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Gyerekprogramok: 
− arcfestés, játszóház, sorversenyek 
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Fogathajtás
Majális Kupa
Sinkó Csongor zenés előadása
Ádám almái című film vetítése
Bográcsozás
Az események helyszínei: 
Templom, plébánia, iskolaudvar, orvosi rendelő melletti terület, sportpálya
Közreműködők, szervezők, segítők: 
Királyegyháza Önkormányzata, Királyegyháza Római Katolikus Plébánia,
Királyi Lovas Klub, Királyegyházai Polgárőr Egyesület,
Királyegyházai Nyugdíjas Klub, Királyegyháza SE, Szentlőrinci Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

A részletes programról plakátokon és szórólapokon
nyújtunk további tájékoztatást.

NAGY CSALÁDI NAP



A feltámadását követő negyven nap alatt
Jézus többször is megjelent tanítványainak.

Beszélgettek, tanította őket, együtt evett-ivott

velük. A tanítványok megbizonyosodhattak
róla, hogy nem képzelődtek, a Mester

valóban él, feltámadt! De mások is találkoz-

tak vele, akiknek szintén örömforrás volt.
Úgy tapasztalták, hogy a feltámadt Jézus

már nem ugyanolyan, mint előtte volt. Ő nem

visszajött a földi életbe, mint azok az
emberek, akiket feltámasztott, hanem halálá-

val és feltámadásával átlépett egy másik,

számukra felfoghatatlan, de mégis valósá-
gos létbe!

A tanítványoktól való búcsúzás egy hegyen

történt Galileában. Amikor Jézus megjelent,
így szólt hozzájuk: „Nekem adatott minden

hatalom a mennyben és a földön. Menjetek

tehát, és tegyetek tanítványommá minden
népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú

és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg

őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit
parancsoltam nektek! És íme, én veletek

vagyok minden nap a világ végéig.”

Az apostolok ekkor megértették, hogy a
Feltámadott negyven napon át tartó megje-

lenései most véget értek. Az Úr, akinek
emberi teste már a feltámadás pillanatától

kezdve megdicsőült test volt, most teljes
emberségével belépett az isteni dicsőségbe. 

De hol van most konkrétan Jézus megdicsőült

emberi teste? Aki naívan úgy képzeli el a
mennyországot, mint a magasban, a koz-

mosz egy bizonyos pontján lebegő külön

világot, az könnyen rámondhatja: Hát ott, a
mennyországban! De aki tudja, hogy a

mennyország szellemi valóság, amely nincs

a tér egyetlen pontjához sem rendelve, az
azt is tudja, hogy Jézus megdicsőült teste,

bár valóságos test, egészen más, mint a mi

testünk. Nincs már alárendelve sem az anya-
gi világ törvényeinek, sem a tér és az idő

törvényeinek. 

A mennybemenetellel Jézus az egész világ
urává lett. Ura a teremtett élőlények

sokaságának, Ura az embereknek és az

angyaloknak is. Csak ennek a kinyilatkoz-
tatásnak birtokában válik igazán érthetővé

az apostoloknak tett ígérete: „Én veletek

vagyok minden nap, a világ végéig!”
Köztünk van szavában, hiszen azt mondta

apostolainak: „Aki titeket hallgat, engem hall-

gat”. Ezért jó, ha figyelünk rá! Velünk van az
Oltáriszentségben, amelyről így tanított: „Aki

eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem van és én őbenne”. Sze-

mélyesen ő áll előttünk minden segítségre
szoruló, elesett embertársunkban. Világosan

megmondta, hogy ami jót ezek egyikével

teszünk, azt neki tesszük. És azt is megígérte,
hogy közöttünk lesz, amikor az ő nevében

akár csak ketten vagy hárman összejövünk.

A mennybe felment, megdicsőült Krisztus az
idők végezetéig jelen van itt a földön is az ő

egyházában.

