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2011. június 18.  

 

Ballagás  
Ez év június 18-án ismét 

elballagtak iskolánk 

nyolcadikosai. A szorgalmas 

hetedikesek szüleik és 

osztályfőnökeik segítségével 

ünnepi díszbe öltöztették az 

intézményt; így a két búcsúzó 

osztály 27 tanulója délelőtt 10 

órakor elindulhatott, hogy 

utoljára végigjárja az épületet, 

búcsút vegyen a tantermektől, 

tanároktól. A hagyományokhoz 

híven útjukat csengőszó kísérte. 

Az udvaron tartott ünnepi műsor 

keretében ismét hallhattuk 

énekelni Ötvös Adriennt és 

Szomjú Alexandrát, a tavaly ballagó két pacsirtát; akik a Csík Zenekar: Most múlik pontosan 

című dalával köszöntötték a diákokat. A hetedikesek nevében Major Vivien és Albrecht 

József, a nyolcadikosok nevében Bazsó Andrea, Benedek Roland, Hadik – Barkóczy Patrícia, 

Halmai Sándor, Horváth Xénia, Knul Vivien, Molnár Csilla, Molnár Viktória, Polgár Regina 

és Radványi Alexandra köszöntek el. A műsor legmeghatóbb pillanata számomra Bartók 

Eszter Búcsúdal című száma volt, melyet Hadik Pati énekelt el. A tiszta csengésű hangba 

bekapcsolódott az összes szereplő, s végül a refrént együtt énekelték mindannyian: „Valamit 

úgy mondanék, súgnék halkan: nem vagy idegen…” 

Éreztük mindnyájan, valóban nem idegenek köszönnek el tőlünk, hanem diákjaink, akiket 

nyolc éven keresztül nap- mint nap láttunk. Keserítették, édesítették az életünk - és mi is az 

övéket -, s csak remélni tudjuk, valóban kaptak tőlünk útravalót, nem csak üres tarisznyával, 

hanem tudással, és erős lélekkel indulnak el az élet rögös útján. 

Teréz néni búcsúzó szavai után az elmúlt tanév versenyeinek áttekintése következett, s 

megállapíthattuk, diákjaink nem kevés alkalommal képviselték iskolánkat eredményesen. 

Területi, megyei és iskolai fordulókon is sikeresen indultunk.  

Iskolánk legrangosabb díja a Fekete István – díj. Ezt minden évben a tantestület szavazatai 

alapján a legeredményesebb tanuló kaphatja meg mind az alsó, mind a felső tagozaton; olyan 

diák, aki nemcsak eredményeivel, de viselkedésével is példát mutathat társainak. Idén a díjat 

Bazsó Andrea kapta. Gratulálunk neki! 

Elhalkult az ének, elillant a virágillat, elcsöndesedett az iskola. Véget ért a ballagás. Eltűnt a 

díszítés, s már csak a fülekben cseng Teréz néni utolsó gondolata: 

.. „Menj tovább az úton, 



Vigyél el mindent ebből a házból, 

Amit két karod és jó szíved elbír. 

Mi még figyeljük lépteidet, 

De már nem segíthetünk ...” 

/Szabó Beatrix tanítónő/  

 

2011. június 15.  

 

Sportnap  
Az év utolsó tanítási napját 

sportnapként tartottuk meg. 

Sokrétű program várta a 

gyerekeket. 

Reggel ½ 9-ig gyülekeztek a 

saját termükben és 

osztályfőnökükkel hangolódtak 

az utolsó iskolai napra. Ezután 

bementünk a tornaterembe, ahol 

olyan produkciót láttunk, aminek 

még a nevét sem sokan ismerték. 

Ez a táncot, zenét akrobatikus 

elemekkel ötvöző harcművészet, 

a Capoiera. A capoiera brazil 

mestere, Samuel - különösen a 

lányok nagy örömére - 

megmutatta tudását ebben a különleges harci táncművészetben. A capoeira története 

Brazíliában körülbelül 300 évvel ezelőtt, a rabszolgaság idején kezdődött. Eredete több afrikai 

harcművészetre vezethető vissza. A bemutató egyik különlegessége az volt, hogy Samuel a 

gyerekek nagy részét is megmozgatta. 

