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HERMAN OTTÓ VERSENY 
 
 

 Iskolánk a 2014/2015-ös tanévben is részt vett immár 6. éve az országos 
szintű Herman Ottó 
természetismereti versenyen. A 
háromfordulós verseny 
megrendezésére a II. félévben 
került sor, a 3.-tól a 6. osztályig. 
 
 Az I. forduló márciusban 
volt, ezen bárki részt vehetett, 
aki szereti a tantárgyat vagy 
csupán szerette volna 
megmérettetni magát. A II. 
fordulóra már csak azok 
mehettek, akik az I. fordulóban 
legalább 66%-os teljesítményt 
értek el. 15 ilyen tanuló volt 
iskolánkban, akik áprilisban 
oldották meg a II. forduló 
feladatait. A 15 diákból 5 jutott 
tovább a III. fordulóra, az 
országos döntőbe. 
 

 Az I. és a II. forduló iskolánkban került megrendezésre, a III. forduló a 
Budapesti Műszaki Egyetemen június 7-én. 
 A gyerekek nagy szorgalommal készültek a versenyre. Az előző évek 
feladatait (900 kérdés) gyakorolták be naponta a segítségemmel és a következő 
évfolyam tananyagát. Mind az 5 tanuló maximális felkészültséggel indult az 
országos döntőbe. Kiváló eredményük magáért beszél. A helyezettek névsora: 
 III. hely  Dzsupin Dávid  6.b osztályos 
 V. hely  Debreczeni Anna  3.a osztályos 
 VII. hely  Vartik Fanni  4.a osztályos 
 VII. hely  Csilló Andrea  5.b osztályos 
 VIII. hely  Juhász Sára  3.a osztályos 
Gratulálunk nekik! 
 
Fényes Bata Anna felkészítő tanár  



2015. június 13. 
 

BÚCSÚZÁS 
- elsősorban a 8.b osztály tanulóitól – 

 
 

„Nehéz okosan szeretni, - Szeretni senki sem tanul” – szólt a dal a Pedagógusnapon. 
Aztán folytatódott: „Nehéz úgy szeretni, amit a másik is elvisel.” Tapasztalatból tudom, 
hogy ez így van. Próbáltam megvalósítani, nem biztos, hogy sikerült. 
 
A szüleitek hamarabb és jobban elfogadtak. Mi „elvoltunk”, „megvoltunk” egymással, 
egymás mellett. Nem tudom, hogy éreztétek-e a szeretetemet, az aggódásomat, vagy 
csak elviseltétek, hogy én lettem, voltam 1 évig – az utolsó évben – az osztályfőnökötök. 
 
Mindenesetre az eredeti tervet 
megvalósítottuk: KIBÍRTUK EGYMÁST, 
kibírtuk a tanévet. Most együtt 
BÚCSÚZUNK AZ ISKOLÁTÓL, s 
EGYMÁSTÓL. 
 
„Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
az erőtlen csügged, az erős megállja. 
És tudod az erő micsoda? Akarat: 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt 
arat.” 

 
Arany János sorai Hozzátok szólnak, hiszen 
meg kell mutatnotok, be kell bizonyítanotok, 
hogy jól választottatok iskolát, szakmát, 
hivatást. 
 
Minden életkornak megvan a maga szépsége, 
de csak akkor tudjuk élvezni, ha felkészülünk 
rá. Most a szünet, a pihenés időszaka 
következik. Használjátok ki megfelelően! 
Augusztus 20-a után azonban már készüljetek 

a középiskolás életre! Kerüljön elő a könyv, a füzet és a munkafüzet – ISMÉTELJETEK! 
Utána az első tanítási naptól TANULJATOK, hogy ne legyen GONDOTOK!  
 
Kívánok NEKTEK: erőt, jó egészséget és sok sikert, boldogságot az elkövetkezendő 
évekre, évtizedekre!  
 
„Töröld le könnyeidet,  
  Kisírt szemedben mosoly legyen és derű, 
  Mindennap kezdődik valami, 
  Valami nagyszerű, valami gyönyörű.” (Jaroslav Seifert)  
 



Köszönöm Nektek az együtt töltött órákat, a 
vidám perceket, a megható és kevésbé 
megható beszólásokat. Köszönöm azt, hogy 
rendesen is tudtatok viselkedni: például az 
előbb említett Pedagógusnapon. Csak 
reménykedni tudok, hogy néha eszetekbe jutok 
majd – s nem rossz szájízzel gondoltok rám. 
Elnézést, ha többet vártatok tőlem. 
 

Én megkaptam a hivatásomtól, amit 
vártam. A diákok és szülők, valamint a 
kollégák szeretetét, elismerését. A mai 
napon is odajöttek hozzám olyan 
tanítványok, akiknek én voltam az 
osztályfőnöke, s örömmel üdvözöltek, 
érdeklődtek. Kell ennél több?! 
 
„Ha elmész, marad utánad valami? 
  Élsz tovább? 
  Igen. 
  Hidd, hogy az ember halhatatlan! 
 Benne a szóban, az öntudatlan mozdulatban.” (Üstök Péter) 
 
Ezúton köszönök el az iskola valamennyi jelenlegi és volt - általam tanított illetve ismert 
– tanulójától, a kedves szülőktől és az iskola és a konyha minden dolgozójától. A 23 
tanév során sok minden történt, sok mindenben részt vettem szívvel-lélekkel. Biztos, 
hogy hiányozni fogtok, de az én életemben is új korszak kezdődik; a nyugdíjas évek 
kora. 
 
 
Pálné Gelniczky Mária matematika-kémia szakos tanárnő  



2015. május 28. 
8. osztályosok kirándulása 

 
Úti cél: Bp. Zugló - Keleti pu. – MISKOLC – LILLAFÜRED  
Megközelítés: vonat, busz – ott busz, villamos, illetve kisvasút és gyalogtúra 
Gyülekező: 6.00-tól a vasútállomáson 
Indulás: 6.15-ös menetrendszerinti vonattal 
Érkezés: előreláthatólag a 20.43-as menetrendszerinti vonattal 
 
Sok szervezéssel és időpontok-csatlakozások egyeztetésével, végül is programokban, látnivalókban 
gazdag kiránduláson vett részt a két 8. osztály. 
Az Esztergom - Párkány útvonalat cseréltük fel a Miskolc – Lillafüred programra Boldizsár Márk 

édesanyjának javaslatára. Tündi évek óta 
segít nekem, nekünk a kirándulások 
szervezésében: ötleteket adva, 
menetjegyek meg- illetve visszaváltása 
során. Fontos volt, hogy az eredetileg 
tervezett 4 000.- Ft-ba beleférjenek 
kiadásaink. Szinte csak utazásra költöttünk, 
az egyéb kiadásokat ki-ki maga fizette. 
 
A 6.15-ös vonattal utaztunk Zuglóig, 
ahonnan a 7-es gyorsjárattal mentünk a 
Keleti pályaudvarra. Itt már bent állt az IC-
vonat, amire felszálltunk. Kényelmesen 
elhelyezkedtünk, hiszen 2 órás vonatozás 
várt ránk. Sajnos, késve indultunk, így aztán 
késve is érkeztünk Miskolcra. Szerencsére 

sikerült a Tiszai pályaudvaron elérnünk a 10.00-kor induló 1-es villamost, amivel 34 perc alatt a 
végállomásig (Felső - Majláth) siklottunk. Nemrég újították fel a villamos pályát, korszerűsítették az 
információs rendszert Uniós pénzek segítségével. 
Húsz percet vártunk a csatlakozásra, az 5-ös buszra. Ezzel Felső - Hámorig vitt utunk. Kb. 500 m-es séta 
után láttuk meg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeumának épületét. A ¾ órás 
tárlatvezetést újabb séta, rövid gyalogtúra követte Lillafüredre. Útközben megnéztük a 20 méter 
magasból lezúduló Szinva-vízesést. Elmentünk az Anna-barlang mellett, láttuk a Palotaszálló épületét. 
Megcsodáltuk a függőkert sétányait. Megpihentünk a Hámori-tó partjánál. Sokan játszottak a tóval 
szemben lévő játszótéren vagy éppen elfogyasztották az ebédre hozott szendvicseket. Anna néni 
telefonált az István-barlangba, ahova már előzetesen bejelentkeztünk. Ismét séta következett a 
barlangig – nehéz volt ellenállni a sok csecse-becsének utunk során. 13.00-kor a barlangot egy 
túravezető segítségével néztük meg. A félórás 12 ºC-os hőmérséklet után jól esett a Pelelakig tartó séta. 
Ez a ház Herman Ottó szülőháza. Mivel előzetesen nem jelentkeztünk be, így csak kívülről néztük meg 
az épületet. Visszasétáltunk az erdei kisvasút lillafüredi állomásához, s végre sor került a várva várt 
szabadprogramra. A többség visszatért a Hámori-tóhoz, ahol csónakázni lehetett. Hunor és Viktor rákot 
fogott, mi Anna nénivel a szép kilátásban gyönyörködtünk és a csónakázókat is megnéztük. Sokan a 
játszótéren múlatták az időt, de a vízesést is újra megnéztük néhányan. Anna nénivel Herman Ottó és 
József Attila szobrát is felkerestük a függőkert sétányait járva a Palotaszállónál. Elolvastuk a költészet 
teraszán található versrészleteket, köztük az ÓDA című vers néhány kőbe vésett sorát.  
Mindenki nagyon pontosan jött vissza a megbeszélt helyre, s 15.40-kor helyet foglaltunk a LÁEV 
Miskolcra induló kocsijában. A szép környezetben – élvezve a friss levegőt – érkeztünk a végállomásra ¼ 
5 körül. Újra az 1-es villamost választottuk a Tiszai pályaudvarig. Út közben ellenőrök is felszálltak, 
szerencsére rendben voltak a jegyek. A 17.30-kor induló IC-n már nehezebben viseltük az utazást, mint 
reggel. Volt, akit nagyon fárasztott az utazás, a sok átszállás, s így nem tudta igazán élvezni a 
látnivalókat. Dóra viszont – visszatérő ismerősként – csodálta a táj és a Palotaszálló szépségét.  



A délutáni napsütésben 
gyönyörködhettünk az elsuhanó 
állomásépületekben. Gödöllőn a királyi 
váróterem már sejtette, hogy 
nemsokára Pestre érkezünk. A 
Keletinél Levente majdnem lemaradt a 
buszról, de végül ugyanazzal a járattal 
jött velünk Zuglóig. A 20 óra 9 perces 
vonatra már mindenki megnyugodva 
szállt fel. A leleményesebbek ülve 
tették meg az utat. Néhányan azonban 
Monorierdőig álltak.  
Búcsúzáskor nagyon jól esett, hogy 
több tanuló is megköszönte, hogy 
megszerveztük ezt a kirándulást. Talán 
ők is úgy érzik, hogy most csak ízelítőt 
kaptak erről a szép vidékről, s vissza kell még oda térni. Jó lenne alaposabban megismerni a látnivalókat: 
elmenni a diósgyőri várba, sétálni Miskolc központjában, végig utazni a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. 
Egy napba viszont csak ennyi fért bele, de azért jó program volt és élvezetes kirándulás. 
 
