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Minden kedves olvasónknak, diákunknak, óvodásunknak és 

munkatársunknak kellemes pihenést kívánunk a nyári szünetben! 

 

 

 

 

 



     Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek--Hírek—Hírek 

A Szülői Munkaközösség jóvoltából megújult, megszépült az 

ebédlő előtti vizesblokk. Új mosdókagylók, tükrök, csempék 

kerültek a régiek helyére. A munkálatokat is a szülők végezték. 

Köszönjük szépen, nagyon modern és esztétikus lett! 

Minden évben január 6-án emlékezünk meg a napkeleti 

bölcsekről, Krisztus megkeresztelkedéséről a Jordán folyóban, 

valamint Krisztus első csodatételéről, mely során borrá 

változtatta a vizet a kánai menyegzőn. Ettől a naptól kezdődik 

farsang időszaka. Ezen a napon, vízkereszt napján házszentelés 

is zajlik. Imre atya szenteltvízzel megáldotta a tiszajenői 

iskolát, minden osztálytermet és az óvodát. Az ajtófélfára 

ilyenkor felkerül az évszám és a „Christus Mansionem 

Benedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”) kezdőbetűi a 

következő formában: 20 + C + M + B + 20. 

Január 9-én folytatódott a Suli-Kori programon belül a 

negyedikesek jégkorcsolya oktatása Szolnokon. Az osztályhoz 

csatlakoztak más osztálybéliek is. Kísérő tanár Godó Tivadar 

volt. 

Január 21-én az Ökumenikus imahét kapcsán Nagy Imre 
diakónus és Gál Károly református lelkész hívta össze iskolánk 
közösségét. Az egyházi ének kórus énekekkel készült. Minden év 
elején megrendezésre kerül az ökumenikus imahét. Gyökerei 
több, mint két és fél évszázadra nyúlnak vissza. A kezdetben 
helyi, vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek ima-
összejövetelei a közös célokért, a keresztény egységért tartott 
ima-alkalmak fejlődtek az idők során egyre tágabbá, 
egyetemesebbé. Már a 18. századtól kezdődően, elsősorban 
protestáns hívők köréből indultak el a helyi, közös könyörgések 
a sok részre tagolódott egyház egységéért. Imamozgalmakat, 
illetve közös imaalkalmakat hirdettek sokfelé a világban. 
 



Ugyanezen a napon musicalelőadáson vettek részt a színház 
iránt érdeklődő tanulók. A budapesti Madách Színházban 
tekintették meg a Mamma Mia című darabot. A látogatást Godó 
Tivadar szervezte. 
 
Január 24-én a hetedikesek Jazz koncerten vettek részt 
Tiszavárkonyban a Lázár Ervin Program jóvoltából. Az előadás 
és az utazás is ingyenes volt a gyerekeknek. 
 
A Kori-suli folytatódott Szolnokon a negyedikesek részvételével. 
A buszon maradt még hely, így más osztályokból is mehettek 
gyerekek. Kísérő tanár ezúttal is Godó Tivadar volt. 
 
A népi énekesek január 31-én minősítő versenyen vettek részt 
Budapesten. A Magyar Kórusok, Zenekarok És Népzenei 
Együttesek Szövetsége szervezésében az Aranypáva népzenei 
minősítő részeként zajlott az Aranypacsirta térségi minősítő 
verseny. A Kis Lieto Énekegyüttes kiváló minősítést kapott. 
Tagjai: Kurucz Kornél /3.osztály/, Tóth Titanilla Linda, Korb 
Gergely Levente, Fehér Anna, Komáromi Klaudia,  Nagy Réka, 
Nagy Nelli, Polgár Hanna /4. osztály/, Korb Liliána Barbara, 
Juhász Renáta, Polgár Ditta Ildikó /7.osztály/. Juhász Renáta 
/7.osztály/ ezüst minősítést kapott. Gratulálunk! 
 
Fenyvesi Mária tanárnő jutalomkirándulásra vitte a 
nyolcadikosokat február 1-jén, szombaton. A tanulók a szolnoki 
Tisza Moziban tekintették meg a Dolittle című filmet.  
 
A Lázár Ervin Program keretein belül február 4-én az 
ötödikesek a Szigligeti Színház Szent Péter esernyője című 
előadását tekintették meg Szolnokon. Szintén e programnak 
köszönhetően a másodikosok hangversenyen vettek részt 
Tiszavárkonyon. Mindkét program teljesen térítésmentes volt a 
gyerekeknek.  
 