Az alsósok ezután kedves bábelőadást nézhettek meg, majd következtek a valódi izgalmak. 

Pali bá’ futball gálát rendezett a felsősöknek, amelynek keretein belül az 5-6 osztályosok 

egymással, a felsőbb évfolyamosok a Tanár válogatottal mérhették össze erejüket. A tanárok 

megmutatták, hogy nem csak saját szaktárgyuknak mesterei, hanem a labdával is 

boszorkányos ügyességgel bánnak. Aranyérmet az 5.b osztály csapata akaszthatott a nyakába. 

Egy felszabadult, vidám napot tudhattunk magunk mögött. 

/Dávidházi Tamás tanár/  

 

2011. június 11.  

 

Jutalomkirándulás 

(SZENTENDRE)  
Június 9-én az iskolavezetőség 

jutalomkirándulást rendezett az 

osztályok legjobb tanulói 

számára. 

A helyszín a szentendrei skanzen 

volt. Minden osztályból 3-4 

tanuló vehetett részt. A kísérő 

tanárok Lehoczky Judit (DÖK 



vezető), Jámbor István, Kisváriné Nagy Erzsébet. 

Meglátogattuk a régi alföldi házakat. Nagyon sok érdekes dolgot láttunk. Volt ott egy bolt 

ahol sok dolgot lehetett venni, többen röppentyűt vásároltak, szegény Halmai Roli beleejtette 

a kútba a sajátját és Koleff Klau felajánlotta, hogy nekiadja az övét. Sokan új féle ételeket 

próbáltak ki. Megtekintettünk egy régi iskolát, ahol egy tanárnő érdekes előadást tartott a régi 

életről. Akik jól válaszoltak a kérdéseire kipróbálhatták a palatáblát, amire régen írtak. Ez 

után benéztünk még egy ajándékboltba, ahol népművészeti tárgyakat vásárolhattunk. Utána 

szabad foglalkozás volt a játszótéren. :) 

 

RÉSZTVEVŐ TANULÓK NÉVSORA 

1.a Bazsó Bianka, Szlifka Szilvia 

1.b Hajnal Lehel, Lendér Csaba,Tar Hajna, 

2.a Halgas Virág, Halmai Roland ,Barna Márton 

2.b Dzsupin Dávid, JámborGergő, Demkó Gábor 

3.a Benedek Márk, Orosz Vivien, Boldizsár Márk 

3.b Kontrás Adrien, Lendér Szilvia, Dombi Mercédesz 

4.a Szlifka Vivien, Dobos Martin, Pálvölgyi Dániel 

4.b Demkó Dóra, Rizmajer Petra, Gombos Miklós 

5.a Endrész Hanna, Puskás Petra, Téglás Patrik 

5.b Dobos Kitti, Tóth Fruzsina, Thalmayer Tímea, Fábri Villő 

6.a Koleff Klaudia, Nolepa Mónika  

6.b Halmai Zsuzsanna, Kontra Károly, Hadik Barkóczy Szimonetta 

7.a Csapó Csenge, Gergely Márton, Fótos Bálint 

7.b Tóth Roland, Tuska Balázs, Jangyik Viktória 

8.a Horváth Xénia, Hadik Barkóczy Patrícia, Halmai Sándor 

8.b Bazsó Andrea, Molnár Csilla, Hajdú Erik 

/Dobos Kitti, Thalmayer Tímea, Tóth Fruzsina 5.b-s diákok/ :)  

 

2011. június 5.  