Nézzük a költségeket! A múzeumtól kaptunk befogadó nyilatkozatot, így csak az IC-jegyet kellett 
kifizetnünk. Ez oda-vissza 950.- Ft volt fejenként. Budapesten két menetjegyet használtunk, de 
tömbjegyet vettünk, így csak 600.- Ft-ba került. Miskolcon három jegyre volt szükségünk, ott a 
tömbjegyek 280.- Ft-ba kerülnek, tehát 840.- Ft/fő. A kisvasúton 550.- Ft/fő lett a költség, mert nem a 
teljes vonalon utaztunk. 20 főnél többen voltunk, ezért a barlangi belépőjegy csak 500.-Ft volt 
fejenként. A múzeumi belépőjegy 150.-Ft/fő, amihez a tárlatvezetés 5500.-Ft-os költségét kell még 
hozzáadni. Nyilvánvaló, hogy a létszámtól függően is változnak a költségek, s nagyon fontos, hogy 
mindenhova célszerű előre bejelentkezni. Egyéb kiadásokat – fagyi, lángos, meleg szendvics – mindenki 
maga fizette. 
 
Bízom benne, hogy hasznos információkkal szolgálhattam másoknak is, felkeltve érdeklődésüket a 
vonatos kirándulások iránt. Sok vidéki múzeum kínál hasonló lehetőséget pl. Zirc, Széphalom, … 
Természetesen Budapesten még több az olyan ajánlat, amikor szinte ingyenes lehet a tanulmányi 
kirándulás: pl. Néprajzi Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, … 
 
Pálné Gelniczky Mária a 8.b osztályfőnöke  



2015. május 22. 
 
 

PROJEKTZÁRÓ VETÉLKEDŐ 
- avagy minden mindennel összefügg – 

 
Tudom, hogy magyarázattal tartozom; főleg az alcímet illetően. Kezdjük is el, hátha sikerül! 
Ebben a tanévben a Fekete István Napok keretében nem került sor a megszokott 4 fős csapatok 
vetélkedőjére a névadóval kapcsolatban. Jött a KELE NAPJA (április 25-én), s ott a kőbányai Harmat utcai 
iskola egyik pedagógusa felajánlotta, hogy elküldi az idei vetélkedőjük forgatókönyvét, ami három 
Fekete István novellát dolgozott fel. Hamarosan megkaptam az e-mailt. Tetszett nagyon az ötlet, mert a 
novellák közül kettő is a növényekhez kapcsolódott. 

A „Hajnal” címűt választottam. 
Ezzel ismerkedtetek meg a 
május 11-ei osztályfőnöki 
órán, s ez lett a vetélkedő 
tárgya is. Informatika órán is a 
novellában szereplő 

növényeket 
tanulmányoztátok, ami 
nagyban segítette a sikeres 
szereplést. Újdonság volt az 
internetes feladatlap. Biztos 
nehezebb volt - a 
megszokottnál - az életrajzzal 
kapcsolatos feladatsor, ahol 
számokat kértünk válaszként. 
Na, de nagyon előre szaladtam 
a történet mesélésében. 
 

Alaposan áttanulmányoztam 
a küldött anyagot, s 
némelyik kérdést 
megváltoztattam. Volt olyan 
feladatsor, amihez 
hozzátettem, volt amiből 
elvettem. Végül összeállt a 
gyermeknapi vetélkedő 
forgatókönyve, feladatsora. 
Az előkészítésben Andi néni 
és Gábor bácsi voltak a 
segítőim, a helyszínen Robi 
bácsi. Zsűritagként Irénke 
néni, Réka néni, Judit néni 
és Andi néni működött 
közre, később Devecz Zsuzsa 
néni is csatlakozott 
hozzájuk. 
Pár nappal a vetélkedő előtt tudtam meg, hogy - ettől az évtől - május 22-e a MAGYAR TERMÉSZET 
NAPJA, aminek szintén nagyon megörültem, mondván: milyen jó apropó ez is. A jelenlévőkkel 
természetesen megosztottam frissen szerzett ismeretemet. Utána pedig megkértem Andi nénit, hogy 
olvassa fel nekünk Fekete István „Kökény” című versét. 
Kezdődhetett a verseny: a 4 fős csapatok vetélkedője.  



 
Először legalább 10 „szereplőt” kellett felsorolni a novellából, utána pedig hetet - kivetített kép alapján - 
felismerni. A modern technika segítségével a megoldásokat is kivetítették a tanár bácsik, illetve 
folyamatosan nyomon lehetett követni a verseny állását, a csapatok által elért eredményeket. A 
novellához kapcsolódó feladatsort követte a névadó életével, műveivel foglalkozó kérdéssor. Az 
összetett feladatoknál növények betűit kevertük össze, illetve Fekete István fákról szóló verseiből való 
idézeteket kellett felismerni. Itt volt az előzetesen jelzett fák és levelek összekapcsolása is. A helykereső 
feladatnál a pipacs ott volt a mezőn, csak meg kellett nevezni. Ezen kívül 12 növény helyét kellett 
megtalálni a rajzon, s melléjük írni a nevet is. 
 
Úgy gondolom, valamennyien jól éreztük magunkat. Remélem, senki nem bánta meg, hogy számunkra 8 
órakor kezdődtek a gyermeknapi rendezvények. Ezzel a vetélkedővel nemcsak az idei tanév 3 hetet 

meghaladó projektjét zártuk le. A 2009 szeptemberében kezdődő TÁMOP 3.1.4.09/1-2009- 0036 
pályázat végére ért iskolánk. Befejeződött az ötéves nyomon követési szakasz is. A sok programból, 
rendezvényből ki kell választani azokat, amelyek Nektek is tetszettek, s az ÖKO-Iskola céljainak és 
feladatainak is megfelelnek. 
 
Pálné Gelniczky Mária az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
 

  



2015. április 25. Lajosmizse 
 

KELE NAPJA 
Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozója 

 
Keléről - egy bizonyos koron túl - 
minden írni és olvasni tudó 
gyermeknek és felnőttnek a gólya jut 
eszébe. Fekete István – iskolánk 
névadó írója – ezt a beszédes nevet 
adta gólyahősének.  
„A zsendülő tavasz, ébredő vizek, 
zöldülő rétek, öreg kémények és fiatal 
szívek madara. Amikor a gólyahír 
virága bearanyozza a tocsogók szélét, 
és a bíbic násztáncot jár a levegőben, 
amikor a békák ümmögő kórusa 
megtartotta már a főpróbáját is, …, a 

tavasz nagy orgonája tapogatódzva keresgél a billentyűk között, s csak akkor zendül meg a feltámadt 
élet mindent átfogó teljességében, amikor a mezők virágos kötényére lekereng az első gólyapár.”  - 
olvasható a „Gólyák” című novellában.  
A lajosmizsei iskola nem bízta a véletlenre a dolgot, mert április végére igencsak megérkeznek a gólyák, 
s a többi vándormadár is. A határ is zöldbe borult már, amikor kis csapatunk – 16 diák és 8 felnőtt - nagy 
lelkesedéssel utazott a Fekete István nevét viselő Általános Iskolák Országos Találkozójára. Még egy 
Fekete István idézet kívánkozik ide az „Április” című novellából, mielőtt rátérek a versenyek és 
eredmények ismertetésére: 
„Megmozdult a vetések és rétek világa, zsendültek a füvek és fák, sárgult a gólyahír, és a 
békanemzetség zenekara már összetanult muzsikával köszöntötte Szent György havát, mely 
tudvalevőleg egyúttal a Bika hónapja is.” 
Útközben a 3.a osztályos lányok: Debreczeni Anna, Juhász Sára (szépolvasó) és Szűcs Laura (rajzverseny) 
időről-időre jelezték Péter bácsinak, hogy hány nyulat, fácánt és egyéb állatot láttak illetve számoltak 
meg. 
Némi riadalmat és enyhe fejfájást okozott számunkra, hogy az ügyességi vetélkedőn induló 8 fős 
csapatból csak heten jelentek meg az induláskor. Azonnal eldöntöttük, hogy legfeljebb egy valaki a 
csapatból kétszer hajtja végre ugyanazt a feladatot. 
A legfiatalabb versenyzőnk Udvari Boglárka 1. osztályos kislány volt, aki Sallai Bernadett 4. osztályoshoz 
hasonlóan a népdaléneklési versenyen indult. A legidősebb a két nyolcadik osztályos diák: Demkó Dóra 
8.b és Rostás Szabolcs 8.a a „Hogyan mozognak az állatok?” csapatverseny résztvevői. Rajtuk kívül a 
csapat tagjai voltak: Hajnal Lehel 5.b, Micsa Rebeka 6.a, Dzsupin Dávid 6.b , Nikoletti Viktória és Gulyás 
Ödön 7.b osztályosok. Kiválasztásukban Deni néni is segített, de eredményes felkészítésük Gábor bácsi 
nevéhez fűződik. A gyakorlás annyira eredményes volt, hogy a csapat 1. helyen végzett a versenyben. 
Ezen kívül a korábban már említett Sallai Bernadett 4.o. ért el helyezést. Ő a népdaléneklési 
versenyben a 3-4. osztályosok között 2. lett. A többi szereplő – a prózamondó Kontrás Adrienn 7.b, a 
versmondó Vaszi Márk 7.b és a szépolvasó Pityák Patrícia 4.o. – sem tért haza üres kézzel, mert 
mindenkinek járt az emléklap mellé egy kis ajándék is. Az erkölcsi elismerést pedig az igazgatói dicséret 
jelentette. Ki ne felejtsem a felsorolásból Vartik Fanni 4. osztályos diákunkat, aki előző nap Monoron a 
komplex vetélkedőn képviselte iskolánkat. Most Debreczeni Annával a „Vizek és erdők élővilága” 
versenyben vettek részt.   



 
Nagyon sok versenyt 
hirdetettek meg a lajosmizsei 
szervezők. Igyekeztek 
szponzorokat is megnyerni, s a 
zsűri tagjai közé neves, ismert 
emberek kerültek. Az 
előzetesen beküldött 
pályamunkákkal nem nyertek 
tanulóink: Kardos Dominik 6.a 
(gólyamadár), Főcze Erzsébet 
és Bársony Norbert 8.b 
(kabalafigura tervezése) és 
Török Tamás 7.b 
(fotópályázat), de alkotásukat kiállították a lajosmizsei Művelődési Házban és minden látogató 
megtekinthette. 
Jómagam kedves kötelességemnek tettem eleget, amikor a Fekete István Irodalmi Társaság elnökségi 
ülésén bemutattam az utódomat – Lehoczky Judit intézményvezető helyettest, aki ezután lesz a 
kapcsolattartó. 
 
Pálné Gelniczky Mária – kapcsolattartó tanár 

  



2015. április 21. Isaszeg 

Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 2015 

Isaszegen a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképzőközpontja volt a helyszíne a megyei megmérettetésnek. Itt 

mint  a területi versenyen szintén egyforma helyezést ért el mind a 

két csapat, ám a rövidke felkészülési idő ezúttal az 5. helyhez volt 

elegendő, ám szégyenkezésre így sincs ok! 

