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Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek 

 Június 17-től 28-ig 20 diákunk vehetett részt a kerekdombi 

úszótáborban. A tábort Kardos János vezette, kísérő tanárok 

Pintérné Csabai Andrea, Juhászné Csibra Ágnes és Godó Tivadar 

voltak felváltva. A tábor végére minden tanuló megtanult úszni. 

A két hét az úszáson kívül sok vízi – és szabadtéri játékkal telt. A 

tábort a Váci Egyházmegye is támogatta, így a családokra csak 

csekély anyagi teher hárult.  

Június 24-én a Váci Székesegyházban tartották az 

egyházmegyei iskolák, óvodák közös tanévzáró ünnepségét, a 

Te Deumot. Az eseményen intézményünk pedagógusai és 

dolgozói is részt vettek. Járvás Annamária, iskolánk konyhai 

dolgozója lelkiismeretes, igényes munkájáért Te Deum-díjban 

részesült. Szívből gratulálunk! 

Június 27-én újból lehetőség nyílt a Billy Elliot című előadás 

megtekintésére a Budapesti Operettszínházban. A színházi 

látogatást a DÖK szervezte. 

Fenyvesi Mária tanárnő idén nyáron is szervezett kézműves-

művészeti alkotótábort Tiszajenőn, melyre június 24-27 között 

került sor. A tábor teljesen költségmentes volt a résztvevő 

gyerekeknek, a felmerülő költségeket sikerült pályázati 

forrásból és támogatók segítségével fedezni.  A diákok többek 

között megismerkedtek a szövés, gyöngyszövés- és fűzés, 

faragás, textil- és üvegfestés, linómetszés, agyagozás, 

korongozás, íjászkodás, papírsárkány készítés rejtelmeivel. 

Marcsi néni munkáját segítette férje, Deák Péter 

mentálhigiénés fejlesztő tanár, művészetpedagógus, népi 

iparművész, drámapedagógus és Vincze Ágnes keramikus. A 

tábort a Váci Egyházmegye is támogatta. 
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Ismét volt nyári táborunk július 13-18. között, ezúttal a 

Zempléni-hegységben, Pusztafaluban. Kísérő tanárok Hajnalné 

Terjéki Dorottya és Kenderes László voltak. E tábor költségeit is 

támogatta a Váci Egyházmegye. Köszönjük szépen, hogy 

segítségükkel mindhárom nyári táborunk létrejöhetett! 

Augusztus 11-én Attila atya utolsó miséjét celebrálta 

Tiszajenőn a Szent László templomban, hiszen új megbízatást 

kapott Dunakeszin. Tisztelettel megköszöntük, amit értünk és a 

faluért tett az együtt töltött három év alatt, és örömteli éveket 

kívántunk neki az elkövetkezendőkben.  

Augusztus 18-án a DÖK szervezésében a Szegedi Szabadtéri 

Játékok „Titanic” című musical előadásán vehettek részt az 

érdeklődők.  

Szeptember 2-án tartottuk a tanévnyitó misét, a Veni Sancte-t 

iskolánk tornatermében, melyet iskolánk új lelki vezetője, Nagy 

Imre diakónus és Kómár István rákóczifalvi és egyben 

szandaszőlősi plébános celebrált. Az újdonsült elsősök verssel 

készültek az alkalomra, melyet Mónika óvó néni tanított be 

nekik, majd igazgató úr köszöntötte a legkisebbeket. Kurucz 

Kornél énekkel, Godó Petra és Obsuszt Fanni verssel 

köszöntötték az új tanévet.  

Szeptember 20-án harmadik alkalommal szerveztük meg a 

Mesés estet a Hagyományőrző témahét keretein belül. Népi 

foglalkozások, játékok, mesék várták az érdeklődőket. A 

gyerekek az éjszakát a tornateremben töltötték társaik és az 

ottlévő pedagógusok, (Hajnalné Terjéki Dorottya-szervező-, 

Názát Éva és Kenderes László) körében. A programokat este 

tábortűz zárta. 
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Szeptember 21-én kézműves foglalkozás zajlott a könyvtárban 

Jávorszki Gyöngyi könyvtáros szervezésében „ Négy évszak 

meséi” címmel, az évszakok váltakozásának szellemében. 

