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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda melléklete

A Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda bemutatkozik

Szólhatok az emberek 
vagy az angyalok nyelvén, 
ha szeretet nincs bennem, 
csak zengő érc vagyok 
vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, 
ismerhetem az összes titkokat 
és mind a tudományokat, 
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, 
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet 
a nélkülözők közt, 
odaadhatom a testemet is égőáldozatul, 
ha szeretet nincs bennem, 
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem is kevély.
Nem tapintatlan, 
nem keresi a maga javát, 
nem gerjed haragra, 
a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak, 
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha. 
A prófétálás véget ér, 
a nyelvek elhallgatnak, 
a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes, 
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes, 
ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, 
mint a gyerek, 
úgy gondolkoztam, mint a gyerek, 
úgy ítéltem, mint a gyerek. 
De amikor elértem a férfikort, 
elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, 
homályosan látunk, 
akkor majd színről színre. 
Most még csak töredékes a tudásom, 
akkor majd úgy ismerek mindent, 
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény 
és a szeretet, ez a három, 
de közülük a legnagyobb a szeretet.
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Kedves Szülők!

A gyermek az anyaméh drá-
ga gyümölcse. Éppen ezért kü-
lönös gondoskodást érdemel, 
akár egy gyönyörű virág. Ami-
kor barátainktól, ismerőseink-
től egy olyan rózsát kapunk, 
amelyre mindig is vágytunk, ak-
kor rácsodálkozunk a virágra is 
és barátunkra is, amiért ráérzett 
kívánságunkra. 

A gyermek sokkal több, 
mint egy gyönyörű virág, sokkal 
több, mint egy régi vágyunk: 
mert a gyermek maga a csoda. 
Bárki bármikor meglát egy ked-
ves kisbabát, gondjai elszáll-
nak, és szinte képtelen, hogy a 
mosolygó kisemberre ne mo-
solyogjon vissza. Dicsérik is: mi-
lyen szép, mennyire édesen néz 
ránk vissza, milyen békés… Ezt 
a békés arcát kell megőriznünk 

egy életen át. De az arcnál sokkal fontosabb a kisember gondolatvilá-
ga és szíve, vagyis az érzései. Egy egyházi iskola, így a mi intézményünk 
is éppen ezt az életérzést – vagy diáknyelven fílinget – képes megadni. 

Egy olyan világba szeretném meghívni és elkalauzolni leendő első-
seinket, ahol ugyanúgy hangsúlyos a tudás, mint a becsületes, tisztes-

séges élet és az ember személyes boldogsága. Ez pedig egy olyan vi-
lág, ahol folyamatos párbeszédben vagyunk a gyerekekkel és a szülők-
kel is. Ezért iskolánkról nyugodt szívvel állíthatom: egyszerre tudásköz-
pontú és elfogadó. A tudást igazolják tanítványaink sikeres szereplései 
a különféle versenyeken; mi már első osztálytól lehetőséget teremtünk 
idegen nyelv megismerésére, elsajátítására. (Egyik tanítványunk szülei-
vel együtt Írországba költözött – az édesapa ott kapott munkát. Amikor 
az apukát felhívja főnöke, és valamit nem ért meg, akkor a lányát kéri 
meg, hogy fordítson – ugyanez a kislány angol nyelvi versenyen – Íror-
szágban – megyei 2. helyezést ért el.) Sorolhatnám az eredményeket, 
de talán önmagáért beszél, hogy tanítványaik azt az érdemjegyet, amit 
nálunk elérnek, a legerősebb gimnáziumokban is tartani tudják – sőt, 
több tanítványunk sikeresen végzi egyetemi tanulmányait Magyaror-
szág egyik legrangosabb egyetemén, az ELTE-n. 

Az elfogadást pedig azért emeltem ki, mert gazdasági válsággal 
küszködő világunkban sokszor még a felnőttek sem képesek feldolgoz-
ni mindazt a kellemetlenséget, ami naponként éri őket. Országos sta-
tisztikai adatok alapján tudom állítani, hogy a katolikus iskolákban vég-
zett diákok könnyebben dolgozzák fel a megpróbáltatásokat – mert 
megtapasztalták, hogy léteznek örök értékek az életben, mint család, 
szeretet, türelem… Ezt már a tanórákon is megtapasztalhatják tanítvá-
nyaink, emellett hagyományos programjainkon is, mint pl. a Szent Gel-
lért Nap, gyermeknap vagy éppen farsang alkalmával. 

Sokszor mondják, a puding próbája az evés. Erre hívom meg Önö-
ket iskolánkba a nyílt nap és a hagyománnyá váló iskolakóstolgatónk 
keretében: nézzék meg és döntsenek megfontoltan.