Ifi csapatunk különdíjban részesült a viharjelzés állomáson nyújtott 

teljesítményéért! 

Megyei döntő állomásai: 

1. állomás – Ártéri csónakos ügyességi pálya 

2. állomás – KRESZ és ügyességi pálya 

3. állomás – Mentés mentőkötél mentén 

4. állomás – Viharjelzés 

5. állomás – Személykeresés és elsősegélynyújtás 

6. állomás – Tájolás 

7. állomás – Légvezeték helyreállítás 

8. állomás – Iparbiztonsági ismeretek 

9. állomás – Polgárvédelmi ismeretek 

10. állomás – Tűzvédelmi és tűzoltási ismeretek 

 

általános Iskolai csapat:  

Badacsonyi Lóránt 7.b 

Dombi Viktor 8.b 

Gáspár Bettina 8.b 

Vilcsek Virág 8.b 

 

ifjúsági csapat: 

Badacsonyi  Viktória 

Dobos Martin 8.a 

Kubacska Renáta 

Laposa Mónika 

Gratulálunk nekik! 
 
Füzesi Péterné 
felkészítő tanár 

  



2015. április 09. Dabas 

Területi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 2015 

Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság adott otthont a területi Katasztrófavédelmi Ifjúsági  Versenynek. 

A helyszínen a diákok különböző állomásokon adhattak számot arról, hogy állnák meg helyüket katasztrófa esetén. 

A versenyfeladatok nem voltak könnyűek, nagy 

odafigyelést és kitartást követelt a diákoktól, mint 

például a gázálarcban kúszás, futás, kötélerdőn 

átmászás, csecsemők kimentése. 

- elsősegély 

- szakfelszerelések ismerete 

- kerékpáros ügyességi verseny 

- akadályverseny 

- tömlőgurítás, puttonyfecskendő kezelése 

- környezetvédelem (szelektív hulladék gyűjtése) 

- labirintus 

- lakosságvédelmi intézkedés esetén mi a teendő? 

- nyúlgát építése 

- veszélyes anyag meghatározás 

 

A szimulált veszélyhelyzetek az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, játékosan, de 

próbára tették a tanulók fizikai és szellemi 

képességeit egyaránt, ők mégis örömmel, lelkesen 

teljesítették a feladataikat. 

Mind a két csapatunk 1. helyezést ért el a saját 

korcsoportjában. 

általános Iskolai:  

Badacsonyi Lóránt 7.b 

Dombi Viktor 8.b 

Gáspár Bettina 8.b 

Vilcsek Virág 8.b 

 

ifjúsági csapat: 

Badacsonyi  Viktória 

Dobos Martin 8.a 

Kubacska Renáta 

Laposa Mónika 

Gratulálunk nekik! 

 

 

Füzesi Péterné felkészítő tanár 

  



 
2015. április 20-30. 

 

 
 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

3 hetet meghaladó projekt II. rész 
 

 
Munkánkat az intézkedési terv, a téma kiválasztása, az időpont meghatározása, a kollégák 

tájékoztatásával kezdtük. A munkaközösségi vezetőkkel ötletbörzét készítettünk a lehetséges 

programok megvalósítása érdekében. Majd a legvégén felkértük a zsűritagokat, hogy értékeljék a 

leendő munkákat. 

A projekt megvalósítása 2015.04.20-án 

kezdődött az iskola tornatermében a programok 

ismertetésével, illetve a Föld napjáról vetítendő 

két film megnézésével, majd folytatódott délutáni 

foglalkozásokkal. Első lépésben az 

újrahasznosítható anyagok terén papírtörlő 

gurigákból virágképeket alkottunk. Második 

lépésben elindítottunk a PET palack gyűjtést, 

amely a projekt végéig tartott. Szerveztünk egy 

Öko-túrát is a környékbeli Szárezhegyre, ahol a gyermekek őshonos magyar állatfajtákkal 

ismerkedhettek meg. Reklámpólót terveztünk, amelynek keretében festéssel környezetvédelmi 

emblémák kerültek a ruhadarabokra. Tisztasági versenyt rendeztünk az alsóban és felsőben egyaránt. A 

felesleges áruk fórumán a gyerekek megunt játékaikat cserélhették el a társaik megunt játékaira. 

Készítettünk egy boldogság-bánat térképet is, amelyben az iskola alaprajzára hangulatjeleket 

ragasztottunk annak függvényében, hogy öröm, vagy bánat, illetve közömbösség érzése uralja el a 

gyerekeket a helyiségek nevének hallatán. Majd a projektet 2015. 04.27-én egy csavaros 

környezetvédelmi TOTÓ-val zártuk, amelyek értékelése után az osztályokból részt vevő tanulók 

okleveleket kaptak. 

Az projekt értékelésében 2015.05.27-én a DÖK-vezető, az SZK-elnök, DÖK-titkárok vettek részt 

az intézményvezető ellenőrzése mellett. 

 

Varga Attila tanító 

 



Szelektív hulladékgyűjtés projekt a felső tagozatban 
 

Kellemes meglepetésekben volt részem – röviden így foglalhatom össze projektfelelősként az 

észrevételeimet. Nem vállalkozom mind a tíz javasolt programpont részletes elemzésére. 

Remélem, mások is csatlakoznak hozzám, s akkor teljes képet kaphatunk a tevékenységekről. 

 

1. Április 20-án a tornateremben indítottuk 

a projektet. Az osztályfőnöki óra 

keretében filmvetítéssel kezdtük. Az 

összeállítás a műanyagzacskókról szólt. 

Majd a 10 napos programsorozat 

ismertetésére került sor. Plakátokon 

jelentek meg a programok, akciók, 

teljesítendő feladatok. Ezt követően 

emlékeztünk meg a FÖLD NAPJÁ-ról is. 

Ez a prezentáció már színesebb volt, s aláfestő zene is szólt. Réka néni feladatsora sem hiányzott 

az élő ZÖLD PERCEK-hez. 

 

2. Másnap indult a Szelektív hulladékgyűjtés – 10 napon keresztül a PET-palackokat az iskolában 

kijelölt helyen külön gyűjtöttük. Nagy 

örömömre szolgált, hogy milyen lelkesen 

hoztátok - kicsik és nagyok is - a 

palackokat, zsákszámra. Jó volt látni, 

hogy a szülők is nap, mint nap újabb 

adagokkal jelentkeztek a kiszsibongóban. 

Nemcsak reggelente volt nagy sorban 

állás, hanem a szünetekben is. Külön 

köszönöm Réka és Andi néni segítségét, 

akik igazán jól szervezték meg a gyűjtést és a raktározást. 

Dicséret illeti a három nyolcadik b-és lány (Boros Tünde, Ésik Brigitta, Gáspár Bettina)mellett a 

többi segítőt is. Bizony jól jött a 6.b-és fiúk és a 7.b osztály segítsége is, amikor május 5-én végre 

a konténerbe kerültek a palackok. 

 

3. A „Csavaros környezetvédelmi TOTÓ" kitöltésére április 27-én, az osztályfőnöki órán 

szakítottunk időt. Kellemes meglepetés volt itt, hogy milyen sokan nyújtottak be hibátlan 

megoldást. Végül sorsolással kellett eldönteni, hogy kik kapjanak oklevelet. Ugyan ekkor 

készültek el a „Boldogság-bánat térkép”-ek az iskoláról és környékéről. 



4. Szintén csak az elégedettség és a 

kellemes csalódás hangján szólhatok a 

„Reklámpóló tervezésé”-vel 

kapcsolatban. Erre a programra április 

28-án tizenöt 5-6. osztályos és három 

7. osztályos tanuló jött el. Nagyon 

komolyan, fegyelmezetten alkottak a 

jelenlévő diákok. 

Be kell vallanom egy kicsit féltem, 

mert egyedül vállalkoztam a 

lebonyolításra. Örömmel tapasztaltam, hogy sokan „felszerelten” érkeztek, illetve a 

rendelkezésükre álló eszközöket, anyagokat megfelelően használták fel. Igazán kellemes 

délutánt töltöttünk együtt a 12-es teremben. Andi néni néhány fotója is megörökítette a lázas 

alkotó tevékenységet. 

 

5. Szerdán, április 29-én is 

öröm volt vendégül látni a 12-es 

teremben a „csere-berére” érkező 

lelkes - zömében alsó tagozatos – 

gyereket. Herczeg Erika 

belépőjegyet is készített a 

Felesleges Áruk Fóruma eladóinak. 

Ekkor Robi bácsi jelent meg a 

fényképezőgéppel, hogy a 

zsibvásárt megörökítse az 

utókornak. 

Bízom benne, hogy nemcsak nekem lesz jó 

visszaemlékezni ezekre az eseményekre, 

rendezvényekre, hanem Ti is örömmel 

idézitek fel a kellemes, örömteli perceket, 

órákat. 

 
 
 
 
 
Pálné Gelniczky Mária  projektfelelős 
  



2015. április 16. 

 

Múzeumlátogatás a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján 
 

 
 
2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. 1944-ben e 
napon kezdődött meg a magyarországi zsidók gettóba tömörítése Kárpátalján. Az ezt követő 
hónapokban több mint 400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról 
Auschwitz-Birkenauba. Később a nemzetiszocialista rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált 
megsemmisíteni, így a romákat, a fogyatékkal élőket, a homoszexuálisokat és a rendszer politikai 
ellenségeit. 
 
Reggel – indulás előtt – meghallgattuk az Iskolarádión keresztül sugárzott emlékműsort. A 8 óra 15 
perckor induló vonat kb. 5 percet késett, de volt időnk bőven, hiszen csak 10 órára kellett a Néprajzi 
Múzeumba érnünk. Ott a „Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából” című kiállítás 
interaktív feldolgozásán vett részt a két 8. osztály. 
 