Az Úr mennybemenetelének van még egy
másik vonatkozása is. Ő azért ment fel a

mennybe, hogy helyet készítsen számunkra.

Az utolsó vacsorán így bátorította
szomorkodó tanítványait: „Ne nyugtalankod-

jék a szívetek. Higgyetek Istenben és ben-

nem is higgyetek. Atyám házában sok hely
van. Ha nem így volna, mondtam-e volna

nektek, hogy elmegyek helyet készíteni szá-

motokra? És amikor már elmentem és helyet
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam-

mal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is

ott legyetek”. 
Ha felfogjuk ezeket a szavakat, reményben

és el nem múló örömben élünk, bárhogy is

alakul földi életünk. Hiszen csodálatos jövő
vár ránk: Jézus maga fog eljönni értünk, hogy

magával vigyen bennünket a mennyei
dicsőségbe.
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A mennybemenetel
Hiszek Jézus Krisztusban, aki felment a mennybe, és ott ül az Atya jobbján
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„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”
vetünk keresztet. De a Szentháromságos
Isten személyei közül a Szentlélekkel
foglalkozunk a legkevesebbet. Pedig jelen
van az üdvösség történetében és a mi

mindennapi életünkben is. Az Ő erejéből lett
emberré Szűz Mária méhében a második
Isteni Személy. Ő sugalmazta a Szentírást. Ő
szólt a próféták által. Ő az egyház Lelke, és
nélküle még imádkozni sem tudnánk.
Az Úr Jézus gyakran beszélt a Szentlélekről,
akit mennybemenetele után majd el fog
küldeni, hogy folytassa művét Isten új népe,
az egyház körében. Ezeket ígérte
tanítványainak: „Ha eljön a Szentlélek, meg-
tanít majd titeket a teljes igazságra”, és

„erővel tölt el benneteket, hogy tanúságot
tegyetek rólam Jeruzsálemben, egész
Júdeában, Szamariában, egészen a föld
határáig”. Az apostolok hittek Jézus
szavainak, és várták az ígéretek betel-
jesülését.
Pünkösdkor, tíz nappal Jézus mennybe-
menetele után, ugyanabban a jeruzsálemi
teremben, ahol korábban az utolsó vacsorát
elfogyasztották, rendkívüli eseményt éltek át
az apostolok és azok, akik velük együtt

várták a Szentlelket. Magát az élményt nem
voltak képesek szavakba foglalni, csak a
hatását és a bennük hagyott nyomát tudták
megfogalmazni. Előtte szomorúak voltak és
magányosnak érezték magukat, ezután
hallatlan lelkesedés töltötte el őket. Olyan
nagy, hogy egyesek részegnek gondolták
őket. Addig visszahúzódtak, mert féltek, hogy
Jézus miatt üldözni fogják őket. Most bátran
kiálltak a tömeg elé, és Péter apostol elkezdi

hirdetni, hogy a megfeszített Názáreti Jézus

feltámadt, és Isten őt hatalmas Úrrá tette. Ez a
tanulatlan halász-ember olyan erővel beszélt,
hogy az emberek hittek neki és elfogadták
tanítását. Az apostolok pedig megértették,
hogy az a csodálatos változás, ami bennük
történt, a Szentlélek műve. Ez az, amit Jézus
megígért nekik.
De ki ez az embereket megújítani képes
Szentlélek? 
Ő a Szentháromság harmadik Személye, aki
különbözik az Atyától és a Fiútól. 

