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Könyvtár és eszközfejlesztések 
iskolánkban 

A Szegedi Tankerületi Központ jóvoltából 
iskolánk könyvtára, sporteszközei és 
játékgyűjteménye ismét gazdagodott. Az 
összesen 400.000 Ft értékű ajándékutal-
ványokat a Libri Könyvesboltban, a Regio 
Játék áruházban, valamint a Decathlon sport-
áruházban vásároltuk le. Könyvtárunkat 
igyekeztünk olyan kortárs és szépirodalmi 
könyvekkel bővíteni, melyek méltán 
népszerűek tanítványaink körében. Az új 
képességfejlesztő sporteszközök és 
társasjátékok minden bizonnyal izgalmas, 
hasznos és vidám időtöltést nyújtanak a 
gyerekeknek.  
 

Karácsonyi meglepetés 
A karácsony a szeretet ünnepe. Az év minden napján, de főleg ilyenkor 

igyekszünk szeretteinket figyelmünkkel, kedvességünkkel elhalmozni, 
ajándékkal meglepni. De nemcsak a családtagjainkkal tehetjük ezt meg, hanem 
olyan emberekkel is, akik valamilyen módon kötődnek életünkhöz, 
meghatározó egyéniségek az életünkben. Erre ékes példa, ami itt történt 
Röszkén. Iskolánk volt tanulói az a házaspár, akik karácsony közeledtén úgy 
érezték, hogy meglepetéssel kedveskednének iskolánk diákjainak. Ezért az 
Alapítványunknak utalt pénzösszeget szabadon felhasználhattuk az 
osztályfőnökök, szaktanárok által javasolt diákjaink karácsonyi ajándékának 
megvásárlásához. Az iskola dolgozói nagy összefogásról tettek ismét 
tanúságot. Együtt ötleteltünk a személyre szabott ajándékok kiválasztásában, 
önként jelentkező alkalmazottak gondoskodtak azok megvásárlásáról, 
becsomagolásáról illetve a házhoz szállításról. Molnárné Vér Ágnes 
alpolgármester-asszony és Kissné Veres Györgyi tanárnő, felsős 
munkaközösség-vezető segítettek abban, hogy a diákjaink megkapják a 
csomagokat. De nemcsak ez a meglepetés született az ünnepekre! Szintén helyi 
lakos, akinek négy gyermeke iskolánk tanulója, három laptopot ajánlott fel a 
pedagógusok javaslatára kiválasztott diákjainknak. A felajánló maga juttatta el 
az eszközöket a gyerekekhez és látta el hasznos tanáccsal a készülék kezelése 
kapcsán őket. 

Megható ez a gondoskodás, jószívűség, aminek szemtanúi voltunk. Nagyon 
szépen köszönjük mindkét ajándékozónak a nagylelkű felajánlásukat! 

Szécsényi Marianna intézményvezető 

 

 Karácsonyi ünnepség 
Halasiné Csúzdi Anna tanárnő vezetésével 
készült az a kedves karácsonyi műsor, 
melyet idén az ötödikesek adtak elő. 
A gyerekek ötletes jelmezekbe öltözve, 
maguk készítette, igényes díszletek 
segítségével idézték fel a Szeretet 
ünnepének hangulatát. Jó érzés volt nézni-
hallani a gyönyörű történetekről szóló 
jeleneteket, dalokat, táncjátékokat! Az 
életképek és drámajátékok kis szereplői 
lelkes előadásmódja hamar magával 
ragadta a nézőket. 
A műsort videóra rögzítették, így a szünet 
utolsó tanítási napján minden osztály 
megtekinthette azt a saját osztálytermében. 
A mutatós díszletek és jelmezek az 5. 
osztály szülői munkaközösségének a 
közreműködésével kerültek megalkotásra. 
Az előadás összeállításában és a felvétel 
elkészítésében nagy segítséget nyújtott 
Tóthné Gál Kinga tanárnő és Árva Béla 
rendszergazda. 

B&K Olvasókör 

Meglepetés a 3.a osztályban 
Tavaly decemberben meghívást kaptunk a 
Kálvária úti idősek otthonába, hogy 
karácsonyi műsorral szerepeljünk az 
otthon lakóinak. 
Sajnos nem tudtunk személyesen jelen 
lenni, de Terteli Alexa jóvoltából, 
könyvjelző színezéssel kedveskedtünk. 
Hatalmas öröm és meglepetés volt nekünk, 
amikor viszonzásként ajándékot kaptunk 
az idősotthon lakóitól. Köszönjük a 
törlőgumit, színeseket és a szaloncukrot! 
Reméljük, jövőre ismét ellátogathatunk 
hozzájuk, hogy műsorral tudjunk örömet 
szerezni a néniknek és a bácsiknak. 
Egészségben gazdag, boldog új évet 
kívánunk szeretettel! 

A 3.a osztály tanulói és tanítói 

 

ÚJÉV 
Újévkor éjfélig bulizunk, 

Éjfélkor egy nagyot 
koccintunk, 

Éjfél után lefekszünk, 
Reggel az ágyban 

felülünk. 
Kajdocsi Lilla 3.b 

 