Február 13-án utolsó alkalommal került sor a Kori-suli 
programra, mely során a negyedikesek biztos korcsolyatudásra 



tehettek szert. Kísérő tanár a korcsolyaoktatás alatt végig Godó 
Tivadar volt. 
 
A farsangi bál február 15-én zajlott iskolánk tornatermében. A 
nyolcadik osztályosok szervezték és bonyolították le 
osztályfőnökük, Kurucsó Ilus segítségével, karöltve a Szülői 
Munkaközösséggel. 
 
Az elsősök február 17-én meseelőadáson vettek részt 
osztályfőnökükkel, Terjékiné Béres Beátával. Az Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központban A Farsang három napjában című 
meseelőadást tekintették meg a Mesék Szárnyán meseelőadás 
sorozat részeként. 
 
Február 18-án jazzelőadáson vettek részt azok a tanulók, akik 
év elején bérletet váltottak a Filharmonikusok előadásaira. A 
koncert a szolnoki Campuson került megrendezésre. Kísérő 
tanár Harkai Györgyné igazgató helyettes volt. 
 
Február 20-án ismét meghívtuk leendő elsőseinket az 
Iskolanyitogató-program keretein belül ezúttal egy közös 
farsangi barkácsolásra. A vidám délutánon felléptek 
másodikosaink farsangi táncukkal, a tanítónők pedig segítettek 
a kicsiknek a farsangi díszek, álarcok elkészítésében. 
 
Február 21-én Zrínyi matematika versenyen vettek részt felső 
tagozatosaink Szolnokon. Felkészítő tanárok Hajnalné Terjéki 
Dorottya és Ádám Zoltán voltak.  A három iskolában 
megrendezett megyei megmérettetésre Pintérné Csabai 
Andrea, Názát Éva és Ádám Zoltán kísérte el a gyerekeket. 

A Parakletos könyvkiadó pályázatán iskolánk könyvtára 
értékes kiadványokat és társasjátékokat nyert, melyet új 
könyvárosunk, Kátai Brigitta és Miskóné Miklós Ilona már be is 
leltároztak . 

 



Február 24-én ismét a szolnoki jégkorcsolyapályán 
próbálhatták ki tehetségüket az érdeklődő tanulók. A 
programot Godó Tivadar szervezte. 
 
Ugyanezen a napon pályaválasztási tájékoztatót tartott a 
hetedik osztályosoknak a Szolnok Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat képviseletében Paraginé Boros Ágnes és Császár 
István. 
 
Február 25-én A Mátyás Tudósai megyei versenyen indultak a 
tehetségeink versmondás, rajz, matematika és kis nyelvész 
kategóriákban. Bár dobogós helyezés nem született, mindenkire 
nagyon büszkék vagyunk! Kísérő tanárok Názát Éva és Godó 
Tivadar voltak.  

Február 26-án igeliturgiát tartott Imre atya iskolánk 
tornatermében. Hamvazószerdán kezdődik a Húsvét előtti 40 
napos böjt, a Szent Negyvennap (a Nagyböjt). A Hamvazószerda 
előtti keddet a népnyelv Húshagyókeddnek, a Feltámadás 
ünnepét pedig Húsvétnak  (húsnak ismételt vétele) nevezte el. 
Ma a szigorú böjt csak Hamvazószerdán és Nagypénteken 
kötelező. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek 
homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka 
hamujával hintik meg (vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik 
meg). Imre atya minden diák és pedagógus homlokát megjelölte 
kis kereszttel. A hamu az elmúlás természetes jelképe. 

Március 4-én Hajdú Éva meseíró tartott interaktív 
foglalkozásokat az alsó tagozatosoknak iskolánk 
könyvtárában. 

Akik bérletet váltottak a több előadásos hangversenysorozatra, 
ugyanezen a napon egy érdekes jazz koncerten vehettek részt a 
szolnoki Campuson. Kísérő tanár Harkai Györgyné 
igazgatóhelyettes volt. 
 
Március 16-tól iskolánk-mint minden oktatási intézmény- a 
digitális, online oktatásra állt át a világjárvány miatt. Az új 



helyzethez a diákok, a szülők és a tanárok is gyorsan 
alkalmazkodtak. Mindenki munkáját nagyon köszönjük! 
 