Lukács László
igazgató

Tisztelt Szülők!

Idén ne-
kem jutott 
az a meg-
tisztelő fel-
adat, hogy a 
leendő első 
osztályosok 
egyik tanító 
nénije lehe-
tek.

E n g e d -
jék meg, 
hogy bemu-
tatkozzam. 
M o l n á r n é 
M a j o r o s 
K a t a l i n -
nak hívnak. 
H a r m i n c 

éve vagyok a pályán. A Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola és Óvodában 1995 óta 
tanítok. Elsők között voltam, amikor isko-
lánk megnyitotta kapuit. 

Azóta sok év telt el, mégis minden év-
kezdéskor nagy-nagy izgalommal készülök 
az új tanévre. Különösen olyankor, amikor 
az óvodások beiratkozása történik.

A szülők is tele vannak ilyenkor kérdé-
sekkel, kételyekkel. – Melyik iskolába íras-
sam a gyermeket? Milyen lesz a tanító néni? 
Milyenek lesznek az osztálytársak? És per-
sze a legfontosabb: - Hogyan állja meg a 
gyermekem a helyét az iskolában?

Nagyon fontos időszak ez a kisgyermek 
számára is. Eddig fő tevékenysége a játék 
volt. Most már - bár az első évben játékos 
formában - helyébe lép a tanulás.

Nekünk fontos feladatunk, hogy szeret-
tessük meg a gyermekkel az iskolát. Ne sírva 
jöjjön, ne azt válaszolja - ha megkérdik tőle, 
hogy hogy érzi magát az iskolában - én nem 
szeretek oda járni.

Aki a pedagógus pályát választotta, hi-
szem, hogy mindent megtesz azért, hogy se-
gítse a gyermekeket ebben a számukra ne-
héz időszakban. Önöknek az a legfontosabb 
feladatuk, hogy biztassák gyermekeiket (ne 
kényszerítsék), és örüljenek minden újabb 
és újabb sikerének.

A gyermekek haladási tempója más és 
más. Meg kell adni az időt arra, hogy saját 
módján tudjon feldolgozni valamit. Ne siet-
tessük, ne büntessük!

Iskolánkban megadjuk tanulóinknak 
az egyéni haladás lehetőségét, a feladatokat 
egyénekre szabjuk. Időt adunk a gyakorlás-
ra.

Alsó tagozaton legfontosabb a tanulási 
kedv felkeltése, és megőrzése, a beszéd fej-
lesztése, az olvasás megtanítása, nagy hang-
súlyt fektetve a szövegértésre.

Az első négy évnek meghatározó szere-
pe van a kisgyermek életében. Mi vagyunk a 
felelősek, ha a gyermek tehetsége elsikkad, 
ha kialakul benne a kisebbségi érzés. Min-
den gyermekben van valami, amiben tehet-
séges. Nem az a cél, hogy kudarcokkal teli 
kis embereket neveljünk, hanem az, hogy jól 
érezze magát az iskolában.

Kis iskola lévén megpróbálunk családi-
as hangulatot teremteni, ahol fontos a szere-
tet, a türelem, az egymásra való odafigyelés. 

Iskolánkban március 23-24-25-én nyílt 
napokat tartunk.

Idén is megrendezzük a már hagyo-
mánnyá vált „Iskola-
kóstolgatót” március 
26-án.

Mindkét alkalom-
mal szeretettel várjuk 
a szülőket és leendő 
elsősöket!

Tisztelettel:

 Molnárné 
Majoros Katalin

Baranyai Mónikának hívnak, 2004-ben 
végeztem a békéscsabai főiskolán, tanító sza-
kon, műveltségterületem ember és társada-
lom.

Az a megtiszteltetés ért, hogy szeptem-
bertől a leendő első osztályosok másik taní-
tó nénije lehetek.

A diplomám megszerzése után kerültem 
a  gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskolába és Óvodába. Ez lesz az ötö-
dik tanév, hogy az iskolában dolgozom.

Az intézményben a könyvtárosi feladato-
kat is én látom el.

Közlemény
Tisztelettel értesítjük a szülőket, hogy intézményünket, a 

Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvodát a jelenlegi közoktatás-
ról szóló törvények értelmében NEM ÉRINTI a körzetesítés, te-
hát gyermekeiket Gyomaendrőd bármelyik részéről beírathat-
ják iskolánkba.

Lukács László
igazgató
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2008. december 31-én egy régi nép-
szokást elevenítettünk föl Hunyán, a re-
gös járást.