 

Herman Ottó 

Természetismereti Verseny  
A Herman Ottó 

Természetismereti Verseny 

országos és a 3. osztálytól- 8. 

osztályig hirdetik meg. A 2010-

2011-es tanévben 411 általános 

iskola vett részt a három 

fordulós versenyen. Az 1. és a 2. 

fordulót mindenki a saját 

iskolájában tartja meg, a döntő 

pedig a Budapesti Műszaki 

Egyetem Központi Épületében 

zajlik. Iskolánkból 13 diák 

jelentkezett a versenyre. A 

versenyre heti rendszerességgel 

készültünk, az előző évek 

feladataiból. Négy tanulónknak sikerült bekerülnie az országos döntőbe: Puskás Petra 5.a, 

Fábri Villő 5.b, Magócsi Márk 6.a, Kontra Károly 6.b. A döntőre való felkészülés még több 



munkával és rengeteg tanulással járt. A döntő 2011.06.05-én került megrendezésre. Az idei 

feladatok nehezebbek voltak, de sikeresen helytálltunk. Fábri Villő 5.b osztályos tanulónk 2. 

helyezést ért el, de a többiek is szépen teljesítettek. Gratulálunk nekik. Felkészítő tanáruk: 

Fényes Bata Anna.  

 

2011. május 9-10.  

 

Vasgyűjtés 
Május 9-10-én rendeztük felső 

tagozatos diákjaink számára a 

tavaszi vasgyűjtést. Sajnos ezen 

akciónkkal kapcsolatban nem 

tudok olyan szép sikerekről 

beszámolni, mint a 

papírgyűjtéssel kapcsolatban. 

Ennek ellenére azonban akadt 

pár lelkes diák az 5.b és a 6.b 

osztályokból, akik megmentve 

iskolatársaik becsületét összesen 

21 taliga fémhulladékot 

gurítottak be a már jól ismert 

Futó utcai kis telekre. A helyezések itt a kis létszám miatt a következőképpen alakultak. 

Osztályok szintjén az első helyezett az 5.b osztály, második a 6.b osztály. Bár szerintem 

egyetérthetünk abban, hogy mind a két osztály megérdemelné a dobogó legfelső fokát. Egyéni 

elbírálás során a következő eredmények születtek: 

 

1.Hadik-Barkóczy Szimonetta - 5 taliga fémmel 

2.Dobos Kitti 

Halmai Zsuzsanna 

Tóth Fruzsina- holtversenyben 4-4 taliga fémmel 

3. Thalmayer Tímea - 3 taliga fémmel  

4. Kasper Botond 

Lengyel János 

Molnár Tamás 

Noszka Krisztián - 1 taliga fémmel 

 

Köszönjük szépen segítségüket! 

Igyekezetükért dicséretben 

részesülnek. /Lehoczky Judit 

DÖK vezető/ 

 

2011. május 7.  

 

Elkezdődött a szezon  
Az Ifjúsági Jujutsu Kör 

megrendezte a IV. Monorierdő 

Barátság Kupát, mely ismét 



sikeresnek bizonyult, és jó hangulatban zajlott le.  

Rendezvényünk célja, hogy szervezeti hovatartozástól függetlenül bárki részt vehessen, 

kipróbálhassa magát a harcművészet terén egy barátságos küzdelem során. Idén Kecskemétről 

és Hatvanból érkeztek harcművészek.  

Versenyünket Berkes László, a Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt követően 

először a Kata Waza -formagyakorlatokkal kezdtük a megmérettetést, majd szünet után 

kezdődött az igazi küzdelem a Tachi-randori Wazával. 

Jujutsu Kata Wazában:  

I. helyezettek: Badacsonyi Lóránt 3.b, Dobos Martin 4.a, Hornyák Ákos 6.a. 

II. helyezettek: Dankó Dominik 5.b, Pajor Tünde 1.a. 

III. helyezettek: Dobos Kitti 5.a, Molnár Tímea 2.b. 

Jujutsu Randori Wazában:  

I. helyezettek: Dankó Dominik 5.b. 

II. helyezettek: Badacsonyi Lóránt 3.b, Dobos Kitti 5.b, Pajor Tünde 1.a, Rácz László 4.a. 

III. helyezettek: Badacsonyi Botond, Molnár Tímea 2.b, Pásztor Attila 2.a. 

Idén 43 versenyző küzdött meg egymással, egyéni összetettben pontszámok alapján:  

I. helyezett: Dankó Dominik 5.a, 

IV. helyezett: Badacsonyi Lóránt 3.b. 

Gratulálunk minden versenyzőnek, és köszönjük a Békési Vagyonvédelmi Kft-nek, hogy 

támogatásával megrendezhettük idén is versenyünket.  