Június 12-én a rendkívüli helyzetre tekintettel ezúttal nem 
iskolánkban, hanem a Szent László templomban búcsúztunk el 
nyolcadikos diákjainktól. A ballagási műsorba a végzős 
diákokon kívül négy hetedikes is bekapcsolódott. A műsort 
Kurucsó Ilus, a nyolcadikosok osztályfőnöke tanította be a 
gyerekeknek. Az évet lezáró igeliturgiára is ez alkalommal 
került sor.  
 
A bizonyítványosztást június 15-én bonyolítottuk kisebb 
csoportokban, itt is figyelembe véve a távolságtartás szabályait.  
 
A nyári szünetben három tábort szervezünk. Mindhárom tábor 
költségeinek egy részét az EKIF /Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatósága/ vállalja, támogatja. 
 
Június 22-26. Kézműves tábor Fenyvesi Mária tanárnő 
vezetésével. Helyszín: Tiszajenő, iskola. 
 
Június 29- július 10. Úszás tábor Kardos János tanár úr 
vezetésével. Helyszín: Kerekdombi Termálfürdő. 
 
Július 24-29. Balaton-felvidéki több napos tábor. Táborvezető: 
Hajnalné Terjéki Dorottya. Kísérő: Kenderes László. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farsang 2020 

        

A farsangi bál minden évben várva várt esemény, melyen a község apraja 

–nagyja megjelenik, és egy igazán mozgalmas, szórakoztató délutánt töltenek el 

együtt. A szervezők és lebonyolítók idén is a nyolcadikosok voltak.  

Osztályfőnökül, Kurucsó Ilus támogatásával díszítették fel a tornatermet, 

osztották el a feladatokat.  A Szülői Munkaközösség is nagy szerepet vállalt az 

eseményen, a büfében saját készítésű süteményekkel, szendvicsekkel várták a 

vendégeket. Minden osztálynak felajánlottak ajándék üdítőket, 

tombolatárgyakat gyűjtöttek, és vettek. 

A délután az osztályok egyéni produkcióival kezdődött. Minden 

osztályfőnök gondoskodott arról, hogy osztálya tartalmas előadással álljon a 

publikum elé. A vidám kezdés után mindenki elfogyasztotta saját osztályában az 

ez alkalomra rendelt tortát. majd a jelmezes felvonulás következett. Esősorban 

az alsósok bújtak jelmezekbe. A zsűri tagjai lelki vezetőnk Nagy Imre atya, Virág 

József polgármester úr, Vágó Béla igazgató úr, Pusztainé Lázár Ágnes 

óvodavezető voltak. Apró ajándékkal gazdagodott mindenki, a legjobbak 

értékesebb ajándékok közül is választhattak. Egy kis tánc után a tombolahúzás 

következett, rengeteg értékes felajánlás érkezett. A fődíjak között voltak torták 

és egy tablet is. A mulatság fél hétig tartott. Köszönjük mindenkinek, akik 

bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!    Pintérné Csabai Andrea                                                                                               



                                        Versenyeredmények 

 

Népdalkörök és népzenei együttesek országos minősítő versenye, Tiszakécske 

LIETO énekegyüttes Arany Páva-díj  : Pásztor Noémi, Nagy Nóra Judit, Baranyi Mónika, 

Dubecz Vivien / volt tanítványaink/, Juhász Renáta, Korb Liliána Barbara, Polgár Ditta Ildikó 

/7. osztályos tanulók/ 

Felkészítő tanár: Skorkáné Homoki Henriette 

 

Aranypacsirta térségi minősítő verseny, Budapest 

Kis  LIETO Énekegyüttes : kiváló minősítés Kurucz Kornél/ 3. osztály/, Tóth Titanilla Linda, 

Korb Gergely Levenet, Fehér Anna, Komáromi Klaudia, Nagy Réka, Nagy Nelli, Polgár 

Hanna /4. osztályos tanulók/, Korb Liliána Barbara, Juhász Renáta, Polgár Ditta Ildikó / 7. 

osztályos tanulók/ 

Juhász Renáta egyénileg ezüst minősítést kapott 

Felkészítő tanár: Skorkáné Homoki Henriette 

 

Adventi versmondó verseny iskolánkban 

1.-2. osztály: 

A legügyesebbek: 