Szeptember 23-án a DÖK szervezésében a Fővárosi 

Operettszínházba látogattak az érdeklődők ezúttal „A szépség 

és a szörnyeteg” című musical előadásra. 

Ugyanezen a napon Tiszakécskén a kékfestő műhely 

tevékenységébe tekinthettek be a résztvevő gyerekek Hajnalné 

Terjéki Dorottya és Kurucsó Ilus kíséretében. 

A 3-4. osztályosoknak a balesetmentes közlekedésről tartottak 

előadást a rendőrség képviselői. 

Miskóné Miklós Ilona délután a könyvtárban várta a gyerekeket 

a „Népmesék eredete” című programmal.  

Szeptember 24-én Jászkarajenőre kerékpároztak át a 

népművészet iránt érdeklődők. Megismerkedhettek a fafaragás 

és a kézihímzés rejtelmeivel. Kísérő tanárok Hajnalné Terjéki 

Dorottya és Kenderes László voltak. 

Szeptember 25-én a fazekas mesterség egy kiváló képviselője, 

Vincze Ágnes érkezett iskolánkba. Délután a „Szüret” című 

programon beszélgetésre és mandalaszínezésre várták a 

gyerekeket a könyvtárba.  

Szeptember 26-án még mindig a „Hagyományőrző hét” keretein 

belül a kovácsmesterséggel és a grillázskészítéssel 

ismerkedhettek meg a gyerekek. 

Szeptember 27-én a kötélverés rejtelmeibe avatta be Marcsi 

néni az érdeklődőket. 

Szeptember 28-án szolnoki gyalogtúrán vettek részt  a túrázni 

vágyók a DÖK szervezésében. 
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Szeptember 30-án a „Hagyományőrző témahét” utolsó napján a 

tanárok és diákok közös mesejátékot adtak elő. „ A gyémánt 

krajcár” című mesét elevenítették meg. Délután a könyvtárban 

mesefelolvasó verseny zajlott. A történetek központjában az 

állatok álltak.  

Október 3-án két rendőr érkezett iskolánkba a Szolnoki 

Rendőrfőkapitányságról. A kisebbeknek interaktív foglalkozást 

tartottak a sportpályán, mialatt a felsősöknek a biciklizés 

szabályairól folyt előadás a tornateremben.  

Délután a Peca-Suli tagjai Tiszakécskére utaztak Vágó Béla 

igazgató úrral egy őszi, közös horgászatra. 

 Október 5-én Nagymaroson Katolikus Ifjúsági Találkozón vett 

részt iskolánk több tanulója Gergely Gábor hitoktatóval. 

Az október 6-i ünnepi műsort a hatodikosok előadásában 

láthatták iskolánk tanulói és az érdeklődők. Felkészítő tanár 

osztályfőnökük, Kardos János volt.  

Ugyanezen a napon zajlott iskolánk tornatermében a Szüreti 

bál, melyet az óvoda szervezett. A bevételt a tiszajenei Jó Pásztor 

Óvoda szépítésére, fejlesztésére fordítják. A rendezvényen 

felléptek népi énekeseink is Skorkáné Homoki Henriette 

tanárnő vezetésével.  

Október 7-én hasznosanyag gyűjtésre került sor a DÖK 

szervezésében. 

Október 8-án Nagy Imre diakónus megáldotta azokat az őszi 

terméseket, amelyeket a gyerekek hoztak.  

Október 9-én Pályaorientációs napot tartottunk iskolánk 

tornatermében és udvarán. Köszönjük az SZMK segítségét! 
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Október 10-től 13-ig a hetedikesek a „Határtalanul” pályázat 

keretein belül Szlovákába, a Felvidékre utazhattak, hogy 

tiszteletüket tegyék azokon a helyeken, ahol II. Rákóczi Ferenc 

megfordult. Kísérő tanárok: Hajnalné Terjéki Dorottya-aki a 

pályázatot írta, és elnyerte-, Kenderes László és osztályfőnökük, 

Pintérné Csabai Andrea voltak. 

