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Herman Ottó Országos Természetismereti 

Verseny  
 

 

A Herman Ottó természetismereti versenyen 

iskolánk már 5. éve vesz részt.  

A verseny nagy népszerűsége miatt a 2013/2014 

tanévtől a 7. osztályosok nem vehettek részt, csak a 

3., 4., 5. és 6. évfolyamos tanulók.  

Ez egy háromfordulós országos szintű tesztverseny. 

Az első fordulót márciusban tartottuk meg 

iskolánkban, ahol nagyszámban vettek részt 

tanulóink.  

A második fordulót áprilisban rendeztük meg azok 

számára, akik az első fordulóban a legjobban 

teljesítettek: 

 

1. Szalai Gábor 3.a 

2. Vartik Fanni 3.a 

3. Böjte Petra 4.a 

4. Turcsik Patrik 4.a 

5. Dzsupin Dávid 5.b 

                                                                     6. Halgas Virág 5.a 

                                                                     7. Jámbor Gergő 5.b 

                                                                       8. Molnár Tímea 5.b 

                                                                        9. Polgár Bianka 5.b 

                                                                        10. Schnébli Edina 5.b 

                                                                          11. Fehér Kata 6.b 

                                                                          12. Gulyás Ödön 6.b 

                                                                           13. Török Tamás 6.b 

 

Mind a 13 tanuló nagyon ügyesen oldotta meg a feladatokat, de közülük csak ketten jutottak 

tovább a 3. fordulóra, az országos döntőbe. 

 

Vartik Fanni 3.a és Dzsupin Dávid 5.b 

 

Mindkét tanuló lelkiismeretesen készült a döntőre az előző évek feladataiból. Körülbelül 800 



kérdésre tanulták meg a választ, de természetesen jól kellett tudni a térképen tájékozódni, 

ismerni országunkat, a 2014-es év növényeit és állatait, stb. 

Az országos döntőt 2014. június 1-én rendezték meg a Budapesti Műszaki Egyetem Központi 

Épületében, ahol minden évfolyamról a 150 legjobb jelent meg az ország különböző 

területeiről.  

Vartik Fanni 5. helyezést, Dzsupin Dávid 10. helyezést ért el. 

 

Gratulálunk nekik! 

 

/Fényes Bata Anna felkészítő tanár/ 

 

2014. május 30. Budapest 

 

 

 

 

Katonadal kórusverseny 
 

 

 

A nevezett 39 kórus közül 21 jutott be a döntőbe.  

Köszönet a kórus minden tagjának a fél éves kitartó 

munkájáért és szívből jövő szép énekléséért.  

 

/Bokros Jánosné ének tanár, kórusvezető/ 

 

 

 

 

 

 

2014. április 12. KŐBÁNYA, HARMAT UTCA  

 

KELE NAPJA  
 

 

Elérkezett a várva várt nap! 

Sokáig nem tudtuk, hogy mikor 

találkozunk a Fekete István 

nevét viselő iskolák tanáraival és 

diákjaival újra. Végül a 

szervezők Gyula napját 

választották, ami az év századik 

napja, s bővelkedik népi 

hagyományokban: pl. ekkor kell 

babot vetni, de a tisztaság, a 

takarítás napja is. Nem mondom, 

hogy száz ajándékkal tértünk 



haza, de kis csapatunk nagyon eredményes volt ezen az országos versenyen, találkozón. A 

szervezőknek köszönhetően a csapatversenyen résztvevők, illetve a csoportban alkotók 

mindegyike is kapott oklevelet és könyvjutalmat is. Minden tanuló (14 fő) és a kísérő nevelők 

(7 fő) is kaptak egy-egy mézeskalácsot, ami lehetett csiga, madár vagy sündisznó.  

 

A 10 órakor kezdődő megnyitó előtt mindenkinek volt ideje még átöltözni, enni és kicsit 

körül is nézni. Én örömmel tudtam meg az I. emeleti 30-as terembe belépve, hogy a 

társasjáték készítői (Antalicz Klaudia Ivett, Murárik Vanda és Puskás Petra 8.a) II. 

helyezést értek el. Lehoczky Judit nénivel – ezt némi jelbeszéd segítségével – rögtön tudattam 

is. A megnyitón egy szép hímzett szatyorban a következő ajándékokat kaptuk: Sánta Gábor: 

Fekete István nyomában – Rendhagyó életrajz (Móra könyvkiadó), Budapest X. Kőbánya 

(Szülőföld Könyvkiadó), Fekete István: Féltékenység – filmforgatókönyv (Fekete István 

Irodalmi Társaság), A Földgömb – A Magyar Földrajzi Társaság folyóirata, Kőbányai 

Karácsony – CD, egy gólyabáb és két kitűző.  

 

A helyszíni versenyek 11 órakor kezdődtek. Judit néni a rajzosokat (Tanító Nikoletta 3.o., 

Tanító Bettina 5.b és Varga Márk 7.a) kísérte el a kijelölt tantermekbe. Utána Diával és 

Vandával, valamint a Tanító lányok anyukájával egy autóbuszos kiránduláson vett részt, ahol 

Kőbánya nevezetességeivel, látnivalóival ismerkedtek meg. A „Kőbánya rejtett kincsei” 

városnéző program keretében a kőbányai pincerendszerbe is ellátogattak.  

 

A legtöbb kísérő a népdalénekes kislányok (Juhász Sára 2.a és Sallai Bernadett 3.o.) mellé 

került, hiszen Bokrosné Jutka és Békési Ildi nénin kívül Berni nagymamája is velük tartott. 

Szűcs Lilit (4.a) Hanyecz Anita néni bátorította a szépolvasó versenyen. Barna Fruzsina 

Tímea (5.b) kísérője pedig Irénke néni volt. Ők a versmondó verseny végeztével átjöttek 

hozzánk a prózamondó versenyre, de már nem láthatták, hallhatták Vaszi Vivien 8.a 

osztályos tanuló szereplését, mert Vivi az 1. sorszámot húzta. „Fekete István: A könyv” című 

novellájából mondott el egy részletet. Fényes Bata Anna néni a csapatversenyre készítette fel 

a 4 fős csapatot: Polgár Bianka 5.b, Török Tamás 6.b, Kenyeres Hunor 7.b és Puskás 

Petra 8.a osztályos tanulót. Számukra nem volt ismeretlen a terep, mert már kedden elmentek 

a Mély-tóhoz csónakázni, evezni. Kilenc állomáson adhattak számot előzetesen megszerzett 

tudásukról. Csak az állomások elnevezését sorolom: A tó élővilága; Horgászfelszerelés 

ismerete; Evezés; Célba dobás horgászbottal; Halászlé (itt a halászlé készítéséhez szükséges 

alapanyagok mennyiségét is tudni kellett a főzés menetén kívül); Bűvös négyzet – Totó; Lutra 

és Tüskevár; Memória; Képrejtvény – Betűk kavalkádja.  

 

A versenyek után 3 fogásos ebédet kaptak a diákok és kísérőik is a Hotel Seni szálloda 

éttermében az iskolától kb. 100 m-re. A tarhonya levest rántott hús követte rizzsel és vegyes 

savanyúsággal. A piskótatekercset többen már nem is kérték, annyira jól laktak. Ebéd után 

néhányan Ildi néni vezetésével elmentek a Mély-tóhoz sétálni, majd a játszótéren játszottak. 

Jómagam a Fekete István Irodalmi Társaság ülésén vettem részt 13.30-14.30 között, amikor a 

hangos bemondón keresztül az eredményhirdetésre hívták a jelenlévőket. Megint a 

tornateremben voltunk, s izgatottan vártunk. Mindenkin látszott az izgalom, kipirultak az 

arcok, feszülten figyeltünk. Micsoda öröm: Tanító Niki III. lett, testvére Betti pedig I. Márk 

csalódott kicsit, mikor nem hallotta a nevét, de Ő is hazahozhatta alkotását, akárcsak a 

többiek. Aztán Juhász Sára is átvehette a III. helyezettnek járó oklevelet és könyveket. 

Vaszi Vivi már a harmadik Kele Napon vett részt, s most sem maradt oklevél és jutalom 

nélkül; III. helyezést ért el. A végére maradt a csapatversenyt, s Monorierdő nemcsak az 

evezést nyerte meg a legjobb idővel, hanem I. lett a 4 fős csapat. Ekkor már mindenki 

nagyon boldog és felszabadult volt, hiszen a 14 diákunkból 10 oklevéllel és ajándékokkal 



megrakottan várta a búcsúzást. Puskás Petra egy I. és egy II. helyezéssel végzett az élen. 