Budai Bence /1. osztály/  Felkészítő tanár: Terjékné Béres Beáta 

Németh Iringó /1. osztály/ Felkészítő tanár: Terjékné Béres Beáta 

Gyapjas Petra /1. osztály/ Felkészítő tanár: Terjékné Béres Beáta 

Vágó Kira /2. osztály/  Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Kupecz Kitti /2. osztály/ Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Fehér Emma /2. osztály/ Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

 

3.-4. osztály: 

Imrei Vivien  /3. osztály/ 1. helyezett  Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes/ 

Godó Petra Hanna /3. osztály/ 2. helyezett Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes/ 

Tóth Titanilla Linda / 4. osztály/ 2. helyezett Felkészítő tanár: Názát Éva 

Vékony Vendelina  /3. osztály/  3. helyezett Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes/ 

Kurucz Kornél /3. osztály/ 3. helyezett Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes/ 

 



5.-6. osztály 

Varga Gréta Lilla /5. osztály/ 1. helyezett Felkészítő tanár: Polyák Petra 

Horváth Roland / 5. osztály/ 2. helyezett Felkészítő tanár: Polyák Petra 

Kurucz  Vanda / 5. osztály/ 2. helyezett Felkészítő tanár: Polyák Petra 

Mészáros Orsolya / 6. osztály/ 3. helyezett Felkészítő tanár: Polyák Petra 

7.-8. osztály: 

Tóth Róza Beatrix / 7. osztály/ 1. helyezett Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

Piti Bernadett Emma / 7. osztály/ 2. helyezett Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

Komáromi Viktória / 8. osztály/ 3. helyezett Felkészítő tanár: Godó Tivadar 

 

 

Suli-hód országos levelező verseny  

Matematika: 

Kupecz Kitti / 2. osztály/ 2 helyzés Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Csajbók, Zoltán /2. osztály/ 3. helyezés Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Rimóczi Nimród /2. osztály/ 3. helyezés Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Gönczi Zsombor /2. osztály/ 5. helyezés Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

Kurucz Kornél /3. osztály/  3. helyezés  Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

Komáromi Klaudia /4. osztály/ 2. helyezés  Felkészítő tanár Názát Éva 

Korb Gergely /4. osztály/  5. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Négyesi Ádám Attila  /4. osztály/ 7. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

 

Nyelvtan: 

Fehér Emma /2. osztály/ 3 helyezés Felkészítő tanár: Miskóné Miklós Ilona 

 Komáromi Klaudia /4. osztály/   6. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Tóth Titanilla Linda /4. osztály/ 6.helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

Fehér Anna /4. osztály/ 10. helyezés Felkészítő tanár: Názát Éva 

 

 

Körösök menti országos levelezős verseny 

nyelvtan 

Tóth Titanilla Linda /4. osztály/  8. helyezés  Felkészítő tanár: Názát Éva 

matematika 

Piti Bernadett Emma /7. osztály/ 6. helyezés Felkészítő tanár: Hajnalné Terjéki Dorottya 

 

 

Mátyás tudósai megyei verseny, Szolnok: 

Nyelvtan: 

Nagy Nóra /3. osztály/ 12. helyezés Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

Tóth Titanilla Linda /4. osztály/ 4. helyzés/ Felkészítő tanár: Názát Éva 

 

Matematika: 

Sipos Erik /3. osztály/ 21. helyezés Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

Vékony Vendelina /3. osztály/ 21. helyezés Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

 



Versmondás: 

Imrei Vivien /3. osztály/ 7. helyezés Felkészítő tanár: Juhászné Csibra Ágnes 

 

 

Országos Anya-nyelv-csavar verseny, Cegléd 

Berényi Benjamin, Rigó Tamara, Ádám Anna, Kurucz Vanda  /5. osztály/  8. helyezés 

Felkészítő tanár: Polyák Petra 

 

 

Karolina Katolikus Általános Iskola szépíró pályázata, Vác  

Berényi Benjámin  / 5. osztály/  korcsoportjában 3. helyezés Felkészítő tanár: Polyák Petra 

 

 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Mátyás tudósai, Szolnok 

 Versmondó verseny 

Varga Gréta  Lilla /5. osztály/  7. helyezés Felkészítő tanár: Polyák Petra 

 

 

 

NyelvÉsz  anyanyelvi verseny 

Rimóczi Nimród /2. osztály/ megyein:100% országoson: 100% Felkészítő tanár: Miskóné 