A Nyugati pályaudvarról kb. 20 perces sétával értünk a Parlament épületéhez. Előtte a Falk Miksa utca 
sarkán találkoztunk Columbo hadnaggyal és a kutyájával. A zsánerszobor életnagyságú. A sétát 
követően a Kossuth téren elhelyezett padokon pihentünk, s ettünk-ittunk. Közben – a szép, tiszta 
időben – Buda látványosságaiban gyönyörködtünk. A budai vár, a palota, a Mátyás-templom és a 
Halászbástya szinte karnyújtásnyira volt tőlünk. Egy kis rövid séta a Kossuth téren, ahol a Tisza-szobor 
után az első felelős magyar Minisztérium képviselőit is megnézhettünk (1848), majd a Rákóczi-szobor 
következett. Láttuk az országzászló előtti őröket, s természetesen mindenki csak csodálni tudta őket, 
hogy bírják így az állást. Aztán visszafordultunk és eljutottunk a Néprajzi Múzeumhoz. Ott már vártak 

bennünket. 
A múzeumpedagógiai foglalkozást Joó Emese 
múzeumpedagógus és Czingel Szilvia etnográfus 
vezette. Rajtuk kívül 5 középiskolás lány is 
közreműködött a közel két órás foglalkozáson. 
Először 9x2 tanulónak feladatlapot osztottak ki. Ők 
egy-egy tárgyat választhattak meghatározott 
szempont szerint a kiállítási anyagból, s egy rövid 
történetet is ki kellett találni, mi történt azzal a 
tárggyal. A maradék 11 tanulóval a tantárgy és 
barkochba terembe mentünk, ahol néhány tárgyat 

vetítettek ki, majd választhattunk magunknak egy-egy tárgyat. Ezután a két csoport egyesült, s 
megkezdődött a kiállítás bemutatása. Csak kapkodtuk a fejünket, hogy mit nézzünk meg és mire 
figyeljünk, kire hallgassunk. Nem volt szünet, csak információ, kérdések, válaszok, ismertetés. A kiállítás 



egy-egy kérdésről konkrét példák alapján beszél. Ebben a szellemben mutatja be a zsidó hétköznapokat 
és ünnepeket, a különböző foglakozási és társadalmi rétegeket. Bár előzetesen jó pár szónak, 
fogalomnak  utána néztünk, mégis nehéz volt felfogni a héber szavak értelmét, jelentését. Gondolom, 
mindenkinek azért most már több ismerete van a zsidó kultúráról. Megjegyzett egy-két dolgot: pl. mi a 
szédertál, kik hordják a kipát, miért van két füle a kézleöntő bögrének, mi a hanukia illetve a menóra. Az 
ismeretanyagon kívül a legfontosabb az lenne, hogy nyitottak és elfogadóak (toleránsak) legyünk a 
különböző kultúrák és vallások iránt. Remélem ez a múzeumpedagógiai foglalkozás ezt is elősegítette. 
 
Pálné Gelniczky Mária osztályfőnök 
  



2015. március 28. 
VII. Tollforgató 2015 

 

Iskolánk az idén hetedik alkalommal rendezte meg a 
Tollforgató területi, szaktárgyi versenyt. Most is szép 
számmal jelentkeztek (1533 dolgozat) a környező 
iskolák (24 iskola) tehetséges tanulói, még a 
fővárosból is voltak résztvevő iskolák. A döntőt 
mindig kétfordulós levelezős verseny előzi meg, 
hozzánk a döntőre csak a legjobb eredményt elérők 
érkeznek. 
Megtisztelő, egyben igen nehéz feladat a szervezés, a 
különböző teendők összehangolása. Vezetőség, 

munkaközösségek, pedagógusok, technikai dolgozók és diákok, mind kiveszik részüket a feladatokból. 
Mindenki teszi a dolgát; az iskola csinosítása, a vendégek fogadásának, kényelmük biztosítása, a 
szaktárgyi versenyek zökkenőmentes lebonyolítása, az értékelés, a jutalmazás előkészítése mind-mind 
nagy odafigyelést, igényességet, türelmet követel meg. 
A szombati versenynapon, 2015. március 28-án, már mindenki korán talpon volt, és az utolsó 
simításokat végezte. Mégis, mindig nagy az izgalom. Érkeznek az első versenyzők és tanáraik. 9 óra után 
Hanyecz Anita intézményvezető az önkormányzat és a KLIK képviselői köszöntötték a résztvevőket. 
Hagyományainknak megfelelően iskolánk színjátszó 
szakkörösei a középkorban élt debreceni- és 
sárospataki diákok életéből adtak elő egy, zenés-
táncos, mulatságos jelenetet. Produkciójukat 
vastapssal díjazta a közönség. A műsor után, a 
szaktanárok vezetésével a versenyzők saját termeikbe 
vonultak. Egyidőben kezdődött meg a döntő! Az 
értékelés alatt vendégeink különböző foglalkozásokon 
– kézműves, sakk –, stb. kapcsolódhattak ki, vagy a 
büfében falatozhattak. Tájékozódásukat iskolánk 
önkéntesei segítették. Végre elérkezett a várva várt 
eredményhirdetés! Mi is kivehettük részünket a 
sikerből! 
Alsó tagozaton matematikából a 3. évfolyamon Juhász Sára 3.a osztályos tanuló 1. helyezett, Iszlai 
Annamária 3.b osztályos tanuló 2. helyezett lett. Szövegértésből a 3. évfolyamon Debreczeni Anna 3.a 
osztályos tanuló 2. helyezett lett. 
Felső tagozaton kémiából a 7-8. évfolyamon Vilcsek Virág 8.b osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Az idei év 
különlegessége, hogy fizikából a kevés jelentkező miatt nem tartottunk döntőt, így a levelező fordulók 
alapján Vilcsek Virág 8.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el és így két oklevelet vihetett haza. 
Gratulálunk Nekik és felkészítő tanáraiknak!  
A kitűnően megszervezett- és lebonyolított verseny, a jól végzett munka örömével, fáradtan mentünk a 
tavaszi szünetre. 
 
File Irén tanárnő 
  



2015. március 15. 
 

Az 1848. március 15-i műsor margójára 
 

„Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen 
Egy új csillag, vérpiros sugára 
Életszínt vet betegségében 
Meghalványult szabadság arcára.” 

 

Petőfit idézve, mit is írhatnék még újat, amit más már nem tett meg? Egyszerre mindent és semmit. 
Egyszerre múltat és jövőt. Egyszerre történelmet 
és jelent. Egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk szól 
a magyarságról, szabadságról, összetartásról, 
együttműködésről, önfeláldozásról… csupa olyan, 
soha el nem évülő eszméről, amelyek ma is 
időszerűek.  
 
Fölemelő, egyben nehéz úgy műsort alkotni, hogy 
az a mának is szóljon, ugyanakkor méltón 
emlékezzen 1848-49 hőseire. Ennek felelősségét 
és szépségét érezték meg a 7. évfolyam azon 
tanulói, akik szívesen vállalták a szerepeket. 
Szorgalmasan készültek. Öröm volt velük dolgozni. 

A próbák során igazi csapattá, szereplőgárdává 
váltak. A főpróbákon érezni lehetett: igazi 
„márciusi ifjakkal, honleányokkal” van dolgunk!  
 
A Makkos parkban az időjárás nem fogadott 
senkit sem kegyeibe, de ezek a gyerekek méltó 
színfoltjai voltak az egész programnak. Büszkén 
írjuk le nevüket: a 7.b osztályból Dombi 
Mercédesz, Gulyás Ödön, Vaszi Márk, Zsolnai 
Krisztián, a 7.a-ból pedig Boldizsár Márk, Csólig 
Bianka, Pálvölgyi Mónika, Szabados Krisztián 
képviselte magas színvonalon iskolánkat.  
 
A hangosításnál külön köszönjük Lénárt Gábor 
kolléga munkáját! 
 
File Irén tanárnő 
  



2015. március 11. Dunavarsány Ipari Park 
 

Jutalomkirándulás: gyárlátogatás az IBIDEN Hungary KFT-nél 

 
Az autóbusz pontosan érkezett, így aztán a 36 felső tagozatos tanuló időben elfoglalhatta helyét, s az 
eredeti tervnek megfelelően 8 órakor el is indulhattunk. A gyárlátogatást a cég szervezte, biztosították a 
buszt is számunkra. 8.45-kor ott voltunk Dunavarsányban az Ipari Parkban. Kedvesen fogadtak 
bennünket, s bekísértek a látogató központba, ahol ott volt mindenki számára egy jegyzettömb tollal, 
egy fehér sapka – ez jár a látogatóknak; más-más színű sapkát viselnek a termelésben, a 
karbantartásban, a fejlesztésen illetve az irodában dolgozók - és ásványvíz. 
 

Először a cég kialakulásával 
ismerkedhettünk meg egy filmvetítés 
során. Az 1912-es évben alapították 
Japánban, s vízerőművet működtetett. 
Később változott a profilja, s jelenleg 
három fő iparágban tevékenykedik: 
kerámia, elektronikai és építőipari 
termékek gyártása. Megtudtuk, hogy az 

előző évben volt 10 éves az IBIDEN Hungary KFT, amely a vállalatcsoport második európai dízel 
részecske szűrő (DPF) központja. A dízel részecske szűrőn kívül – amihez kerámia alapanyagot használ - 
egy tartó, tömítő anyagot is gyárt (AFP). 
A vállalat jelenleg négy gyártócsarnokot és egy kutatásfejlesztési központot üzemeltet, ahol összesen 
több mint 2000 munkavállaló dolgozik. A termelés napi 24 órában történik, a hét minden napján. 
 
Bemutatták az általuk gyártott terméket és a gyártási folyamatot is, majd baleset- és tűzvédelmi 
oktatásban is részesültünk. Aláírtunk titoktartási kötelezettséget is. A finom tízórai után – tea, 
szendvicsek, édes és sós sütemények között válogathattunk kedvünkre – került sor a tényleges 
üzemlátogatásra. 4 csoportra osztottak bennünket, s 1 órán keresztül jártunk az egyik gyártócsarnokot. 
A vállalat rendszeresen fogad iskolai csoportokat, s profi módon, nagy precizitással szervezi ezeket a 
bemutatókat. Minden óramű pontossággal – az eredeti tervnek megfelelően – zajlott. A tanulók, s mi 
felnőttek is kérdezhettünk a csoportvezetőktől vagy a dolgozóktól is, bár sokszor a nagy zaj miatt 
egymás szavát is alig hallottuk. Természetesen a termelésben dolgozók szájmaszkot kapnak a 
nagymértékű porártalom miatt. Füldugót is használnak a zajártalom csökkentése érdekében. Láthattuk 
azt is, hogy a meleg miatt mindenhol ott a szódavíz védőitalként. Azt is megtudhattuk, hogy 
kétóránként váltják egymást, különösen azokon a helyeken, ahol a minőség-ellenőrzés vizuálisan 
történik.  
A melegtől és a sok látnivalótól kicsit elpilledve érkeztünk vissza a „törzshelyünkre”, ahol igazán jól esett 
az ásványvíz és a tízóraiból maradt csemegék.  
 
Lassan elérkezett a búcsúzkodás ideje is. Megköszöntünk vendéglátóinknak ezt a szép délelőttöt. A 
gyártócsarnok előtt közös fénykép készült a csoportról és két állandó kísérőnkről. Beszálltunk a buszba, 
s kicsit szomorúan - sajnáltuk, hogy nem egész napos volt a kirándulás és az üzemlátogatás – 
visszaindultunk az iskolába. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A jutalomkiránduláson 
résztvevők nagyon fegyelmezettek voltak, ezzel is öregbítették az iskola hírnevét. Valamennyien 
szívesen részt vennénk máskor is ilyen jutalomkiránduláson. Reméljük, a jövőben is lesz olyan cég, 
amely ilyen módon támogatja majd iskolánkat. 
 
Pálné Gelniczky Mária tanárnő – az egyik felnőtt kísérő 
  



2015. február 9-19. 
 