Valóságos Isten, végtelen, örök, mindenható,
éppúgy, mint az Atya és a Fiú. Ezért az
Atyával és a Fiúval együtt imádjuk és
dicsőítjük őt. 
Az Atyától és a Fiútól származik, és az a
küldetése, hogy az Isten irántunk való
szeretetének záloga és pecsétje legyen. 
A Szeretet Lelkének is nevezhetjük, mert az
Atya és a Fiú egymás iránti szeretetéből szár-
mazik. 
Vigasztaló, Pártfogó, mert azért jött, hogy

segítsen nekünk az élet nyomorúságaiban,
hogy elvezessen minket Isten boldogító
látására. 
Éltető, mert egyesíti lelkünket Jézussal, ezáltal
részesít bennünket az ő kegyelméből és

szentségéből.
A Szentlélek az egyház Lelke. Ő vezeti az
egyházat a történelemben, és vele marad az
idők végéig. Erőssé és legyőzhetetlenné teszi
az üldözésekkel szemben, megóvja a
tévedésektől, megújítja, amikor az emberi
tehetetlenség és bűn elhomályosítja rajta az
isteni ragyogást. Minden keresztény, az egy-
ház minden tagja a Lélek hordozója, amint
Pál apostol írja a korintusiaknak: „Nem tudjá-
tok, hogy Isten temploma vagytok, és hogy a

Szentlélek lakik bennetek?”
Az egyház a Szentlélek erejéből született.
Pünkösdkor, Péter apostol szájával a Lélek
szólt az összegyűlt tömeghez, Ő érintette
meg az emberek szívét, az Ő csodája a
közömbösök, a kételkedők, a gúnyolódók
megtérése. Így lett az első pünkösd, a Lélek
kiáradásának ünnepe egyben az egyház
születésének napja is!
De nem csak akkor, az első időkben, hanem
ma is a Lélek vezeti az egyházat, ma is a

Lélek indítja Krisztus követőit arra, hogy
megszólítsák, és Krisztushoz vezessék az
embereket. A Szentlélek nincs a templomhoz,
az egyházi intézményekhez kötve. Ahol van-
nak Szentlélekkel eltelt emberek – akár
papok akár világiak - ott ma is történnek
megtérések, ott Jézus Krisztus egyháza ma is
él és növekszik.

Király József
plébános

Hiszek a Szentlélekben

A befizetett SZJA 1 %-ról rendelkezzen idén is a
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára

Adószám: 18328356-1-02
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Élmények a harmadik osztályban

Január végén jelentkezett az osztály a
kémiai biztonsági versenyre. Először a
program szervezője, Éva néni és két fiatal
lány tartott előadást a környezetünkben
található mérgező anyagokról. Megnéz-
tünk egy kisfilmet, melyben Csavari manó jó
tanácsaival ismerkedtünk meg. Ezt követően
Gelencsér Adrienn néni és a szentlőrinci
védőnő tartott egy órát, ahol megtanultuk,
hogy mit kell csinálni egy sérült emberrel.
Gyakoroltuk a stabil oldalfekvést. Miután

megtanultunk mindent, egy totót kellett kitöl-
tenünk, és az osztályból mi négyen értük el
a legtöbb pontot, így mi alkottunk egy csa-
patot és képviseltük az osztályt a megyei
versenyen. Április 4-én a falubusszal men-
tünk Pécsre a Szivárvány Gyermekházba,
ahol először egy nagy teremben elmondták
a nap programját. A verseny előtt mentősök,
katasztrófavédelmi szakemberek mutatták
be az autójukat, eszközeiket. Aztán kez-
dődött a verseny, ahol különböző érdekes

feladatokat kellett megoldanunk. Mivel
szépen helytálltunk a versenyben, kaptunk
egy ajándékcsomagot, melyben volt egy tár-
sasjáték is. Itthon megmutattuk az osztály-
nak, és jót játszottunk együtt.

