúlyt. Április hónap elején a nagycsoportban nyílt 

napot tartottunk, amelyen a szülők, intézményünk igazgatója és a leendő elsős tanító néni is 

részt vett. Ilyenkor egy komplex tevékenységet láthatnak a vendégek. A hónap közepén 

tartottuk a hagyománnyá vált húsvétozásunkat, a fiúk kölnivel készültek, a lányok pedig csoki 

tojással és nyuszikkal köszönték meg a locsolást.  

 Saját készítésű ajándékkal és kis műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy meghívást kaptunk a könyvtárba Figura Ede zenés előadására. Nagyon jó móka 

volt, ahol a gyerekek is részt vettek az előadásban, és vicces hangulat kerekedett. Az iskolába 

készülő gyerekek elmehettek az iskolába egy tanórára, ahol meglátták, hogy egy év múlva már 

ők is mennyi mindent fognak tudni. A hónap végén a kiscsoportban volt az anyák napjával 

egybekötött évzáró. A kicsik ügyesen helytálltak, és örömmel mondták verseiket, mondókáikat. 

A gyereknapot ismét Kőröstetétlenen töltötték a gyerekek, ahol a jó idő meghozta a jó kedvet 

is. A sok ugrálóvár és játék elvarázsolta a gyermekeket. A második félévben is sok izgalmas 

program várta a gyermekeket. A lelki beszélgetéseket a nagycsoportban minden kedden Gábor 

bácsi tartotta, ahol  játékosan ismerkedtek a gyerekek a katolikus hitélettel. Igyekeztünk minél 

több tapasztalattal megismertetni a gyerekeket, és hasznosan eltölteni az óvodai 

mindennapokat. Június hónapban még a ballagásra készülnek nagy igyekezettel. Az iskolába 

menő gyermekeknek lezárul egy korszak és nagy izgalommal várják az újat. Bízunk benne, 

hogy helyt állnak az iskolában, de addig is a nyári szünetben mindenki kipihenheti magát. 



30 
 

                           

 

Hitéleti programjaink 

 

E tanévben sem szűkölködtünk lelki programokban. A tanárokkal, 

tanítókkal és óvópedagógusokkal az augusztusi tantestületi lelkigyakorlat 

keretében a kismarosi ciszterci nővéreknél, és az ország történelmi-keresztény 

fővárosában, Esztergomban töltöttünk el 1-1 tartalmas napot, ami megalapozta 

évkezdésünket. Az adventi lelkigyakorlat alkalmával Kovács Gyuri atya beszélt 

nekünk a szakrális terekről és a liturgiáról, majd a Nagyböjt alkalmával Tamási 

József atyát hívtuk, aki a Turini lepel egy másolatával közelebb hozta számunkra 

az értünk megfeszített és feltámadt Krisztust. Végül 2019 májusában egy 

zarándoklat keretében Budapestre látogattunk, ahol először iskolánk névadó 

szentjéről elnevezett Szent István Bazilikát kerestük fel, megtekintettük a pálosok 

Sziklatemplomát és az eredetileg gótikus koronázó templomunkat, a Mátyás 

templomot. 

A diákok részére a legalapvetőbb hitbeli forrást a hittan mellett a 

programjainkat finoman átszövő keresztény szemlélet biztosította, továbbá az 

ünnepi szentmisék (Veni Sancte, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti, Szent István napi, 

Te Deum) és az osztálymisék, amelyeket egy rövid kötetlen együttlét követett. Az 

adventi időszak gyertyagyújtásai, az agapékkal egybekötött választható roraték, a 

pásztorjáték és az ünnepi hangverseny a karácsonyi felkészülést, míg a nagyböjti 

szentmisék, a fakultatív keresztútjárás és a Passió a Húsvéti előkészítést 

segítették. Emellett is szerveztünk lelki programokat, amelyek zömében az 



31 
 

egyházi évhez kapcsolódtak: így termésáldást, közös filmnézést, házszentelést. 

Ősszel bekapcsolódtunk a világméretű közös gyermek rózsafüzérbe, és a tanárok 

a kirándulásokon is igyekeznek egy-egy a kereszténységünkkel összefüggő 

programot nyújtani. 