Gondolatok a felsős tanulmányi versenyekkel kapcsolatban 
 

Ebben a tanévben is két hétig folytak a versenyek. Az utolsó napon megint a sportdélutánra került sor. 
Az 5-6. osztályosok közül 22 tanuló rúgta a bőrt a tornateremben nagyon fegyelmezetten, szakszerű 
irányítással. A meccsek élvezetesek voltak, sok gól is született a 6.a és az 5.a jóvoltából. A játékvezetők 
kifogástalanul bíráskodtak, s a gyerekek is sportszerűen vettek részt a teremfoci bajnokságban. 
Érdekesség, hogy végül 22 diák vette a kezébe 
a ping-pong ütőt, hogy a 7-8. osztályosok 
asztalitenisz bajnokságán összemérje 
képességeit. 
 
Emlékezetem szerint – bár lehet, hogy az idő 
megszépíti vagy elhomályosítja a tényeket - az 
5-6. osztályosok voltak korábban az 
aktívabbak. Most fordult a kocka: eredetileg 
82 gyerek jelentkezett az 5-6. osztályokból és 
117 a 7-8. osztályokból a tantárgyi 
versenyekre. Nyilván az influenzajárvány is 
szerepet játszott abban, hogy a résztvevők 
száma még alacsonyabb volt. Az 5-6. 
osztályosok esetében 47-en, míg a 7-8. osztályosoknál 86-an oldották meg a feladatsorokat. Nézzük a 
jelentkezők illetve résztvevők számát az osztályok vonatkozásában. A 7.b volt a legaktívabb – szokás 
szerint -, a 8. osztályosok közül sokan elfelejtettek megjelenni, bár még nem kezdődtek meg a szóbeli 
felvételi vizsgák. A 7.a és a 6.b osztály tanulói közül kevesen jelentkeztek. 
 

A március 2-ai eredményhirdetésen 
összesen 111 oklevelet adott át Hanyecz 
Anita intézményvezető a versenyekben 
élen járó tanulóknak, ebből 61 jutott a 
felső tagozatosoknak. Volt, aki minden 
versenyen részt vett, s a felén helyezett 
lett – pl.: Vilcsek Virág Petra 8.b (8 
versenyből 4-nél). Dobos Martin 8.a 
osztályos diák 7 versenyen indult, 5 
oklevelet kapott. A 7. osztályosoknál 
Kontrás Adrienn 7.b a győztes – 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a felső 
tagozat abszolút győztese -, mivel 7 
versenyen indult, s mindegyiken oklevelet 
szerzett. Az 5-6. évfolyamosok közül 
Halgas Virág 6.a vitte el a pálmát – 4 

oklevéllel. 
 
Igor Tamm szerint:  „ A tanítvány nem bögre, amelyet meg kell tölteni, 
 hanem fáklya, amelyet fel kell lobbantani.”  
Remélem, hogy a következő tanévben több tanítványunkban sikerül a versenyzési kedvet 
„fellobbantani”. 
 
Pálné Gelniczky Mária tanárnő – az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
  



2015. február 13. 
Volt egy farsang, állt a bál 

 
 

Február 13-án került megrendezésre 
iskolánkban a felsős farsangi mulatság. 
A farsang a téltemetés időszaka, mi azonban 
a tavaszvárás örömét szerettük volna 
becsempészni a hétköznapjainkba, ezért 
változatos programokkal készültünk. 
A délutánt a Gamedance Tánccsoport 
színvonalas műsora nyitotta meg.  
Több osztály is kedvet kapott osztályműsor 
készítésére, így a 6.a osztályos Kicsi Rigó 
Mogyoró formáció, a 7.a osztályos Kosarasok 
és Pompon Lányok, a 7.b osztályos Táncos 
Lányok valamint a Pingvin Kacsák vicces 
bemutatója fokozta a hangulatot. A jelmezes 
felvonulók sorát az 5. évfolyamos bátor, 

vállalkozó szellemű diákok adták. A szorgos szülők segítségével idén is nagyon ötletes jelmezek 
születtek: capuccino, repülős nő, tündér királylány, görög istennő, cigánylány, sheriff, pop-és rock 
ikonok. A zsűri gyors értékelés során az összes fellépő és jelmezes felvonuló lelkesedését ajándékkal 
jutalmazta.  
A jelmezes felvonulást követően több helyszínen párhuzamosan zajlottak a programok. A fánkevő – és 
ügyességi versenyek idén is nagy sikert arattak. A legtöbb diákot a karaoke vonzotta. Természetesen az 
est fénypontja a disco volt, ahol a diákok az általuk kért zenékre rophatták a táncot. A zsákbamacska és 
a tombola sem maradhatott el.  
A rendezvény teljes ideje alatt működött a büfé. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülői 
munkaközösség munkáját.  
Az idei farsang nagyon jó hangulatban telt, a felfokozott hangulattal sikerült eltemetni a téli fáradságot.  
 
„Teljes mértékben tetszett az egész; a zene, a karaoke, a disco és 
minden más jól össze volt hozva. Nekem a díszítés is nagyon tetszett 
és az, hogy a diákok mellett a tanárok is beöltöztek. Egy negatívum 
azonban volt, túl rövid volt. Jövőre is ilyet, csak hosszabbat!”  
Csólig Bianka (7.a osztály) 
 
„ Nagyon jó volt a zene és a karaoke, főleg hogy a saját választott 
zenéinket hallhattuk. Az üdítők és a sütemények finomak voltak. A 
tombola és a zsákbamacska sok diákot vonzott, bár én a tombolán 
nem nyertem semmit. Nem baj, majd jövőre.”  
Dávid Viktória (5. a osztály) 

 
Korbely Réka tanárnő  



 
2015. január 26-29. 
 

Fekete István Napok projekthét az alsó tagozaton 
 
Rajz verseny, ének verseny, sport verseny, versmondó és szépolvasási verseny gazdagította a kínálatot. 
 

 
 
Január 27. kedd. A Fekete István hét keretében ebben az évben is megrendeztük az ének versenyt az 
alsó tagozatos diákoknak. Szép számmal jelentek meg az éneket kedvelő gyerekek. Bátor kiállásukkal, 
biztos szövegtudásukkal és szép éneklésükkel bizonyították, hogy mennyire fontos az ének, a zene az 
ember életében. 
A zene örömet okoz, bánatot old, érzést tolmácsol, megnyugtat, ellazít vagy éppen lázít, felszólít, 
emlékeztet, együttérzést kelt, elgondolkodtat, szórakoztat, nevettet és még ki tudja mit tesz a 
hallgatóval, előadóval.  
Nekünk sikerült a legkellemesebb élményeket 
átélni ezen a versenyen énekesnek és 
hallgatónak egyaránt. Kívánok még sok-sok 
ilyen szép percet mindannyiunknak! 
 
Békési Ildikó tanítónő 
 
 
Január 29.csütörtök. A Fekete István Napok 
keretében idén is összemérhették tudásukat 
azok az alsós gyerekek, akik szépen olvasnak, 
és szépen mondanak verset. A délután a szépolvasókkal kezdődött, a zsűri elsősorban a kifejező, 
érzelemgazdag előadásokat díjazta, de természetesen a pontosság, a szöveghűség is számított. 
Mindenki ugyanazt a mesét olvasta, de az ismeretlen szöveget csak a sorra kerülés előtt tíz perccel 
kapta kézhez tanulmányozásra. Rövid szünet után a versmondók következtek, egy szabadon választott 
költeménnyel. A pontosság mellett, itt is a szöveg hangulatának hiteles megjelenítése döntött, de jól 
jött, ha valaki rendelkezett egy kis színészi képességgel is. A szülők közül, aki tehette, eljött bátorítani 
csemetéjét. A két korcsoportban értékelt produkciók eredményét a hétfői díjkiosztón ismerhették meg 
a gyerekek. 
 
Virágos Péter tanító  



 
 

Fekete István Napok projekthét a felső tagozaton 
 
 

 Rajz- és kézműves verseny 
 
Január 26. hétfő. A rajz- és kézműves verseny 
nyitotta meg névadónknak szentelt 
témahetünk, a Fekete István Napok délutáni 
versenysorozatát. A lelkes és ügyes gyerekek 
két korcsoportban: 5.-6. évfolyamosok és 7.-8. 
évfolyamosok mérhették össze tehetségüket. 
A verseny feladataival mindig igyekszünk 
csatlakozni a Fekete István Általános Iskolák 
országos találkozójához, ezért idén is több 
feladat közül választhattak tanulóink. A 
kisebbek képregény rajzolás és madarat 
ábrázoló szobor készítése közül választhattak, a 
nagyobbak pedig kabalafigura tervezés és 

szintén képregény témakörben mutathatták meg ötletes megoldásaikat. A felső évfolyamosok közül 
szinte minden osztályból érkezett versenyző, a 8.a osztály kivételével. 
Rövid névsorolvasás után örömmel láttuk, hogy a sok megbetegedés ellenére is összesen 21 tanuló jött 
el rajzolni, ügyeskedni. Két tanulót, Kardos Dominikot és Halgas Virágot azért szeretném külön 
megemlíteni, mert ők otthon is foglalkoztak a feladattal és kész tervvel érkeztek a versenyre. A kezdeti 
bizonytalanság és félénkség ellenére rövid idő után sercegni kezdtek a ceruzák és füstöltek a rajzlapok a 
szorgos gyermekkezek alatt. 
Külön öröm volt, hogy két meghívott zsűritagunk Kozák Mária és Kis Jánosné Irénke néni elfogadták 
invitálásunkat és rengeteg jó ötlettel és technikai megoldással segítették a versenyzőket. 
 
5-6. osztályosok kézműves verseny eredményei: 

I. Kardos Dominik 6.a 

II. Halgas Virág 6.a 

 
5-6. osztályosok rajz eredményei: 

I. Polgár Bianka - Molnár Tímea 6.b 

II. Körmendy Lili - Böjte Petra 5.a 

III. Turcsik Patrik 5.a 

 
7-8. osztályosok rajz eredményei: 

I. Főcze Erzsébet 8.b 

II. Kozma Vanessza 7.b 

III. Kontrás Adrienn 7.b 

 
Gratulálunk a helyezetteknek! Reméljük, hogy minden tanuló jól érezte magát a délután folyamán és 
sikerült mindenkiben érdeklődést és szeretetet kelteni Fekete István állatszereplői és művei iránt. 
 
Lehoczky Judit tanárnő 

 
  



 
FIN ügyességi váltóverseny 

 
 

Január 27. kedd. Délután, a Fekete István 

Napokon a TÁMOP témahét alkalmából került 

sor osztályonként 5 fős csapatok ügyességi 

váltóversenyére az iskolánk tornatermében. 

Témánk: „Hogyan mozognak az állatok?”, 

melynek keretében a gyerekek 6 állomásból 

álló versenyen mérték össze ügyességüket. Az 

előre meghatározott feladatokat különböző 

állatmozgások utánzásával (pl.: békaugrás, 

sánta róka járás, rigó, gólya, kígyó, nyúl) 

kellett végrehajtani, amelyeket nagy 

örömmel, s kíváncsisággal végeztek.  

A feladatok a következők voltak: az első pályán „Unka karikázik” – hullahopp karika maga elé dobással, 

békaszökkenéssel karikába ugorva, majd átbújva, s ismét előredobva újabb békaszökkenéssel 

előrehaladás.  