Harcművészeink nem pihenhetnek, hisz május 28-án Kecskeméten kerül megrendezésre a 

Szövetségi Országos Ju-jitsu Bajnokság. Itt a szövetség 14 klubjának tanulói mérhetik össze 

tudásukat 7 kategóriában. 

/Fekete Tiborné szülő/ 

 

2011. április 29.  

 

Római élet a tornateremben  
Iskolánk 5., 6. és 7.-es diákjai 

egy rendhagyó történelemóra 

keretében találkozhattak két 

„igazi” ma is élő római 

birodalmi légiós katonával. 

A szolnoki Gladius-Nova Róma 

Egyesület vezetője Tokai János 

és fia Tokai Attila és 8.-os 

diákunk Halmai Sándor kézzel 

fogható közelségben mutatták 

meg, hogyan voltak felszerelve a 

légiók katonái, hogyan éltek a 

birodalom különböző tájain 

felépített táboraikban. Mit ettek, 

hogyan tisztálkodtak, milyen 

orvosi ellátást kaptak. Még azt is 

megtudtuk, milyen feltételekkel lehetett valaki a légió tagja. Hogyan képezték ki őket a 

harcokban, milyen begyakorlott alakzatokat vettek fel egy-egy latinul elhangzó parancsszóra. 

Részletekre is ügyelt az előadó, amikor a légiók ruhatárát és fegyverzetét mutatta be, ezt a 

gyerekek testközelből nézhették meg. Az a szervezettség, praktikusság - a kiképzés 

eredményeként – tudatosság ma is példamutató. A célszerűség és eredményesség fontosságát 

is megértettük. 



Hallhattunk a víz fontosságáról is kapcsolódva az 5. osztályosok VÍZ projektjéhez. A 

közelünkben is vannak nyomok: az aquincumi vízvezeték a Budapest területén (Óbuda) 

egykor elhelyezkedő Aquincum városának vízellátását szolgálta. A vízvezeték latin neve 

aquaeductus, ami az aqua (víz) és ducere (vezetni) latin szavak összetételével képzett szó, 

magyarosított alakja az akvadukt. 

A nagyszerű előadás és bemutató eddig nem ismert közelségbe hozta a nagy Római 

Birodalom életének ezt a részét, ami nélkül. már tudjuk – nem maradhatott volna fenn annyi 

ideig. /Jámbor István tanár/  

2011. április 27-28.  

 

Tavaszi papírgyűjtés  
Április 27-28-án került sor a már 

rendhagyónak mondható tavaszi 

papírgyűjtési akciónkra, melyre 

gyerekek sokasága hozta, 

szállította el az otthon 

feleslegessé vált 

papírhulladékot. Szerencsére az 

időjárás is kedvezett a 

programnak és a lelkes 

diákoknak, valamint nem utolsó 

sorban segítő szüleiknek 

köszönhetően csaknem 8 tonna! 

papír gyűlt össze. A segítőkész 

diákok az iskolában egy kis 

hűsítő üdítő és szendvics 

segítségével töltődhettek fel újra 

a nagy munka közben. Külön kiemelném a segítők közül Szucsányi Zoltánt, Mogyorósi 

Rolandot és Mogyorósi Márkot, Bazsó Andreát, Sebán Zsófiát, Gáspár Gergőt, Haller 

Virágot, Csapó Csengét és Kurucz Fannit, akik sokat segítettek mind a két nap folyamán, 

igyekezetükért dicséretben részesülnek. Ebben az évben a Diákönkormányzat jutalmat adott át 

a legszorgalmasabb osztályoknak, ezzel támogatva osztálykirándulásaikat. Célunk, hogy a 

következő évben is jutalmazzuk a legtöbb papírt gyűjtő tanulócsoportokat, ezzel bíztatva őket 

a lelkes gyűjtésre. A papírgyűjtés eredményei a következőképp alakultak: 

 

Alsó tagozat: 