(Legalább 2 könyvet, s még valamilyen ajándéktárgyat kapott minden helyezett)  

 

Összegezve: nemcsak a rendezők tettek ki magukért, hanem a mi iskolánknak is. Sikeres és 

szép nap volt az idei Gyula-nap. Mindenkinek gratulálok az elért eredményekhez, és további 

sok sikert kívánok! Remélem, jövőre is lesz Kele Nap, s ott hasonlóan jól szerepeltek majd:  

 

/Pálné Gelniczky Mária 

a Fekete István Irodalmi Társasággal kapcsolatot tartó tanárnő/  

 

 

2014. április 3-4.  

 

Tavaszi papírgyűjtés  
 

 

Az idei papírgyűjtés különös 

jelentőséggel bír iskolánk 

életében. Programjaink során 

eddig is igyekeztünk természet 

közeli és környezetvédelemhez 

kapcsolódó eseményeket 

kialakítani, a továbbiakban 

azonban szeretnénk, ha ezek a 

rendezvények az Öko iskola cím 

elnyeréséhez vezető utat 

köveznék ki iskolánk tanulói és 

dolgozói számára. Eddigi 

tapasztalataink is azt mutatják, 

hogy érdemes ezen az úton 

tovább haladni. Az idei papírgyűjtés eredményein is az igyekezet és a szorgalom jelei 

mutatkoznak. Bízom benne, hogy ez a tendencia még tovább javul és más környezetvédelmi 

programok kapcsán is megmutatkozik majd. 

 

A tavaszi papírgyűjtési akció helyezései és kiemelkedő résztvevői 1-4. évfolyamig: 

 

I._____3.a_____1623 kg - 60,1 kg/fő 

II.____1.a_____587 kg - 32,6 kg/fő 

III.____2.a_____401,5 kg - 25 kg/fő 

IV.____4.b_____446 kg - 21 kg/fő 

V._____4.a_____259 kg - 11,7 kg/fő 

VI.____2.b_____197 kg - 11,5 kg/fő 

VII.___1.b_____119 kg - 7,4 kg/fő 

 

A papírgyűjtésben élen jártak: 

 

Bone Dávid 1.a: 126 kg 

Kontrás Alexandra 1.a: 404 kg 



Magócsi Mercédesz Krisztina 2.a: 121,5 kg 

Iszlai Annamária 2.b: 112,5 kg 

Fajka Dávid Pál 3.a: 261 kg 

Fehér Zsófia 3.a: 239 kg 

Jámbor Réka 3.a: 101 kg 

Kontrás Ákos 3.a: 404 kg 

Vartik Fanni Laura 3.a: 147 kg 

Turcsik Patrik Viktor 4.a: 112 kg 

Miklós Nóra 4.b: 193 kg 

 

A tavaszi papírgyűjtési akció helyezései és kiemelkedő résztvevői 5-8. évfolyamig: 

 

I._____6.b_____1195 kg - 62,8 kg/fő 

II.____5.a_____1049 kg - 47,6 kg/fő 

III.___8.b_____790,5kg - 46,5 kg/fő 

IV.____5.b_____699 kg - 33,2 kg/fő 

V._____6.a_____226 kg - 15 kg/fő 

VI.____8.a_____125 kg - 12,5 kg/fő 

VII.___7.a_____215 kg - 11,9 kg/fő 

VIII.__7.b_____162 kg - 9 kg/fő 

 

A papírgyűjtésben élen jártak: 

 

Halgas Ádám 5.a: 166 kg 

Halgas Virág 5.a: 166 kg 

Péter Szabó Nándor 5.a: 422 kg 

Peltzer Zita Imola 5.a: 150 kg 

Jámbor Gergő 5.b: 109 kg 

Kincses Tamara 5.b: 114 kg 

Vastag Edina 5.b: 138 kg 

Nagy Kristóf János 6.a: 140 kg 

Fehér Kata 6.b: 293 kg 

Kontrás Adrienn 6.b: 404 kg 

Péter Attila László 6.b: 105 kg 

Török Tamás Márk 6.b: 147 kg 

Antalicz Klaudia Ivett 8.a: 101 kg 

Molnár Tamás Ádám 8.b: 105 kg 

Thalmayer Tímea 8.b: 440 kg 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!  

Köszönjük a szorgalmas diákoknak és szüleiknek, hogy részt vettek rendezvényünkön, illetve 

a felügyelő pedagógusoknak, hogy munkájukkal segítették programunk lebonyolítását.  

 

/Lehoczky Judit intézményvezető-helyettes/  

 

 

2014. március 27.  

 



Miért fontos a papírgyűjtés?  
 

 

Ha a fák kivágása így 

folytatódik, akkor mire a 

gyermekeink, gyermekeinek, 

gyermekei iskolások lesznek, 

papír hiányában már nem iskolai 

füzetekbe, hanem jelenleg még 

ismeretlen dologra kellene majd 

írniuk. Emellett az erdők 

eltűnnek környezetünkből és az 

éltető levegőnk nem tud majd 

megtisztulni. Hogyan tehetünk 

ez ellen? Hát papírgyűjtéssel! A 

papírból ugyanis, 

újrahasznosítással új, tiszta 

papírok készülnek anélkül, hogy újabb fákat vágnánk ki. Az emberek pedig megszabadulnak 

a fölösleges papírhulladékaitól, anélkül, hogy a kukába kellene dobni.  

 

Miből készül a papír? 

A papírgyártás fő alapanyaga a cellulóz. A cellulóz nyersanyaga a fa, de jó hatékonysággal 

nyerhető vissza a hulladékpapírból.  

Hasznosítás 

A hulladékpapírból előállított papír gyártásához sokkal kevesebb energiára van szükség. 

Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a hulladékpapír ne legyen szennyezett. 

A használt papírból jó minőségű hajtogatott kartondobozok, konyhai papír törlőkendők, 

írólapok, füzetek stb. készülhetnek. 

- 1 tonna papírhulladék feldolgozása kb. 1500 kWh-val kevesebb villamos energiát igényel, 

mint a fa-nyersanyag feldolgozása... 

- az újrahasznosított papír minden tonnája 10-12 fát ment meg a kivágástól. 

- megtakarít közel 40 m3 vizet valamint 

- 300 kg kőolajat ... 

- 15%-kal csökken a légszennyezés ... 

- 50%-kal csökken a vízszennyezés ...  

 

/ Greksa Lászlóné alsós munkaközösség vezető/  

 

 

2014. március 26.  

 

Záróakkord  
 

 

A Filharmónia utolsó koncertjén 

vettünk részt március 26- án 

Monoron a Vígadóban. 

A Duna Szimfónikus Zenekar, 

Deák András vezényletével 



repertoárjuk legnagyobb közönségsikerét arató műveiből állította össze műsorát. A barokk 

zenétől a 20. századig minden zenei korszakból kaptunk ízelítőt. Nagy élményt jelentett a 

remekművek hallgatásán túl, hogy tanulóink megismerhették élőben is a zenekari hangzást, az 

egyes hangszerek megszólaltatásának módját. 

Zelinka Tamás kiváló műsorvezetése révén új ismeretekkel gazdagodtunk az elhangzó 

művekkel kapcsolatban. A koncert méltó befejezése volt a sorozatnak, ahonnan tanulóink 

kellemes élményekkel távoztak. 

Ismételten megköszönjük a Szülői Munkaközösségnek, hogy szeptemberben támogatta 

kezdeményezésünket, így a 8. osztályos tanulóink emlékezetes, szép komolyzenei élményt 

kaptak útravalónak. 

 

(Kodály Zoltán)  

 

/Bokros Jánosné ének tanár/  

 

 

2014. március 21.  

 

Az óceánok és tengerek szennyezése  

 

 

Az óceánokat és a tengereket legjobban a szárazföldről érkező szennyezés veszélyezteti. A 

szennyeződések 95%-át emberi tevékenység, különösen a part menti területeken folytatott 

gazdálkodás idézi elő. Ezért nem véletlen, hogy a legnagyobb környezeti veszély a partközeli 

vizeket fenyegeti. A szennyeződések közül a legnagyobb problémát a kőolaj illetve 

kőolajszármazékok okozzák, de veszélyeztetik a tengert különféle vízbe kerülő hulladékok és 

a légszennyezés is. A kőolajszennyezés különösen nagy kárt okoz, mert az olaj vékony 

hártyaként terül szét a víz felszínén, megakadályozza az oxigénfelvételt, elnyeli a fényt és 

csökkenti a fotoszintézis hatékonyságát. Ezért a tenger élővilágának pusztulását okozza. A 

szennyeződés leggyakoribb forrásai a kőolajszállító tankhajók és a tengeri fúrótornyok, 

amelyekből meghibásodás vagy katasztrófa esetén nagy mennyiségű olaj kerülhet a vízbe.  

