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Boldog Salkaházi Sára           
Egyházi Iskolaközpont 

Szepsi 

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

Szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó ünnepségünkön. 

A nyári szünidő alatt remélem mindenki kellőképpen 
megpihent és újult erővel, lelki frissességgel vág neki az előttünk 
álló feladatoknak. A bibliában olvashatjuk, hogy mindennek 
megvan a maga ideje. Nos, úgy gondolom, hogy a mi esetünkben a 
pihenés után eljött a munka, a tanulás ideje. Eljött a rendszeres, 
reggel időben történő felkelés, a tanítási folyamat során 
megvalósuló figyelés, információkeresés, szólás, a keresztény 
neveléssel erősített alázat és hitbéli megerősödés ideje. Remélem, 
mindenki felfogja és tudatosítja, ahogy az éjszakára jő az alkonyat, 
ahogy a kilélegzést követi a belélegzés, úgy kell az isteni 
körforgásnak megfelelően a pihenést újra munkával felváltani. 

Az eltelt két hónap alatt én is sok szép élménnyel gazdagodtam. 
Egy régebbi, talán nem túl ismert Csézy Erzsébet dal szövege is 
mélyen megérintett, mert létünket tükrözi. Engedelmükkel idéznék 
belőle egy-kék gondolatot, mert benne foglaltatik mindaz, ami az 
elkövetkező tanévben, életünkben fontos kell legyen. 

Volt itt mindig, aki bátran szólt, 

mindig voltak nagyot álmodók, 

a nincs-ből is várat építők, 

az el nem csüggedők. 

Hány nagy gondolat és mennyi szív, 



ami századok múltán is tenni hív, 

most is új erőt ad és lelkesít, 

hogy naggyá légy megint! 

 

Mennyi érzelem és szenvedély, 

mely a téli fagyban is visszatér, 

mindig új tavaszt vár és jót remél, 

hogy fel ne add, hogy élj. 

Nem a gyűlölet a gyávaság, 

csak a Szeretet az, ami visz tovább, 

hogy szebb napokban is mindig lásd 

mások fájdalmát. 

 

És ha gyermeked azt kérdezné; mért vagy büszke rá, 

hogy mért szebb e táj bárminél? 

Tanítsd meg neki holt költőink énekét, 

hogy mért él bennünk a hűség a síron túl is még! 

Jöhet bármi, Te mindig tudd, hogy; 

Áldott itt e Föld, a hömpölygő folyók, 

az erdők és mezők. 

Ez az otthonunk itt kell élnünk, 

múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz, 

álma bennünk testet ölt. 

Ezeknek a soroknak tükrében kérjük ma is Teremtőnket, 
hogy adjon erőt, bölcsességet és hitet mindnyájunknak a helyes 
úton való maradáshoz, a reánk bízott munkához. 

Kedves diákok! Szeretettel várunk Titeket az új tanévben. A 
tantermeket elkészítve, lelkünket díszbe öltöztetve nézünk az új 
tanév elé. 

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy óvodánk ismét 
komoly változáson megy át. A nagy érdeklődésnek köszönhetően 
kinőttük a tavaly elindított második csoportunkat. Nyár derekán 
eldőlt, hogy városunk vezetésének segítőkész hozzáállása, valamint 
a szülők önzetlen munkájának köszönhetően tágasabb, teljesen 
felújított tantermekbe költözhetünk. Az óvodába járó gyermekek 
létszáma ebben a tanévben 39-re nő. 

Szeretettel köszöntöm körünkben tantestületünk új 
pedagógusait: Červená Annamária óvónőt, Kertész Demeter 
Mariannát, aki tanársegédként lesz jelen az alsó tagozaton, valamint 
Ferencz Attilát, aki katolikus hittant tanít majd intézményünkben. 



Továbbá Szabó Nóra Orsolya rendi nővért. Ő is a gyermekek hittan 
oktatásában vállal szerepet. 

Az 1. A osztályt Nagy Imre vezeti. Az 5.A osztályfőnöke, 
iskolánk új igazgatóhelyettese Karaffa Tóth Kinga lesz. A 9.A 
osztályt ebben a tanévben jómagam, az elsős gimnáziumi osztályt 
pedig Šváb Beáta kolléganő irányítja. A többi osztályban az 
osztályfőnökségek változatlanok. 

Külön köszöntök minden újonnan érkező kis és nagy diákot, 
az ovisokat, a kis elsősöket, az ötödik osztályba és a gimnáziumba 
vidékről érkezőket. Mindenkit, aki idén először lépi át iskolánk 
kapuját. 

Kívánom, hogy a 2018/2019-as tanév legyen tartalmas, 
tanulmányi előmenetelben sikeres, lelkiekben pedig gazdag. Ezzel a 
tanévet megnyitom. 

Isten áldja meg a Boldog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont minden diákját, tanárát, alkalmazottját, a szülőket és 
iskolabarátokat egyaránt! 

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

2018. szeptember 2-án     
       Nagy István 

 
 
 
 
 

Az új iskolaév kezdete nagyon jó alkalom arra, hogy 
elgondolkodjunk küldetésünkön. A nagy kérdésen: miért is vagyunk 
a világban? Tamási Áron szerint, azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne. Az ember ott van otthon, ahol nincs egyedül.  

Szentlelked által teremts bennünk tiszta szívet, hogy jó 
gazdái lehessünk világunknak 

 Add erődet, hogy ne szennyezze szívünket gyűlölet, harag, 
viszály, ármány vagy gonosz indulat. 

 Adj nekünk egyetértést határon innen és határon túl, hogy 
népben és nemzetben, családban és egyházban gondolkodva, egyre 
jobban megértsük egymást és a reánk bízottakat: gyermekeinket és 
diákjainkat, jövőnk szent zálogát. 

 Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott, és 
reményvesztett diákokkal és szülőkkel találkozunk. 

 A mindennapi kenyér mellé add meg a mindennapi derűt 
és a humort, hogy örömmel és biztonsággal járjunk életünk útján, 
hitet és reményt sugározva magunkból. 
  Add megértenünk, hogy a szolgáló szeretet erősebb minden 
földi hatalomnál.  

Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal és 
megértsük, hogy a mi életünkből sem hiányozhat a próbatétel. 
Juttasd eszünkbe, hogy a kereszt vállalásából számunkra is, új élet 
fakad. Jövő. 
  Segíts továbbra is felvállalnunk a kisebbségi sorsot. Taníts 
minket megbocsátani, és bocsánatot kérni. 

 Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, 
jövőt vállalni tudó emberek lehessünk. Ezt kérjük Tőled, mert Te 
Isten vagy: Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, aki élsz és 
éltetsz, minket és mindenkit, most és mindörökkön örökké. Ámen.  
  
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk 

2018. szeptember 1-jén a kassai Lokomotíva Stadionban került sor Anna 

Kolesárová boldoggá avatására. A szentmisén intézményünk 

pedagógusai és alkalmazottai is részt vettek. 

 

Anna boldoggá avatásával elégtételt kapott sok-sok ezer és tízezer 
leányunk és asszonyunk, akik a háború alatt megbecstelenítést voltak 
kénytelenek elviselni. Anna oltárra emelése megbecstelenített 
asszonyaink és leányaink oltárra emelése is! Áldozatuk nem volt 
hiábavaló. Sokuknak ugyan nem jutott osztályrészül testük - lelkük 
tisztaságának megőrzése. Ám - Isten különös kegyelméből - Annának 
ez sikerült. Az ő áldozatához csatlakozhat mindenki, akit hasonló 
bántalom ért. Anna győzelme, sokak győzelme is. Természetesen 
nem feledve, hogy Anna győzelmi erejének forrása Krisztus, aki a 
bűnbánat és az eucharisztia szentségében kínál megerősítést minden 
rászorulónak. 



Első pénteki igeliturgia 
 
 

 
 
 
 

Szeretet áradjon köztünk! 
Szeretet gyúljon bennünk! 
Szeretet töltsön el minket! 
Add ezt nekünk, Urunk! 

Hadd legyünk testvéri szívvel 
mindnyájan egyek Benned! 

Lobbantsa lángra szívünket szereteted! 

 

A templomban ismét orgonajáték szólt felvételről. A tantestület, az 

intézmény növendékei, a szülők, az iskolabarátok és a hívek fokozatosan 

foglalták el helyüket a templom padjaiban. A becsengetés után, az ünnepi 

menet az oltárhoz vonult, közben az iskola gyermekkórusa Szentlélek, úgy 

kérünk, szállj le ránk… kezdetű éneket énekelték. A lelki találkozó 

kezdetén az iskola igazgatója többek között így köszöntötte az 

egybegyűlteket: 

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” 

2018. október 18-án, 9 órakor világszerte gyermekek imádkoztak  a 
békéért és az egységért. A kezdeményezéshez a Szepsi Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont  diákjai és pedagógusai, 
valamint a szepsi szlovák nyelvű állami iskola tanulói és hitoktatói 
is csatlakoztak.  



 

 

 

 

 

 

 

Iskolai megemlékezés az elhunytakról 

Novemberben, az ősz beköszöntével jól esik hittel, reménnyel 

és szeretettel tudatosítani a hívek teremtő, megváltó és 

hazaváró Istenét és arra kérni Őt, hogy törölje el elhunyt 

szeretteink minden bűnét és vétkét. Tekintsen esdeklő 

könyörgésünkre. Szent Fia, Urunk Jézus Krisztus egyetlen és 

elegendő áldozata miatt adja meg nekik és nekünk is bűneink 

bocsánatát. Szent Lelked ereje által vezessen bennünket az 

igazak útján, hogy kegyelme segítségével elérjük az élet 

teljességét és viszontláthassuk azokat, akikről ezekben a 

napokban szeretettel, hálával és megbocsátással 

megemlékeztünk. 

 



A TALENTED LIFE elnevezésű Interreg-projekt keretében novemberben 

tanárcserén vettek részt a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont munkatársai, akik a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus 

Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium vendége voltak. 