I. helyezett: 1.a osztály 1125 kg 

II. helyezett: 4.b osztály 669,5kg 

III. helyezett: 4.a osztály 569 kg 

IV. helyezett: 2.b osztály 556 kg 

V. helyezett: 3.b osztály 384 kg 

VI. helyezett: 3.a osztály 363 kg 

VII. helyezett: 1.b osztály 297 kg 

VIII: helyezett: 2.a osztály 169 kg 

 

Felső tagozat: 

I. helyezett: 7.a osztály 1089 kg 

II. helyezett: 5.a osztály 774 kg 

III. helyezett: 5.b osztály 596 kg 



IV. helyezett: 7.b osztály 456 kg 

V. helyezett: 6.a osztály 406 kg 

VI. helyezett: 6.b osztály 369 kg 

VII. helyezett: 8.a osztály 73 kg 

VIII. helyezett: 8.b osztály 24 kg 

 

Idén hagyományteremtő céllal tárgyjutalomban részesültek azok a tanulók, akik egymaguk a 

legtöbb papírt gyűjtötték össze az iskolában. Ők egy-egy labdával, játékkal lettek 

gazdagabbak: 

Kemény Dóra 763 kg  

Mogyorósi Fanni 414 kg, 

Mogyorósi Márk 414kg, 

Mogyorósi Roland 414kg, 

Téglás Patrik 243 kg, 

Hadik-Barkóczy Szimonetta 204 kg,  

Gombos Miklós 200 kg, 

Dankó Dominik 189 kg, 

Berki Dávid 173 kg, 

Szalkai Zsolt 173 kg papírt gyűjtött.  

Segítségüket és igyekezetüket ezúton is köszönjük. Valamint köszönjük mindazon diákok és 

szülők segítségét, akik hozzájárultak, akár egy kis adag papírral is e szép eredmény 

eléréséhez. /Lehoczky Judit DÖK vezető/ 

 

2011. március 26.  

 

III. Tollforgató 

Másfélezer versenyző  
Iskolánk harmadik éve rendezte 

meg az intézmény legnagyobb 

szabású tehetséggondozó 

programját, a Tollforgató c. 

versenyt. 

A vetélkedőt az iskola 

igazgatója, Sasvári Istvánné 

hívta életre, megvalósításában 

pedig az itt tanító pedagógusok 

és Monorierdő Község 

Önkormányzata segített.  

A Tollforgató három fordulóból 

áll. A versenyen részt vevők két 

alkalommal postai úton küldik el 

a saját maguk által kitöltött 

feladatlapokat. Az első két forduló során legjobban szereplő diákok meghívást kapnak a 

döntőre, mely személyes megjelenést igényel a monorierdői iskolában. A harmadik forduló 

egyben a vetélkedő gálaeseményének is számít, ahol ünnepélyes keretek között fogadják az 

ország több pontjáról érkező tanulókat, felkészítő tanárokat valamint a kísérőket. Ebben az 

évben 18 különböző tantárgy közül válogathattak a diákok, ki-ki saját érdeklődési körének 

megfelelően. Az ország húsz iskolájából 1579 résztvevő küzdött meg egymással, akik közül 



123-an jutottak a döntőbe. A március 26-án megrendezett eseményen Juhász Sándor, 

Monorierdő polgármestere 

személyesen is köszöntötte a 

vendégeket.  

- Sajnos világunk, a média uralta 

világ már nagyon régóta azt 

sugallja fiataljaink számára, 

hogy a felületes tudás is elég a 

boldoguláshoz, elég a 

pénzszerzéshez. Ezért is tartom 

rendkívül fontosnak, hogy az 

internet uralta világban legyenek 

olyan versenyek, melyek 

alkalmat teremtenek a 

gyermekek tudásának 

mélyítésére. Monorierdő község 

önkormányzata igyekszik 

lehetőségeihez képest támogatni 

minden olyan rendezvényt, 

minden olyan versenyt, mely a világ elmélyült megismeréséhez járul hozzá – fogalmazott 

megnyitójában a polgármester.  

A gála keretében a házigazdák rövid műsorral kedveskedtek településünkre érkezőknek, 

melyet Sasvári Istvánné és Vikár Andrea tanított be a gyermekeknek.  

