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2010. május 28.  

 

Gyermeknap  
Nagy lelkesedéssel és 

izgalommal telve várták a 

gyerekek az ide tanév 

gyermeknapját. 2010. május 28-

án reggel 10 órakor gyülekeztek 

a gyerekek az iskola udvarán. Ki 

gyalog, ki biciklivel indult el a 

campingbe, ahol már várták őket 

a színesebbnél színesebb 

programok. A rendőrök 

megengedték, hogy kipróbálják 

a gyerekek a rendőrautót, a 

mentősök elsősegélynyújtást 

mutattak meg. Lehetett nevezni 

kötélhúzó versenyre, különböző 

sporteszközökön játszani, illetve 

röplabdázni, focizni, számháborúzni. Nagyon tetszett a gyerekeknek a kézműves sátor, ahol 

sógyurmázni lehetett, sapkát készíteni környezetvédelmi totót tölteni. A gyerekek 

kifestethették az arcukat is az általuk legjobban tetsző mintára. Mindenért zseton járt, amit a 

beváltó helyen lehetett ajándékokra cserélni. Kicsiknek és nagyoknak karaoke- és 

táncversenyre lehetett nevezni nagyon szép ajándékokért. Az aszfaltrajz-versenyen nagyon 

szép munkák születtek, amiket értékelt a zsűri is. Aki megéhezett vagy megszomjazott vajas 

és zsíros kenyérrel valamint teával várták. Lehetett fagyit enni, futkározni, játszani és élvezni 

a napsütést. Délután megérkezett a „kutyás csapat”, akik kutyáikkal különböző érdekes és 

vicces játékokat mutattak be. Ezt a szép napot a Groovehouse zárta este 7 órakor kezdődő 

koncertjével. Reméljük mindenki nagyon jól érezte magát és tudott válogatni a sok program 

közül.  

2010. május 5.  

 

Papírgyűjtés  
A 2009/ 2010- es tanév második papírgyűjtésére is szép számmal összegyűltek a lelkes 

papírgyűjtők és segítők. A papírgyűjtést az iskolában május 5-én tartottuk. A papírgyűjtés 

során 9820 kg papír gyűlt össze, amiért köszönetet mondunk minden lelkes papírgyűjtőnek. 

Az alsósoknál a 4.a osztály győzött 2039 kg-val, a felsősöknél az 8.a osztály nyert. A 

papírgyűjtésért kapott pénz a Diákönkormányzat pénztárába kerül, melyből tanulmányi 

kirándulást szervezünk a 2009/ 2010-es tanév jó magaviseletű és kiemelkedően jól teljesített 



tanulóinak. Jövőre is ilyen lelkesedéssel gyűjtsétek és hozzátok el az otthon felhalmozott 

papírokat az iskolának!  

2010. április 26-30.  

 

"VÍZ" témahét  
A TÁMOP 3.1.4.09/1-2009-

0036 pályázat keretében valósult 

meg a „VÍZ” témahét 2010. 

április 26-30-ig. Minden tanítási 

órán – és azon kívül is – vízzel 

ismerkedtek a tanulók: az 

„ezerarcú” anyag 

tulajdonságaival, 

felhasználásával és 

előfordulásával. 

A „Barátunk és ellenségünk a 

víz” alcím lehetővé tette, hogy a 

vízfajtákat, a vízzel kapcsolatos 

jelenségeket is ilyen módon 

csoportosítsák. 

A felső tagozatosok „osztály”-

feladatai is így alakultak ki. miután április 23-án Matz Róbert szakmai vezető röviden 

ismertette a következő hét programját, mind a 8 osztályból 1-1 tanuló cédulát húzott, s a 

témának megfelelő tablót kellett összeállítaniuk. (Ezek a tablók megtekinthetők a tanári 

szobával szemben, a folyosón.) 

5.a Termálvíz 

5.b Belvíz 

6.a Ivóvíz 

6.b Szennyvíz 

                                                                                                   7.a Ásványvíz 

                                                                                                   7.b Cunami 

                                                                                                     8.a Árvíz 

                                                                                                      8.b Gyógyvíz 

 

Az 1-4. osztályosok „Lehoczki János: Fohász a vízhez” című verséhez gyűjtöttek képanyagot, 

miután a verset részletekre bontották, s minden osztály egy-egy részletet kapott meg. (Ez 

kiállítási anyag a 12-es teremmel szemközti falon látható.) A napközis csoportok különböző 

hajótípusokat raktak ki hajtogatott papírcsónakokból. (Ezek a művek is a 12-es teremmel 

szemben nyertek elhelyezést.) 