 

 

Iskolánk alapkőletétele Szepsiben 

2018. november 7-én fontos pillanatok részesei lehettünk 

városunkban. Nagy reménységgel, örömmel és várakozással 

nézünk a jövő elébe. Ünneplőbe öltözve felvonultunk, 

tanúbizonyságot tettünk. Szepsiben, reményeink szerint új 

időszámítás kezdődik. Mi ebben bíztunk 2015 óta, amikor 

megnyitotta kapuit a Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont, egy alulról jövő szülői kezdeményezésnek 

köszönhetően.  Az elmúlt négy év a politikai csatározások 

miatt számunkra sem volt egyszerű. Közösségünk 

összefogásának köszönhetően mi mégis itt állunk, tiszta 

szívvel, hogy végre részesei lehessünk egy példaértékű, 

Kárpát-medencei kezdeményezésnek. A szepsi magyar 

oktatási jövő lelki alapkövét három évvel ezelőtt már letettük, 

amikor megalapítottuk iskolaközpontunkat. Az 

intézményünk méltó épületbe való helyezésére azóta is 

várunk. Sokat böjtöltünk. Végre eljött a pillanat. Adja Isten, 

hogy az épület is mihamarabb megépüljön. Azért dolgozunk 

minden nap, hogy Iskolaközpontunk a színvonalas magyar 

oktatás központja, a hagyományőrzés és nemzeti öntudatunk 

erősítésének színtere, de legfőképp keresztény hitvallásunk 

bölcsője legyen. 



 

 

 

 

Lelkigyakorlat Lillafüreden 

Kercza Asztrik ferences atya vezetésével a Boldog Salkaházi 
Sára Egyházi Iskolaközpont pedagógusai, alkalmazottai és a 
szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola tanárai közös 
lelki gyakorlaton vettek részt 2018. november 8-10-én 
Lillafüreden. 
Lelkileg felfrissülve, testileg megpihenve, hitünkben 
megerősödve tértünk haza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diákjaink a Kárpát-express műsorában 
 

 

 

 

„VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA 

FRANGO…” – Harangláb szentelése a köztemetőben 

2018. november 25-én Szepsiben a városi köztemető bejárata előtti téren 

a városi önkormányzat jóvoltából megáldásra került a Lukács János és fia 

tervezte és kivitelezte harangláb és temetőharang. 

 

 



Az Interreg pályázat keretében Tanárcsere Programot valósítottunk 

meg 2018. november 21-23 között Budapesten, majd 2018. november 

27-29-én Szepsiben. Lényege az egymástól való tanulás volt. A 

tanárok azon felül, hogy kollégáikkal, a diákokkal, új módszerekkel 

ismerkedtek, kipróbálhatták azt is, milyen a testvériskola diákjait 

tanítani. 

 

 

 

 

 

Varbó –fellépés 

2018. december 2-án, advent első vasárnapján, 

a magyarországi Varbón szerepeltünk a helyi református 

templomban. Műsorunk nagy sikert aratott, meglepetésünkre 

az ottani emberek velünk énekelték iskolánk "Fényesség-

benn" című dalát. 

 

 



Szakmai és lelki találkozó Szepsiben 

A szlovákiai, katolikus fenntartású, magyar tannyelvű 

egyházi intézmények vezetői és tanárai találkoztak 2018. 

december 7-8-án Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpontban, hogy megosszák örömüket, gondjaikat és 

reményeiket. Komáromból, Gútáról, Nagymegyerről, 

Ipolyságról, Palástról és Szádudvarnokról érkeztek a becses 

vendégek. 

 

 

 

 

 

 

Sára nővér megújító fogadalomtétele 

2018. december 8-án, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária 

főünnepén, Kassán az orsolyita zárda kápolnájában, Sára 

nővér újabb két évre megújította szerzetesi fogadalmát. 

 

 

 



Koszorúzás Stószon 

2018. december 13-án, a Csemadok helyi szervezetének 

szervezésében részt vettünk Fábry Zoltán sírjának 

megkoszorúzásán Stószon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont bűnbánati 

napja és eucharisztikus hálaadása 

2018. december 21-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia 

ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az 

esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, 

Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével 

szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. 

 

 

 

 



Advent 4. vasárnapján, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont diákjainak közreműködésével, a szepsi 12. 

számú Bercsényi Miklós Cserkészcsapat jóvoltából, a 

Betlehemi Lángról, a templomi koszorún is meggyúlt a 

negyedik gyertya. 

 

 

 

 

 

 

 

Szülők bálja 2019 

2019. február 9-én tartotta farsangi szülői bálját a Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont. 
A tisztelt tantestület tagjai, a szülők és az iskolabarátok 
társasága örömmel szemlélték az Ilosvai néptáncegyüttes 
bevezetőjét és ropták tovább a Bojszko házaspár kísérte 
talpalávaló táncát. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HAMVAZÓSZERDA 

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. 

 

 

Reggeli meglepetés születésnapi köszöntő 

2019. március 21-én, a tavasz első napján, iskolaközpontunk 

lelki igazgatóját Mons. Gábor Bertalan esperes urat 

köszöntöttük. Születésnapja alkalmából fejeztük ki 

jókívánságainkat, hálát adva mindazért, amit közösségünkért 

tesz. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben!  

 

 

 

 

 

 

 



Kitüntetések pedagógusnap alkalmából 

 

Kívánjuk, hogy jó egészsége, munkakedve tartsa lendületben még sokáig, 
nemcsak az iskola életében. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Virágvasárnap – 2019 

Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi 

bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt 

a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát 

helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál 

ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a 

szenvedéstörténet, amelyet az idén is a több mint 100 esztendős Dalárda 

tagjai énekeltek. 

 

 

 



Államtitkári látogatás 

2019. május 20-án Szepsibe látogatott Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár és kísérete: Haraszti 
Attila – főkonzul, Magyarország Kassai Főkonzulátusáról, 
Czimbalmosné Molnár Éva - felvidéki főosztályvezető, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságáról. 
Miután az államtitkár a városházán találkozott a város 
vezetőivel, élükön Borovský Slavomír polgármesterrel, a 
további meghívottaknak ezután nyílott lehetőség a vele való 
találkozásra a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális 
Központ Galériájában, ahol kiemelt téma volt az egyházi 
iskolaközpont építése. A találkozó után terepbejárás volt az 
épülő iskolaközpont építkezési területén Puskás Géza – 
kivitelezővel, a Flex-Ps 93BT vezetőjével, valamint a Jövőért 
Alapítvány tagjaival és vezetőségével, Bartók Csaba elnökkel 
és Iván László ügyvezető elnökkel. 

 

 

Köszönet és hála mindenkinek, aki a saját helyén, az adott és 

kapott lehetőségeivel elősegíti népünk boldogulását határon 

innen és határon túl.   

 

 

 

 

 

 



CSALÁDI GYERMEKNAP 

2019. május 25-én gyermeknapi vigadalmat ünnepelt a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékeinek 

sokasága, a szülők, a nagyszülők, pedagógusok 

és iskolabarátok szervezésében. Örömük oka nem kétséges. 

Világunkban, amelyik nyíltburkoltan száll szembe a vallás, a 

család, a nemzet, a föld, a közösség életértékével, az együtt 

ünneplők szándékosan mutatták meg azt, hogy 

ragaszkodnak a kezdetektől felismert értékrendhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faültetés Szepsiben a Szentatyának ajándékba a 

csíksomlyói látogatása emlékére 

2019. június 2-án a 17:00 órakor kezdődő szentmise után a 

szepsi plébániatemplom kertjében Nyíri Péter jóvoltából, 

Dobos Zoltán főkurátor közreműködésével a zarándokok egy 

fát ültettek el, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy 

zsebkendőnyi földet szórt, amit a nyeregből hozott magával. 

Ezzel is kifejezve a sokrétű összetartozást határon innen és 

határon túl. 

 

 

Ballagás és ünnepélyes tanévzáró 

 

 

 



Salkaházi Tábor 

Noé bárkája 

A bárka körvonalait megjelenítő tanárok, szülők, diákok és 

növendékek tábora reményt keltő. Örök értékekre épülő és építkező 

iskolaközösségünk, korunk „Noé bárkája”. A bibliai történetből 

tanulva bízva bízunk az Úr Jézus értékrendjének időtálló 

ígéretében: „Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult 

a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták”. /Mt 7,25/ 

1. Ne késd le a hajót! 

2. Emlékezz, mindnyájan ugyanabban a hajóban vagyunk! 

3. Figyelj a Tervezőre! Akkor sem esett az eső, amikor Noé 

megépítette a bárkát. 

4. Vigyázz lelkedre, testedre és kultúrádra!  Sohasem tudod, hogy 

mikor ér egy újabb kihívás. 

5. Ne törődj a kritikákkal! Végezd bizalommal azt a munkát, amit el 

kell végezned. 

6. Légy igényes! Tedd a lécet magasra! 

7. Biztonságod érdekében ne járd egyedül az élet útját! 

8. Nem mindig a sebesség számít. A csiga és a párduc is ugyanabban 

a hajóban van. 

9. Ha stresszes vagy, szállj magadba! Tedd össze a kezed és 

vágyakozz az Istenre! 

10. Emlékezz: a bárkát amatőr, a Titanicot profik építették. S mi lett 

a végük? 

11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a 

szivárvány. A felhők fölött mindig süt a Nap. 

 

1.nap – Kassa – Állatkert 

 



2.nap – Jászó 

 

3.nap – Áj, Torna 

 

„A Szent Kereszt legyen fényem, 
ne az ördög a vezérem! 

Gonosz szellem, hordd el magad, 
ne tukmáld rám hívságodat! 

Elém ne tedd étkedet, 
magad idd meg mérgedet!” 

Csak kívánni lehet, hogy a bárkatábor részvevőinek életútja 
a Kereszt győzelmében teljen.  Védve legyenek a Sátán 
minden kísértésével szemben.  
Köszönet és hála az ötletgazdának, a szervezőknek és 
minden segítőnek. Mindenekelőtt Balta Zsuzsának.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályázataink 

Az Interreg tehetséggondozó pályázatunknak köszönhetően, 

a Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola diákjaival közösen egy 

nagyszerű tábor részesei lehettünk. 2018. július 10-14 között 

Szilvásváradon tölthettünk el öt napot, melynek keretében 

sokat alkottunk - festettünk, rajzoltunk, linóztunk, körmön-

fontunk, csomóztunk, logikai játékokat játszottunk, táncoltunk, 

énekeltünk, lelkiztünk, túráztunk, bicajoztunk, kosaraztunk, 

fociztunk. Bejártuk a Szalajka-völgyet, láttuk a Lipicai Ménest, 

voltunk a Milleniumi kilátótoronynál. Tehetségünk 

kibontakoztatása mellett sok új barátot szereztünk. Életre 

szóló emlékekkel lettünk gazdagabbak. Hála és köszönet 

mindenért!!! 

 

 

Az Interreges pályázatunkból vásárolt hangszerek megérkeztek. Micsoda 

élmény volt kibontani a vadonatúj dobokat, gitárt, ritmushangszereket, 

melyeket azonnal ki is próbáltuk és macskazenekart alakítottunk. 

 



 

A tehetséggondozást nem lehet elég korán kezdeni. Az 

Interreges pályázatból vásárolt furulyák jó kezekbe kerültek. 

Sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy a hangok szépen 

szólaljanak meg, de az elsősök nagyon türelmesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Látogatás a Rozsnyói Bányászati múzeumba 

Az INTERREG tehetséggondozási program keretén belül 2018. október 

16-án iskolánk diákjaival Rozsnyóra utaztunk. A természettudományi 

tantárgyakon belül Müller Sándor bányamérnök által tervezett Bányászati 

múzeumba látogattunk, ahol két érdekes kiállítást tekinthetünk meg. 

 

 

Határtalanul program 

2018. október 15-19 között intézményünk 9-11. osztályos 

tanulói a Határtalanul program keretében egy élményekben 

gazdag tanulmányi úton vehettek részt a budapesti Kolping 

testvériskolánkkal. A találkozó célja egymás megismerése, 

magyarságtudatunk erősítése. 

 

 

 

 

 



INTERREG - SÍTÁBOR a Magas-Tátrában 

2018. január 20-25 között egy felejthetetlen hetet tölthettünk el 

testvériskoláinkkal a Magas-Tátrában. Az Interreg téli 

tehetséggondozó táborunknak köszönhetően a diákok 

megismerkedhettek a síelés, hódeszkázás, hókorizás és a 

túrasízés alapjaival. Mindemellett újdonságnak számított 

idén, hogy az oktatás folyamatába a jól síelő diákok is 

bekapcsolódtak, amolyan segédtanárként. A második napra 

már valamennyi diákunk biztonságosan csúszott. A természet 

lágy ölén, szikrázó napsütésben, remek hangulatban lezajlott 

tábort még sokáig emlegetni fogjuk.  

 

 

"Határtalanul - Nem térkép e táj" 

A Budapesti Kolping Katolikus Iskolával immár 4. éve a 
Rákóczi Szövetség és a Határtalanul pályázat segítségével 
mindig közösen emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. 
 
2019 tavaszán Szepsiben ünnepeltünk, március 15-e 
alkalmából, majd három napos kirándulásra indultunk a 
felvidéki Szepességbe. Ennek során együtt ismerkedtünk meg 
a térséggel, annak történelmével, kulturális és épített 
örökségével, magyar vonatkozásaival.  Ellátogattunk Kassára, 
Eperjesre, Lőcsére, kirándultunk a Szlovák Paradicsomban és 
a Magas-Tátrában, végül hazafelé megnéztük Szepes várát is.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interreg zárókonferencia Budapesten 
 
2019. március 22-én került sor az Interreg-Talented Life 
projektünk zárókonferenciájára Budapesten. A szakmai 
előadások mellett bemutatásra kerültek a pályázat során elért 
eredmények. A nap végén bemutatott kisfilm méltó 
összefoglalása volt másfél éves munkánknak.  
 

 
 

 

"Együtt testvérként" - gimnazista pályázat 

Gimnazista diákjaink nyelvi táborban vesznek részt az encsi 

Váci Mihály Gimnázium és a lipcsei 94. Oberschule – 

Középiskola diákjaival közösen. Első nap, a szívélyes 

fogadtatás után, betekintést nyertek a gimnázium életébe 

és tanórákon is részt vettek. Megemlékeztek Ady Endréről, 

akinek műveit és életét a Kassai Thália Színház művészei 

mutatták be. Délután kerékpár túrán vettek 

részt. Megtekintették Boldogkő várát. Másnap délelőtt a 

tűzoltóságot látogatták meg, majd a napot sportolással zárták. 

 

 

 

 



Erasmus+ zöldkonyha 

Az Erasmus+ zöldkonyha projekten belül az óvoda 

konyhájába látogattunk. A nagyokkal páronfőttet 

készítettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

Kolping-Salka találkozó 

Budapest XIII. kerületi, Huba utcai Kolping Általános Iskola 
és Gimnázium tanárainak és diákjainak egy csoportja 2019. 
május 8-án ismét Szepsibe látogatott, ahol megtekintették a 
várost, és találkoztak a Boldog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont vezetőségével és néhány diákjával. 
2015-ben a két intézmény tagjai egy közös fát ültettek el a 
templom kertjében, hogy egy-egy látogatás kapcsán látva 
láttassék a közös múlt és a reményteli jövő az Illyés Gyula 
megfogalmazta igazságban: A fa a szél kihívásaira gyökereivel 
válaszol, vagy ahogyan Mária Sándort idézte az egyik 
budapesti diák: ajándék az élet, a földig hajolok, úgy köszönöm 
meg… 

 



 

 

Nemzeti Összetartozás Napja 

2019. június 4-én a karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola 

hetedikes diákjaival együtt emlékeztünk a 99 évvel ezelőtt 

történt trianoni eseményekre. A Határtalanul program 

keretében megvalósuló találkozás kiváló alkalom arra, hogy 

tudatosítsuk egy nemzet vagyunk.  

 

 

 

 



Fődíjat nyertünk a "Mobilszem" Kárpát-medencei diákfilm 

versenyen 

A Kárpát-medencei diákfilm verseny győztes csapatának 

tagjai Nagy Gabriella, Kuzma Ádám és Üveges Roland. Nagy 

Imre tanár úr mentorálásának köszönhetően a "TORNA 

KINCSE" című alkotással az első helyen végeztek. A díjkiosztó 

ünnepségre Kecskeméten került sor 2019. június 7-én.  

 

 

 

Sikeres diákok kitüntetése Szepsiben 

2019. június 11-én Szepsiben azon tanulók vehettek át 

kitüntetést, akik versenyeredményeikkel, tanulmányi 

teljesítményükkel, példa értékű magaviseletükkel, 

segítőkészségükkel öregbítették iskolájuk és ezzel együtt 

városuk hírnevét. Iskolaközpontunk öt diákja is ott volt a 

rendezvényen. 

 

 

 



TE DEUM országos tanévzáró ünnepség 

A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik… 

2019. június 26-án Szepsiben tartotta országos tanévzáró 
ünnepségét a Patróna Nostra közhasznú társaság 
szervezésében a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont 
rendezésében a szlovákiai magyar katolikus iskolák 
szövetsége: Dunaszerdahely, Nagymegyer, Gúta, Tardoskedd, 
Komárom, Párkány, Ipolyság, Palást, Óvár, Ipolyhídvég, 
Szádudvarnok és Szepsi székhellyel. 
Idén Szepsi adott otthont a Katolikus Iskolák Országos 
Tanévzáró Ünnepségének. Kiosztottuk a „Közösségünk 
szolgálatáért díjat” Mgr. Csala Éva kapta.  
A másik díj az általunk nagyra tartott diákoknak szólt, melyet 
Nagy Gabriella kapta. 

 

 

 

Alsó tagozat 

Kenyérsütés: Szeptember 11-én, 3-4. osztályos tanulóink a 

szepsi kenyér hagyományos sütésén szorgoskodtak. A kis 

"pékek" búzakenyeret és magvas kenyeret készíthettek. 

 

Mobilitás hete  

Az egészségünkért való futással kezdtük a mobilitás hetét. 

Iskolatársainkkal együtt kocogtunk fel a város főterére, hogy felhívjuk a 

figyelmet az autómentes közlekedés fontosságára. 

 



Őszi természetvédelmi nap 

 

Állatok világnapja 

Október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Az environmentális 

nevelés keretén belül barátságunkat úgy fejeztük ki, hogy állatokkal 

díszített öltözékben jöttünk iskolába. Néhány plüssállatot is 

elhozhattunk és lerajzolhattuk kedvenceinket. 

 

 

 

 



Sütöttünk –zenéltünk 

Sajtos pogácsát sütöttünk - tele szeretettel - és persze sajttal, és hogy 

szépen megpiruljanak, citerazenével biztattuk őket.  

 

 

 

Kezdetét vette iskolánkon az egészséges életmód hete, 

éppen ezért közös sportolással, mozgással indítottuk a 

délutánt. Ezt követően ínycsiklandó saláták készítésével - 

kóstolásával, aszalt almával, frissen facsart narancslével 

enyhítettük éhségünket - szomjunkat. Sok - sok hála 

mindazoknak, akik részt vettek ezen a csodálatos 

délutánon!  



 

 

 

Idősek hónapja – október 

„ha Ti nem lennétek, mi sem lennénk” 

 



2018.10.17-én vendégül láttuk a szádudvarnoki Szent István 

Egyházi Alapiskola tanulóit és tanárait. A délelőttöt közös 

imával indítottuk, majd az egészséges életmód jegyében 

játékos vetélkedőt tartottunk. Délután egy közös sétával 

koronáztuk meg a napot. Köszönet a Szent István Egyházi 

Alapiskolának az együttműködésért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az egészséges és a kevésbé egészséges ételekről tartott 

előadást Martin Červený, a rozsnyói Dialízis 

Egészségközpont /FMC/ dolgozója. Közösen 

csoportosítottuk a felsorolt zöldségeket és gyümölcsöket, 

melyek fogyasztásától egészségesek leszünk, viszont kitértünk 

a szervezetünkre károsan ható ételekre is. Azt, hogy hogyan 

kell elsősegélyt nyújtani, saját bőrünkön is tapasztaltuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/martin.maschchu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBJ3oymR4tlX-TLKcgoqbmsWYbzfi8ovNMsRLLZeDIaxrzrwUQOjLtjq_n_O9ue2dCUQtbyh-iIWX0h&fref=mentions


 

Ügyességi többpróba verseny 

 

 

 

Napköziben nagyon jó – napközis foglalkozásaink 

 



 

 

A Rákóczi Szövetség látogatása intézményünkben 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának keretében az 

idén is ösztöndíjban részesültek elsős tanulóink. 

 

 

 



Ki a vagány a vidéken?   

2018. november 30-án, Zselízen zajlott a "Ki a vagány a 

vidéken?" tehetségkutató verseny országos döntője.  Balta Rita 

2.A osztályos tanulónk népdal kategóriában 

képviselte méltón Iskolaközpontunkat. Több mint 60 

jelentkező közül került be a döntőbe, Kelet-Szlovákiából 

egyedüliként. 

 

Karácsonyváró adventi családi nap 

2018. december 1-jén újra együtt volt iskolaközpontunk 

apraja-nagyja, hogy közös készülődéssel várjuk a karácsonyt. 

A megnyitót követően mesét hallgattunk, majd a Mikulás is 

megérkezett, hogy előlegbe átadja ajándékát a gyerekeknek. 

Később adventi koszorút készítettünk, gyertyát öntöttünk, 

göngyöltünk, mézeskalácsot díszítettünk, falat másztunk, 

énekeltünk és táncoltunk. Öröm volt újra együtt lenni! 

