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Kézműves tábor  
 

 

Hurrá, itt a VAKÁCIÓ! 

Hosszú évek hagyományaként, 

tartottuk meg idén is a kézműves 

és angol tábort, több mint 50 

tanuló részvételével 

iskolánkban. A diákok számára 

rövid, a szülőknek pedig hosszú 

az iskolai szünet. Olyan 

tartalmas elfoglaltságot 

szerveztünk a gyerekeknek, 

melynek során a felhőtlen 

kikapcsolódás sok mozgás 

mellett észrevétlenül, játékosan 

új ismereteket szerezhettek. A 8 

órai gyűlekező és reggeli után a csapat három részre oszlott. Az első helyszín a tornaterem 

volt, ahol az éjszaka elgémberedett tagjainkat lehetett játékos sportfeladatokkal bemelegíteni. 

A második helyszínen az angol nyelv rejtelmeibe tekinthettek be a résztvevők, angol 

énekeken és játékos feladatokon keresztül. A harmadik helyszínen az énekhangunkat és 

ritmusérzékünket csiszolhattuk. Előkerült egy óriási doboz, melyből a legkülönbözőbb 

ritmushangszerek bújtak elő. A tanult dalokat kísérhettük kasztanyettával, triangulummal, 

csörgődobbal, cintányérral, ... stb. A foglalkozás érdekessége az volt, mikor nyári záport 

szimuláltunk a kezünk és lábunk keltette hanghatásokkal. A három helyszínt 20 perces 

váltással, forgószínpad szerűen cserélték a csapatok. Miután minden csapat, minden 

helyszínen volt, három tanteremben különböző kézműves technikák közül választhattak a 

gyerekek. A negyedik teremben pedig csocsóasztal és rengeteg társasjáték szórakoztatta 

felügyelet mellett az odatévedőket. A “nagy munkában” megéhezett pocakokat finom 

ebéddel, majd később uzsonnával töltöttük meg. A kézműves foglalkozásokon: szőttünk, 

fontunk, üveget festettünk, fonalból pókhálót készítettünk, zokniból bábot, gipszfigurákat 

öntöttünk, hosszú lufiból kutyust formáztunk, papírmunkákat készítettünk, textil filccel 

pólókat díszítettünk. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy igazán változatosak 

legyenek, mindenki megtalálja a neki tetsző elfoglaltságot. 

A hét programját színesítette a tájfutás, ami a gyermekek számára egy új sportág, a 

színvonalas néptánc foglalkozás és filmvetítés. 

A tábor utolsó napján Dunakeszire kirándultunk, egy 5000 négyzetméteres játszóházba, 

melyben a játékok tömkelege várta az élményre vágyókat: háromszintes labirintus, 

ugrálóvárak, óriás darts, elektromos kisautók, rodeó bika, trambulin ... stb. 



Nagyon fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Vittük magunkkal a tábori 

remekműveket és szívesen emlékezünk a vidám napokra. 

Hurrá, itt a VAKÁCIÓ! 

 

/Rosta Lászlóné tanítónő/  

 

 

2012. június 16.  

 

Ballagás  
 

 

A szárny megnőtt, üresen áll a 

fészek, 

Csak álom volt a szép diákvilág, 

S mint a fecske alkonyati 

szélben, 

Ma szárnyat bont egy sereg diák. 

(Ady) 

 

A nyolcadik osztályos diákok – 

életük jelentős állomásához érve 

– idén is elballagtak iskolánkból. 

Június 16-án, szombaton, 

délelőtt 10 órakor a búcsúzó 

tanulók még egyszer, utoljára 

végigjárták az iskolát, mely nyolc éven át második otthonuk volt, elbúcsúztak tanáraiktól, 

diáktársaiktól. Énekelve, egy kicsit könnyesen, érezve, hogy most valami véget ért, és valami 

új veszi mostantól kezdetét. Az iskola udvarára érve az összegyűlt tömeg (ismerősök, barátok, 

családtagok, tanárok) figyelme most csak erre a 27 tanulóra összpontosult; 27 ünneplőbe 

öltözött lélekre, amelyhez tanárként oly nehéz közel kerülni… De most talán valamit mégis 

megmutattak érzéseikből, hiszen az iskola udvarán tartott műsornak nem csak hallgatója volt 

a két nyolcadik osztály, hanem - számos kiváló hetedikes tanuló mellett - aktív résztvevője is.  

A ballagók névsorának felolvasása, és a Himnusz eléneklése után gyönyörű versek és zenék 

hangzottak el, melyek tolmácsolásában Jutka néni énekkara is közreműködött, két zenész 

tanár (Keszi Sándor és Sóvári Tamás) kíséretével. De nemcsak a népzenének jutott hely az 

ünnepségen (Adjon az Isten, Bandukoljunk, Rejtelmek, ha zengenek), hanem könnyebb, az 

alkalomhoz méltó mai slágerek is megszólaltak, mint például a „Sad piano (this will make 

you cry)”, a „Someone like you” vagy épp a magyar dalok közül az Álomvilág (Búcsúdal). 

Mind a hetedikesek (Hadik-Barkóczy Szimonetta, Haller Virág, Horsik Tamás, Koleff 

Klaudia, Szomjú Dominika), mind pedig a nyolcadikos szereplők (Albrecht József, Csapó 

Csenge, Fótos Bálint, Gergely Márton, Kurucz Fanni, Major Vivien, Sebán Zsófia) rendkívül 

színvonalas produkcióval lepték meg a hallgatóságot. Most, hogy egy olyan arcukat mutatták 

meg, melyet eddig nem nagyon láthattunk, és olyan tiszta hangon szóltak hozzánk, amelyet 

csak dicséret és elismerés illethet, úgy gondolom, az élmény is több volt szavak és hangok 

rendezett egymásutánjának élvezeténél. A műsor a búcsúzás mellett szólt a vidám és felemelő 

emlékek megidézéséről, a felnőtté válást kísérő félelmekről és kételyekről, a tanárok és 

tanítók felé kinyilvánított köszönetről, a szeretetről és a barátságról. (Összeállította és 

rendezte Szabó Beatrix tanítónő – a szerk.) 



Iskolánk igazgatója, Teréz néni is elbúcsúzott a nyolcadikosoktól, és ekkor került sor a Fekete 

István-díj átadására is, melyet idén Csapó Csenge, 8.a osztályos tanuló kapott. Gratulálunk 

neki, hiszen eredményeivel nagyon sokat tett iskolánk hírnevének öregbítéséhez.  

Az ünnepség véget ért. Elballagtak tőlünk a nyolcadikosok, szeretteik körében folytatták az 

emlékezést. Talán még találkozunk velük néha, egyszer-egyszer. Tudjuk, már egy másik élet 

várja őket, a sok megszokott dolgot rengetek új élmény váltja fel: új iskolák, barátok, 

tanárok… Előttünk pedig itt állnak a jövő nyolcadikosai, akik talán arra gondolnak (még ha 

szavakkal sosem mondanák is ki, mert nagyok és büszkék): „Mi itt maradtunk. Szükségünk 

van arra, hogy figyeljetek ránk!” 

 

/Tölgyesi Bánk tanár/ 

 

 

 

2012. június 7. Budapest  

 

Jutalomkirándulás 2011-2012 

tanév  
 

 

Mit is jelent az év végi 

jutalomkirándulás? A 

tanároknak reményt és 

bizonyosságot, hogy igenis 

minden évben, minden 

osztályban van legalább kettő 

olyan tanuló, akik szorgalmasak, 

jó tanulók, akik nem sajnálják a 

szabadidejüket 

megmérettetésekre, versenyekre 

áldozni, és akik e mellet példás 

magatartásukkal kiemelkednek 

társaik közül. A diákok számára 

elismerés, jutalom és megerősítés, mely megmutatja, hogy érdemes jónak és szorgalmasnak 

lenni.  

 

 

 

 

Jutalomkirándulók névsora: 

 

1.: Vartik Fanni Laura - Tanító Nikoletta  

2.a: Kemény Dorottya - Szűcs Lili 

2.b: Csilló Andrea - Juhász Zsóka 

3.a: Czakó Erika - Kardos Dominik György 



3.b: Dzsupin Dávid - Jámbor Gergő 

4.a: Boldizsár Márk - Pálvölgyi Mónika Erzsébet 

4.b: Kontrás Adrienn - Lendér Szabina Krizstina 

5.a: Dobos Martin - Lendér Tünde Viktória 

5.b: Főcze Erzsébet - Vilcsek Virág Petra 

6.a: Puskás Petra - Vaszi Vivien 

6.b: Dobos Kitti - Thalmayer Tímea 

7.a: Csillag Katalin - Magócsi Márk 

7.b: Hadik-Barkóczy Szimonetta Adrienn - Kontra Károly Péter 

8.a: Csapó Csenge - Sebán Zsófia 

8.b: Tórth Roland - Tuska Balázs 

 

Az idei tanévben a Budai várba és a Millenáris parkban található csodák palotájába 

látogattunk el. A várnegyed híres épületei, műemlékei minden tanulót lenyűgöztek. A Sándor 

palota előtt szemtanúi lehettünk, hogyan is zajlik egy igazi őrségváltás. A kitartó séta jutalma 

pedig a káprázatos panoráma volt, ami a palota elől tárult elénk. 

