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Boldog Salkaházi Sára           
Egyházi Iskolaközpont 

Szepsi 

Tisztelt jelenlévők! Kedves gyerekek, szülők, nagyszülők, rokonok, 
ismerősök! 

Szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó ünnepségünkön. 

Eltelt a nyári szünidő. Elérkezett ismét szeptember elseje, amikor újra, felfrissülve 

és kipihenten nekilátunk a munkának. Tudom, sokan sajnálják, hogy ilyen gyorsan 

vége lett a szünidőnek, de higgyétek el - ez így van rendben. Eljött ismét a 

feladatok teljesítésének ideje, hogy megint egy lépéssel előrébb jussunk.  

Ma az ötödik tanévet kezdjük. Kérek mindenkit, hogy nézzünk szembe megújult 

erővel, tiszta tekintettel az előttünk álló feladatokkal. Annál is inkább, mert az 

induláskor választott iskolai címerünk jelképei is erre utalnak. Ma erről szeretnék 

beszélni, mert úgy érzem, nagyon fontosak. Szeretném, ha mindenkiben 

megerősödnének az akkor megálmodott képek. Örömömre szolgálna, ha a kivetítőn, 

a zászlónkon látható címer üzenetét mélyen a szívünkbe vésnénk. A tervezésnél 

Salkaházi Sára nevének két kezdőbetűjéből indultunk ki, melyeknek szembe 

fordításával egy szív alakját formáztuk meg. A Teremtő - szív formájában 

megálmodott végtelen szeretetének szimbólumát. A szív az apostoli feszület alatt 

helyezkedik el, mintegy óvva, védve keresztény magyarságunkat, elődeink ránk 

hagyott örökségét és hitét. A háttérben elhelyezkedő galambszárnyak a szentlélek 

kiáradásának kegyelmét és szabadságunk fontosságát mutatják.  A lángnyelvek – a 

szentlélek hét ajándékának és egyben az egyház hét szentségének szimbólumai. A 

keresztség, bérmálás, oltáriszentség, bűnbánat, betegek kenete, egyházi rend, 

házasság. A felirat pedig összegez mindent – CUM DEO PRO PATRIA ET 

INVÍCEM - magyarra fordítva – ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS EGYMÁSÉRT. 

Ha jól bele gondolunk, mi is lehetne ennél fontosabb. Isten segedelmével, egymásba 

kapaszkodva és egymást segítve hirdetni országát és élni mindennapjainkat. A 

zászlón megjelenő magyar nemzeti színeink a piros, fehér és a zöld is sokat 

mondóak. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. Ez 

tehát az alap, amire építhetünk. A mi esetünkben az eltelt négy év már bizonyíték, 

az ezer esztendő pedig garancia, hogy jó úton járunk. 



Ezeknek a gondolatoknak és szimbólumoknak tükrében kérjük ma is a Teremtőnket, 

hogy adjon erőt, bölcsességet és hitet mindnyájunknak, hogy megmaradjunk a 

helyes úton és elvégezhessük a reánk váró feladatokat.   

Kedves diákok! Az új tanévben ismét szeretettel várunk Titeket az iskolába.  

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy iskolaközpontunk lélekszáma emelkedik. 

Az óvodában idén 38 gyermek, az elemi elsőben 14 tanuló, a gimnázium első 

osztályában pedig – amire régen volt példa - 15 diák kezdi meg tanulmányait.  

Szeretettel köszöntöm körünkben tantestületünk új pedagógusait: Prokop Szilvia, 

tanársegédként lesz jelen az alsó tagozaton, Szemán Szilvia pedig történelem 

szakos tanárként kapcsolódik be a munkába. Az 1.A osztályt Bányász Ivett vezeti. 

Az 5.A osztályfőnöke Sitáš Erika lesz. Az elsős gimnáziumi osztályt pedig 

Alexandra Kurucová kolléganő irányítja. Prvý ročník gymnázia vedie kolegiňa 

Alexandra Kurucová. A másodikos gimnazista osztálynak a harmadikosokkal 

együtt Pelegrin Krisztina lesz az osztályfőnöke. 

Jó szívvel, megkülönböztetett szeretettel köszöntök minden újonnan érkező kis és 

nagy diákot, az óvodásokat, a kis elsősöket és a vidékről érkezőket. Mindenkit, aki 

idén először lépi át óvodánk, iskolánk küszöbét.   

Kívánom, hogy a 2019/2020-as tanév minden napja, jelképeink üzenetének 

jegyében teljen. Ne feledjük, hogy van mire építenünk. Boldog Salkaházi Sára, 

Jézus végtelen szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje, magyar, keresztény 

örökségünk és hitünk, valamint az egyház hét szentsége olyan alappillérünk, 

amelyek nélkül elképzelhetetlen volna az életünk. Isten áldja meg a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden diákját, tanárát, alkalmazottját, a 

szülőket és iskolabarátokat egyaránt! 

Cum deo, pro patria et invícem. Istennel a hazáért és egymásért.   

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

2019. szeptember 1-én    Mgr. Nagy István 

Szeptember 

2019. szeptember 16-án a Mobilitás hete első rendezvényén mi is részt vettünk. A 

város összes iskolájának diákjai a Fő térig futottak. 

 
Az ősz eljövetelével megérik a gesztenye. A képzőművészeti nevelés órán figurákat 

készítettünk ezekből a csodás termésekből. 

 

 
 



Sportnap az óvodában 

 

                  

 
 

 

2019. szeptember 12-én iskolaközpontunkban is átadásra került a Rákóczi 

Szövetség anyagi támogatása. A magyar iskolaválasztást ösztönző juttatást 

gyermekeink egy kis műsorral köszönték meg. 

 

Denevérek éjszakája 

2019. szeptember 18-án a Denevérek éjszakáján, a jászói barlangnál találkoztak 

a bátor kisdiákok. A legérdekesebb az volt, amikor közelről szemügyre vehettük 

ezeket a félelmetesnek tűnő, de nagyon hasznos kis emlősöket. Láthattuk, hogy nem 

is olyan veszélyesek, mint ahogy a köztudatban élnek. Időközben az is kiderült, 

hogy az igazi Drakulák MI VAGYUNK!!! 

 
 

 



Őszi természetvédelmi nap 

Az őszi természetvédelmi napon az erdőt csodáltuk meg a legkisebb diákokkal. 

Utunkon terméseket és faleveleket szedtünk, melyeknek megtanultuk a neveit is. 

Az iskolában rajzlapra ragasztottuk és kiállítást készítettünk a gyűjteményből. 

 

 

2019. szeptember 19-20-án iskolánkon természet- és egészségvédelmi napot 

tartottunk. Ellátogatott hozzánk Halász Judit volt tanítványunk, aki a 

mentőszolgálatnál szerzett tapasztalatairól számolt be diákjainknak. 

Gimnazistáink aktív bevonásával - az egyes állomáshelyeken - ügyességi és 

elméleti tudásukról is számot kellett adniuk a tanulóknak. Idén legügyesebbnek a 

7.A osztály bizonyult. 

 

 

 

 

Szeptember 18-án a 6.A osztály tanulói a mobilitás hete keretén belül részt 

vettek az „Ismerd meg a városod!” nevű vetélkedőn. A nap folyamán új 

ismeretekre tettek szert városunkról és számos feladatot oldottak meg az egyes 

állomásokon. Tanulóink sok élménnyel gazdagodtak. 

 



A német nyelv tanulása másképpen-Eine andere Weise Deutsch zu lernen 

A testvériskolai kapcsolatok elsődleges célja, hogy a résztvevők közös 

együttműködéssel olyan tartalmas programokat valósítsanak meg, amelyek révén a 

tanulók ismerete bővül, látókörük kiszélesedik, esetleg személyes kapcsolatok is 

megalapozódnak. Szeptember 20-án intézményünkben lehetőség nyílt minderre. A 

gimnázium harmadikos tanulói alkalmi idegenvezetőként kalauzolták városunkban 

a Lipcséből és Encsről hozzánk érkezett diákokat és kísérőiket. Mindezt német 

nyelven. A csoportmunka része egy feladatlap kitöltése volt a látottak és hallottak 

alapján. Az előrehozott európai nyelvek napja, a nemzetek közötti kommunikáció 

valódi példájának könyvelhető el ez a találkozó. A program keretén belül 

bemutattuk Jászót és a környék nevezetességeit valamint túráztunk a Szádelői-

völgyben. Élményekkel gazdagodva várjuk a további hasonló alkalmakat, a 

másképpen tanulást. 

