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„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 
mint valakit megtanítani valamire, 

amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem” 
/Móricz Zsigmond/ 

 
Kedves Szülők! Kedves Elsőseink! 

 
Örömmel készülünk elsőseink fogadására. Az iskolássá válás egy kisgyermek életében nagy és fontos lépés.  A jó 

döntéshez hozzájárulunk pedagógiai céljaink bemutatásával.  Fejlődő intézményünk, gyermekközpontú oktatásunk és 
modern módszereket alkalmazó nevelő munkánk megismertetésével. Pedagógusaink elhivatottak a mindennapi munkájuk 
során. Móriczos tanítványaink és szüleik megelégedésére sokszínű programokkal gazdagítjuk mindennapjaikat. Iskolánk 
hagyományőrző, szoros kapcsolatot tartunk a helyi intézményekkel közös programok során. 

Zöld övezetben, Hetényegyházán van Móricz Zsigmond Iskolánk. 352 gyermek tanulmányainak sikerességét 40 
pedagógus segíti. Büszkék vagyunk, hogy elsőseink játszótérrel felszerelt, fákkal teli virágos környezetben tanulhatnak.  

Elindult iskolánk és a hetényi óvoda között az óvoda-iskola program 2008. szeptember 1-től. Idén kettő első 
osztályt tervezünk. Korszerű módszereket és digitális eszközöket alkalmazunk d i á k j a i n k  egyéni fejlesztéséhez. Alsó 
tagozaton fontosnak tartjuk az alapkészségek kialakítását és az önálló tanulási képességek fejlesztését. Ezt felső 
tagozatban már tanulási módszerek tanításával egészítjük ki. Kiemelt célunk, hogy a gyerekek örömmel és szívesen 
jöjjenek ebbe a közösségbe, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek iskolánkban móriczos diákként. 

Országosan egyedülálló Egészséges Iskola Programunk. Alsóban heti egy órában egészségtan tantárgy keretében, 
felsőben életvitel és osztályfőnöki órákon tanítjuk. A Móricz Általános Iskola ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA, MADÁRBARÁT 
ISKOLA. Három éve csatlakozott a BOLDOG ISKOLA programhoz, a pozitív pedagógia eredményeit alkalmazzuk. 

Első osztálytól kezdődően - 4. évfolyamig - heti órakeretben idegen nyelvet tanulhatnak a gyerekek játékos formában, 
életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten. 3. osztálytól informatikát, 4. osztálytól angol nyelvet, német nyelvet oktatunk 
csoportbontásban. LÍRA MŰVÉSZETI ISKOLA működik intézményünkben zeneművészeti tanszakokkal.  

Korszerűen felszerelt intézményünk: tornacsarnok, sportpálya, kosárlabda pálya, iskolakönyvtár, modernizált 
tantermek (digitális szemléltető eszközök, projektorok, laptopok, tabletek). Az oktatás színvonalát emelik a digitális táblák 
és az iskolát teljesen lefedő internet elérhetőség. Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segíti a három számítástechnika 
terem, modern természettudományi előadó, kiscsoportos fejlesztőpedagógiai szaktanterem, mozgásfejlesztő szoba, angol 
és német nyelvi terem. 

A szabadidő hasznos eltöltésére kézműves foglalkozásokat, színház- és könyvtárlátogatásokat szervezünk. Tanórán 
kívül biztosítunk a mozgáskedvelők részére focit (Bozsik-program) 1-8. évfolyamon és tömegsportot. A Kecskeméti 
Sportiskola szervezésében Tóth Viktor vezetésével kosárlabda edzések várják a lányokat 1 – 8. évfolyamon 

Ingyenes szakkörként működnek: angol-, német-, sakk-, számítástechnika szakkör; felvételi előkészítő 
magyarból, matematikából; tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára felzárkóztatás. Tehetséges tanulóink  sikeresen 
szerepelnek iskolai, városi, megyei, országos szinten. Móricz Iskoláért Alapítvány jutalmazza tanulóinkat a kiemelekedő 
eredményekért. Iskolánk honlapján fotókkal tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Friedrich Schiller Általános Iskolával Marosvásárhelyen. 
Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, táborokat az ország különböző pontjára. 
 

Néhány fontos információ: 
Cím: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI 

Móricz Zsigmond Általános Iskolája 
6044 Kecskemét, Iskola u. 1. 

Tel-fax: 76/472-522 
E-mail: moricz@kecskemeti-vasarhelyi.edu.hu 
Honlap: http://moriczamk.hu 
Facebook oldalunk: https://facebook.com/moriczamk 
Tagintézmény-vezető: Ágoston Gábor 
Elsős osztálytanítók a 2022/2023 - as tanévben: 

1. a   Nagyné Mészáros Krisztina; Pencz Istvánné (német nyelvi irányultságú) 
1. ói Patkósné Hrutka Valéria; Bank Éva (óvoda-iskola-angol nyelvi irányultságú) 
1. b  igény esetén  
Az osztályok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik. 

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21 - 22. (csütörtök és péntek) 

SZERETETTEL VÁRJUK ELSŐSEINK SZÜLEIT A BEÍRATKOZÁSKOR! 
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