A második pályán „Szí”- csapatkígyózással kellett előre haladni. A harmadik pályán „Suri ugrál ágról 

ágra”- a gyerekeknek a bordásfalon kéz-párosláb haladással kellett előre haladni, majd kötélre 

átmászni/lendülni- végül lemászni, s a kihelyezett karikákba szökdelve célba ugrálni. 

A negyedik pályán „Karak barlangjába juss 

el”- sánta róka haladással a kijelölt lapokon 

kellett előre haladni. Az ötödik pályán „Kalán 

a nyúl menekül a vadászok elől”- kihelyezett 

akadályokon át, illetve alatta nyuszi 

haladással kellett végig menni. Az utolsó 

pályán „Kelére fel” gólya viszi a fiát a 

túlpartra feladatot hajtották végre. 

Az első körben az ötödik és a hatodik 

évfolyam, a másodikban a hetedik és 

nyolcadik évfolyam mérte össze képességeit. 

Osztályonként egy-egy vegyes csapat állt ki: 

lányok és fiúk vállvetve küzdöttek a 

helyezésekért. Jó volt látni a változatos 

feladatok megoldása közbeni örömüket, hallani az önfeledt gyerekzsivajt. Az akadályok nemcsak a 

gyerekek mozgáskultúráját, hanem a problémamegoldó-képességüket is fejlesztette. Igazi 

versenyszellemet láttunk! 

Helyezések az 5- 6. évfolyamon a következőképpen alakult: első helyen végzett az 6.a; a második lett az 

5.b; harmadik a 6.b, s a negyedik helyen zárt az 5.a. 

A 7-8. évfolyamon az első helyezett a 7.b; a második a 8.b; a harmadik a 7.a, s a negyedik helyen végzett 

a 8.a osztályból felálló 5 fős csapat. 

Gratulálunk a győzteseknek és a résztvevőknek. 

 

Lénárt Gábor testnevelést tanító  



Vers- és prózamondó verseny 
 

Január 28. szerda. A Fekete István Napok egyik rendezvénye volt iskolánk tanulóinak a Vers- és 
prózamondó verseny. Külön rendeztük az 5-6. és külön a 7-8. évfolyam között. 
A leendő versenyzők lázasan készültek, tanári segítséggel választották ki az előadandó műveket. 
Iskolánk névadójának tiszteletére zömében tájleíró költemények, természetleírások, állatok életmódját 
bemutató produkciók hangoztak el. Felidéződtek 
Fekete István, a nagy természetbúvár, a színes 
mesélő, az állatszerető- és ismerő író legjelesebb 
alkotásai. Újra találkozhattunk a „kis Vuk”, Bogáncs, 
Kele és társai megható, máskor tanulságos 
kalandjaival. 
A lelkes előadók közül sokan izgultak a 
megmérettetésen, jóllehet a zsűritagok bíztató 
tekintete és megértő mosolya is segítette őket. 
Közöttük, nagy örömünkre, egykori tanítványaink is 
ültek. Sok- sok izgalom után, megszülettek az 
eredmények: 
5-6. évfolyamon: I. Csiló Andrea 5.b 
 II. Murárik Cintia 5.b 
  III. Juhász Zsóka 5.a 
7-8. évfolyamon: I. Vaszi Márk 7.b 
 II. Kontrás Adrienn 7.b 
 III. Csólig Bianka 7.a 
 
Gratulálunk nemcsak nekik, hanem az összes résztvevőnek! 
File Irén tanárnő 
 
 
 Népdalverseny 

 
Január 29. csütörtök. A Fekete István Napok 
keretében került sor az iskolai népdalversenyre.  
A felső tagozatot 14 tanuló képviselte. 
Feladat: 2 szabadon választott népdal előadása 
volt. 
 
Gazdag népdalkincsünkből válogatva sikerült 
színes műsort bemutatni. 
A hangi adottságokhoz mérten mindenki 
igyekezett a maximumot nyújtani. 
A 3 tagú –pedagógusokból álló- zsűri (Lehoczky 
Judit, Békési Ildikó, Korbely Réka) a következő 
eredményeket hirdette ki: 

 
5.- 6. évfolyam: I. Barna Fruzsina 6.b 
 II. Kincses Tamara 6.b 
 III. Turányi Péter 5.a 
7.- 8. évfolyam: I. Pálvölgyi Mónika 7.a 
 II. Csólig Bianka 7.a 
 III. Nolepa Henrietta 7.b 
 
Dicséret illet minden résztvevőt. 
Bíztató, hogy a magyar népdalok még ma is kiemelt helyet foglalnak el énekes repertoárunkban. 
 
Bokros Jánosné ének tanár 
  



2015. január 18. Százhalombatta 
 

 
 

                            Úszás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015. január 18-án a százhalombattai Kiss László Sportuszodában 61 pest megyei iskola közel 400 diákja 
részvételével zajlott az Úszó Diákolimpia Megyei döntője. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mészáros Levente  a Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2.a osztályos tanulója 50 

m-es távon mellúszásban ezüstérmet kapott. 
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2015. január 9. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

A jövő... titok. És a legcsodálatosabb ajándék mindig az, amire 
várunk, de nem tudhatjuk, hogy megkapjuk-e. És ha egy napon 
mégis megkapjuk, az életünk legboldogabb pillanata lesz. A 
legnagyobb, legszebb. És az ajándék örökre a legbecsesebb, 
legszebb kincsünk lesz. 

(Csitáry-Hock Tamás) 
 

A Monorierdei Fekete István Általános Iskola dolgozói és tanulói 
nevében köszönjük mindazon vállalkozók és magánszemélyek 
segítségét, akik az elmúlt hónapokban bármilyen formában 
segítséget nyújtottak intézményünknek. Sajnos nem tudjuk 
közvetíteni tanulóink és dolgozóink csodálkozó és boldog 
meglepődését, amikor megpillantották ezeket az adományokat, 

de néhány fényképpel igyekeztünk 
megörökíteni azt a rengeteg játékot és 
eszközt, amihez Önök nélkül nem 
jutottunk volna hozzá.  
Név szerint: 
GlaxoSmithKline Kft. 
Richter Gedeon Nyrt. 
Magyar Telekom Nyrt. 
Monorierdő Község Önkormányzata 
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Közössége 
Ágoston Zsolt szülő 
Demkó Gábor szülő 
Hornyák Ákos László szülő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetőség  



2014. december 19. 

Karácsonyi ünnepség 
 

December legszebb ünnepe a karácsony. A 

keresztény emberek Jézus Krisztus 

születésére emlékeznek. A nem vallásos 

embereknek a karácsony a szeretetet, a 

családi együttlétet jelképezi. E két 

gondolatot ötvözte az irodalmi-zenés 

műsor, amit a negyedik osztályosok adtak 

elő. 

Osztályfőnökük, Kisváriné Nagy Erzsike 

néni tanította be a verseket, a jelenet szövegét és a táncot. Kérésére segítettem a dalok 

betanításánál, amit nagyon szívesen tettem. A gyerekek szívvel-lélekkel próbáltak, hogy 

méltóképp ünnepelhessük a szeretet ünnepét.  A műsorban felidézték - egy szerepjátékon 

keresztül - a három napkeleti bölcs látogatását és a kis Jézus megajándékozását. Ezután dalban 

is megfogalmazódott a jelenet. 

Három szép hangú kislány: 

Sallai Berni, Jámbor Réka és 

Fehér Zsófi elénekelte a" Három 

királyok" című dalt zenei 

aláfestéssel, ami nagyon szépen 

hangzott tőlük. Az osztályból a 

lányok táncra is perdültek egy 

vidám téli dal zenéjére. Az 

elhangzott versek tükrözték a tél 

és a karácsony hangulatát. A 

műsort közös énekléssel fejezték 

be a gyerekek, amikor is a 

karácsony egyik jelképe, a gyertya is lángra lobbant. A "Fehér karácsony" című dalt énekelték 

együtt, miközben egymás gyertyájáról gyújtották meg a sajátjukét. Ezzel a megható jelenettel 

zárták az ünnepi műsort a szereplők, amin ők is meghatódtak, nem csak a közönség.  

Ezután Hanyecz Anita igazgatónő mondott köszönetet az előadásért, és pár kedves szót szólt a 

többiekhez is.  

Szombaton, december 20-án néhány szereplővel részt vettünk a falunak megrendezett 

karácsonyi ünnepségen, ahol egy rövidített változatot adtak elő a gyerekek. Itt is szépen 

szerepeltek, nagyon ügyesek voltak. Büszkék lehetünk rájuk! 

Örömmel voltam jelen a próbákon, így láthattam, mennyire lesznek egyre jobbak és jobbak az 

előadott versek, dalok, szerepek, hogy áll össze az egész műsor. 

Remélem, sikerült mindenkit - az iskolai és a községi ünnepséggel - ráhangolni a meghitt, 

családi ünnepre. 

 

Békési Ildikó tanítónő  



 

2014. december 04. 

 

Mikulás Vándorkupa 

 
Idén első alkalommal került megrendezésre 

iskolánkban a Mikulás Kupa, mely a játék öröme 

mellett, tovább hangsúlyozta a testmozgás 

fontosságát. Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek 

a rendezvényen.  

Az alsó tagozatos diákokat, és az ötödik, hatodik 

osztályosokat ügyességi sorváltó versenyben 

méretették meg.  

A dobogó legfelső fokára az a 2.a osztály állhatott 

fel.  

Őket követte a 2.b,  

3. hely lett az 1.a első csapata,  

4. hely 1.a második csapata.  

Harmadik, negyedik osztályosoknál  

1. hely 4.a első csapata,  

2. hely a 3.a,  

3. hely a 3.b,  

4. hely a 4.a második csapata.  

Ötödik, hatodik osztályosoknál  

1. hely a 6.a,  

2. hely a 6.b,  

3. hely az 5. a,  

4. hely az 5.b. 

Hetedik, nyolcadik osztályos diákoknak körmérkőrzéses kosárbajnokságot szerveztünk, 

melyben  

a 8.b osztály bizonyult a legügyesebbnek,  

2. hely a 7.b,  

3. hely a 7.a,  

4. hely a 8.a.  

Az összegyűlt diákseregről közös fotó is készült, 

mely jó alkalom volt a Kinder sport pályázat 

feltételének teljesítésére. Összességében 

elmondható, hogy egy jó hangulatú, vidám délután 

volt, ahol a Mikulás nemcsak a legjobbakat 

jutalmazta, hanem az összes résztvevő diák kapott 

szaloncukrot.  

A csapatok oklevelet kaptak. A nyertesek 

vándorkupával gazdagodtak.  

Reméljük, hogy az idei lelkesedés megmarad a jövő 

évi Mikulásra is. 

 

Rátkai Zoltán Gyula testnevelés tanár 
  



2014. december 2. Maglód 

 

 

 

Maglódi vetélkedő 

 

Diákolimpia Játékos Sportversenyének területi döntőjét idén 

is a Maglódi Nyaraló Iskola tornatermében rendezték meg. 

Iskolánk alsósokból álló csapata december 2-án mérhette 

össze tudásukat, kitartásukat az gyáli, maglódi, vasadi és 

péteri iskolák tanulóival.  