 

/Főcze Erzsébet 7.b/  

 

 



2014. március 21.  

 

Katonadalok az iskolában  
 

 

Kis Ákos cikke a 

honvedelem.hu oldalon (az 

eredeti cikk olvasható a 

következő linken) 

 

honvedelem.hu 

 

"A Magyar Honvédség vitéz 

Szurmay Sándor Budapest 

Helyőrség Dandár 

Protokoll, Rekreációs és 

Kulturális Igazgatósága 

„…feltekintek a csillagos 

nagy égre…” címmel 

versenyt hirdetett magyarországi középiskolák és általános iskolák kórusai részére. 
 

A kórusverseny lehetőséget teremt arra, hogy méltó módon emlékezzünk meg az első 

világháború 100. évfordulójáról, továbbá, hogy a jelentkező énekkarok bemutathassák 

tudásukat e hagyományápoló rendezvény keretében. A kezdeményezés ugyanakkor a részt 

vevő iskolák és a Magyar Honvédség közötti kapcsolatok szélesítését is szolgálja. A 

kórusok maguk állíthatják össze programjukat katona-, fegyvernemi, háborús és 

népdalokból, azzal az egy megkötéssel, hogy a műsorban legalább egy első világháborús 

katonadalnak is szerepelnie kell. Az előadandó művek számát nem határozták meg, élő 

hangszeres kíséret is megengedett, de a program hossza nem haladhatja meg a 10 percet. 

 

A versenyfelhívásra számos iskolai kórus jelentkezett az ország legkülönbözőbb 

településeiről, Győrtől Balmazújvároson és Salgótarjánon át Bajáig. A zsűri tagjai Rossa 

László zeneszerző, zenei dramaturg, tanár, Riederauer Richárd, a Honvéd Férfikar 

karnagya, Lógó Tibor szólamvezető, Schmidt Ferenc énekes szólista és Aranyos Károly, a 

Honvéd Együttes volt igazgatója. Alkalmanként részt vesz a zsűri munkájában az MH 

Veszprém Helyőrségi Zenekar karnagya, Katona János alezredes is, aki igény esetén a 

kórusok rendelkezésére bocsátotta gazdag és eddig még nem dokumentált, a kort 

reprezentáló népének- és katonadal-gyűjteményét. A verseny meghirdetői vállalták, hogy 

segítséget nyújtanak a felkészülés alatt felmerülő szakmai kérdések megoldásához. Ennek 

érdekében a zsűri először minden kórust a saját iskolai környezetében tekint meg. E 

meghallgatások alkalmával a kórushangzásra, az előadásmódra, a műsor összeállítására 

vonatkozóan alkotnak véleményt a szakemberek a produkcióról, és tanácsokat adnak a 

műsor optimalizálásához. 

 

Az elődöntők egy része még hátravan, tervezetten március végéig járja a stáb az országot, 

hogy segítsenek a leendő kórustalálkozó résztvevőinek. Az eddigi tapasztalatok szerint az 

iskolai kórusok magas szintű tudással rendelkeznek, produkcióik színvonalasak, több 

helyen az adott tájegységre jellemző dalok is szerepelnek a repertoárban. „A 

meghallgatásokat Abasáron kezdtük, ahol egy igen lelkes és színvonalas kis kórus várt 

http://www.honvedelem.hu/cikk/43026_katonadalok_az_iskolaban


minket, majd Jászberényben a Bedőné Bakki Katalin által vezetett, nagy hagyományú 

iskolai kórus fogadott” − mondta érdeklődésünkre Rossa László. „Baján az ottani német 

tannyelvű iskola produkciója nagy meglepetéssel szolgált, kitűnő hangulatú és zeneiségű 

előadásban volt részünk. Nem kis meglepetésünkre egy 80 tagú vegyes kar szólalt meg, 

imponáló szakmai színvonalon. Besenyszögön és Monorierdőn kis létszámú, de annál 

lelkesebb és a nemzeti hagyományt hűen ápoló kórusok vártak minket. Túrkevén egy 

kamarakórus, Békéscsabán pedig egy középiskolai fiúkórus – férfikórusi hangzással − 

örvendeztetett meg bennünket. Remélhetőleg megfelelően jó tanácsokkal mindenkinek 

sikerült segítenünk a végső megmérettetéshez.” 

 

A versengés fesztiválszerű megmérettetéssel zárul a Honvéd Kulturális Központban, május 

30-án. Ekkor dől el, kik nyerik meg a versenyt, és kik lehetnek majd az októberi 

díszhangverseny fellépői." 

 

Nagy örömünkre iskolánk kórusa bejutott az országos döntőbe.  

 

 

2014. márc. 3.  

 

A víz világnapja - március 

22.  
 

 

Az ENSZ 1994-ben 

nyilvánította március 22-ét a 

víz világnapjának, felhívva a 

kormányok, szervezetek és 

magánszemélyek figyelmét a 

víz kiemelten fontos 

szerepére életünkben. A 

kezdeményezés legfőbb célja, 

hogy óvjuk és védjük 

környezetünket, s ezen belül 

Földünk felbecsülhetetlen 

értékét, a vízkészletet. A Víz 

Világnapja alkalmával a 

megszokottnál is több figyelem irányul ember és víz évmilliókra visszatekintő 

kapcsolatára. Az idei esztendő a víz és energia jegyében telik. 

A „vízhez energiára, az energiához vízre van szükség”, s mind az édesvízre, mind az 

energiára folyamatosan nő az igény. A források azonban korlátosak. A föld népessége 

egyre gyarapszik - nemsokára 7 milliárd élünk a földön - és a megnövekedett vízigényt 

bolygónk lassan nem tudja kiszolgálni. Az UNECSO becslése alapján, amennyiben a 

népesség növekedése, továbbra is ilyen drasztikus lesz és nem változtatunk a 

környezetünkhöz való hozzáállásunkon 2050-re majdnem 50 országban szükséges lesz 

bevezetni a vízkorlátozást. Szakértők szerint az eljövendő háborúkat nem az olajért hanem 

a vízért fogják vívni... 



A víz: maga az élet. 

• Minden élőlény 

elsősorban vízzel 

táplálkozik. 

• Az emberi test 75 % 

(agyunk 85 %) vízből áll. 

• A Föld vízkészletének (kb. 

1,444 milliárd km3) 

mindössze 3 százaléka 

édesvíz. Ennek is nagy 

része (2,2 %) jég. 

 

 

Évente 20 millió ember - 

köztük 5 millió gyermek - 

hal meg a világon ivóvíz 

által közvetített 

betegségben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül 

ömlik a folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek négyötödében már nem élnek halak. A 

világ vízfelhasználásának üteme a huszadik században kétszeresen meghaladta az 

emberiség létszámának egyébként is robbanásszerű bővülését. Az USA fejenként 

naponta 500 litert fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at. 

 

Vigyázzunk a legnagyobb kincsükre, a vízre!  

 

/Greksa Lászlóné alsós munkaközösség vezető/  

 

 

 

2014. február 20.  

 

Kórusverseny  

 

 

A Magyar Honvédség 

vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség 

Dandár Protokoll 

Rekreációs és Kulturális 

Igazgatóság „… feltekintek 

a csillagos nagy égre…” 

címmel országos 

kórusversenyt hirdetett az 

I. világháború 100. 

évfordulója alkalmából.  

A pályázatra iskolánk is 

benevezett. A nemrég 

alakult 19 fős kórusunk, 



december óta kemény munkával készült a meghallgatásra, melyre 2014.február 20.- 

án került sor intézményünkben. 

Örömünkre szolgált, hogy műsorunkat Szente Béla, Monorierdő Község 

Polgármestere is megtisztelte jelenlétével. 

Négytagú zsűri előtt mutattuk be katonadalokból álló műsorunkat, melyet 

harmonikán kísért Petrik Balázs.  

