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A 2018/2019-es tanévben a Szülők Tanácsa azaz az osztálybizalmiak 5 alkalommal 

tartottak gyűlést: 2018.10.03., 2019.01.16., 03.20., 05.16., 06.13-án. 

Minden alkalommal egyeztetésre került sor az iskolaközpont igazgatójával - ezeket 

az információkat az osztálybizalmiak továbbították a szülők felé. A tanév során 

megrendezésre kerülő rendezvények előkészítése és a szülői szövetség által 

nyújtott anyagi vagy egyéb segítség nyújtásának megbeszélése volt még a gyűlések 

fontos része. 

 

A rendezvények - a tábort kivéve - az előző évek hagyományai alapján kerültek 

megrendezésre, de minden alkalommal valami változással, újítással is. 

 

1. Családi adventi nap: 2018. december 1. 

Az első adventi vasárnapot megelőző délelőtt az északi iskola osztálytermeiben 

gyűltek össze a családok - volt lehetőség a várakozás jelképeit elkészíteni, a 

koszorút, viaszgyertyát, szalmaangyalt, és az odaadó anyukák, nagymamák által 

elkészített illatozó mézeskalács díszítése sem maradt el. A miskolci Kalamajka 

Bábszínház tanulságos történetének előadása közben megénekeltette, 

megzenéltette a jelenlevőket, majd a karácsonyváró délelőttöt idén a Mikulás 

megérkezése is színesítette, aki adventi naptárat osztott a jelenlevő gyermekeknek. 

 

2. Cipődoboz akció: 2018. december 10-18. 

A Református Egyház számára ajánlottuk fel az elkészült csomagokat, amelyet az 

iskolaközpont karácsonyi műsorán adtunk át a helyi lelkész úrnak. 

 

3. Bál: 2019. február 9. 

A szülők, pedagógusok és iskolabarátok báljában több változás is bevezetésre 

került. Először változott a helyszín az északi utcai iskola éttermére és vacsorás bál 

került megrendezésre, amire pozitív visszhangok érkeztek. A bálon idén nem volt 

szalagavató, amit külön tartottak a negyedikes gimnazisták. A 83 résztvevő a 

korábbi évek létszámát igazolta. A nagyidai Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes 

lendületes tánca nyitotta meg a bált. Szép számban gyűltek össze tomboladíjak is. 

 

4. Családi gyermeknap: 2019. május 25. 

Ebben az évben is verőfényes napon töltötte együtt a délelőttöt az iskolaközpont sok 

családja. 130 gyermek próbálhatta ki az újításnak számító népi fajáték parkot, 

kézügyeskedett, csúszott a légvárban. A legkisebbeket babasarok várta, a 

legnagyobbakat az íjászat és a gólyaláb kipróbálása vonzotta. Minden korosztály 
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szórakozhatott a Garagulya Gólyalábas Kompánia előadásán, akik egy támogató 

jóvoltában lehettek a fellépőink. Már negyedik éven szokásosan a szülők által 

megtöltött édességasztal és finom gulyás várta a résztvevőket. Délben imákkal 

repültek az égbe a lufik és az iskolaközpont jelképét formáltuk meg felengedéskor. 

 

A szülői szövetség vezetősége pályázott a városi önkormányzatnál, és a sikeres 

pályázás eredményeként sikerült megszervezni a Salkaházi tábort. 

 

 

5. Salkaházi Tábor 2019 

A tábor ötlete szülői igény alapján merült fel, kettős céllal: gyermekeink hitének 

erősítése, tartalmas időtöltés formájában és az összetartozás erősítése. 

 

A kitűzött célt Noé bárkájának történetén keresztül igyekeztünk elérni. A három 

napra három kulcsszót választottunk ennek megélésére: természetszeretet, család, 

Istenbe vetett hit - amit három napon át négy helyszínen: Kassán, Jászón, Ájban és 

Tornán foglaltunk a programba. 

 

Naponta tanulságos történet segítette a táborozókat abban, hogy a jó fogalmát szem 

előtt tartsák és elgondolkodjanak rajta. 

 

A tábor előkészítése március 14-én kezdődött, és számos egyeztetés, szervezés 

után július 10 és 12 között 18 óvodás, 22 szülő, 12 pedagógus és 24 iskolás (1-

9.évfolyamig), azaz 76 résztvevővel megvalósult a Salkaházi tábor. 

 

Köszönjük a támogató és segítő szülők munkáját.  

 

Nagy köszönet illeti azokat is, akik adójuk 2%-ának felajánlásával az idei tanévben is 

lehetőséget adnak arra, hogy gyermekeink számára újra biztosítsunk valamit, ami a 

tanév során segíti a munkájukat. 

 

 

 

 

Az alapszervezet vezetősége 

 

2019. szeptember 10. 