A csónak hajtogatáson kívül az 5. osztályosok pl. só-liszt gyurmából készítettek hajókat, vízi 

járműveket. A 7.a osztályosok tutajai szintén vitrinbe kerülnek majd, akárcsak az 5. 

osztályosok vízimalmai. Nem győzzük felsorolni a sok-sok remekművet, programot, 

megvalósult ötletet, ami színesítette ennek a hétnek a munkáját. 

Az 5.a osztály kedden a Gerje patakhoz látogatott Pilisen. (A legközelebbi élővíz.) A patakból 

vett vízmintát kémia órán a két 7. és 8. osztály vizsgálta meg páros munka során. Az 5.b 

osztály szerdán a monori szennyvíztisztító telepen járt, ahol megismerkedhettek a szennyvíz 

szállításával, mikroszkópon keresztül pedig különböző élőlényeket láthattak. Csütörtökön az 

iskola valamennyi tanulója és tanára a „Cimborák nádi szélben” című filmet tekintette meg. 

Ezzel kapcsolatban a két 5. és a két 6. osztály TOTÓ-t töltött ki. A négy osztályon kívül a 2.a-



soktól is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a témahéten. A diákokon kívül valamennyi 

pedagógus is elégedettségi kérdőívet töltött ki. Ezek a megfelelő dokumentációhoz 

szükségesek. A legfontosabb azonban az, hogy diák és tanár egyaránt élvezte a témahetet.  

2010. április 22.  

 

Sportdélután  
Egy igen különleges 

sportdélutánon vehettek részt az 

iskola tanulói 2010 áprilisában. 

A gyerekek ügyességi 

vetélkedőre nevezhettek be 

osztályszinten, s gyűjthették a 

pontjaikat, illetve a fiúk 

focizhattak is az osztályukért. A 

két eredménnyel együttesen 

születtek meg az alsó-és felső 

tagozatos helyezettek. Alsóban I. 

helyen a 4.a osztály, felsősöknél 

I. helyezett a 8. b osztály lett.  

2010. április 16.  

 

Szemétszedés  
2010-ben is megrendezésre került a környezetvédelmi napunk, melynek keretében az iskola 

tanulói segítették megtisztítani az eldobált szeméttől az utcákat. A kijelölt helyeken zsákokba 

gyűjtötték a gyerekek a hulladékot. Köszönjük a gyerekeknek és a kollégáknak is segítségét, s 

reméljük ez által a gyerekek, s felnőttek is jobban odafigyelnek majd környezetükre.  

 

 

 

 

2010. március 27.  

 

II. Tollforgató verseny  
Iskolánk 2009/2010-es tanévben 

újra megrendezte a kistérségi 

levelező versenyét, különböző 

korosztályok számára, több 

tantárgyból. A levelező 

versenyre ingyen jelentkezhettek 

a diákok idén is az ország 

különböző pontjairól. Az első és 

második forduló kiértékelése 

után a 3. fordulót az iskolánkban 

tartottuk 2010. március 27-én, s 

vártuk szeretettel az első és 

második fordulóból továbbjutott, 

és legjobban teljesített diákokat 

és felkészítő tanáraikat. Nagyon 



sok munkával és izgalommal készültünk a diákok és tanáraik fogadására. A versenyt egy 

előadással kezdtük, amit az énekkaros diákok mutattak be. A gyerekek a megmérettetés előtt 

még énekelhettek együtt az énekkarosokkal. A versenyfeladatok megírása után a diákokat 

kézműves foglalkozások várták, s a kiértékelés után megkapta az első három helyezett az 

oklevelét és a helyezetteknek járó könyvjutalmakat. Idén a felkészítő tanárokat is jutalmaztuk 

virággal. A gyermekek nagyon jól érezték magukat a versenyen, és a mi iskolánk is 

büszkélkedhetett helyezettekkel. A nyerteseink névsorát az iskola honlapján olvashatjátok el. 

Reméljük jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek versenyünkre, és még egyszer 

gratulálunk a résztvevőknek!  

 

 

2010. március 12.  

