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Üdv az Olvasónak!
„Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.”
(2Tim 4,2)

Hála Istennek, immár 2. évkönyvünket bocsátjuk útjára. Bizonyságul,
magunknak és másoknak, hogy vagyunk. Jelzésül, hogy igyekszünk érteni és
értelmezni az idők jelét.
Ki ne látná? A nevelés a társadalom, s benne az Egyház, egyik legnagyobb kihívása.
Ennek egyik követelménye a párbeszéd elősegítése. Az egyházi intézmények
küldetése, hogy elősegítsék annak megértését és elsajátítását, hogy a fiataloknak
nemcsak a hirdetett, de a tanúságtétellel megélt értékekre is szükségük van.
A nevelés „szeretetcselekedet”. Életadás. Nyitott műhely, amely egy adott
történelmi és kulturális környezetben állandó átalakulásban van, ezért a párbeszéd
elengedhetetlen, annál is inkább, mivel az egyházi iskolákba nem keresztény és
nem vallásos diákok is jár/hat/nak (Ferenc pápa). Mi is kifejezetten örülünk annak,
hogy intézetünkbe nemcsak katolikus, de más vallású növendékek is tanulnak,
illetve felekezetű pedagógusok tanítanak. Mindenki szabadságát teljesen
tiszteletben tartva, felkínáljuk a keresztény tanítást, vagyis Jézus Krisztust, mint az
élet, a világegyetem és a történelem értelmét.
A második szempont a pedagógus gárda megfelelő felkészítése. A nevelés
változó nemzedékre vonatkozik, tehát a nevelőknek és az Anyaszentegyháznak,
amely nevelő anya, változnia kell olyan értelemben, hogy tudjon kommunikálni a
fiatalokkal. Ehhez megfelelő szellemi, lelki és anyagi erőforrásokra, valamint a
lelkesedés felébresztésére van szükség, hogy türelmesen előre tudjunk haladni a
ránk bízottakkal.
Intézetünkben különösen is fontos, hogy a nevelő szakképzett legyen, ugyanakkor
emberséges is, ami azt jelenti: pedagógusként legyen képes úgy jelen lenni a
fiatalok között, hogy hatékonyan előmozdítsa azok emberi és spirituális fejlődését.
Mivel a hirdetett és a képviselt értékek közötti összhangegyensúly elengedhetetlen
a fiatalok nevelésében, ezért a nevelőknek állandó képzésre van szükségük, vagyis a
lelkigyakorlatok és az imanapok elengedhetetlenek.
Az egyházi intézmények pótolhatatlan felelőssége az is, hogy kifejezzék az
evangélium élő jelenlétét a nevelés, a tudomány és a kultúra területén. Ilyen
intézményként nem szigetelődhetünk el a világtól, sőt bátran ki kell lépniük a
peremekre, a perifériára, a mai kultúra területére, párbeszédet folytatva annak az
ajándéknak a tudatában, amelyet tapintatosan felkínálunk a keresőknek, a
kérdezőknek és a kétkedőknek.
Adja Isten, hogy értékveszett világunkban, hiteles magatartásunkkal és
életvitelünkkel hirdetni tudjuk az evangéliumot, merjünk érvelni, inteni, buzdítani
nagy türelemmel és hozzáértéssel, a Krisztus hirdette hit és erkölcs, az Egyház
tanítása, az anyanyelv és a nemzeti kultúra értékei megélése és továbbadása
érdekében, az új evangelizáció távlatában.
Mons. Dr. Gábor Bertalan, lelki igazgató

Tisztelt jelenlévők!
Szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó ünnepségünkön. Boldogsággal
tölt el, hogy újra együtt lehetünk. Felemelő érzés, hogy a templom ismét megtelt.
Egy évesek lettünk. Tavaly ilyenkor arról beszéltem, hogy szinte csodával
határos az, ami velünk történt. Egy kusza, értékvesztett világban, közösen, új iskolát
tudtunk indítani. Az első év, akárcsak a gyermek életében számunkra is a
tapasztalatgyűjtéssel telt. Újra és újra rácsodálkoztunk a világra, a körülöttünk élő
emberekre. Megtapasztaltuk hogyan működnek a dolgok. Megtanultunk járni, kelni
a nagyvilágban. Rájöttünk, milyen, ha fogják a kezünket és milyen, ha nincs
segítség. Érzékeltük a szelek változatos irányát. Sokszor nem értettük mi is történik
valójában, mihez és miért is kellene alkalmazkodnunk. Naiv, tiszta lélekkel, jót
akarva indultunk az úton. Sokszor talán méltatlan helyzetbe kerülve úgy tűnt, nem
ezt akartuk. Isten útjai viszont kifürkészhetetlenek. Meggyőződésem, hogy a
világban lényegi rend van és semmi sem történik az Ő tudta nélkül, akarata
ellenére. Megedződtünk. Akaratos gyermeknek tűnve kitartottunk elképzeléseink
mellett. Dacoltunk az ellenünk sodródó árral. Ha elestünk, újra és újra felálltunk.
Fáradhatatlanul. Mert ezt a feladatot kaptuk.
Mindennek ellenére ma ismét itt állunk, gyermeki hittel. Tettre készen. Kell
ennél több bizonyíték arra, hogy jó amit teszünk? Úgy érzem, minél többen fogunk
feltétel nélkül hinni Istenben, akaratának teljesülésében, annál erősebbek leszünk.
Sőt elegendő segítséget is kapunk.
Minden kezdet nehéz és ez így van rendjén. Ennek ellenére olyan tartalmas,
eseményekben, sikerekben gazdag tanévet zártunk, ami erőt adott a további
munkához.
Ma immár második alkalommal gyűltünk össze, hogy közösen imádkozva
gyermekeinkért, közösségünkért áldást kérjünk az elkövetkező tanévre. Kérjük
tehát tiszta gyermeki lélekkel a Teremtőt, hogy segítsen minket az úton.
Emlékeztetni szeretnék minden kedves jelenlévőt iskolánk fő céljára:
Olyan intézmény működtetését vállaltuk, amely csodálatos anyanyelvünkön,
magyar nyelven, keresztény értékeket közvetít. Közösséget tart meg és egyben
jövőt épít, amely összefogja az itt élő magyarokat, nemzetünket. Olyan oktatónevelő munkát biztosít az egyházak segítségével, amely erős hitű közösséget
formál.
Van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk, hogy megtartsuk és
továbbadjuk örökségünk. Ezért kérek mindenkit, segítsen, ahol tud.
Kedves diákok! Tárt karokkal és tiszta szívvel várunk Titeket az új tanévben.
A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitójáról, idén Hanváról, ezt az üzenetet
kaptuk:
„Kedves gyerekek!
Nemes példaképeket láthattatok magatok előtt a most zárult 31. Nyári
Olimpiai Játékokon. Ha nemzeti büszkeségünk mellett odafigyeltetek
a nyilatkozatokra is, hallhattátok, hogy a sportolók és az edzők nemcsak

a tehetséget, hanem a kitartó munkát, a szorgalmat, a cél érdekében való
lemondást és küzdelmet hangsúlyozták. Ezt az elszántságot kövessétek mindennapi
munkátokban: a tanulásban.
Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent. És nemcsak a gyermekek és
a pedagógusok, de a szülők számára is. Szükség lesz, tisztelt szülők, a figyelmükre, a
türelmükre, a példamutatásukra. A közös munka során a partneri együttműködés a
legfontosabb. Ez adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a
legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza,
személyiségüket harmonikussá teszi. Bízunk benne, hogy a szülők és az iskola
EGYET AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE meg tudja valósítani elképzeléseit ebben a
tanévben is!
S hőn óhajtjuk, hogy a helyi közösség, a fenntartó, a helyi önkormányzat, a magyar
civil és politikai szervezetek, a kulturális és egyházi intézmények az iskolával
karöltve segítsék az intézményi fejlődést és fejlesztést, a közösség továbbjutását.
Kívánjuk, hogy a 2016/2017-es tanév legyen sikeres, hozzon
megelégedettséget a szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak egyaránt. Ehhez
kívánunk jó egészséget, hitet, kitartást és nem lankadó munkakedvet!
Hanváról Tompa Mihály szavaival üzenjük a biztatást, és jókívánságunk is
Tompa szavaival száll a szlovákiai magyar iskolákba:
Termett ez a dűlő, mező,
Majdcsak felszűl az esztendő!
Adjon Isten a magyarnak:
Többnél többet, jobbnál jobbat!”
Tisztelt egybegyűltek!
Tegyük a dolgunkat. Mindenki a saját helyén, legjobb tudása szerint.
Bízom e közösség erejében.
Sok erőt, állhatatosságot és hitet kívánok mindenkinek!
2016. szeptember 4-én

