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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

márciusi melléklet

A gyerekek, a szülők és a tanárok is nagy izgalommal várják az 
iskolaválasztás idejét. Ilyenkor fontos és elengedhetetlen, hogy hiteles 
tájékoztatást kapjanak az érdekeltek: mi az, ami mellett leteszik voksu-
kat, melyik intézmény mellett döntenek, hiszen az egész életüket meg-
határozza az elkövetkező 8 év. Lényeges megvizsgálni, milyen értéket 
képvisel egy egyházi iskola – de semmiképp sem a piac szempontjából, 
hanem a gyermekeink jövőjét illetően. Éppen ezért nem mindegy az 
sem, hogy az adott intézmény milyen eredményeket képes felmutatni, 
mennyire képes a diákjait a negatív, rossz hatásoktól megóvni. 

Iskolánkra – így minden egyházi intézményre – jellemző, hogy di-
ákjaink érdekében több pedagógiai módszert alkalmazunk, odafigyel-
ve minden gyerekre, minden lehetőségre; odafigyelve a pedagógiai és 
tantárgyi sajátosságokra. Ennek köszönhető, hogy diákjaink a közép-
iskolában is megállják a helyüket: ha egy diák jó érdemjegyet szerez pl. 
irodalomból, akkor ez garancia a középiskolai jó jegyre is. Nem vélet-
lenül járnak vissza tanulóink különféle rendezvényeinkre. Emellett a 
gyerekek tudják, hogy az igazgatói irodában nemcsak tárgyalni lehet, 
hanem gitározni is megtanulhatnak. Tudják, hogy a velem történő be-
szélgetésektől nem kell félni, mivel a különféle problémákkal komo-
lyan foglalkozunk – kollégáimmal együtt.

Ennek ellenére nem vagyok híve az iskola elpiacosításának, mert 
minden gyerek egy isteni csoda, a gyerek nem piaci szereplő. Ezért 
nem az iskolát szeretném reklámozni, inkább eddigi eredményeinkről 
írnék. 

Középiskolában és általános iskolában egyaránt tanítottam, két-
szintű érettségin is vizsgáztattam, ezért tudom, hogy kell felkészíteni 
a gimnáziumi felvételire egy diákot. Tanáraink ezt szem előtt tartva 
tanítják tantárgyaikat. De nemcsak a tanulást hangsúlyozzuk, legalább 
ennyire fontos az életre való felkészítés is. Osztályfőnöki órán, avagy 
hittanon beszélgetünk a gyermekekkel minden, az életüket érintő dol-
gokról, akár szerelemről, akár konfliktusok kezeléséről. Ezért szerve-

zünk több tábort is tanulóinknak, 
ezért építjük ki kapcsolatainkat 
– legutóbb az Olaszországban, Si-
ena mellett található Poggibonsi 
városával. Ennek keretében meg-
valósulhat egy olyan csereüdülte-
tés, amelyben diákjaink is világ-
látott emberek lehetnek; mindezt 
a lehető legolcsóbban: mindössze 
az útiköltség kifizetésével. Terve-
ink között szerepel egy olyan klub 
kialakítása is, ahol a diákok szülei 
kaphatnak lehetőséget pedagógiai-
pszichológiai problémák megbe-
szélésére. Mindezek tükrében úgy 
gondolom, sikerült felvillantanunk 
egy olyan értékrendet, amivel sike-
resek lehetnek a gyerekek. Igazán a pedagógusi foglalkozás is ettől vá-
lik hivatássá. Számunkra nincs nagyobb öröm, mint amikor egy diákot 
mosolyogni látunk, főleg akkor, amikor a szemei mosolyognak. Miért 
mosolyognak? Mert egy-egy bátorító szó mögött a pedagógus minden 
tudása és jószívűsége is megjelenik; hiszen ez adja a szó igazi tartalmát, 
valós értékét.

Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy ne álljanak meg ennek a 
cikknek az elolvasásánál, jöjjenek el hozzánk nyílt napra március 5-
6-7-én, avagy a játékos iskola-kóstolgatóra, és győződjenek meg a szó 
igaz tartalmáról, valódi értékéről. Szeretném, ha személyesen is meg-
tapasztalnák a kimondott szavak értékét, amely nem kőtáblára vésett 
betű, hanem minden ember szívébe beleírta már Valaki...   