 

Március 15-i ünnepség  
A március 15-i ünnepséget a 3. osztályosok tartották Leéhné Krizsán Ibolya és Kisváriné 

Nagy Erzsébet tanítónők irányításával. Nagyszerű, színvonalas műsort láthattunk a 

gyerekektől, ahhoz képest, hogy még kicsik, és nehéz volt számukra a sok gyakorlás, a 

szövegek, dalok megtanulása. Nagyon tetszett a nézőknek, és a falu embereinek is, hiszen a 

faluban tartott ünnepségen is előadták a műsorukat. Köszönjük a fáradozását a két 

osztályfőnöknek, valamint a 3. osztályos tanulóknak.  

2010. január 29.  

 

Felsős- és alsós farsang  
2010. január 29-én került sor a felsős farsang megrendezésére, az alsó tagozaton pedig február 

5-én tartottuk a jelmezbált. Az alsós farsangon az összes osztály képviseltette magát. Volt, aki 

egyéni jelmezben vonult fel, és voltak osztályokkal fellépők. Nagy sikert arattak a tombolák 

és a zsákbamacskák is idén. A felsősök farsangján az ötödik és hatodik osztályosok öltöztek 

be, az 5.a, 6.a, 6.b osztály táncot adott elő, míg az 5.b egy jelenettel készült. A résztvevők 

között nem sorsoltunk helyezetteket, hanem mindenki kapott egy kis csomagot a 

szerepléséért. Köszönjük a bátor tanulóknak a remek hangulatot.  

2009. november 30 - december 22.  

 

ADVENT projekt  
November 27-én rendkívüli tanítási nap volt az iskolában. Az alsó tagozatosok Benedek 

Elekre emlékeztek, a felsősök pedig Kazinczy Ferenc születésének 250. és Haydn halálának 

200. évfordulóját ünnepelték. Versenyek és rendhagyó tanórák adták a program lényegét. 

Ezen a napon jelképesen meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát, s elkezdődött az 

ADVENT projekt a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0036 számú pályázatban vállalt 

kötelezettségünknek megfelelően, amely december 22-én a karácsonyi ünnepséggel ért véget. 

A több mint 3 hetes projekt során valamennyi osztály lelkesen készült a december 19-i 

KARÁCSONYI VÁSÁRRA. Hasonlóan a Mikulás ünnepséghez, melyen az óvodás gyerekek 

is részt vettek. December 7-10. között a Fekete István Napok versenyei zajlottak – mindennap 

más és más területen tehették próbára tehetségüket tanítványaink. A projekt során sok közös 

program volt a szülőkkel is.  

2009. május 22.  

 



Gyermeknap  
Nagy lelkesedéssel és 

izgalommal telve várták a 

gyerekek az ide tanév 

gyermeknapját. 2009. május 22-

én reggel fél 10-kor gyülekeztek 

a gyerekek az iskola udvarán. A 

gyerekek a nekik járó 

édességcsomaggal együtt 

indultak el a campingbe, ahol 

már várták őket a színesebbnél 

színesebb programok. A 

rendőrök kresz mutatványokkal 

foglalták le a biciklivel 

érkezőket, a mentősök 

elsősegélynyújtást mutattak be a 

gyerekeknek, a tűzoltósok 

bemutatták autóikat, amikkel oltják a tüzet. Lehetett nevezni kötélhúzó versenyre, különböző 

sporteszközökön játszani, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos totókat kitölteni. Nagyon 

tetszett a gyerekeknek a kézműves sátor, ahol színes plakátokat, rajzokat lehetett készíteni. 

Mindenért zseton járt, amit a beváltó helyen lehetett értékes ajándékokra cserélni. Kicsiknek 

és nagyoknak karaoke- és táncversenyre lehetett nevezni nagyon szép ajándékokért. Aki 

megéhezett vagy megszomjazott vajas és zsíros kenyérrel valamint teával várták. Lehetett 

jégrémet enni, futkározni, játszani és élvezni a napsütést. Délután megérkezett a „kutyás 

csapat”, akik kutyáikkal különböző érdekes és vicces játékokat mutattak be. Ezt a szép napot 

L.L. Junior zárta este 7 órakor kezdődő koncertjével. Reméljük mindenki nagyon jól érezte 

magát és tudott válogatni a sok program között.  

2009. május 5-6.  

 

Papírgyűjtés  
A 2008/ 2009- es tanév második papírgyűjtésére is szép számmal összegyűltek a lelkes 

papírgyűjtők és segítők. A papírgyűjtést az iskolában két délután tartottuk meg, május 5-6-án. 