 

 

Hangszersimogató a Cseperedő program jóvoltából 

"Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az 

életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, 

vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind 

meghatványozza." Kodály Zoltán 

 

 

 

" Az ősz olyan csodaszép, Megsárgul a falevél. Nem kell festék, sem ecset, 

Tarkabarkák a hegyek. " 

 

 



Európsky deň jazykov 

Nie nadarmo sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Ovládanie 

jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26. september je 

označovaný ako Európsky deň jazykov. Preto sa i v našej škole niesol v duchu 

rôznorodosti európskych kultúr. Tomuto dňu však predchádzalo stretnutie našich 

študentov gymnázia so študentmi  z Lipska a Encsu. Gymnazisti si vyskúšali rolu 

sprievodcov nášho mesta. Samozrejme v nemeckom jazyku.  Ostatní žiaci všetkých 

ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami 

pripravenými vo všetkých jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, 

nemeckom, maďarskom i slovenskom. Všetky hodiny jazykov boli spestrené 

kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či rébusmi. 

 
 

2019. szeptember 26-án alsósaink a Zagyva banda előadását tekintették meg a 

KCÚBAR közösségi termében. Ismerkedtek hangszerekkel, népzenével, a közös 

énekléssel pedig még élvezetesebb lett a műsor. 

 

Össz-szülői értekezlet 

2019. szeptember 26-án tartotta az új iskolaév össz-szülői értekezletét a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont mellett működő Szülői szövetség. 

Beszámolók hangzottak el az elmúlt és az új iskolaév kihívásairól, valamint az új 

iskola ígéretes építkezéséről. 

Az értekezlet kezdetén az iskola lelki igazgatója a megjelenteket köszöntve a Szent 

Lukács szerinti evangéliumi részletet idézte /Lk 4, 16-22/. 

16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a 

zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. 17Izajás próféta könyvét adták neki oda. 

Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 18„Az Úr Lelke 

van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, 

hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon 

bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 

20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem 

rá szegeződött. 21S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént 

hallottatok.” 22Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, 

amelyek ajkáról fakadtak. 

Az evangéliumi részlet - mondta - nagyrészt arról szól, hogy hogyan tanított Jézus 

a názáreti zsinagógában. De ha a felolvasott rész első sorait megfigyeljük, ott arról 

is megtudunk valamit, hogy milyen volt Jézus, mint tanuló. Azt hallottuk: 

„Amikor Názáretben élt ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a 

zsinagógába és felolvasásra jelentkezett” (Lk 4,16). Ebből pedig legalább két dolog 

következik, az egyik, hogy Jézus gyerekkorában, fiatalkorában vallásos nevelést 

kapott, szokása lett, hogy szombatonként elmenjen a zsinagógába. A második, amit 

megtudunk, hogy megtanult: írni, olvasni, sőt a vallás dolgában olyan 

ismeretekkel rendelkezett, hogy emberi szempontból is bátran kiállhatott a közösség 

elé. 

 



Tanuljuk meg Jézustól, hogy az emberi ismeretek és jó szokások elsajátítása nem 

öncélú, hanem arra való, hogy fel tudjuk ismerni és ki tudjuk fejezni a legnagyobb 

igazságot: egyéni és közösségi életünk értékeit, az isten- és emberszeretet útját. Ha 

ezen járunk, bizalommal hagyatkozhatunk az isteni gondviselésre, aki nem hagy el 

minket, elkísér bennünket is történelmünk útján. 

Iskolaközpontunk keresztény munkatársakat keres és vár. Jelentkezzünk szent 

szolgálatra: imádkozhatunk, gyermekeket korrepetálhatunk, diákokat kísérhetünk 

az iskolába és a templomba, vállalhatunk délutáni, vagy esti felügyeletet, amíg a 

szülők munkában vannak. Sokféleképpen segíthetjük összetartozásunkat. Nem új 

klubtagok beszervezéséről van szó. Nekünk XVI. Benedek pápa „vonalát” érdemes 

követni, aki világosan kifejtette, hogy az „egyház növekedése vonzás révén 

gyarapodik”, nem pedig prozelitizmus, erőszakos, túlbuzgós rábeszélés által.               

Kérjük az alkotó, a kreativitás, az éltető és elevenítő Lelket, hogy segítse 

kibontakoztatni képességeinket, álljon mellettünk személyes fejlődésünkben és 

kísérje közösségünk és népünk lelki, szellemi és gazdasági gyarapodását. 

 

 

Őszi bogyók a Jó Isten kezében 

 

Harmadikosaink kezei alatt sürgött a munka. Földünket, amit a Jó Isten tart a 

kezében, bogyókkal díszítették. Mérnöki pontossággal készült szarvasunk őrzi azt. 

 



 

2019. szeptember 30-án, a Magyar népmese napján, óvodánkban is sok szép 

népmese talált hallgató fülecskére. 

 

Kutatók éjszakája 

2019. szeptember 27-én, az elsős és másodikos gimnazistáknak alkalmunk volt 

részt venni a kutatók éjszakáján Kassán, az Atrium Optimában. Szlovákia 

egyetemistái nagyon sok különlegességet mutattak be nekünk. A nap folyamán 

különböző tudomány-népszerűsítő programokat láthattunk, mint például a 

hőkamerák használata és tesztelése, robotika, játék a matematikában, gyors logikai 

feladatok, 3D-ben nyomtatás, jogismeretszerzés és különféle kvízek. Nagyon 

népszerű és sokszínű rendezvény volt, sok új dolgot láthattunk és tanulhattunk. 

 

 

 

 



Október 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Érdekes, új játékot kaptunk ma. Bee-Bot a neve, vagyis Méhecske Robot. 

Matematikai gondolkodásunkat fejleszthetjük vele, gyakorolhatjuk a programozást. 

Már most nagyon szeretjük, mert úgy jár-kel a játéktáblán, ahogy mi akarjuk. 

 

 

Napocskák - Ebben a komor őszi időben a mi "Napocskáink kivirítottak ", sok kis 

ügyes kezecske csalogatta elő a napsugarakat. 

 

20. Honismereti Mozgó Egyetem 

Autóbusszal indultunk a szepsi  benzinkútról a “Honismereti Mozgó Egyetemre”. 

Megtekinthettük a Szlovák Paradicsomot,Thököly Imre sírhelyét a Görgei Artúr 

rezidenciát és még sok mást. Köteles László, a kirándulás főszervezője érdekes 

dolgokat mondott az egyes helyekről. 

 
 

A Štefan Moyses Gimnázium Szepsiben 2019.10.4-én megrendezte a 

HROCH nevű matematikaversenyt. Iskolánkat egy négytagú csapat képviselte, 

akik szlovák tanítási nyelvű alapiskolák legjobb matematikusaival mérhették össze 

a tudásukat. A Pexeso nevű csapatunk tagjai Kovács Norman Gábor 8.A, Oceák 

Dániel 8.A, Gulya Szilveszter 9.A és Viszlay Eszter 9.A méltón helyt álltak a 

versenyen. Megszerezték a 3. helyet, amely a logikus gondolkodás, az összhang és 

a csapatszellem eredménye. 

 



Nemzeti gyásznap - az aradi vértanúkra emlékeztünk 

 

2019. október 6-án Szepsiben a szentmisét a Szózat éneklésével kezdtük. Fejet 

hajtottunk és szívet emeltünk az aradi tizenhárom emlékére. Köztudott, hogy alig 

két hónappal a világosi fegyverletétel után, 1849. október 6-án, Aradon kivégezték 

a szabadságharc tizenhárom katonai vezetőjét. Amíg helyre nem állt az 

alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság 

mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 

Magyarországon 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították. 

 

Papi rekollekció - érsek-főpásztori látogatás Szepsiben 

2019. október 10-én a nagykaposi és a szepsi esperesi körzet papsága Mons. 

Bernard Bober, érsek-főpásztor vezetésével Szepsiben tartotta havi papi lelki 

napját, ami szentmisével kezdődött. Az oltárszolgálatot az egyházi iskola 

bérmálkozásra készülő diákjai végezték. A szentmise elején az érsekfőpásztor 

megáldotta a három szent kassai vértanú emléktábláját, Lukács János és fia, Zoltán 

míves munkáját. Az emléktáblán a három szent vértanú bronzba öntött 

arcmásolata látható, amelyet a koponyák kopírozása tett lehetővé. Az 

arcplasztikából eddig négy példány készült. Az első a kassabélai Scitovszky János 

emléktáblán látható, a másodikat Erdő Péter bíboros, a harmadikat Bernard Bober, 

érsek-metropolita kapta, a negyedik a Szepsi plébániatemplomban nyert 

elhelyezést. 

 
 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért… 

 



Óvodásaink is csatlakoztak az imalánchoz 

 

 

Alsó tagozatos diákjaink a csípős ősz ellenére is aktívan alkotnak 

 

 
 



„Amikor még kicsi voltál, Ők voltak már a nagyok. 

Tanítgattak, így teltek el egymás után hónapok. 

Most már rád vár a feladat, nyisd hát meg a szívedet! 