Lukács László
igazgató

A Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola 
bemutatkozik
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Kedves Szülők!

Lassan közeledik az iskolavá-
lasztás a leendő első osztályosok-
nak, és mivel a 2007/2008-as tan-
évben azt a megtisztelő feladatot 
kaptam, hogy én leszek az első 
osztályosok tanító nénije, ezért 
engedjék meg, hogy pár sorban 
bemutatkozzam.

Szabó Anikónak hívnak, im-
már 15 éve dolgozom mint peda-
gógus. A Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskolában ősszel kez-
dem a kilencedik tanévemet.

Fontosnak tartom: 
a gyermeki derű és bi-
zalom megőrzését
az osztályon belüli jó 
hangulat megteremtését
a tanulókkal és szülőkkel pozitív kapcsolat kialakítását
hogy minden gyermek egyformán jusson sikerélmény-
hez, és felszínre hozzuk a bennük rejlő tehetséget
mindenki képességeinek megfelelő feladattal dolgozhas-
son az órákon
egyéni fejlesztést
szókincsük bővítését, kifejezőképességük fejlesztését 
(dráma, játék).

Mindent megteszünk azért, hogy gyermekük könnyebben ve-
gyék az előttük álló akadályokat, hiszen ez az átmeneti időszak 
(óvodából iskolába váltás) komolyan igénybe veheti gyermekeiket. 
Szeretettel várom a leendő elsős szülőket és gyerekeket a március 
5-6-7-én iskolánkban rendezendő nyílt napra. 

Szabó Anikó
tanító
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•
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•

Zenei Klub
„Mindenik embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja 

minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások 
énekét is szépnek.” 

Ezek a gondolatok híven magukba foglalják mindazt, amit a 
zene közvetít. Talán közhelyesnek tűnik napjaink rohanó világá-
ban, mégis azt gondolom, hogy érdemes egy-egy szép, tiszta dal-
lamot meghallva megállni, elelmélkedni. A zene képes felerősíteni 
bármilyen hatást az emberben, s érzelmi töltettel telíti meg azt. 

Ezt próbáljuk meg mi is iskolánkban adni, átadni gyerekeink-
nek. Erre kiváló hely és lehetőség az énekóra, illetve a Zenei Klub, 
mely több, mint negyven gyerekkel működik nálunk – holott ez 
nem kötelező foglalkozás. Ünnepségek, nemzeti és egyházi ünne-
pek, iskolai események alkalmával lehetősége nyílik a tanulóknak is 
szebbé, többé, felemelőbbé tenni énekükkel a különböző hétközna-
pi és jeles alkalmakat.

Kele Ágnes
tanár

„A játék. Az különös. Gömbölyű és gyönyörű...”

Iskolánkban több lehetőség is van - tanórán kívül - az önkife-
jezésre, testi-lelki fejlődésre. Különböző szakköreink célja is ez: a 
gyerekekben szunnyadó kreativitás kibontása és fejlesztése.

Évek óta sikeresen állítunk színpadra irodalmi műveket, 
színdarabokat. Iskolai-városi műsorok mellett legnagyobb kihí-
vást a karácsonyváró adja, hiszen minden évben egy-egy- ehhez 
az ünnepkörhöz kapcsolódó- színdarabbal készülünk. Előadtuk 
már: A boldog herceg, Kék madár, Karácsonyi ének, Isten erde-
jében c. darabokat, melyekhez a díszletet, jelmezeket is magunk 
terveztük és készítettük. Igazi csapatmunka ez, mert nemcsak 
a gyermekektől kívánja meg a másikra, másikkal való együtt-
működést, odafigyelést, hanem tőlünk pedagógusoktól is. Sze-
retnénk, hogy az értékek színpadon is láthatóvá, gyermekeink 
számára átélhetővé váljanak, és ezzel is segítsük szellemi-lelki 
fejlődésüket.

Polányi Éva
tanár

Farsang az i skolában
A farsangi előkészületek már csütörtökön ( február 8-án) meg-

kezdődtek a tombolaárusítással. Még aznap délután a tornaterem 
feldíszítése is sorra került.