Október 14-én a negyedikesek Szolnokon töltöttek el egy szép 

napot. Először ” A nagy ho-ho-ho horgász” című meseelőadáson 

vettek részt az Aba-Novák Művelődési Központban, majd egy 

tanulmányi sétára indultak. Megtekintették a város főbb 

nevezetességeit. Kísérőik Názát Éva osztályfőnök és Pintérné 

Csabai Andrea voltak. 

Október 15-én több gyerekünk vett részt az Országos 

Filharmónia Ifjúsági hangversenyén. Szolnokon, az Aba-Novák 

Agóra Művelődési Központban rendezték meg. Kísérő tanár 

Harkai Györgyné igazgatóhelyettes volt.  

Október 18-án tanulmányi kirándulásra utaztak a 

nyolcadikosok Vágó Béla igazgató úr és Harkai Györgyné 

igazgató helyettes kíséretében. A Halászbástyát, a Mátyás-

templomot, Vajdahunyadvárát, a Budai Várat, a Sándor Palotát 

tekintették meg, valamint a Szent István Bazilikában a Szent 

Jobb ereklyénél is tiszteletüket tették.  

Október 19-én Tiszakécskén zajlott a Népdalkörök és népzenei 

együttesek országos minősítő megmérettetetése, ahol a LIETO 

énekegyüttes kiemelkedő szereplésével a Magyar Kórusok, 

Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének Arany Páva 

díját nyerte el. Vezetőjük Skorkáné Homoki Henriette tanárnő. A 

kórus tagjai között vannak régebbi és jelenlegi tanítványaink is: 

Pásztor Noémi Nagy Nóra, Baranyi Mónika, Dubecz Vivien, 
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Juhász Renáta, Korb Liliána és Polgár Ditta. Szívből 

gratulálunk! 

Ugyanezen a napon iskolánkban zajlott a Tiszamenti 

Nagyboldogasszony közösség találkozója. A szentmisét Polcz 

Zoltán, szolnoki káplán cerebrálta Ondi Alex diakónus mellett. 

Az október 23-i műsort hetedikeseink előadásában tekinthették 

meg iskolánk tanulói és az érdeklődők osztályfőnökük, Pintérné 

Csabai Andrea tanárnő rendezésében. 

A Világ Gyalogló Nap alkalmából október 23-án 10 km-es túrát 

szervezett Hajnalné Terjéki Dorottya tanárnő Tiszajenő 

környékére. Iskolánkból 19 tanuló vett részt igazán csodálatos 

időben az eseményen. 

Október 25-én a Szarvasi Arborétumban tölthettek el egy 

kellemes napot az iskolakertben aktívan tevékenykedő felsős 

diákok. A jutalomkirándulást Fenyvesi Mária tanárnő 

szervezte. Kísérő tanár Gergely Gábor volt.  

Október 23-án a Pilisbe szervezett kirándulást Godó Tivadar 

tanár úr. Kísérő tanárok Miskóné Miklós Ilona és Kenderes 

László voltak.  

Október 28-án a budapesti Madách Színházban tekinthették 

meg az érdeklődők a Rocksuli című előadást. A programot Godó 

Tivadar koordinálta. 

November 8-án zajlott iskolánkban a hagyományos német 

nyelvi nap, melyet Pintérné Csabai Andrea készített elő. A 

minden évben megrendezésre kerülő Márton napon az iskola 

valamennyi pedagógusa segített abban, hogy a gyerekek egy 

vidám délutánt élhessenek át. 
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November 13-án a nyolcadikosok a Szent László templom előtti 

téren facsemetéket ültettek. A park szebbé tétele mellett a 

közösségformálás is cél volt. 

November 18-án a budapesti Új Színházba látogatathattak a 

színházrajongók a Csíksomlyói Passió című előadásra. Az utat 

Godó Tivadar szervezte. 

November 20-án az „Életünk a család” országos projekt keretein 

belül felvilágosító órát tartottak ötödikeseinknek. Az ezúttal 

hozzánk ellátogató budapesti nonprofit szervezet egyik célja a 

családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz, az 

egészséghez, az egészséges életmódhoz, az egészséges énkép és 

testtudat kialakításához kapcsolódó társadalmi viszonyulás 

javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív szemlélettel 

szembeni prevenció megvalósítása. 