Jusson nekik gondoskodás, melegítő szeretet. 

 

A bölcs ember tudatában van annak, hogy legértékesebb kincse az egészség. 

/Hippokratész/ Az egészséges táplálkozásra, életvitelre hívtuk fel tanulóink 

figyelmét. Marcela néni és Anett néni segítségével finom, ízletes harapnivalókat 

készítettünk, amit köszönünk szépen. 

 

Mindennapi kenyeredet gyúrom össze, látod? 

Úgy, ahogy a jó Istenke egykor a világot! 

Szeretetem, ügyességem ott lesz a kenyérben, 

nem is hinnéd, mi lakozik, két kis pék tenyérben.” 

 



"Határtalanul", Kolping-Salka baráti találkozó 

 

 

 

Bíborpiros szép rózsa-megyei döntő 

2019.10.20-án került sor a  XII. Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő kerületi 

fordulójára. Iskolánkból Balta Rita, Kovács Réka III.A és Nagy Gabriella 1.G 

osztályos tanulók élénkítették a versenyt csengő hangjukkal.   Az országos 

fordulón Nagy Gabriella képviseli iskolánkat.  

 

 

´56 - iskolai megemlékezés 

„Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nemcsak 

mértéke a másiknak, de emelője is (…)” Pilinszky gondolataival kezdtük ünnepi 

műsorunkat, amely emlékeztet minket arra, hogy lelkünknek milyen fontos a 

hétköznapok rutinjait megszakítva, egy-egy nemzetünk számára kiemelkedő 

eseményt ünneppé varázsolni. Ezért mi is 2019. október 23-án egy kicsit 

megálltunk és ünnepi műsorunkkal megtiszteltük az 1956-os forradalom neves és 

névtelen hőseit. 

 



Látogatás a kassai bíróságon 

2019. október 24-én az Európai Bíróságok Napján a kassai Járási Bíróságra 

látogattak iskolánk felső tagozatos diákjai. A VIII.A és a IX.A osztály tanulói 

betekintést nyerhettek az igazságszolgáltatás mindennapjaiba. Megnézhették a 

tárgyalótermeket és beszélgethettek a bírókkal is. 

 

 
 
Ügyességi összetett járási verseny 

2019. október 24 és 25-én az ügyességi többpróba téli fordulóján vettek részt alsó 

és felső tagozatos diákjaink, a ČSA utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskola 

tornatermében. Minden versenyző helyből távolugrott, dobott, rúdra mászott és 

futott. Érmeseink a következők:  

2. hely:  Balázs Rita (7. A),   Bartaloš Boženka (6.A)  

3. hely:  Horváth Attila (6. A),   Grulyo Miguel (8.A) 

 

Töklámpást készítettünk 

Készül a, készül a töklámpa. Aprócska gyermekkéz formálja. Belsejét kanállal 

kaparja. Piruló tökmag a jutalma. 

 

25.10. 2019 – Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry 

Pri spomienke na narodenie Ľudovíta Štúra zo dňa 28. októbra, sme na našej škole 

uskutočnili Deň slovenského jazyka a slovenskej kultúry. Tento deň bol určený k 

tomu, aby sme si priblížili nielen slovenskú kultúru ale aj pripomenuli vznik 

slovenského jazyka. V tento deň na našej škole nechýbali slovenské pesničky a 

tance, v podaní žiakov piateho a šiesteho ročníka , či rôzne básničky a zaujímavosti 

o slovenčine.  Okrem iného všetci žiaci sa počas celého týždňa mali možnosť 

zúčastniť sa školského kola postupovej súťaže a napísať rozprávku, úvahu či báseň 

na tému Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu.  Do súťaže sa 

zapojili žiaci zo ZŠ ale aj z Gymnázia, ktorí ukázali nielen svoju kreativitu, ale aj 

vzťah k rodnému kraju. Výber najlepšej práce bol veľmi náročný, a preto sme 

udelili aj špeciálne ceny.Špeciálnu cenu získali : Zsófia Pápai (VII.A) Boglárka 

Viszlay (VII.A) Kevin Bojszko (V.A) Hlavnú cenu získali : Vanesa Magyarová 

(1.G) Áron Sitáš (V.A) Výhercom srdečne blahoželáme a držíme prsty v 

celoslovenskom kole! 



 

Budapesti barátaink látogatása 

 

2019. október 24-én két újságíró, Szerdahelyi Csongor és Rochlitz Bernadett 

háromnapos baráti látogatásra érkezett hozzánk Budapestről, hogy felelevenítve a 

hajdani közös emlékeket, újabb álmokról és tervekről beszélgessenek velünk. 

Belá Tamás, kassai káplán atya látogatása 

 

 

2019. október 28-án a hittanóra keretében Sára nővér meghívására kétórás lelki 

találkozót tartott a gimnazistáknak Tamás atya, aki a kassai Szent Erzsébet 

Plébánia káplánja. Elsődleges feladta, küldetése a papi szolgálat. 

"Ki a betyár? Ki a szent? 

Magyarhonban ki a szent? 

Ha a mérték tönkrement, 

senki, semmi meg nem ment."   

(Bakonyi látomás) 



Reformáció, halottak napja - megemlékezés és igeliturgia a református 
templomban 

2019. október 28-án, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete 
és növendékei október utolsó hétvégéjének elején, ami az őszi szünet kezdete, 
ökumenikus istentiszteleten vettek részt a szepsi református templomban, hogy a 
hét eseményeit méltóképpen tudják megünnepelni. 

 

 

 

"Vége van a nyárnak,/hűvös szelek járnak,/nagy bánata van a/ 
cinegemadárnak."...de, hogy a mi cinegemadaraink mégse legyenek bánatosak, 

készítettünk számukra etetőket... 
 

 

Lelki találkozó – szív- és értelemtágítás 

2019. október 29-én, Kassán, az érsekség iskolaügyi osztálya a katolikus iskolák 

pedagógusainak lelki napot szervezett, ami szentmisével kezdődött a Szent Gorazd 

plébániatemplomban. A koncelebrált szentmise főcelebránsa Mons. Dr. Marek 

Forgáč, segédpüspök volt, aki homíliájában a napi evangélium kapcsán a 

mustármagról és a kovászról szóló példabeszéd alapján a férfi-, és a női tanár 

különleges küldetéséről elmélkedett. A szentmise után a jelenlevők két előadást 

hallgathattak meg. Az elsőt, Dr. František Trstenský-től, a szepesi papnevelő 

intézet tanárától, a katolikus pedagógus önazonosságáról, felelősségéről, 

küldetéséről és a róla vallott jogos elvárásokról. A második előadást Don Jozef 

Luscoň, szalézi szerzetes-pap tartotta az értékrend életértékéről. 



Jó volt együtt látni, imádkozni és megszentelődni a közel 400 elkötelezett 

pedagógust, akik jelenlétükkel is bizonyították, hogy készek továbbadni és 

felvállalni a magvetés fáradságát, a társadalom és benne közösségeink evangéliumi 

kovászosítását. 

 

 

November 

Megemlékezés 1956. november 4-ről - A Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont gimnazista diákjai a hittanóra keretében emlékeztek meg az 

ötvenhatos események szomorú következményeiről: a halálos ítéletek, a 

bebörtönzés, az eltiltások, a kivándorlás és a kivándoroltatás keserűségeiről. A 

halál teszi lehetővé, hogy az élet élő maradjon – fogalmazott a minap Ferenc pápa. 

„Az a kultúra, amely megfeledkezik a halálról, belülről kezd meghalni. Aki 

megfeledkezik a halálról, már halni kezd”. Ahogy a szavak a csendből születnek és 

ott végződnek, miközben lehetővé teszik számunkra üzenetük megértését, ugyanaz 

történik magával az élettel és a halállal is. Lehet, hogy ez paradoxként hangzik, de 

a halál teszi lehetővé számunkra, hogy az élet élő maradjon. A vég teszi lehetővé, 

hogy megírjunk egy történetet, megfessünk egy képet, pont kerüljön a mondat 

végére, letegyük az ecsetet. 

 



Márton-napi népszokások az óvodában 

 

 

A XXI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon iskolánk diákjait is 

díjazták 

A megnyitó keretében átvették elismerésüket a Hétköznapi hősök pályázat során 

díjazott szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, akik Remák 

Béla életét és tevékenységét mutatták be kisfilmjükben. A pályázat célja az volt, 

hogy a diákok - Nyíri Benedek, Dobos Kristóf, Nagy András - feltérképezzék 

lakóhelyük történelmét, a saját közösségükért felelősséget érző, annak érdekeit szem 

előtt tartó és ilyen szellemben cselekvő személyek tetteit feldolgozzák és közkinccsé 

tegyék. 