 

 

 



Csalafinta palacsinta 

Meglátod, hogy csuda finom, egy nem elég belőle, valamennyi 

villámgyorsan lecsúszik a bendődbe. 

 

 

 

Mikulás 

 

 



Meggyújtottuk a 2. adventi gyertyát 

Advent második hetének hétfőjén, az iskolai adventi 
koszorúnkon is meggyújtottuk a második gyertyát. Annak 
jeléül, hogy nagylelkűséggel várjuk Krisztus Urunk közénk 
jöttét. Krisztus itt élt és él közöttünk. 
 

 

 

Nagyi túróval töltött kiflije... 

 

Adventi fellépés a fő téren 

Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak fellépése tette még szebbé 

az adventi várakozás időszakát, vasárnap, késő délután, 

Szepsi fő terén. Gyermekeink csengő énekhangja 

mindannyiunkat megérintett.  

 



Karácsonyi műsor - Kedves kötelességünk, hogy 

életmagatartásunkkal tanúi legyünk Isten szeretetének. 

Szavunkkal, példánkkal, nevelésünkkel, a rászorultak testi-

lelki megsegítésével, a szomorkodók megvigasztalásával 

sokat tehetünk a jóság és az irgalom terjesztéséért. 

 

 

 

 

 



 

Farsangi fánk 

 

Téli örömök 

Fehér, puha ágyat vetett a tél, 
Fázva didereg a kósza szél. 
Nekünk nem számít, ha fúj a hideg, 
Húzzuk a szánkót gyerekek. 

 

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – 

 

Az ajtókon elhelyezett felirat - 20 *C + M + B * 19 - arra 

emlékeztet, hogy „Krisztus áldja meg e házat!“ 



Rajzverseny 

 

Iskolai szavalóverseny 
Iskolai szavalóverseny 

2019. február 28-án iskolánkon megrendezésre került a 
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny iskolai 
fordulója. Erős mezőnyt tudhatunk magunk mögött.  A 
járási fordulón a megmérettetést sikeresen véve a következő 
tanulók fogják képviselni iskolánkat: 
I. kategória vers: 1. Pálos Erik, 2. Tóth Kozma Sofia, 2. Pelegrin 
Noémi, 3. Dobos Anna 

I. kategória próza: 1. Groško Robert, 2. Bráz Zoé, 3. Balázs 
Lilien, 3. Balta Rita 
II. kategória vers: 1. Viszlay Boglárka, 2. Fazekas Zita, 2. Sitáš 
Áron 
II. kategória próza: 1. Czompoly Csenge, 2. Demeter Dóra, 3. 
Pápai Zsófia 
III. kategória vers: 1. Nagy Gabriella 2. Dobos Orsolya 2. Hricó 
Cynthia 3. Pásztor Anna 
III. kategória próza: 1. Kočiš Martina 2. Viszlay Eszter 3. 
Üveges Roland 
IV. kategória vers: 2. Ragán Adrián 3. Krankilla Kira 
IV. kategória próza: 3. Bányász Csaba 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nyílt nap – farsang 

 

 



Poznaj slovenskú reč 

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou, dňa 
6. marca 2019, organizovalo okresné kolo súťaže Poznaj 
slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.  Reprezentovali 
školu v I. a II. kategórii skvelými výkonmi, na ktoré môžeme 
byť hrdí. 
V I. kategórii súťažili Áron Sitáš (IV.A) a Dóra Demeter 
(IV.A). 
V II. kategórii súťažili Vanda Rajcziová (VIII.A), Tomáš Pillar 
(IX.A) a  Mihály Káposztás (IX.A). 
Dvaja žiaci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 
v Košiciach, a to Mihály Káposztás 
 

 

 

Tompa Mihály Járási Szavalóverseny 

Aranysávos besorolást kaptak: Pálos Erik, Groško Robert, 

Balta Rita, Viszlay Boglárka, Demeter Dóra, Pápai Zsófia, 

Nagy Gabriella, Krankilla Kira 

 



2018. március 21-én Szepsiben zajlott a Tompa Mihály 

Országos Vers- és Prózamondó Verseny kerületi fordulója, 

melyen intézményünket 8 tanuló képviselte. Az egyes 

kategóriák mezőnye nagyon erős volt, s tanulóink méltón 

helytálltak. 

Arany sávos minősítést kapott: 

Pálos Erik (III.A) - vers 

Nagy Gabriella (IX.A) - vers 

Ők képviselik iskolánkat az országos döntőn 

Rimaszombatban! 

Ezüst sávos besorolást kapott:  

Balta Rita (II.A) - próza 

Groško Róbert (III.A) - próza 

Pápai Zsófia (VI.A) - próza 

Viszlay Boglárka (VI.A) - vers 

Bronz sávos besorolást kapott: 

Demeter Dóra (IV.A) - próza 

Krankilla Kira (1.G) - vers 

 

 

Munkára nevelés 

Munkára nevelés keretén belül színes, díszes szendvicseket 

készítettünk. Sajnos sokáig nem gyönyörködhettünk benne, 

mert a finomságokat azonnal elfogyasztottuk. Köszönjük 

Bystrý Marcela néninek, hogy megmutatta  az ízletes falatkák 

elkészítését. 

 

 



A szájhigiénia hete 

A száj és a fogak ápolására nagy hangsúlyt kell fektetni már 

kisgyermekkorban is. Volt diákunk, Nagy Mátyás tartott erről 

előadást. Matyi fogtechnikusnak készül, Budapesten végzi 

tanulmányait. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták, 

elsajátították a helyes fogmosás technikáját, láthatták a fogak 

elhelyezkedését, különleges dolgokat tudhattak meg 

a fogtechnikusok munkájáról. Az előadás végén mindenki 

kapott egy fogkefét, hogy a tanultakat otthon is gyakorolni 

tudja. 

 

 

Húsvétváró családi nap 
 
Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet.  
 
 
2019. április 13-án ismét együtt volt a Salkás család apraja-
nagyja. Kézműves foglalkozások, játékok, valamint Puss 
Sándor jezsuita atya gondolataival hangolódtunk a 
húsvéti ünnepekre. 
 
 
 
 

 
 



A XXVIII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondók Országos 

Verseny iskolai, járási, kerületi fordulóján is aranysávos 

minősítésben részesülő két tanulónk, Pálos Erik 3.A és Nagy 

Gabriella 9.A  2019. április 25-e és 27-e között a 

Rimaszombatban megrendezett  országos döntőn képviselték 

nemcsak iskolánkat, de kerületünket is. 

 

 

 

 

 

Anyák napja 

Ismételt cselekvői tanúi voltunk szellemi és lelki értékeinknek. 
Rácsodálkozhattunk édesanyanyelvünk szépségére és 
mélységére. Örülhettünk ápolt és ápolandó örökségünkre. 
Bizonyára egyre kevesebben kételkednek, hogy iskolánk 
alapítása nem volt hiábavaló. Az elhangzottak, a megénekelt 
és az elmondott szavak kellő garancia arra, hogy az édesanya, 
az édes gyermekem, az édes fiam és az édes lányom szavaink 
nem válnak a mulandóság enyészetévé.   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Bíborpiros szép rózsa - járási forduló 

2019. május 12-én a Bíborpiros szép rózsa népzenei 
vetélkedőn vett részt Balta Rita és Kovács Réka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Népmesemondó verseny 

 

Várhosszúréten, az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyen diákjaink méltón képviselték iskolánkat.  
1.kategória: 

Aranysáv: Balta Rita, Kovács Réka  
Bronzsáv: Tóth Kozma Sofia, Pelegrin Noémi 

2.kategória: 
Aranysáv: Bojszko Kevin 
Ezüstsáv: Piroh Roland 
Bronzsáv: Die Dániel 

3.kategória: 
Ezüstsáv: Kočiš Martina 
Bronzsáv: Fazekas Vivien 

 
 

 

Ipolyi Arnold népmesemondó, országos verseny 

Hol volt, hol nem volt, Bergengócián innen, Óperencián túl, 

volt egyszer egy népmesemondó verseny. Június 3-4-én a 

X.Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny országos fordulóján 

gyermekeink is meséltek. Balta Rita és Bojszko Kevin 

bronzsávos, Kovács Réka ezüstsávos minősítést szerzett. 

 

 



Szent István nap Szádudvarnokon 

2019. június 7-én Szádudvarnokiban, a Szent István Egyházi 

Alapiskola ISKOLANAPI programján vettünk részt, ahol 

együtt imádkoztunk, kézműveskedtünk. 

 

Elsőáldozás Szentháromság vasárnapján – 2019 

 

 

Úszótanfolyam-Edelény 

 

 

 



IV.A osztály ballagása 

 

 

 

 

 

 

Óvodánk 

 

Néptáncoktatás az óvodában 

 

 



Ünnepélyes beiratkozás 

2019. április 1-jén a városi művelődési központban, 

ünnepélyes keretek között, megkezdődött a Boldog Salkaházi 

Sára Egyházi Iskolaközpont óvodájába és 1. 

évfolyamába a beiratkozás. 

 

 

 

 

 

Dalostalálkozó 

2018. október 23-án került sor a 11. Dalostalálkozóra. Ezúttal a 

Szepsi Százszorszép Óvoda látta vendégül a dalos ajkakat. 

Óvodánkat Sýkora Gréta és Drága Wanda képviselték. Kiváló 

teljesítményükkel ismét megszerezték a vándorserleget. 

 



 

Hangszerbemutató az oviban 

2018. október 23-án, Hanusz Zoltán és barátai látogatták 

meg óvodánkat, hogy egy 

interaktív hangszerbemutató keretében ismerkedhessenek 

meg legkisebbjeink a népi hangszereket. A vidám foglalkozás 

során sokat énekeltünk, mondókáztunk, táncoltunk. 

 

 

 

 

 

Szent Márton napi rendezvény az óvodánkban 

Adja Isten, hogy az Úr Jézus példájára, „aki bármerre járt, 

mindenütt jót tett” és szent Márton jócselekedete nyomán a 

jóság, amit a szülők, a nevelők és a pedagógusok a gyermekek 

lelkébe csepegtetnek – fénylően világítson egy életen át az 

örökkévalóságig. 

 

 

 

 



Meggyújtottuk az 1. adventi gyertyát 

Reggel az óvodában és az iskolában is meggyújtottuk az 1. 

adventi gyertyát. Együtt énekeltünk és imádkoztunk azért, 

hogy mindenki lelkében szülessen meg a jó. Öröm volt látni 

gyermekeink tiszta, várakozó tekintetét. 