 

A zsűri tagjai voltak: 

Rossa László- zeneszerző 

Lógó Tibor- Honvéd Férfikar szólamvezetője 

Aranyos Károly- Prima Primissima díjas, a Honvéd Együttes volt igazgatója 

Kis Ákos- főelőadó 

 

A műsort követő szakmai értékelésen- a verseny szempontjai alapján- a zsűri igen 

alapos elemzése következett. Az elismerő szavak mellett javaslatokat, útmutatást is 

kaptunk a jövőre vonatkozóan. 

Ebben a nemes versenyben célunk a tisztességes helytállás és a tőlünk telhető 

legjobb eredmény felmutatása volt. Szereplésünk bizonyította, hogy egy pályázat 

nem csak anyagi hasznot hozhat, hanem olyan maradandó belső értékeket és tudást 

fejleszt, amibe érdemes munkát befektetni.  

Szeretném megköszönni az énekkarosoknak, hogy december óta szinte mindennap, 

tanítás előtti kóruspróbákon megjelentek a hideg és rossz idő ellenére, a település 

távoli részéről is.  

Köszönöm az intézmény vezetésének és a kollégáimnak a sok támogatást, a 

szülőknek az együttműködést és nem utolsó sorban a technikai személyzetnek 

odaadó munkáját, akik nagy igyekezettel varázsolták kellemessé, barátságossá a 

tantermet. 

Sikeres szereplésük és példamutató helytállásuk elismeréseként énekkarosaink 

igazgatói dicséretben részesültek. 

Név szerint:  

Boros Anita, Demkó Gábor, Dzsupin Dávid, Jámbor Gergő, Sallai Tamás, Csólig 

Bianka, Pálvölgyi Mónika, Lendér Tünde, Humenszki Szabina, Humenszki 

Veronika, Bársony 

Norbert, Főcze Erzsébet, 

Fehér Alexandra, Vaszi 

Vivien, Horsik Jázmin, 

Jancsovics Vanessa, 

Kovács Patrícia  

 

/Bokros Jánosné ének 

tanár/  

 

 

2014. február 3-13.  

 

Felsős tanulmányi 

versenyek  



 

 

Ebben a tanévben két héttel korábban voltak az iskolai tanulmányi versenyek. Erre 

azért volt szükség, hogy az osztályoknak kb. másfél-két hetük legyen felkészülni a 

farsangra.  

Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként feladatom a versenyek meghirdetése 

és megrendezése. Felügyelő tanárként - a magyar és angol verseny kivételével – 

vettem részt a fél háromkor kezdődő írásbeli fordulókon.  

A 6.a osztályból csak 1 gyerek vett részt az angol, 1 pedig a természetismeret 

versenyen. Más osztályokból sem jöttek el sokan a jelentkezők közül, mert 

megbetegedtek. Ha az összesítést nézzük, akkor szép adatokat látunk, hiszen 150 

versenyfeladatot javítottak ki a tanár nénik, bácsik. A február 13-ai sportdélutánon 

5-6. osztályosok (19 fő), a tornateremben töltötték idejüket (teremfoci) és szintén 19-

en álltak a ping-pong asztal mögé a 7-8. osztályosok közül. Legtöbben a 

természetismeret illetve a biológia-földrajz versenyen vettek részt (mindkettőn 21 

tanuló). Résztvevők száma; előbb az 5-6. osztályosok, majd a 7-8. osztályos 

diákokét: magyar – 9; 11, angol – 10; 9, történelem – 10; 13 az első héten. A 

második héten a reáltantárgyak közül: informatika – 10; 7, matematika – 12; 7, 

illetve a fizika-kémia – 9 tanuló. Ezen csak a 7-8. osztályosok vettek részt a 

biológiához és a földrajzhoz hasonlóan. A különbség az, hogy itt minden jelentkező 

egy feladatlapot kapott, amin fizikai és kémiai tárgyú kérdések és számítások is 

voltak.  

A február 28-ai eredményhirdetés után már mindenki tisztában van azzal, hogy 

sokszor ugyanazok a tanulók vettek részt a különböző versenyeken és értek el 

helyezéseket. Akadtak kellemes meglepetések is, amik azt bizonyítják, hogyha 

valaki szeret egy tantárgyat, akkor a tudásával, tájékozottságával első helyezést 

érhet el. Erre példa Dobó Roland 7.a, aki megnyerte a történelem versenyt a 

7.osztályosoknál vagy Kenyeres Hunor 7.b, aki a földrajzban lett első. Szintén 

dicséret illeti Puskás Petrát (8.a), aki mindkét verseny (történelem, fizika-kémia) 

győztese lett, amin elindult. Összesítve az egyéni eredményeket Thalmayer Tímea 

8.b osztályos tanuló lett az abszolút győztes, aki a tantárgyak közül hétben 

jeleskedett: három 1., két 2. és két 3. helyezést ért el. Négy-négy oklevelet kapott 

Tóth Attila 8.b, Dobos Martin 7.a és Vilcsek Virág 7.b osztályos diák. Az 5-6. 

osztályosok pontversenyét – ha lenne ilyen – Halgas Virág 5.a nyerte volna meg: két 

1., egy 2. és egy 3. helyezésével. Külön ki kell emelnem, hogy a matematika 

versenyben is 1. lett, megelőzve a hatodikosokat. Török Tamás 6.b és Kele Dóra 5.a 

három-három oklevelet vitt haza az eredményhirdetés után.  

A részletes eredményeket a későbbiekben az iskola honlapján, lehet megtekinteni.  

 

/Pálné Gelniczky Mária tanárnő/  

 

 

2014. február 5. Monor  

 



Filharmóniai koncert  

 

 

Február 5.- én második 

alkalommal vettünk részt 

8. osztályosokkal 

Filharmóniai koncerten a 

Monori Vígadóban. 

Eckhardt Gábor 

zongoraművész interaktív 

zenetörténet óráján 

bemutatta a barokktól a 

20. századig terjedő 

időszak legjelentősebb 

zeneszerzőit. 

Életútjukat vetítéssel 

illusztrálta, majd 

zongorajátékával egészítette ki. Műsorába a tanulóközönséget folyamatosan 

bevonta. 

A színes előadás, vetítés és a kitűnő zongoramuzsika nagy élmény volt számunkra.  

Ismét egy lépést tettünk afelé, hogy tanulóink komolyzenei ismereteiket bővítsék, 

zenei műveltségüket gazdagítsák. 

A fényképen tanulóink láthatóak a fellépő zongoraművésszel.  

 

/Bokros Jánosné ének tanár/  

 

 

2014. január 20–23.  

 

FEKETE ISTVÁN 

NAPOK – FELSŐ 

TAGOZAT  

 

 

A hagyományoknak 

megfelelő versenyeken 

vehetett részt a 103 felső 

tagozatos tanuló.  

 

január 21. hétfőn 18-an 

vették a bátorságot, hogy 

éljenek az alkotás adta 

örömöknek. Az 5-6. 

osztályosok tájképet 

rajzoltak, festettek. A 7-8. 

osztályosok pedig 

társasjátékhoz készítettek terveket, illetve kártyákat Lehoczky Judit néni és 



Kosteczki Zsuzsa néni irányításával.  

 

Kivételesen keddre került a Fekete István vetélkedő, ahol a 8 csapatban 30 gyerek 

töltötte ki lelkesen a 4 fordulóból álló feladatlapokat. Számot kellett adni Fekete 

István életéről és munkásságáról, a vízben és a vízparton élő állatok és növények 

jellemzőiről.  

 

A szokásos vers- és prózamondó versenyre szerdán került sor. A kilenc 5-6. 

évfolyamos diák XX. vagy XXI. századi költő természettel kapcsolatos versét 

mondta el. A 7-8. évfolyamból csak négyen szerepeltek; Fekete István valamelyik 

prózai művéből olvastak fel 3-4 perces részletet. Ezen a napon volt a Magyar 

Kultúra Napja, amire a bevezetőben Devecz Zsuzsa néni is utalt.  

 

Csütörtökön volt az 5 fős vegyes csapatok váltóversenye a tornateremben. Füzesiné 

Deni néni 5 feladatot adott a csapatoknak, amik igen érdekesek és változatosak 

voltak. 42 diák mozgatta meg izmait a játék során. Fegyelmezett, hangulatos 

délutánnal záródott az idei Fekete István Napok.  

 

/Pálné Gelniczky Mária tanárnő, projektfelelős/  

 

 

2014. január 20. Üllő - Monor - Maglód  

 

Hajrá Monorierdő!  
 