Színházi előadás a Tháliában  

Az ötvenéves kassai Thália jubileumi évadjának első bérletes előadását, a Kaland 

című Márai-drámát tekintettük meg 2019. november 8-án. 

 

 

Katolikus Iskolák Országos Találkozója Ipolyságon 

2019. november 12-13-án ezúttal Ipolyság adott otthont a Patrona Nostra Kht. 

szervezésében megvalósuló KATOLIKUS ISKOLAVEZETŐK ORSZÁGOS 

KONFERENCIÁJÁNAK ÉS A MÓDSZERTANI NAPOK 

RENDEZVÉNYEINEK. 

 



2. helyezés teremfociban 

 
Gimnazista diákjaink 2019. november 14-én, az előkelő második helyen végeztek, a 
Kassa-vidéki járás teremlabdarúgó bajnokságán. 
 
LEGO-Matek  

2019. november 13-15-én az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola vendégei voltunk. Egy újfajta matematikai módszert tanulmányoztunk, 

mely a Legókockák segítségével próbálja megfoghatóbbá tenni ezt a nem könnyű 

tantárgyat. A logikus gondolkodás fejlesztését segíti továbbá a Legórobotok építése, 

programozása, működtetése. Jó hír, hogy iskolánkon már játszhatunk a 

Robotméhecskével, és nemsokára megérkeznek a Legókészletek, melyeket a 

matematika órákon- minden bizonnyal- nagy örömmel fogunk használni.  

 

Diáknap  

 2019. november 18-án diákönkormányzatunk szervezésében rendhagyó tanítási 

órákon vehettek részt felső tagozatos és gimnazista diákjaink. Diáknap apropójából 

a 2.G és 3.G osztály tanári köntösbe bújt és az első négy tanítási órán megfelelő 

komolysággal oktatta diáktársait. Ez után jöhetett a szórakozás: sport, filmnézés, 

LAN-parti, fingerboardozás. Diáknapi rendezvényünk csúcspontjaként 

szombaton, 2019. november 23- án iskolánk diákönkormányzata diákbált 

szervezett.  

 

 

 

 



Lelki hétvége  

2019. november 21-23-ig iskolaközpotunk alkalmazottai lelki gyakorlaton vettek 

részt Dombrádon. Az együtt töltött idő mindenkit megerősített hitében. Köszönjük 

Bákonyi János atya vezetését, tanácsait és áldását. 

 

 

Óvodás rajzverseny 

 

 



Megemlékezés és koszorúzás Stószon - 2019. november 28-án Fábry Zoltánra 
emlékeztünk. Világszemlélete, üzenete ma is aktuális! 

 

Isten áldja a dolgos kezeket! 

 

Karácsonyváró családi nap 

Iskolabuszunk megáldása 

 

2019. november 30-án ismét együtt volt iskolaközpontunk apraja-nagyja. Családi 

napunk keretében a sok foglalkozás mellett sor került iskolabuszunk átadására és 

megszentelésére is. 

 



December 

Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyománnyá vált, hogy a karácsonyt 

megelőző időszakban, ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak otthonainkat, de 

tereinket is. Lehet, hogy egyeseknek ez csak dekoratív elem, de nekünk, katolikus 

keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki előkészületünk fokozását segíti elő. 

Az liturgikus szertartásban áhítattal kértük Isten áldását igyekezetünkre és jó 

feltételeinkre, hogy ádvent napjaiban növekedjünk a hitben, a reményben, az 

örömben és a szeretetben. Az áldó liturgiát az adventi szentidő üzenetének énekbe 

foglalásával egészítette ki a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

énekcsoportja. 

 

Adventi gyertyagyújtás a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban 

„Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, (...) hogy tanítson meg útjaira, és így 

ösvényein járhassunk.” (Iz 2,1-5) 

 

 



 

 
 
 
 
 

PRO EDUCO- Hova tovább? Milyen foglalkozást válasszak? Milyen egyetemre 

menjek? Hol, mit kínálnak? Ezekre és hasonló kérdésekre kaphattak választ 

gimnazista diákjaink a Kassán megrendezett PRO EDUCO 13. nemzetközi 

oktatási börzén. 

 

Mikulás 

 



 

 

Nemcsak a koszorúk fényesebbek, de a szívek is. Az adventi idő lehetőséget ad a 

jótékonykodásra is. Elsősorban az emberi gesztus a fontos, az, ami a dolgok mögött 

van: gondolunk másokra, segíteni akarunk, embernek, felebarátnak tekintjük a 

másikat, nincs elfelejtve. Ezzel teljesítjük Szent Pál apostol figyelmeztetését: 

„Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten 

dicsőségére.” (Róm 15,7) „…semmi rosszat ne tegyetek, hanem a jót tegyétek…” 

(vö. 2Kor 13,7) 

Angol és német nyelvi olimpiász     

 

Ebben az évben is megrendezésre került az angol- és a német nyelvi olimpiász 

iskolai fordulója.  Az írásbeli részben a diákok nyelvtani feladatokat, valamint 

szövegértéssel és szókészlettel kapcsolatos kérdéseket oldottak meg. A verseny 

szóbeli részében a tanulóknak egy történetet kellett összeállítaniuk a megadott 

képekből, majd párbeszédet alkottak a feleltető tanárokkal.  

A kategória győztesei az angol  olimpiászon: 

1A kategória:  Czompoly Csenge, 7.A 

1B kategória:  Viszlay  Eszter, 9.A 

2A kategória:  Balázs Viktória, 1.G 

2B kategória:  Nyíri Benedek, 3.G 

A német verseny helyezettje: 

1A kategória :  Szafko Bianca, 5.A 



Mikulás napi fejtörők   
Tíz feladat, tíz megoldás. Keresd meg a megfejtést! Ehhez persze meg kell oldani a 

feladatokat. A válaszok nincsenek elrejtve, s ez megkönnyíti a dolgot, ugyanakkor 

érdekes helyzet adódhat, ha netán a megoldásban gubancok keletkeznek. Ha a 

fejtörők valamelyike nehéznek is tűnik, akkor se add fel, mert nagy élmény rájönni 

a megoldásra. 

 
 

Pitagoras iskolai forduló - 2019. december 10-én írták alsó tagozatosaink a 

Pitagorasz matematika verseny iskolai fordulóját. 

Sikeres megfejtők: Balta Rita 3.A és Rudy Dávid 4.A osztályos tanulók. 

 

Agyagozás  

2019. december 11-én rendhagyó rajzórára került sor a 7. és a 8. osztályokban. A 

foglalkozást a Petőfi Programos Tasnádi Szandra tartotta. A kezek alatt edények, 

gyertyatartók, csészék keltek életre. 

 

Ypsilon – slovina je hra - Dňa 12. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž zo 

slovenského jazyka s názvom Ypsilon – slovina je hra, do ktorej prihlásilo 13 

dobrovoľníkov z 3. – 9. ročníka ZŠ. 

 



Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón 

 

 

2019. december 13-án, immár 207. alkalommal tartottak fatimai engesztelő 

imatalálkozót Bodollón. Most is sokan érkeztek a határ mindkét oldaláról. 

Köszönjük, hogy a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „15 millió 

búzaszem” jótékonysági akciója folytán a lisztadományból ismét juttatott 

esperességünknek is. A kedvezményezettek nevében köszönöm, köszönjük, hogy 

ránk esett a választás. Intézményeink léte, élni akarásunk - kellő garancia arra, 

hogy a kapott adomány nem volt hiábavaló.  Iskolánk – a Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpont - diákjai és tantestületének tagjai az ádventi záró szentmise 

végén egy-egy, a kapott lisztből sült megáldott kenyeret visznek majd haza a 

családi asztalra, hogy szenteste megszegve és szétosztva azt, még inkább egyek 

legyünk hitben, reményben, örömben és szeretetben – határon innen és határon 

túl. 

Karácsonyi fellépés a főtéren  

 

Fellobbant a 3. gyertya lángja  

Ahogyan nincs zene annak befogadására alkalmas fül nélkül, éppúgy nincs 

kegyelem hit nélkül sem, amely azt befogadja. Az eső sem fakaszt sarjat, hacsak a 

föld előbb be nem issza. A hit által vagyunk érzékenyek a kegyelemre, mert a hit az 

alapja mindennek, amit reménnyel továbbfejlesztünk. Semmiféle teremtmény nem 

képes átölelni Istenből mindazt, ami megismerhető belőle. Az egyház hite olyan 

tágas, mint egy panoráma-felvétel, ami messze meghaladja az egyén szerény 

objektívét. Mindenki, aki az egyház hitével egyesül, magáévá teszi az apostolok, a 

vértanúk, az egyházdoktorok hitét, mindazokét, akik életutunkon megelőztek 

minket. Elődeink: szüleink, nagyszüleink nem vitték magukkal a hitüket a 

mennybe, ahol már nincs is szükségük rá. Itt hagyták nekünk. Ebből élünk, ennek 

alapján remélünk és örvendünk, hogy életünk nem hiábavalóság, de értelmesen 

értékes, értékesen értelmes. 