A Megmentők csapat tagjai:
Gayer Zsolt,

Mikó Izabella,
Nagy-Halas Nikolett

és Tóth Milán

A versenyen megnézhettük a mentőautókat is

A társasjátékkal az egész
osztály szívesen játszik

A királyegyházai iskolások életéből

Kémiai biztonsági versenyen voltunk

Osztályunk csatlakozott idén a „Vesd bele
magad!” című országos programhoz.
Ennek köszönhetően minden kisgyerek
kapott egy csomagot, mely öt különböző
vetőmagot tartalmazott. A program célja,
hogy a közös munka örömét, a saját
kezűleg előállított zöldségek finomabb ízét
megtapasztalják a gyerekek. Az aláb-
biakban az első lépésekről számolnak be a
kis kertészek.
Gayer Zsolt: 

„Vasárnap (04.21.) elvetettünk mindent. Épp-
hogy elmunkálták a földet, jöttek a mamáék
segíteni. A sárgarépát én vetettem anya
irányításával. A cukorborsót nehéz volt
elszórni, mert a szemek nem úgy gurultak a
kezemből, ahogy én szerettem volna. Amint
nálunk végeztünk, mentünk le segíteni a
mamáékhoz.”

Máté Koppány Keve:

„Április 22-én anyával elvetettük a magokat.
Az elején nem ment, de a végére belejöttem.
Azt hiszem, hogy a munkának köszön-
hetően örömmel zárult le az a nap.”

Mikó Izabella:

„Én a hétvégén, április 21-én, vetettem apá-
val. Apa kijelölte, hogy hová rakjam a
magokat. Miután  elszórtam az összes ma-

got betakartam a sorokat. Mikor vetettem a
sárgarépát, rámásztak a hangyák a lábam-
ra. Még jó, hogy nem csíptek meg. Miután
elvetettünk mindent, bementünk.  Nagyon él-
veztem a veteményezést.”        .
Szekfü Armand:

„Április 8-án, hétfőn elvetettük az összes
magot. Én gereblyéztem és vetettem, ami-
ben anya segített, ezért nem is éreztem
nehéznek a munkát. Nagyon várom már,
hogy kikeljenek a magok. Kíváncsi vagyok,
hogy milyen lesz a kiskertem.”
Trenka Sándor Dániel:

„Szombaton, április 20-án, egyedül
veteményeztem el a papánál. Sikerült elvet-
nem a csemegekukoricát, a borsót, kaprot,
sárgarépát és a hagymát is. A retek már
kibújt, látom a két zöld levelét. Nagyon iz-
gulok, hogy mi lesz a kertemből.”

Mikó Izabella

Kertészkedünk 

folytatás a 5. oldalon



5

Tóth Milán:

„Anyukámmal kimentünk a kertbe, hogy
megcsináljuk a magok helyét. Először felka-
páltuk, majd elgereblyéztük a földet, és
végül elvetettük a magokat.  Miközben a
kertben voltunk, hallottuk, ahogy a méhek
zümmögtek az eper virágain. Estefelé mond-
tam anyának, hogy ki megyek megnézni a
kertemet. Minden rendben volt. Már alig
várom, hogy kikeljenek a magok, ezért
holnap meg is fogom öntözni őket.”              

Gyimesiné Fekete Tünde
tanítónő Tóth MilánTrenka Sándor Dániel

Kertészkedünk 

22-én a Föld Napja alkalmából
Királyegyháza is csatlakozott a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. által immár kilencedik
alkalommal meghirdetett országos
szemétgyűjtési akcióhoz, melynek célja volt,
hogy a fiatalabb generációknak is ter-
mészetessé váljon a környezet megóvása. 
Jelenleg folyamatban van az idei évtől az

Önkormányzat kezelésébe került óvodai,
iskolai konyha konyhatechnológiájának
felújítása céljából 20 millió Ft keretösszegre
való pályázat előkészítése. A pályázat
önerőt nem igényel, a beadásra májusban
kerül sor.
Évek óta terveink között szerepel az oktatási,
kulturális és sportrendezvényekre is alkalmas

létesítmény kialakítása. Ennek érdekében
jelenleg 130-200 millió forintos keretösszeg-
re lehet pályázni, ezért a rendezvényterem
létesítési költségeire vonatkozó pályázat
előkészítő munkálatai is folynak az Önkor-
mányzati Hivatalban. 
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma a Petőfi u. 65.
szám alatti, volt szolgálati lakás épületének
teljes felújítására és klubhelyiséggé (kondi-
és kardioteremmé) alakítására, annak teljes
felszerelésére, valamint a futballpályán
található sportöltöző felújítására nyújtott be
pályázatot a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz 20 millió Ft
keretösszegre. A pályázatot a helyszíni
szemlén ellenőrizték és adminisztrációs
szempontból is alkalmasnak, befogadható-
nak találták, döntés egy hónapon belül
várható.