Rövid pihenő után indultunk kirándulásunk második állomására a Csodák palotájába. Itt 

diákjaink egy érdekes, elektromossággal kapcsolatos előadást nézhettek meg. Az előadó 

Nikola Tesla gépezetének mását mutatta be nekünk. Nagyon izgalmas volt látni a levegőben 

villódzó elektromos fénycsóvát, melybe a bátrabbak szabad kézzel is belenyúlhattak. 

A rögtönzött fizikaórán kívül számos tudományos elven működő játékot próbáltunk ki, az 

ördöglakattól kezdve az üvegtermen át. 

Hazafelé a fáradt gyermekarcok is arról tanúskodtak, hogy sikerült tartalmassá varázsolnunk 

ezt a csütörtöki napot. Remélem minden résztvevő jól érezte magát.  

/Lehoczky Judit tanárnő - DÖK vezető/  

 

 

2012. június 3. Budapest  

 

A Gamedance 

tánccsoport  
 

 

Nálunk Monorierdőn 

3-4 éve van 

táncoktatás.  

Jelenleg 3 csoport 

táncol: Monorierdei 

Csillagok, 

Monorierdei Csajok 

(ők később kezdték, 

úgyhogy amíg be nem 

érik a másik csapatot 

addig külön 

versenyeznek) és a 

Monorierdei 

Fantasztikus hetes. A versenyeken még a Fantasztikus hetes nevű csapat nem indul, mert ők 

most áprilisban alakultak. A másik két csapat legutóbbi versenye június 3.-án volt Budapesten 

a Ferencvárosi Művelődési Központban, ahonnan mindkét csapat arany minősítéssel tért haza. 



 

 

Monorierdei Csillagok csapatban táncol:  

Szemők Barbara 8.a, Major Vivien 8.a, Tóth Fruzsina 6.b, Szomjú Dominika 7.a, Turcsik 

Petra 6.a. 

 

Monorierdei csajok csapatban táncol:  

Fűtő Zsófi, Kurucz Fanni 8.b (Szemők Barbara 8.a) 

 

Monorierdei Fantasztikus Hetes csapatban táncol:  

Jámbor Gergő 3.b, Jámbor Réka 1.o, Sallai Bernadett 1.o, Sallai Tamás 3.b, Vastag Edina 3.b, 

Bajári Nikoletta 3.b, Polgár Bianka 3.b. 

 

/Szalai Judit szülő/ 

 

 

 

2012. június 3. Budapest  

 

Herman Ottó Verseny  
 

 

A Herman Ottó Verseny 

országos szintű, 3 fordulós 

természetismereti verseny. 

Tanulóink közül a 2. fordulóra 

9-en jutottak tovább. Diákjaink 

nagy szorgalommal készültek, és 

közülük 5-nek sikerült bejutnia 

az országos döntőbe. 

A döntőre 2012. június 3.-án 

került sor a Budapesti Műszaki 

Egyetem Központi Épületében. 

A versenyfeladatok megíratása 

után értékelték a tanulók 

munkáját, a győztesek 

könyvjutalomban részesültek. 

Felkészítő tanáruk Fényes Bata Anna, földrajzszakos tanárnő. 

Eredményeink: 

- Vilcsek Virág, 5.b; III. helyezés 

- Puskás Petra, 6.a; VI. helyezés 

- Turcsik Daniella Petra, 6.a; IX. helyezés 

- Vaszi Vivien, 6.a; IX. helyezés 



- Csillag Katalin, 7.a; IX. helyezés 

 

VERSENYZŐINKNEK GRATULÁLUNK!!! 

/A KRÓNIKÁS/ 

 

 

 

2012. május.19.  

 

Gyermeknap 2012 - a 

hagyományok és újdonságok 

jegyében  
 

 

A sok-sok program és ajándék, 

bemutatók és választható 

versenyek a gyermeknapi 

hagyományok közé tartoznak. 

Változott azonban a helyszín, 

nőtt a szervezésben, 

lebonyolításban részt vevők 

száma. Néhány új program is 

színesítette a rendezvényt és 

némileg az időpont is eltért az 

eddig megszokottól.  

Május 19-én (szombaton) került 

sor településünkön a gyermeknapi programokra. 11 órától várták az érdeklődő gyermekeket 

és kísérőiket a rendezők. A 4. órát követően az iskolások is bekapcsolódtak a versenyekbe, 

amik az iskola tantermeiben, a tornateremben, a pályán, az udvaron és az iskola környékén 

zajlottak. Délelőtt - a szünetekben - már minden kisdiák izgalommal leste a készülődést. A 

körhinta és az árusítók sátra vonzotta a kíváncsiskodókat. Az utca lezárása sem mindennapi 

látvány egy kisgyereknek. Volt, aki hazament ebédelni, s csak utána vetette bele magát az 

ünnepi forgatagba. Bizony nehéz volt a választás számára! A döntésben az előzetes 

plakátokon kívül a „hangosbemondó” is sokat segített azzal, hogy nemcsak az eredményeket 

ismertette, hanem folyamatosan az eseményeket is. 

Jómagam is nehéz helyzetben vagyok, amikor egy rövid visszaemlékezést írok erről a meleg 

napról. Mi kerüljön bele a beszámolóba, s mi maradhat ki?! Az időjárás igen kedvező volt, 

bár eleinte féltünk, hogy eső lesz, ezért is terveztük az „akadályverseny”- t tantermekbe illetve 

a tornaterembe. Mind a 8 felsős osztály részt vett a forgószínpad szerűen lebonyolított 

versenyben. A téma - a tanév „slágere”: AZ ERDŐ / A FÁK/.  

8 állomás várta a 6 fős csapatokat, változatos feladatokkal. Dalokat kellett gyűjteni, majd 

egyet el is énekelni, volt tobozdobáló verseny is, aztán bekötött szemmel – tapintással –

felismerni a különböző terméseket, illetve párosítani a levelet a terméssel és a fával. Számítási 

feladatok mellett a zöld világnapok időpontját is illett tudni, no meg betűrejtvényt megfejteni, 

s angolul ismerni az elnevezéseket. Az előzetes feladatokról is szót kell ejteni, hiszen minden 

csoport nevet választott, s indulót, amit előadott, akárcsak a csatakiáltásukat. Szebbnél szebb 

menetlevelekben gyönyörködhettünk, amire szintén pontot kaptak a tanulók. Az 

„állomásfőnökök” is élvezték a versenyt, s elismeréssel nyilatkoztak a csapatok 

felkészültségéről és fegyelmezettségéről.  



Robi bácsi pazar fotókat készített a többi programról is. 

Az igazi meglepetés azonban az eredmény hirdetéskor ért: a csapatok olyan oklevelet kaptak a 

kezükbe, amelyen Ők voltak rajta. Erről csak az jut eszembe: „Jó mulatság, férfimunka volt!” 

Természetesen mindenkinek köszönöm a munkáját, a segítségét! Az önkormányzatnak, hogy 

anyagilag hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Az egyházak is bekapcsolódtak a programokba. 

Méltóképpen zárult a tanév projektje is a gyermeknaphoz kapcsolódva, amiben a tantestület 

összefogása példamutató volt. 

 

/Pálné Gelniczky Mária projektfelelős tanárnő/  

 

 

2012. május.16. Monor  

 

Kistérségi iskolai sportverseny  
 

 

2012. május 16.-án első 

alkalommal került 

megrendezésre a kistérségi 

általános iskolák sportversenye 

Monor Városi Sporttelepen és 

Városi uszodában. 

Az esemény célja a felső 

tagozatos tanulók sport iránti 

érdeklődésének felkeltése, a 

különböző sportágak 

megismertetése. 

Iskolánk tanulói is részt vettek 

ezen a hagyományt teremtő 

fizikai megmérettetésen.  

Szinte minden felső tagozatos osztályból 2-2 fő egy fiú és egy lány képviselte korosztályát. 

Különböző ügyességi feladatokat kellett végrehajtani kézilabdával vagy focilabdával. 

Nehezítette a feladatokat, hogy tenisz és úszó feladatok is voltak.  

Kis csapatunk hősiesen küzdött, igaz néhány esetben, például az úszásban, az igazolt 

versenyzőkkel szemben teljesen esélytelenül.  

Meglepően eredményesek voltunk teniszben, pedig Monorierdőn nem túlzottan elterjedt 

sportágnak tekinthető. A labdajátékok némelyike igen alaposan kifogott sportolóinkon. 

A csapatszellemen még javítani kell, mivel az összetartás növelésével sokat tudnánk javítani 

az eredményeken. 

  

A résztvevő csapattagok: 

 

Rizmajer Petra 5.b 

Rajcsányi Milán 5.b 

Antalicz Klaudia 6.a 

Téglás Patrik 6.a 

Haller Virág 7.b 

Gáspár Krisztián 7.a 



Csapó Csenge 8.a 

Tóth Roland 8.b 

 

Fontos megemlíteni a két tartalékot is, hisz a versenyen nem indultak, de a felkészülésben 

teljes erőbedobással részt vettek: 

 

Kovács Patrícia 6.b 

Böjte Ádám 5.b 

 

Az eredményekről röviden fogalmazva Ethelbert Talbot érsek szavait idézve: 

 

„Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!” 

Jövőre megmutatjuk, reszketni fogja a többi iskola a monorierdői Fekete István Általános 

iskola tanulóinak nevét. 

