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Ismerkedésre hívta március 23-án az iskola az új
elsősök szüleit. Nagy nap ez egy szülő életében,
mikor először lépi át azon iskola kapuját, ahová
gyermekét szeretné íratni. Volt diákok és teljesen új
emberek, telve félelmekkel, reményekkel és
kérdésekkel.
Körben foglaltunk helyet, szülők, tanárok és
óvónők. Az igazgatónő Lieszkovszky Károlyné
Kati néni beszélt az iskoláról, felszereltségről és a
tantestületről. Elmondta, milyen büszke arra a
példaértékű programra, amit kidolgoztak a hosszú
évek alatt, hogy segítsék a gyerekek
zökkenőmentes beilleszkedését az iskolai életbe.
Esztendőre vagy kettőre címmel ez a program a
honlapjukon is megtalálható.

Szülők és tanítók

Jó volt hallani, hogy az óvodai és az iskolai
nevelők között szoros és jó a viszony, ami segíti a
gyerekekkel való jövőbeni munkát. A tanító néni
jelölt, Peteliné Balogh Zsuzsanna is bemutatkozott.
Elmondta, hogy nagyon szeret kis létszámmal
dolgozni és beszélt pár szóban a módszereiről is.
Örültem, amikor láttam mennyire lelkes és hogy
milyen fontosnak tartja azt, hogy a gyerek a saját
ütemében sajátíthassa el a tananyagot. Dicséret érte

az óvoda dolgozóit is. A gyerekek iskolára való
felkészítésében kimagasló eredményeket érnek el,
ami sokban megkönnyíti az tanítók munkáját.

Érdeklődő anyukák

Az elsősök mostani termébe is bepillanthattunk. Jó
volt látni, hogy semmiben sem hasonlít az
emlékeimben lévő elsős teremhez. Barátságos és
jól felszerelt. Zsuzsi elmondta, hogy Ő is itt volt
először elsős tanító néni és sok szép emléke
fűződik ehhez a tanteremhez.
Kis játszósarok és dvd lejátszó is van, amit
nemcsak kikapcsolódáshoz használnak,
megismerkednek a számítógéppel, internettel.
Sokszor játékos formában, a földön ülve, guggolva
tanulják meg mindazt, amit mi régen összetett
lábbal, egyenes háttal a padban ülve.

V.K.

A világ minden gyerekkel újrakezdődik
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Tavaszi hírek az iskolán innen...
A helybeli iskolai házi versenyek szép
eredményekkel zárultak. A felső tagozatos német
nyelvi vetélkedő első helyezett csoport tagjai:
Berecz Szilvia, Novotni Viktória, Szava Anett,
Becker Elisa és Hofstetter Péter

A vers- és prózamondó versenyen ügyesen
szerepeltek az ovisaink közül Kis Martin, Franek
Dominik, Kiss Bátor Gábor és Csóti Viktória.
Az alsó tagozatosok közül Krutki Evelin, a
felsősök között pedig Bányai Gréta volt a legjobb
versmondó. A versmondók tárgyi jutalomban
részesültek.
Nem versenyeredmény, de nagyon boldog volt
Szabó Imréné takarítónőnk, amikor igazgatói
dicséretben részesült az iskola példás
rendbentartásáért, miután teljeskörű ÁNTSZ
ellenőrzést végeztek iskolánkban.

A „ Köszönöm, hogy vagy nekem” című projekt az
anyák napi műsorunkkal zárul, amelyen tanulóink
köszönetet mondanak az anyukáknak és
nagymamáknak.

és az iskolán túl...
Büszkék lehetünk Grassy Dóra és Viszmeg Dóra 8.
osztályos tanulók szövgértési és helyesírási
versenyeredményére Bonyhádon ők az élbolyban
szerepeltek. A Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyen továbbjutott Viszmeg Dóra a megyei
versenyre, ahol egyetlen kisiskola diákja sem jutott

el. Felkészítő nevelőjük dr. Babina Ferencné volt.
Bonyhádon a mezei futóversenyen több tucat
indulóból Palkó János 5, osztályos tanulónk a 2.
helyzést, Sárközi Renátó pedig a 3. helyezéssel
büszkélkedhet. A jó futók ezüst és bronz érmekkel
tértek haza és itthon is jutalmat kaptak .Felkészítő
nevelőjük Szitó-Farkas Dóra testnevelőtanár volt.

Kitekintettünk a Mórágy határain kívüli világra.
- A felső tagozatosok közül 1 5 tanuló Német
Színházlátogatáson vett részt Dürr Anitával és
Lieszkovszky Károlynéval.
- A 6. osztályosok Zengővárkonyban tekintették
meg a Tojásmúzeumot Lohner Nikolett tanárnővel.
- A képzőművész szakkörösök Bonyhádon jártak a
Völgység Múzeumban, majd megcsodálhatták
Kovács Ferenc festőművész kiállítását
Lieszkovszky Károlyné rajztanárral.
- A természetjáró szakkörösök a Márévári Völgybe
kirándultak Flóris Zsolt és Szitó-Farkas Dóra
tanáraikkal.