Sok évvel ezelőtt a fiatalok jártak ház-
ról-házra énekelve, jókívánságokat mond-
va, aminek fejében kaptak valami kis ap-
róságot. A népdalgyűjtésekben fellelhető 
regős énekek a pogány kori hiedelmek és 
a termékenységvarázslás emlékét őrizték 
meg. Egyes kutatóink a regős szövegek-
ben a sámánénekek nyomait vélik felfe-
dezni. A szokás legtovább Erdélyben és a 
Dunántúlon élt, de korábban az Alföldön 
is járták a fiatal legények. A regölés kará-
csony után János napjától tartott egészen 
az év utolsó napjáig. 

Az idén12 helyre mentünk, ahol ter-
mészetesen már vártak minket. Nagy 
öröm volt látni a háziak arcán a megha-
tódottságot, netán még az örömkönnye-

ket is. Mindenhol kaptunk valamit: almát, 
szaloncukrot, sütit, és még sorolhatnám.

Vízkereszt tájékán adtuk elő a 
Háromkirályjárást az endrődi és hunyai 
templomban, valamint az iskolánkban és 
az endrődi tájházban.  Új csapattal álltunk 
a nézők elé, hiszen a régiek már kirepül-
tek iskolánkból.

Vízkeresztkor nyilvánították ki Jézus 
születését a pogány népnek. Ennek jelké-
pe: a három napkeleti bölcs - a három ki-
rályok - Gáspár, Menyhért és Boldizsár - a 
betlehemi csillagot követve megjelent Jé-
zus jászolánál, s uralkodónak kijáró tisz-
telettel hódolt a kisded és édesanyja, Má-
ria előtt. A templomokban tömjént és vi-
zet szentelnek, innen a magyar vízkereszt 
elnevezés. 

Regölés és Háromkirályjárás

A mi iskolánk pedagógiai módsze-
reinél elsődlegesnek tartjuk az egyé-
ni gondozás és haladás lehetőségét, a 
gyermekekre mérjük a feladatot, onnan 
indulunk, ahol tart, időt adunk a gya-
korlás változatos és élvezetes formáira, 
megtöltjük izgalommal az együtt töltött 
órákat. Kis iskola lévén családias hangu-
latot próbálunk kialakítani, ahol fontos 
a szeretet, a türelem, az egymásra való 
odafigyelés, a rend, a tisztaság. Fontos-
nak tartjuk a gyermeki bizalom és derű 
megerősítését, az osztályokon belüli jó 
légkör megteremtését, a szülőkkel való 
pozitív viszony kialakítását. Célunk az, 
hogy a gyermekeknek sok sikerélménye 
legyen, hogy jól érezze magát az iskolá-
ban.

Iskolánk eseményei az első félévben

Ebben a tanévben szeptember 26-
án került sor a Szent Gellért Nap meg-
rendezésére, ahol tanulóink a minden-
napi tanulás mellett rejtett képességei-
ket is ki tudják bontakoztatni. Ez a nap 
főképpen az összetartásról szól, amit 
minden szentgellértes büszkén vall ma-
gáénak.

Iskolánkban hagyománnyá vált az 
„iskolakóstolgató” megrendezése. Éven-
te két alkalommal hívjuk meg az óvodá-
sokat egy-egy vidám délutánra. A város 
szinte minden óvodájából jönnek hoz-
zánk a nagycsoportos gyerekek. Ilyenkor 
megismerkedhetnek iskolánkkal, emel-
lett érdekes játékokkal, foglalkozásokkal 
kedveskedünk leendő iskolásainknak.

2008. a reneszánsz éve volt. Nekünk, 
alsósoknak el kellett gondolkoznunk 
azon, vajon hogyan közelítsünk ehhez a 
korhoz. Mátyás király volt az, kinek nevét 
minden osztályban hallották már a gye-
rekek. Három területen lehetett a meg-
hirdetett versenyre jelentkezni. 

1. Reneszánsz kori vár tervezése, épí-
tése.

2. Mátyás mondából egy részlet le-
rajzolása. 

3. Monda előadása, melynek a király 
a főszereplője.

Mivel a várépítésbe minden gyer-
mek, a rajzolásba és mesélésbe 35-40 
alsós nevezett be, a reneszánsz hónap 
meghirdetése sikeres volt iskolánkban.

December 19-én hagyományaink-
hoz híven rendeztük meg karácsonyvá-
ró műsorunkat.