 

/Füzesi Péterné felkészítő tanár/  

 

 

2012. április 27. Monor  

 

József Attila Verseny  
 

 

Naplórészlet 
"Hát itt vagyok… Eltelt jó sok 

év és én újra itt vagyok. Életem 

legszebb, legboldogabb négy 

esztendejét töltöttem e falak 

közt, s most visszatértem. 

Miközben megrohannak az 

emlékek az ismerős folyosókat 

látva, elszorul a torkom… 

A négyfős csapat zizeg. Érthető, 

hisz hetek óta erőn felül 

teljesítenek Török Évivel: a 

József Attila versenyre 

készültek. Verset tanultak, 

képeket böngésztek, szinte a költő életének valamennyi mozzanatába betekintést nyertek. S 

miközben elnéztem a nehéz munkát, irigykedve gondoltam arra, milyen jó lesz Nekik, a 

GIMIBEN… a versenyt ugyanis a monori József Attila Gimnázium szervezi sok – sok éve. 

Végül döntöttem: elkísérem őket. 

Nem bántam meg. Nem csak az iskola varázsa ragadott magával. A versennyel együtt járó 

izgalom, a feladatok változatossága, a pontjaink körönkénti, folyamatos összegzése, a többi 

csapat eredményeivel való összehasonlítás mind – mind különlegessé tették a napot. 

Azért ne rohanjunk ennyire előre! Megérkezésünkkor döbbenünk rá: ötfős csapattal kell 

szerepelni… Kicsit lesápadunk, de a gyerekek nem esnek kétségbe. Igazi csapatként 



viselkednek, mint Dumas muskétásai. Állítják, közösen le tudják gyűrni az akadályokat, a 

hátrányt is, amit egy főnyi emberhiány jelenthet. Meggyőznek minket, és bár nem nyugodtan, 

mégis leülünk a helyünkre, miközben ők belevágnak a nagy meccsbe. 

Gyönyörű nézni, ahogy a gyerekek a fejüket összedugva tanakodnak egy- egy feladatnál, 

majd minden ellenőrzésnél az elsők, akik megadják a helyes választ.  

Időnként Évára sandítok… Annyira izgul, annyira félti őket, mintha legalábbis ő vizsgázna. 

Hiába mondom, hogy nincs oka izgulni, valóban megtanított nekik mindent, amit csak 

lehetett. Hát igen, minden egyes versenynél mi magunk, tanítók – tanárok is 

megmérettetünk… Kiderül, jól csináltuk –e a dolgunkat, felkészítettük – e mindenre 

nebulóinkat. Most együtt bizonyíthatunk. 

Rendkívül szoros a harc, szinte minden kör végén számolnunk kell a pontokat, hogy lássuk, 

hogyan állunk, fenn vagyunk – e még a dobogón, és ha igen, hát melyik fokán… Leizzadunk, 

és bár kedves pillanat az Activitys feladat, melyet elsőkként oldunk meg, mégsem tudunk 

önfeledten kacagni.  

VÉGE! Az utolsó feladatot is teljesítettük, már csak az összesítésre és az eredményhirdetésre 

várunk. Feszült mindenki, a gyerekek újra felélénkülnek, a csapatok hangos csivitelésbe 

kezdenek. Odanézek a mieinkre, és megdöbbenve tapasztalom, hogy teljes fegyelemben ülnek 

a helyükön, szinte egy emberként várva a végső szót. Nagyon akarták – akarják a győzelmet, 

a jó eredményt, és tettek is érte. 

Hét iskola képviselte magát itt, s csak a mieink voltak négyen. Azonban az alapos felkészülés, 

és az igazi csapatszellem valóban mindent legyőzött: a versenyt másodikként zártuk. 

Gratulálok Csapó Csenge 8.a-s, Albrecht József 8.b-s, Gergely Márton 8.a-s és Tóth Roland 

8.b-s tanulóknak! És nem utolsó sorban gratulálok Török Éva tanárnőnek. Megmérettettél, és 

nehéznek találtattál!" 

/Szabó Beatrix tanítónő/ 

 

 

 

2012. április 27-28.  

 

Tavaszi papírgyűjtés  
 

 

Mikor az iskola előtt 

megszaporodnak a háztáji 

kocsikkal furikázó diákok, már 

mindenki tudja, ismét elérkezett 

a papírgyűjtés ideje. Billen a 

mázsa, készül az uborkás zsíros 

kenyér, érkezik az óriási 

konténer, ami csak arra vár, 

hogy bekebelezze a rengeteg 

összegyűjtött papírhulladékot.  

Sajnos az elmúlt évek 

tapasztalatai azt mutatják, hogy 

egyre csökken a begyűjtött papír 

mennyisége. Bizonyára 

betudható ez annak, hogy számos háztartásban kályhákkal, kazánokkal fűtenek a téli 

időszakban, de remélem az is szerepet játszik a mennyiség csökkenésében, hogy egyre 



tudatosabban szelektáljuk hulladékainkat. A település több pontján találhatók 

gyűjtőkonténerek, melyekbe bármely arra járó bedobhatja műanyag flakonjait, újságait és fém 

dobozait. 

Ennek ellenére sem lehetünk elégedetlenek, hiszen az iskola udvarára kihelyezett szoba 

nagyságú konténer a második nap végére csordultig telt papírral. Ezúton köszönjük azon 

szülők és gyerekek munkáját, akik mégis iskolánkat helyezték előtérbe és elszállították 

hozzánk papírhulladékukat.  

Külön kiemelném azokat a diákokat, akik a legtöbb papírt hozták el hozzánk: 

 

Alsó tagozat: 

 

Kemény Dorottya 2.a – 300 kg 

Boldizsár Márk 4.a – 167 kg 

Nagy Kristóf 4.a – 124 kg 

Demkó Gábor 3.b – 117,5 kg 

Majer Szabolcs 2.a – 107 kg 

 

Felső tagozat: 

 

Dankó Dominik 6.b – 215 kg 

Demkó Dóra 5.b – 117,5 kg 

Juhász László 5.a – 111 kg 

Sebán Zsófia 8.a – 105 kg 

Antalicz Klaudia – 103 kg 

Téglás Patrik – 103 kg 

 

A fent említett tanulók szorgalmát ajándékokkal jutalmazzuk. 

Köszönjük továbbá azon segítőkész diákjaink fáradságát, akik segítettek lebonyolítani 

rendezvényünket. Az osztályok közötti verseny eredményeinél az osztály létszámát is 

figyelembe vettük, hiszen, egy 20 fős osztálynak könnyebb összegyűjteni egy nagyobb 

mennyiséget, mint egy 15 főt számláló közösségnek. Az átlagszámítást követően a következő 

eredmények születtek: 

 

Alsó tagozat: 

1. 2.a: 38,25 kg/fő 

2. 4.a: 35,45 kg/fő 

3. 3.b: 27 kg/fő 

4. 2.b: 18 kg/fő 

5. 1.a: 15 kg/fő 

6. 4.b: 11,35 kg/fő 

7. 3.a: 2,25 kg/fő 

 

Felső tagozat: 

1. 5.a: 35 kg/fő 

2. 6.b: 34,55 kg/fő 

3. 6.a: 28,73 kg/fő 

4. 5.b: 23,36 kg/fő 



5. 8.a: 15,46 kg/fő 

6. 7.b: 8,93 kg/fő 

7. 7.a: 8,46 kg/fő 

8. 8.b: 0,86 kg/fő 

 

/Lehoczky Judit tanárnő - DÖK vezető/  

 

 

2012. április 26.  

 

Tájfutás  
 

 

2012.04.26-án iskolánkban 

tájfutó versenyt rendeztek. 

Igazából a tájfutásról tudtunk 

meg valamit, amiről nem volt 

még elképzelésünk. A kicsiktől a 

nagyokig mindenki részt 

vehetett. Kaptunk kártyákat, 

amivel oda kellet menni egy 

bójához, amin törlőszenzor volt 

és a kártyát rá kellet tenni, ezzel 

aktiváltuk a kártyát. Ha 

csipogott, akkor letörölte róla az 

adatokat. Ez után egy másik 

bójához mentünk, ahol a tájfutás 

elkezdődött. Venni kellet egy térképet ezen rajta volt a pálya, jelölve rajta a felkeresendő 

célpontok és azok sorrendje is. A térképen háromszög jelölte a kiindulási pontot. A bóják 

karikával voltak jelölve ezek fölött számok voltak. A pályán meg kellet keresni sorrendben a 

térképen bejelölt helyeket és a bójáknál a kártyával lehetett rögzíteni, hogy mikor és milyen 

sorrendben találtuk meg a célpontokat. A tájfutás lényege,hogy az adott pályát minél 

kevesebb idő alatt tegyük meg a megadott sorrendben felkeresve a célpontokat. A jó sorrend a 

hibátlan teljesítés, amihez hozzáadták az időeredményt is. Ezt a célban egy számítógépes 

programmal a kártyáról leolvasott adatok alapján végezték. A tájfutás érdekes lehet a terepen, 

hiszen még itt az udvaron is jól éreztük magunkat. 

 

/Thalmayer Tímea, Tóth 

Fruzsina 6.b/  

 

 

2012. április 21.  