November 23-án hetedikeseink közül négy fiú Szolnokra utazott 

Fenyvesi Mária tanárnővel. Az esztergálás, kötélverés 

tudományával ismerkedhettek egy helyi műhelyben. 

November 27-én versmondó verseny zajlott iskolánkban, 

melynek témája Advent volt. Minden osztályból szép számmal 

voltak jelentkezők. A verseny a lelkiismeretes, lelkes felkészülés 

révén szívmelengető irodalmi délutánná változott.  

November 28-án Godó Tivadar korcsolyázni vitte a 

negyedikeseket Szolnokra. Ezt még négy alkalom követi majd. A 

jégpályán képzett szakoktató tanítja korcsolyázni a gyerekeket, 

így a folyamat végére biztosan mindenki biztos lábon áll, és 

halad majd a jégen. 

November 29-én gyújtotta meg az iskola közös, valamint az 

osztályok egyéni adventi koszorúin az első gyertyát Gergely 

Gábor hitoktató. A gyertyagyújtások alkalmával az iskola 
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egyházi kórusa énekel Pintérné Csabai Andrea és Godó Tivadar 

felkészítésében. 

November 30-án Rákóczifalván rendeztek Tiszás Katolikus 

Ifjúsági találkozót, melyen iskolánkból  több tanuló részt vett. 

Gergely Gábor katolikus hitoktató kísérte el őket.  

Ugyanezen a napon - Tiszajenő község 65. születésnapján- az ez 

alkalomból rendezett ünnepségen felléptek népi énekeseink 

Skorkáné Homoki Henriette tanárnővel, harmadikosaink 

néptáncbemutatóval készültek, mely produkciót Hajnalné 

Terjéki Dorottya tanított be a gyermektánc órákon, Tóth Róza 

hetedik osztályos tanuló pedig verssel készült a jeles alkalomra. 

December elsején Virág József polgármester úr meggyújtotta az 

első gyertyát a templom előtt elhelyezett adventi koszorún. Az 

eseményen a község aprja-nagyja részt vett. Az óvodások 

ünnepi műsort adtak, melyet az óvó nénik tanítottak be. 

December 2-án a harmadikosok tanítónőjükkel, Juhászné 

Csibra Ágnessel meseelőadáson vettek részt Szolnokon, az Aba-

Novák Agóra Kulturális Központban. A Mátyás király bolondos 

bolondja című bábjátékot tekintették meg.  

December 3-án volt az első rorate mise a tiszajenei Szent László 

templomban. A hajnali misék az adventi ráhangolódást segítik. 

Még két rorate mise követi ezt december 10-én és 17-én. 

December 6-án érkezett iskolánkba Szent Miklós „követe”, aki 

adventi kalendáriumokkal lepte meg a gyerekeket. Délután 

vidám, közös programokon vehettek részt tanulóink. 

December 7-én adventi családi napot tartottak a tiszajenei 

Szent László templom közösségi termében. Kézműves 

foglalkozás, karácsonyi dekorációkészítés, agapé várta az 

érdeklődőket. A programot Katona Józsefné szervezte a 
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Szolnoki Humán Szolgáltató Központ képviseletében. Munkáját 

segítette Gergely Gábor katolikus hitoktató.  

December 8-án került sor a második gyertya meggyújtására a 

templom előtti, községi adventi koszorún. A Szent László 

templomban felléptek egyházi énekeseink és az adventi 

versmondó verseny díjazottjai. A második gyertyát Vágó Béla 

igazgató úr gyújtotta meg.  

December 10-én a Lázár Ervin-program keretében a 

másodikosok és a harmadikosok Tiszavárkonyban komolyzenei 

koncerten vettek részt osztályfőnökeikkel, Miskóné Miklós 

Ilonával és Juhászné Csibra Ágnessel. A Szolnoki Szimfonikusok 

előadását tekintették meg. 

Ugyanezen a napon a szolnoki jégpályán korcsolyázhattak 

ötödik-, hetedik- és nyolcadikos tanulóink Godó Tivadar 

kíséretében. 

Délután a hatodikosok pásztorjátékot adtak elő helyi 

nyugdíjasoknak a község művelődési házában. Hajnalné Terjéki 

Dorottya készítette fel őket.  Ezt a pásztorjátékot még négyszer 

mutatják be iskolai és iskolán kívüli eseményeken.  