Miklós Ilona 

Nagy Lara /3. osztály/ megyein:100% országoson: 90% Felkészítő tanár: Juhászné Csibra 

Ágnes/ 

Nagy Nóra / 3. osztály/ megyein: 100% országoson: 90% Felkészítő tanár: Juhászné Csibra 

Ágnes/ 

Tóth Titanilla Linda /4. osztály/ megyein: 85% országoson: 80% Felkészítő tanár: Názát Éva 

Urbán Diána / 6. osztály/ megyein: 75% , országoson: 54% Felkészítő tanár: Polyák Petra 

 

 

Maxim-Országos szótár- és nyelvhasználati, szövegértési verseny, német nyelv 

Tóth Bianka, Fehér Anna, Mészáros Zsolt/ 4. osztály/ 6. helyezés 

Felkészítő tanár: Pintérné Csabai Andrea 

Holocsi Zoé, Korb Gergely Levente, Telek Izabella /4. osztály/ 7. helyezés 

 Felkészítő tanár: Pintérné Csabai Andrea 

 

 

 

Egyházmegyei hon- és népismereti verseny, Vác 

Csikos Dominik, Rigó Tamara, Mácsai Lívia, valamint Berényi Benjámin, Horváth Roland, 

Bognár Beáta  2. helyezés 3-3- fős csapatban, holtversenyben 

Ádám Anna, Kurucz Vanda, Lukács Dorottya 4. helyezés 

Felkészítő tanár: Vágóné Nagy Emese 

 

 



Titok- országos levelezős verseny , angol nyelv 

Felkészítő tanár: Vágóné Nagy Emese 

6. osztály:                                       

 Hajnal Benedek, Németh Annamária, Kertész Márk 7. helyezés ( 98,9%-os teljesítmény) 

7. osztály 

Berényi Liliána, Juhász Renáta, Polgár Zsanett Janka, Kurucz Laura 11. helyezés (98%) 

Balog Levente Kevin 12.helyezés (9,7%) 

Király Réka Petra, Vékony Vanessza 12. helyezés  (97,9%) 

 

 

Titok-országos levelezős történelem verseny 

Felkészítő tanár: Vágómé Nagy Emese 

7.osztály: 

Kurucz Laura, Polgár Zsanett Janka, Berényi Liliána, Tarpai Dominika Zsuzsanna 8. helyezés  

(97,6%) 

Juhász Renáta, Piti Bernadett Emma, Godó Gábor, Király Réka 13 .helyezés (95,7%) 

 

 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola- Szemhatár honismereti verseny: 

Felkészítő tanár: Vágóné Nagy Emese 

Kurucz Laura-Polgár Zsanett és Vona Regina-Tóth Anita /7. osztályos tanulók/ PPT-je 

Tiszajenőről fent van a főiskola honlapján. 

http://avkf.hu/index.php/hirek/altalanos-es-kozepiskolai-versenyek-az-apor-vilmos-katolikus-

foiskolan-2/ . 

 

Dicséretet kaptak: Németh Fanni Nikoletta- Korb Liliána Barbara és Juhász Renáta-Piti 

Bernadett Emma /7. osztályos tanulók/ 

 

 

.Szent Karolina Katolikus Általános  Iskola, Vác 

Angol nyelvű országismereti rajzos verseny Nagy-Britanniáról: 

 Berényi Benjámin/ 5.osztály/ 2.helyezés Felkészítő tanár: Vágóné Nagy Emese 

 

 

Zrínyi Ilona megyei matematika verseny, Szolnok 

Kurucz Laura /7. osztály / a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

legeredményesebb tanulója címet kapta  Felkészítő tanár: Hajnalné Terjéki Dorottya 

 

 

 

Csáky-Hanauer emléknapok, Vác/ Az én templomom, rajz- és fotópályázat 

Felső tagozat: 

Ádám Szabolcs /7. osztály/ 1. helyezés  

 

 

Házi környezetvédelmi verseny: 

Bognár Beáta, Rigó Tamara/ 5. osztály/ a városi fordulóba jutott Felkészítő tanár: Kardos 

János 

http://avkf.hu/index.php/hirek/altalanos-es-kozepiskolai-versenyek-az-apor-vilmos-katolikus-foiskolan-2/
http://avkf.hu/index.php/hirek/altalanos-es-kozepiskolai-versenyek-az-apor-vilmos-katolikus-foiskolan-2/