A papírgyűjtés során 16 t papír gyűlt össze, amiért köszönetet mondunk minden lelkes 

papírgyűjtőnek, illetve Kemény Dávid édesapjának, aki több tonnát is felajánlott az iskolának. 

Az alsósoknál a 3.a osztály győzött 1428 kg-val, a felsősöknél az 5. a osztály nyert 865 kg-

val. A papírgyűjtésért kapott pénz a Diákönkormányzat pénztárába kerül, melyből tanulmányi 

kirándulást szervezünk a 2008/ 2009-es tanév jó magaviseletű és kiemelkedően jól teljesített 

tanulóinak. Jövőre is ilyen lelkesedéssel gyűjtsék és hozzák el tanulóink az otthon 

felhalmozott papírokat az iskolájuknak!  

2009. április 21.  

 

Vasgyűjtés  
2009. április 21-én került sor a tanév első vasgyűjtésére. A felső tagozatból a legtöbb vasat, 

sörös dobozokat és egyéb elhasznált gépeket a 7. osztályosok gyűjtötték, de az 5. osztályosok 

is hoztak fémet, vasat, a délutáni vasgyűjtésre. Reméljük jövőre legalább akkora sikere lesz 

ennek a gyűjtésnek is, mint a papírgyűjtésnek. A vasgyűjtő diákok osztályfőnöki dicséretet 

kaptak az igyekezetükért.  

2009. április 2.  



 

Sportdélután  
2009 áprilisában zajlott le a 2008/2009-es tanév második sportdélutánja. Felső tagozaton a 

lányok és a fiúk is megmérethették magukat. A lányok az udvaron kézilabdáztak, a fiúk a 

tornateremben fociztak. Nagyon szép idő volt, így vidáman telt a délután. A lányok 

csapatversenyét a 8. b és a 6.b osztály nyerte, II. helyezett 5. a és 7. a osztály és III. helyezett 

a 5. b osztály lett. A legtöbb gólt a lányoknál Korondi Renáta dobta. A fiúk 

csapatversenyében az I. helyezett az 5.b és a 8. a osztály lett, míg II. helyezett a 6. b, 8. b 

osztály, III. helyezett 5. a, 7. b osztály lett. A legtöbb gólt Darázs György ( 5. b ) és Bódi 

Ádám ( 6.b ) osztályos tanulók rúgták. A legjobb kapus címet Szucsányi Zoltán ( 5. b ) 

osztályos tanuló szerezte. A lelkesedés ezen a sportdélutánon is megvolt, de voltak hiányzó 

osztályok, akik nem képviseltették magukat. Jövőre őket is várjuk, hogy megmérkőzzenek a 

többi osztállyal!  

2009. március 28.  

 

Tollforgató verseny  
Iskolánk 2008/2009-es tanévben 

indította útjára a kistérségi 

levelező versenyét, különböző 

korosztályok számára, több 

tantárgyból. A levelező 

versenyre ingyen jelentkezhettek 

a diákok. Az első és második 

forduló kiértékelése után több 

mint 1700 diák jelentkezett az 

ország különböző pontjairól. A 

3. fordulót az iskolánkban 

tartottuk 2009. március 28-án, s 

vártuk szeretettel az első és 

második fordulóbból 

továbbjutott, és legjobban 

teljesített diákokat és felkészítő 

tanáraikat. Nagyon sok munkával és izgalommal készültünk a diákok és tanáraik fogadására. 

A versenyt az iskolánk bemutatásával kezdtük, majd egy előadással készültünk, amit a dráma-

szakkörösök mutattak be. A gyerekek egy pillanatra megfeledkezhettek a verseny izgalmáról, 

s élvezhették Lúdas Matyi jelenetét. A versenyfeladatok megírása után a gyerekeket 

kézműves foglalkozások várták, s a kiértékelés után megkapta az első három helyezett az 

oklevelét és a gravírozott aranyos, ezüstös, bronzos tollakat. A gyermekek nagyon jól érezték 

magukat a versenyen és a mi iskolánk is büszkélkedhetett helyezettekkel. Nagy Péter 

természetismeretből I. helyezett, Hajdú Erik történelemből II. helyezett és Leéh Péter 

angolból III. helyezett lett. Reméljük jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek versenyünkre, 

és még egyszer gratulálunk a helyezetteknek!  

