
 

 

 

 

Búcsú a kisiskolától  

Az elmult héten a gyerekek búcsút intettek egy időre az iskolának. 

Bár igaz, hogy ebben az évben kevesebbet koptatták az iskolapadokat 

a tanulók, hiszen az online tanulás miatt, több időt töltöttek otthon, 

mint az iskolában, mégis, mindenki szívesen vette, hogy eljött a 

nagy vakáció ideje. 

2021 június 21-én kisiskolásaink: Diana, Zsanett és Roli intettek 

búcsút a tanítónéninek és a kis iskola osztálytermének. Ősztől, már 

felső tagozatosak lesznek. Az ünnepséget az apátsági udvaron 

tartottá meg a kisiskolások. Először a legkisebbek adták elő verses, 

zenés műsorukat, majd a harmadikosok búcsúztatták a negyedik 

osztályt. Nagyon szép kis előadásokat láthattunk! 

Az ünnepség legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a negyedik osztályosok, felvették a kis batyujukat és  

tanítónőjük Szabó Mónika 

vezetésével, átvonultak a 

harmadikosok által formált jelképes 

liliom-kapun. Ezzel  jelezve, hogy 

most már egy másik szintre léptek a 

tanulásban. Kimentek a kisikola 

virágokkal díszített kapuján és a 

felsősök iskolájába 

léptek.  

Külön gratulálunk 

Zsanettnek, aki az 

elmúlt évben nagyon jó tanulmányi eredményt ért el és 

második tanuló lett az osztályban. Nagyon ügyesen tanult 

ebben az évben!!! Diana és Roli is elég jól tanultak, ők is 

kaptak kitüntetést a jó tanulásért.  Gratulálunk mind a 

hármuknak és kívánjuk, hogy az 

új iskolai évben is 

szorgalmasan, ügyesen 

tanuljanak!  

De addig is kívánjuk, hogy 

minden tanulónak legyen  

szuper a 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Hírek, infók: 

- Július 11-én Szentjobbon 

ELSŐÁLDOZÁS lesz a római 

katolikus templomban. Ezen szép 

ünnepre központunk négy gyermeke 

a Kanalas és a Rézműves gyerekek 

készülnek.  Júni. 28 és júli. 10 

között, minden nap lesz számukra 

előkészítő program a plébánián. 

- A vakáció elkezdődött és vele a 

nyári programok is. Július 5-10 

között lesz Nagyváradon a 

Zenetábor. Ide olyan gyerekek 

jelentkezését várják a szervezők, 

akik szeretik a zenét és a 

hangszereket. 

- Július 15-18 között Micskén 

szervezünk Biblia-Gitár tábort. 

Központunkból három gyerek van 

meghívva ezen táborba. Azok 

jelentkezését várjuk, akik vallásilag 

akarnak fejlődni, új gyerekeket 

megismerni, gitározni. 

- Július 20-án STRANDOLÁS lesz 

a Május 1 fürdőben, melyen 

Központunk minden gyermeke 

résztvehet. 

- Július 27- Augusztus 2 között 

FESTŐ tábort szervezünk 

Solyomköváron Csondrády H. 

Márta  Magyarországi 

képzőművész vezetésével. Ezen 

táborba várjuk a tehetséges rajzoló 

és festő gyerekek jelntkezését.  

- Augusztus 4-7 között 

Furulyatábort szervezünk egy 

lovastanyán. Bárki jelentkezhet, aki 

szeret furulyázni vagy  szereti a 

lovakat. 

- Augusztus 14-én PAINTBALL 

versenyre vagyunk meghívva 

Székelyhídra. Egy nagyon kemény 

ellenfél csapatunk lesz, erre jól fel 

kell készülni. 

    Eledelt 

terem a kert! 

Az elmúlt 

hetekben már 

egyre több 

alaklommal 

sikerült finom, 

friss 

zöldségeket 

szedni a 

kertünkből.  

- Milyen nagyszerű, mondotta a napokban valaki nekem az utcán,  hogy 

nálatok a gyerekek megtanulhatják, a nővények ültetését, gondozását, 

termesztését. Erre sok gyereknek nincs lehetősége. A zöldségeket, 

gyümölcsöket csak az élelmiszerüzletek polcairól ismerik. Igen, mi 

igyekszünk ránevelni a gyerekeket a föld értékelésére, hogy egy kis 

szorgalommal, egy kis munkával, milyen sok finomságot kapunk 

ajándékba.  

Nemrég a borsót szüreteltük le, és bár nem volt kellemes órákon át 

bontogatni a szemeket, de amikor a finom, friss borsóból elkészült az első 

ennivaló, minjárt lehetett érezni az ízén, hogy ez nem holmi lefagyasztott 

zöldség.  

Ugyancsak nagy munkába voltunk, 

amikor egy adományból több kilógram gombát kaptunk ajándékba. 

Nagyon ügyesen összesegítettünk és hamar meglett a munka.  

A gyerekek így tanulják meg, hogy a különféle ennivalókat  hogyan 

lehet eltenni, raktározni, felhasználni. Amikor saját családjuk lesz, akkor 

már remélhetőleg tudni fogják, hogy minden élelem értékes. A kertben 

sok mindent meg lehet termeszteni és ha jól gazdálkodunk, akkor nem 

kell majd mindent az üzletből megvásároljunk.  A saját termésnek még az 

íze is finomabb, mert a mi fáradtságos  munkánk teszi azt ízletesebbé.  

 

 

 

 