 

Házi malom-és sakkverseny 

 

Alsó  tagozat, sakk: 

 

1.Fehér Emma / 2. osztály/ 

2. Kioler Tamás / 3. osztály/ 

3. Perényi Patrícia / 2. osztály/ 

 

Felső tagozat, sakk: 

1.Mészáros Tamás / 7. osztály/ 

2. Péter Tamás / 8. osztály/ 

3. Juhász József / 8. osztály/ 

 

Alsó tagozat, malom: 

 

1.Vékony Vendelina / 3. osztály/ 

2. Rimóczi Nimród / 2. osztály/ 

3. Szabó Zsolt / 1. osztály/ 

 

Felsó tagozat, malom: 

1.Juhász József / 8. osztály/ 

2. Mészáros Tamás / 7. osztály/ 

3. Péter Tamás / 8. osztály/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ÓVODA „JÓ PÁSZTOR” TAGÓVODÁJÁNAK BESZÁMOLÓJA 

2019/2020 NEVELÉSI ÉV II. FÉLÉV 

 

Óvodánkban mindig bőséges, programokban gazdag évet, félévet tervezünk.  

Amikor átgondoljuk a feladatokat, mindig azt tartjuk szem előtt, hogy az intézményünkbe 

járó gyerekek jól érezzék magukat, bővítsük ismereteiket, tartalmas élményhez jussanak. 

Nem történt ez másképp idén sem. A beszámoló készítésekor összeülünk az óvó nénikkel 

és időrendi sorrendben felelevenítjük az eltelt időszak eseményeit. A mostani írásunkhoz 

nem kell hosszú listát írni, mert az élet teljesen megváltozott 2020. március 13-tól. Amit 

elterveztünk félbeszakadt, vagy teljesen elmaradt. A 2020-as esztendőt házszenteléssel 

kezdtük, melyet Nagy Imre diakónus atya végzett el január 7-én.  

 

                                                          Téli séta 

 



 

A macicsalogató délelőttünkre a gyerekek elhozhatták saját macijukat. Mónika óvó 

néni maci barlangot készített, amit nagyon megkedveltek a gyerekek. 

 

                                                                  Maci nap 

 Néhány éve hagyomány, hogy a leendő ovisokat meghívjuk az óvodánkba, és 

játékos délelőttöt szervezünk nekik. Erre február 19-én került sor, amikor is elég sok 

kisgyermeket, kilencet elhoztak.  

Az óvodai farsangi bálunkat február 22-én, szombaton rendeztük meg a tiszajenői 

kultúrházban. A szülői közösség tagjai vállalták a büfé berendezését, ahol sok finomságot 

és finom innivalókat lehetett vásárolni, melyet a szülőknek köszönhetünk. A Pillangó kis-

középső csoportosok hatalmas csinnadrattával, versekkel, dalokkal, mondókákkal 

próbálták elkergetni a telet. A bátortalanabbakkal felmehetett a színpadra szerepelni apa, 

anya, vagy akár a nagypapa is. A Süni nagy-középső csoport zenés-táncos produkciót 

adott elő, mely szintén nagy sikert aratott a nézőközönségnél. Különösen jó idő volt ezen 

a napon, verőfényes napsütés, mintha csak a kicsik által harsányan ütött lábas fedő hangja 

tényleg elkergette volna a telet. 



 

 

                                                                            Farsang 



 A fergeteges mulatság után sajnos egyre több kisgyermek betegedett meg. Két –

három hét alatt szinte kiürült az óvoda, nem igazán tudtak meggyógyulni a gyerekek. 

Elgondolkodtunk már akkor, hogy az apák napi ünnepségünket egy későbbi időpontban 

tartjuk meg. Közben a helyes kézmosásról, gyakori fertőtlenítésekről kaptunk hivatalos 

tájékoztatást.  

A Süni csoportosok március 13-án az általuk festett nemzeti színű zászlókat 

kitűzték a Templomkertbe, megemlékezvén az 1848-as forradalomról. 2020. március 16-

án, hétfőn az óvoda nem fogadhatott gyermekeket, járványveszélyre hivatkozva. Mint 

mindenki Magyarországon, mi is teljes bizonytalanságban ültünk az üres óvodánkban. 