Grím Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek 

folytatás a 4. oldalról

Merj a legjobb lenni! 
Tájékoztatom kedves Olvasóinkat, hogy a március hónapban megrendezett: Merj a legjobb lenni! című

tehetségkutató rendezvényről a következő számunkban számolunk be.
Konyári Tímea
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Előadások a Plébánia szervezésében 

Családterapeuta előadása 

2013. február 26-án 16.00 órától került
megrendezésre a TÁMOP 5.5.1.B-11/2
„Családi közösségi programok és szolgál-
tatások fejlesztése a Királyegyháza Római
Katolikus Plébánia szervezésében” program-
sorozat keretén belül újabb előadásunkra a
Királyegyházai Általános Iskolában, melynek
témája "A család megtartó ereje -
Családterapeuta előadása" volt.
A pécsi "Megújulás Családterápiás Intézet"
munkatársát, Boda Gyöngyit kértük fel az
előadás megtartására, amelyet ő kész-
séggel el is fogadott.
Bevezetőjében arról beszélt nekünk a
családterapeuta, hogy a lelki fejlődés krí-
ziseken keresztül zajlik (ami egyébként
szükséges a fejlődéshez, még a párok
esetében is). Megemlítette, hogy létezik
egyéni krízis, párkapcsolati krízis és a csalá-
di krízis, amelyek mindig új helyzetet
teremtenek és új fajta alkalmazkodás kell
hozzá. A család létrejöttétől a serdülőkorig
különböző szakaszokra bontotta az
előadását előadónk.
Első témaként a "Család létrejötte után"
kialakult életről beszélt nekünk. Itt

megemlítette, hogy bizonyos idő után a
tagok elkezdenek leválni egymásról, kiderül-
nek a "hibáik", elmúlik a szerelem és szeretet-
té alakul át (ez azonban lehet ciklikus, mert
bármikor visszatérhet a szerelem érzése).
Amikor valamelyik tag „leválik", akkor alakul-
hat ki a krízis. Ez "kis harcokat" ered-
ményezhet a házaspár életében, de ez az
összecsiszolódás ideje is, hiszen mindenki a
saját családjából hozott mintákat akarja új
családjában is érvényesíteni. A gyermek
születésének időpontja nem mindegy. Ha a
nagy szerelem idején érkezik a pici, az nem
jó, mert a pár életében még nem volt csisz-
olódás. Pszichológiai szempontból jobb, ha
ez később történik. Fontos az is, hogy a pár
mindkét tagja ki tudja fejezni igényét.
Konfliktus lehet, ha túl szoros a kapcsolat az
eredeti családdal - ilyenkor rugalmas határt
kell tartani -, valamint a többgenerációs
együttélés is.
Második témájában: "Az első gyermek
megszületése utáni időszak" címmel arról
beszélt, hogy általában az anyák előbb
felkészültek a gyermek érkezésére, mint az
apák. Az anyákkal kapcsolatban megem-