Nagy István, igazgató

Iskolánk névadója - Boldog Salkaházi Sára
Iskolánk névadója Schalkház Sára (később Salkaházi) 1899. május 11-én
született Kassán. Édesapja Schalkház Lipót, a Schalkház Szálló tulajdonosa volt.
Korai elvesztése miatt édesanyja nevelte őt és három testvérét. Bátyja szerint Sára
erős akaratú, fiús temperamentumú, hatalmas fellépésű gyermek volt. Iskolatársai
mókás természetűnek, tréfacsinálónak tartották.
Miután elvégezte a tanítóképző iskolát, Kassán dolgozott tanítóként. Csak egy évig
taníthatott, mivel megtagadta a csehszlovák hatalom által követelt hűségesküt.
Lemondott a tanítói pályáról, s elkezdett a húga kalapos üzletében dolgozni.
Ez alatt az idő alatt megtanulta a könyvkötészetet. 1919-ben újságírói igazolványt
szerzett, és már azon az éven cikkei jelentek meg a felvidéki lapokban.
1922-23-ban eljegyzett menyasszony volt, azonban ráeszmélt, hogy a vidéki
gazdatisztnék élete nem neki való, s visszaküldte a jegygyűrűt.
1926-ban jelent meg 1. jelentős műve, a Fekete furulya c. novelláskötet.
Később megírta az Ének és sóhaj (Krisztus-legendák)c. gyűjteményt. E műben
megtalálhatóak: A virradat, Két árnyék között, Ének és sóhaj, És a kereszt
felragyogott c. történetek, melyek elmélyült gondoltatokat tartalmaznak az életről,
Istenről és a hitről.
1927-ben részt vett a Szociális Testvérek Társasága által indított tanfolyamon.
Stílusa túl modern volt az egyház számára, viszont egy budapesti látogatás során
szembesült azzal, hogy meg kell változnia. Hozott egy komoly döntést, és rálépett
az Istennek odaszentelt útra.
1929-ben elfogadták jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába. Első
fogadalmát 1930 pünkösdjén tette le. Jelmondata: Alleluja!
1932-ben Komáromba került, ahol egy gyermekotthonban dolgozott. Közben a
Katolikus Nő c. folyóiratot szerkesztette. Szociális tevékenysége nagyon sokrétegű
volt, odafigyelt a szegényekre, családokat látogatott, országszerte előadásokat
tartott katolikus asszonyoknak és lányoknak.
1937-ben véglegesen elhagyta Kassát és Budapestre költözött, ahol magyar
állampolgárságért folyamodott.
1940 pünkösdjén örök fogadalmat tett. Jelmondata: Alleluja! Íme itt vagyok,
engem küldj!

1942-ben nevét Salkaházira magyarosította. Mindeközbent dúlt a II. világháború,
szociális testvéreivel kemény harcot folytatott az elnyomás, az üldöztetések ellen.
Tudta, hogy az életét kockáztatja, mikor üldözötteket menekít, de egy percre sem
hátrált meg.
Az 1944-es év fontos volt számára, mert Budapesten a Magyar Művelődési Házban
(ma Erkel Színház) bemutatták a Fény és illat című Szent Margitról szóló
misztériumjátékát. Elismerték tehetségét, Sára testvér nagyon hálás volt.
1944 decemberében a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont,
amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók után kutattak. Mindenkit
letartóztattak. Sára testvér nem tartózkodott a házban, csak a végszóra érkezett
meg. Megmenekülhetett volna, de nem tette, őt is elhurcolták a többi gyanúsítottal
együtt.
A szemtanúk szerint még aznap este a Szabadság híd lábánál mezítelenre
vetkőztetve Sárát és vele együtt öt szociális testvért a jeges Dunába lőttek.
Sára testvér az elesettekért, a félelemben élőkért, a meghurcoltakért adta életét.
Áldozatot hozott, mert hitt a jóban, az Úr szeretetében, megmutatva ezzel a jövő
kornak a helyes utat. Elénk tárta az ember fontosságát, a hit fontosságát.
2006. szeptember 17-én a budapesti Szent István-bazilika előtti téren avatták
boldoggá.

Óvodánk
Legyen ősz vagy tél, tavasz és nyár
A Napocska ovi tárt karokkal vár!

Természetvédelmi nappal indítottuk a tanévet...

Európai autómentes napot tartottunk - a helyi szabadidőközpont szervezésében
mi is részt vehettünk ezen a napon. A jászói önkéntes tűzoltók jóvoltából
vonatoztunk, tűzoltóautóval utaztunk, „célbaoltottunk“.

Dalostalálkozó - A három vándorserleg egyike a Napocska oviban! Óvodásaink a
Százszorszép óvoda által szervezett X. Dalostalálkozón vettek részt. Balta Rita és
Gergely Léna méltón képviselték intézményünket.

Néptánc, népzene, népi játékok
Októberben elkezdődӧtt a szakkӧri tevékenység. Az első néptáncos találkozón
vendégeink voltak Alejandra Brum és Hunyadi Péter. A jókedv, a játék és a tánc
mellett egy új hangszerrel is megismerkedtünk, a kobozzal.

Játszóház
2016. október 26-án játszóházi találkozóra kaptak meghívót az óvoda
növendékeitől a szülők és a hozzátartozók. A találkozó kezdetén a gyermekek rövid
kultúrműsorral kedveskedtek, majd a helyi esperes-plébános az iskola igazgatójával
egy fatima-i Mária-szobrot és rózsafüzéreket adományozott a gyermekeknek és az

óvónőknek, mert nem mindegy az, hogy a gyermek kire néz fel és kihez tanul meg
kiáltani.

A Thália színházban
2016. november 9-én a Thália színház Ogajlo csodaszarva című előadását
láthattuk Kassán. Ovisainkat elbűvölte a színház varázsa.

ADVENT - közösen gyújtottuk meg adventi koszorúnkon a gyertyákat

Karácsonyváró családi napot is tartottunk...

Karácsonyi műsorunk nagy sikert aratott!
A közösségben megélt boldogság, öröm, elégedettség érzése nagyon fontos dolog.
Az Isteni csoda itt van közöttünk. Mindig. Csak az a fontos, hogy vegyük (néha)
észre.

Jelmezbál - A farsangi készülődés már hetekkel korábban elkezdődött,
csoportszobánkat díszbe öltöztettük. Vidám farsangi dalokkal, versekkel,
mondókákkal ismerkedtünk, álarcot nyírtunk, ragasztottunk, festettünk. Rövid kis
műsorunkban énekeltünk, táncoltunk, jelmezbemutatót tartottunk, különféle
játékokat játszottunk. A jelmezek jól sikerültek, szebbnél szebbek voltak. Ahogy
lenni szokott, a póktól a varázslóig, a kalóztól a kis virágig minden akadt.
Királylányból három is volt. A mulatozást követte az elkészített finomságok
falatozása. Bízunk benne, hogy a hagyomány szerint sikerült elijeszteni a hideget és
hamarosan beköszönt a tavasz.

A „Föld napja" alkalmából Szepsi város
rajzversenyt hirdetett, amelyen a mi óvodánk
növendéke, Drága Réka, első helyezést ért el!

Az óvodások vers és prózamondó XIV.
találkozóján vettünk részt két talpraesett
szavaló kiscsoportosunkkal, amit a kassai
magyar óvoda szervezett. Drága Wanda
és Dobos Eszter nagyon szépen szerepelt,
bátorságuk példaértékű!

Az anyák napi műsoron mi is köszöntöttük az Édesanyákat

Óvodásaink a dal és vers mellett idén már a mesemondásban is bizonyították
rátermettségüket. Balta Rita és Kovács Réka az Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny
várhosszúréti elődöntőjéről arany- és bronzsávos elismeréssel tértek haza.
Június 5-én került megrendezésre a VIII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny
országos döntője Rozsnyón. A rendezvényen több mint 90 versenyző vett részt
(óvodásoktól középiskolásokig). Jóvoltukból a népmesék csodálatos világába,
birodalmába érezhettük magunkat. A szervezők különböző programokról is
gondoskodtak - a versenyzés mellett kézműves foglalkozáson, interaktív előadáson,
játszóházi programon is részt vehettek a gyerekek. Óvodánkat és egyben
iskolaközpontunkat Balta Rita képviselte, Az iregi kakasok c. népmesével.
Bronzsávos besorolást nyert.

"Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet." – Családi gyereknap – 2017 június

2017.június 12-én Ovi olimpián vettünk részt Buzitán, amit a helyi óvoda
szervezett. Nagyszerű hangulatban telt a délelőtt, a nagycsoportos fiúk lelkesen
képviselték óvodánkat.

Óvodások évvégi kirándulása - Kassára kirándultunk: átsétáltuk a főutcát sasszemekként érdekességek után kutatva mind a földön mind a háztetőkön. Imát
mondtunk Salkaházi Sára szobránál, fagyival hűsöltünk, a városi parkban
homokszobrokat és tavirózsát csodáltunk, majd végül a játszótéren is kiugráltuk
magunkat.

Ovis ballagás
"Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell! Mert lelkedben rejtett csillag tüzel.
Ragyogj , mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!"

Alsó tagozatunk

Tanévünket természetvédelmi nappal indítottuk…
Túránk egészen a szepsi kőbányáig vezetett. Utána találkoztunk óvodásainkkal az
Aréna sportcentrumban és vígan játszottunk együtt.

Az egészséges életmód hete alkalmából, répanapot tartottunk. Mint az ӧrӧkmozgó,
fürge nyulak, mi is olyanok leszünk , ha sok nyers zӧldséget fogyasztunk. Talán még
a fülünk is megnyúlik, hogy jobban halljuk a tanító néni szavát az órákon.
A nyelvünk pedig kӧnnyedén perrrgeti a „ rrrépa, rrretek, mogyorrró“ kezdetű
mondókát...

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött.” – írja Sütő András. Mindennapi munkánkhoz az elődök
példáiból meríthetünk erőt, hitet, kitartást, szeretetet és bátorságot. 2016. október
19-én tiszteletünket fejeztük ki az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő idősek
otthonában Szepsiben.

Hangszerbemutató
2016. november 4-én népi hangszerekkel ismerkedhettünk. Nagy élmény volt, hogy
néhányat meg is szólaltathattunk, mely a végére kӧzӧs zenéléssé-énekléssé alakult.

2016. november 9-én az udvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola tanulóival kӧzӧs
táncházat tartottunk.

Karácsonyváró családi nap
Advent idején készülünk az év legszebb ünnepére, Jézus születésére. 2016. december 3-án
újra találkoztunk - kicsik, nagyok, papa, mama, gyerekek - hogy együtt legyünk. A reggeli
közös ima után családi napunkat a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia műsorával
kezdtük, majd táncház következett élő népzenével. Kézműves foglalkozások keretében
mézeskalácsot díszítettünk és ettünk, adventi koszorút, karácsonyi díszeket, képeslapokat
készítettünk. A Szepsi Hegymászó Klub közreműködésében kipróbálhattuk a falmászást is,
aminek nagy sikere volt. Hagyományos ételeinket is kóstolgattuk. Vöröshagymás zsíros
kenyeret, vajas kalácsot, süteményeket ettünk, szomjunkat finom teákkal oltottuk.
Köszönjük a szülői szövetség támogatását, a szervezésben való aktív részvételét. Jó volt
újra együtt!

Karácsonyi műsorunkkal kedveskedtünk a nyugdíjas otthonban - „Karácsonykor az
ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda
nélkül élni." (Márai Sándor)

Karácsonyi ünnepi műsor - "Azon gondolkodtam - oly sokszor és sokat beszéltünk
mindenről, hogy csak ismételném önmagam. Többek között Jézus születéséről, határtalan
szeretetéről, a családok jelentőségéről, az égi jelekről, az ünnepek fontosságáról, a békéről.
Aztán jött az égi sugallat, hogy ma, itt mindenki előtt azt kell valahogy megfogalmaznom,
ami a szavaknál sokkal fontosabb. Amit legbelül mindannyian érzünk. Nem más ez, mint a
CSODA. Ilyenkor, amikor együtt vagyunk, közösen vágyunk arra, hogy lássuk és halljuk
gyermekeinket. Együtt dobban a szívünk a versek, dalok hallatán, felgyorsul szívverésünk,
kimelegszünk, esetleg, néha könnyezünk. A pillanat élménye elvarázsol. Valami
megmagyarázhatatlan érzés lesz úrrá rajtunk.“

Szánkóztunk - A télies időjárás jó lehetőséget biztosít a szánkózásra, csúszkálásra,
sportolásra a természetben. Reméljük sokáig megmarad a hó és lehetőség lesz még
hasonló szórakozásra.

Farsangi jelmezbál
2017. február 22-én legapróbb
diákjaink
álarcos
bállal
zárhatták a farsangi időszakot.
A szebbnél szebb maszkok lufis,
táncos, tréfás vetélkedőkӧn
szórakozhattak.

Égből pottyant....
2017. március 2-án a Levente Péter Égből pottyant meséit hallgathattuk a Thália
színházban.

Iskolásat játszunk 1
Nemzeti ünnepünkӧn, március 15-én beindult az „ Iskolásat játszunk“ elnevezésű
beiratkozási rendezvénysorozat. Az első foglalkozást Imi bácsi tartotta TÁ-TI-KA
címmel. A jӧvendőbeli elsősӧk hangszerekkel ismerkedtek és egy óra leforgása
alatt mindenki zenésszé válhatott egy kicsit. Márciusi ifjak lévén a dobok szavára
menetelve, nemzeti lobogónkat lengetve mi is harcba indultunk, mert „Kossuth
Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje...“

A kӧnyv hónapja alkalmából író- olvasó talákozó keretében Gál Sándorral
találkozhattak kisdiákjaink. Sanyi bácsi mesélt gyerekkoráról, a háborúról, verseiről,
írásairól, de legérdekesebb témának - főleg a fiúk számára - a katonaélmény
bizonyult, mivel ő még tankparancsnok is volt egykor.

Marika tanító néni játékos szlovák foglalkozásán - "Iskolásat játszunk 2"-n vettek
részt szerdán az ovisok.

Erdei iskola
2017. április 3-tól 7-ig erdei iskolában voltunk alsó tagozatos kisdiákjainkkal. Az öt nap
alatt Újtátrafüred környékét ismertük meg. Voltunk a Tarajkán a jégtemplomban, a Csorbató mellett, a tátralomnyici múzeumban, két alkalommal fürödtünk egy csodaszép
uszodában és megnéztük a Tar-patak vízeséseit. A mozgalmas hét alatt rengeteget
tanultunk a Tátráról. Végül - ami még nem volt- hóesésben játszhattuk a „
rókavadászatot“.

2017.04.10-én már harmadszor "Iskolásat játszottunk 3". Ugri-bugri - testnevelés
órát tartott Gabika néni a szabadban.

Szavaltunk a költészet napján
2017. április 12-én 43. alkalommal került megrendezésre az Abaúji Szavalóverseny
Encsen a költészet napja tiszteletére. A rendezvényen iskolánk kis diákjai is részt vettek.
A jó hangulat mellett néhányan a második helyezést is megszerezték: Demeter Dóra,
Szabó Hanga Mária, Haraszti Tamás. A szavalatok után Kováts Marcell népzenész és Écsi
Gyöngyi népdalénekes, mesemondó műsora szórakoztatta a gyerekeket és a felnőtteket is.

Iskolásat játszunk 4
Az óvodások 2017. április 26-án negyedszer ültek az iskolapadokba – Ivetta tanító
néni játékos matematika-foglalkozására.

Iskolásat játszunk 5
2017. május 3-án ismét meglátogattak bennünket a leendő elsősök, akiket Katica
néni nagy szeretettel fogadott. A kézműves foglalkozáson ünnepi üdvözletet
készítettek édesanyjuknak.

Anyák napja - május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük. Ünnepi
műsorunkkal adtunk hálát áldozatvállalásukért, türelmükért, óvó tekintetükért,
intelmeikért, meleg ölelésükért. Kedves édesanyák! Még egyszer mindent
köszönünk!

"Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet." – Családi gyereknap

2017. május 24-én a Veronaki zenekar koncertjén vettünk részt a Thália
Színházban Kassán. A jó hangulatú előadás alatt a kicsik még táncra is perdültek.
Hazaérve pedig megnyitottuk a fagyiszezont.

Első szentáldozás

Az idei gyermeknapot a jabloncai Bikaréten ünnepeltük. Volt jókedv, kacagás,
focizás, kuglizás, hintázás. A legérdekesebbnek mégis a szalonna és a kolbászsütés
bizonyult.

Június 27-én a Jászói barlang szépségeit csodálhattuk meg az alsó tagozatos
kisdiákjainkkal.

