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Iskolanyitogató a
Szent Imrében

Hagyományainkhoz hûen az idén is megren-
deztük április 14-én a leendõ elsõsöknek az is-
kolanyitogatót. A gyerekek szüleikkel együtt
érkeztek. Amíg igazgatónõnk, Fazekas Rozália
tájékoztatást adott az iskoláról, s válaszolt a szü-
lõk kérdéseire, addig mi a gyerekekkel játéko-
san foglalkoztunk több csoportban.
A kisgyermekek készíthettek húsvéti bá-

rányt. Ujjacskáikkal szorgalmasan pödörgethet-
ték a bari gyapját.
Belekóstolhattak az angol nyelv világába.

Dallal, verssel, mozgással hívogatták a nyuszit.
A következõ kihívás a tornateremben várta

õket. Több akadályt kellett teljesíteniük. A be-
melegítõ játékos futás (kis fecskék a drótra) után
bóják kerülése, kúszás, ferde tornapadon fel- és
lesétálás, gátfutás (szivacsgát átlépése, átugrá-
sa) következett. Végül fektetett létra fokaiba
kellett lépkedniük.
A sikeres teljesítménypróba megérdemelt ju-

talma az aranyérem volt!
Jó hangulatban telt el a közel másfél óra. A

gyerekek nagyon élvezték!
Szüleikkel együtt örömmel, megelégedve

tértek haza. Köszönjük szépen a részvételt!
Köszönöm kollégáim és a felsõs diákok ön-

zetlen segítségét.

KecskésnéHoruczi Csilla
alsósmunkaközösségvezetõ

A karitászról, a segítségnyújtás igényérõl és
szándékáról szerencsére egyre többet hallunk.
Kezdeményezések, akciók, figyelemfelhívó
kampányok indulnak úgy amédiában,mint kor-
mányzati szinten, az oktatásügyben, civil szer-
vezetekben, egyházi szervezetekben. Fontos fel-
adata az iskoláknak is, hogy szociálisan érzé-
keny, másokon segíteni akaró, ennek lehetõsé-
gét keresõ fiatalokat neveljen. Innen származott
az ötlet, hogy az idén is iskolánkban megrende-
zett egyházmegyei rajzverseny témája ezúttal az
önkéntes segítségvállalás legyen. �Jónak lenni
jó.�Mit is takar ez a mondat? Ennek megbeszé-
lése remek alkalmat biztosított a rajztanároknak,
hogy rávezessék a gyerekeket, egy kis jószán-
dékkal mennyi jócselekedetre van lehetõségük.
Segíthetnek társaiknak a tanulásban, szüleiknek
a házi- és ház körüli munkákban, betegeknek,
idõseknek, vagy akár elhagyott, sérült ál-
latoknak is. A versenyen készült alkotásokon
valóban látszott az átgondoltság, a rádöbbenés,
hogy nem csak passzív szemlélõi, hanem hasz-
nos résztvevõi is lehetnek a körülöttük lévõ vi-
lágnak.
Láthattunk személyes élményen alapuló raj-

zokat is, mint például az idõsek otthonában elõ-
adott karácsonyimûsor, vagy a közös kertészke-
dés, vagy szobafestés, de megjelentek olyan té-
mák is, melyek már egy új elhatározás, jövõkép
szellemében készültek, mint a bátor tûzoltó, a
fair-play sportoló, vagy az elesetteket gondozó
apáca.
A zsûri tagjainak (Kérges Tünde rajztanár-

grafikusnak, Nemes Ferenc fafaragó népi ipar-
mûvésznek, Szimonidesz Kovács Hajnalka
rajztanár-festõmûvésznek és T. Németh Gab-
riella rajztanár-grafikusnak) tehát jónéhány
szempontot figyelembe kellett vennie, mikor
évfolyamonként három díjazottat kiválasztott.
Végül a következõ eredményre jutottak:

1. osztály � 1. Ambrus Réka (Tatabánya),
2. Gáspár Léna (Ráckeve), 3. Szíjártó Mátyás
Ferenc (Érd)

2. osztály � 1. Héder Hanna Jázmin (Tatabá-
nya), 2. Dezsényi Kata (Érd), 3. Janisovszky
Georgina (Ráckeve)
3.osztály�1.ÓdorErik(Bicske),2.Akkermann

Bálint (Mór),3.PodruzsikEnikõ (Ráckeve)
4. osztály � 1. Krasznai Tünde (Ráckeve), 2.