A verseny előtti technikai értekezleten sorsolták ki a játékgyűjteményekből azt a hét váltó- és 

sorversenyt, amelyet a csapatok játszottak. A játékok között szerepelt például utánzó járások, 

labdavezetéses, és egyéb ügyességi feladatok, a végén pedig bombázó csapatjáték. 

Csapatunk jól kezdte a versenyt, de a labdás feladatoknál sokat hibáztunk, így több pontot is 

elvesztettünk. Javítási lehetőséget az utolsó játék, a bombázás adott. A gyerekek nagy fizikai és 

lelki erőket mozgósítottak ebben a körben és így a harmadik helyen végeztek. Az 

őszpontszámokon sikerült javítanunk, de így is csak az 5. helyet sikerült megszereznünk. 

A csapat tagjai: Balázs Dominik, Buda Réka, Debreczeni Anna, Dobos Dániel, Dobos Balázs, 

Gáspár Balázs, Gáspár Marcell, Hornyák Zétény, Iszlai 

Annamária, Jangyik Dóra, Jutas Rebeka, Kocsis Ramóna, 

Lendér Csaba, Magócsi Mercédesz, Nagy Natali, Szuhi 

András, Szuhi Márk, Veszelka Olívia. 

A 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 Péteri csapattal. 

Csapatunkat elkísérte még Rosta Lászlóné, Kati néni, akinek külön köszönet, mert a felügyelet, 

drukkolás mellett a fotózást is elvállalta. 

 

Füzesi Péterné 

  



2014. november 24. 

 

 

ÜLTETTÜNK 
 

Mikor iskolánk megkapta a Fekete István nevet 

úgy gondoltuk, hogy nemcsak műveit ismertetjük 

meg a gyerekekkel, hanem a természet szeretetére 

is neveljük őket. 

A környezetvédelmi nevelés kiemelt szerephez 

jutott, hiszen ökoiskola lettünk. Ültess egy fát, s 

nem éltél hiába! Jól ismerjük ezt a mondatot. 

Egy novemberi reggelen iskolánk hatodikos és nyolcadikos tanulói közül egy kis csapat 

Lehoczki Judit vezető-helyettes irányításával tujákat és krizantémpalántákat ültetett a főbejárat 

előtti részre. 

Tíz kis örökzöld növény, melyet a község önkormányzatától kaptunk, lelte meg végleges helyét. 

Tanítványaink megtanulhatták a művelet technikáját( mekkora legyen az ültetőgödör nagysága, 

gondoskodni kell a növény tápanyag-utánpótlásáról, a földet tömöríteni kell és  az ültetés végén 

meg kell öntözni a csemetéket), amelyet később otthon a saját környezetükben is 

alkalmazhatnak.  

A gyerekek nagy örömmel vettek részt a munkában, s ezért elismerés illeti őket. 

Talán a nyolcadikosok, akik már csak idén koptatják itt a 

padokat, néhány év múlva mikor elsétálnak a kerítés mellett 

eszükbe jut, hogy azokat a tujákat néhány évvel ezelőtt ők 

ültették, s lám-lám hogy megnőttek azóta. 

Talán eszükbe jut még néhány szép emlék, ami ehhez az 

iskolához köti őket. 

Digitális világunkban meg kell tanítani gyermekeinket meg-

megállni egy-egy fa, bokor, vagy virág mellett és 

elgyönyörködni együtt annak szépségében. 

A krizantémpalánták elültetése mellett a hatodikosok 

kigyomlálták a meglévő virágágyást és eltávolították az 

elhervadt virágokat a tövekről. 

Megtanulhatták,hogy a növények gondoskodást, 

odafigyelést igényelnek. Reméljük tavaszra újra előbújnak 

majd a zöld hajtások a föld alól. 

Csoportban, csapatban dolgozni is meg kell tanulni. Erre is 

kiváló alkalom nyílott. A virágtövekért a Demkó 

kertészetnek mondunk köszönetet. 

Nem mindegy, hogy milyen oktatási intézménybe járnak a 

gyerekek! Iskolánk vezetése és pedagógusai igyekeznek, 

hogy esztétikus környezetet teremtsenek tanulóink számára. 

Talán ők is jobban megbecsülik, ha ebben a munkában ők is 

aktív részt vállalnak. 

 

Leéhné Krizsán Ibolya tanítónő  



 
2014. november 25. 
 
A 8. osztályosok pályaválasztásának illetve továbbtanulásának segítése 

 

 

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is különböző módon segítjük a 8. osztályosok 

pályaválasztását, továbbtanulását. Az iskolában már szeptemberben elkezdődtek az előkészítők 

magyarból és matematikából. A szeptember 22-ei szülői értekezlet egyik „sláger” témája is ez 

volt. Mindkét osztályból elég sok szülő hallgatta meg a továbbtanulással kapcsolatos részletes 

tájékoztatót. A fontosabb időpontok és határidők ismertetésén kívül szó esett a nyílt napok 

látogatásáról, a középiskolák tájékoztatóiról – főleg honlapon keresztül, valamint az iskola 

illetve szakmaválasztásról is. 

 

Időrendben haladva október 9-én pályaválasztási kiállításon vettek részt a tanulók a két 

osztályfőnök kíséretében Monoron a József Attila Gimnázium tornatermében. Budapesti és Pest 

megyei középfokú intézmények mutatkoztak be elsősorban – sok szóróanyagot is gyűjthetett, 

aki akart. November 6-án Cegléden voltunk a Sportcsarnokban hasonló jellegű kiállításon. Itt a 

ceglédi középiskolák mellett elsősorban a megye déli részén található intézmények vonultak fel, 

de Budapestről is érkezett néhány iskola, sőt Székesfehérvárról is. 

A novemberi nyílt napokról készítettünk egy összefoglalót a tanulók részére. A 8.a-sok 

bátrabban vállalkoztak a középiskolák nyílt napjain való részvételre; a b-sek kevésbé voltak 

aktívak e téren. Érdemes megnézni előzetesen azt a helyet, ahova jelentkezni szeretnél! 

 

Kedvcsinálónak szántuk a pályaválasztási délutánt, amire november 25-én került sor. Nyolc 

középiskolás számolt be tapasztalatairól, élményeiről. Heten az iskola volt diákjai, egy tanuló 

Nyáregyházán végezte el az általános iskolát. Szabó Enikő már harmadik éve jár a Hunfalvy 

János Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolába. Nagyon alapos és 

részletes beszámolót hallottunk Tőle a 130 éve működő középiskoláról, az ottani szokásokról, 

hagyományokról. Horváth Xénia jövőre fog érettségizni a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskolában, ahol szakiskolai képzés is folyik. Kedves és érdekes ismertetőt hozott az 

iskolájáról – egy 3 perces video formájában -, ahova nagyon szeret járni. Szintén az „idősebb” 

korosztályhoz tartozik Gáspár Krisztián, aki a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakiskola diákja. Kiemelte, hogy az iskolába való felvételnél csak a 

tanulmányi eredmény számít, de többszörös a túljelentkezés. Összefoglalóját Korbely Réka 

tanárnő is kiegészítette, hiszen Ő korábban ebben az iskolában dolgozott. Öten még csak 

ismerkednek választott iskolájukkal, hiszen valamennyien 9. évfolyamra járnak. Vaszi Vivien a 

monori József Attila Gimnázium humán tagozatán tanul. Nem bánta meg, hogy nem kell Pestre 

vonatoznia nap, mint nap. Jól érzi magát a JAG-ban, az angol mellett franciát tanul. Antalicz 

Klaudia szintén élvezettel ecsetelte a Raoul Wallenberg Szakközépiskolában szerzett 

tapasztalatait. Elmondta, milyen jól felszerelt iskola, milyen képzésekre lehet jelentkezni az 

érettségi megszerzése után. Murárik Vanda a gyakorlati napon bizony korán kel, hogy időben 

beérjen a Giorgo Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskolába. Náluk is van szakiskolai képzés 

is: szakács illetve pincér. „Rokon” iskolát mutatott be Barna Dávid. A Dobos C. József 

Vendéglátóipari Szakképző Iskolába minden esztendőben jelentkezik diák a mi iskolánkból. 

Dávid a sok osztállyal és a nagy létszámmal „sokkolt” minket, de az intézmény sportéletéről, a 

gyakorlati képzésről is beszélt. Orosz Attila a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskolából 

korán érkezett a délutánra. Ő izgult a legjobban, de azért megtudhattuk, hogy szobafestő-

mázolónak tanul. 3 év alatt végzi el a képzést. A gyakorlati képzés még az iskola tanműhelyeiben 

történik, majd csak később mennek más helyekre a tanulók. 

Számunkra jó érzés volt, hogy a szülők közül többen is érdeklődéssel hallgatták a középiskolás 

diákokat és kérdéseket is feltettek nekik. Nagyon jól esett, hogy volt tanítványaink készségesen 

vállalkoztak jelenlegi iskolájuk bemutatására. Két év tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy 

célszerűbb 10., 11. vagy 12. osztályosokat hívni, mert ők már jobban látják az iskola belső 

életét, helyzetét, s így ennek tükrében tájékoztatnak bennünket. 

 

A tanulói beszámolókat követte a pályaválasztási szülői értekezlet, amin a tanulók jelentős 



része is itt maradt, a szülők száma pedig növekedett. Öt középiskola képviseltette magát ezen a 

rendezvényen. A monori két intézményen kívül két budapesti és egy ceglédi fogadta el 

meghívásunkat. A szervezésben iskolánk vezetősége, iskolatitkára és Matz Róbert tanár úr is 

segédkezett. A megjelenteket Hanyecz Anita intézményvezető fogadta és mutatta be.  

Elsőként a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskolából Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna 

igazgatónő szólt a „szomszéd vár” iskolájáról. Megemlítette, hogy a nyílt napokon nem sok 

erdei gyereket látott, ami igaz is. Elmondta a szeptembertől induló képzéseket és a változásokat. 

Mindenki számára ajánlotta a január 7-én és 14-én tartandó felvételi előkészítőt, amik 15-17 

óráig lesznek.  

Őt, a ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola intézményvezető 

helyettese, Dr. Ecsediné Vízvári Katalin követte. A 60 éves, jól felszerelt iskolában folyó 

oktatásról színesen, érdekesen beszélt. Részletezte mindhárom tagozatot: az egészségügyit, a 

mezőgazdaságit és a környezetvédelem és vízgazdálkodási tagozatot. Három 8.a-s tanuló rögtön 

kedvet kapott a nyílt napon való részvételre, s az iskolába való jelentkezésre.  

A két budapesti iskola közül elsőként a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és 

Informatikai Szakközépiskola igazgató helyettese, Tóth Imre mondta el a legfontosabb 

tudnivalókat az intézményről. Ő is hívta a diákokat a nyílt napokra, amik december 5-éig 

minden héten hétfőn, szerdán és pénteken vannak. Ezeken a napokon 9 órától várják az 

érdeklődőket, ekkor részletes felvételi tájékoztatót tartanak. Január 6-án próbaírásbelit írhatnak a 

tanulók, mely hasonló a központi felvételihez. 