Versenyek
Többpróba - 2016. október 25-én alsó tagozatos tanulóink is megméretették magukat a
többpróba téli fordulóján. A szép eredmények mellett élményekkel és tapasztalattal is
gazdagodtak kis sportolóink. Új barátságok kötettek, és bizony könnyek is hullottak az
elmaradt érmek miatt. Legsikeresebbek Horváth Veronika (2. hely) és Bartaloš Boženka
(3.hely) lettek.

Iskolai szavalóverseny
Iskolánkon megrendezésre került a Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai fordulója.
Nagyon szép számban jelentkeztek a tanulók mind vers, mind próza terén.
A legsikeresebb továbbjutók:
1. kategória vers: Rudy Márk, Szabó Hanga, Haraszti Tamás, Demeter Dóra,
Balázs Lilien
1. kategória próza: Groško Róbert, Pálos Erik, Bojszko Kevin, Kuzma Zoé Barbara
2. kategória vers: Dobos Emese, Szabó Mátyás, Erdélyi Alexandra, Lacza Levente
2. kategória próza: Viszlay Eszter, Kočiš Martina, Márta Viktor.

Gyermekatlétika - a legjobbak között!
2017. május 12-én iskolánk fiatalabb diákjaival atlétikai versenyen vettünk részt. A
Csehszlovák utcai szlovák alapiskola atlétikai pályáján, a Gyermek atlétikai
szövetség (detskáatletika.sk) és az Athletik Legion Club szervezésében került
megrendezésre a verseny. Csapatunk tagjai: Horváth Mária, Kovács Lili (1. A),
Magyar Sofia, Kuzma Zoé Barbara (2.A), Lacza Viktor, Rudy Dávid, Grosko Róbert
(1.A), Sitáš Áron (2.A).

VIII. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyen
2017. május 23-án iskolánk kis csapata Várhosszúréten szerepelt. Kovács Réka,
Grosko Róbert, Die Dániel, Dobos Emese, Kočiš Martina és Taborsky Marcel
Andreas ezüst, illetve bronzsávos értékeléssel tért haza.

Felső tagozatunk és
a gimnázium

Rendhagyó történelemórával indítottuk a tanévet
Gimnazistáink a napokban a „Szabadságért és függetlenségért” című roll-up
kiállításon vettek részt a KulturPark Galériájában Kassán. Ennek keretén belül
megtekinthették a “Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956” című Gulág
vándorkiállítás is. A második világháborút követő időszak magyarságot érintő
történelmi eseményeiről kaphattak átfogó képet.

2016. szeptember 22-én a Budapesti Kolping Katolikus iskola VII. osztályos diákjai, tanáraik
vezetésével meglátogatták a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot. A
kölcsönös ismerkedés jegyében tiszteletüket tették a plébániatemplomban is, ahol közösen
imádkoztak Boldog Salkaházi Sára képe előtt, kérve az ő különös közbenjárását, hogy
felismerve az idők jelét, hűségesen tudják azt teljesíteni. A találkozó a Határtalanul –
program keretében történt. Célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program keretében magyarországi iskolák tanulói az
állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta
területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Tudósok éjszakája
Szeptember 30-án iskolánk tanulóival ismét részt vehettünk a Kassán megrendezett „Tudósok

éjszakáján”, az Optima bevásárlóközpontban. A kassai és az eperjesi egyetemisták 70
tudományos állomást készítettek. Diákjaink „mikroszkópozhattak”, meghatározhatták DNS
mintájukat, fizikai és kémiai kísérleteket láthattak, irányíthattak legó robotokat, láthattak
trópusi hüllőket, próbálhattak oculus szemüveget.....Mindenki találhatott kedvére valót.
Délután természettudományi előadásokon tettek szert számos új ismeretre, gazdagodtak
új élményekkel.

2016.
október
elején
gimnazistáink részt vettek a
XVII.
alkalommal
megrendezett
Honismereti
Mozgó
Egyetemen,
ahol
Szepesgörgő, Szepesszombat,
Lőcse, Késmárk, Szepesbéla
szellemi,
kulturális
és
társadalmi
értékeivel
ismerkedhettek
meg.
Mélyítették
tudásukat,
felelősségérzetüket a szülőföldért, tiszteleghettek őseink emléke előtt.

KRISZTUSÉ LEGYEN A SZÍVED, ÉS MAGYAR NÉPEDÉ AZ ÉLETED
Vésd eszedbe, hogy az aradi vértanúk a halál küszöbén ezt üzenték neked! Rövid
megemlékezéssel tisztelegtünk a 13 aradi vértanú előtt. Azok előtt, akik életükkel
fizettek a szabadságért. Mások szabadságáért.

Gyermekek közös imádsága az egységért és békéért - 2016. október 16-án a
szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, tanárai, a szülők és az
egyházközség tagjai bekapcsolódtak a meghirdetett imaláncba. A mozgalom
lényege, hogy egy millió gyermek a világ minden táján együtt imádkozzon a világ
békés egységéért és nyugalmáért.

„Ép testben, ép lélek“ - barátságos kosárlabda torna
Az egészséges életmód hete keretén belül a Š. Moyses Gimnázium tanulói, iskolánk
diákjai és a két intézmény tanárainak vegyes csapata mérte össze
erejét kosárlabdában. A nagyszerű hangulat és a sportszerű mérkőzéseken túl
mindenki elmondhatta, hogy tett egy keveset az egészségéért.

2016. október 27-én alapiskolás és gimnazista tanulóink számára Százvai László,
kisvárdai lelkipásztor hirdetett igét a reformációs gyermekistentiszteleten.

2016. október 27-én az iskolánk tanárai és diákjai az Encsi Váci Mihály
Gimnáziumból érkezett diákokkal és tanáraikkal közösen emlékeztek a 60 évvel
ezelőtti eseményekre. Az igeliturgia keretében történő emlékezés a közös imádság
és éneklés, valamint ünnepélyes gyertyagyújtás jegyében történt, így adózva az
áldozatok áldott emlékének.

Diáknap – ez alkalmából nemcsak szórakoztatták, hanem tanították, nevelték is
gimnazistáink a felső tagozat tanulóit. Ezen a napon a pedagógusok nagy örömére
a gimnazista diákok foglaltak helyet a katedra mögött. A rendhagyó órákat nagyon
élvezték az alapiskolások, mivel a gimnazisták igazán komolyan vették a feladatot,
sokan inget, nyakkendőt viseltek, egyesek még „bajuszt“ is növesztettek. A tanítási
órák után a tanárhelyettesek értékelték az osztályokat, a tanulók pedig
kiválasztották a nap legjobb pedagógusát. A napot természetesen egy kis sporttal
zártuk. Köszönjük szépen a szervezést diákoknak.

Gulag emléknap
A Magyarországi Cserkészszövetség, a Csemadok helyi alapszervezete és a Boldog
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont közös szervezésében valósulhatott meg
Szepsiben és Somodiban a Gulag emléknap. Délelőtt előadások és egy megható
kultúrműsor keretében tisztelegtünk az áldozatok előtt. Délután megkóstolhattuk,
mit ettek a munkatáborokban, majd a cserkészekkel métáztunk, számháborúztunk.
A túra útvonala Szepsiből Somodiba vezetett, ahol a helyi posta épületének falára
egy háromnyelvű emléktábla került, hogy ne feledjük az elmúlt évszázad
borzalmait. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Reméljük a nap üzenete sok kis és nagy
emberhez eljutott.

Iskolánkon 2016. december 21-én, a Via Nova - Ifjúsági Csoport szervezésében,
műveltségi vetélkedőre került sor. Játszva tanultunk a mai napon, hiszen 7
témakörben, összesen 70 kérdésre kellett válaszolniuk a csapatoknak. Az egész
délelőttöt kitöltő tartalmas kvíz elnyerte a diákok tetszését. Jókedvűen,
ismeretekkel gazdagodva ment mindenki haza. A megmérettetést a 2.G osztály
nyerte. Második helyen a 9.A osztályos fiúk végeztek, bronzérmesek pedig a
harmadikos gimisek lettek.