 

Idei év sok újat hozott 

tanulóink sportéletébe. 

Egy réges-régi 

hagyományt kezdtünk 

feleleveníteni a tanévben 

azzal, hogy neveztünk a 

2013/14-es 

Diákolimpián. Iskolánk 

tanulói eddig Futsal - 

teremlabdarúgásban és 

játékos sportversenyen 

mérhették össze tudásukat 

a területi bajnokságokon.  

Első Futsal mérkőzése a 

IV. korcsoportnak (7.-8.osztályosok) volt 2014. november 20.-án az Üllői 

Sportcsarnokban ahová 7 csapat kapott meghívást. Iskolánkat Bajári István, Barna 

Dávid, Böjte Ádám, Gödöllei Emánuel, Gombos Miklós, Kenyeres Hunor, Orosz 

Attila, Zatykó Tamás, Varga Márk képviselte. Csapatunk igyekezett helytállni, utolsó 

meccsüket sikerült döntetlennel zárniuk, a hetedik helyen végeztünk. Január hónapunk 

nagyon eseményekben zsúfoltra sikeredet, hisz egymást követő három napban volt 3 



csapat versenyünk.  

Alsósok kezdték a küzdelmet január 14.-én Futsal bajnokságon melyet a Monori Jászai 

Mari Általános Iskola rendezet meg tornatermében. A II. korcsoportosoknál (3.-

4.osztályosok) Balázs Dominik, Gáspár Marcell, Haller Ferenc, Szabó Erik, Haineala 

Lehel, Orosz Krisztofer, és Demkó Gábor alkotta a focicsapatot. A csapat nagyon 

szorgalmasan nagy akarattal játszott, a csapat a 4. helyen végzett.  

Január 16.-án került sorra az 5.-6. osztályosok Futsal bajnoksága melyet az Üllői 

sportcsarnokban rendeztek meg. A III. korcsoportban(5.-6.osztályosok) Haller Ferenc, 

Barna Márton, Halgas Ádám, Pásztor Attila, Turcsány Martin, Túri Levente, Jámbor 

Gergő, Badacsonyi Lóránt, Tóth András állt pályára. Nagyon nagy küzdelemben, sok 

kihagyott lehetőséggel a csapat a 7. helyen végzett.  

A két labdarúgó bajnokság közé szervezték meg az alsós Játékos Sportversenyt a 

Maglódi Nyaraló iskola tornatermében január 15.-én  

Az alsósok számára megrendezett "vetélkedő kisdiákoknak" váltóversenyeken kellett 

helytállnunk, hiszen az alsós testnevelést főleg az ügyesség és gyorsaság határozza 

meg. A megmérettetésre összesen 5 csapat nevezett, de végül 4-en vágtak neki a 

versenynek. A tanulóknak összesen hét feladatot kellett sikeresen végrehajtaniuk a 

minél sikeresebb szereplés érdekében. A csapatban 18 fős csapatból egyszerre 12 fő 

versenyzett, így folyamatos cserék biztosították a pihenést, és a taktikai lehetőséget, 

hogy mindenki abban a számban tudjon indulni amiben jó. Illetve azt társaiknak 

tudjanak drukkolni, hisz mint kiderült kellet is a biztatást, mivel csapatunk szoros 

mérkőzést vívott az Üllői csapattal. Így a nap szlogenje, melyet sokat hallottunk aznap 

a gyerekek szájából a „Hajrá Monorierdő” volt. 

Csapatunk tagjai: 

Barna Dzsenifer, Magócsi Mercédesz, Parák Dominik, Iszlai Annamária, Szuhi Márk, 

Balázs Dominik, Fehér Zsófia, Jámbor Réka, Kele Marcell, Kerekes Szilárd, Nagy 

Natália, Ujj Dániel, Veszelka Olívia, Barna Eugénia, Jangyik Márk, Dzsupin Dávid, 

Tóth Vivien. Szoros küzdelemben a harmadik helyen végeztünk.  

De tanulóink még nem pihenhetnek sok megmérettetés vár még rájuk a sport területén 

ebben a tanévben.  

 

/A csapat felkészítő 

tanára: Füzesi Péter Pálné 

Deni néni/  

 

 

2014. január 15. Budapest  

 

- Aki dudás akar lenni –  
 

 

Iskolánk az elmúlt év 

decemberében pályázatot 

nyert” Aki dudás akar 

lenni…”címen, miszerint 

15 tanuló vehetett részt 

Budapesten egy interaktív 



népzenei koncerten. A belépés ingyenes volt, 50%- os útiköltség támogatást az SZK 

biztosított.  

A hangversenyre 2014. január 15.- én került sor. 

Kellemes környezetben fogadták az ország szinte minden pontjáról érkező iskolásokat. 

A rendkívül szimpatikus muzsikusok az első perctől kezdve közvetlen kapcsolatot 

alakítottak ki a közönséggel, közös éneklésre is adódott alkalom. A népdalok többsége 

az énekórákról már ismert volt. 

A humorban bővelkedő előadásban megismerhettük a népi zenekar hangszereit. Kiváló 

népdalénekes, valamint népi táncosok tették még színesebbé a hangversenyt.  

Köszönjük Igazgatónőnek, hogy élt ezzel a pályázati lehetőséggel is, segítve 

tanulóinkat zenei ismereteik bővítésében, népzenei hagyományaink ápolásában.  

 

/Bokros Jánosné ének tanár/  

 

 

2013. december 20.  

 

KARÁCSONYI 

VÁSÁR: 

BELEFÉR SOK 

RÍMPÁR. 

EME SOROK 

SZERZŐJE: 

NYOLCADIK A 

OFŐJE. 
 

„Mese, mese, meskete…” 

Ez a mesék kezdete. 

„Hol volt, hol nem volt…”  

Ez is megszokott. 

 

 

Kettőezer - kilencben, 

a tornateremben, 

rendeztük meg az elsőt. 

Aztán a következőt.  

 

 

Nem volt ez most sem másképp, 

három pad járt osztályonként. 

Ehhez tartozott hat szék, 

így alakult az összkép. 

 

 

Hetedik a és bé is, 

besegített Judit néni. 

Tizenöt lelkes osztály 

kínálta a maga pakkját. 

 

 



Az „ADVENT” projekt alatt  

Készült a sok jó falat.  

Tanulók és szülők is,  

beszállt az oszifő is. 

 

 

Szorgos kezek dolgoztak,  

sok tárgyat alkottak: 

Mikulás hűtőmágnes –  

gyöngyöt fűzött Ágnes. 

 

 

Ajtódísz volt számtalan, 

sok maradt eladatlan. 

Asztali dísz is akadt, 

minden bordásfal alatt.  

 

 

Akkor is volt egy nagy baj: 

a tél és a hó miatt  

nem jöttek a vásárlók, 

megmaradt a sok habcsók. 

 

 

A szád is tátva maradt,  

milyen lelkes a csapat. 

Karácsonyi zene szólt, 

Tamás bácsi is itt volt. 

Asztali dísz volt megint, 

sokan vehettek sütit. 

Szólt a karácsonyi zene, 

ez volt a remek benne. 

 

 

Száraz tésztából a dísz, 

keresett volt, mint a kincs. 

Asztalterítő húsz is, 

akadt használt játék is. 

 

 

Árultak fogókesztyűt, 

mindenféle herkentyűt. 

Bőven volt üdvözlőlap, 

még tavalyról is maradt. 

 

 

Kedvező időjárás 

segítette a vásárt, 

mégsem jöttek elegen, 

hiába vártuk kedvesen. 

 

 

Véget ért az ötödik, 

Sokan ezt megköszönik. 

Jövőre rendezze más, 

nem kell már több izgulás. 

 

 

/Pálné Gelniczky Mária – 

tanár/  

 

 

2013. december 20.  

 

Képeslap kiállítás  
 

 

Monorierdő Község 

Önkormányzatának 

Oktatási Kulturális 

Közbiztonsági és Sport 

bizottsága pályázatot írt ki 

óvodások, iskolások, 



valamint a festeni, rajzolni szerető felnőttek számára. 

A pályázat témája a karácsony és az ünnephez kapcsolódó szokások, emberek, ételek, 

növények vagy állatok. 

Iskolánk számos tanulója nyert ezen a pályázaton értékes könyvjutalmat és kaptak 

hozzá elismerő oklevelet is. 

 

Az utolsó tanítási napon a felső tagozat osztályai, osztályfőnökeik kíséretében 

megtekintették a kiállításra beérkezett pályaművekből összeállított kiállítást az 

önkormányzat épületében. 