A híreket Lieszkovszky Károlyné igazgató
szerkesztette.

Újra vásári hangulatba hoztuk a mórágyi gyermek
-és óvodabarátokat. Április 1 6-án új helyszínen az
óvoda udvarában rendeztük meg a Húsvéti
Jótékonysági Ovis Vásárt, sok-sok süteménnyel és
gyümölcsbóléval várva az érdeklődőket. Az
elkészült termékek köre bővült az első vásárhoz
képest, és főként az ünnepre koncentrálva
készítettünk asztali és tojásdíszeket, ablakfüggőket,
tyúkokat, kakaskákat és nyulakat. Az öt hét alatt a
foglalkozásokon elkészült tárgyak mellett egyre
több felajánlással bővül a termékek köre. Rejtett
kincsekre találtunk magunk és a kreatív, szorgos
nagymamák között, de nagy örömünkre voltak,
akik a „lelkes” apukákat is bevonták otthon a
készülődésbe. Hétről hétre új élményekkel telve
érkeztünk, amiket jó volt egymással megosztani.
A vásárra azonban nemcsak mi készültünk
lelkesen! A Német Nemzetiségi Egyesület
jóvoltából a vásárlók között 3 értékes ékszer szett
került kisorsolásra a nap végén.
Nyerteseink közül Nagyné Tóth Mária azonnal át

tudta venni ajándékát, Glöckner Henrikné Évi és
Péter Antalné Cili néni pedig másnap kapta meg a
nyereményt. További felajánlóink, Nagyné Marika
két saját festménnyel és Ettig Anita só-liszt gyurma
képekkel járult hozzá a vásár sikeréhez.
Az Adventi Vásár után, szerettük volna, ha
nemcsak megmarad az alkotó közösség, hanem új
és új családokat tudunk hetente egy délutánra
magunkhoz csábítani, most már tudjuk, hogy nem
volt hiába és reméljük, hogy OviAnyuk és
OviBarátok voltak, vannak és egyre többen lesznek
is.

Köszönettel:
OviAnyuk

"Én elmentem a vásárba fél pénzzel..."
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Riporter: Kedves hallgatóink bekövetkezett a legszörnyűbb
dolog, amire nem lehettünk felkészülve. Egy szempillantás
alatt megrendült a modern világunk alapja. Mi is történt
valójában? Földrengés, özönvíz, meteor becsapódás? Még
ezeknél is borzalmasabb dolog – a filozófusok sztrájkba
léptek. Látszólag minden megy a maga útján, az emberek
dolgoznak, sorozatokat néznek, ölik egymást, de ez a világ
már nem az a világ, mint ami tegnap volt. Csak a lendület
fogja össze, és idő kérdése csupán, hogy mikor esik szét
darabjaira. Mi lesz akkor, ha valaki a buszmegállóban állva
egy óvatlan pillanatban, egy grafiti láttán felteszi magának a
kérdést: Mit szólna ehhez Hegel? Vagy egy gyorsétkezdében
habzsolva; a lét vagy a tudat elsőbbségére gondolva, megáll
valakinek a falat a szájában. A kérdések eldőlő dominók
módjára futnak majd végig, és az emberek tanácstalanul
bámulnak majd maguk elé, kórusban üvöltve: ha nem tudjuk
mi az empíriokriticizmus, akkor nem ér semmit az életünk!
Megkérdeztem az érintetteket.

Riporter: Elnézést uram! Mi a véleménye a sztrájkról ?
Járókelő1: Felháborító, hogy megint gátolnak a jogaim
gyakorlásában.
Riporter: Konkrétan milyen jogára gondol?
Járokelő1:Arra, amiben akadályoztatva vagyok.
Riporter: Gondolom, fogalma sincs arról, hogy a filozófusok
tartanak most munkabeszüntetést.
Járokelő1: Igen, …..de, hogy jönnek ahhoz, hogy
meggátoljanak az izéhez……való jogom gyakorlásában.
Tényleg ez miben is érint engem?
Riporter: Nem tudom szokott-e gondolkodni?
Járokelő1: Eddig még nem fordult elő.
Riporter: Érthető, mert a filozófusok gondolkodnak mindenki
helyett.
Járokelő1 : Akkor jogom van, arra hogy továbbra is helyettem
gondolkodjanak. Tényleg, most minek is kéne járni a
fejükben?
Riporter: Ön helyett nem gondolnak, például az igazság,
szabadság, idő, kérdésére se
Járokelő1: Ha folytatódik a sztrájk, nekem kell ezekkel is
foglalkoznom?
Riporter: Igen, nagyon valószínű.
Járokelő1: Üzenem nekik, ha nem hagyják azonnal abba,
akkor megyek az ombuchoz!