lítésre került, hogy fontos érvényesítenie az
akaratát már a kórházban is, ami azt jelenti,
hogy legyen sokat a babájával (intimitás), és
ne hagyja, ne engedje, hogy csak a nővérek
foglalkozzanak vele. Az apákra vonat-
kozóan azt javasolta, hogy ha tehetik, akkor
legyenek ott a szülésnél és támogassák a
feleségüket. Az első gyerek születése az
egyik legnagyobb krízis a pár életében, mert
úgy érzik, hogy kevesebbet tudnak együtt
lenni, előtörhetnek az anya gyerekkori
érzelmei, valamint hathatnak rá a tudattalan
élményei. Az anyává válás egy önismereti
munka, de az biztos, hogy biztonságra van
szüksége ilyenkor. Az apa ebben az
időszakban úgy érezheti, hogy a munkája
miatt kiszorulhat az anya-gyerek kap-
csolatból és a család életéből, és ha ezt
nehezen kezeli, akkor egyéni krízist élhet át,
ilyenkor kialakulhat egy tényleges
eltávolodás, esetleg más partner keresése, és
ezt csak az egymás közötti kommunikációval
lehet megakadályozni.
A harmadik szakaszban - "Testvér születik" -
arról hallottunk, hogy a nagyobbik gyerek
egyfajta trónfosztást él át ilyenkor, és emiatt a
legfrissebben szerzett tudásában lehet visz-
szaesése (pl.: nem lesz szobatiszta, dado-
gásba esik vissza, stb). Azonban nem baj, ha
ez megjelenik a gyermek életében, a fontos
az, hogy az anya legyen vele empatikus.
Negyedik életszakasz a "Közösségbe
kerülés időszaka”. Itt arról hallottunk, hogy az
anya számára a gyermekének az
elengedése nehézkes lehet (bizonytalan az
anya), ami ezt az időszakot nehézzé teheti
az egész család számára is, valamint az
óvodai és családi szabályok különbözősége
is lehet probléma. Fontos, hogy a szülők
egyetértésben legyenek a nevelést illetően!
Szóba kerültek olyan témák is, amik a család
széteséséről szóltak.

A család megtartó ereje

folytatás a 7. oldalon



Ilyen az, amikor a gyereken keresztül
kommunikálnak a szülők, ami azonban soha
nem jó (sajnos bizonyos esetekben ilyenkor
a szülők különválása a jobb megoldás). Ha
válásra kerül a sor, abban az esetben is az
lenne a fontos, hogy a szülők beszéljenek
egymással, hiszen az ártalomcsökkentés a
cél a gyermek életében.
Az ötödik életszakasz az "Iskolaérettségi sza-
kasz”. Fontos kritériumok: a gyerek
megfelelően érett legyen, figyelem,
közösségbe beilleszkedés, önellátás, siker-
nek élje meg az iskolát. Azt is kiemelte, mint
fontos tényezőt, hogy maradjon érzelmi
kapocs a szülővel. Ebben az időszakban a
testvérféltékenység elapad, viszont több
válás van ilyenkor, mert előjönnek a korábbi
párkapcsolati problémák.

Hatodik életszakaszként a "Serdülőkorról"
(kamaszkor) beszélt. Ez megint egy új
helyzetet teremt a család életében, hiszen a
gyerek elkezd lázadni. Ez valójában nem
baj, a lényeg az, hogy az irányítás maradjon
a szülő kezében. Azért természetes a
lázadás, mert önmagát szeretné "felépíteni"
a gyerek. Érzelmi leválás történik a családról.
A gyerek pszichoszexuális érése a szülőnek
nagyon nehéz. Ebben az időszakban több-
fajta krízis jelenik meg náluk, mint az
autoritás, az identitás és a pszichoszexuális
krízis. A szülőkkel szemben közeledési krízist
élnek meg, ami abban mutatkozik meg, hogy
a kamasznak szüksége van a szülőre, de
ugyanakkor el is utasítja őket. A kamaszokra
jellemző az érzelmi hullámzás, dús fantázia-
világ, énfelnagyítás, kreativitás. Végezetül az