 

11. Kele Napja Szob (Fekete 

István Iskolák Országos 

Találkozója)  
 

 



Naplórészlet 
2012. április 21. 

reggel 6:00 Ébredés… Kinézek az ablakon, szakad az eső… Na, szép lesz a mai versenyzés 

is! Vajon hogyan oldják meg az akadályversenyt? És a szabadtéri rajzversenyt? Merthogy 

csendéletet még csak –csak rajzolhat Reni (Bazsó Renáta), de Bazsuval (Tuska Balázs) és a 

csapattal mi lesz?! No de sebaj, készülődök, mert a végén lemaradok az egészről. Mosdás, 

öltözés stb. 

reggel 7:00 Indulás… Eddig csak kicsit szakadt, most már ömlik megállíthatatlanul. A 

gyermekeim (Major Vivi, Vaszi Vivi és Csólig Bius) megérkeztek, az utolsó 

meghallgatásokon is túlestünk. A buszban meg úgysem ázunk. Hajrá! Elindultunk. A 

gyerekek elég felszabadultak, szerencsére. Előkerülnek az egyen-nyakkendők, az 

akadályversenyes tarisznya, amit Judit néni, meg én (meg az anyukám) segítségével 

készítettek a gyerekek. Remélem tetszeni fog, igazán beleadtunk mindent. Deni néni is 

elhozta a menetlevelet, rajta az összes csapattag neve (Dobó Marci, Dankó Doma, Gáspár 

Krisz, Darázs Gyurcsi), a fiúk még átnézik a csatakiáltásukat, hogy ne legyen gond. Minden 

rendben, egy kicsit kikapcsolok már én is. Csak ne izgulnék annyira. Fránya idő… 

délelőtt 9:00 Megérkezés… Némi rosszulléttel fűszerezett utunk végéhez értünk. Itt vagyunk 

Szobon, boldogult gyerekkorom kedvenc szörpjének városában, teljes felkészültséggel a Kele 

Napja alkalmából megrendezett találkozón. Évek óta visszatérő vendégként több ismerős 

arcot is látok, és a szervezés is a szokásosnak tűnik. Felkísérnek a kijelölt termekbe és egész 

napra kapunk magunk mellé „idegenvezetőt”. Becsekkoltunk, mindenki itt van. A srácok már 

be is festették magukat, hisz Rambo utódaiként próbálnak majd domborítani a 

nyomolvasásnál. A lányaimnál a mappák, szövegek, mi is sokat készültünk a szépolvasó 

versenyre. Vivim aggódik (Major), az ő feladata a legnehezebb. Csak idegen szöveget 

olvashat fel, szinte ’blattolva’; tehát nem kap időt az előzetes – és sokszor igen alapos – 

átolvasásra. Nyugtatom, bár én sem vagyok nyugodt.  

de. 10:00 Ünnepélyes megnyitó. Kedves kis előadást állítottak össze a szobi kollégák, kár, 

hogy a gyerekek már nem emlékeznek annyira dr. Bubóra és Ursulára. Azért úgy láttam, így 

is tetszett nekik a darab. Kezdődhet a versenyzés. Judit már el is indult a két rajzosával. 

Kiderült, Bazsunak nem szabadtéri rajzot kell majd készítenie, hanem egy templomrészletet – 

megjegyzem szerintem ez sem könnyebb feladat… Bár az eső elállt, és a nap is kezd kisütni, 

az akadályverseny helyszínei is máshová kerültek, a leginkább lucskos-pocsolyás állomásokat 

kiiktatták a pályából. Vaszi Vivi is megtalálta a termét, őt Eszti néni kíséri be, hogy ne legyen 

teljesen egyedül, Biust az anyukája kíséri a versenyre, én maradok Vivimmel, hisz ez az 

utolsó közös megmérettetésünk. Érezzük is a súlyát. 

13:00 Ebéd. Hááát… Nem vagyok felhőtlenül boldog. Valóban nagyon nehéz volt a ’csak 

idegen szöveg’ olvasása. Remélem a szervezők is belátják, hogy 8-os gyerekeknek azért ez 

még nagy falat. No sebaj, innentől vége az izgalomnak, az összes indulónk befejezte a 

versenyzést. Az ebédlőasztalnál tárgyaljuk az eseményeket. A két rajzos állítólag nagyon 

ügyesen oldotta meg a feladatát, és az én két lánykám is jól szerepelt. (Könnyebb dolguk volt, 

hisz egy előre kidolgozott szöveget kellett ’csak ’ felolvasniuk) A fiúk kicsit elkenődtek, nem 

erre számítottak, talán nekik ment a legkevésbé; bár jó felfogású srácok lévén, könnyen 

túlteszik magukat a csalódáson.  

14:00 Irány a part! A Duna partjától csupán néhányszáz méterre van a suli, így 

kihagyhatatlan a séta! Sajnos fagyizót nem találunk, még csak jégkrémes sincs. Jut eszembe! 

Egész szép idő lett a végére. Azért pancsolni még nem lehet, de a kilátás kárpótol mindenért. 

Rövid időre felszabadultan tudunk nevetgélni, a gyerekek játszani.  

15:30 Eredményhirdetés… A parton még felhőtlen boldogsággal kergetőző csemetéink 

arcára újra kiül az izgalom. Hamarosan megtudjuk, megérte-e a sok készülés, a munka. Több 

versenyszám is indult, amiben nem vagyunk érdekeltek, mégis rendkívüli fegyelmezettséggel 



várják a végeredményeket. Érzem, ahogy a gyomrom összeszorul. Persze, hogy én is izgulok! 

Mégiscsak országos versenyen vagyunk!! 

17:30 Indulás haza. Az Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozójának idei 

mérlege: Vaszi Vivien (szépolvasó verseny) 3. hely; Bazsó Renáta (csendélet rajzolása) 3. 

hely; Tuska Balázs (templomi oltár rajza) különdíj. Igazán elégedett vagyok, és még fagyizni 

is tudunk. Mi több! A gyerekek felfedezik, hogy működik a wifi! Teljes a siker! :) Már csak a 

hazaérkezés várat magára. A fagyi finom volt, a nap rendkívül fárasztó. Végignézek a 

diákokon és látom: ma este senkit nem kell ringatni… Monorierdőre érkezünk, mindenki 

leszáll. Jó nap volt! Irány az ágy! 

 

/Szabó Beatrix tanítónő/  

 

 

2012. február 20. - március 1.  

 

Felsős tanulmányi versenyek – a számok tükrében  

 

 

„Ha azt, amiről beszélünk, mérni lehet és számokkal ki lehet fejezni, akkor már tudunk róla 

valamit.” – fogalmazta meg Lord Kelvin angol fizikus a dolgok lényegét. 

Az éves programban február 13-ától február 24-éig terveztük a házi tanulmányi versenyeket. 

A rendkívüli tanítási szünet miatt némileg módosítanunk kellett az időpontot: február 20-ától 

24-éig voltak a humán tárgyak versenyei, s ezt követték február 27-étől március 1-éig a reál 

tárgyak. 

Kilenc tantárgyban mérhették össze tudásukat tanulóink (a fizikát és a kémiát most sem 

választottuk külön). 191 jelentkező volt összesen, ebből 171-en meg is írták a feladatsorokat. 

Betegség illetve versenyből való kizárás miatt (2 fő) csökkent a létszám. 

68-an – a versenyek helyezettjei – kapnak oklevelet a résztvevők közül.  

A tantárgyak vonatkozásában vezet a természetismeret, ahol az 5. osztályosok közül 14-en, a 

6. évfolyamból pedig 12-en írták meg a Herman Ottó verseny I. fordulójának feladatait, ezzel 

biztosítva esetlegesen továbbjutásukat is a következő fordulóba. 

Hasonlóan népszerű tantárgy a történelem is, itt a 4 évfolyamból 33 tanuló versengett. A 

matematika is dobogós lett - létszám tekintetében - a 26 tanulóval. Természetesen egy-egy 

tanuló több versenyen is indulhatott, hiszen minden napra csak egy verseny jutott, illetve az 

informatika és a matematika egymást követő időpontban volt. Külön dicséret illeti azokat a 

diákokat, akik valamennyi tantárgy versenyén megjelentek. A 8. osztályosoknak ez elég 

nehéz volt, mert éppen ekkor kezdődtek a szóbeli felvételik. 

Az 5. osztályosok közül 20 gyerek (62,5%), a 6. évfolyamból 22 diák (61%), a 7.-esek közül 

14 tanuló (46,7%), míg a két 8. osztályból 12-en (42,8%) vették a bátorságot arra, hogy 30, 45 

vagy 60 percet a délutánjaikból a versengésre szánjanak. / Milyen érdekes és véletlen éppen 

68-an voltak! / 

Egyéni rekordok: Gergely Márton 8.a osztályos tanuló mind a 8 versenyen elindult, amin 

lehetett, s mindegyikből dobogós helyezést ért el. Őt követi Szűcs Szilárd Márk 7.a osztályos 

diák, aki 5 oklevéllel „gazdagodott”. 

A helyezést elért tanulók listáját majd az iskola honlapján (http://www.fekete-

merdo.sulinet.hu/), a tanév versenyei, eredményei között lehet megtekinteni. Nekünk 



tanároknak az a legnagyobb dicséret, amikor a komoly munka után felállva a versenyző diák 

azzal távozik, hogy „Jé már eltelt az egy óra, észre sem vettem.” Köszönjük! 