Plébániánk kéthetente közös alkalmakat kínált az elsőáldozottaknak és az 

érdeklődőknek. A Nyitott Templom Éjszakáján a lelkiség mellett a játék, a sport 

az éneklés és a közösség is helyet kapott. A karai vértanúk 100 éves ünnepén 

számos diákunk részt vett Jászkarajenőn, és a délutáni konferencia keretében 

fellépett iskolánk Lieto kórusa. Egyházközségünk segítette tanulóinkat, hogy 

eljussanak a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség alkalmaira, a Nagymarosi 

Ifjúsági találkozóira, de további lehetőségeket is felkínált fel diákjainknak pl. 

zarándoklatot a csíksomlyói pápalátogatásra vagy a jövőre esedékes elsőáldozást 

a budapesti Eukharisztikus Kongresszuson. 

Hálás vagyok Gergely Gábornak, aki a programszervezések zömét végezte, 

és egész évben odaadóan szolgált a gyerekek felé, hogy a következő generáció 20-

30 év múlva Isten- és emberszeretőbb, egészségesebb és boldogabb lehessen. 

 

     Gergely Gábor hitoktató munkája alapján Attila atya 

Tanulságos történetek 

 
 

Kedves Olvasók! Az elmúlt nyárhoz hasonlóan fogadjátok szeretettel ezt a három 

elgondolkodtató irományt, amely Bruno Ferrero írótól, olasz atyától származik. 

Ezekkel a sorokkal szeretnék Mindannyiótoknak áldott, örömteli, aktív pihenéssel 

és segítéssel töltött nyarat kívánni! 
 

Attila atya 

 

 

A látogatás 

 

 

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár 

másodperccel később már ment is tovább. 

Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal. 

Papírzacskóban hozta az ebédre szánt két zsömléjét. A plébános gyanakvóan 

kérdezte, hogy miért jött, mivel manapság már a templomban is lopnak. 

- Imádkozni jövök – válaszolta a férfi. 

- Imádkozni… Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? 
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- Hát… mindennap benézek a templomba és annyit mondok: „Jézus, Józsi vagyok", 

aztán elmegyek. Rövid imádság, az igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat. 

Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatalembert 

fájdalmas törésekkel szállították kórházba. 

Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osztályt. 

Nemsokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozóhelye. Fiatalok és 

idősek ültek az ágya mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy-

egy kedves szava. 

A plébános is eljött meglátogatni és egy nővér kíséretében odament a fiatalember 

ágyához. 

- Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek 

számára. Hogy vagy képes erre? 

- Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám. 

Az ápolónő félbeszakította: - De hisz délben soha nem jön senki! 

- Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt mondja: - Józsi, Jézus 

vagyok -, és elmegy. 

 

 

A jel 

 

 

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 

húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. 

Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul 

így szólt: 

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok 

hazafelé. 

Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban 

nőtt fel, és az a bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott 

szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy szülei túl 

szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt 

is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. 

Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. 

Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy 

kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott 

nekik. 

Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el… 

Ott, ahol felnevelkedett és ahol még most is élnek szülei. 

Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, melyet jól 

lát az autóbuszból… Ha még visszafogadnák őt, kössenek egy fehér szalagot a kert 
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almafájára. Ha nem látja ezt a jelet, nem száll le az autóbuszról, és örökre eltávozik 

életükből. 

Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert 

kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a 

szalagot. 

Útitársa végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút: 

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból. 

Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. 

Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát: 

– Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják. 

 

 

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk.  

Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk.  

Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk. 

 

 

Bruno Ferrero nyomán 

A számla 

 

 

Egy este, amikor az anya a vacsorát főzte, a tizenegy éves fia megjelent a 

konyhaajtóban, kezében egy cédulával. 

Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a gyerek a cédulát az anyjának, aki 

megtörölte a kezét a kötényében és elkezdte olvasni azt: 

„A virágágyás kigyomlálásáért: 500,-Ft 

A szobám rendberakásáért: 1000,-Ft 

Mert elmentem tejért: 100,-Ft 

Mert három délutánon át vigyáztam a húgomra: 1500,-Ft. 

Mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000,-Ft 

Mert minden nap kiviszem a szemetet: 700,-Ft 

Összesen: 4800,-Ft.” 