 

 

 

 

 

Karácsonyi  ünnepi műsor 

2019. december 16-án este a művelődési központ nagytermében a Boldog Salkaházi 

Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei és tantestülete jóvoltából ismét lehetőség 

adódott szívvel szemlélni az egykori bibliai eseményeket. Akik ott voltak 

tanúsítják, hogy szívük megtelt örömmel, ami elvihető oda, ahol szomorúság van. 

Reménnyel, ami megosztható azzal, aki elvesztette azt. Szeretettel, ami 

továbbadható annak, aki nélkülözi azt. A gyufaárus kisleány élő tükröt tartott a 

nézők elé, hogy próbáljanak azonosulni azokkal a személyekkel, akiket 

megszemélyesítve látnak: a világ emberivel, akiknek minden mindegy, és Máriával, 

aki Fiát jászolba helyezte, mert nem jutott nekik hely a szálláson, és jegyesével, 

Szent Józseffel, aki hiába kopogtatott, ajtóról ajtóra járva. Próbálják rászegezni 

tekintetüket a gyermek Jézusra, hogy övék legyen a csendben, az éjben fakadt 

mosolya, amely szétoszlatja a közömbösséget és örömre nyitja azok szívét, akik 

vágyják Isten szeretetét. Köszönet és hála a növendékeknek és felkészítőiknek, hogy 

megvalósították Assisi Szent Ferenc egyik legszebb életüzenetét, aki azt mondta 

társainak: „Hirdessétek az evangéliumot, ha kell szavakkal is”, de ez ne 

kenetteljes győzködés legyen, hanem tanúságtevő magatartásforma. 

 

 



 

 
 

Isten - ahogyan a Teremtés könyvében olvassuk - a földből teremtette az embert. 

Azt is mondhatnánk: földdé teremtett minket. Föld vagyunk. De Isten beleszeretett 

földünkbe… Ez Jézus szeretetének tanúságtétele… a szegénység, az alázat által 

lett láthatóvá Isten nagysága. Ezt láttuk, hallottuk ki a kerekded karácsonyi 

műsorból, amit a szentírás így fogalmaz: a hit cselekedet nélkül – halott. 

 

Ünnepélyes, iskolai, adventi záró szentmise 

Szepsiben 2019. december 20-án ünnepélyes záró szentmisére gyűlt össze a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diáksága. A szentmise előtt 

az esperesi körzet papsága kiszolgáltatta a bűnbánat szentségét, hogy a 

megjelentek tiszta szívvel ünnepelhessék karácsony szent ünnepét. 

„Kicsi fehér templomotokba 

Most minden erők tömörülnek. 

Kicsi fehér templom-padokba 

A holtak is mellétek ülnek. 

A nagyapáink, nagyanyáink, 

Szemükbe biztatás vagy vád: 

Ne hagyjátok a templomot, 

A templomot s az iskolát!” 
 

A legnagyobb ajándék, amit tovább tudunk adni gyerekeinknek – Jézus. 

 



Január 

2020. január 8-án, az első tanítási napon, már hagyományszerűen megáldásra 

kerültek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény helységei, annak diákjai, 

növendékei, tantestületi tagjai és dolgozói. 

 

A Jézuska meghozta a Legó készleteket, így elindulhat végre a Legómatek. 

 

Egyházi iskolák ismételt, közös megemlékezése a gyökerekről 

Poprádon, 2020. január 14-én, sítanfolyam keretében három iskola: a Kolping 

Katolikus Iskola Budapestről, az encsi Váci Mihály Gimnázium és a szepsi Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tanárai – Nagy István, igazgató 

kezdeményezésére - közös megemlékezést tartottak a lelki és szellemi gyökerekről. 

Az eucharisztika ünneplése a Himnusz eléneklésével kezdődött. A szentmise az 

ősszel Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

való készülés jegyében történt. Imáikban az egybegyűltek a Tátra hófedte 

magaslata kapcsán ismét egy másfajta látás szükségességét is kérték. 

 

 



Sí- és hódeszka tanfolyam – 2020 

2020. január 12-17. között iskolánk apraja-nagyja, valamint a testvériskoláink 

tanulói - Budapesti Kolping Katolikus Iskola, Encsi Váci Mihály Gimnázium - 

közös sítáborban vettek részt a Magas-Tátrában. Az egész heti szikrázó napsütés 

és a kiváló hangulat még szebbé varázsolta az együtt töltött napokat. Örülünk, 

hogy a tanulás mellett volt lehetőség a lelki feltöltődésre is. 

 

 
 

Mennyei Atyánk, 

Te még mielőtt megfogantattunk volna, 

már kiválasztottál és meghívtál bennünket 

és gyermekeinket a lét teljességére! 

OVI - madáretető készítés 

 

 

Vászonra fel! 



Hogy mi a festészet? - ne kérdezd, nem tudom, csak ÉRZEM és ALKOTOM... 
 

 
 

Farsangra készülve – Mókázás a hóban 

Farsangra készülve színes álarcokat készítettünk. A kisebbek az oviban, a 

nagyobbak Jutka néni segítségével a könyvtárban készítettek szebbnél szebb 

maszkokat. 

 

 

Mobilszem – ÖRDÖGSZIKLA 

Elkezdődött az "Ördögszikla" című kisfilm forgatása, amely a Mobilszem 

elnevezésű nemzetközi versenyre készül. A nagysikerű "Torna kincse" alkotás 

után most szintén egy környékbeli legendát dolgozunk fel. Az alkotócsapat tagjai 

Nagy Imre mentorálásával, Gacsay Bence Barnabás, Kuzma Ádám és Nagy 

Gabriella. A maszkot Groško Németh Katalin készítette. 

 

 
 



Február  

Mackónap az óvodában - Hagyományosan Gyertyaszentelő Boldogasszony 

ünnepe, azaz február 2-a "medvenap". Ez alkalomból a Méhecske csoportban, 

pénteken medvenapot tartottunk. Megismerkedtünk a hagyománnyal, mely szerint 

ha a medve február 2-án kibújva a barlangjából meglátja az árnyékát, azaz süt a 

nap, akkor sürgősen visszabújik, úgy gondolván, hogy még soká tart a tél. 

Azonban, ha borult az ég, akkor hamarosan megérkezik a tavasz. A gyerekek 

pénteken elhozhatták a kedvenc plüss mackóikat, melyekből kiállítást rendeztünk. 

 

 

 

 

Ypsilon - slovina je hra  
 
V decembri sme sa zapojili do súťaže Ypsilon – slovina je hra, ktorá je určená pre 

žiakov ZŠ. Jej hlavným cieľom bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a 

literatúru, a to zábavnou formou. 12.12.2019 sa trinásti žiaci našej základnej školy 

tejto súťaže zúčastnili. Aj napriek tomu, že súťaž je určená pre slovenské školy, 

naši žiaci testy úspešne zvládli.:  

Mathias Magyar  78%,  Kovács Réka    91%,  

Balta Rita          92%,  Bojzsko Kevin    76%,  Fazekas Zita   83%, 

Sitáš Áron          82%,  Tomáš Haraszti  86%,  Rudy Márk     85%, 

Czompoly Zétény 83%,  Jana Faková         86%,  Magyar Dávid  91%, 

Oceák István         94%,  Michaela Boková  87%, 

 



Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Szavalóverseny iskolai fordulója 

A napokban zajlott intézményünkben a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Szavalóverseny iskolai fordulója. Sok bátor tanuló állt ki a nagyközönség elé 
szavalatokkal, prózával. Mindenki ügyesen szerepelt. A továbbjutóknak szívből 
gratulálunk! 
1. kategória vers:     1. Pelegrin Noémi és Drága Wanda 

    2. Tóth Kozma Sofia és Schwartz László 
    3. Mohňanský Lilla, Pálos Kitty, Kovács Réka 

1. kategória próza:    1. Gergely Léna, 2. Dobos Anna 
Különdíjasok:   Beke Emma, Lacko Lexie, Bystrý Bianka 
2.kategória vers:,  1.helyezett - Kovács Lili, 2.helyezett - Fazekas Zita, 

Pálos Erik 
2.kategória próza:,  1.helyezett - Balázs Lilien, Groško Robert 

   2.helyezett - Demeter Dóra, Rudy Márk 
    3.helyezett - Bráz Zoé 

3.kategória vers:,  1.helyezett - Czompoly Csenge, Viszlay Eszter 
3.helyezett - Viszlay Boglárka, Pásztor Anna 

3.kategória próza:  2.helyezett - Pápai Zsófia, Kočiš Martina 

 

 

Próbabál 2020 

2020. február 8-án került sor 8. és 9-es diákjaink első báljára. Ez a hagyományos 
iskolai rendezvény ünnep volt mindannyiunk számára. Újra megdobogtatta nem 
csupán a diákok, de a szülők, nagyszülők, tanárok, a barátok szívét. Boldogok 
lehetünk, amíg ilyen nagy számban, közösen tudunk ünnepelni. 