Tanulóink a sok érdekes délutáni 
program mellett szívesen vesznek részt 
helyi, megyei, országos és levelezős ta-
nulmányi versenyeken. Angolt tanuló 
gyermekeink közül 13-an  jelentkeztek 
a Mozaik négy  fordulós tanulmányi ver-
senyre, melynek eddigi fordulóin mind-
nyájan sikeresen továbbjutottak.

A Dugonics András matematika ver-
senyen is szép eredményeket értek el.

A február is tartalmasan fog eltelni, 
hisz nagy izgalommal készülünk a „Ben-
degúz” anyanyelvi és a „Zrínyi Ilona” ma-
tematika versenyre.

Szabóné Vaszkó Éva
alsós munkaközösség-vezető

A fArsAng

A farsangi időszak vízkereszttől a hús-
vétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdeté-
ig, azaz hamvazószerdáig tart, s a tavaszvárás 
pogánykori, igen változatos képet mutató ün-
nepeiből nőtt ki. Gyakorlatilag ez a zajos mu-
latozás, a tréfacsinálás, bolondozás és eszem-
iszom időszaka.

Iskolánkban is hagyomány a farsangi mu-
latság megrendezése, melyet hosszas, szorgos 
készülődés előz meg. Az osztályok feldíszítik 
tantermeiket, a bátrabbak zenés, táncos pro-
dukcióval készülnek, szülők, gyerekek jelme-
zeket varrnak, barkácsolnak. Mindenki kive-
szi részét az előkészületi munkákból. Vannak, 
akik szendvicseket készítenek, vannak, akik 
süteményt sütnek. 

Idén február 13-án, pénteken rendeztük 

farsangi mulatságunkat. Délelőtt még tan-
órák voltak, de szünetekben már érezni lehe-
tett a farsangi hangulatot. Az osztályokat tom-
bola árusok látogatták, s az aulában szendvi-
cset, hot-dogot, teát, üdítőt lehetett vásárolni.

Délutánra szép számmal érkeztek a ven-
dégek. Nemcsak a szülők, nagyszülők, testvé-
rek jöttek el, hanem iskolánk volt diákjai is. 

A hangulatot fokozta, hogy a tanulók mel-
lett a tanárok is maskarát öltöttek, s együtt 
énekeltek, táncoltak tanítványaikkal. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Mazsi papírboltnak, hogy felajánlásával hoz-
zájárult tornatermünk feldíszítéséhez, s mind-
azoknak a szülőknek, akik süteménnyel, tom-
bolatárggyal illetve segítőkész munkájukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyo-
lításához.

Kondorné Timár Erzsébet

Idegen nyelvű oktatás iskolánkban
Iskolánkban a hagyományos idegen nyelvű oktatás 

mellett nyelvi laboros órákon is részt vehetnek tanulóink. 
Informatika tantermünkben 17 számítógép mikrofonos 
fejhallgatóval áll a gyermekek rendelkezésére. Nyelvi la-
boros órákat kéthetente tartunk tanulóink számára.

Intézményünk a Tell me More nevű nyelvoktató prog-
ramot használja, amely folyamatosan igazodik a tanulók 
aktuális tudásához. A Tell me More olyan átfogó nyelvok-
tató módszer, amely sokszínűségét és tartalmának színvo-
nalát a multimédia rugalmas és interaktív tulajdonságai-
val ötvözi.  Nyelvi szinttől és tanulási céltól függően min-
dig teljesen egyéni tanulási programot kínál. E teljességre 
törekvő módszer a nyelvtanuláshoz szükséges összes fon-
tos elemet tartalmazza: írott és hallott szövegértés, kiejtés, 
szókincs és természetesen nyelvtan. A Tell me More élet-
szerű tanulási környezetben vonultatja fel a készségek fej-
lesztéséhez szükséges nyelvtani, lexikai, fonetikai és rago-
zási ismereteket.

A tananyag a kezdők és a középhaladók számára is 
hat-hat témát kínál, mint például: lakás, számolás, az óra, 
állatok, szabadidős tevékenységek stb. Minden témán be-
lül azonos feladattípusokat oldhatnak meg a gyermekek 
(szótársítás, szórend, mondatkiegészítés, akasztófa, ke-
resztrejtvény, stb.), melyek segítségével szókincsük, szö-
vegértésük, kiejtésük remekül fejleszthető.

A gyakorlatok és feladatok elvégzése, megoldása so-
rán a tanulók bármikor megállhatnak és utánanézhetnek 
a szójegyzékben egy-egy - számukra nehéz vagy ismeret-
len - szó vagy kifejezés magyar jelentésének, sőt ezeknek 
a kiejtését meghallgathatják és gyakorolhatják - ellenőriz-
ve, javítva saját kiejtésüket. A tréfás képekkel, valamint 
hanggal „illusztrált” nyelvtani ismertetőben utánanézhet-
nek egy-egy nyelvtani jelenségnek.