A díjazottak büszkén keresték meg kiállított munkáikat.  

 

/a szerkesztő/  

 

 

2013. november 30. Inárcs  

 

Versmondó verseny  
 

 

Két nyolcadik a-s tanuló – 

Antalicz Klaudia és Vaszi 

Vivien vett részt a 

Radnóti Miklós 

Szavalóversenyen, a helyi 

Művelődési házban. 

Mindketten sokszor 

bizonyítottak már, sok 

megmérettetésen voltak 

eddig. Egyáltalán nem 

izgulnak, szép kiejtéssel 

és szerintem megfelelő 

átéléssel adták elő a 

verseket.  

 

Klaudia egy nagyon ismert Petőfi – verssel indult, /Szeget szeggel/, míg Vivien egy 

szintén közkedvelt Szabó Lőrinc verset /Lóci óriás lesz/ mondott. Három 

korcsoportban folyt a verseny, a felső tagozatosok 30-an voltak. 

 

Nagyon erős mezőnyben álltak helyt a mieink. Hibátlan, szép és hangulatos 

versmondásukkal nagy tapsot arattak. 

 

A versenyzőket vendégül is látták, miközben várakoztak az eredményhirdetésre. 

Helyezést ugyan nem értek el, de egy-egy szép emléklappal térhettek haza. 

 

További eredményes felkészülést a következő házi-, területi versenyekre! Szép 

volt,lányok !  

 



/Devecz Gyuláné magyartanár, a kísérőjük/  

 

 

2013. december 11.  

 

Hangversenyen voltunk  
 

 

2013. december 11-én a Monori Vígadóban került 

megrendezésre a Filharmónia által rendezett 

hangversenysorozat első koncertje, melyet általános- és 

középiskolásoknak mutattak be. Az SZK és az 

Igazgatónő támogatásával, a tanév során minden 8. 

osztályos tanuló részt vesz komolyzenei hangversenyen. 

Említett napon a 8. b osztály 10 tanulója utazott Monorra. 

Az első hangverseny címe: „Top 10 kórusművek”. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy,a hangverseny kezdete 

előtt a monori Gimnázium ének tanára köszöntött minket. 

Igazi zenei csemegéket szólaltatott meg a Nemzeti 

Énekkar. Felcsendültek az énekórákon tanult dallamok, 

de megismerkedhettek tanulóink a zeneirodalom több 

remekművével is. Színvonalas előadás, hasznos 

információkat nyújtó műsorvezetés jellemezte a „rendhagyó énekórát”. Zenei 

ismereteiket bővítve, az élő zene- mással nem pótolható- élményével gazdagodva 

térhettek haza tanulóink. Érdeklődve várjuk a februári folytatást.  

 

/Bokros Jánosné ének tanár/  

 

 

 

 

 

2013. december 9. Lábatlan  

 

Tisztelt Pályázó Monorierdei Fekete István Általános Iskola!  
 

 

Örömmel értesítjük, hogy az Aki dudás akar lenni interaktív koncertműsorra benyújtott 

pályázata pozitív elbírálásban részesült. 

 

Ennek értelmében a 2014. január 15-én szerdán 10 órakor megrendezésre kerülő 

„Kinek nincsen szeretője, menjen ki a zöld erdőbe” című előadásunkon az Önök 

intézménye 17 fővel vehet részt. 

 

Kérjük, a postai úton kapott díszmeghívót hozzák magukkal, ezzel tudják igazolni az 

intézményt.  



 

Február 15-ig elektronikus úton várunk – elsősorban a gyermekektől – rövid, frappáns 

élménybeszámolót az előadásról, melyek közül a legérdekesebbeket névvel és 

életkorral a honlapunkon szeretnénk megjeleníteni, ezzel is bíztatva másokat egy 

későbbi koncerten való részvételre. 

 

A koncert pontos helyszíne: TEMI Fővárosi Művelődési Háza 1119 Budapest, 

Fehérvári út 47.  

 

/Kisgyőri Krisztián 

És az Aki dudás akar lenni csapata/  

 

 

 

 

2013. november 6.  

 

SZÍNES VILÁG – 

SZÍNEK VILÁGA 

(avagy a III. 

Természettudományos 

délután)  
 

 

2013. november 6-án a 7-

es teremben kezdődött ez 

a program. Úgy 

gondoltam, hogy néhány 

mondatban elmondom, 

miért került novemberre 

ez a rendezvény: 1825. 

november 3-án ajánlotta 

fel Széchenyi István 

birtokainak egyévi 

jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ezért ez a nap a magyar 

tudomány napja lett. Iskolánk ezzel a délutánnal adózott a tudománynak – a 

természettudományoknak. 

 

A természet világa gyönyörű és sokszínű, ahogy ezt a bevezető kisfilm is mutatta. Az 

aláfestő zene megnyugtatta a kedélyeket, hogy kibírjuk az ismertetőket, amik nagyon 

érdekesek voltak. 

 

A házi berkenyéről hat tanuló – Gulyás Ödön 6.b, Kozma Vanessza 6.b, Halgas Virág 

5.a, Polgár Bianka 5.b, Micsa Rebeka 5.a és Dombi Mercédesz 6.b – mondta el a 

legfontosabb tudnivalókat. Mindegyikük kívülről tudta a szöveget, s közben a kivetítőn 

megjelent a fa virága, termése, kérge, s minden, ami szóba került: még a lekvár és a 

pálinka is, amit a terméséből készítenek. 



 

Az év fája után az év madara következett. A gyurgyalag bemutatására hét diák – Tóth 

Fruzsina, Thalmayer Tímea és Barna Dávid 8.b; Vilcsek Virág, Boros Tünde és 

Bársony Norbert 7.b; valamint Lendér Tünde 7.a – vállalkozott. Ők is példamutatóan 

felkészültek és nagyon fegyelmezetten viselkedtek. Megtudhattuk tőlük, hogy a 

közelünkben Kókán van gyurgyalag-telep, ahol május közepétől szeptember közepéig 

figyelhetők meg ezek a színes kismadarak. A szöveg alatti diákat egy rövid kisfilm 

követte, ahol a madár hangját is élvezhettük. A 13 tanulót elsősorban Fényes Bata 

Anna tanárnő készítette fel, természetesen Juhász András biológia tanár is segített. A 

tanár úr az előadások során a fényképezőgépet vette a kezébe, hogy megörökítse a 

délután eseményeit, szereplőit. Matz Róbert tanár úrnak köszönhetjük a digitális 

élményeket, amelyek megerősítették és még emlékezetesebbé tették ezt a bemutatót. 

Minden elismerésem az övék, összehangolt tevékenységükért. 

 

Nem maradt el a Nobel-díjas életrajz sem, sőt két magyar származású tudós életével, 

munkásságával ismerkedhettünk meg. Vaszi Vivien és Puskás Petra 8.a osztályos 

tanulók Wigner Jenő életének főbb eseményeit idézték fel. Demkó Dóra 7.b osztályos 

diák pedig Hevesy György Nobel-díjas kémikusra emlékezett, aki – többszöri jelölés 

után – végül 70 évvel ezelőtt, 1943-ban kapta meg ezt a tudományos elismerést. 

Wigner Jenő fizikai Nobel-díja „csak” 50 éves, hiszen 1963-ban vehette át a 

kitüntetést. Ezek az ismertetők már nem voltak annyira közérthetők, mert sok 

szakkifejezést és idegen nevet is tartalmaztak. 

 

A terem rendbetétele után a 12-es tanterembe invitáltam a jelenlevőket, akik 

„megfogyva bár, de törve nem” kíváncsian várták a látványos kísérleteket. A színek 

világába kísértem a jelenlévőket a természet színes világa után. Mintákat láthattak 

titkosírásra, kristályok színének megváltozására. Hevesy Györgyre emlékezve nagy 

szerep jutott az indikátoroknak – igaz, nem az izotópoknak, mint nyomjelző 

anyagoknak – a színfestésben. A kémiai kaméleon szerepét most a lila káposzta leve 

játszotta, amit 8 különböző oldatba öntve 8-féle színt figyelhettünk meg. A fotós ekkor 

már Matz Róbert tanár úr volt, aki megköszönte Anna néninek és nekem is munkánkat. 

Én meg ezúton is köszönöm az Ő munkáját és valamennyi résztvevő érdeklődését. 