 

 

 

 

 

Mikulás 

"Mikulás ha volnék,szívem arany lenne:Aranydiót, aranyalmát 

raknék tenyeredbe! 

 

Aranydióm, aranyalmám szeretetté válna, Melegsége nem férne be 

pici, kis szobádba!" 

 

 



Meggyújtottuk a 3. gyertyát 

Kedves kötelességünk, hogy életmagatartásunkkal tanúi 

legyünk Isten szeretetének. Szavunkkal, példánkkal, 

nevelésünkkel, a rászorultak testi-lelki megsegítésével, a 

szomorkodók megvigasztalásával sokat tehetünk a jóság és az 

irgalom terjesztéséért. 

 

 

Karácsonyi ünnepi műsor -2018. december 18-án ismét 

örömelőleget kaptunk gyermekeink, diákjaink karácsonyi 

műsora kapcsán. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ho-ho-HÓ 

"Ne aludj hékás, itt van a tél, itt van az Új Év, itt van a fény, 

légy újra gyermek, itt van a hó, szálljon az ének, a hógolyó." 

 

Túrós fánk 

Februárban meglátogattuk az óvoda konyháját, ahol 

megnéztük, hogyan készül  a túrós fánk, amit aztán magunk 

is kipróbáltunk és a végén természetesen  megkóstoltunk. 

 

 

Farsangi jelmezbál az óvodában 

 

 

 

 

 



Óvodai hitoktatás 

A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett 

kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán 

örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt és 

megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a 

kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy 

nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije 

csak volt és megvette azt az egyet. 

 

Nyílt nap az óvodánkban 

A mai napon ismét kinyílt óvodánk ajtaja a leendő ovisok és 

szüleik előtt. Az óvó nénik ezúttal a kiscsoport 

mindennapjaiba engedtek betekintést. Sára nővér egy rövid 

bibliai történetet mutatott be játékos formában, majd Krupár 

Luca tartott táncházat a kicsiknek.  

 

 

 

 

 

 



Az oviban is játszva tanulunk 

Az óvodában is játszva tanítjuk gyermekeinket. A minap 

matematikai gondolkodásukat, térbeli látásunkat fejlesztettük. 

Logikai feladatokat oldottunk és geometriai alakzatokból 

űrhajót is építettünk. 

 

 

 

 

P. Kercza Csaba Asztrik OFM, ferences atya látogatása 

Szepsiben 

 

2019. április 24-én, lelki napot tartott a Szepsi Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékeinek és 
tanárainak a szerzetes paptanár, egyházzenész, hit és 
nevelőtanár, mentálhigiénés lelkigondozó. 
Elmondása szerint: szereti az embereket, a hivatását, nagyon 
szeret misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, 
imádni Istent. Szerepelt már különféle versenyeken, sok-sok 
koncerten, több CD-n közreműködve sok hangszeren játszik, 
írt könyvet, számos kisebb lélegzetű kiadványt is szerkesztett. 
 



Májusfa állítás Szepsiben - óvodásaink fellépésével 

2019. április 30-án került sor a hagyományos májusfa 

felállítására Szepsi főterén. Idén az Északi utcai szlovák iskola, 

a Szepsi Szakközépiskola, valamint óvodás korú gyermekeink 

közreműködtek az eseményen 

 

 

Fák és madarak világnapja 

Óvodásainkkal a fák és madarak világnapja alkalmából, 

madarakat  , fát készítettünk és eljátszottuk "A béka és a 

holló" című mesét. 

 

 



BALLAGÁS A NAPOCSKA ÓVODÁNKBAN 

 

 

 

Színházi látogatásaink 

2018. október 5-én a  Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális 

Központban tekintettük meg Tündérszép Ilona és Árgyélus 

történetét. 

 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/114419197952854521262/album/6609947312777667601?authkey=CMPD9v_o7Y-nYw


2018. október 10-én az alsó tagozatosok a Thália Színházban 

tekintették meg a Csillagokkal táncoló Kojot című előadást. 

 

 

A XX. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál 

A nagyidai cigányok című művet tekintettük meg október 19-én a szepsi 

kultúrházban. 

 

 

 

 

 

 



Színházi előadáson a Tháliában 

David Drábek kortárs cseh író darabját, a Csokifalókat 

tekintettük meg  a kassai Thália Színházban. 

 

Terror bírósági dráma részesei voltunk a Tháliában 

A Lufthansa Berlin és München között közlekedő 

utasszállítóját eltéríti, és egy teltházas futballstadion felé 

kormányozza egy terrorista. Lars Koch vadászpilótának 

döntenie kell: lelője-e a repülőgépet a fedélzetén 164 emberrel, 

hogy megmentse a stadionbeli hetvenezret. 

 

 

 

Dňa 16.4.2019 sa žiaci gymnázia zúčastnili divadelného 

predstavenia v Historickej budove Štátneho divadla v 

Košiciach. Išlo o bláznivú situačnú komédiu Raya Cooneyho 

Tom, Dick a Harry. Export toho najlepšieho anglického 

humoru rozosmial všetkých v hľadisku a spríjemnil deň. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/330883351042930/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDdjfqB2FuCKlmkVcri8JN_8NRMjAKGwTyzs23ut3z743xvwNK-l5ZBqcqA08xEFDaptIDlDqYgqyyOfLe0B2CirDpRonAtbDWpdlCSJJnNzQFb4eG5u4TeMVE5yByTh7oxxZZBu_RFQvHqWXdJJwZaeYr0GR5XED5OP3OECl1J-GEtroMkscyYrKqFQvjAMukvo974OSRhqJ_feXgryT75zIwD0KuX8ZuUvg1Aenq0RI2yN09TsjnNZVhcMtW9M_6DmZv0WYTHEaRhNaKP2rbiYcVr0iPLZ16u9LIwL-jm70PakkHANfUmpy5VWlngcqsbJpsBENtxxoOr3gDslDI5w&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/divadlothaliaszinhaz/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDdjfqB2FuCKlmkVcri8JN_8NRMjAKGwTyzs23ut3z743xvwNK-l5ZBqcqA08xEFDaptIDlDqYgqyyOfLe0B2CirDpRonAtbDWpdlCSJJnNzQFb4eG5u4TeMVE5yByTh7oxxZZBu_RFQvHqWXdJJwZaeYr0GR5XED5OP3OECl1J-GEtroMkscyYrKqFQvjAMukvo974OSRhqJ_feXgryT75zIwD0KuX8ZuUvg1Aenq0RI2yN09TsjnNZVhcMtW9M_6DmZv0WYTHEaRhNaKP2rbiYcVr0iPLZ16u9LIwL-jm70PakkHANfUmpy5VWlngcqsbJpsBENtxxoOr3gDslDI5w&__tn__=K-R


Thália Színházban voltunk 

2019. május 29-én a Thália Színházban Mátyás király 

történeteivel szórakoztattak minket. Egy páran közülünk is 

szereplői lehettek a meséknek. Az előadás végén 

megnézhettük a műszaki termet is, ahonnan a hangot és a 

fényt kezelik. 

 

 

 

Felső tagozat 

Felső tagozatosaink is részt vettek a mobilitás hetén. A mobilitás 

hete keretén belül, szeptember 20-án a 6.A osztályból 4 tanuló vett részt 

az „ Ismerd meg a városod” nevű ismeretterjesztő rendezvényen.  

 

 



Őszi természetvédelmi nap 

 

 

 

Diáklátogatás a plébánián 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont IX.A osztályos diákjai 

Sára nővér és Ferencz Attila, hitoktató vezetésével meglátogatták a szepsi 

plébániát, ahol elbeszélgettek a helyi esperes-plébánossal.  

A plébános a hallottak alapján örömét fejezte ki a diákok kíváncsi érkezése 

kapcsán, arra buzdítva őket, hogy érezzenek nagyobb felelősséget a 

kapott értékekért. Úgy éljenek és viselkedjenek, hogy mások is kedvet 

kapjanak az evangéliumi értékrend megélésére. 

A rövid párbeszéd után a diákok belülről megszemlélték a plébániaépület 
hivatal-, és lakóterét, majd közösen elfogyasztották a frissítőt és átvonulva 
a templomba, a 2020-ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus eredményességéért imádkoztak. 

 
 
 
A templomban a lelki és a szellemi gyökerekkel ismerkedtek, 
rácsodálkozva a múlt és a jelen értékeire, amit felelősen őrizni, ápolni és 
tovább kell adni nemzedékről nemzedékre. 8.A osztályos diákjaink is 
ellátogattak.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tehetséggondozás 

 

 

Matekosaink lelkes csapatot alkotnak, hangulatuk felhőtlen. 

Célunk a tehetséggondozás. Azt próbáljuk elérni, hogy ne 

képletek, bemagolt módszerek, alkalmazható tételek után 

kutassanak a fejükben, hanem engedjék szabadjára a 

fantáziájukat, és bátran ötleteljenek. Problémát oldjanak meg 

önerőből. Egyszóval játszanak, nevessenek, kacagjanak, s 

nem utolsósorban fejlesszék mindennel az 

eszüket, az agyukat. Egyik legfontosabb szervük, 

később meghálálja, ha tettek valamit érte. 

 

 



Diákolimpia –országos döntő 

2018. október 5-én, ismét Dunaszerdahelyen rendezték meg a Diákolimpia 

országos döntőjét. Iskolánk az atlétikában képviselte régiónkat. A verseny 

60, illetve 300 méteres futásból, távolugrásból és krikettlabdadobásból 

tevődött össze. Egyéniben és összetettben is hirdettek eredményt. 

Lányaink : Kaputa Marianna(9.A) és Balázs Rita(7.A) 

 

 

Gimnázium 

Iskolánk idén újra bekapcsolódott a Fehér ceruza/Biela 

pastelka elnevezésű jótékonysági gyűjtésbe a vakok és a gyengénlátók 

számára. Gimnazista diákjaink az iskolában és Szepsi utcáin gyűjtötték az 

adományokat. 

 

 



Az elmúlt hetekben egy érdekes képzőművészeti technikával, 

a gipszöntéssel,  illetve lenyomatok készítésével ismerkedtünk 

meg. Akárhogyan vigyáztunk,  mindig nagy rendetlenséget 

csináltunk, de a végén kárpótolt minket a csodaszép 

végeredmény. 

 

 

Emlékezés a 13 aradi vértanúra 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban 2018. 
október 8-án emlékeztünk a 13 aradi vértanúra. A lelki 

találkozó kezdetén és végén Nagy István, iskolaigazgató 
köszöntötte az egybegyűlteket, ill. köszönte meg a 

kegyelettejes megemlékezést. 
Egy diák felolvasta a vértanú nevét, egy másik a vértanú 
születési és a halála dátumát, nemzetiségét és honvédi 

fokozatát, a harmadik pedig a vértanú utolsó mondatát, majd 
harang- gongszó kíséretében meggyújtottunk egy-egy szál 

gyertyát. 
 