 

Pálné Gelniczky Mária tanárnő 

/a reál munkaközösség tagja/  

 

 

2012. február 17.  

 

Alsós farsang  
 

 

Mint minden évben, most is nagy várakozás 

előzte meg az alsós farsangot. A rendkívüli 

fagy-szünet miatt egy héttel később került 

megrendezésre. A gyerekek lelkesen készültek 

a közös produkcióra, az anyukák szabták-

varrták a jelmezeket. Délután két órakor 

kezdődött a télűzés. A műsorvezető most is 

Szabó Beatrix volt. Lelkes közönség biztatta a 

csoportos fellépőket. A mulatságot a Rockets 

tánccsoport meghívott vendégei nyitották meg. 

A két kislány rendkívüli dinamikával mutatta 

be az akrobatikus roki (Rocky) alapjait. 

Elsőként a kis rókák táncoltak. Gyönyörű 

maszkban, ruhában, magabiztosan; pedig 

iskolásként most szerepeltek először. A 

következő fellépő csapat a 3.b osztály, akik 

születésnapi tortaként lepték meg a számos 

jelenlévőt. Őket követték a negyedikesek 

táncai, az a osztály focisták és pom-pom 

lányokként, a b-sek macskák és egerekként szerepeltek. 

A csoportos jelmezesek után az egyéni fellépők következtek. A zsűrinek – tagjai: Sasvári 

Istvánné igazgató, Lehoczky Judit DÖK-vezető, Farkas Anett szülői munkaközösségi tag – 

nehéz dolga volt, hisz 75 tanuló öltözött jelmezbe. Jó volt látni a sok színes, ötletes maskarába 

bújt gyereket! 

A jelmezes felvonulás után, amíg a zsűri dolgozott, a Fashion-dance tánccsoport színvonalas 

műsorát tekinthettük meg. 

A bál ideje alatt a szülői munkaközösség büfét üzemeltetett. Köszönjük a szülőknek a sok 

süteményt, amit eladásra készítettek.  

Mindenki kipróbálhatta szerencséjét, tombolát és zsákbamacskát is lehetet vásárolni. Ezen a 

délutánon mindenki jól érezte magát, és végre sikerült a hideget is elűznünk! 

 

/Greksa Lászlóné tanítónő/  

 

 

2012. február 3.  



 

Felsős farsang  
 

 

Február 3-án került 

megrendezésre iskolánkban a 

felső tagozatosok farsangi 

ünnepsége. A tantestület és a 

gyerekek is már hetekkel 

korábban készültek a nagy 

napra. Délután 15 órakor már 

kígyóztak a jelmezesek a 

tornaterem bejáratánál. A 

vendégeket Szabó Beatrix 

köszöntötte, alkalomhoz illően ő 

is beöltözött a jeles eseményre. 

Az előző évekhez képest sokkal 

többen öltöttek maskarát a 

gyerekek közül is, öt csoport lépett fel kisebb-nagyobb műsorszámmal a délután folyamán.  

A sort a 7.a osztály kezdte, akik egy római légióst és rabszolgáit varázsolták elénk. Ehhez 

még egy igazi római vértet is sikerült beszerezniük, ami még élet hűbbé tette műsorukat. 

Ezután az 5.a osztály következett, akik egy lendületes kánkán tánccal leptek meg minket. 

Pörögtek a szoknyák, jártak a lábak, remek hangulatot teremtettek tornatermünkben. Ezt a 

műsorszámot is óriási tapsvihar követte. 

A következő fellépő az 5.b osztály volt, akik rémisztő zombikká váltak a buli idejére és egy 

kis tánc után még osztályfőnöküket is átváltoztatták.  

Az ijesztő jelenetek után a 6.b osztály vette át a táncparkettet. Egy nyugdíjasklub tagjaiként 

vonultak be, ki-ki járókerettel, a lányokon babos kendővel, 50-es, 60-as évekbeli muzsikára. 

Egyszer csak hirtelen váltott a zene, napjaink egyik közkedvelt diszkó számára, és a korábban 

totyogó nénik, bácsik táncra perdültek, cigánykerekeztek, breakeltek. Nem volt olyan ember, 

aki ne tört volna ki nevetésben e jelenet láttán, a nézőtér tombolt. 

http://www.youtube.com/watch?v=9jRAPo1OD0s  

A sort a 8.b osztályos lányok, Babicz Vivien, Kurucz Fanni és Jangyik Viktória tánca zárta, 

akik Michael Jackson egyik számára készítettek remek koreográfiát.  

A helyezéseket figyelmes zsűri állapította meg, melynek tagjai Sasvári Istvánné igazgatónő, 

Kozmáné Leéh Anikó a szülői munkaközösség elnöke, és Pozbai Tibor nyomozó voltak.  

Hosszas mérlegelés után a helyezések a következő eredményt mutatták: 

 

I. Nyugdíjasklub (6.b) 

II. Zombik (5.b) 

III. Kánkánosok (5.a) 

 

Vendégeink a délután folyamán a zsákbamacska- és tombolaárusoknál tehették próbára 

szerencséjüket. Az energia utánpótlásáról a szülői munkaközösség által biztosított büfé 

gondoskodott.  

A műsorszámok egy kis táncbemutatóval zárultak, melyet a Rockets tánc-sport egyesület 

tartott nekünk, megismertettek minket az akrobatikus rocky alaplépéseivel. 

http://www.youtube.com/watch?v=9jRAPo1OD0s


A buli este 19 óráig tartott. Reméljük mindenki jól érezte magát. Február 17-én az alsós 

farsangon újra találkozunk. 

 

/Lehoczky Judit tanárnő - DÖK vezető/  

 

 

2012. február 2. Mende  

 

Ismét a képzeletbeli dobogón 

-a hagyomány folytatódik-  
 

 

Iskolánkban igen nagy 

hagyománya van a Péchy Blanka 

érdemes művész által létrehozott 

és Kazinczyról elnevezett „Szép 

Magyar Beszéd” versenynek. 

Az érdemes művész által 

létrehozott versenyforma az 

ifjúság anyanyelvi nevelését, a 

beszédkultúra javítását szolgálja. 

A vetélkedő résztvevőinek egy 

kijelölt kötelező, és egy 

magukkal hozott szabadon 

választott, 20-25 soros prózai 

szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti magyar – XX.-XXI. századi –, közlő prózai 

stílusban megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi, sem 

kevéssé ismert idegen szavakat. A versenyző teljesítményének értékelése mind az iskolai, 

mind a további fordulókon a következő szempontok figyelembevételével történik: 

szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes 

beszéd. 

Az iskolai forduló legjobbjai vesznek részt a megyei versenyeken. Ebben az évben is Mende 

adott otthont (immár 34. alkalommal) e nemes versengésnek. 19 versenyző közül Major 

Vivien 8. osztályos tanuló 3. helyezett lett, Csapó Csenge, szintén nyolcadikos tanuló 9. 

helyet ért el. 

Felkészítőjük – aki által már 1. helyezést is értek el tanulóink – Szabó Beatrix. Hozzáértését, 

szakmai felkészültségét nem csak az eredmények igazolják. Ebben az évben részt vehetett az 

5-6. osztályos korcsoportot értékelő zsűri munkájában. 

Kívánjuk: a HAGYOMÁNY FOLYTATÓDJON! 

 

/Blaskó Mihályné ny. tanárnő/  

 

 

2012. január 27.  

 



Híradás a Fekete István Napok 

programjairól – felső tagozat  
Iskolánk 2001. január 25-én 

vette fel Fekete István író nevét, 

nem véletlenül, hiszen névadónk 

1900-ban e napon született. 

Ebből az alkalomból voltak 

2012. január 23-a és 27-e között 

a különböző rendezvények. 

Az 5-8. évfolyam tanulói közül 

a versenyeken 160-an vettek 

részt. Sajnos, nem mindenki volt 

egyformán lelkes. Néhányan 

azonban nemcsak lelkesen, 

hanem eredményesen is 

szerepeltek. 42 oklevelet adott át 

az iskola igazgatónője a pénteki 

ünnepélyes eredményhirdetésen. Voltak olyan tanulók, akiknek többször is gratulálhatott. /A 

helyezést elért tanulók, csapatok listáját a tanév versenyei, eredményei között lehet elolvasni, 

megtekinteni./ 

Hétfőn a rajz és kézműves foglalkozáson 32-en vettek részt. Az 5-6. osztályosok textilképet 

készítettek, a 7-8. osztályos tanulók pedig a 11. Kele Nap emblémáját tervezhették meg. Ők 

még pályázhatnak a szobi versenyre is ezzel a munkájukkal. 

Kedden a lányokat asztalitenisz, a fiúkat pedig sakkversenyre vártuk. Itt a fiúk voltak a 

lelkesebbek, hiszen 18-an ültek le a sakktáblák mellé. A lányok közül csak 13-an jelentek 

meg időben. Valamennyi verseny 14 órakor kezdődött.  

A legtöbb résztvevő a szerdai napon versenyzett, összesen 45-en. Az 5 fős csapatok 

váltóversenyén az 5-6. osztályosoknál 6 csapat, míg a 7-8. évfolyamban 3 csapat 

ügyeskedett, voltak, akik azonban nem sportszerűen. 