 

Ígérem, jövőre is lesz természettudományos délután. Már tudom, hogy akkor Bárány 

Róbertre fogunk emlékezni, aki 1914-ben kapott orvosi-fiziológiai Nobel-díjat.  

 

/Pálné Gelniczky Mária – kémia tanár/  

 

 

2013. október 23.  

 



Községi és iskolai 

ünnepély  
 

 

Verőfényes napsütésben 

gyülekeztek a község 

lakói. Gyermekek és 

felnőttek jöttek el a 

megemlékezés 

helyszínére, a Makkos 

parkba. Iskolánkat a 

három tagú vezetőség, 

valamint pedagógusok és 

diákok képviselték. Szép 

számmal jelentek meg 

gyerekek, kicsik és 

nagyok. Volt, aki 

szüleivel nézte végig a műsort. Akadtak olyanok is, akik osztályfőnökük köré gyűltek 

és úgy kísérték figyelemmel nagyobb társaik előadását.  

 

A polgármester úr ünnepi beszéde után a 8. osztályosok (volt egy hetedikes is) és az 

énekkar tagjai által előadott, szépen megszerkesztett műsort hallhattuk és láthattuk. 

Először Udad István: Hősök voltak című versét adták elő a gyerekek hitelesen, átélve, 

átadva a vers mély mondanivalóját. Ezt követően iskolánk névadójának Fekete 

Istvánnak , valamint feleségének párbeszédét idézte fel az egykori eseményekről Vaszi 

Vivien és Barna Dávid. A visszaemlékezés naplóikból, valamint Fekete István egyéb 

írásaiból és verseiből történt. Beleszőtte az énekkar a Hova lett a sok virág és Ha én 

rózsa volnék című dalokat a műsorba, amit a közönség soraiban páran dúdoltunk is. Az 

énekeket Bokrosné Jutka tanította be és vezényelte. Jó volt látni a gyerekeket, akik 

bebizonyították, hogy az énekkar fontos eleme egy műsornak. Élmény volt őket 

hallgatni. 

 

A fantasztikus műsort ebben az évben Pálné Gelniczky Mária, és Tölgyesi Bánk 

állította össze, akik egyben felkészítették diákjainkat. Köszönet ezért nekik, és a 

diákoknak is a kitartó munkáért és a szép előadásért. A hangosításról Lénárt Gábor 

gondoskodott. Az ünnepi dekorációt pedig Lehoczky Judit készítette. Az ő munkájukat 

is köszönjük. 

 

Büszkék lehetünk diákjainkra, akik végig fegyelmezetten álltak a színpadon és minden 

résztvevőre, aki figyelmesen hallgatta és nézte végig őket. 

 

A műsor szereplői: 

 

7.a - Bogáti Árpád; 

8.a - Fehér Alexandra, Murárik Vanda, Orosz Attila, Polgár Ivett, Puskás Petra, Vaszi 

Vivien; 

8.b - Barna Dávid, Dankó Dominik, Jancsovics Vanessza, Kovács Patrícia, Molnár 

Tamás, Thalmayer Tímea, Tóth Fruzsina. 



Ők is és valamennyi énekkaros igazgatói dicséretet kapott a szereplésért. 

 

A műsort követően megkoszorúzták a kopjafát. Iskolánkból a 3 tagú vezetőség: 

Hanyecz Anita igazgatónő, Herczeg Béláné és Lehoczky Judit igazgató helyettesek 

helyezték el a megemlékezés virágait. Valamennyi koszorút a 6.b osztály tanulói vitték 

a kopjafához. 

 

A Szózat zárta az ünnepi megemlékezést, amit az énekkarral együtt a közönség is 

énekelt. 

 

Méltó és ünnepi hangulata volt ennek a napnak. 

Fekete István - a műsorban is elhangzott - szavaival zárom gondolataimat: 

"..hiszek az emberekben, ......hiszek a jó vágyak, könnyek és imádság erejében. 

Csak ezekben hiszek, és hiszem, hogy hitem nem hiábavaló. "  

 

/Békési Ildikó tanítónő/  

 

 

2013. október 13. Budapest  

 

28. SPAR Budapest 

Nemzetközi Maraton és 

Futófesztivál  
 

 

2013.október 13.-án, 

vasárnap az iskolánk 

tanulói részt vehettek a 

Városligetben rendezett 

versenyen. 

A kora reggeli ködös idő 

sem vette el a sportot 

kedvelő gyerekek 

jókedvét, szép számmal 

gyülekeztek az iskolánál, 

és hamarosan busszal 

érkeztek a futóverseny 

színhelyére. Az eligazítás és a rövid bemelegítés után a starthelyre mentek Deni néni 

vezetésével, és nem sokára kezdetét vehette az erőpróba. A Városliget tarka 

forgatagában rengeteg aktivista, rendező dolgozott ezen a hétvégén. 

Részvételi rekordot döntött a Budapest Maraton. Soha ennyien még nem neveztek be 

magyarországi szabadidősport rendezvényre. Az idén 21930 futót regisztráltak. Ez 

aztán a csúcs! Az meg külön érdekes, hogy 68 különböző országból közel 3000 futó 

érkezett, mindezt a közvetítő helyszínekről kihangosítás formájában hallottuk. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 7 km-es (mini maraton) futást többen is választották: 

Lénárt Gábor tanár úr 41:44 

Molnár Dániel 40:38 



Dzsupin Dávid 43:04 

Pásztor Attila 43:09 

Gulyás Ödön 44:37 

Németh Kristóf 45:39 

Sallai Tamás 48:34 

eredménnyel futott be a célba. A teljesítményükhöz őszinte gratulációnk! 

A többi tanuló a rövidebb maratonkát 2,7 km-t választotta. Megérdemlik, hogy a nevük 

itt szerepeljen: 

Kozma Vanessza, Dávid Viktória, Dombi Mercédesz, Dombi Viktor, Dankó Dominik, 

Balázs Márk, Haineala Lehel, Balázs Dominik, Jangyík Márk, Juhász Emília, Katona 

Boglárka, Kontrás Adrienn, Magócsi Mercédesz, Molnár Tímea, Nagy Kristóf, Nolepa 

Henrietta, Dobos Martin, Parák Dominik, Hornyák Ákos, Hornyák Krisztina, Petrovicz 

Kálmán, Rajcsányi Milán, Szabados Krisztián,Tanító Imre, Boros Szilvia, Tanító 

Bettina, Thalmayer Tímea, Tóth András, Tóth Fruzsina, Varga Márk, Veszelka Olívia, 

Vörösmarthy Tivadar, Tanító Nikolett, Fehér Zsófia, Dobos Dániel, Jámbor Gergő. 

Köszönet a szülőknek a segítő hozzáállásukért.  

 

/Devecz Gyuláné kísérő tanár/  

 

 

2013. október 10.  

 

Októberi Sportdélután  
 

 

Iskolánk nem változtat a 

hagyományain így idén is 

számos iskolai program és 

rendezvény várja majd a 

kicsiket, nagyokat, 

tanárokat és szülőket.  

 

Október 10.-én került 

megrendezésre az év első 

sportdélutánja.  

 

14 órától az alsó tagozatos 

gyerekek két külön 

helyszínen mérhették 

össze tudásukat, ügyességüket. A legkisebbek az 1. és 2. évfolyam tanulói vidám 

feladatokban ügyeskedhettek a sportpályán, míg a 3. és 4. évfolyamosoknak a 

tornateremben futballoztak.  

 

15 órától következtek a felsősök. A bitumen pályán vetélkedtek az 5. és 6. évfolyam 

tanulói különböző ügyességi sorgyakorlatokkal. A tornateremben a 7. és 8. 

évfolyamosok futball csatában döntötték el ki a jobb. Élmény volt nézni milyen hévvel 

versenyeztek a csapatok és szurkoltak osztályuknak vagy a barátjuknak a gyerekek.  



 

A helyezetteknek gratulálunk!  

 

Ügyességi vetélkedő 

1-2. évfolyam 

I. helyezett – 2.B osztály csapata 

II. helyezett – 2.A osztály csapata 

III. helyezett – 1.A és B osztály csapata 

 

5-6. évfolyam 

I. helyezett – 5.A osztály csapata 

II. helyezett – 5.B osztály csapata 

III. helyezett – 6.B osztály csapata 

IV. helyezett – 6.A osztály csapata 

 

Futball mérkőzés 

3-4. évfolyam 

I. helyezett – 4.A osztály csapata 

II. helyezett – 4.B osztály csapata 

III. helyezett – 3. osztály csapata 

 

7-8.évfolyam 

I. helyezett – 8.B osztály csapata 

II. helyezett – 7.A osztály csapata 

III. helyezett – 7.B osztály csapata 

IV. helyezett – 8.A osztály csapata 

 

 

/Füzesi Péterné tanárnő/  

 

 

2013. október 4.  

