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Kedves Szülők, Tanulóink! 
 

Elérkezett ismét a szeptember, országszerte becsengettek az iskolákba. Az új tanév min-
denki számára új feladatokat jelent. Vannak, akik az óvoda játékait hagyták ott, azért, hogy a 
betűkkel, számokkal ismerkedjenek meg. Az ötödik osztályosoknak a felső tagozat jelent kihí-
vásokat, a nyolcadikosoknak pedig a felnőtt létükről kell gondolkodniuk a továbbtanulás kap-
csán. 

Szeptember 3-án a diákok és tanáraik egy képzeletbeli vonatra szálltak fel. Az állomáson 
a szülők integettek gyermekeiknek. Ez a vonat visz el bennünket a tanév végi állomásra. Út-
közben átszelünk völgyeket és hegyeket, hiszen lesznek nehézségeink, és feljutunk olyan ma-
gaslatokra is, amelyek most még elérhetetlennek tűnnek. A tanítók lesznek a kalauzaink, akik-
nek az a feladatuk, hogy elkalauzoljanak mindenkit a tanulmányok rejtelmeiben, a nehéznek 
látszó utat kisimítsák a diákjaik előtt. 

Kívánom, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az utazásunk, mindenki jusson el a 
végső állomásra, ahol büszkén, tudással telve szállhat le a tanulás vonatáról. 

Jó utazást, jó tanulást mindenkinek! 
         Csató Lászlóné iskolaigazgató 

 
Kedves szülők, diákok és tanárok! 

 
 Sok szeretettel köszöntök mindenkit az új tanévben. Mindazok, akik részt vettek a Veni 
Sancte (tanévnyitó) szentmisén, emlékeznek arra, hogy a miséző oltáron nem csak a szokásos 
két égő gyertya volt, hanem sokkal több. Minden tanár kapott ugyanis egy-egy gyertyát, még a 
tanítás előtti napokban. Azt meggyújtva és az oltárra helyezve mindegyikük megfogalmazta 
önmagában a saját kívánságát a Jó Isten felé: mit is kér erre az új tanévre.  

 

Mondhatjuk azt, hogy elkezdtük még a tanítás előtt előkészíteni az „építkezési” területet. 
Amint az Úr Jézus is beszél az okos és az ostoba emberről, ahol előbbi sziklára, utóbbi homok-

ra építi házát, mi ezzel a szimbólummal, bízom abban, hogy leraktuk az alapot, mégpedig a 
Sziklára. S amint elkezdődött a tanítás azon vagyunk, hogy Önökkel, szülőkkel és gyerekeikkel 

közösen, egy szép, értékes, időtálló „házat” tudjunk építeni, gyerekük számára.  

Kedves Gyerekek!  
 

Minden hónapban kisorsoljuk a rejtvények nyerteseit.  
A kitöltött rejtvényeket kivágva, névvel ellátva,  

az iroda előtti rejtvényes dobozba helyezzétek el.  
 

Határidő: október 17. szerda. 

Nyilván ennek a „háznak” szépsége, értéke és biztonsága 
oly mértékben fog növekedni, amilyen arányban ki-ki lelki-
ismerete és adottsága szerint dolgozik rajta.  
 
Bízom abban, hogy ha mindhárom részről - szülő, diák és 
tanár - közösen mindent megteszünk a jó cél érdekében, ak-
kor a Jó Isten is áldását adja erre a szép és nemes feladatra. 
  

Szeretettel és az együttműködés reményében:  
István atya 

JÁTSSZ A KÉPEKKEL!  
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ISKOLAI HÍREK HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK 

Kedves Szülők!  
Szeretnénk, ha Önök is bekapcsolódnának iskolánk életébe.  Ehhez a következő lehetőségeket 
kínáljuk Önöknek. Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a következő iskolai programjainkra! 
 

OKTÓBERI NAPTÁR 
 

OVI - SULI:   A nagycsoportos óvodásokat és Szüleiket szívesen látjuk iskolánkban. 
    2018. október 16-án 10
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 - ig. A részletes programot lásd lejjebb. 

 
ÜNNEPSÉG:   1956. október 23-hoz kapcsolódóan: 2018. október 19. 14

00 
  

    Kérjük tanulóink a nap folyamán ünneplő ruhát viseljenek! 
 
ISKOLAMISE:  Mindenszentek és Halottak napja előtt: 2018. október 26. 14

50
 

 
ŐSZI SZÜNET ideje: 2018. OKTÓBER 27 - 2018. NOVEMBER 04-ig. 
 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. péntek 
Szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5. hétfő 
 
2018. október 19-én 14

00
-i kezdettel munkaér tekezletet tar tunk, emiatt ekkor délután 

nem lesz napközi. 

Októberi néphagyományok, ünnepek 
Kukoricafosztás és szüret:  Az ősz beköszöntével a földeken egyre kevesebb volt a tennivaló, ennek követ-

keztében elsősorban a házaknál akadt munka. Őszi társas munkának főként a kukoricafosztás és a tollfosztás 

számított. A kukoricafosztás elnevezés az egyes magyar nyelvterületen változatos: nevezték tengerihántásnak, 

máléfejtésnek, a székelyeknél bontónak. Kukorica- vagy tollfosztás közben remekül lehetett énekelni, vigadni, 

mesét mondani, tréfás játékokat játszani, ünnepelni. Ezt a Mihály-naptól (szeptember 29.) adventig tartó idő-

szakot nevezték kisfarsangnak, ilyenkor sok kézfogót, esküvőt is tartottak.  