előadó megemlítette, hogy fontos, hogy a
szülő vállalja fel a konfrontációt, és akkor
stabil a gyerek, ha a szülő is az!
Az előadás végén kérdéseket lehetett fel-
tenni. Itt több anyuka is jelezte, hogy nem
értenek egyet a "krízis" kifejezéssel a gyer-
mek születésével kapcsolatban, de az
előadó megnyugtatta őket, hogy a "krízis"
nem negatívumot jelent, hanem egy "új tartós
változást”. Miután ezt sikerült tisztázni,
résztvevőink tovább beszélgethettek finom
tea és aprósütemények fogyasztása mellett.
Végezetül szeretném megköszönni Boda
Gyöngyi családterapeutának, hogy eljött
hozzánk Pécsről és megtartotta érdekes
előadását, valamint minden kedves
résztvevőnknek a részvételt és hozzászólá-
saikat.

Családterapeuta előadása
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Köznevelési és közoktatási tudnivalók Szülőknek

folytatás a 6. oldalról

folytatás a 8. oldalon

Beiratkozás, szülők és tanulók beilleszkedése
A 2013. április 09-én, 16.00 órától
megrendezésre kerülő előadásunk témája
főleg a szülők és a leendő első osztályosok
számára adott segítséget a beiratkozás
napjaiban. Ennek megtartására Palkó Ottót,
a Királyegyházai Általános Iskola igaz-
gatóját kértük fel. Az előadás a TÁMOP
5.5.1.B-11/2 „Családi közösségi pro-
gramok és szolgáltatások fejlesztése a
Királyegyháza Római Katolikus Plébánia
szervezésében” programsorozat részeként
valósult meg, és az iskola aulájában került
megrendezésre.

Az Igazgató Úr beszédje elején kiemelte,
hogy az alsó tagozatnak új rendjét alakítja
ki az iskola a következő tanévtől kezdve
(2013 szeptemberétől), ami azt jelenti, hogy
az 1. és 2. osztály "alapozó szakasz", a 3.
és 4. osztály pedig "kezdő szakasz" lesz.
Az 1-2. osztály feladata az írás, olvasás és
számolás alapjainak lefektetése lesz (önálló
szövegértelmezés, számolás, stb), a 3-4.
osztály feladata pedig ezek elmélyítése.

Személyi változások is szóba kerültek: mivel
Kis Halas Tiborné, Ari néni nemsokára
nyugdíjba megy, ezért nem ő, hanem
Hollósi Mercédesz lesz az osztályfőnöke a
leendő első osztályosoknak. Az új rendszer
szerint ezentúl "váltásban" lesznek a
tanítónők, ami azt jelenti, hogy csak 2 évig
lesz osztályfőnök ugyanaz a tanítónő (1. és
2. osztályban Hollósi Mercédesz és Fuksz
Veronika, a 3. és 4. osztályban pedig

Borzáné Petró Krisztina és Gyimesiné
Fekete Tünde fogják váltani egymást.) Az
iskola az idei évtől az állam fenntartása alá
került. 
Már néhány év óta sikeresen működik az
iskolában a "Napraforgó" - óvoda-iskola
átmenetet segítő rendszer, amelyet most
Hollósi Mercédesz folytat a nagycsoportos
ovisokkal a tanév végéig. 

Az óvoda és az iskola szoros együttműködése segíti
a tanulók beilleszkedését
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folytatás a 7. oldalról