 

Őszi papírgyűjtés  
 

 

Idén újra papírgyűjtéssel 

indult az év, ahol kicsik és 

nagyok egyaránt 

szorgalmukról és 

kitartásukról tettek 

tanúbizonyságot. 

Köszönjük szépen 

azoknak a szülőknek a 

támogatását, akik 

közvetlen, vagy közvetett 

módon segítették 



gyermekeiket ebben az iskolai programban. Nem is hinnék, milyen sok múlik Önökön, 

a hozzáállásukon, hiszen akarva, akaratlanul példával szolgálnak diákjainknak.  

Mint minden alkalommal, most is köszönettel tartozom a gyűjtés során segítő 

diákoknak és tanáraiknak is. Nélkülük minden bizonnyal lehetetlen lenne lebonyolítani 

ezt a két napos rendezvényt. 

A végeredmény kicsit csökkent az egy évvel ezelőttihez képest, de reménykedünk, 

hogy ezt a tendenciát meg lehet állítani és a tavaszi papírgyűjtés alkalmával 

leelőzhetjük tavalyi önmagunkat. 

A helyezések és a számok tükrében a következő eredmények születtek: 

 

Alsó tagozat: 

 

I._____3.a____928 kg________34,3 kg/fő 

II.____4.b____644,5 kg_______30,7 kg/fő 

III.____1.a____462 kg________25,6 kg/fő 

IV.____2.a____273 kg________17 kg/fő 

V.____1.b____237 kg________14,8 kg/fő 

VI.____4.a____321,5 kg______14,6 kg/fő 

VII.___2.b____81,5 kg________5,82 kg/fő 

 

Felső tagozat: 

 

I._____6.b____784 kg________37,5 kg/fő 

II.____5.b____766,5 kg_______36,5 kg/fő 

III.____8.b____583,5 kg______34,5 kg/fő 

IV.____7.b____599 kg________33, 3 kg/fő 

V.____5.a____578 kg________28,9 kg/fő 

VI.____6.a____242,2 kg______12,76 kg/fő 

VII.___7.a____188 kg________12,5 kg/fő 

VIII.__8.a____108 kg_________9,81 kg/fő 

 

Segítőink voltak: 

Lendér Tünde, Dombi Mercédesz, Gulyás Ödön, Molnár Tamás, Rajcsányi Milán, 

Zatykó Tamás, Gáspár Dániel, Bódi Ernő, Puskás Petra, Antalicz Klaudia, Thalmayer 

Tímea, Dankó Dominik, Dobos Martin, Dombi Viktor, Bajári István. 

Köszönjük Nekik!  

 

/Lehoczky Judit DÖK-vezető tanár/  

 

 

2013. szeptember 29. Tápiószecső  

 



 

 

Az idei tanév első 

futóversenye, melyen 

iskolánk is képviseltette 

magát Tápiószecsőn 

került megrendezésre 

szeptember utolsó 

vasárnapján. 

18 fővel indultunk el erre 

a kellemes útra, s egyben 

kikapcsolódásra. Már 

megérkezésünkkor 

kellemes hangulat 

fogadott minket. Egy kis 

pihenő, szusszanás után, 

sorkerült a regisztrációra. 

Ezt követően megkezdte apránként a versenyt kicsi, de annál elszántabb csapatunk. 

Minden versenyzőnk tisztességgel helytállt, de sajnos nem sikerült helyezést elérnünk. 

De egy jó felkészülésnek tekintettük az októberben megrendezésre kerülő SPAR 

futóversenyre.  

A versenyeket a település régen katonatiszti szórakozóhelyként szolgáló, művelődési 

házában zárták le. Az eredmények kihirdetése előtt azonban még egy kis meglepetés 

várta a résztvevőket. A helyi néptánccsoport adott elő egy kis műsort. Vigaszdíjként 

csoportunk vezetőjének Deni néninek egy szál virággal megköszönték, hogy részt 

vettünk a versenyükön. 

A résztvevők: 

Veszelka Olivia, Dzsupin Dávid, Petrovicz Kálmán, Jámbor Gergő, Demkó Gábor, 

Nagy Kristóf János, Boldizsár Márk, Szabados Krisztián, Tóth András, Vörösmarthy 

Tivadar, Tanitó Bettina, Nolepa Henrietta, Almási Viktória, Rajcsányi Milán, Molnár 

Dániel, Thalmayer Tímea, Barna Ildikó, Gáspár Bettina.  

 

/Lénárt Gábor kísérő tanító/  

 

 

2013. szeptember 2.  

 

Tanévnyitó  
 

 

Őszbe csavarodott a természet feje, 

Dérré vált a harmat, hull a fák levele, 

Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,  

És hosszúkat alszik rá midőn megfutja.  

 

Arany János pályájának legkiemelkedőbb műve, a Toldi-trilógia Toldi estéje című 

része kezdődik ezekkel a sorokkal.És ahogy halkan beköszönt az ősz, és a természet új, 



színes köntöst ölt magára, úgy a tanévkezdéskor is új, díszes ruhába öltözik szülő, 

nagyszülő, diák és tanár. Egyszerre szomorú és örömteli ez a nap. Szomorú a nyári 

szünet vége miatt – a diákok félig még a nyári élmények hatása alatt állnak, nem is igen 

akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban még olyan hosszúnak tűnő nyári 

szünet. De derűs is, mert ismét együtt lehetünk, a gyerekek pedig különösen örülnek 

annak, hogy újra látják az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat. Egyesek nagy 

tervekkel, fogadalmakkal érkeznek vissza az iskolába, ígérik, hogy most minden sokkal 

jobban megy majd, mint tavaly. Leginkább persze a kis első osztályosok várják 

izgalommal az előttük álló tanévet.  

A tanévnyitó műsort Pálné Gelniczky Mária tanárnő rendezésében láthatta a közönség. 

Műsorvezetőnk Murárik Vanda, 8.a osztályos tanuló volt. A megjelenteket Szente Béla 

polgármester úr, és új intézményvezetőnk, Hanyecz Anita igazgatónő köszöntötte. A 

polgármester úr ünnepi beszédében különösen a leendő elsősökhöz és szüleikhez szólt, 

jókívánságaival, tanácsaival a közösség és az élmények fontosságára hívta fel a 

figyelmet.Beszédét Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell című versével zárta. Új 

igazgatónőnk a legfontosabb változásokról és tudnivalókról beszélt köszöntőjében, 

kiemelve az összefogás szükségességét a jellemformálásban. Hanyecz Anita 

igazgatónőt 15 szál virággal köszöntöttük, jelképezve a 15 osztályt, és azt, hogy ő a 15. 

igazgatója iskolánk történetének. Az elsős tanulóknak pedig ajándékkal kedveskedtünk. 

Kívánjuk nekik, hogy érezzék magukat jól a Fekete István Általános Iskolában! Az első 

osztályosok közül sokan részt vettek egyébként az ünnepi műsor elején elhangzott vers 

(Takács Klára: Ovisok búcsúja) előadásában. Nagyon ügyesek és bátrak voltak! Ezután 

egy kis iskolatörténet következett a nagyobbak közreműködésével, melyekből nagyon 

sok érdekes dolgot tudhattunk meg. Többek között, hogy névadónk, Fekete István, 

1905. szeptember 1-én kezdte meg tanulmányait, vagy azt, hogy településünkön már 87 

éve működik iskolai oktatás. Sokan nem hitték volna talán, hogy az eltelt évek során 

már közel kétszáz tanító és tanár dolgozott intézményünkben; így hát a múlt szinte a 

szemünk előtt elevenedett meg a mai diákok előadásában.  

Az ünnepség zárásaként a Szózat hangjai csendültek fel, majd az osztályok elindultak, 

hogy – Ady Endre szavaival – élettel zengjék be az iskolát; bízva abban, hogy az élet is 

derűs iskola lesz. S én, vén diák, szívem fölemelem 

S így üdvözlöm a mindig újakat: 

Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 

 

Bár zord a harc, megéri a világ, 

Ha az ember az marad, ami volt: 

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. 

/Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba/  

 

/Tölgyesi Bánk tanár/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


