
Adventi közösségi alkalmak iskolánkban 

 

Idén az adventi áhítatok az iskolarádión keresztül hangzottak el a 
járványügyi korlátozások miatt. Köszönjük kedves lelkipásztorunknak, 
Szabó Katalinnak a szívhez szóló, hétfő reggeli igehirdetéseket, melyek 
után advent első hetében Karsai Mariann 3. a osztályosai, második 
hetében Szabóné Istári Judit hatodikos hittanosai, harmadik alkalommal 
pedig Kőházi-Kis Albertné katolikus tanítványai szolgáltak ünnepi 
összeállítással. 

Folyosóinkat Csapó Irma Rebeka  és T. Nagyné Szűcs Mónika 
segítségével öltöztették ünnepi díszbe tanulóink. A meghirdetett 
rajzverseny témája is érdekes volt: „Mit tennél, ha angyal lennél?” A 
gyerekek alkotásaiból kiállítás készült. Az osztályok a termeket és a 
teremajtókat méltón ékesítették ezekben a hetekben osztályfőnökeik 
segítségével, iskolai könyvtárunkban kézzel írt versidézetekből faliújság 
készült „Szentlélek-összetartozásunk” címmel az isteni Szeretet 
ünnepére.  

Az osztályfőnökök Mikulás-délutánokat rendeztek a 
gyerekeknek. Az adventi cipősdoboz akció idén is nagyon sikeres volt a 
Samaritánus Szervezet jóvoltából. Diákönkormányzatunk Csapó Irma 
Rebeka és Hornyák-Németh Anikó vezetésével sok-sok vidám 
programot kínált  számunkra. Ilyen volt például a Mikulás-pulcsik 
Napja, a közösségi faültetés a KÖVA-KOM Zrt. támogatásával.  

Alsós osztályaink a karácsonyvárást az alábbi témahetek alapján 
élték meg:  

- Advent 1. hete – MIKULÁSVÁRÓ  ( Dec. 7-én Mikulásnak és 
rénszarvasoknak öltözve, szaloncukorral várta reggel az iskolába 
érkezőket a 4. b osztály.)  



- Advent 2. hete – HAGYOMÁNYOK HETE ( adventi koszorú, 
Borbála-napi ágak, Luca-napi szék és búza,  karácsonyi asztal, 
regölés, borszentelés, betlehemezés) 

- Advent 3. hete –  SZEMEDDEL A FÖLDRE, SZÍVEDDEL AZ 
ÉGRE NÉZZ! 

Diákönkormányzatunk felsős tagjainak köszönhetően valósult 
meg az iskolarádió ünnepváró műsorfolyama, melyet Mikulás és 
karácsony témakörben folyosói „Ki mit tud?” egészített ki. Győri János 
Sándor és Csernai Kristóf (6.a) interjút készítettek Dr. Szenczi Árpád 
igazgató úrral.   

 December 18-án, a utolsó tanítási napon az érkezőket a 4. b 
osztályból angyalok várták meleg teával  és friss Fornetti termékekkel 
Szabóné Irházi Tímea szülő jóvoltából. Ezúton is köszönjük a 
támogatást! 11.00 órától   Szabó Katalin nagytiszteletű asszony az 
iskolarádión keresztül hirdetette számunkra Isten Igéjét, majd Budai 
Tamara (6.a)  és Lengyel Anna (6.b) szép versmondásának 
örvendhettünk.  A karácsonyi műsort és a Palánta Misszió bábműsorát 
az osztálytermekben tekintettük meg, búcsúzóul tanulóink átvehették a 
Palánta Misszió és a Szülői Munkaközösség ajándékát.   

 Istennek legyen hála minden örömteli együttlétért! 

 Áldott, békés, Szentlélek-jelenlétben  gazdag karácsonyt és 
boldog újévet kívánunk iskolaközösségünk minden tagjának és kedves 
családjaiknak.  



 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 