Vártuk a felsőbb utasításokat, és közben az óvoda zárt facebook csoportjában ajánlásokat, 

javaslatokat tettünk a gyermekek otthoni foglalkoztatásához.  

 

                                      Játék a templomkertben 



A februári szeles időjárás megtépázta az óvoda tetőzetét, amely ennek 

következtében beázott, és kettő helyen a mennyezet leszakadt.  Az önkormányzat 

kicserélte a megrongálódott tetőt, Csíkos Tamás alpolgármester kijavította a belső 

hibákat, valamint átfestette.  Eközben a Tiszajenői Önkormányzat vezetősége, Virág József 

polgármester úr, Csíkos Tamás alpolgármester úr, Papp László képviselő úr részvételével 

elkezdődött az óvodaudvar tereprendezése is. Az önkormányzat munkatársai segítettek 

a munkálatokban. Vágó Béla igazgató úr és Terjéki István kertész 21 facsemetét 

ajándékozott az óvodának. Április végén sikerült a játszótéri játékokat letelepíteni. 

Köszönjük mindenki segítő és áldozatos munkáját! Április 6-tól  két  szülő igényelte a 

gyermekfelügyeletet gyermekének. A kormányrendelet szerint május 4-ig  5  gyermek  

lehetett csoportonként , ekkor már 6-7 kisgyermek járt 2 csoportba elosztva. Az ügyeleti 

időben és még jelenleg is biztosítja a fenntartó a fertőtlenítőszert és a vírusölő 

kézfertőtlenítőt, papírtörlőt. 

 Az újabb kormányrendelet értelmében május 24-én megnyithatta ajtaját az óvoda 

a gyermekek számára. A dajka nénik fertőtlenített csoportszobákkal, játékokkal, 

kiszolgáló helyiségekkel készültek. Ekkor 30 gyermek érkezett, akiket 2 csoportban 

fogadtunk.  

Minden évben nagyon örömteli és szeretetteljes ünnep az óvodai búcsúzás, melyet 

a nagy-középső csoportosok évzárója után tartunk. A szülők már májusban érdeklődtek, 

hogy idén lesz-e ovis ballagás. Természetesen mi is izgultunk, és bízva a Jó Isten 

kegyelmében vártuk a megfelelő fenntartói engedélyt, miszerint szűk vendégkörrel (csak 

a gyermekek szülei) a templomunkban megrendezhetjük ezt a jeles eseményt. Igazából 

ezen a napon a gyerekek szoktak búcsúzni az óvodától, de most rendhagyó módon mi 

búcsúztunk tőlük. Volt olyan kisgyermek, akit most láttunk először az óvoda zárása óta.  

    2020. június 5-én elbúcsúztattuk a 11 leendő első osztályos óvodásunkat.  

 

Pusztainé Lázár Ágnes  

            tagintézmény vezető 

 



Képek innen-onnan 

 

Házszentelés Vízkereszt alkalmából-Imre atya a hetedikesek osztályában 

 

Ökumenikus imahét - Nagy Imre atya és Gáll Károly tiszteletes úr beszélt iskolánk tanulóinak 



 

Obsuszt Fanni, 3.osztály - A Lieto Művészeti Iskola zongora tanszakának félévi vizsgáján 

 

 

Malom- és sakkverseny a könyvtárban 



 

Az ötödikesek a Szent Péter esernyője című előadáson, Szolnokon / Lázár Ervin Program/ 

 

Országos német nyelvi verseny – A negyedikesek egyik csapata 



 

Kóta-Népzenei együttesek minősítése-Budapest 

 

Farsangi bál iskolánk tornatermében 



 

Tavaszi iskolanyitogató-Leendő elsőseink farsangi barkácsoláson vettek részt 

 

A február 23-i hetedikes osztálymisét Hartung Ferenc szolnoki plébános celebrálta 

Polgár Viktória, Vékony Vanessza, Imre atya, Ferenc atya és Gergely Gábor hitoktató 



 

Pályaválasztási tájékoztató a hetedik osztályosoknak/ Pedagógiai Szakszolgálat/ 

 

A Mátyás tudósai megyei tanulmányi verseny résztvevői Szolnokon 



 

Hamvazkodás Hamvazószerdán az iskolánk tornatermében tartott igeliturgián 

 

 
Kukkantó - A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja 

Felelős kiadó: Vágó Béla igazgató 

 Szerkesztő: Pintérné Csabai Andrea 

2020. június 