A Tell me More nagy előnye, hogy a hálózati verzió 
akár hosszabb távra is lehetővé teszi a teljes mértékben 
személyre szabott, azaz a diák vagy a tanár által meghatá-
rozott tanulási útvonalat. A program lehetővé teszi, hogy 
a pedagógus ellenőrizni tudja a diákok tudását is, hiszen 
minden leckéhez statisztikát készít.

A könnyen áttekinthető, logikusan szerkesztett és 
sokféle segítséggel ellátott Tell me More nagy élvezetet 
nyújt a tanulók számára - függetlenül attól, hogy egyé-
nileg vagy csoportos formában óhajtják-e elsajátítani az 
idegen nyelvet.

 Varjú Diana némettanár
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Címünk:

Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda

5502 Gyomaendrőd, 
Selyem u. 109/2.

Telefon, Fax: 66/581-170

www.szentgellert.hu
iskola@szentgellert.hu 

igazgato@szentgellert.hu 

Elsőseink

2008 szeptemberében 25 csillogó szemű első osztályos kisgyer-
mek kezdte meg iskolánkban a tanévet. Az iskola közösségébe hamar 
és könnyen beilleszkedtek. Nagy lelkesedéssel és izgalommal kezd-
tünk hozzá a betűk és számok világában való utazáshoz. Szeptember-
ben „gellértesekké” avattuk őket, a novemberben megrendezett rene-
szánsz-, mesemondó- és rajzversenyen szép számmal vettek részt. A 
Biblia Éve alkalmából megrendezett délutánunkon Noé bárkájának 
történetét elevenítettük meg. Még ebben a hónapban hetente egy na-
pot töltöttünk az uszodában, ahol gyermekeink megtanultak úszni. A 
december a karácsonyra való készülődés jegyében telt el. A karácso-
nyi műsorban hópiheként táncoltak a színpadon. Szépen írnak, olvas-
nak. A tanórákon csoportokban dolgozunk, differenciált óravezetéssel, 
mindenkit egyéni képességeinek megfelelően fejlesztünk. A gyerekek 
előrehaladását és az egyéni fejlesztést nagymértékben segíti az a lap-
top, melyet egy névtelen felajánlótól kapott az osztály. Adományát ez-
úton is köszönjük. 

Mészárosné Kiss Katalin    Fekécs Edit
 tanítónő           tanítónő

Úszni tanulhatunk

Nagy volt iskolánkban az öröm, amikor év elején megtudtuk, hogy a mi 
iskolánk tanulói is „birtokba vehetik” heti egy alkalommal a gyomai Liget 
fürdő uszodáját. Vajon melyik osztály lesz a legszerencsésebb? Ki kezdheti az 
úszást? Mivel iskolánk testnevelő tanára Irimiás Róbert úszásoktató, így lehe-
tőségük lesz azoknak is megtanulni, akik eddig nem tudtak  úszni.

Az első osztályosok kezdték szerdánként tömbösített testnevelés óra kere-
tében az úszásoktatást.

Nagyon izgultak a kicsik indulás előtt. Mint később elmesélték, nagyon 
élvezték a délelőttöt. Farkaséhesen, teli élményekkel jöttek haza.

Úgy gondoljuk, a képek beszélnek helyettük.
Két hónap eltelte után nekünk kedvezett a szerencse. Megtudtuk, hogy a 

mi osztályunk lesz a következő, amelyik szerdánként mehet a fürdőbe.
Közöttünk többen voltak, akik tudtak úszni, így Robi bácsi két csoport-

ra osztotta az osztályt. Akik a kezdő csoportba kerültek, szorgalmasan gya-
koroltak az első két hétben. Reméljük, mire letelik a két hónap, az alapve-
tő mozgásokat elsajátítjuk, és a nyár folyamán kamatoztatjuk tudásunkat.

A negyedik osztály tanulói

Hunyáról Gyomaendrődre

Az iskola sokkal nagyobb, többen vagyunk egy-egy 
osztályban, mint Hunyán voltunk. A Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskolában lehetőségünk van sportol-
ni, különböző szakkörökre járni. 

Én azért szeretek ide járni, mert sok barátom van, 
akik szintén itt tanulnak. A tanárok is jók. A valláshoz 
szigorúan kötődnek, kötelezik a diákokat, hogy szépen 
viselkedjenek, és szépen beszéljenek. Jó nevelést ka-
punk.

Farkas Yvett 5.b