December 12-én a negyedik osztály és néhány elsős újra 

korcsolyázni volt Godó Tivadarral Szolnokon. 

Ugyanezen a napon adventi barkácsolásra invitáltuk leendő 

elsőseinket. A programot-mint minden évben- az alsós tanítók 

szervezték és bonyolították le.  

Szintén december 12-én a Váci Egyházmegye egy-egy pár 

cipővel ajándékozta meg a rászoruló tanulókat. A téli lábbeliket 

Szolnokon választhatták ki a gyerekek. 
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December 13-án gyújtotta meg a harmadik gyertyát Imre atya 

az adventi koszorúkon.  

December 14-én a Parlamentben tehettek látogatást 

iskolánkból azok a tanulók, akiket osztályfőnökük tanulmányi 

eredményük, szorgalmuk, közösségi munkájuk alapján 

kiválasztott. Az utazást Tiszajenő Község Önkormányzata 

támogatta. Kísérő tanár Názát Éva volt. 

December 15-én a harmadik községi gyertyagyújtáson felléptek 

népi énekeseink Skorkáné Homoki Henriette tanárnővel, 

valamint a hatodikosok a korábban már bemutatott 

pásztorjátékkal, Hajnalné Terjéki Dorottya tanárnővel.  A 

harmadik gyertyát Gál Károly református lelkész gyújtotta 

meg.  

December 19-én a Fővárosi Nagycirkusz előadásán vett részt a 

hatodik osztály Kardos János osztályfőnökkel. 

A Váci Egyházmegye támogatásával téli lábbelit kaptak a 

rászoruló tanulók. Köszönjük szépen! 

December 20-án volt a karácsonyi szentmise, melyet Kómár 

István atya celebrált. A misén énekelt egyházi kórusunk 

Pintérné Csabai Andrea és Godó Tivadar felkészítésében. A 

negyedikesek karácsonyi műsorral készültek, melyet Názát Éva 

osztályfőnök tanított be nekik.  

A községi utolsó gyertyagyújtáson 20-án délután újra felléptek 

negyedikeseink karácsonyi műsorukkal, valamint a Lieto 

Művészeti Iskola zongoristái, akiket Fehér Dóra tanárnő 

készített fel, valamint a Lieto népi énekesei, karnagy: Skorkáné 

Homoki Henriette volt. Koncertet adott Kuzma Levente 

orgonaművész. Az utolsó gyertyát Nagy Imre diakónus 

gyújtotta meg.  
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                                                               Határtalanul-A Felvidéken 

Október 10-13-ig hetedik osztályosaink a „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően egy 
szlovákiai, többnapos kiránduláson vehettek részt. A pályázatot az előző évekhez hasonlóan Hajnalné 
Terjéki Dorottya tanárnő írta. II. Rákóczi Ferenc életének fontos állomásait keresték fel a tanulók 
tanáraik kíséretében. Kísérő pedagógusok Dóra nénin kívül osztályfőnökük, Pintérné Csabai Andrea és 
Kenderes László voltak. A felvidéki útra a hetedikes tanulókkal indult a busz csütörtökön hajnalban. Első 
állomásuk a már Szlovákiában fekvő település, Szepsi volt, ahol egy magyar katolikus általános 
iskolába, a Boldog Salkaházi Sára iskolaközpontba látogattak el. A hasonló korú gyerekek barátkoztak, 
beszélgettek egymás mindennapjairól. Az ottani iskolavezetés és a tanárok nagyon nagy szeretettel 
vették körül a vendégeket, szívesen meséltek magukról és az iskoláról. Éppen hittan óra alatt érkeztünk, 
így egy kedves nővérrel is megismerkedhettünk. Majd Kassára folytattuk utunkat, ahol a dóm tornyából 
gyönyörködhettünk a tájban, majd megtekintettük a Szent Erzsébet- Főszékesegyházat, melynek 
kriptájában több történelmi személyiség mellett II. Rákóczi Ferenc is nyugszik. Koszorút helyeztünk el 
az emlékhelyen, és elénekeltük a magyar himnuszt. A székesegyház melletti kápolnában is jártunk, ami 
szintén nagyon szép és impozáns volt. A Rodostói házban a Rákóczi család életével ismerkedtünk.  