2009. március 14.  

 

Március 15.  
A március 15- ei ünnepséget a 4. osztályosok tartották Greksáné Margó néni és Kis Jánosné 

Irke néni irányításával. Nagyszerű, színvonalas műsort láthattunk a gyerekektől, akik szinte 

naponta gyakoroltak, hogy ilyen kivételes műsort tudjanak előadni. Nagyon tetszett a 

nézőknek, és a falu embereinek is, hiszen a faluban tartott ünnepségen is előadhatták a 



műsorukat. Köszönjük a fáradozását a két osztályfőnöknek, Margó néninek és Irke néninek, 

valamint a 4. osztályos tanulóknak.  

2009. február 23-26.  

 

Házi versenyek  
Az idei évben is megrendezésre kerültek a házi versenyek. Különböző tantárgyakban 

mérhették össze tudásukat a diákok február 23-ai héten. A házi versenyekben indultak és 

helyezettek listáját már láthattátok a faliújságon kitűzve. Ebben az évben azonban nem adtunk 

okleveleket, mert voltak olyan első és második helyezettek, akik 50% alatti teljesítménnyel 

kerültek élre. Reméljük jövőre jobb teljesítményeket láthatunk, és az okleveleket is átvehetik 

a kiemelkedően teljesítettek.  

2009. február 6.; február 13.  

 

Alsós és felsős farsang  
Az alsós farsangra 2009. febr. 6-án, míg a felsősre febr. 13-án került sor a tanév tavaszi 

félévében. Az alsós farsangon az összes osztály képviseltette magát. Volt, aki egyéni 

jelmezben vonult fel, és voltak osztályokkal fellépők. A felsősök farsangján nagy sikert 

arattak a beöltözöttek, akik között nem sorsoltunk helyezetteket, hanem mindenki kapott egy 

kis csomagot a szerepléséért. Köszönjük a bátor résztvevőknek a szép délutánt és a remek 

hangulatot.  

2008. december 5.  

 

Mikulás ünnepség  
Az idei Mikulás ünnepséget dec. 5-én tartotta meg az iskola az alsósok számára. A kicsik 

részére az előadást az 5.-es osztályok készítették. Bár nehezen indult a versek, szövegek 

megtanulása, mégis szép ünnepség kerekedett belőle, amit az óvodába is nagy sikerrel 

előadtak. Köszönjük a felkészítő tanáraiknak Devecz Zsuzsa néninek és Kozák Marika 

néninek a lelkes munkát.  

2008. november 11.  

 

Márton Nap  
A tavalyi év hagyományteremtő volt, ismét megtartotta az iskola ezt a szép szokást. A 

gyerekek, szülők és tanárok körbejárták a falut lampionnal, mécsesekkel. Idén nagyon sokan 

összegyűltünk. Az iskolától indultunk és az óvoda előtt elhaladva egészen a templomig 

vonultunk. A templom előtt kis udvarban a hittanasok egy szép kis előadással kedveskedtek 

mindannyiunknak. Ezután visszasétáltunk a napközihez, ahol zsíros kenyérrel és teával 

megvendégeltek bennünket. Ez a nap ismét egy szép élmény maradt mindenki számára.  

2008. november 5-6.  

 

Papírgyűjtés  
2008. november 5-6-án került sor az idei év első papírgyűjtésére, amiben mind a felső, mind 

az alsó tagozat kivette részét. A két nap alatt 14 tonna papírt gyűjtött össze az iskola, amiből 

az alsó 6, a felső 8 tonnát hordott össze. A legtöbb papírt a felsősöknél a 7. a osztály gyűjtötte, 

alsósoknál pedig a 3.a osztály. A papírgyűjtésből befolyó pénz a Diákönkormányzathoz 

került, amit a diákok jutalmazására használunk fel.  



2008. október 21.  

 

Október 23-i ünnepség  
Az október 23-i ünnepséget a 8. osztályosok tartották, Kosteczki Zsuzsa tanárnő irányításával. 

Ő készítette fel a gyerekeket, akik szinte naponta gyakoroltak, hogy színvonalas műsort 

tudjanak előadni. Nagyon jól sikerült az előadás, utólag is köszönjük a sok fáradozást Zsuzsa 

néninek és természetesen az előadásban szereplő 8. osztályos tanulóknak.  

2008. október 9.  