Hálaadással zártuk a 2016-os esztendőt
2016. december 22-én az év utolsó tanítási napját hálaadással zártuk. Közös
bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az
iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai, miután kiszolgáltatták a bűnbánat
szentségét, Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök vezetésével szentmisében adtak
hálát az eddig kapott kegyelmekért. A szentbeszédet P. Puss Sándor SJ. atya
tartotta. Az intézmény református vallású tanárai és diákjail a református
templomban gyűltek össze gyermekistentiszteletre. Az esperesi körzet is részesült
abból a lisztadományból, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái
ajánlottak fel Szent István Király ünnepe kapcsán. Az OLAJOS család
közreműködésével karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára
Egyházi Intézmény családjai asztalára. Amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett,

úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében,
lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

Sítanfolyamok...
Az idei sí- és hódeszkatanfolyam első turnusára Tátralomnyicon került sor 2017.
január 16-20-a között. Iskolánk felső tagozatos diákjai és gimnazistái a Budapesti
Kolping Katolikus Iskola és az encsi Váci Mihály Gimnázium tanulóival közösen
vehettek részt a táborban. Az egész héten tartó napsütéses időben, kiváló
körülmények között volt módunk fejleszteni sítudásunkat. A kezdők már egy nap
alatt elsajátították az alapokat, a haladók pedig a hét folyamán több mint 100 km-t
síelhettek. Nagy élmény volt együtt lenni, közösen átélni a téli természet varázsát, a
sísportokkal járó mozgás örömét.

2017. január 30-tól iskolánk fiatalabb diákjai vehettek részt sí-és
hódeszkatanfoyamon az Alacsony-Tátra északi lejtőjén elhelyezkedő történelmi
bányafaluban-Királybocán. Gyönyörű természeti környezetben és időben, kiváló

hóviszonyok mellett volt lehetőségük elsajátítani tanulóinknak e szép téli sportok
alapjait. Tartalmas, hangulatos, balesetmentes hetet tölthettünk együtt. Reméljük

jövőre újra találkozunk.

2017. január 24-én Mons.
Pásztor
Zoltán püspöki
helynök és Gábor Bertalan
esperes úr kíséretében
előadást
tartott
intézményünkben
a
felsőbb
osztályos
tanulóknak Kercza Asztrik
ferences páter. Asztrik
atya
tapasztalt
lelki
vezetőként, hol nyíltan,
hol burkoltan, de nagyon
közérthetően beszélt a fiatalos életvitel buktatóiról és áldásáról. Megosztotta
velünk csodálatos élményét a tiszta, belső hangról-hívásról, amely egyértelmű
irányt adott életének. Magáról mondta: „Szeretem az embereket, a hivatásomat,
nagyon szeretek misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, imádom a
Jóistent. Szerepeltem különféle versenyeken, sok-sok koncerten, hangszeren
játszom. Kedvenc kikapcsolódásom a víz és a hozzá kapcsolódó sportok, úszás,
búvárkodás, sütés-főzés és a vicc.“ Őszinte hangvételű, lendületes, zenéléssel
tarkított, interaktív előadásának szívesen leszünk részesei a jövőben is.

Tanulmányi úton Moszkvában
Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontunk 20 fős csapata 2017. február 8-12.
között tanulmányi úton vett részt Oroszország fővárosában, Moszkvában. A tavalyi
év egyik sikeres pályázatának köszönhetően került sor erre a nem mindennapi
kirándulásra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Magyarország Kormányának,
amely az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül adott lehetőséget, hogy
a „Gulag emlékév” kapcsán, ilyen módon is megemlékezhettünk a második
világháború után munkatáborokba elhurcolt magyarokról. Már a Pozsonyból induló
repülőút is felért egy életre szóló élménnyel, hiszen sokan közülünk először utaztak
ilyen közlekedési eszközzel. Fő célunk a Gulag Múzeum-és Emlékhely megtekintése
volt. Természetesen sor került a város legismertebb nevezetességeinek
felkeresésére is. A múzeumban egy interaktív kiállítás segítségével kerülhettünk
közelebb a múlt rendszer kegyetlenségeihez. A volt KGB székház előtti téren - a
Gulag Emlékműnél a Szoloveckij-szigetekről hozott kőnél – gyertyát gyújtottunk és
egy perces néma csenddel emlékeztünk minden ártatlan áldozatra. Átszellemülve,
sok élménnyel és tapasztalattal a tarsolyunkban tértünk haza. Moszkvai tanulmányi
utunk maradandó élmény mindannyiunk számára.

Felolvasó maraton –
Iskolánk diákjai 2017. február 21-én részt vettek a Szabó Magda IX. Nemzetközi
felolvasó maratonon a Szepsi városi könyvtárban.

Február 21-én három hatodikos tanulóval az edelényi testvériskolánkba, azaz a
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolába látogattunk a földrajzi hét
alkalmából. A hét témája az „Éltető víz” volt. Délelőtt Pacsai János esperes érdekes
előadásán vettünk részt, aki „Az ősi vizek” témáját dolgozta fel. Az iskola
előcsarnokában számos diák által készített munkát csodálhattunk meg az
óceánokról, tengerekről, folyókról és tavakról. Láttunk 3D nyomtatót, lego kiállítást.
Később megcsodálhattuk a planetáriumot, interaktív homokasztalon különböző
domborzati formákat készíthettünk. Két fotókiállítást is megnéztünk „A borrá vált
víz” és az „Árvíz 2010” témájú képeket. Ebbe a tartalmas délelőttbe, még egy kis
sport is belefért. A fiúk kipróbálták a műjégen való korcsolyázást is. Sok - sok
érdekes élménnyel lettünk gazdagabbak.

4.G - február 21-én megtörtént a negyedikes gimnazisták osztálykönyvének
ünnepélyes szalaggal való lekötése, az igazgató úr jelenlétében. A diákok már nagy
izgalommal várják a szalagavatójukat.

Testvériskolai látogatáson voltunk a magyar fővárosban
A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium,
valamint a saját intézényünk tanulói és tanárai között tartalmas, baráti az
együttműködés. Február végén ismét három élménygazdag nap részesei lehettünk.
Ottlétünket
Salkaházi
Sára,
iskolánk
névadójának
emléktáblája
megkoszorúzásával kedtük. Sára testvér a Bokréta utca 3. szám alatti
munkásnőotthonban bújtatott üldözötteket. Innen hurcolták el a nyilasok 1944.
december 27-én hatodmagával, és még aznap este agyonlőtték őket a Dunaparton.
Második nap utunkat Mohács felé vettük. Meglátogattuk az 1526.
augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén 1976-ban megnyílt Mohácsi Történelmi
Emlékhelyet.

Utolsó programunk a képzőművészeté volt. A budapesti Műcsarnokban
a jubileumi Az első aranykor igényes tárlat megtekintését interktív, fantáziát és
kreativitást megmozgató feladatsorok megoldásával tettük egyedivé, tanulságossá,
vidámmá és sajátossá. Hálával és nagy- nagy köszönettel tartozunk
vendéglátóinknak. Felejthetetlen, meghatározó élményekben volt részünk.

A Gulag-emlékév kapcsán február 24-26. között Budapesten jártunk. Az Emberek
az embertelenségben elnevezésű emléktúra-sorozatnak zárórendezvényén
vehettünk részt a Magyar Cserkészszövetség
szervezésében.
Az
emléktúra-sorozat
10
helyszínéről (Bécs, Szerencs, Miskolc, Kolozsvár,
Debrecen, Pécs, Szabadka, Munkács, Budapest,
Szepsi) érkeztek cserkészek, diákok és felnőttek,
akikkel együtt a kommunizmus áldozataira
emlékeztünk. A zárórendezvény programjai a
Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások témakörét járták körül. Ami
összehozott bennünket, az egy komoly és szomorú
esemény, viszont egy kis városnézésre és
szórakozásra is lehetőségünk volt. Az első este a
cserkészek éjszakai csapatjátékkal leptek meg
bennünket a Hősök terén, majd második este egy
fergeteges táncházon vehettünk részt a
kolozsváriak jóvoltából.

Nyílt nap a gimnáziumban
2017. március 2-án nyílt napra került sor gimnáziumunkban. A program értelmiségi
vetélkedővel kezdődött, melynek keretében a diákok vegyes csapatai
versengtek egymással. Ezt követően Gábor Bertalan esperes úr intelmeit hallhatták
fiataljaink - Nomen est omen - címmel. Az eszmefuttatás olyan témaköröket taglalt,
hogy hol a helyünk a világban, a név kötelez, milyenek gyökereink és miért fontos
keresztény örökségünk, anyanyelvünk megtartása e változó Európában. Végezetül a
sporté volt a főszerep, barátságos mérkőzéseket játszottunk. Mindenki
megelégedéssel, sok információval a tarsolyban, jókedvűen tért haza.

Arany emlékév - Nagy költőnkre, Arany Jánosra emlékeztünk születésének 200.
évfordulója alkalmából egy rendhagyó irodalomóra keretében. Kedves barátaink,
Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád színművészek látogattak el hozzánk, akik
verses összeállítással kedveskedtek nekünk. Öröm volt mindannyiunk számára Arany tollából - ékes, édes anyanyelvünket hallgatni. Köszönjük a szép élményt.

