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)HONpV]OpV
Intézményünk
két szervezeti egységével
LVLQGXOWD7È023
Referencia-intézmények orV]iJRV KiOy]DWiQDN NLDODNtWiVDpVIHONpV]tWpVHFtPĦSilyázaton. Nyár végén örömmel vettük át a hivatalos érWHVtWpVHNHW PLV]HULQW LVNRODLSiO\i]DWXQNNDOPtJGLiNRWWKRQL SiO\i]DWXQNNDO 
millió forintnyi támogatásban részesültünk. A pályázat célja, hogy a példaértéNĦ PĦN|GpVL pV SHGDJyJLDL
J\DNRUODWWDO UHQGHONH]Ę LQtézmények felkészüljenek
nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ilOHWYHH]]HOVHJtWVpNPiVN|]oktatási intézmények szakPDLIHMOHV]WĘWHYpNHQ\VpJpW

$SURJUDPOHKHWĘVpJDGDUUD
KRJ\íV]DNpUWĘN VHJtWVpJpvel, illetve kollégáink képzéseken való részvételének táPRJDWiViYDOíNLDODNtWVXN
meghatározzuk és dokumentáljuk azokat a folyamatokat, eljárásokat, melyek elengedhetetlenek a meghatározott célok sikeres megvaOyVtWiViKR]
A pályázat kapcsán megléYĘ Ä-y J\DNRUODWDLQNRQ´ Ntvül tervezzük újabbak feltölWpVpWDPHJIHOHOĘNtQiODWLIHlületre.
Külön örömünkre szolgál,
KRJ\Ä.RPSOH[WHKHWVpJJRQ
GR]ySURJUDPXQNDW´|W1yJrád megyei óvoda vásárolta
meg, s alkalmazta intézményében.
2UEiQQp0ROQiU$QLNy
%RWRV,PUHSURMHNWYH]HWĘN

Jótékonysági hangverseny
9iOWR]DWRV ĘV]L V]DNPDL
programjaink mellett iskolánk tanulói javára noYHPEHU pQ  yUD 
perces kezdettel jótékonysági koncertet szervezünk
D%HHWKRYHQÈOWDOiQRV,VNROiEDQ (QQHN IĘ WiPRJDWyMDIHOOpSĘMHD&VtN=Hnekar, akik a bevételt a
martonvásári FM Pápay
ÈJRVWRQÈOWDOiQRV,VNROD
.pV]VpJIHMOHV]WĘ 6SHFLilis Szakiskola és Diákotthon részére ajánlották fel.
A programban szerepel a
7Ħ]OiQJMD]HQHNDULOOHWYHWDQXOyLQNU|YLGPHJOHSHWpVPĦVRUD+tYXQNVV]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQNLW
$]LQWp]PpQ\YH]HWĘVpJHPXQNDWiUVDL

9DQ~WDV]DEDGViJKR]

+DOHDNDUV]RNQLD]DONRKROUyOYiUMXNV]HUHWHWWHOKpWIĘQként 17 órára a Dózsa György út 1. szám alatt az Élet Kenyere Közösség termében rendezett alkalmainkon a Kék
NHUHV]W FVRSRUWEDQ )ĦWpVL V]H]RQEDQ D PĦHPOpN yYRGD
hittantermében leszünk.
.RYiFV6]9HURQLNDYHURQLNDSGY#\DKRRIU
9DUJiQp9HV]HOH\(U]VpEHW  í
(LVHQEDFKHU=VROWí