 

 

 

A mama kedvesen nézett a fia szemébe. Rengeteg emlék tolult fel benne. Fogott 

egy tollat és a cédula hátuljára 

ezeket írta: 

„Mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft 

Az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft 
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A sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft 

A könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft 

Mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0 Ft 

Minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amiket készítettem neked: 0 Ft 

Az ételért, amit mindennap neked adok: 0 Ft” 

Amikor befejezte a mama, mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gyerek 

elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. 

Összegyürte a papírost és azt írta a saját számlájára: „fizetve”. 

 

 

 

 

 

 

 

Képek innen-onnan 

     

     A negyedikesek karácsonyi műsora Juhász Renáta / 6. osztályos tanuló/ közreműködésével 



35 
 

     
   Pásztorjáték tanulóink közreműködésével a jászkarajenői éjféli mise előtt december 24-én 

     
          Házszentelés vízkereszt alkalmából 

     
                                                      Lovas szánozás Virág Józsi bácsival 
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                                                       Szánkóznak az első osztályosok 

 
                                                         Korcsolyázás a szolnoki jégpályán 
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                    21 kisdiák látogatása a Szolnoki Szigligeti Színházban-Spenót Panna című előadás 

 

 

 

                      Tiszás Ifjúsági Találkozó-Szolnoki Belvárosi  Római KatolikusTemplom 
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                                      Iskolanyitogató-Farsangi játszódélután leendő elsőseinkkel 

 

          A másodikosok meseelőadáson jártak Szolnokon, az Aba-Novák Művelődési Központban 

    Mesélő dallamok-Lúdas Matyi 
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                                                             Farsang iskolánk tornatermében 

 

 
                  Kapás Sándor a horgászat fortélyairól beszélt a „Pecasuli „ program keretein belül 
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                              Gyalogtúra a Víz világnapja alkalmából a tiszavárkonyi gáton 

 
                                          Mise a tornateremben-Hamvazószerda 
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 A negyedik- és hatodik osztályosok úszásoktatáson vettek részt. Tiszakécskén. A képen a hatodikosok 

egy része látható. 

 

 
      Iskolakertünkben már tavasszal folyt a munka. A hetedikesek rendbe teszik a kert környékét. 
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                                      A március 15-i megemlékezést iskolánk ötödikesei tartották.  

 
                         Zelei Gábor szolnoki színművész interaktív irodalomórája a könyvtárban 
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                                    Iskolanyitogató - Húsvétváró barkácsolás leendő elsőseinkkel  

 

                                                       Irodalmi vetélkedő Tiszakécskén 
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                                            Katolikus Iskolák Természetismereti Versenye Piliscsabán 

 

                         A dzsungel könyve - Színházlátogatás a Szolnoki Szigligeti Színházban 
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                       A Maxim Kiadó országos idegennyelvi szótárhasználati versenye Szegeden 

 

                               A tavaszi versmondó verseny résztvevői  - Az alsó tagozatosok 
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                               A tavaszi versmondó verseny résztvevői  - A felső tagozatosok 

 

                                                         Mesélő dallamok – Ravel: Bolero 
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                                                     A költészet napja iskolánk könyvtárában 

 

                       Passió a húsvéti szentmisén - A hatodik osztályosok előadásában 
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              Tamás József atya Kartalról a Torinói lepelről tartott előadást pedagógusainknak 

 

                                                      Az alsós népi énekesek az Támogató bálon 

 

                     

                                                     Anyák napja a harmadik osztályban 
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                                          Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó 

 

                         A LIETO Művészeti Iskola gálája Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agorában 
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                                                                 Gyermeknap-Kőröstetétlen 

 

                                       Szentmise a Szent Jobb átvitelének napja tiszteletére 
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                                                       Iskolakert - Tavaszi munkálatok 

            

                                           Felső tagozatos focistáink - Bozsik-program 
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                                                             Kirándulás a Rám szakadékba 

 

                                                 

 

                                     A hetedikesek helytörténeti sétát tettek Szolnokon 
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                                                                        Hulladékgyűjtés  

                         

                                                     Kétnapos kirándulás Esztergomban 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kukkantó- a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja 
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