 
 

 



Plébániai látogatás 

2018. október 8-án a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a 

Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont VII.A osztályos tanulói a hittanóra keretében 

Ferencz Attila hitoktató 

vezetésével meglátogatták a szepsi plébánia épületét és lakóit. 

 

 

 

 

Egészséges életmód hete a szlovák órákon 

 

 

2018.október 15-19 között az iskolánkon a szlovák konverzációs órák is az 

egészséges életmódról szóltak. Nemcsak beszélgettünk a témáról, de finom 

gyümölcssalátákat is készítettek a felső tagozatos diákjaink. 



Októberi megemlékezés Nyíregyházán 

2018. október 19-én és 20-án ismét a nyíregyházi Szent Imre 

Katolikus Alapiskola vendégszeretetét élvezhettük. A kétnapos 

rendezvény gazdag volt mind programokban, mind élményekben. 

Pénteken egy tartalmas ünnepi műsor után megkoszorúztuk az 

1956-os emlékművet, majd az esti táncházban közelebbi 

ismeretségeket köthettünk a többi, határon túli iskola diákjaival és 

tanáraival. 

 

 

A "BARANGOLÓK" szakkör  

 

 



Az ´56-os hősökre emlékeztünk. Tiszteletünket fejeztük ki és 

imádkoztunk azokért, akik életüket adták a szabadságért. 

 

 

 

A gyertyaöntés rejtelmei 

2018. október 23-án az 5.A osztály tanulóit, Rigó Béla bácsi, jabloncai 

kézműves vezette be a 

gyertyaöntés rejtelmeibe. Kipróbálhattuk a gyertyaöntés csínját – bínját. Az 

alkotások a városi 

könyvtár által szervezett kiállításon lesznek megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

 



Deň slovenskej kultúry 

26.októbra 2018 sme si krátkym programom pripomenuli Deň 

slovenskej kultúry. V tento deň na všetkých vyučovacích 

hodinách sa učilo po slovensky a na hodinách slovenského 

jazyka boli krátke hry a popritom žiaci vytvárali rôzne 

projekty o Slovensku, slovenských mestách, zvykoch a 

tradíciách. 

 

 

 

 

Ügyességi többpróba 

A 2018. október 25-én megrendezett ügyességi összetett járási 
döntőn Takács András 1. helyet, Balázs Rita pedig 3. 
helyet szerzett. Gratulálunk! 
Csapattagok: Takács András, Nyíri Kristóf(7.A), Üveges 
Roland (8.A), Magyar Dávid (6.A), Dobos Emese, Dobos 
Anna, Doboš Frederika, Balázs Rita, Macorlík Bianka (7.A), 
Bartaloš Božena (5.A) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Képzőművészeti nevelés-egy kicsit másképp 

 

 

 

 

Élő adásban az RTL-en 

Nagy Gabriella, 9.A osztályos tanulónk részt vett a 

Szenzációs négyes élő adásfelvételén. Szabó Simonnal és 

a Pesti Magyar Színházban játszó társaival együtt 

énekelhették el "A zene az kell" című dalt. 

 

 

 

 

 

 



Népi-harci bemutató 

Kopecsni Gábor a Felföldi Dalia Iskola vezetője tartott 

előadást 2018. november 30-án diákjainknak a népi-harci 

testkultúráról. Őseink harcművészetével, fegyvereivel 

ismerkedhettek meg gyermekeink egy rendhagyó bemutató 

óra keretében. 

 

 

Angol és 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 tanulók párbeszédet folytattak a versenyeztető tanárokkal. 
A legeredményesebb tanulók az angol olimpiászon kategóriákként: 
1B 
1.Balázs Viktória 
2.Zachariaš Edina 
3.Viszlay Eszter 
2A 
1.Nyíri Benedek 2.G 
2.Király Dániel 2.G 
3.Rudy Rebeka 1.G 
2B 
1.Gacsay Orsolya 4.G 
A legeredményesebb tanulók a német olimpiászon kategóriákként: 
1B 
1.Zachariaš Edina 
2.Pillar Tamás 
3.Nagy Gabriella 
2A 
Megosztott 1. hely  Grulyo Malvína 
                             Nyíri Benedek 
2B 
1.Gacsay Orsolya 

 
 

 

 



MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS 

Az év talán legszebb időszaka a karácsony környéke, amikor 

otthonunkat díszbe öltöztetjük, szeretteinknek ajándékkal 

készülünk, és az ünnep fényében pompázó karácsonyfa 

mellett mézeskalácsillat tölti be a lakást. A karácsonyi 

ünnepeket várva iskolánk VII. A osztályos tanulói  kedden 

december 4-én a VÁROSI KÖNYVTÁRBAN  megismerkedtek 

a mézeskalács tésztájának készítésével és sütésével, 

valamint a mézeskalács díszítés különböző technikáival. 

 

 

1. hely kispályás fociban 

 

 
2018. december 5-én, Mecenzéfen rendezték meg a Kassa-

vidéki járás középiskolásainak kispályás labdarúgó 

bajnokságát. Gimnazista diákjaink 4 csapat közül 

bizonyultak a legjobbnak. Színvonalas, sportszerű 

mérkőzéseket vívva nyertünk 1. helyet. Ma is jó volt 

SALKÁSNAK lenni! Szívből gratulálunk a fiúknak! 

Csapattagok: Bányász Péter-kapus, Nagy András, Nagy 

Dániel, Ragán Adrián, Erdélyi Kristóf Róbert, Karafa 

Tamás, Nagy László, Bányász Csaba, Mogyorósi 

Sebastian 



Pitagorasz - iskolai forduló 

2018. december 12-én, a 3.,4. és 5. osztályos tanulók 

a Pitagorasz matematika verseny iskolai fordulóján vettek 

részt. Sikeres megfejtők: Groško Róbert 3.A, Rudy Dávid 3.A 

és Sitáš Áron 4.A, Haraszti Tamás 5.A, Gulya Félix 5.A. 

Idősebb diákjaink Luca napján, december 13-án oldották meg 

a feladatokat. Sikeres megoldók: Viszlay Boglárka 6.A, Oceák 

István 6.A, Piroh Roland 6.A, Pápai Zsófia 6.A, Kočiš Martina 

7.A, Kovács Norman Gábor 7.A, Viszlay Eszter 8.A.  

 

 

Takács András országos 2. helyetett Ügyességi 

Többpróbában 

 

"Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv" 

2018. december 14-én került megrendezésre az "Anyanyelvi 

játékok - játékos anyanyelv" verseny a Petőfi Irodalmi 

Múzeum szervezésében. Intézményünket 2 csapat képviselte. 

A VI.A osztályosok: Czompoly Csenge, Herczeg István, 

Viszlay Flórián, Viszlay Boglárka 1. helyezést értek el! A 

VIII.A osztály csapata: Gacsay Bence Barnabás, 

Gulya Szilveszter, Kuzma Ádám a 3. helyen végeztek! 

Gyönyörű eredmények születtek!  

 



Előkelő 2. hely kosárlabdában 
 
 

 

 
 

2018. december 14-én Kassamindszenten került 
megrendezésre a Kassa-vidéki járás kosárlabda döntője. 10 

nevezett csapat közül lányaink fantasztikus versenyzéssel az 
előkelő 2. helyen végeztek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Missziós Kereszt fogadása Szepsiben 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazdasági és pénzügyi ismeretek 

A pénzügyi, gazdasági témával kapcsolatosan, versenyszerű 
projektmunkát készítettek iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói 
informatika órán: „ Hogyan költhetem el leghasznosabban 

a megtakarított 20 eurómat ?“ cím alatt. Tanulóink munkái 
nagyon tanulságosak, amelyek többsége rámutatott arra, hogy  
hogyan boldogulhatunk  a  mindennapi életben. A kevés, de 
hasznosan befektetett pénz is örömet szerezhet mindenki 
számára. A legsikeresebb és legtartalmasabb munkák díjazva 
voltak. 
 A 7. A osztály nyertesei:  1. Pásztor Anna és Kočišová 
Martina                      
                                           
2. DobosAnna                                                                                    
3. Dobošová Frederika és Dubocziová Margita     
                                                                     
A 8. A osztály nyertesei:  1.Viszlay Eszter  és  Rajcziová 
Viktória 
                                                    2. Kuzma Ádám 
                                                    3. Gulya Szilveszter 
 

 

400. emlékév és Missziós Kereszt 

2018. január 15-én a 9.A osztály tanulóival részt vettünk a 
Kassai Szent Vértanúk 400. emlékévének nyitó rendezvényén. 
A premontrei templomban bemutatott szentmise keretében a 
Magyarországról érkezett Missziós Kereszbe elhelyezték 
Kolesár Anna ereklyéjét. Ma még talán fel sem fogjuk minek is 
voltunk részesei.  

 

 

 



Korizás a szepsi jégpályán 

 

Eleinte kicsit szokatlan, hogy alattad síkos talaj van, így 

becsúszik néha nem vitás egy-két popsira huppanás. Színes 

sapkák, sálak pulóverek, körbe-körbe keringenek, kézen 

fogva, vagy egymagában, mindenki csúszik a boldogságban. 

Angol nyelvi olimpiász  

Gacsay Orsolya 4.G, valamint Nyíri Benedek 2.G osztályos 

diákjaink az angol nyelvi olimpiász járási fordulóján 2. helyen 

végeztek.  

 

Gimnáziumunk 2. osztályos diákja - Nagy Dániel - a 

2019. január 15-én Jasnán megrendezett országos 

snowboard bajnokság első fordulóján 3. helyet 

szerzett. 

 

 

 

 

 



Staráme sa o vtáčiky -5.A 

Zima vbehla za vrátka 

Vyplašila vtáčatká. 
„Sneh sa sype, vietor hudie, 
Čo len s nami teraz bude?“ 

„Nezhyniete, moji malí! 
Kŕmidlo sme na strom dali.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA –  
osztálytermek szentelése 
 
 
1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc  nemzeti imánk, a 
Himnusz írását.  

 
 
 
Igaz – Hamis 
Januárban Igaz – hamis  matematikaversenyen vettek részt iskolánk 
tehetséges tanulói a 6. és 7. osztályból, akik rendszeresen látogatják 
a matematika szakkört. 

 



 
Szép magyar beszéd 
2019.  február 6-án részt vettünk a Szép Magyar Beszéd járási 
fordulóján. A továbbjutás sajnos nem sikerült, de diákjaink 
szépen helytálltak a versenyen. 
 