Március 15. Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolai megemlékezést tartottunk,
melynek keretében felidéztük a 169 évvel ezelőtti történésket. 1848. március 15-e
fontos üzenet és felelősség mindannyiunk számára. Legyünk hát életvitelünkkel és
cselekedeteinnkel egyaránt méltóak hozzá.

Rendhagyó történelem- és irodalom óra – Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas
versmondóval
A kunszentmiklósi Tóth Péter Lóránt testnevelés szakos tanár, most éppen
versvándor. Bepakol a kis bőröndjébe, nyakába veszi a Kárpát-medencét, és viszi
József Attilát, Arany Jánost, Kosztolányit – mondogatni. Március 22- én hozzánk is
ellátogatott az 1956-os forradalmat megelevenitő pódium műsorával. Köszönjük
Péternek, hogy tanulóink ezen rendhagyó irodalom- és történelemóra keretében
még jobban elmélyedhettek múltunk egyik meghatározó eseményében. „Csak
akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek..." mondá Ady. Bátornak

kell lenni, és mindig keresni az igazságot. A kitűzött célért küzdeni kell, el kell érni,
hogy legyen értelme az ember életének – biztatott mindannyiunkat. "Kezdjetek el
élni, hogy legyen mit mesélni..."

Keresztút
2017. április 7-én immár másodszor végeztek közös keresztúti ájtatosságot a Szepsi
Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tantestülete, a most alakuló Bodnár Attila karnagy és Lukács Katalin, tanárnő vezette - diákénekkarának
közreműködésével és a jelelevő hívek kíséretében, a szepsi plébániatemplomban.

Batta György előadása a Szent Koronáról
„A Szent Korona a világon egyedülálló, hiszen egy beavató korona, amit a király
csak egyszer viselhet a fején, amikor avatják. Koronánk a jézusi Új Szövetség
törvénytáblájának is tekinthető, s mint olyan, az egyetemes béke jelképe. A
jövendő országvezető az égiektől kap erőt, hogy tisztét el tudja látni, feltéve, hogy a
koronázási szertartás hibátlanul történt és a király személye kifogástalan.“ –
hallhattuk a költő, újságíró intézményünkben történt előadásán.

„A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
A
Föld
napja
alkalmából iskolánk
felső
tagozatos
tanulói
és
gimnazista diákjai
projekt
készítésében
szorgoskodtak.
Minden
osztály
más - más témát
dolgozott fel. A
lelkiismeretes
munka
eredményét,
mi
sem
bizonyítja
jobban, mint az,
hogy
szebbnél
szebb munkák készültek el, mely során a tanulók számos ismeretre tettek szert.

1.helyezett: 9.A osztály - Téma: A hulladék újrahasznosítása
2.helyezett:6.A osztály - Téma: Az esőerdők védelme
7.A osztály - Téma: A légkör szennyezése
3.helyezett:3.G és 4. G osztály - Téma: Energiaforrások
Az V. A osztály tanulói a VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Viszlay Konrád előadásán vettek
részt a FÖLD NAPJA alkalmából. Viszlay Konrád a SÓLYOM VADÁSZTÁRSULAT
tagja, udvarnoki méhész, aki röviden ismertette a tanulókkal az életét és
elmesélte,hogy lett belőle vadász. Beszélt az erdei állatokról és képek segítségével
felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy az emberiség milyen nagymértékben járul
hozzá a környezetünk szennyezéséhez. A tanulók az előadás végén megtekinthették
a kiállítást, ami a legnagyobb élmény volt számukra, hogy közelről megnézhették a
kitömött erdei állatokat.

Boldog Salkaházi Sára EMLÉKNAPOK
2017. május 10 és 11-én iskolánk névadójára emlékeztünk. Szerdán Budapestről
érkeztek vendégeink. A Szociális Testvérek Társaságából Mária testvér tartott
előadást. Csütörtökön ismeretterjesztő sétára került sor Kassán, ahol a Sára
testvérrel kapcsolatos emlékhelyek felkeresése, megtekintése után hálaadó
igeliturgián vettünk részt a kassai Szent Erzsébet Dómban. Végezetül, nemzeti
imánk eléneklését követően megkoszorúztuk Boldog Salkaházi Sára szobrát.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Sára testvér unokaöccse Schalkház
László, valamint Schalkház Miklós.

Ballagás a gimnáziumban

SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2017. május 23-án, Boldog Apor Vilmos, vértanúpüspök emléknapján fejezte be
érettségi vizsgáját a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 9 diákja.

KARCAG-SZEPSI BARÁTI TALÁLKOZÓ
2017. június 4-én az Összetartozás Napja rendezvényével kezdődött baráti
találkozónk Szepsi főterén.
A Karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola diákjaival évek óta tartjuk a kapcsolatot. Idén
is szeretettel fogadtuk vendégeinket. Közösen emlékeztünk Trianonra, másnap fát
ültettünk, túráztunk, ismerkedtünk. Erősítettük egymást anyanyelvünkben,
kultúránkban, hitünkben.

"Hogyan? Tovább!" pályaorientációs tréning
Gimnazista diákjaink a "Hogyan? Tovább!" pályaorientációs szemináriumon
vehettek részt a balssagyarmati "Kicsi vagyok én" Köszhasznú Alapítvány
szervezésében.

8 ország 1 nemzet tábor a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülőben
2017.június 6-án kezdődött a nemzetközi ifjúsági tábor Zemplén Fővárosában.
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere köszöntötte a Szepsiből,
Bélyből, Munkácsról, Sóváradról, Óbecséről és Zágrábból érkezett fiatalokat az
újhelyi diákok körében. Élményben gazdag programokat és kikapcsolódást kívánt a
diákoknak és kísérőinek. Első nap a Magyar Nyelv Múzeumában foglalkozások
keretében
ismerkedtek
a
táborozók
az
intézménnyel.
Délután Soltész Miklós államtitkár úr métázni tanította a fiatalokat, akik nagyon
élvezték a játékot. Csütörtökön cserkésznap volt Virág Andrással és a Hazajárók c.
műsor szereplőivel. Páratlan élmény volt. Pénteken pedig a Zemplén
Kalandparkban töltöttük a napot, amely egy búcsúesttel zárult. Köszönetünket
szeretnénk kifejezni a tábor szervezőinek hogy iskolánk dákjai újra ott lehettek e
nagyszerű, élményben gazdag nemzetközi táborban.

TE DEUM - országos tanévzáró ünnepség
2017. június 28-án került sor a katolikus fenntartású egyházi iskolák országos
tanévzáró ünnepségére Komáromban. Szentmise keretében adtunk hálát az elmúlt
tanévért. Ünnepségünket jelenlétével megtisztelte Menyhárt József, az MKP elnöke
is. Egész éves munkájáért iskolaközpontunkból elismerésben részesült Pogány Éva
óvónő, a diákok közül pedig Szanyi Márk és Nagy Dániel. Csapatunk lelkileg
feltöltődve, élményekkel gazdagodva tért haza.

Versenyek
Országos sikerek a Diákolimpia 2016 atlétikai versenyen - Ismét Dunaszerdahely
adott otthont a Diákolimpia 2016 versenysorozat országos döntőjének. A felvidéki
magyar iskolák megmérettetésére 2016. október 7-én került sor. Mi atlétikában
voltunk érdekeltek, hiszen 3 diákunk is bejutott az országos döntőbe - Sedlák
Eszter, Karafa Tamás és Nagy Dániel személyében. Karafa Tamás az atlétikai
négytusa 60 m –es számát megnyerte 7,4 s eredménnyel. Ezzel ismét ő lett a
szlovákiai magyar iskolák leggyorsabb diákja. Távolugrásban 2. helyet szerzett – 517
cm-rel, 300 m-en pedig 3. lett. Összetettben az előkelő 3. helyen zárt. Sedlák Eszter
2. helyet szerzett 60 m-es síkfutásban – 8,4 s-os teljesítménnyel, távolugrásban
pedig 3. lett 405 cm-el.

Játékos anyanyelv - 2016. október 17-én iskolánk diákjai Tornalján jártak, ahol a
miskolci Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében édes anyanyelvünket
népszerűsítették és ápolták. Nyelvi leleményességével iskolánkat képviselte:
1.középiskolások csapatában: Gacsay Orsolya, Gazsi Réka, Sedlák Eszter, Dobos
Csenge. 2.alapiskolások csapatában: Haraszti Andrea, Kuzma Adám, Viszlay Eszter,
Gulya Szilveszter. A játékos csapatversenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Az idősebb diákjaink ismételten megszerezték az első helyet, míg a fiatalabbak az
előkelő második helyet szerezték meg.