Csütörtökön egymást követte a Fekete István vetélkedő és a vers- és prózamondó verseny. 

Mindkettő méltó befejezése volt a hétnek. Nyolc 4 fős csapat adott számot az életrajzi adatok 

és a „Pepi-kert” című mű ismeretéről. A feladatok között szerepelt memóriapróba, TOTÓ és 

képösszerakó is. Nagyon hangulatos, kellemes program volt ez, jövőre is lesz hasonló. 

19 izguló diák jelent meg a vers- és prózamondó versenyen, ahol elsősorban Fekete István 

műveit hallgathatta és értékelhette a 7 tagú zsűri. Ez is bizonyítja, hogy sikerült megismertetni 

és megszerettetni tanulóinkkal névadónk írásait. Az első helyezett tanulók a záróünnepségen 

is szerepeltek, s közülük kerülnek ki a szobi verseny résztvevői is. 

Örülök, hogy ilyen mozgalmas volt ez a hét, s köszönöm valamennyi résztvevőnek a 

lelkesedését, kitartását, felkészülését. Kollégáimnak is köszönöm a programok 

megszervezését, a vetélkedők összeállítását, lebonyolítását és a tanulók felkészítését. 

  

/Pálné Gelniczky Mária tanárnő a témahét felelőse/  

 

 

2012. január 18.  

 



CKIK – matematika verseny 

eredménye  
A Ceglédi Közgazdasági és 

Informatikai 

Szakközépiskolában 1989 óta 

működik a Dél – Pest megyei 

Tehetséggondozó Központ. 

Iskolánk az általuk meghirdetett 

levelező feladatmegoldó 

versenyekbe a kezdetektől 

bekapcsolódott. Elsősorban 

matematikából, de 

informatikából is akadtak 

vállalkozó kedvű diákok, akik – 

tanári segítséggel – szép 

eredményt értek el. Egyetlen 

esztendőben angolból is volt 

verseny. 

A versenyeket mindig tavasszal hirdetik meg a 7. osztályos tanulók számára. Matematikából 

újra akadt olyan bátor gyerek, aki a 4 feladatsort megoldotta /kettőt még hetedikesként, kettőt 

pedig már az ősszel - nyolcadikosként/. 

Fótos Bálint 8.a osztályos tanuló a levelező versenyben 2. helyezést ért el, így meghívást 

kapott a középiskolában január 4-én tartott döntőbe is. Bálintnak sokat segített az édesapja a 

felkészülésben, de – a meghosszabbított téli szünetben - velem is készült a versenyre.  

A döntő 20 fős mezőnyéből - nagyon szoros holtversenyben - a 10-12. helyen végzett. 

 

Elért eredményéhez örömmel gratulálok az iskola diákjai és tanárai nevében is. 

 

Bálint nemcsak a felkészülés során tanult sokat, hanem a felvételi előtti versenyen egy kis 

rutinra is szert tett a feladatmegoldásban. Az igazgatói dicséreten kívül két oklevéllel, két 

könyvvel és 4000 Ft-os ajándékutalvánnyal is gazdagodott. 

 

/Pálné Gelniczky Mária felkészítő tanárnő/  

 

 

2011. december 16.  

 

Karácsonyi hangulatok  
2011. advent… béke, 

mosolygás, mézeskalácsillat… S 

a csillag az égen: egy kedves 

előadás az általános iskola 

tornatermében. Semmi 

betlehemi dekoráció, semmi kis 

bárány, és mégis több melegség 

járja át a szívünket, mint az 

elmúlt években bármikor.  

A terem közepén egy asztal, 

körülötte néhány gyerek ül. Nem 



kiabálnak, nem feltűnőek, amit mondanak, az azonban mélyen elgondolkoztat: hová lett a 

múltunk? Az adventi népszokások felelevenítése közben végig azon szomorkodom, miért nem 

éljük meg ezeket a közösségformáló perceket, miért vakít el bennünket a csillogás, a nagy-

nagy ajándékok hajszolása, a hangos Jingle Bells?! 

Mikulás környékén bementem otthon a pékségbe, és majdnem szörnyet haltam: egy 

életnagyságú mikulásfigura állt az ajtó mellett, és a legváratlanabb pillanatokban zendített rá a 

Jingle bell Rock-ra. Megijedtem tőle. Az eladók lelkesen mesélték, hogy jönnek az oviból a 

csoportok, hogy a táncoló Mikulást megcsodálhassák. Ez előtt 40-50 évvel a gyerekek a 

faluban élőkhöz betlehemezni mentek. Hát, megváltoztak az idők. Ma már nem készítünk 

Luca-széket, már csak kevesen tudják, mire is való, és úgy egyébként is, eltűnt a múltunk, a 

hagyományaink. Szomorú, hogy projektoros kivetítés kell ahhoz, hogy István –napi regölést 

láthassunk, és igazán hiányzik az életünkből a népi megfigyelések alkalmazása is. Ki tudja 

például, hogy mi történik, „ha karácsony esős, szeles”? Ugye? Köszönet Pálné Marika 

néninek és osztályának (6.b), hogy csokorba gyűjtötte, és kicsit felelevenítette számunkra a 

régmúlt idők karácsonyait. 

Most változik a kép: eső esik, néhány járókelő esernyővel a kezében sétál a színpadon, mások 

cukorkát árulnak, egy magányos ember szomorúan kullog haza. Tudom, hogy gyerekeket 

látok, tudom, hogy ez csak egy történet a gyermekeit egyedül nevelő cipészmesterről és a 

hideg szívű főbérlőről. Igen, a történetet jól ismerem. Mégis van valami, ami elragad a 

földről, és visz magával a boldog családhoz, ahol az sem számít, hogy az ünnep estéjén sincs 

egyéb étel, mint krumpli. Mert van dal, és szeretet. S miközben a szívem összeszorul, hogy az 

öreg vajon melyik gyermekét adja a kilenc közül, újra visszatér a korábbi érzés: nem kell tíz-

húsz- ötven ezer forint egy–egy ajándékra, hogy boldoggá tegyük a másikat, elég egy apróság, 

amibe becsomagoljuk a lelkünket. (No meg egy kis krumpli… :D) Hiszem, hogy akkor, ott 

számunkra is meggyulladt a betlehemi csillag, Matz Robi bácsi diákjai (6.a) végérvényesen 

megérttették velünk a karácsonyi üzenetet. Köszönöm, hogy nem a hagyományos karácsonyi 

műsorok egyikét láthattuk, nem volt giccses futófény meg mű- kis Jézus. Nem kell. Csak hit, 

hogy az idei karácsony másról szól majd. Szeretetről. Odafigyelésről. Érzésekről. 

 

/Szabó Beatrix tanítónő/  

 

 

2011. december 15.  

 

Karácsonyi vásár  
Egy nappal az utolsó tanítási nap 

előtt, mielőtt az iskola három 

hétre bezár, kezdődött immár 3. 

alkalommal, a délutáni 

karácsonyi vásár. A karácsonyi 

készülődést könnyítette meg, és 

az adventi vásárok hangulatát 

idézte fel az iskola folyosóin 

december 15-én megrendezett 

karácsonyi vásár. Az osztályok 

egy-egy padra pakolták ki 

portékáikat (díszek, játékok, 

könyvek, sütemények stb.), az 

érdeklődők pedig egész délután 



vásárolhattak a saját készítésű ajándéktárgyakból. Volt olyan gyerek, aki a saját portékáját 

mozgóárusként árulta a folyosón.  

A karácsonyi vásáron összegyűlt összeg az osztálypénzt gyarapította. Az anyagi bevételeken 

túl azonban fontos az is, hogy a diákok hamar megtanulják: ajándékvásárláskor a silány 

minőségű tucatáru helyett inkább a saját készítésű, vagy a kézzel készített termékeket 

részesítsék előnyben. 

 

/Az újságíró szakkör tagjai/  

 

 

2011. december 9.  

 

Liszt emlékév  
A Liszt Ferenc emlékév 

országos rendezvényeihez 

kapcsolódva a Fekete István 

Általános Iskola is 

megemlékezett a zeneszerző 

születésének kétszázadik 

évfordulójáról.  

December 9-én, pénteken, 

osztályfőnöki órán az iskola 

minden tanulója bevonult a 

tornaterembe, ahol közösen 

megtekintettük a Liszt Ferenc 

életéről szóló műsort 

diáktársaink előadásában, melyet 

Bokros Jánosné (Jutka néni) 

tanított be.  

Megismerkedtünk Liszt Ferenc életének fontos állomásaival és meghallgathattuk néhány 

közismert művét is. 

 

/Az újságíró szakkör tagjai/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. december 3. Kecskemét  

 

XVII. Kecskemét Kupa  
Jó szerepléssel zárták az évet 

sportolóink. 



December 3-án Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban került megrendezésre a XVII. 

Kecskemét Kupa országos nyílt ju-jitsu verseny, amelyen 22 egyesület 163 indulója vett részt. 

Az IJK Monorierdő Dojót 24 versenyző képviselte. 

A rangos megmérettetésen sajnos nem tudtunk minden versenyszámban indulni, így a 

csapatversenyben sem vehettünk részt, ennek ellenére az egyéni ranglistán jól szerepeltünk. 