 

 



Szép Magyar Beszéd - járási forduló 

2020. február 10-én zajlott a Szép Magyar Beszéd járási fordulója. A versenynek a 

szepsi Tücsök szabadidőközpont adott helyett. Iskolánkat kategóriánként 2 tanuló 

képviselte. Az 1.kategóriában Kovács Lili (3.A) és Groško Robert 

(3.A)versenyeztek, míg a 2.kategóriában Czompoly Csenge (7.A) és Viszlay Eszter 

(9.A) mérték össze tudásukat a mezőny többi versenyzőjével. A kerületi fordulón 

Viszlay Eszter képviseli majd intézményünket, aki 2. helyezést ért el. 

 

Rendhagyó fizika óra- meteorológiai államás készítése 

 

"Ördögszikla" - készülőben a versenyfilm 

Az "Ördögszikla" legendáját az időskorú Ádám bácsi és Gabi néni mesélik el a 

filmben. Állítólag velük történt meg az eset, amikor még fiatalok voltak. A 

forgatáshoz az ördögmaszk elkészítése mellett ezt a két fiatalt is meg kellett 

öregíteni. Tehát egy kicsit az időben is utazhatunk a mozi alatt.  

 

"Törd a fejed!"- 

Érdekes feleletválasztós versenyen vetélkedtek iskolánk 5.,7. és 8. osztályos tanulói. 

A verseny célja a  tehetséggondozás, a matematikai logika és az önálló 

feladatmegoldó képesség fejlesztése. Precíz műveletfogalom és fejlett számolási 

készség szükségeltetik hozzá. Elsődleges szempont, hogy minden versenyző 

biztosan és gyorsan bánjon a matematikai műveletekkel. Fontos a jó következtetési  

képesség, találékonyság, éles logika. A feladatok utasításának cseles 

megfogalmazása felér egy szövegértési gyakorlattal! 

Sikeres megoldók:   

1.hely: Sitáš Áron V.A , Pápai Zsófia VII.A,  Oceák Dániel VIII.A 

2.hely: Oceák István VII.A , Pásztor Anna VIII.A 

3.hely: Viszlay Boglárka VII.A, Kovács Norman Gábor VIII.A 

4.hely: Czompoly Csenge VII. A , Kočišová Martina VIII. A 



5.hely: Piroh Roland VII. A    

 

A jövő technikusai  

 

Így dolgozunk mi ! 

Az elektromos áramnak nagy jelentősége van a mindennapi életben. Két 1. hely 
járási kosárlabdában - 2020. február 19-én került sor a Kassa-vidéki középiskolák 
járási kosárlabda versenyére. A lányok és fiúk csoportját is megnyertük. 
Magabiztos, ötletes játékkal védtük meg újra címünket. 

 
 

Évszázadok öröksége - történelmi vetélkedő 

 
Iskolánk gimnazista tanulói február 10-én részt vettek a magyar Oktatási Hivatal 

által meghirdetett Évszázadok öröksége című történelmi vetélkedő 1. fordulóján. A 

3 fős csapat tagjainak a magyar szabadságharc témájában kellett összemérni 

tudását a több országban is meghirdetett verseny résztvevőivel. Intézményünk 

diákjai - Nagy Dániel, Ragán Adrián és Dobos Kristóf - sikeresen továbbjutottak a 

2. fordulóba. Felkészítő tanáruk Szemán Szilvia. 



Óvodás maszkabál 

Télzavaró farsangi ünnepséget, maszkabált tartottunk az oviban. A gyermekek 

kedves jelmezekben szórakoztattak és szórakoztak. 

 

 
 

 

 

Iskolás farsangi mulatság 

 

 

 

 
 



 

V. Salkaházi Bál 

„…kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni 

fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.” 

(Joel 3,1) 

 

 

2020. február 22-én tartotta a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

a szülők bálját. Nyitányként a nagyidai Ilosvai néptáncegyüttes produkciójában 

gyönyörködhettek a tisztelt bálozók, majd Gábor Bertalan esperes-plébános, 

iskolalelkész köszöntötték az egybegyűlteket. 

A bálozók kellemesen szórakoztak. Feszültségoldó kikapcsolódásnak voltunk a 

tanúi. Áldott együttlét volt, remélve, hogy nemzedékünk apraja és nagyja, így is - 

határon innen és határon túl - mindjobban eleget tud tenni az előtte álló 

kihívásnak, valóra váltva Joel próféta jövendölését.  

"Poznaj slovenskú reč" 

Ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila okresného kola súťaže Poznaj 

slovenskú reč, ktoré sa konalo 24.2.2020 

V 1. kategórii Vivien Szlifková (IV.A), ktorá vyhrala krásne III. miesto a 

postupuje do krajského kola.V 2.kategórii Michaela Boková (VIII.A) a Vanda 

Rajcziová (IX.A) 

 



XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója 

 

Iskolánk diákjai, mint minden évben, idén is részt vettek a 2020. február 25-én 

megrendezett XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóján, 

Szepsiben. Az igényes felkészülés ez éven is meghozta gyümölcsét. Minden 

versenyzőnknek ezúton is szívből gratulálunk! 

Díjazottjaink: -Arany sávos besorolást szereztek: 

Schwartz László  –  1.kategória, vers 

Pálos Erik  –  2. kategória, vers 

Balázs Lilien  –  2. kategória – próza 

Viszlay Eszter  –  3. kategória – vers 

Dobos Orsolya  –  4. kategória – vers 

 Ezüst sávos besorolást szereztek: 

Pálos Kitty, Pelegrin Noémi, Gergely Léna, 

Groško Róbert, Kovács Lili, Bráz Zoé, Czompoly Csenge, 

Pásztor Anna, Kocis Martina, Nagy Gabriella, 

Hricó Cynthia, Zachariaš Edina 

Bronz sávos besorolást szereztek:  

Drága Wanda, Tóth Kozma Sofia, Mohňanský Lilla, 

Dobos Anna, Fazekas Zita, Rudy Márk, Viszlay Boglárka  

 

Hamvazószerda - óvodások a templomban 

 

2020. február 26-án egyházközségünk hívő népe is csatlakozott a nagyböjti 

szentidő ünnepélyes megkezdéséhez. Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdete. 

Az Egyház hamvazószerdán, amint azt a neve is sejteti - szentmisében, vagy 

igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa- vagy barkaágak elégetéséből 

nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát. 



 Délelőtt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodásai, délben az 

iskolások vettek részt a liturgián, ami ünnepélyes bevonulással vette kezdetét, 

mialatt a 91. zsoltár verseit népdalzsoltáros változatban énekeltük a kivetítőről. A 

napi könyörgés után elhangzottak a szentírási szakaszok, amit homília követett, 

majd a hamu megáldása és a hamvazás következett. A hamvazkodás alatt Schreiber 

István, kántor Jeremiás próféta siralmait énekelte. A szertartás a Hívek 

könyörgésével folytatódott, a Miatyánkkal, az Üdvözléggyel, a Záró könyörgéssel 

és az ünnepi áldással ért véget. 

 

Adja Isten, hogy a kongresszus mottójaként: „Minden forrásom belőled fakad” 

(Zsolt 87,7) kapott kegyelem által a nagyböjti szentidőben jobban imádkozzunk és 

buzgóbban gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Az Úr segítsége 

és a mindig az Istenre figyelő és Benne élő Szűzanya példája és oltalma kísérjen 

minden jóakaratú embert a nagyböjti zarándokúton. 

 

 Március - Március - KIKELET hava – Böjt hava 

 Lám, mennyire sebezhetőek vagyunk… 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete 2020. március 13-án 
a koronavírus miatti óvintézkedés kapcsán kezdődő kényszerszünet előtti 
munkamegbeszélés végén Ferenc pápa és Erdő Péter fohászának közös 
elimádkozásával folyamodott a gondviselő Istenhez a Boldogasszony közbenjárását 
kérve. 

 

 
 

 



Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny a Matematikában Tehetséges 

Gyermekekért alapítvány által 1990 óta megrendezett országos matematikai 

verseny Magyarországon. Indulói a magyarországi és a határon túli magyarul 

beszélő 2–12. osztályos tanulók lehetnek. A verseny két fordulóból áll: egy 

megyei/körzeti részből és egy országos döntőből. A határon túli kelet - szlovákiai 

gyermekek körzeti versenyét Kassán rendezik meg hagyományosan, amelyen az 

idén iskolánkat 13 tehetséges tanuló képviselte. Mindnyájan nagyon szépen 

szerepeltek és nagyon jó helyezéseket értek el. 