Beiratkozás, szülők és tanulók beilleszkedése

Ennek lényege, hogy az óvoda kötetlen ide-
jével szemben a gyerekek a napi 4x45
perces iskolai tanórákra tudjanak átállni,
továbbá ezek már irányított tevékenységek
a játékos tanulás helyett, valamint az
értékelés ezentúl már nem szóban történik,
hanem jegyekkel. A program céljai:
közösségi élmények, személyesség,
szorongásmentesség kialakítása, nevelési
összhang, gyermekközpontú pedagógia,
hátrányos helyzetű gyermekek problémái-
nak megismerése. Az óvodások számára  a
lehetőségek tartalommal való megtöltése
lehet akár alkalmanként, vagy havi és éves
lebontásban is.
Következő témánk a "Kapcsolattartás a
szülői házzal" volt. Itt megemlítésre kerültek
a szülői értekezletek (amelyek évente 2-3
alkalommal vannak, de ennél indokolt eset-
ben többet is lehet tartani), a fogadóórák
(az iskola számára kötelező a negyedéven-
kénti szóbeli értékelés), nyílt tanítási napok
(idén ez április 15-19-ig lehetséges, ami azt
jelenti, hogy bármely szülő, bármelyik
tanórára beülhet ezekben a napokban
megnézni a gyermekét), családlátogatások,
iskolai rendezvények és a szülői munka-
közösség. Ennek a témának a befejezése-
ként a szülők számára lehetőség nyílt az
iskola megtekintésére az Igazgató Úr
vezetésével (talán minden szülőnek az inter-
aktív táblák tetszettek a legjobban, ame-
lyeket ki is próbálhattak).
Ezután az iskola munkarendjéről folyta-
tódott az előadás, ahol szóba került, hogy
a 8.30-as kezdés reggelenként azért alakult
ki, mert a sumonyi gyerekek ekkor érnek be
a busszal. A késések tekintetében jó tudni,
hogyha ez eléri a tanóra hosszát (45 perc),
akkor az egy igazolatlan órának számít.

(Az állam már bevezette azt a rendeletet,
hogyha valakinek sok az igazolatlan órája,
akkor a családi pótlékot megvonják a
családtól a gyermek után, viszont az
Igazgató Úr szavaiból az derült ki, hogy
erre az intézkedésre itt nincs is szükség.) A
tanórák rendjéről, a házirendről és az isko-
lai szabályokról a www.szonek.hu
weboldalon lehet többet megtudni.
Az iskola szolgáltatásai: étkezés, napközi
biztosítása, tanulószoba (ezek külön is
működnek). Megemlítésre került, hogy a
következő tanévtől az 1. és 5. osztályok
számára bevezetésre kerül vagy az
"Erkölcstan", vagy a "Hit és erkölcs" tantár-
gyak, amelyek választásáról a beiratkozás
alkalmával dönthettek a szülők. A testne-
velés biztosítására egy tornaterem áll a ren-
delkezésre.
Az iskolai órákon kívüli tevékenységek: hit-
tan, tömegsport, könyvtár, néptánc, tár-
sastánc, zeneoktatás, számítástechnika,
"ügyes kezek" szakkör, angol szakkör (ez
az 1. osztályban még nem kötelező).
Kétévenként szervez az iskola nyári tábort
Balatonmáriára, és minden évben "Erdei
iskolát" különböző helyszínekre.

Az előadás végén gyakorlati tudnivalókról
hallhattunk: a leendő elsős szülőkkel és a
gyerekekkel a kapcsolatfelvételt Hollósi
Mercédesz tanítónő kezdeményezi majd;
minden tanszert - az elsősök számára - az
Önkormányzat megvesz (a táskákat a
Közalapítvány), viszont a testnevelés órára
a felszerelést a szülőknek kell megvásárol-
niuk; a tanévnyitó szeptember 2-án, hétfőn
lesz, 9 órai kezdettel, az első szülői értekez-
let pedig szeptember 9-én.
Miután Palkó Ottó Igazgató Úr megtartotta
előadását, lehetőség nyílt egy kötetlen
beszélgetésre a szülők és tanárok között,
friss aprósütemények és tea társaságában,
valamint a szülők a plébánia által vásárolt
Bibliai történetekről készített színezőkből is
vihettek haza gyermekeiknek.
Írásom végén szeretném megköszönni
Palkó Ottó Igazgató Úrnak, hogy elvállalta
az előadás megtartását, és hogy hasznos
információval segítette a szülőket és minden
megjelentet az iskolával és a beiratkozással
kapcsolatban.

Kajtár Bertold
projektmenedzser

A leendő első osztályosok szülei az interaktív táblát is
kipróbálhatták