 
 
Sítanfolyam 2. Tátralomnyic-Poprád 
 
2019. február 11-15 között ezúttal a fiatalabb generációval 
tanultunk síelni, hódeszkázni Szlovákia legszebb 
síközpontjában, Tátralomnyicon. Már az első napon mindenki 
elsajátította az alapokat így tartalmas, élményekben gazdag 
hetet zártunk. A sok síelés, az esti programok, a gyönyörű 
természeti környezet, a kiváló hangulat reméljük minden 
résztvevőt arra sarkall majd, hogy tovább fejlessze tudását. 

 

 
Járási kézilabda bajnokság 
2019. március 6-án, Kassamindszenten rendezték az iskolai 
 kézilabda-bajnokság járási fordulóját. Diákjainkkal első ízben 
vettünk részt ezen a sportrendezvényen. Színvonalas 
mérkőzéseknek lehettünk tanúi, s bár helyezést nem értünk el, 
sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk. 
 

 
 
 

 
Előkelő 2. hely a Zrínyi Ilona matematikaversenyen 

Kovács Norman Gábor - 7.A oszályos diákunk - a Zrínyi Ilona 

matematikaverseny Kelet-Szlovákiai fordulóján 2. 

helyet szerzett.  

 



 

 

 

 

 

2019. március 15-én azoknak a múltbéli eseményeknek 

állítottunk emléket, amelyek meghatározták nemzetünk 

sorsát. A márciusi ifjak már 1848-ban példát mutattak 

Nekünk, de az elmúlt évszázadban is voltak meghatározó 

pillanatai történelmünknek. Most rajtunk a sor. Műsorunk, 

a 2019-ben élőkhöz szólt. Üzenet volt minden magyarnak, 

hogy tudatosítsuk - kik vagyunk és mi a küldetésünk 

a világban. A rendezvényen részt vettek a Budapesti Kolping 

Katolikus Iskola tanárai és diákjai, akik a Magyarország 

Kormánya által támogatott Határtalanul programnak 

köszönhetően lehettek velünk. Az ünnepi köszöntőt Haraszti 

Attila főkonzul mondta. Városunkban 2019. március 17-én 

délután a ravatalozó előtt felállított kopjafánál emlékeztünk a 

hajdani forradalom eseményeire, következményeire és máig 

érvényes üzeneteire. 

 



Valahol ki van jelölve a helyed 

2019. március 25-én az Úr Jézus születése hírüladásának, korábbi 

nevén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Stiblár Zoltán, a 

szepsi egyházközség tagja a hittanóra keretében meglátogatta 

a Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont gimnazista 

diákjait. 

 

 

 

PITAGORASZ VERSENY  - JÁRÁSI FORDULÓ 

2019. március 26-án  és 2019. március 27-én lezajlott 
a PITAGORASZ VERSENY  
40. évfolyamának járási fordulója Kassán a P3,P4,P5,P6 ,P7,P8 
kategóriákban. Iskolánkat összesen 10 tanuló képviselte 
a versenyen, akik lelkesen, szorgalmasan, készültek, hogy 
összemérhessék matematikai tudásukat az azonos 
évfolyamban tanuló diáktársaikkal. 
Sikeres megoldóként szerepeltek:  
Sitáš Áron IV.A osztályos tanuló a 12. helyen végzett. 
Gulya Félix V.A osztályos tanuló az 5. helyen végzett. 
Viszlay Eszter VIII.A osztályos tanuló a 4. helyen végzett. 

 



Nyílt nap a gimnáziumban 

„Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem 
azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért”. (John Fitzgerald 
Kennedy) 
2019. március 29-én a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpontban nyílt napot tartottunk. Az ünnepélyes 
megnyitó után értelmiségi vetélkedő volt, majd beszélgetésre 
került sor az iskola volt diákjaival. A vetélkedés kiértékelése 
után sport következett. 

 

 

Lipcsében jártunk 2019 márciusában 

Az Encsi Váci Mihály Gimnázium diákjaival együtt hat, 

élményekben, ismeretekben bővelkedő napot töltöttünk 

Lipcsében, ahol a  a 94. Oberschule – Középiskola vendégei 

voltunk. A testvériskolai programban két gimnazista diákunk 

Nyíri Benedek és Dobos Kristóf, kísérő tanárként pedig 

Balogh Gizella vehetett részt. Ez a hét az új információk és 

ismeretek bőséges tárháza - az élet valódi iskolája volt. 

Mélységes tisztelet, köszönet és elismerés a szervezőknek 

a hibátlan csapatmunkáért. 

 

 

 



Krajské kolo Poznaj slovenskú reč 2019 

2. apríla. 2019, sa na SOŠ Jozefa Szakkayho v Košiciach 
uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú 
reč. Súťaž prebiehala v rôznych disciplínach, v podobe 
reprodukcie textu, čítania, samostatnej tvorby stručného 
súvislého textu z daných slov a jeho ústny prednes, tvorenie 
krátkeho súvislého textu na ľubovoľnú tému a bola 
hodnotená plynulosť prejavu, porozumenie textu či slovná 
zásoba. 
Naši žiaci Nyíri, Benedek (2.G)  v III. kategórii Káposztás, 
Mihály (IX.A) a Tomáš Pillar (IX.A) v II. kategóriizvládli 
všetky úlohy a  predviedli skvelé výkony. Do celoslovenského 
kola, ktoré sa uskutoční 6 – 7. júna v Nových Zámkoch, postupuje 
Tomáš Pillar. 
 

 

 

 

Iskolások keresztútja 

2019. április 4-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi 

Iskolaközpont felső tagozatos diákjai keresztúti ájtatosságra 

gyűltek össze a plébániatemplomban, hogy lélekben átéljék 

Krisztus szenvedését és elmélkedjenek keresztútjáról. 

 

 

 



Nagy siker a matematika olimpián 

Ismét nagy sikert arattunk a  MATEMATIKA 

OLIMPIA 68.évfolyamának járási fordulóján 
Kassán 2019.április  9-én. A Z6, Z7, Z8 kategóriákban összesen 
9 tanuló  képviselte az iskolánkat és  mindhárom 7. osztályos 
tanulónk  dobogós helyezést ért el, akik 38 versenyzővel 
mérték  össze a tudásukat .  A teljesítményüket nagy siker 
koronázta . 

Kovács Norman Gábor – 1.hely 
Oceák Dániel – 2.hely 
Pásztor Anna – 4.hely 

 

 

A magyar költészet napja 

Április 11-én intézményünkben is megemlékeztünk a 

költészet napjáról. Iskolánk szavalói, akik részt 

vettek a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

elődöntőjén minden osztályba ellátogattak és 

szavalataikkal szebbé varázsolták tanulóink napját.  

 

 



A gimnazisták keresztútja 

2019. április 15-én, Ferencz Attila hitoktató vezetésével, a 
gimnazisták hittanóra keretében keresztúti ájtatosságon vettek 
részt, ami alkalmat adott szentgyónásra is. 
A keresztény fiatalok sohasem voltak, vannak és lesznek 
könnyű helyzetben. Közösségük, egyházi közösség világi 
környezetben. Ugyanolyan gyerekek, mint a nem vallásosak, 
kezükben ugyanúgy ott van az elmaradhatatlan mobiltelefon, 
és a nehézségeik-örömeik is nagyon hasonlóak, mint minden 
más fiatalé. Mintha két világ határvonalán mozognának. 

 

 

 

 

 

JÁTÉKOS TANULÁS ÉS KREATIVITÁS - MATEMATIKA  
CSAPATVERSENY 
A matematikát általában „száraz” és unalmas tantárgynak tartják. Talán te 

is. 
DE EZ NEM IGAZ! 

Győztes csapatok:   
1.hely - Kovács Norman Gábor VII.A 

2.hely - Kočišová Martina VII.A és Pásztor Anna VII.A 
3.hely - Oceák István VI.A és Oceák  Dániel VII.A 

 
 
 

 



1. helyezések járási kosárlabdában 

 

 

 

2019. április 30-án ismét jó volt Salkásnak lenni. A 

Kassa-vidék járás kosárlabda bajnokságán dupla 

győzelemre tettünk szert. Lányaink és fiaink is az 

1. helyen végeztek. Okos, ötletes, precíz játékkal sikerült 

felülkerekedni az ellenfeleken. 

 

 

 
 

Ballagás és címeres nyakkendőszentelés Boldog 

Salkaházi Sára születésének 120. évfordulóján 

Az idő minket igazolt. Lassan négy év távlatából örömmel 

mondhatom, hogy semmi nem változott. Célkitűzéseink, 

hitvallásunk, erkölcsi értékrendünk évről-évre erősödik. 

Bányász Péter 
Bocskorás Benjámin 

Gacsay Orsolya 
Gazsi Réka 

Józsa Renáta 
Nagy András 
Nagy László 

Tobák Dominik 

 



 

 

 

 

Hittanverseny Dabason 

2019. május 17-én, Nepomuki Szent János napján, 

hittanversenyen vettünk részt a Pesthez közeli Dabas-Sárin. 

Többedik alkalommal látogattunk el a dabasi immár 26 éves 

múltra visszatekinthető Szent János Katolikus Általános 

Iskolába. Hosszú és fáradságos utat kellett megtennünk, 

mindazonáltal ezúttal is nagy szeretettel fogadtak minket és 

elhalmoztak minden jóval.  

A hittanverseny mellett rajzversenyt is hirdetett a dabasi 

iskola, mely rajzokat már előre el kellett küldeni. A téma 

Nepomuki Szent János volt, az ottani iskola névadója. Ezen 

rajzok többsége a hittanverseny során kiállításra került az 

iskola folyosóján. 1. helyezést ért el Groško Róbert (III.A), 

valamint 3. helyezést Fazekas Zita (IV.A) alkotása.  



Sikeres érettségi vizsgák a gimnáziumban 

2019. május 20-21-én iskolaközpontunk végzős, gimnazista 

diákjai, sikeres érettségi vizsgát tettek. 

 

„S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, 

megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek.” (Jn 14,26.) 

 

Hodász András atya előadása diákjainknak 

2019. május 22-én vendégelőadóként érkezett a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontba Hodász András atya 

Budapestről, akit 2014. június 14-én szenteltek pappá 

Esztergomban. Előadását nagy érdeklődéssel hallgatták a 

diákok és a tanárok. A hívek is egy újabb lelkipásztori stílust 

tapasztalhattak meg. 

 

 



„Odakint most szörnyek járnak” a Valahol Európában musical 

előadását tekintettük meg a Magyar Színházban 

Ebben a darabban láthattuk Nagy Julcsit és Nagy Gabikát, 

intézményünk színészpalántáit.  Nézőként, szerénytelenség nélkül 

állíthatjuk, hogy bekerülni  egy ilyen darabba nagy érdem.  

Sokoldalúnak, kitartónak, teherbírónak, alázatosnak kell lenni. 

Mindezeknek leányaink birtokában vannak. Hálásak vagyunk nekik, 

hogy az élményt  személyessé és maradandóvá tették  számunkra. 

 

 

 

Birkózás 

2019. május 28-án birkózó és kötélhúzó versenyen vettünk részt iskolánk 

alsó tagozatos, illetve 5 és 6-os diákjaival.  A rendezvény a szepsi birkózó 

szövetség szervezésében, az Iskola Utcai Moyzes Gimnázium 

tornatermében került megrendezésre.  A környék szinte minden iskolája 

bekapcsolódott, így tehát kb. 300 résztvevő volt. Csapatunk összetettben a 

4. helyet szerezte meg, kategóriánként pedig több kupát is 

„bezsebelhettünk”. 3.-4. osztályos lányaink – Bráz Zoé, Balázs Lilien, 

Kovács Lili, Demeter Dóra, Fazekas Zita, Kuzma Barbara, Magyar Sophi - 

elsők lettek kötélhúzásban. 1-2-os lányaink – Pelegrin Noémi, Tóth Kozma 

Sofi, Hudák Tatiana, Lacko Lexi, Dobos Anna, Gergely Léna, Černai 

Vanesa - 4. helyen végeztek ugyanebben a versenyszámban. A kisebb fiúk 

– Csömör Márió, Kočiš Lóránd, Magyar Mátyás, Ribár Kevin, Horváth 

Roland, Kondáš Lajos, Bartaloš Adrián – a dobogó 3. fokát foglalhatták el. 

A birkózók közül a hatodikos fiúknak sikerült 3. helyet szerezniük, név 

szerint: Magyar Dávid, Viszlay Flórián, Piroh Roland, Oceák István, 

Herczeg István, Lacza Levente. Az ötödikes harcosok – Rudy Márk, Die 

Dániel, Polyák Csaba, Horváth Attila, Haraszti Tamás - 4. lettek. Külön 

dicséret a három-negyedikes lánynak, akik az ötödikesek között 

birkóztak!  



 

 

 

 

 

Járási atlétikai verseny 

2019. május 27-én az alapiskolások atlétikai bajnokságának járási 
fordulóján vettünk részt, a ČSA utcai alapiskola sportpályáján. Iskolánkat 
két csapat képviselte, így mind a fiúk, mind a lányok versenyében pályára 
léptünk. Nagyon sikeres napot zárhattunk és éremesővel térhettünk haza. 
Gratulálok minden versenyzőnek és köszönet kis és nagyobb atlétáinknak 
a szép teljesítményért! 
Csapataink: 
Lányok: Bartaloš Božena, Balázs Rita, Dobos Anna, Dobos Emese, Doboš 
Frederika, Kaputa Marianna, Magyar Vanessa 
Fiúk: Viszlay Flórián, Grulyo Miguel, Nyíri Kristóf, Takács András, Nagy 
Tamás, Üveges Roland, Görgei Dávid, Majer Bence 
Érmeseink: 1. hely: Balázs Rita – 60m 
                       2. hely: Balázs Rita – 300m, Takács András – 1000m, Kaputa 
Marianna – távolugrás 
                       3. hely: Nyíri Kristóf – 300m 
Váltófutás: lányok: Kaputa Marianna, Doboš Frederika, Dobos Anna, 
Balázs Rita – 3. hely 



         Fiúk: Grulyo Miguel, Viszlay Flórián, Nyíri Kristóf, Takács András –    
2. hely 

 

 

 

 



Ügyességi összetett járási verseny 

2019. június 6-án az ügyességi többpróba nyári fordulóján 
vettek részt felső tagozatos diákjaink, a ČSA utcai szlovák 
tannyelvű alapiskola sportpályáján. Minden versenyző 
távolugrott, dobott, rúdra mászott és futott. Résztvevők: 
Horváth Atila, Kovács Richárd (5. A), Viszlay Flórián (6. A), 
Dobos Anna, Doboš Frederika, Takács András, Škovrunsky 
Tamás (7. A), 
Érmeseink a következők: 
1. hely: Balázs Rita (7. A) 
2. hely: Kaputa Marianna (9. A) 
3. hely: Nyíri Kristóf (7. A) 

 

Országos 3. helyen Balázs Rita 

2019. június 22-én az Ügyességi Többpróba országos 

versenyén Rimaszombatban Balázs Rita - 7.A osztályos 

tanulónk - 3. helyet szerzett. 

 

Osztálykirándulás 7.A-8.A 

 



Tanévzáró és ballagás 2019 

Kedves Salkás család, ballagó diákok, tisztelt szülők, pedagógusok, 

jelenlévők! 

 Immár a negyedik évet zárjuk. Szinte hihetetlen, mennyire 

gyorsan repül az idő. Ma számot adunk az elvégzett munkáról. Ki 

mint vetett, úgy aratott! Nagyon kimerítő, de tartalmas, 

eredményekkel, eseményekkel teli tanévet zárunk. Köszönöm 

mindenkinek az áldozatos munkáját, az emlékezetes iskolai 

élményeket. A tanév végeztével kilencedikes diákjaink ballagása is 

meghatározó esemény mindannyiunk életében. Az együtt eltöltött 

idő, a megszerzett tudás, a sok-sok iskolánkhoz fűződő emlék 

örökre összeköt minket.  

Kedves kilencedikesek!  Remélem, hogy az iskolánkban eltöltött idő 

alatt sikerült a jellemeteket úgy megalapozni, hogy erős hitű, 

becsületes emberekké váljatok. Legyetek büszkék arra, hogy tartást 

kaptatok.  

Kedves Szülők!  Köszönöm a bizalmat. Köszönjük, hogy szívesen 

fogadták szolgálatunkat. Együtt aggódtunk gyermekeinkért. 

Eszembe jut a példabeszéd a magvetésről: A mag az útszélre, a 

tövisek közé, a kövek közé és jó talajra is hullhat. Ha azt látjuk, 

hogy a mi „magocskáink” a kövek közé, az útszélre vagy a tövisek 

felé szállnak, akkor segítsünk nekik, egy kicsit! Mert mik azok a 

tüskék, az útszél, vagy a kövek? A harsogó világ, a túlzott 

szabadosság, a sodródás, a falka szellem, sőt van, amikor 

megfordulnak a szerepek a nevelésben, és a gyerek kezdi irányítani 

a szüleit. Az itt álló gyermekeink termetüknél fogva már valóban 

nagyok, de higgyék el ők még nem nőttek fel! Vigyázzunk őrködő 

szemekkel, mert súlyos a felelősségünk. Egyszer még el kell 

számolnunk vele! 

Kedves gyerekek! A tablóra rótt Kodály Zoltán idézet is erről szól:  

„Életed útját magad választod, válassz, hát úgy, ha elindulsz nincs 

már visszaút.”  A vállatokra akasztott tarisznya jelkép. Jelképe 

annak, hogy aki elindul, annak fel kell készülnie, magával kell vinni 

a legfontosabb dolgokat. 

És a kincsek, amelyek benne vannak: 

A pogácsa, hogy legyen meg mindig a betevő falatod, 

Az 1 cent, hogy ne kelljen soha szűkölködnöd, 

A játék - hogy ne feledd el gyermeki lelkületed 

A kockacukor, hogy édes legyen az életed és sose légy ízetlen,  

A jókívánság pedig, hogy legyenek körülötted olyanok, akiktől 

tanácsot kaphatsz. 

A legfontosabb pedig a hit, és a mi édes magyar anyanyelvünk, 

amit őseink hagytak ránk. 

Kérlek benneteket, ápoljátok, őrizzétek tiszta szívvel ezt az 

örökséget! Nagy öröm számomra, hogy az osztály nagyobbik része 

együtt marad és nálunk folytatja tanulmányait. Jövőre tehát 14 

diákkal indul az elsős gimnazista osztályunk, amire az elmúlt 

években még nem volt példa. Örülök, hogy megértettük az itthon 



maradás, és a szülőföldhöz való ragaszkodás jelentőségét a saját 

lelkünk, képletesen szólva a saját házunk építésének fontosságát.  

Középiskolás tanulmányaihoz mindenkinek sok erőt, kitartást 

kívánok! 

Kedves Salkás csapat! 

Kérlek titeket a nyári szünet alatt vigyázzatok magatokra, hogy 

szeptember 1-jén egészségesen, kipihenten, lelkileg feltöltődve 

találkozhassunk! 

Ezzel a 2018-2019-es tanévet bezárom! 

Isten Veletek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alkalmazottainak 

névsora 

Az iskola lelki vezetője 

Gábor Bertalan      esperes-plébános 

Az iskola igazgatója 

Nagy István     testnevelés 

Tantestület 

Balogh Gizella     kémia-fizika 

Bányász Ivett     1.-4 

Bele Juhász Tünde    angol nyelv 

Kinga Karaffová Tóthová   matematika-biológia 

Dyoniz Buko     angol nyelv 

Demeter Marianna    asszisztens 

Csala Éva     matematika-technika 

Sylvia Királyová    nevelőnő 

Éva Kovács     földrajz-bioló 

Alexandra Kurucová    szlovák nyelv 

Molnár Árpád     református lelkész 

Nagy Éva     1.-4. 



Nagy Gabriella     testnevelés 

Nagy Imre     1.-4. 

Novák Andrea     szlovák nyelv 

Renáta Ovseníková    informatika 

Pelegrin Krisztina    magyar nyelv 

Erika Sitášová     magyar nyelv 

Šváb Beáta     kémia-fizika 

Szabó Nóra     hitoktató 

Ferencz Attila     hitoktató 

Szaniszló Mária     1.-4. 

Lukács Katalin     óvónő 

Červená Annamária    óvónő 

Dobos Beáta     óvónő 

Pogány Éva     óvónő 

Technikai személyzet 

Dobos Monika     gazdasági vezető 

Fazekas Mária     takarítónő 

Vojakovič Lucia    takarítónő 

 

 

Iskolabuszunk a 2019/2020-as tanévben a Bethlen Gábor Alapkezelő z.r.t. 

támogatásával működött 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Szaniszló Mária 

Korrekció: Pelegrin Krisztina 

 

2019. november 

Minden jog fenntartva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk évkönyvének támogatói: 

Bethlen Gábor Alapkezelő z.r.t. 

A Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont mellett működő 

Szülői Szövetség Iskolai Tanácsa 