Nagyon szép technikákat és küzdelmeket láttunk, kezdő versenyzőink jól debütáltak. Dankó 

Dominik 6.b-s csupán 1 ponttal maradt le a dobogóról. 

 

 

 

Eredmények: 

 

Jurandori (önvédelmi technikák egyéni versenyszám): 

 

1. hely Dobos Kitti 6.b, Molnár Tímea 3.b; 

2. hely Bajári Nikoletta 3.b, Dankó Dominik 6.b, Thalmayer Tímea 6.b; 

4. hely Dobos Martin 5.a. 

Quattro (páros technikai versenyszám): 

1. hely Dankó Dominik 6.b–Dobos Martin 5.a (maxi), 

2. hely Badacsonyi Viktória–Magócsi Márk 7.a (felnőtt kezdő),  

4. hely Bajári Nikoletta 3.b– Molnár Tímea 3.b (midi).  

 

Grappling gi (2-3-4 perc, álló és földharc küzdelem, judo ruhában):  

 

1. hely Badacsonyi Lóránt 4.b, Bajári Nikoletta 3.b, Molnár Dániel 6.b; 

3. hely Badacsonyi Botond 7.a, Dankó Dominik 6.b, Halmai Roland 3.a, Molnár Tímea 3.b,  

4. hely Dobos Kitti 6.b (fiú kategóriában), Pityák Patrícia 1.o, Rácz László 5.a. 

 

Double couple (páros játékos küzdelem): 

 

1. hely Dankó Dominik 6.b–Magócsi Márk 7.a (80 kg), Hornyák Ákos–Magócsi Márk 7.a 

(100 kg); 

3. hely Badacsonyi Viktória– Badacsonyi Botond 7.b (120 kg); 

4. hely Badacsonyi Botond 7.b–Thalmayer Tímea 6.b (100 kg).  

 

Egyéni összetettben a 140 versenyzőből: 

 

10. hely Bajári Nikoletta 3.b. 

 

 

 



2011. november 11.  

 

Márton Nap - Lámpások a 

sötétségben  
A Fekete István Általános Iskola 

egyik legizgalmasabb, 

legvidámabb programja minden 

évben a Márton-napi 

rendezvény. A színes 

programkavalkád évről évre 

egyre több embert mozgat meg 

településünkön: óvodásokat, 

iskolásokat és pedagógusokat 

egyaránt. Sőt most már a szülők 

is szívesen részt vesznek a 

délutáni lámpás felvonuláson.  

Tanáraink segítségével, 

kézműves foglalkozás keretében 

elkészítettük a színes 

lámpásokat. Ezekkel világítottuk be Monorierdő utcáit a délutáni, koraesti szürkületben. A 

felvonuláshoz az óvodások és a szülők is csatlakoztak. A hangulatos és vidám séta után a 

templomban megismerkedtünk Szent Márton életével, a hozzá fűződő legendával. 

Megtudtuk, hogy Szent Márton misszionáriusként Istent szolgálta. Jóságáról még életében 

legendák keringtek. Püspökké akarták szentelni, ám – a monda szerint – amikor ennek hírét 

vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok 

azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulták Márton 

rejtekhelyét. Mártont végül 371-ben püspökké szentelték. 

A Márton-napi rendezvény a napköziben folytatódott, ahol zsíros kenyérrel és meleg teával 

vártak bennünket. Jóízű beszélgetéssel és finom falatokkal ért véget az idei program, melyre 

bizonyára a hideg időjárás ellenére is minden résztvevő meleg szívvel emlékszik. Örülünk, 

hogy a Márton-napi felvonulással és a hozzá tartozó foglalkozásokkal mi magunk is tevékeny 

részesei lehettünk a legenda továbbélésének, a hagyományok ápolásának. 

 

/Az újságíró szakkör tagjai/  

 

 

2011. november 3-6. Tamási  

 

Világbajnok monorierdőiek  
A 2011-es FILA Grappling 

Világbajnokságot Magyarország 

rendezhette meg november 3. és 

6. között Tamásiban a kadet (16-

17 évesek), a junior (18-19 

évesek) és a veterán (35 év 

felettiek) korosztályok számára. 

A Magyar Grappling és 

Pankráció Szakági Szövetség 

versenyén 17 ország közel 250 



sportolója vett részt a Vályi Péter Szakképző Iskola sportcsarnokában. 

A grappling az MMA (Mixed Martial Arts = vegyes harcművészetek) családjába tartozik. Az 

egyik őse a brazil dzsiu-dzsicu volt, de számos elemet vett át a szabadfogású birkózásból, a 

cselgáncsból és más küzdősportokból is. A lényege a földharc, amely a birkózásban a 

szőnyegre, a dzsúdóban pedig a tatamira érkező-zuhanó két test küzdelmét, pozícióharcát 

jelenti. Az egyik ágazata, a Gi a cselgáncs-, míg a NoGi a birkózó-földharc. A két név az 

öltözékre utal: a Gi képviselői cselgáncsruhában, azaz judogiban küzdenek, a NoGi pedig a 

fenti öltözék „nélküliségét” jelzi: a szereplői rövid sportnadrágot és pólót viselnek, de ők is 

mezítláb küzdenek, mint a dzsúdósok. 

A nogi grappling versenyszámot 4-én tartották, ahol az IJK Monorierdő dojot 5 versenyző 

képviselte.  

 

Eredményeik: 

 

nemzetközi bajnoki 1. helyezés: Dobos Kitti, diák leány 50+ kg; 

nemzetközi bajnoki 3. helyezés: Dobos Kitti 6.b, serdülő leány 55 kg; 

nemzetközi bajnoki 6. helyezés: Dankó Dominik 6.b, diák 40 kg. 

 

5-én került megrendezésre a gi grappling versenyszám, ahol az IJK Monorierdő dojot 6 

versenyző képviselte. 

 

Eredményeik: 

 

nemzetközi bajnoki 2. helyezés: Dobos Kitti 6.b, diák leány 50+ kg; 

nemzetközi bajnoki 5. helyezett: Dankó Dominik 6.b, diák 40 kg. 

 

Magyarország megnyerte a nogi és a gi grappling kategóriát is, amihez iskolánk harcművészei 

is hozzájárultak. Harcművészeink továbbra sem pihenhetnek, mert december 3-án kerül 

megrendezésre a Nyílt Országos Ju-jitsu Bajnokság Kecskeméten. 

 

 

 

2011. október 19.  

 

Természettudományos délután  
A Reál munkaközösség az éves 

program összeállításakor 

javasolta, hogy legyen ebben a 

tanévben egy 

természettudományos délután. 

Célunk az volt, hogy 

népszerűsítsük a tanulók 

körében a 

természettudományokat. A 

megvalósítást segítette, hogy 

2011. az Erdők Nemzetközi 



Évén kívül a Kémia Nemzetközi Éve is lett az ENSZ határozata értelmében. 

Magyarországon az év fája: a TISZAFA, az év madara pedig a SZÉNCINEGE. 

Október 19-én délután 2 órakor jelentős számú hallgatóság gyűlt össze az iskola 7-es 

tantermében. A folyosón a szereplők és Fényes Bata Anna néni izgatottan várták, hogy 

elkezdődjék a bemutató. Elsőként az „Erdő fohásza” hangzott el Aschenbrenner Laura 7.b 

osztályos tanuló tolmácsolásában, a kivetítőn erdőkről, fákról készült szép képsorokkal és 

aláfestő zenével. Utána a tiszafa bemutatására került sor. A képek most sem hiányoztak, s a 

fáról mindent megtudhattunk: milyen a kérge, az évgyűrűi, hol fordul elő a világban illetve 

hazánkban /ezt térképen is megmutatta nekünk Vajkai Tibor 7.b osztályos tanuló/. A 

felhasználásnál gyönyörű intarziákat láthattunk. A tiszafáról szóló tudnivalókat Turcsik Petra 

és Antalicz Klaudia 6.a, illetve Hadik Barkóczy Szimonetta és Kalucza Szabina 7.b osztályos 

tanuló mondta el a jelenlévőknek. 

„Nyitnikék, nyitnikék” – fújta az énekét a széncinege, amikor rá került a sor. Megnézhettük, 

hogyan eszi Ő a szotyolát, hogyan eteti a fiókáit, milyen a tollazata, …, s természetesen most 

sem hiányzott a térképes bemutató. Ebben a részben a következő tanulók „szerepeltek” még a 

korábban említetteken kívül: Barna Dávid 6.b és Magócsi Márk 7.a. 

A játék és a közönség bevonása sem hiányzott a délután programjából. A diákokat 4 csoportra 

osztotta Kozák Marika néni, s puzzlét kellett összerakni két csoportnak, a madáreleségeket 

szétválogatni illetve a madáretető és a madárodú közti különbségeket felsorolni. 

Miután sikerült a feladatok megoldása és a közönség elcsendesült Sebán Zsófia 8.a osztályos 

tanuló ismertette röviden Marie Curie életét és munkásságát, kiemelve, hogy 100 évvel 

ezelőtt kapta meg a kémiai Nobel-díjat, s az Ő tiszteletére illetve ennek emlékére lett 2011. a 

Kémia Nemzetközi Éve. „Kémianap a Bródyban” című video megtekintése egy látványos 

show keretében népszerűsítette a kémiát, a kísérletekhez Pálné Marika néni fűzött 

magyarázatokat. 