 

Sportdélután  
2008. okt. 9-én zajlott le a félév első sportdélutánja. Felsőből a lányok és fiúk számára indult 

el ez a remek délutáni program. A lányok a tornateremben kosárlabdáztak, míg a fiúk az 

udvaron kézilabdáztak. Nagyon szép napsütéses idő volt ezen a napon, így ez is vidámmá és 

jó hangulatúvá tette a délutánt. A lányok csapatversenyében I. helyezett lett a 6. b, 8.b osztály, 

II. helyezett lett az 5.b, 7.a osztály és III. helyezett lett a 8.b, 6.a osztály lett. A lányoknál a 

legtöbb gólt Csólig Kinga dobta, a fiúknál pedig Juhász Ferenc. A következő sportdélutánnal 

egybekötve fogják majd a gyerekek megkapni az oklevelet és az ajándékokat. Így aztán csak 

azt tudom javasolni, hogy hajrá fiúk és lányok és legalább ilyen lelkesedést a következő 

alkalommal is.  

2008. február 7.  

 

KAZINCZY VERSENY  
2008. február 7-én Mendén 

került megrendezésre a 

Kazinczyról elnevezett „Szép 

magyar beszéd” verseny megyei 

döntője. Ünnepi alkalom volt ez, 

mert immáron 30. alkalommal 

mérhették össze tudásukat a 

szépen, helyesen beszélő 

tanulók.  

Nagyon büszkék vagyunk rájuk, 

mert fantasztikus eredményt 

értek el. Kovács Krisztián 5. 

helyezett, MELNIKOV 

VIVIEN 1. helyezett lett, vagyis 

megnyerte a megyei döntőt. 

(Sajnos 5-6. osztályos 

korcsoportban nem rendeznek országos döntőt.)  

Eredményükhöz gratulálunk, és sok sikert kívánunk munkájukhoz!  

Szeretnénk köszönetet mondani a felkészítő tanároknak is, akik elkísérték a gyerekeket, és 

velük együtt izgulták végig a versenyt. Vivien felkészítője Szabó Beatrix tanítónő, Krisztián 

felkészítője Sági Anikó és Ducsainé Kazup Zsuzsa tanárnők.  

2008.02.10.  

 

 

 

 

 



 

 

2007. december 19. Dabas 

Apáczai Természettudományos 

Tehetségkutató Kistérségi 

Verseny Ebben a tanévben 

másodszor vettünk részt az 

Apáczai Kiadó szervezésében 

megrendezésre került 

természettudományos versenyen, 

ahol tanulóink 8 tantárgy 

anyagából mérték össze 

tudásukat. A tavalyi versenyen 

8. helyezést elért csapat: 

Turcsányi Diána, Laczkó Pál 

Tamás és Katona Bernadett 

Krisztina szép szereplése után 

nehéz feladatunk volt.  

Az országos verseny házi 

fordulóján legjobban szereplő három tanuló: Katona Bernadett Krisztina 8.a, Kozma 

Nikolett 8.b, Radványi Dávid 7.b képviselték iskolánkat. A felkészülési idő nagyon 

rövidnek bizonyult és rendkívül tág témát ölelt fel: - tudománytörténet. A csapat két hét alatt 

nézte át a matematikából, informatikából, természetismeretből, fizikából, kémiából, 

biológiából, földrajzból és technikából tanultakat. A verseny maga 75 perces, és ennyi idő 

alatt 4x10 (igen bonyolult) feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak, ill. egyéneknek. A 

tavalyi szerepléshez képest az idei jobban sikerült, hiszen 25 csapatból iskolánk tanulói a 11. 

helyezést szerezték meg.  

Remélhetőleg jövőre is lesznek tanulók, akik nekivágnak ennek a minden agysejtet 

megmozgató versenynek!  

2008.01.15. 

 

 

Lezárult egy verseny. A Dél-

Pest Megyei Tehetséggondozó 

Központ, azaz a Ceglédi 

Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola 

tehetséggondozó versenyén 

informatikából vettek részt 

tanulóink. Ez négy fordulós 

verseny, amire 7. osztályban kell 

jelentkezni és 7. év végén le is 

zajlik az első forduló. A 

feladatokat már interneten 

küldik a gyerekeknek és ott is 

kell a megoldásokat 

visszajuttatni.  

Szép sikert könyvelhet el az 

iskola ismételten, hiszen Tallódi 



Cintia I. helyezést, Kozma Nikolett II. helyezést, Tokovszki Vivien III. helyezést ért el. 