2016. október 22-én került megrendezésre az ügyességi
többpróba téli fordulója. A Csehszlovák Hadsereg utcán
található szlovák alapiskola tornatermében versenyeztünk, 10
diákunkkal. A tanulók négy számban mérték össze erejüket:
rúdmászásban, helyből távolugrásban, dobásban és
csónakfutásban. Négy kategóriában három helyezést sikerült
megszereznünk. A fiatalabbak közül Balázs Rita és Nyíri
Kristóf, 5.A osztályos tanulók, 3. helyen végeztek. Az ötödik
kategóriában pedig Nagy Dániel (9.A) bizonyult a legjobbnak.
A novemberi döntőn Nagy Dániel tanulónk országos
bajnok az ügyességi többpróbán!

„Kincskeresők“ - Az idén 18. alkalommal
került megrendezésre a Kincskeresőkregionális értékeket kutató diákok
konferenciája Dunaszerdahelyen. A mi
iskolánkat két gimnazista tanuló képviselte
eme rendezvényen: Simon Attila 3.G és
Tobák Dominik 2.G. A konferencián
iskolánk névadójának, Boldog Salkaházi
Sárának
életét
ismertették
a résztvevőkkel.

Angol- és német nyelvi olimpiász, iskolai forduló
A legrátermettebb tanulóink az angol- és német nyelvi olimpiász iskolai fordulóján
mérhették össze tudásukat, amelyre 2016. november 25 – én került sor.

A versenyen 20 tanuló vett részt négy kategóriában. Az iskolai forduló nyerteseinek
listája, akik a járási megmérettetésen is képviselnek bennünket:
Angol nyelv : 1A - Zachariaš Edina, 7.A
1B - Mohňanský Rudolf, 9.A
2A – Gacsay Orsolya, 2G
2B – Szabó Christopher, 4G
Német nyelv : 2A – Gacsay Orsolya, 2G
2B – Szabó Christopher, 4G

Egyházi iskolák focitornája
Mikulás napján a Kassai Főérsekség iskoláinak szervezett labdarúgó tornán vettünk részt
Bártfán. 9 csapat közül a 2. helyen végeztünk. Egész napos kiváló játékkal, veretlenül
vehettük át a megérdemelt ezüstérmeket és a kupát.

Ezüstérmes lányaink a járási kosárlabda döntőn
2016. december 12 - én került sor a lányok járási kosárlabda
döntőjére Kassamindszenten /Valaliky/. A megmérettetésen a Kassa-vidéki járás 5
iskolája vett részt. Egész napos nagyszerű játékkal a 2. helyen végeztünk.

Iskolánkban lezajlott 2016.12.7-én és 8-án a PITAGORASZ matematika verseny 38.
évfolyamának iskolai fordulója. A P3,P4,P5,P6,P7 kategóriában a 3.,4.,5.,6.és
7.osztályos tanulók mérték össze a tudásukat. Összesen 40 tanuló vett részt a
versenyen,akik kedvelik a matematikát.A versenyzők nagy lelkesedéssel készültek a
megmérettetésre,sok–sok logikai feladat megoldásával.

Sikeres megoldók lettek: P3 kategóriában: Die Dániel, Kovács Richárd, Rudy
Márk, A P5 kategóriában: Oceák Dániel, P6 kategóriában: Gulya Szilveszter,
Kuzma Ádám,Viszlay Eszter, P7 kategóriában: Pillar Tamás,Szeles László Bálint.

Aranyérmesek a kosaras fiúk
2016 decemberében a fiúk járási kosárlabda döntőjére került sor
Kassamindszenten. Nagy örömünkre az 1. helyen végeztünk a 6 résztvevő csapat

közül. Fiaink kiváló játékkal, megérdemelten lettek a Kassa-vidéki járás legjobbjai!

Teleki Pál földrajzverseny
Iskolánkban január 26-án sor került a Teleki Pál
földrajzverseny iskolai fordulójának
megszervezésére. Az 1. helyezést Pillar
Tamás érte el. Gratulálunk neki és sok
sikert kívánunk a felvidéki döntőhöz,
amely Párkányban kerül
megrendezésre. II. helyezetje is tovább jutott a felvidéki
döntőre. Gratulálunk Haraszti Andreának a II. helyezetért és
sok sikert kívánunk!

Kassán lezajlott 2017.1.24-én a MATEMATIKA OLIMPIA 66. évfolyamának járási
fordulója a Z5 és Z9 kategóriákban. A Z5 kategóriában két tanuló és a Z9
kategóriában 1 tanuló képviselte az iskolánkat. A Z5 kategóriában Oceák Dániel V.A
osztályos tanuló sikeres megoldó lett,aki 48 versenyzővel mérte össze a tudását és
az elért pontszámai alapján a 4. legjobb helyezést érte el. A Z9 kategóriában Nagy
Dániel IX.A osztályos tanuló 20 versenyzővel mérte össze a tudását sikeres
megoldóként ,aki magas pontszámmal megszerezte a méltó 4. helyet.
„A matematikanyelv plusz gondolkodásmód, nyelv és logika
egysége. A matematika az ésszerű gondolkodás eszköze.
Valójában nem egyéb, mint jól átgondolt állítások és
következtetések hatalmas gyűjteménye.“ Richard Feynman

Iskolánkon megrendezésre került a Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai
fordulója. Nagyon szép számban jelentkeztek a tanulók mind vers, mind próza
terén.
A legsikeresebb
továbbjutók:
2.
kategória
vers:
Dobos
Emese,
Szabó
Mátyás,
Erdélyi Alexandra,
Lacza Levente, 2.
kategória próza:
Viszlay
Eszter,
Kočiš Martina, Márta Viktor. Gratulálunk a szép
eredményekhez és sok sikert kívánunk a járási
fordulón!

2017. február 28-án a Tompa
Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny járási
fordulóján vettünk részt. Idén
húsz diákunk indult a
megmérettetésen, ebből két
tanuló
képviseli
majd iskolánkat Nagykaposon
a kerületi fordulón. Minden
versenyzőnknek nagyon
szépen
köszönjük,
hogy
vállalta a szereplést.
A továbbjutók: Dobos Csenge
és Nižník Izabela

RÖPLABDA VERSENYEN
Előkelő 3. helyet szerzett iskolánk röplabda csapata a 2017. március 23-án
megrendezett járási bajnokságon.

Örömmel
értesültünk
arról,
hogy
a
Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
által
meghirdetett „Magyar címer és zászló” rajz- és
esszépályázaton
Mohňanský
Rudolf
9.A osztályos tanulónk díjazásban részesült. „Az
én hősöm“ címmel az esszépályázat második
helyezését érte el.

Dupla győzelem járási kosárlabdában
2017. április 6-án került sor a Kassa-vidéki

járás középiskolásainak kosárlabda
tornájára, melyen a lányok és a fiúk
csapata is az 1. helyen végzett. A
versenyen 4-4 iskola képviseltette
magát. Egész napos magabiztos
versenyzéssel, szép játékkal vívtuk ki
mindkét esetben a győzelmet.

Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd,
amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez.“ Will Rogers
2017. március 14-án és 2017. március 15-én lezajlott a PITAGORASZ VERSENY 38.
évfolyamának járási fordulója Kassán a P3,P4,P5,P6 ,P7,P8 kategóriákban.
Iskolánkat összesen 11 tanuló képviselte a versenyen, akik lelkesen, szorgalmasan
készültek, hogy összemérhessék matematikai tudásukat az azonos évfolyamban

tanuló diáktársaikkal. A tavalyi tanévhez hasonlóan az idén is dobogós helyezést ért
el - Gulya Szilveszter VI.A osztályos tanuló. 56 versenyzővel mérte össze a tudását
és teljesítménye alapján a 2. helyen végzett.

2017. március 21 - én került sor a MATEMATIKA OLIMPIA
66.évfolyamának kerületi fordulójára a Z9 kategóriában Kassán
a Pavol Jozef Šafárik Egyetem Természettudományi Karán
. Iskolánkat Nagy Dániel IX.A osztályos tanuló képviselte, aki
116 versenyzővel mérte össze a tudását és az elért pontszámai
alapján a 16. helyen végzett.

Kerületi röplabda - Pénteken, 2017. április 28-án került sor Saccán a Kassai kerület

középiskolásainak röplabda döntőjére. A versenyen a 10 csapat közül egyetlen
magyar és egyházi iskolaként vettünk részt, miután megnyertük a járási döntőt.
Csoportunkból elsőként továbbjutva kerültünk a legjobbak közé, ahol szoros
meccseket játszva végül a 4. helyen végeztünk. Felemelő érzés volt Kassa megye
legjobbjaihoz tartozni.