A délutáni szabadprogram után elfoglaltuk szállásunkat a festői környezetben fekvő Várhosszúréten. 
Másnap a hegyeken keresztül a Magas-Tátra közelében, a bachledka-völgyi fák lombkoronaszintjén 
futó tanösvényen haladtunk végig, és az ottani kilátóból gyönyörködtünk a tájban. Innen már a 
lengyelországi hegyek is látszódtak. Libegővel közelítettük meg a turisztikai központot. Hazafelé 
betértünk egy bevásárlóközpontba Poprádon. A harmadik napon első állomásunk Lőcse volt, ahol a 
háromhajós Szent Jakab- templomot, a felvidék második legnagyobb gótikus templomát néztük meg 
és egy múzeumban Lőcsei Pál munkásságának kiállítótermét látogattuk meg, aki a Szent Jakab-
templom főoltárát is alkotta.  Majd a Szepesi várban töltöttünk el pár órát, mely Közép-Európa 
legnagyobb erődítménye.  Ezután  Nagysárosra látogattunk, ahol a Rákóczi-kastélyt  tekintettük meg. 
Majd Eperjesen a városközpont nevezetességeivel ismerkedtünk. Sokat tartózkodott ittlévő házában II. 
Rákóci Ferenc a Thököly-szabadságharc után.  Az utolsó nap egy kassai bevásárlótúrával kezdődött, 
majd Borsiba látogattunk el, ahol II. Rákóczi Ferenc született. Itt áll a kastély, amit éppen renoválnak, 
hogy méltóképpen fogadhassa vendégeit. Telkibányán ebédeltünk egy csodálatos tájház-jellegű 
étteremben, majd az ásványkiállítás megtekintése után utolsó állomásunkra érkeztünk. A szerencsi 
várban tettünk látogatást. 
Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, reméljük, máskor is lesz lehetőségünk visszatérni! 

                                                                              Pintérné Csabai Andrea, a 7. osztály osztályfőnöke 

 

                                                                 A szerencsi Rákóczi- vár 
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                                   Pályaorientációs nap 2019 

 

              Immár hagyománnyá vált iskolánkban az őszi pályaorientációs nap megrendezése. 

Október 9-én benépesült a tornaterem és az udvar, remek elfoglaltságot biztosítva 

tanulóinknak. A Szülői Munkaközösség szervezte meg és bonyolította le az eseményt. Az 

udvaron tűzoltó- és rendőrautó várta a gyerekeket, melyekbe be is lehetett szállni, 

beszélgethettek a hivatásos rendőrökkel, tűzoltókkal is. A tornateremben a következő 

szakmákkal ismerkedhettek tanulóink: fodrász, varrónő, szakács, cukrász, vegyész, 

autószerelő, elektroműszerész, környezetvédelmi szakember, vadász, kovács. Minden szakma 

képviselője készséggel állt rendelkezésre. Bátran tehettünk fel nekik kérdéseket, és 

gyakorlatiasan, a gyerekeket bevonva mutatták be szakmai tevékenységüket. Hosszabb ideje 

elballagott tanulóink is szívesen vissza-visszajárnak, ők jelenlegi iskolájukat mutatták be, 

szakgimnáziumokat, szakközépiskolákat népszerűsítettek. Sok értékes prospektust is hoztak, 

illetve számítógépen is bemutatták az intézményeket. Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek 

a nagyszerű szervezést!                                                                     Pintérné Csabai Andrea 
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                           M á  r t o n  -n a p   2 0 1 9. 

          

November 8-án rendeztük meg hagyományos német nyelvi napunkat, melyet 

mindig Márton- nap környékén tartunk.  A római időkben november 11. a téli 

évnegyed kezdő napja volt, ekkor az új termésből és az újborból tartottak nagy 

lakomát. Általában ludat fogyasztottak. 

Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A 

hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért 
Szűz Mária után Toursi Szent Márton lett Magyarország patrónusa.  

A program délután 2-kor kezdődött a harmadikosok zenés fellépésével. 

Majd minden diák német nyelvi és logikai feladatokat oldott meg csoportokban. 