 
 Az októberi hónap másik nagy elvégzendő feladata a szüret volt, amely szintén nem szűkölködött vidámság-

ban, mulatságokban. A 16. és 17. században igazi sátoros ünnepnek számított a szüret, melyre még a hadviselő 

vitézek is hazasiettek. A szüretkezdésnek vidékenként más-más volt a kezdő időpontja. Volt, ahol már Szent 

Mihály napján (szeptember 29.), máshol Teréz (október 15.), Orsolya (október 21.) vagy Simon-Júdás (október 

28.) napján láttak neki a szőlő szüretelésének. Egykoron szüretkor kivonult a hegybe a falu apraja-nagyja. A 

szőlőben dolgozó segítő kezek borral való kínálása a gazda szent kötelességei közé tartozott. A bor mellé per-

sze harapnivaló is dukált, reggelire szalonna, sonka, kolbász vagy más hasonló hideg eledel járt, ebédre pedig 

hagyományos szüreti étkek, töltött káposzta, gulyás vagy juhhúsos kása került az asztalra.  A nők szedtek, a 

férfiak puttonyoztak. A szedők (lányok, asszonyok) görbe késsel, kacorral (szőlőmetsző kés), vagy metszőolló-

val vágták le a fürt nyelét. A puttonyból a szőlőt a terhesbe öntötték át, amely mellett ott álltak sorban a gyere-

kek, és három-négyágú karókkal, az úgynevezett csömöszölővel zúzták a szőlőt.  

A fárasztó munka kora reggeltől késő estig folyt. Napnyugta után kezdődött a megérdemelt mulatság. A szoká-

sos étel ilyenkor a birkapörkölt vagy marhagulyás volt, és persze a bor végtelenségig. A mulatságot tréfás ver-

sengésekkel is színesítették.  

Szüreti mulatságok: A szürethez kapcsolódó mulatságok közül legjelentősebbek a felvonulások.  

A szüreti bál :  Az iparosok, a szegények és a gazdalegények régen külön bálokat tartottak. Később, főleg a 

kisebb településeken egy-egy nagyobb, közös mulatságon ünnepeltek. A szüreti mulatság általában reggelig is 

eltartott. 

OVI - SULI program 
 Az idei tanévtől elindítottuk iskolánkban az OVI – SULI programsorozatot. Ami azt jelenti, hogy 
minden hónapban egy alkalommal 1 óra időtartamra vendégül látjuk egy kis foglalkozás keretében 
azokat az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akiket érdekel iskolánk szellemisége, ok-
tató-nevelő munkája.  
 Ezekkel a kis találkozásokkal szeretnénk megkönnyíteni számukra az iskolakezdés 
„nehézségeit”. Megismerkedhetnek az iskola épületével, a pedagógusokkal, leendő tanítójukkal. Így, 
amikor elérkezik a nagy pillanat, már ismerős küszöböt lépnek át és a megszokott mosolygós arcok 
fogadják őket. Az első alkalom mindnyájuk számára pozitív élményt nyújtott. A kicsik vidáman inte-
getve mentek haza az általuk készített kézbábbal, és ígérték, hogy legközelebb is eljönnek.  
 Kérjük a kedves szülőket, hogy ajánlják programunkat mindazoknak, akik szeretnének iskolánkkal meg-
ismerkedni.! 

 Mátyás király évi pályázat szülők, baráti társaságok részére: 
 
 Különböző pályamunkákat várunk a kedves Szülőktől egészen  
november elejéig a reneszánsz és Mátyás király témakörében.  
 Akik ügyesek valamiben, kérjük csatlakozzanak iskolai programunkhoz.  
 Készíthetnek grafikát, festményt, faragást, hímzést, ruhát, gyurma vagy agyag-
tárgyat, üvegfestést illetve bármilyen anyagból tárgyakat Mátyás királyhoz vagy a 
reneszánsz világhoz kapcsolódóan.    
 Ebből szeretnénk kiállítást is szervezni.  

Mátyás király 
Mátyás király születésének 575., megkoronázásának 560., fia születésének 545. évfordulója miatt 
2018. Mátyás király emlékév. Egész évben Mátyás királlyal és a reneszánsz időszakkal kapcsola-
tos rendezvényeket tartottak, tartanak az országban. Mi is csatlakozunk ehhez az eseménysorozathoz.  

A „Nagy Mesemondó”, Benedek Elek 1859. szeptember  30-án született. Életét annak szentelte, hogy meg-

őrizze és továbbadja egyik nagy ősi kincsünket, a népmeséket. Születésnapján 2005. óta ünnepeljük a Magyar 

Népmese Napját, és emlékezünk meg Róla. Ezen alkalomból iskolánk is csatlakozott ehhez az eseményhez, 

meseolvasó napot tartottunk. Szeptember 28-án 8.00 és 13.30 között évfolyamonként Benedek Elek által gyűj-

tött meséket olvastunk a Margaréta Házban. 13.30-kor a Kalimpa színház előadásában Az égig érő fa c. mese-

koncerten vehettek részt a gyerekek. Ezen a napon az óvodásokat is vendégül láttuk.  
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