A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola tanára, Horváth Ferenc kiemelte iskolájuk jó 

megközelíthetőségét, valamint a kétszintű képzést. Természetesen ő is beszélt az iskola 

szabadidős tevékenységéről, az ingyenes felvételi előkészítőről. Hívta a diákokat és a szülőket is 

a következő nap lévő fogadóórás, tanárokkal való ismerkedést segítő délutáni rendezvényükre. 

A sort a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolából Kiss Attila igazgató 

helyettes zárta. Vidám, humoros összefoglalójából nem hiányoztak a személyes vonatkozások 

sem. Hangsúlyt fektetett arra, hogy kiemelje a monori JAG életének azon vonásait, amelyek 

kapcsolódnak Monorierdőhöz. Kiemelte – a többi jelenlévőhöz hasonlóan -, hogy milyen fontos 

a pályaválasztás során a gyerek és a szülő együttműködése, s milyen nehéz ebben az életkorban 

megfelelő és jó döntést hozni.  

A szóbeli ismertetésen kívül valamennyi meghívott sok prospektust is hozott magával, amit 

azonnal elvehettek az érdeklődők. A tájékoztatók után lehetőségük volt a szülőknek kérdéseket 

feltenni, illetve személyesen is beszélgetni a középiskolák megjelent képviselőjével. 

 

A központi írásbelire való jelentkezési lapokat kitöltöttük. Valamennyi 8. osztályos jelentkezett 

erre a megmérettetésre. Többségük a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskolában fogja 

megírni január 17-én a magyar és a matematika feladatsorokat. 

 

Bízunk benne, hogy - megfelelő előkészítéssel - jó úton haladunk: sikerül majd minden 

diákunkat olyan középfokú intézménybe beiskoláznunk, ahol helyt is áll majd a jövőben. 

 

 

Fényes Bata Anna és Pálné Gelniczky Mária osztályfőnökök 

  



2014. november 5.  IV. Természettudományos Délután 
 
 

A vegyész „virágoskertje” – TTD IV. 
 
2014. november 5-én – szerdán – immár 4. 
alkalommal gyűltek össze a 7-es teremben a 
természettudományok iránt érdeklődő diákok. A 
hagyományoknak megfelelően először az év fáját: 
a mezei juhart mutatták be a lelkes tanulók: 
Halgas Virág 6.a, Czakó Erika 6.a, Polgár Bianka 
6.b és Gulyás Ödön 7.b. Ezt követte az év madara: 
a túzok jellemzőinek ismertetése. Erre Csilló 
Andrea 5.b, Hajnal Lehel 5.b, Bencsik Angelika 6.b, 
Molnár Tímea 6.b, Dombi Mercédesz 7.b. és Boros 
Tünde 8.b vállalkozott. Valamennyien már az őszi 

szünet előtt megkapták a szövegüket, amit többnyire meg is tanultak. A szövegek és a kivetített képek 
összhangja miatt kedden délután, no meg szerdán is próbáltunk. Segítségünkre volt ebben Nagy Dávid 
pedagógiai asszisztens is, aki készségesen együttműködött velünk.  
Nem hiányzott a bevezető kisfilm sem. A blokk lezárásaként pedig a dévaványai túzok rezervátumban 
készült filmet nézhették meg a jelenlévők. 
 
Ismét két Nobel-díjas hazánkfiáról emlékeztünk meg. Mind születési évszámukat, mind a Nobel-díj 
átvételüket tekintve 10 év a különbség: Oláh György és Herskó Ferenc között. Életüket és 
munkásságukat prezentációk segítségével 4 8.b-s lány mutatta be: Demkó Dóra, Ésik Brigitta, Gáspár 
Bettina és Vilcsek Virág. (Herskó Ferencről készült prezentáció Nagy Dávid munkája). A fotós szokás 
szerint Matz Róbert tanár úr volt. Köszönjük, hogy Hanyecz Anita intézményvezető is részt vett ezen a 
rendezvényen. 
 
A terem rendbetétele után a 12-es 
tanteremben folytatódott a program, ahol 
látványos kísérleteket láthattak a kitartó 
tanulók és felnőttek. A színeket most a 
csapadékok képviselték. Előző nap már 
elkészült a „vegyész virágoskertje”, de 
frissen is bemutatásra került. 
 
Igaz, hogy nem Bárány Róbertre 
emlékeztünk, aki 1914-ben kapott orvosi-
fiziológiai Nobel-díjat, de talán ez nem nagy 
hiba. Bízunk benne, hogy nem okoztunk 
csalódást, s jövőre még többen jöttök el a 
természettudományos délutánra: 
 
Fényes Bata Anna és Pálné Gelniczky Mária a reál munkaközösség tagjai 

  



2014. október 6-10. 

 

Projekt címe: Állatvédelem / Állati hét  
A 3 hetet meghaladó projekt első része 

Projekt időtartama: 2014. október 6 – 10 -ig 

Bevont osztályok: 1-8. évfolyam minden osztálya 

 

A felső tagozaton a projektindítás október 6-án, az első 

tanítási órán, az osztályfőnöki órán kezdődött. Az albertirsai 

Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület bemutatóját 

láthattuk. Sok hasznos információval gazdagodtunk az 

állatok gondozásával és tartásával kapcsolatban. Az óra 

végén a tanulók játszhattak is a betanított kutyával. 

A délelőtti tanórákon állatvédelemmel és állatokkal 

kapcsolatos tananyagokkal, feladatokkal foglalkoztunk. 

Diákjaink délutánonként sem unatkozhattak. Az 5. 

osztályosok a Szárazhegyen megismerték őshonos 

állatainkat. A 6. és 8. osztályosok az ÖKO-tanyára 

kirándultak, míg a 7-esek a Fővárosi Állat- és 

Növénykertbe 

utaztak el. 

Kedden délután 

állatfigurákat készíthettek a gyerekek papírhajtogatással ill. 

só-liszt gyurmából. Sok ötletes, szebbnél szebb alkotás 

született Lehoczky Judit igazgatóhelyettes vezetésével. 

Szerdán madáretetőket barkácsolhattak műanyag 

flakonokból és más hulladék anyagokból. 

Péntek délután kisállat kiállítást tartottunk. Ehhez a 

rendezvényünkhöz az alsó tagozatosok is csatlakoztak. A 

kiállítás népszerűségét igazolja, hogy 37 kisállat 

került bemutatásra, cica, kutyus, hörcsög, 

tengerimalac, papagáj, és még sok más kisállat. 

Örülünk, hogy tanulóink szeretik az állatokat. 

Sokuknak van „ házi kedvencük „ , akiket nagy 

odafigyeléssel gondoznak. 

A projekt zárására október 13-án, szintén az 

osztályfőnöki órákon került sor. Az előző héten 

szerzett ismeretek birtokában a diákok egy TOTÓ-t 

töltöttek ki. 

Ezen az „ Állati héten „ sikerült érdekes, vidám, 

izgalmas élményeket szerezni tanulóinknak, melyek során észrevétlenül szereztek új 

ismereteket, állataink megóvására és védelmére. 

 

Fényes Bata Anna – felsős projektfelelős 

  



2014. október 15. Budapest 

 

 
Látogatás az állatkertben 

 

 

2014. október 15-én az Állatok állatvédelem 

projekt keretében a 7. osztály tanulói a Fővárosi 

Állat- és Növénykertbe látogattak. Kirándulás, 

szórakozás, tanulás -, mindez egy napba sűrítve! 

Előzőleg a gyerekek csoportokat alkottak, amelyek 

egymással versengve fedezték fel a kontinensek 

jellegzetes élővilágát. Nagy izgalommal készültek erre a napra. 

A helyszínre érve, Anna néni eligazítását végighallgatván, a csapatok kijelölt útvonalakon 

haladva keresték meg a feladatlapokon található állatokat. Megismerkedtek életmódjaikkal, 

táplálkozásukkal, esetleges fajtársaikkal. A színes, változatos feladatok, lekötötték figyelmüket. 

Nagy sikere volt az állatbemutatónak is, az ott bemutatott „bölcs uhunak” más, egzotikus 

madaraknak, végül az integető vadászgörénynek. A 

majmok etetésénél pedig megtudhattuk, a 

gyűrűsfarkú maki, nem éppen barátságos 

természetéről nevezetes… 

A jól elvégzett munka érzetével tértünk be a 

„Holnemvolt” parkba, ahol maradt idő a 

kikapcsolódásra. A gyerekeknek a hullámvasút 

tetszett a legjobban, sokan többször 

kipróbálták. de még így sem volt vége a 

napnak! 

A Városligetben nem hagyhattuk ki a 

Vajdahunyad várát, ahol Anonymus 

szobránál fényképeszkedtünk. Végül 

vidáman, bár már kissé fáradtan érkeztünk 

meg a Közlekedési Múzeumba. Itt, régmúlt 

idők mozdonyait, a csőposta fortélyait 

nézegetve, új ismeretekkel, élményekkel gazdagodtunk. Köszönjük ezt a csodálatos napot a 

szervező tanároknak, Fényes Bata Annának, Füzesi Péternének és kísérőnknek Szlifka 

Andreának! 

 

File Irén 7.a osztályfőnöke  



2014. szeptember 13. Monorierdő 

 

Jótékonysági rendezvény 

iskolánkért 

 

Már augusztusban elkezdődött az a 

segítő és szervező munka, mely 

lehetővé tette 2014. szeptember 13-án a 

Monorierdei Fekete István Általános 

Iskola megsegítésére rendezett szüreti felvonulás és bál megrendezését. 
 

A rendezvény napján, délután 14 óra körül érkeztek a népviseletbe öltözött fellépő 

gyerekek, fiatalok és nyugdíjasok az iskola tornatermébe, hogy még egy utolsó próbán 

tökéletesítsék tánclépéseiket, dalaikat a fellépés előtt. Itt is szeretnénk megköszönni az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak és a Szépkorú Nyugdíjas Klubnak a műsorát,   mellyel   útnak   

indították   a 

felvonuló csapatot. Sajnos az időjárás nem alakult túl kedvezően ezen a hétvégén, de 

szerencsére a felvonulás ideje alatt szünetelt az eső. A szüreti póni- és lovas kocsikat a 

hagyományhoz hűen egy vőfély is kísérte, aki minden állomáson kikiáltotta a nap további 

programját és helyszínét, a szüreti bál időpontját. A felvonulás alatt sem unatkoztak a 

várakozók, mivel helyi termelők mézkóstolással várták az érdeklődőket. Az iskola 

tornaterméhez visszaérve a büfében melegedtek meg a hideg időben kipirult arcok. 
 

Egy kis délutáni pihenő után 19 órakor megnyitotta kapuit a szépen feldíszített tornaterem, 

ahol hajnali 2 óráig a Signal zenekar szórakoztatta a vendégeket. 
 

Az intézmény dolgozói és diákjai nevében is köszönjük a segítséget mindazoknak, akik 

munkájukkal, felajánlásaikkal és pártolójegy vásárlásával támogatták iskolánkat, hogy 

gyermekeink szebb környezetben nevelkedjenek. 
 

Külön köszönettel tartozunk: Monorierdő Község Önkormányzatának és Képviselő 

Testületének, valamint a Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Közösségének. 