Riporter: Megkérdezünk egy vasutast, mégis száz éves
tapasztalatuk van a munkabeszüntetésben. Mi a véleménye
uram a sztrájkról?
Vasutas: Egyetértek vele, jár a mozdonyvezetőknek a
magasabb fizetés.
Riporter: Nem a MÁV –ról van szó, hanem a filokról
Vasutas: Őket nem ismerem valami új cég, mint a cargo?
Riporter: Ha jól sejtem, akkor még nem jutott el önhöz a
filozófus sztrájk híre?
Vasutas: Nem
Riporter: Hogy stílszerű legyek ők más utakon járnak.
Vasutas: Nem számít, mi szolidárisak vagyunk minden
közlekedési dolgozóval.

Riporter: Elnézést kedves uram, mit tud a sztrájkról?
Járokelő2: Mindent, mert én is ott voltam az este.
Riporter: Kérem, mondjon el mindent részletesen!
Járokelő2: Ott állt a Gyurka az asztalnál, amikor mondtam
neki: szerintem a Laci sztrájkolni fog……Fogadtunk is egy
kisfröccsben.
Riporter: Elnézést, ki az a Laci? Ő is filozófus?
Járokelő2: Nem, raktáros, ő a legjobb dobó a kugli pályán.

Riporter: Elnézést uram, mi a véleménye a sztrájkról?
Sztrájktörő: Nagyon örülök neki.
Riporter: Csak nem anarchista?
Sztrájktörő: Miért lennék az? Hivatásos sztrájktörő vagyok –
ilyenkor tudok dolgozni.
Riporter: Hajlandó lenne átvenni a gondolkodást a
filozófusok helyett?
Sztrájktörő: Hát, nem vezetni kell valamit?
Riporter: Uram, gondolkodjon!
Sztrájktörő: Az sem probléma, nekem mostanában sok
minden jár a fejemben.
Riporter:Arisztotelész, Kant, az egzisztencialisták?
Sztrájktörő: Ha kell akár ők is.

Riporter: Kedves hallgatóink! Itt áll előttem a sztrájk
szervezője, akinek válaszait lélegzet visszafojtva várjuk. Arra
nem gondolt uram, hogy micsoda gonosz tett megbénítani
egy egész ország életét?
Filozófus: Nem maradt más lehetőségünk, a modern állam
csak az erőből ért.
Riporter: Milyen eszközeik vannak a sztrájkra?
Filozófus: Gondolatlassítás, de végső esetben, ha kell, nem
gondolunk semmire
Riporter: Ezt vegyem fenyegetésnek?
Filozófus: Igen, ha fenyegetésen: egy bekövetkezett vagy
megelőlegezett viselkedésre irányuló válasz reakció negatív
kimenetére történő utalást ért.
Riporter: Mi van az elégséges szolgáltatással?
Filozófus: Biztosítunk néhány alapvető gondolatot.
Riporter: Nem is tehetnek mást.
Filozófus: Ezt hogy érti?
Riporter:A „Gondolkodom, tehát vagyok” tézisből kiindulva,
aki nem gondolkodik az nincs is.
Filozófus: Jó a meglátása, így aki nem létezik, az sztrájkolni
sem tud.
Riporter: Tényleg miért is szüntették be a munkát valójában?
Filozófus: Elfogyott a buborékos ásványvíz a sarki boltban.

Riporter: Tisztelt hallgatóink, ha nem sikerül időben úrrá
lenni a helyzeten, akkor a sztrájk átterjedhet a
szociológusokra, népművelőkre is, aminek további
beláthatatlan következményei lehetnek.

Berde Béla: Sztrájk van babám (szkeccs)
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Horváth Tivadar: Elődeimhez
a felhők szegélye tépázott cimbalomlehet hamisak de őszinték e hangokaz én változtatni nem bíró szélmalomfelhörögnek benne a lélekharangok

az optimizmus vagy amit nem akartoklelkekre nem hulló kiszáradt óceánmit tehetek én ha csak tököt vakartok?már nem segít Babits Illyés se Polcz Alaine
hangosan nevetek és felfelé nézeka cimbalmos sörözik dalba kezd sutánhogyan is romlott el az isteni képlet?bottal szaladok hűlt nyomaitok után

Komjáthy Reviczky Vajda merre vagytok?éneketek zsálya hűs enyhet ád talánelveszek mint gyermek ha magamra hagytokés nem fogom tudni merre van Kánaán

Mórágyi alkotó tollából...Közérdekű

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a településre bevezető úton(Alsónánai utca) megnövekedett a gyorshajtások száma. Kérjük,hogy tartsák be a sebességkorlátozást és legyenek figyelmesek!