Az alsósok a tornateremben maradtak. Az első három helyezett alsós csapat 

jutalomban, a többiek vigaszdíjban részesültek. A felsősök két tanteremben 6-6 

csapatra osztva dolgoztak. Az ő teljesítményüket német ötösökkel és apró 

jutalmakkal ismerték el. Ismét meghívtuk Kenyeres Ildikó szolnoki német 

tanárnőt, aki interaktív órát tartott Kölnről. A legaktívabb diákok német 

nyelvterületről származó ajándékokat kaptak. Eközben zajlott az ebédlő előtti 

térben az alkalomra készített lampionok zsűrizése. Negyed 5-kor került sor az 

eredményhirdetésre. Sok különleges mécses, lampion született, a legjobbakat 

ajándéktárgyakkal jutalmaztuk. Az időjárás miatt idén a tornateremben tartottuk 

a felvonulást, ahol minden osztály körben járva mutatta be mécseseit. A vacsora 

ezúttal is ludas kása volt, melyet az ebédlőben fogyasztottunk el. Köszönjük a 

Kisvidra Kft-nek! A szülői munkaközösség meleg teával, szendviccsel kínálta a 

gyerekeket és az érdeklődő szülőket, ismerősöket. A lampionos 

eredményhirdetésre is ajánlottak fel ajándékokat, amit szintén köszönünk szépen!                                   
Pintérné Csabai Andrea-szervező pedagógus 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_r%C3%B3mai_napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(provincia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91szent
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Képek innen-onnan 

 

 

                                                                  Úszótábor Kerekdombon 

 

Az egyházmegyei iskolák és óvodák évzáró miséje Vácott –Járvás Annamária konyhai 

dolgozónk Te Deum-díjban részesült 
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                                   Nyári tábor Pusztafaluban, a Zempléni hegységben 

 

Szívből, szeretettel búcsúztunk el Attila atyától, aki Dunakeszin folytatja papi tevékenységét 



17 
 

 

                                    Veni Sancte-Tanévnyitó mise iskolánk tornatermében 

               

                Tésztakészítés a Hagyományőrző héten „Mesés est” program keretein belül 
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                             Vincze Ágnes fazekasmester korongozása a „Hagyományőrző héten” 

                           

                            A kovácsmesterség jeles képviselője tartott bemutatót iskolánkban 
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                                                      Szolnoki gyalogtúra a DÖK szervezésében 
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                               „ A gyémántkrajcár”-Meseelőadás a pedagógusok szereplésével 

 

A Szolnoki  Rendőrfőkapitányságról érkezett főtörzsőrmester a kerékpár kötelező tartozékairól beszélt       
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A Peca-Suli idei első, tiszakécskei háziversenyén legtöbb halat kifogó gyerekek Vágó Béla 

igazgató úrral és Kardos János tanár úrral 

 

                                        Kedvenc plüssökből rendezett szépségverseny a könyvtárban    
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                                            Őszi hasznosanyag gyűjtés a DÖK szervezésében 

 

                                                      Termésáldás iskolánk tornatermében 
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                      A hetedikesek Szlovákiában jártak- Kilátó, háttérben a Tátra hegységgel 

 

                A negyedikesek Szolnokon, a katolikus templom előtt egy októberi kirándulás során 
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                              A nyolcadikosok budapesti tanulmányi kiránduláson vettek részt 

 

                                              Október 23-ai műsor- Hetedik osztályosok 
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                                   A Világ Gyalogló Nap alkalmából rendezett túra résztvevői 

 

                                           Őszi kirándulás a Pilisbe a DÖK szervezésében 
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                                    Német nyelvi nap - Harmadikosok fellépés előtt 

 

                    

                                             Versmondó verseny iskolánk könyvtárában 
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                                          Első gyertyák meggyújtása az adventi koszorúkon 

 

              Tiszajenő község 65. születésnapja-Virág József polgármester úr és a harmadikosok 
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       A harmadikosok a szolnoki Aba-Novák Agóra Művelődési Központban jártak meseelőadáson 

 

        „Iskolanyitogató”- Leendő elsőseink és szüleik adventi foglalkozáson vettek részt iskolánkban 
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                                                                         Betlehemes játék 

 

                                                                      Karácsonyi szentmise 

 

                                          Karácsonyi hangverseny a Szent László templomban 
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