A farsang reggelén ( február 9-én) újra elkezdődött a szelvények 
árusítása, amit a nyolcadik osztály szervezett. Az első szünettől isko-
lánk tanulói által készített szendvicseket vehettünk, míg a  második 
szünettől a tanáraink által sütött gofrit ehettünk. Ebéddel zárult a 
délelőtt. A diákok felöltötték nagyon ötletes jelmezeiket, és felvonul-
tak a tornaterem színpadán. Jutalmul csokit kaptak. Ezek után négy 
szülő díjat is kapott: Hunya Zoltán, Klein Ilona, Iványiné Kovács Pi-
roska és Németné Bukva Magdolna.

Tátika következett, amelyben nagyon jó produkciókra került sor. 
Mikulás-paródiára is sor került, amelyet a nyolcadik osztály tizen-
három tanulója adott elő. Következett a tombolahúzás. Mindenki 
nagy izgalommal várta, hogy vajon nyer-e valami apróságot. Sokan 
nyertek, de voltak, akik nyeremény nélkül térhettek haza. Aki akart, 
az maradt egy kis zenés-táncos bulin. Ezzel zártuk ezt a nagyon jó 
napot. Jól éreztük magunkat.

Narancsik Fatime
Pápai Gréta
Rácz Vivien

Gyuricza Márk
(8.osztályos tanulók)
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Infor matika

Nagy hangsúlyt helyezünk az informatikai oktatásra. Első osz-
tálytól kezdve lehetőséget biztosítunk számítástechnikai ismeretek 
elsajátítására. Korszerű eszközök és korlátlan internethasználat 
segítségével használható tudást biztosítunk a tanulóknak (irodai 
programok használata, programozás, Internet, levelezés).

Melis Marcell
tanár

Személyiségük fejlesztése mellett igyekszünk biztos tudással 
ellátni tanulóinkat, melyekre a későbbiekben építeni lehet. Nagy 
gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Részt veszünk a különböző 
tanulmányi versenyeken, ahol a gyerekek matematika és magyar tu-
dásukról adnak számot.

Szívesen jelentkeznek a vers-és mesemondó versenyekre, ahol 
szép eredményeket érnek el.

Szabóné Vaszkó Éva
alsós munkaközösség vezető

Munka a felső tagozaton
Az iskola valamennyi évfolyamán egy osztályunk van, így 

igazán családias a hangulat, hiszen mire a tanulók felső tagozat-
ra érnek, már minden tanulót ismernek a felsős kollégák.

A felső tagozaton a szakos ellátottság a törvénynek megfe-
lelő. Több éve ugyanaz az óraadó kolléganő segíti munkánkat, 
hogy a kis óraszámú tantárgyat is szaktanár lássa el.

A tanításhoz szükséges tárgyi feltételeket is igyekszünk fo-
lyamatosan fejleszteni, megújítani.

Számítástechnikai tantermünk a legmodernebb eszközökkel 
felszerelt, a nyelvi labor felszerelése, művészeti terem berende-
zése folyamatban van. Már következő tanévtől használhatják 
tanulóink a rajz, az angol és német nyelv eredményesebb elsa-
játításához.

Az alapkészségek jobb elsajátítása érdekében sikerült meg-
valósítani, hogy a magyar nyelvet és a matematikát a tanulók 
magasabb óraszámban tanulják.

Felső tagozatban is fontos feladatunknak tekintjük a tehet-
séggondozást. Tanulóink nyelvi, matematika, informatika, mű-
vészeti, színjátszó, anyanyelvi szakkörökön és sportkörben fej-
leszthetik tudásukat, készülhetnek versenyekre, szerepelhetnek 
országos, iskolai, városi rendezvényeken. 

Természetesen azok a tanulók, akik segítségre szorulnak 
minden tantárgyból kaphatnak segítséget a délutáni korrepe-
tálásokon. A felső tagozatos napközis foglalkozásokon szakta-
nárok segítik a tanulók felkészülését, a feladatok elkészítését, a 
tanulást.

Sportkörünk eredményei úszásban és atlétikában kiemelke-
dőek, de tantervi feladat: valamennyi tanuló úszni tanítása.

A diák önkormányzati vezetők (DÖK) és patronálóik vál-
tozatos programokkal teszik színessé a tanulók szabadidejét: 
hulladékgyűjtés, Szent Gellért Nap, Karácsony, Farsang, Vidám 
nap...