A legsikeresebb tanulóink: 

Gulya Szilveszter  IX.A  osztályos tanuló a 8. helyen végzett , aki 32 versenyzővel 

mérte  össze a tudását. 

Oceák István  VII.A  osztályos tanuló a 11. helyen, és  Piroh Roland  VII.A  

osztályos tanuló a 13. helyen végzett, akik 28 versenyzővel mérték  össze a 

tudásukat. 

 

"A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol" /Illyés Gyula/ 

Tisztelt Esperes Úr! 

Iskolaközpontunk pedagógusai, alkalmazottai, diákjai és a szülők nevében is boldog 

születésnapot kívánunk Önnek! Isten éltesse sokáig erőben, egészségben! 

 

 



Ünnepre készülés 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus pénteki keresztre feszítése 

után vasárnap feltámadt. Ezzel győzelmet aratott a halál felett és megváltotta 

minden ember bűnét. Húsvét hétfőn történik a népszokás szerint a locsolkodás, a 

hímes tojás ajándékozása. Alapja a víz tisztító ereje, azonban napjainkban a 

kölnivízzel (Kölnisch Wasser) való locsolás maradt fenn, természetesen húsvéti 

vers kíséretében. 

Válogatásunk a tanulóink által lejegyzett húsvéti verseiből áll, amelyek egy házi 

feladat részét alkották.  Tóth Dávid 8.A osztályos diákunk az aktuális helyzethez 

igazodó versikét osztott meg velünk. 

 
 

 

"Maradj otthon" 

Ez az időszak komoly kihívások elé állított mindenkit. A lelkesedés 

viszont megmaradt. Diákjaink nagyon sok szép munkát készítettek az 

elmúlt hetekben. Szorgosan dolgoztak. Virágokat ültettek. "Maradj otthon" 

volt a jelszó. Tavaszi fák, Állatok ujjlenyomatokkal és a Föld napja címmel 

képeket készítettek. Igazán ötletes megoldásokkal tarkították a feladatokat.  

Nagyon szépen köszönjük a kitartást és a sok munkát. 

 

 

 
 

1.A - a munka folytatódik 

A munkát tovább folytatjuk, ha egy kicsit másképp is. Megállíthatatlanok 

vagyunk! A víz és a Föld napjára is emlékeztünk! 

 
 



Boldog Salkaházi Sára az égő szeretet tüzével a szívében másokért élt - Online 

emlékezés a szűkebb pátria két vértanújára 

 

 

 

Otthoni alkotások a gyermekek munkáiból 

 

 

 



Június  

Újra az iskolában ... 2020. június 1-jén újra beindult az iskola. Az online tanítás 

után jó volt találkozni a barátokkal. Mivel ajánlott a friss levegőn lenni, az első 

környezetismeret órán gyógynövényeket gyűjtöttünk. A kakukkfűből tea készült, a 

bodzavirágból pedig finom innivaló. 

 

 
 

2020. május 31-én, Stószon az 50 évvel ezelőtt elhunyt Fábry Zoltánra 

emlékeztünk. 

 

Játék és fejlesztés a III. A-ban 

 

Koordinációs képességünket fejlesztve saját kis térképpel juttattuk el 

osztálytársainkat a kijelölt helyre, azután pedig a taktilis érzékelést és a láb 

finommotorikáját fejlesztettük, játszva. Újra együtt, hitben, lélekben segítve 

egymást. 

 



Júniusi újrakezdés… 

2020. június 1-jén újraindult az alapiskolák alsó tagozatos, ill. 5. osztályos 

diákjainak tanítása. Iskolaközpontunkban közös imában kértük a Szentlelket, hogy 

újítson meg minket és a körülöttünk levő világot. A hónapokkal ezelőtt megállt élet 

most fokozatosan visszatér egy elevenebb, nyitottabb életvitelhez. 

 

 
 

 

Gyerneknap – napközis foglalkozás 

Gyermeknap alkalmából jókedvünket buborékokkal röpítettük a szelek szárnyán, 

majd só - liszt gyurmából kedvenceinket formáztuk meg. 

 

 
 



HAZA-VÁR 

Elmondtuk, elénekeltük 2020-ban is, hogy számunkra mit jelent a HAZA. Az 

alkotás a "Milyen jó, hogy itt vagyunk" film- és videópályázat 10 legjobb alkotása 

között végzett. 

 

Szabadban tanulás 

 

 

Trianon 100 - emlékezés Szepsiben 

2020. június 4-én, emlékezésképpen, Kárpát-medence szerte 100 másodpercre 

megszólaltak a harangok. Szepsiben a katolikus templom déli kapujánál 

összegyűlve, közösen énekeltük el nemzeti imánkat - a Magyar Himnuszt, ezt 

követően elmondtuk az Úr Imáját  - a Miatyánkot, majd pontban 16 óra 30 perckor 

síri csendben hallgattuk meg a harangzúgást. Legyen a mai nap megerősítése 

annak, hogy összetartozunk. Bárhol is éljünk magyarként a világban, egy nemzet 

vagyunk. 

 

 

 
 



3. helyezés a Savaria Filmszemlén 

AZ ÖRDÖGSZIKLA című alkotásunk az előkelő 3. helyen végzett a 7. Savaria 

Filmszemle Diákfilm kategóriájában, melybe idén összesen 49 filmet neveztek. A 

szombathelyi, rangos, filmes megmérettetésen először vettünk részt és nagy 

örömünkre szolgált, hogy sikeresek lettünk. A kisfilmet a híres jászói legenda 

ihlette. Szívből gratulálunk! Az alkotók: Nagy Gabriella, Kuzma Ádám és Gacsay 

Bence Barnabás. 

Biológia- és földrajzóra  

Ötödikes tanulóink biológiaórán a kultúrnövények magjaival ismerkedtek meg. 
Földrajzórán közös projektet készítettek a magashegységek élővilágáról. Jó 
hangulatban folyt a munka, mindenki szorgoskodott és aktívan dolgozott! 

 

 

Herbárium készítés a 3.A-ban 

Harmadikosaink az erdő, mező virágjait, leveleit gyűjtötték, rendszerezték. 

Csodaszép gyűjtemény készült. Ültettünk retket is, mely bizonyára jól érzi magát 

osztályunkban, napról napra követjük növekedését. 

 

 



Balta Rita "Csodasarkot" nyert iskolájának 

Balta Rita, 3.A osztályos tanulónk, a külhoni magyar óvodások és kisiskolások 

"Miénk a város" versenyében 100 000 forint értékű Csodasarkot nyert 

közösségének. Az online versenyt a Nemzetpolitikai államtitkárság hirdette meg 

2020. április elején, nyolc héten át tartott, és 2500 gyermek kapcsolódott bele. 

Ritát osztályfőnöke, Szaniszló Mária nevezte. Naponta rajzos, rejtvényes 

feladatokat kellett megoldani, amelyekbe olykor az egész család is bevonásra került. 

Intézményünkbe ősszel a 22 nyertes felvidéki Csodasarok egyike kerül. 

 

 

Fábry vetélkedő 

2020. június 20-án gimnazista tanulóink - Zachariaš Edina, Rudy Rebeka és 

Nagy Gabriella - képviselték intézményünket a Csemadok által szervezett - 

"Fábry Zoltán, aki mindnyájunkért élt" - országos vetélkedőn. A lányok a dobogós 

harmadik helyen végeztek. 

 

Kirándulás a görgői vízeséshez 

 

 
 



Látogatás a botanikus kertben 

 

"Iskolánk 5.,6. és 7. évfolyamának tanulói ellátogattak Kassa város botanikus 

kertjébe. Tanulmányi útjuk során sok érdekességet láttak, gyönyörű közegben 

sétálhattak, ismereteiket bővítették. Kicsit közelebb kerültek a természethez." 

Látogatás a Műszaki Múzeumban Kassán 

 
A VIII.A osztály ellátogatott a kassai Műszaki Múzeumba, amely egyetlen olyan 

múzeum Szlovákiában, amely a technika történelmével foglalkozik. Az interaktív, 

gyermek-és ifjúsági műszaki-tudományos központ termeiben a tanulóink jól 

szórakoztak és sok mindent elsajátítottak. 

Ballagás a Napocska Óvodában 

2020. június 25-én tartotta a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont óvodai 

részlege növendékei búcsúballagását, amelyen, mint mindig, most is szép számmal 

vettek részt a szülők, nagyszülők, a hozzátartozók és az intézet pedagógusai, 

vezetői. A közel negyven óvodásból, 13 gyermek búcsúzott. A kezdet kezdetén az 

alig 10 gyermekkel csak reméltük, hogy lassan többek leszünk. Hála Istennek - 

vagyunk. Köszönjük Istennek, az öntudatos szülőknek és óvópedagógusainknak. 