Ingyenes képzések
A Brunszvik-Beethoven Központ pályázat útján nyert leKHWĘVpJHW RO\DQ WDQIRO\DPRN LQGtWiViUD DPHO\HN J\HUmekeink készségeit fejlesztik. A tanfolyamokat a kreaWtY LSDU WDSDV]WDOW V]DNHPEHUHL YH]HWLN $PHOOHWW KRJ\
HJ\HJ\ WHUOHWHW V]yUDNR]YD LVPHUQHN PHJ ¿DWDOMDLQN
találkoznak majd az adott terület neves szakembereivel
LV$V]DNN|UNpQWPĦN|GĘNpS]pVQRYHPEHUEHQLQGXOpV
DWHOMHVWDQpYLGHMHDODWW]DMOLN1HPV]NVpJHVKR]]iHOĘNpS]HWWVpJYDJ\EiUPLO\HQVDMiWRVNpV]VpJVĘWHV]N|]LJpQ\HVLQFV$]HJ\HGOiOOyOHKHWĘVpJíDPHJQ\HUWSiO\i]DWQDNN|V]|QKHWĘHQíYDOyMiEDQW|EEV]i]H]HUIRULQWRV¿]HWĘVWDQIRO\DPQDNIHOHOPHJ$]HOĘDGiVVRUR]DWKR]
(amely sok-sok gyakorlati részt is tartalmaz majd) egyedül a fogékonyság elengedhetetlen, valamint az, hogy a
PDUWRQYiViUL %HHWKRYHQ ÈOWDOiQRV ,VNROD LOOHWYH D 0ĦYpV]HWL,VNRODWDQXOyMDOHJ\HQDMHOHQWNH]Ę$NpS]pVHN
amelyek szakkör jelleggel indulnak: fotográfus, foltvarró,
UiGLyV RQOLQH WH[WLOEDEDYDUUy~MViJtUy RQOLQH 
-HOHQWNH]pVLKDWiULGĘRNWyEHU
-HOHQWNH]QLD  íRVWHOHIRQV]iPRQ íyUD
között) és/vagy aEENR]SRQW#JPDLOFRPHPDLOFtPHQOHKHW 7DQIRO\DPRQNpQWOHJIHOMHEEMHOHQWNH]ĘWYiUXQN
%UXQV]YLN%HHWKRYHQ.|]SRQW

0HUMV]HUHWQL
Mint ahogy minden hajóQDN QHYHW DGQDN ~J\ í KD
QHYHW NHUHVQpQN í D Ki]DVság léghajójának, semmi
VHP OHQQH WDOiOyEE D Ä0HUM
V]HUHWQL´ QpYQpO PHO\ MyO
OiWKDWyDQ GtV]tWHQp OpJKDjónk oldalát. Felmerülhet
a kérdés, hogy miért kell
merészség a szeretethez?
Azért mert szeretni a tárVXQNDW D] VRNV]RU NLKtYisokkal teli és küzdelmes.
Sokkal inkább egy hosszútávfutásra emlékeztet, mintsem egy rövidtávfutásra és
igen nagy eltökéltség szükséges hozzá, hogy megfeleOĘHQYHJ\ND]XWXQNEDNHUOĘ DNDGiO\RNDW OHFNpNHW
$] HOVĘ QDJ\ SUyED D WUHlem. A türelem azt jelenti,
hogy uralkodsz az érzelmeiden, és nem engeded, hogy
azok uralkodjanak rajtad.
+D D Ki]DVWiUVDG PHJEiQW
rögtön visszavágsz, vagy
XUDONRGV] PDJDGRQ" 9DMRQ
D KDUDJ D] HOVĘ pU]HOPL UHakciód, amikor méltánytalanul bánnak veled? A tü-

relem hiánya az otthonodat
háborús övezetté változtatja, a türelem gyakorlása viV]RQW HOĘVHJtWL D EpNHVVpJ
és a nyugalom megteremtéVpW $ WUHOHP VHJtW DEEDQ
hogy megengedd a társadQDN KRJ\ HJ\V]HUĦHQ FVDN
ember legyen, és hogy követhessen el hibákat. Amikor a másik hibázik, a türeOHP~J\G|QWKRJ\LGĘWDGM
a másiknak hibája helyreho]DWDOiUD9DMRQPLO\HQKDQgulat uralkodna otthonodEDQ KD D N|YHWNH]Ę ELEOLai szemléletet alkalmaznád:
Ä9LJ\i]]DWRN KRJ\ VHQNL VHQNLQHN URVV]pUW URV]V]DOQH¿]HVVHQKDQHPMyUD
W|UHNHGMHWHN ~J\ HJ\PiV
LUiQWPLQWPLQGHQNLLUiQW´
7HVV]DORQLND   .tvánjuk mindenkinek, hogy
a türelem gyakorlása révén
igazi áldássá lehessen társa és a környezete számára! )RUUiV 6WHSKHQ $OH[
.HQGULFN0HUMV]HUHWQL
&]pNXVQp%LUy1yUDpV
)RGRU$GRUMiQL(GLW
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