Cseh Jánosné
felsős munkaközösség vezető

Az idegen nyelv oktatásáról

Már első osztályban megismerkedhetnek a 
tanulók az általuk választott idegen nyelvvel a 
tanórán kívüli fakultatív foglalkozásokon. Jelen-
tős szerepet tulajdonítunk a daloknak, mondó-
káknak, játékoknak, melyek szükségesek a meg-
felelő beszédritmus elsajátításához és egyszerű, 
állandóan ismétlődő, jó ritmusú és hanglejtésű 
szövegük segíti a nyelv elsajátítását, a beszéd-
gátlás feloldását. Negyedik osztálytól a délelőtti 
tanórákba beépítve heti 3 nyelvórát tartunk. A 
nyolcadik osztályosok tanórán kívüli nyelvvizs-
ga előkészítő foglalkozásokon készülnek fel az 
alapfokú nyelvvizsga megszerzésére. Évről évre 
egyre többen választanak diákjaink olyan közép-
iskolát, illetve kéttannyelvű gimnáziumot, ahol 
emelt szinten folytathatják tanulmányaikat.

A művészeti képzésről

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
a tanulók sokoldalú, egyéb irányú nevelésére is. 
A művészeti oktatást a Városi Zene-és Művészeti 

Iskola közreműködésével végezzük. Tanulóinknak lehetőségük van 
különböző hangszereken tanulni, a mozgáskultúrájukat fejleszteni, 
a modern tánc alapjaival megismerkedni. Képzőművészeti foglal-
kozásokon a művészeti technikák széles skálájának elsajátítását biz-
tosítjuk tanulóinknak. Az így megvalósuló zenei és képzőművészeti 
képzésforma színesíti iskolánk nevelési-képzési palettáját. Pedagó-
giai munkánk eredményességét igazolja, hogy tanulóink rendszere-
sen részt vesznek tanulmányi versenyeken, pályázatokon, ahol szép 
eredményeket érnek el.

Kondorné Tímár Erzsébet 
tanár
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Szeretettel  meghívjuk a 
Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskolába
2007. március  5 – 6 – 7- én
(hétfőn-kedden-szerdán)

az 1 – 2. órában  tartandó
 NYÍLT NAPRA.

2007. március 7 - én
(szerdán) 14- 16 óráig

  lesz, melyre a leendő első osztályosokat 
várjuk szeretettel.

Az első osztályosok
beíratása

a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában:

2007. március 19-20-21– én
(hétfő, kedd, szerda)

8 – 17 óráig.

Diáksport
Számos sportolási lehetőséget kínálunk tanulóinknak, akik rend-

szeres testmozgással óvhatják egészségüket, fejleszthetik képességei-
ket.

Az alsós osztályok sportkörein a tananyaghoz igazodva sokoldalú 
képzés folyik: atlétika, torna, labdajátékok. A felsősök érdeklődésük-
nek megfelelően választhatnak: atlétika, torna, kosárlabda, röplabda 
között.

A gyerekek a Magyar Diáksport Szövetség és a Katolikus Iskolák 
Diáksport Szövetségének versenyein méretethetik össze tudásukat. 
Az előző években sikerült igen jó kapcsolatot kialakítani békéscsabai 
általános iskolákkal, ezáltal újabb versenyzési lehetőséget biztosítani, 
barátságos röplabdamérkőzéseken, kupákon részt venni. 

Tanulóink dobogós helyezéseket érnek el az úszó és atlétika ver-
senyeken. Röplabdacsapatuk a KIDS országos versenyén III. helyezett 
lett (2005-ben).

Iskolánk támogatja a gyermekek intézményen kívüli sporttevé-
kenységeit is. Kajak, úszó és más egyesületekben sportoló tanulóink 
országos szintű eredményeket érnek el. 

Szabadidejükben az iskolai rendezvényeken és versenyeken a gye-
rekek próbára tehetik ügyességüket, bátorságukat és új mozgásformák-
kal ismerkedhetnek meg, mint például az íjászat és a lovaglás.   

 Irimiás Róbert
tanár

Címünk:

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola

5502 Gyomaendrőd, 
Selyem u. 19/2.

Telefon, Fax: 66/581-170

www.szentgellert.hu
iskola@szentgellert.hu 

igazgato@szentgellert.hu 