HarsányiFanni (Tatabánya),VastagBoróka (Érd)
5. osztály � 1. Ódor Lili (Bicske), 2. Vásárhe-

lyi Ronja (Budaörs), 3. Bicsérdi Laura (Érd),
Nagy Zalán (Mór)
6. osztály �1.BorbélyDóra (Ráckeve),Laka-

tosDóra (Budaörs), 2.BehunszkyDóra (Bicske)
7. osztály � 1. Tamási Betti (Ráckeve),

2. Szabó Zsófia (Budakeszi), 3. Szaló Pál Kinga
(Budakeszi), Andrikó Csenge (Bicske)
8. osztály � 1. Tóth Sebestyén (Bicske), 2.

Maros Nikolett (Budaörs), 3. Bajcsay Zsófi
(Budakeszi), Révész Petra (Budakeszi)
Amíg a gyerekek az alkotással voltak elfoglal-

va, kísérõ tanáraik városunk nevezetességeivel is-
merkedhettek, mint például a Hajómalommal,
ahol érdekes elõadást hallhattak a malom történe-
térõl, mûködésérõl. Ezúton is köszönjük a Rác-
keveiMolnárCéhAlapítványközremûködését.
Külön öröm számunkra, hogy vendégeink

élményekkel gazdagodva tértek haza, kifejezve
reményüket, hogy jövõre újra találkozunk itt
Ráckevén, az egyházmegyei rajzversenyen.
Végezetül köszönömkollégáimnaka szervezés-

ben és lebonyolításbanvaló közremûködésüket.
A nyerteseknek gratulálunk!

Mertl Attila
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A Pro Paedagogia Christiana Alapítvány minden évben pá-
lyázatot hirdet olyan gyermekek számára, akik nagy családban
nevelkednek, s tanulmányi eredményük, szorgalmuk példa-
mutató. Az idei évben Szent Gellért Ösztöndíjban részesült
Taligás Viktória, iskolánk 2. osztályos tanulója. Viktória négy
hónapon keresztül összesen negyvenezer forint ösztöndíjban
részesül, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a Pro
Paedagogia Christiana Alapítványnak.

LindnernéMedve Eleonóra

Színházlátogatás
Vasárnap az osztályommal színházban vol-

tunk. A Budapesti Operettszínházban az Oszi-
Boszi címû elõadást néztük meg. A történet ele-
jénOszi-Boszi röpködött a seprûjén, de lezuhant
és eltört a seprûje, mely csak a szerelem erejével
javul meg. Ennek érdekében Oszi-Boszi varázs-
fõzetet készített, és a szerelmesek egymásra ta-
láltak. A történetben szerepelt egy királyfi, aki-
nek Süsü volt a barátja, ezenkívül még aMézes-
kalácshuszár a hõs katona. Õk segítettek össze-
forrasztani az eltört seprût. A színdarabban sok
közismert zene is felhangzott, pl.: Én vagyok a
jó királyfi, Aki nem lép egyszerre, Oroszlánkirá-
ly, Pofon-ofon.

CzárDorottya 2. b osztályos tanuló

Budapestre mentünk az osztályommal az
Operettszínházba azOszi-Boszi címû elõadásra.
Mindenkinek nagyon tetszett a színdarab.

Otthon rengeteget meséltem az élményemrõl.

KrasznaiKinga 2. b osztályos tanuló

�Jónak lenni jó...�


