
 

1.”Kánoni vizitáció” 

„Legyetek bátrak a mindennapi munkátok során! 

Pedro Aguado piarista rendfőnök 2019. október 28-án hétfőn érkezett 

Mosonmagyaróvárra, Miguel Giraldez európai generálisi asszisztenssel. 

Generális Atya a hédervári diákokkal és tanárokkal 

személyes beszélgetést folytatott. Nagy örömmel köszöntötte fiatal Piarista 

közösségünket, bíztató szavait mélyen szívünkbe zártuk. A szívélyes 

találkozásból erőt merítettünk. Humorával, közvetlenségével megérintette 

fiataljainkat, akiket büszkeséggel tölt el, hogy a Piarista Nagycsalád tagjai 

lehetnek. 

Seresné Domina Teréz tagintézmény-vezető 

2. Projektnap 

2019. október 18-án tagintézményünk diákjai színvonalas műsorral vettek részt 

a mosonmagyaróvári projektnapon. A szereplők magas színvonalú produkcióját 

az osztálytársak, és a többi hédervári diák nagy figyelemmel követte. A 

látványos díszleteket felvonultató, korhű történelmi 

környezetben megrendezett programok tevékeny részesei 

voltunk. A középkorra jellemző tárgyak és fegyverek 

sorát mutattuk be. Mátyás király udvarába érkező 

török és itáliai követséget elevenítették meg. A siker 

igazi fokmérője volt, hogy sok járókelő a járdáról 

szájtátva figyelte az előadást. A diplomaták választékos beszédeit, a táncos 

lányok remek előadása zárta. 

Felkészítő tanár: Tóth Tibor 

 

3.Egészségnap 

Októberi délelőttön Egészségnapot tartottunk iskolánkban. Változatos programokat szerveztünk 

diákjainknak. Juhászné Tolnai Klára védőnő nagy segítségünkre volt a programok összeállításában: 

örömünkre szolgált, hogy Dr. Zsilavi Fábián háziorvosunk megtisztelt bennünket jelenlétével és 

7-8. osztályos gyermekeinkkel jó hangulatú beszélgetést folytatott a 

betegségekről. Köszönjük segítségét! További 

munkájához jó egészséget kívánunk! 

A Magyar Vöröskereszttől - Mihályi Mária 

elsősegélynyújtást, sebellátást, újraélesztést mutatta 

be az alsós és felsős gyerekeknek. 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Görbe Andrea 

és kolléganője az iskolai bántalmazásról és 

internetes zaklatásról tartott előadást. 

Az egészséges táplálkozásról iskolánk öregdiákja Juhász Rebeka beszélt 

tanulóinknak. A szülők jóvoltából egészséges ételeket fogyasztottunk.  

A szerelemről és párválasztásról védőnőnk folytatott beszélgetést 

gyermekeinkkel. 

A tanító nénik játékos sorversenyeket szerveztek a kicsiknek. 

Ebben a tanévben a Környezetvédelem, a környezettudatos nevelés egyik 

meghatározó eleme iskolai munkánknak. Fodor Iboly környezetvédelmi 

mérnők interaktív foglalkozást tartott, a szelektív hulladékgyűjtésről. A 

Diákönkormányzat támogatásával beszerzésre kerültek a szelektív 

hulladékgyűjtő edények. 

Fontos, hogy már kisgyermek korban tudatosan odafigyeljünk környezetünk védelmére, ökológiai 

lábnyomunk csökkentésére. 



 

 
Palacsintás nap 
2019.11.22-én iskolánkban Palacsintás napot tartottunk. A Diákönkormányzat 

szervezésében a gyerekek választhattak nutellás, kakaós és lekváros 

palacsinták közül. Az egész nap a finom édesség jegyében telt. 

Nagyon sok szülő vállalta, hogy otthon süt, és reggel érkeztek is a 

friss, jó illatú palacsinta csomagok. A nyalánkságok megtöltésén 

tanárok, szülők és gyerekek közösen munkálkodtak. Az egész iskola 

megtelt az illattal, majd a gyerekek pocakja telt meg finom palacsintákkal. Ezúton 

szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek. A Palacsintás nap hatalmas 

sikert aratott, mi sem bizonyítja jobban, hogy már most várják a folytatást. 
DÖK csapata 

Adventre hangolódás 

Az adventi koszorú hétről hétre kigyúló gyertyái a hit, remény, 

szeretet és öröm jelképeként világítanak. Advent a karácsonyra 

való készülődés időszaka. Advent hagyományosan az év 

legcsendesebb időszaka, bár manapság már közel sem olyan 

nyugalmas, mint amilyen egykor volt. A sütés-főzés, bevásárlás, 

ajándékok készítése és beszerzése az ünnepi készülődés része, de a 

lelki ráhangolódásról sem szabad megfeledkezni. A várakozás során 

– karácsonyhoz közeledvén – minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg, végül a negyedik 

gyertya fellobbanása a karácsony eljövetelét jelzi. A keresztény hitvilágban a fény a reményt és a 

világosságot jelképezi, mely Krisztus születése révén lép be az emberek életébe. 

Ebben az időszakban a házimunka mellett ne feledkezzünk meg a családtagjainkról sem, akik nem egy 

elfáradt, nyúzott anyukát szeretnének látni. Koncentráljunk inkább a közös feladatmegoldásban, együtt 

végezzük a házimunkát, süssünk – főzzünk. Ebben az időszakban még inkább odafigyelünk egymásra, 

a körülöttünk élőkre. 

Horváth Melinda 

Szülői Munkaközösség Elnöke 