Nem bánták meg azok, akik a 12-es terembe átmentek, mert ott „élőben” láthattak 4 látványos 

kísérletet: a magnézium vízgőzben is égett, a papír zsebkendő viszont nem égett el, miután 

alkohol és víz 1:1 arányú keverékébe lett bemártva, volt lila füst és szikraeső is. Azért csak 4 

kísérlet, mert a 2011 számjegyeinek összege 4. Matz Robi bácsi sok színes felvételt készített a 

rendezvény alatt, s a végén megköszönte a három tanár néni munkáját. A munkaközösség 5. 

tagja Lénárt Gábor pedig a technikai kivitelezésben segített. 

Reméljük, hogy ez a kezdeményezés is hagyománnyá válik iskolánkban.  

 

/Pálné Gelniczky Mária tanárnő/  

 

2011. szeptember 21-22.  

 

Papírgyűjtés  
A szervezési feladatok teljesítése 

után viszonylag hamar, már 

szeptember 21-22.-én 

megrendezésre került rendhagyó 

papírgyűjtési akciónk, melyre 

már az iskola kezdete óta 

hangoltuk tanulóinkat. 

Különösen fontos jelentőséggel 

bír ez az esemény az idei 

tanévben, hiszen 2011 az erdők 

nemzetközi éve, melynek 



apropójából tanóráinkon, programjaink során kiemelten foglalkozunk a fákkal, erdőkkel. E 

fontos természeti kincsünk megóvásának egyik kulcsa a papírhulladék szelektív gyűjtése, 

újrahasznosítása. Ezért különösen jó volt látni azt a sürgő-forgó gyermekhadat, akik azon 

fáradoztak, hogy minél több papír kerüljön újra feldolgozásra. 

Sok tanuló akadt, aki talicskával rótta a település utcáit és tucatszor fordult csak azért, hogy 

minél több papírt gyűjtsön össze osztálya részére. Jó volt látni továbbá azokat a szülőket is, 

akik szabadidejüket nem sajnálva segítették gyermekeiket. 

Kiemelném munkájáért Szucsányi Zoltánt, Gáspár Gergelyt, Mogyorósi Rolandot, Mogyorósi 

Márkot, Albrecht Józsefet, Gergely Mártont, Juhász Lászlót és Bocskai Istvánt, akik a 

pakolásból is kivették részüket, fáradtságot nem ismerve emelték a konténerbe a zsákokat, 

kötegeket. 

A fáradt segítők a részükre felállított büfében frissülhettek fel egy kis üdítő, ásványvíz és 

némi harapnivaló segítségével. A kiszolgálásról a hetedik, nyolcadik osztályos lányok 

gondoskodtak, akiket szintén külön kiemelnék szorgalmuk miatt: Hadik-Barkóczy 

Szimonetta, Csapó Csenge, Haller Virág, Hochstein Mercédesz, Kalucza Szabina, Mazim 

Adrienn, Major Vivien, Sebán Zsófia, Orosz Viktória, Kurucz Fanni, Babicz Vivien. 

A két nap elteltével örömmel olvastuk az összesítő lapot, mely szerint közel hét tonna 

papírhulladékot sikerült összegyűjteni. 

 Az eredmények pedig a következőképp alakultak: 

 

Alsó tagozat: 

I. helyezett: 2.a osztály 2127 kg ez átlag 70,9 kg/fő 

II. helyezett: 2.b osztály 703kg ez átlag 28,1 kg/fő 

III. helyezett: 3.b osztály 443 kg ez átlag 21,1 kg/fő 

IV. helyezett: 4.a osztály 389 kg ez átlag 20,5 kg/fő 

V. helyezett: 4.b osztály 244 kg ez átlag 12,2 kg/fő 

VI. helyezett: 1. osztály 127 kg ez átlag 4,5 kg/fő 

VII. helyezett: 3.a osztály 0 kg ez átlag 0 kg/fő 

 

Felső tagozat: 

I. helyezett: 5.a osztály 501,5 kg ez átlag 35,8 kg/fő 

II. helyezett: 5.b osztály 614,5kg ez átlag 34,1 kg/fő 

III. helyezett: 8.a osztály 488,5 kg ez átlag 30,5 kg/fő 

IV. helyezett: 6.a osztály 513,5 kg ez átlag 30,2 kg/fő 

V. helyezett: 6.b osztály 400 kg ez átlag 20,0 kg/fő 

VI. helyezett: 7.a osztály 196 kg ez átlag 12,5 kg/fő 

VII. helyezett: 7.b osztály 137 kg ez átlag 8,5 kg/fő 

VIII. helyezett: 8.b osztály 102 kg ez átlag 7,8 kg/fő 

 

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves segítő munkáját, legyen az pedagógus, diák, 

vagy szülő. Segítségükkel így nem kevesebb, mint 119 fát sikerült megmentenünk a 

kivágástól. 

 

/Lehoczky Judit tanárnő/  

 

2011. szeptember 17. Hatvan  

 



Rohács Kupa  
Szeptember 17-én reggel 

harcművészeink újra 

versenyezni indultak Hatvanba, 

a Kossuth Lajos Általános Iskola 

tornacsarnokába. A versenyt a 

fiatalon, tragikusan elhunyt 

Rohács Norbert emlékére 

rendezte a Hatvani ju-jitsu dojo. 

A versenyen 6 dojo versenyzői 

vettek részt, közöttük a 

Spartacus birkózói is. Két 

versenyszámban – grapling gi és 

no gi –, valamint 5 

korosztályban képviseltettük 

magunkat. Mivel a versenyen 

nagyon kevés lány induló volt, 

ezért a mi leányaink csak a náluk egy korosztállyal nagyobb fiúk között tudták megmérettetni 

magukat. Büszkék lehettünk rájuk, méltó ellenfelek voltak.  

 

 

 

Az alábbi eredmények is önmagukért beszélnek: 

Grappling gi küzdelem: 

 

1. helyezett: Badacsonyi Lóránt 4.b, Dankó Dominik 6.b, Thalmayer Tímea 6.b; 

2. helyezett: Badacsonyi Botond 7.b, Dobos Kitti 6.b, 

3. helyezett: Bajári Nikolett 3.b, Magócsi Márk 7.a, Rácz László 5.a. 

4. helyezett: Thalmayer Tímea 6.b. 

 

Gratulálok nekik és természetesen Füzesi Péternének, Deninek is, aki szintén mindent megtett 

a szép eredményekért. Én szülőként vettem részt a rendezvényen, örültem, hogy tanúja lettem 

a sikereknek. 

 

A verseny végén dojonk – a korábbi és az itt elért jó eredményeknek köszönhetően – 

lehetőséget kapott arra, hogy az érdi világbajnoki válogatóversenyen majd a Siófokon 

megrendezésre kerülő világbajnokságon három versenyzővel részt vegyen. 

 

/Balogh Etelka szülő/ 

 

 

2011. július 24-31. Fonyódliget  



 

Ju-jutsu balatoni edzőtábor  
Nyáron sem pihentek 

harcművészeink. Ahogy minden 

évben, idén is megrendeztük az 

Ifjúsági Ju-jutsu Kör nyári 

táborát. Harminckét fővel 

indultunk a Balaton partra, a 

fonyódligeti edzőtáborba. 

Vasárnap reggel korán indultunk 

Fonyódligetre. Szállásunk a 

tizenhét hektáros Somogy 

megyei gyermektáborban volt, 

Balatonboglár és Fonyód között, 

közvetlenül a Balaton partján.  

A nyolcnapos edzőtábor bizony 

nem a passzív pihenésről szólt. 

Azonban a kora reggeli kelések, 

reggeli torna és edzések mellett volt idő kikapcsolódni is. A tábor számtalan programot kínált 

kézműves foglalkozástól az éjszakai akadályversenyig. A hét folyamán a gyerekek 

Balatonbogláron kirándultak kisvonattal, kipróbálták a gyermek diszkót és a nagy kedvencet, 

a trambulint is. 

Táborunk kis csapatán a rossz idő sem tudott kifogni. Kártyáztunk, rajzoltunk, gyurmáztunk, 

esténként pedig kihagyhatatlan program volt a diavetítés. A hét vége felé, közeledtek a 

vizsgák, pénteken a gyerekek, szombaton pedig a felnőttek vizsgáztak. A vizsgára ellátogatott 

Suhajda Éva 2. danos sensei és Seres Károly 4. danos sensei is. A szombat vizsgát követően, 

záró bulit tartottunk, és megünnepeltük vizsgák mellet a tábor sikerét is. Reméljük jövőre újra 

találkozunk! 

 

Résztvevő tanulók: 

 

Badacsonyi Botond 7.b 

Badacsonyi Lóránt 4.b 

Bajári Nuikolett 3.b 

Dankó Dominik 6.b 

Dobos Kitti 6.b 

Dobos Martin 5.a 

Horsik Tamás 7.a 

Magócsi Márk 7.a 

Melich Balázs 6.a 

Molnár Dániel 6.b 

Molnár Tímea 3.b 

Noszka Krisztián 7.b 

Pajor Tünde 2.a 

Pásztor Attila 3.a 

Rácz László 5.a 

Thalmayer Tímea 6.b 

Tóth Roland 8.b 

 



/ Thalmayer Renáta testvér/  

 