Mind a hárman a 8.b osztály tanulói. Oklevelet és könyvutalványt kaptak ünnepélyes keretek 

közt Cegléden, itthon pedig igazgatói dicséretben részesültek. Eredményük azért is figyelemre 

méltó, mert több mint 20 iskolából informatikából több mint 100 nevező közül érték ezt el.  

(Tavaly matematikából versenyeztünk és Geréd Erzsébet 8.a osztályos tanuló 5. helyezést ért 

el és Lomen Katalin 8.b osztályos tanuló kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott.)  

2008.01.10.  

 

 

 

 

 

„Minden boldogság bátorságból és munkából fakad.” 

/Balzac/ 

Kele Napja Monorierdőn 
Körülbelül 6 hónapig tartó előkészület, szervezés után 2007. április 14-én került sor a VI. 

Kele Napi rendezvényre iskolánkban.  

Az ország különböző részéből (Szob 30 fő, Budapest Soroksár 30 fő, Gyömrő 30 fő, 

Monorierdő 19 fő, Zichyújfalu 7 fő, Balatonfenyves 7 fő, Budapest Harmat utca 13 fő, 

Berkesd 10 fő, Ajka 4 fő, Gölle 13 fő, Budapest Orbánhegyi út 11 fő, Almásfüzitő 8 fő, 

Mosonmagyaróvár 8 fő) érkeztek a tanulók és kísérőik –mind természetesen Fekete István 

nevét viselő iskolákból. 171 vendéget köszönthettünk így településünk önállóvá válásának 

első évében. A 60-70 főből álló helyi „kis” csapat tagjai (nevelők, diákok), technikai 

dolgozók, szülők, nyugdíjasok, szponzozrok: Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési 

Közalapítvány Kuratóriuma 300 ezer Ft; Monorierdő Képviselőtestülete 300 ezer Ft; Fekete 

István Irodalmi Társaság 75 db könyv; Kiskunsági Nemzeti Park /Gilly Zsolt/ pólók és CD-k; 

Coca-cola /Mészáros Zsuzsanna/ 200 db ismertető és üdítőitalok; Ker-Bor Kft /Czeglédi 

György/ 30 palack bor és a gazdaság bemutatása a vendégeknek; OMMI Fajtakitermesztő 

Állomás /Németh Pál/ virágos növények; Autós Csárda /Pádár Erika/ műanyag 

paírtörülközőtartó; Dudás Tibor szobortalapzat; Szépkorúak Nyugdíjas Klubja /Száll Jánosné/ 

sós sütemények; Trafik /Baloghné Dobó Hajnalka/ 300 műanyagpohár; 100 Ft-os /Halk 

Melitta/ CD-k, papírszalvéta, WC papír; Dzsupin Imréné műanyagpohár, papírszalvéta; 

Szülői Közösség vendéglátás; Lomen Mihályné WC papír, papírtörölköző; Dudásné Macsuha 

Éva 18 üveg ásványvíz; Blaskó Mihály Pál palackozott minőségi borok egész nap folyamán 

megteremtették ennek a nagy eseménynek feltételét –hangulatát. 

Az irodalmi pályázatra 76 vers illetve prózai mű érkezett. A környezetvédő levelező 

versenyen 21 négy fős csapat vett részt. A képzőművészeti kategóriában (tárgyalkotó, rajz) 

324 alkotást zsűriztünk. 64-en vettek részt az iskolában zajló versenyeken:  

-daloló természet 

-vers- és próza 

A közeli szárazhegyi borpincébe tett látogatás, a Kiskunsági Nemzeti Park részének 

(Csévharaszt – Ősborókás) megtekintése színesítette a programokat. 

A záró ünnepélyen kiosztott 92 oklevél, könyvjutalmak, a zsűri értékelése után Szob vehette 

át a legtöbb helyezésért (18) járó oklevelet. Majd a zárszó után Farkas Zoltán igazgató úr 

átadta a „stafétát” Almásfüzítőnek. 



Iskolánkban azóta is úgy tekintünk az akkor felavatott Fekete István mellszoborra (Anka 

Margit kolléganőnk alkotása), hogy leperegnek az aznapi események, a köszönő szavak, az 

őszinte vélemények; ismét együtt voltunk „mi”, a Fekete István nevét viselő iskolások. 