 

 



Ballagás és tanévzáró ünnepség 

2020. június 30-án a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

növendékei, pedagógusai, a szülők és iskolabarátok jelenlétében közösen adtak hálát 

a múló iskolaév kegyelméért. Mialatt az egyházi előjárók az oltárhoz vonultak 

Schreiber István, okleveles kántor orgonakíséretében felcsendültek az iskolaközpont 

névadójáról szóló himnusz verssorai: 

„Kassa városa útnak indítója, hosszú útra ment Salkaházi Sára, életét adva lőtték a 

Dunába, boldog örökké. 

Rábízott az Úr tálentumot ezret, szóval és tollal új kincseket nyert meg, 

színes életét, világ forgatagját elhagyja mégis. 

Szegények között, népet fölemelve, testvérként vigyáz minden üldözöttre, 

Krisztus szerelmét áradón árasztja sötét időkben.” 

Az istentisztelet bűnbánattal vette kezdetét. Urunk és Istenünk, hálát adunk és 
köszönetet mondunk neked minden jótéteményedért és bocsánatodat kérjük, ha 
lelki, szellemi és anyagi javainkkal rosszul sáfárkodtunk, ha engedetlenek, 
szófogadatlanok és hálátlanok voltunk, Irántad, szüleink, tanítóink és 
lelkipásztoraink iránt: Uram, irgalmazz – hangzott a fohász. 
 

 

 

 
 



Tisztelt jelenlévők! 

Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit tanévzáró ünnepségünkön.  

A mai nappal befejeződő 2019/2020-as tanév mindannyiunk számára 

emlékezetes marad. A 2020. március 16-tól bezárt iskolák miatt egy 

különleges, eddig jórészt ismeretlen virtuális térben találtuk magunkat. 

Az online tanítási forma, a személyes találkozás hiánya mindannyiunk 

számára óriási kihívást jelentett. Úgy érzem, sokat tanultunk az elmúlt 

időszakban és remekül alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez. Nyilván 

sok negatívuma, hiányossága is volt ennek az oktató-nevelő munkának, 

de legalább megerősített bennünket hitünkben, illetve abban, hogy 

mennyire fontosak vagyunk egymás számára. A válságállapot enyhülését 

követően, június elején elsőkként éltünk a lehetőséggel, újranyitottuk 

óvodánkat és általános iskolánkat, majd később a gimnáziumot. Igaz, kis 

időre csupán, de vissza tudtunk térni a normális kerékvágásba. Öröm 

számomra, hogy végül ilyen módon, tisztességgel, alázattal és 

hálaadással zárhatjuk le a tanévet. Immár az ötödiket. Igen, öt év telt el a 

Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont megalakulásától és 

örömmel jelenthetem, hogy közösségünk erősödik. A májusi beiratkozási 

számok azt igazolják, hogy jó úton járunk. A 2020/21-es tanévet 

diáklétszám növekedéssel kezdhetjük, ami húsz diákkal jelent többet. 

Most már bizonyos, hogy egyre többen úgy gondolják, jó ehhez a 

csapathoz tartozni. Iskolaközpontunk jelmondatát - „Istennel a hazáért 

és egymásért” - továbbra is szem előtt tartva, Isten segítségével, 

egymásba kapaszkodva, egymást segítve szeretnénk hirdetni Jézus 

tanítását. Így élve mindennapjainkat. 

Ez alkalomból szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak a 

rugalmasságot, a nehezített körülmények ellenére is sikeresen elvégzett 

munkát. Természetesen a szülőknek az együttműködést és a türelmet. 

Nektek pedig gyerekek, hogy ügyesen alkalmazkodtatok a kialakult 

helyzethez. 

Kedves ballagó, kilencedikes diákok! 

Általános iskolás éveitek végéhez érkeztetek. Az utolsó hónapok 

számotokra is furcsán teltek, hiszen áprilisban eltörölték a kilencedikesek 

feszültséggel teli országos tesztelését. Sőt mi több, a felvételi vizsgák sem 

rendhagyóan, hanem elektronikus módon mentek végbe. Gondolom, nem 

nagyon bánkódtatok mindezek miatt. Ennek ellenére én azt szeretném, ha 

a kilencedik évfolyam befejezéseképpen arra emlékeznétek, mennyi szép 

emlék köt ide Titeket. Az együtt töltött évek örökre összekötnek minket. 

Középiskolai tanulmányaihoz mindenkinek sok kitartást, sikert kívánok. 

Nagy örömmel tölt el, hogy nem kell mindenkitől elbúcsúznunk, hiszen a 

gimnázium első osztályának magját jövőre Ti alkotjátok. 13 fővel ismét 

osztályt nyitunk így már gimnáziumunk sem lesz foghíjas. Minden 

évfolyamban tanulnak majd diákok. 

Kedves szülők! Köszönjük, hogy fontosnak tartották gyermekeik 

anyanyelven történő oktatását, keresztény-keresztyén szellemben való 

nevelését. Higgyék el, gyermekeik olyan alapot kaptak, amelyre bátran 

építhetnek. Végezetül szeretnék szép, élményekben gazdag nyári szünidőt 

kívánni mindenkinek. Kérlek Titeket vigyázzatok magatokra, hogy 

szeptember 1-jén újra találkozhassunk. 

Isten áldja a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont minden 

tanulóját, pedagógusát, alkalmazottját, a szülőket és iskolabarátokat 

egyaránt. 

Ezzel a 2019/2020-as tanévet lezárom. 

 

 

Szepsi, 2020. június 30,      Nagy István 

 



Vakáció 

2020. augusztus 12-14. között - másod ízben - került megrendezésre a Salkaházi 

Napközis Tábor. 

„...a szeretet összeköt, a szeretet éltet...” 

Mózes 

1. nap – Várhosszúrét 

 

- 

 

2. nap – Szent Anna templom – Bodolló 

 

 
A második nap kedves színfoltja volt, hogy a nyári tábor részvevői a Mária Rádió 

élő közvetítésében délután 3 órakor közösen elimádkozták az isteni irgalmasság 

koronáját a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban, ahol félöt órai 

kezdettel Fatimai engesztelő imatalálkozót vezetett Weiszer Attila. 



3. nap – Gombaszög és Rozsnyó 

Egy gyermek a táborozók közül arra a kérdésre, hogy mi tetszett neki legjobban a 
nap folyamán, ezt válaszolta: a közös imádság. Igen, hiszen lelkünk mélyén 
visszhangzik szava: „Akarom, hogy gyógyulj meg, akarom, hogy tisztulj meg, 
akarom, hogy láss, akarom, hogy járj, akarom, hogy örökké élj, mert én mindörökre 
veled akarok lenni, árva, szegény lélek, akinek nincs és nem is lehet más Istene, 
csak én, akit véremen másodszor vettem meg magamnak.” 

 

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

alkalmazottainak névsora 

Az iskola lelki vezetője 

Mons. Gábor Bertalan    esperes-plébános 

Az iskola igazgatója 

Nagy István     testnevelés - pszichológia 

Tantestület 

Balogh Gizella     német nyelv - biológia 

Bányász Ivett     alsó tagozat 

Beke Juhász Tünde    angol nyelv - biológia 

Karaffa  Tóth Kinga    matematika - biológia 

Buko Dyoniz     angol nyelv - testnevelés 

Prokop Silvia     aszisztens 

Csala Éva     matematika-technika 

Király Sylvia     nevelőnő 

Kovács Éva     földrajz-biológia 

Kurucová Alexandra    szlovák nyelv 

Molnár Árpád     református lelkész 

Nagy Éva     alsó tagozat 



Nagy Gabriella     testnevelés - pszichológia 

Nagy Imre     alsó tagozat 

Novák Andrea     szlovák nyelv  

Ovseníková Renáta    informatika 

Pelegrin Krisztina    magyar nyelv–polgári nevelés 

Sitáš Erika     magyar nyelv–polgári nevelés 

Szabó Nóra     hitoktató 

Szaniszló  Mária    alsó tagozat 

Lukács Katalin     óvónő 

Červená Annamária    óvónő 

Dobos Beáta     óvónő 

Pogány Éva     óvónő 

 

Technikai személyzet 

Dobos Monika     gazdasági vezető-titkárnő 

Fazekas Mária     takarítónő 

Vojakovič Lucia    takarítónő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Nová Mária 

Korrekció: Pelegrin Krisztina, Sitáš Erika, Csala János 

 

2020. november 

Minden jog fenntartva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iskolabuszunk a 2019/2020-as tanévben  

a Bethlen Gábor Alapkezelő Z.r.t. 

 támogatásával működött 

 

 

Iskolánk évkönyvének támogatója  
a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 

 mellett működő 

Szülői Szövetség Iskolai Tanácsa 