SZENT LÁSZLÓ-ÉV – DIÁKVERSENY NAGYSZELMENCEN

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-re Szent László évet hirdetett meg, a
lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.
Ennek tiszteletére Nagyszelmencen tartották a Szent László diákverseny első
elődöntőjét. Iskolánkat képviselték a 8. A osztály tanulói (Sedlák Lilla, Tóth Tamás,
Erdélyi Kristóf Róbert, Bányász Csaba).

4. hely járási fociban
Szepsiben szurkolhattunk csapatunkért 2017. május 4-én a járási, kispályás
labdarúgó tornán. A 9 résztvevő iskola közül az előkelő 4. helyen végeztünk. Egész
nap színvonalas, szép játékkal, csoportgyőzteskénk jutottunk a legjobb 4 közé.
Végül, sajnos a brozmeccsen tizenegyesekkel kikaptunk az ellenfél csapattól.

ÉREMESŐ JÁRÁSI ATLÉTIKÁBAN

2017. május 25-én került sor a Kassa-vidéki járás atlétika döntőjére. Diákjaink a
lányok és fiúk versenyében is remekeltek. A 14 egyéni versenyszámból 7-et
megnyertünk. Öröm volt látni a sok tehetséges gyermeket.
Eredmények:
Sedlák Eszter 1. hely-60 m-8,4 s, 1. hely-távolugrás-462 cm

Dobos Csenge 1. hely-magasugrás-138 cm-iskolacsúcs
Kaputa Marianna 2. hely-távolugrás-416 cm
Karafa Tamás 1. hely-60m-7,4 s, 1. hely-távolugrás-557 cm
Nagy Dániel 1. hely-magasugrás-153 cm, 2. hely 1000 m-3:06´´
Képes Krisztián 1. hely-súlylökés 11,3 m
4x60 m lányok 3.hely-Sedlák E., Dobos Cs., Magyar M, Balázs R.
4x60 m fiúk 2. hely-Nagy D., Karafa T., Képes K., Erdélyi K.

VIII. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyen
2017. május 23-án iskolánk kis csapata Várhosszúréten szerepelt a VIII. Ipolyi
Arnold Országos Népmesemondó Versenyen. Dobos Emese, Kočiš Martina és
Taborsky Marcel Andreas ezüst, illetve bronzsávos értékeléssel tért haza.

Ügyességi többpróba - járási versenyek

2017.május 29-én és 30-án az ügyességi többpróba nyári fordulóján vettek részt
diákjaink. Az első versenynapon a nagyok, a másodikon pedig a kicsik képviselték
iskolánkat. Minden résztvevő távolugrott, dobott, rúdra mászott és rövid, illetve hosszabb
távon futott.

Érmeseink a következők:
1. hely: Balázs Rita (5. A), Nagy Dániel (9. A)
2. hely: Haraszti Tamás (3. A)
3. hely: Tóth Tamás (8. A), Kaputa Marianna (7. A), Nyíri Kristóf (5. A)

2.hely a kerületi atlétikai versenyen
Karafa Tamás kimagasló eredményével, 7,4 s -os idővel, 2. helyet szerzett 60 m-en a
megyei, atlétikai versenyen.

Poznaj slovenskú reč c. szlovák nyelvi verseny országos döntőbe sikerült eljutnia
Szanyi Márk 3.G gimnazista diákunknak. A magyar tanítási nyelvű alapiskolák
versenye volt ez, melyet Érsekújvárban tartottak. Verseny nagyon szorosnak
bizonyult, nagyon szép 3. helyezéssel zárult.

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS

Kedves jelenlévők!
Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit tanévzáró
ünnepségünkön.
Örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk. Köszönetet
mondhatunk az elmúlt évért. A mai utolsó napon adjunk hálát a Teremtőnek, hogy
van mire emlékezni. Iskolánk második tanévét zárjuk. Felelevenítve magamban az
elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatait újra és újra megerősödik bennem a
hit, hogy jó amit teszünk. Jó úton járunk. Iskolák fő célja, hogy értéktöbbletet
biztosítson. Az oktatáson kívül tartást, hitet adjon. Ezért ne feledjük, hogy egymás
kezét fogva és azt el nem eresztve kell tovább dolgoznunk közösségünkért.
Személyes élményeimet felidézve, visszatekintve az elmúlt évre sok
szép dolog elevenedik meg bennem.
A mindennapi igényes munkán kívül eszembe jutnak a reggeli, közös
áhítatok, nemzeti ünnepeinkről való méltó megemlékezéseink, az egyházi
rendezvények, meghitt családi napjaink, melyeket a szülőkkel karöltve szerveztünk.
Tanulmányi versenyek, sportversenyek, kirándulások, tanulmányi utak, kulturális
események, testvériskolai találkozók tarkították a tanévet. Sok szép élménnyel
gazdagodott tanár és diák egyaránt. Ami viszont a legjobban megérintett az a
szeretetteljes légkör, amelyben egész éven lehettünk.
Kedves gyerekek!
Ne feledjétek, hogy az elsajátított tananyag mellett, milyen sok lelki
ajándékot kaptatok. A nyári szünetben is éljetek jó keresztényekként. Figyelmesek,
előzékenyek, segítőkészek legyetek egymással és környezetetekkel.
Tisztelt szülők!
Köszönjük, hogy együtt tudunk gondolkodni és cselekedni nemzetünk
megmaradása érdekében. Hálásak vagyunk mindennemű támogatásukért,
segítségükért.
Tisztelt kollégák!
Felelősségünk óriási, hiszen mi vagyunk a példaképek. Köszönetem
szeretném kifejezni mindenkinek áldozatkész munkájáért. Ne feledjétek, hogy
továbbra is teles emberekre van szüksége ennek a közösségnek. Olyan lámpásokra,
amelyek folyamatosan világítanak, legjobb tudásuk szerint dolgoznak. A lelki
építkezés egy életen át tart, ezért nem lazíthatunk. Nap mint nap meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy előrébb léphessünk. Egy az Isten, egy a cél.

Kedves ballagó, kilencedikes diákok!
Az együtt töltött évek örökre összekötnek minket. Egymást erősítettük
hitben, szeretetben. A tudás, amit birtokoltok egy életre elkísér titeket. A lelki,
szellemi tőkére pedig mindig támaszkodhattok. Legyen eszetekben, érezzétek
szívetekben, hogy hová tartoztok. A vér nem válik vízzé.
Középiskolai tanulmányaihoz mindenkinek sok kitartást és sikert
kívánok.
Nagy örömmel tölt el, hogy jövőre újra nyitunk elsős gimnáziumi
osztályt. Így gyermekeink egy része továbbra is szülővárosában, szülőföldjén
tanulhat, biztosítva ezzel az itthon maradás és megmaradás feltételét.
Végezetül kívánom, hogy nyáron mindenki testileg, lelkileg is
megpihenjen.
Vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberben épségben, egészségben újra
találkozhassunk.
Isten áldja a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden
tanulóját, pedagógusát, alkalmazottját, a szülőket és az iskolabarátokat egyaránt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás békesség!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Szepsi, 2017. június 30,

Nagy István
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Gábor Bertalan

esperes - plébános

Tantestület
Balázs Beáta
Balogh Gizella
Bányász Ivett
Beke Juhász Tünde
Blachová Alexandra
Blénessy Gabriella
Bukó Dénes
Csala Éva
Dobos Beáta
Karaffa Tóth Kinga
Király Szilvia
Koleszár Izabella
Kovács Éva
Lukács Katalin
Molnár Árpád
Nagy Éva
Nagy Gabriella
Nagy Imre
Nagy István
Novák Andrea
Ovseník Renáta
Pogány Éva
Prokopová Zuzana
Szaniszló Mária
Szitás Erika

kémia-fizika
német nyelv
1. – 4.
angol nyelv-inf.
szlovák nyelv
hitoktató
angol nyelv
matematika-technika
óvónő
matematika-biológia
nevelőnő
magyar ny.-történelem
földrajz-biológia
nevelőnő
református lelkész
1. – 4.
testnevelés
1. – 4.
testnevelés
szlovák nyelv
informatika
óvónő
angol nyelv
1. – 4.
magyar ny.-történelem

Technikai személyzet
Dobos Monika
Drága Anita
Fazekas Mária

gazdasági vezető
takarítónő
takarítónő

VIII.A o.
ig. h.
2.A o.

V.A o.
3.G o.
3-4.évf.
IX.A o.
4.G o.
1-2.évf.
1.A o.
VI.A o.
3.A o.
igazgató
VII.A o.

4.A o.
2.G o.
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