A Tollforgató verseny legnagyobb erénye, hogy a részvétel ingyenes, így a tehetséges, de 

nehéz anyagi körülmények között élő diákoknak is lehetőséget biztosít tudásuk elmélyítésére, 

tehetségük kibonta¬koztatására. A közel ezerhatszáz résztvevő között mintegy 140 

monorierdői diák volt, ennél szélesebb körű tehetséggondozást nehéz lenne elképzelni. 

/Péter Renáta tanárnő/ 

 

A döntőben résztvevő tanulóink: 

Név Tantárgy Osztály Felkészítő 
Döntőben 

elért 

helyezés 

Bazsó Andrea matematika 7-8. o. 8.b Matz Róbert 
1. 

Fotós Bálint biológia 7-8. o. 7.a Kozák Mária 
1. 

Nagy Péter földrajz 7-8. o. 8.b Fényes Bata Anna 
2. 

Dzsupin Dávid szövegértés 2. o. 2.b Rosta Lászlóné 
3. 

Fábri Villő matematika 5-6. o. 5.b Matz Róbert 
3. 



Gergely Tibor angol 7-8. o. 7.a Borbás Elvira 
3. 

Pálvölgyi Dániel matematika 4. o. 4.a Leéhné Krizsán Ibolya 
3. 

Hajdú Erik történelem 7-8. o. 8.b Magdó Levente 
 

Hornyák Ákos természetismeret 5-6. o. 6.b  
 

Horváth Xénia matematika 7-8. o. 8.a Pálné Gelniczky Mária 
 

Puskás Petra természetismeret 5-6. o. 5.a  
 

Sebán Zsófia kémia-fizika 7-8. o. 7.a 
Pálné Gelniczky Mária 

és Dávidházi Tamás  

 

/Monorierdei Hírmondó/  

 

2011. február 14-24.  

 

Tanulmányi versenyek a felső tagozaton  
Február a Fekete István Általános Iskolában nemcsak a farsang hónapja, hanem az iskolai 

tanulmányi versenyeket is ekkor rendezzük meg. Évek óta a felső tagozaton a reál 

munkaközösség a felelőse ennek a programnak. A 2009/2010-es tanévtől kezdve szervezzük 

úgy a felső tagozaton, hogy 2 héten át tartanak a versenyek, egyik héten a humán, a másik 

héten pedig a reál tantárgyakban mérik össze tudásukat a tanulók. Minden napra most már 

csak egy verseny kerül, s így némileg nőtt egy-egy tárgyban a versenyzők száma. 

Ebben a tanévben február 14-e és 24-e között délután 2 órától töltötték ki a feladatlapokat a 

gyerekek. Volt TOTÓ, aztán olyan kérdések is, amelyben több jó választ is be kellett 

karikázni, magyarból szövegértés, helyesírás. Történelemből a „kifejtő” kérdések mellett 

fogalmak, illetve a történelem nagy alakjainak munkásságát is bemutatták a résztvevők. 

Kémiából vegyjelek felhasználásával kellett egy üzenetet megfejteni. Sorolhatnánk a 

feladattípusokat, amelyek összeállításánál a tanárok törekedtek a változatosságra és arra is, 

hogy kompetencia alapúak legyenek. Informatikából 34 tanuló vett részt a versenyen a 4 

évfolyamból, matematikából 25-en mérték össze tudásukat. A humán tárgyakból is 20 vagy a 

fölötti diák jelent meg. A jelentkezők száma ennél több volt, de sokan betegség miatt nem 

tudtak eljönni. 20-nál kevesebben csak olyankor voltak, ha az adott tárgyat csak 2 

évfolyamban tanítjuk pl. természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia. 

Az értékelés módja is ennek megfelelően különböző. Van, ahol korcsoportonként történik (5-

6. oszt. és 7-8. oszt.), máshol pedig évfolyamonként. A reál tárgyaknál – a TOLLFORGATÓ 

versenyhez hasonlóan – a fizikát és kémiát nem választottuk külön, hiszen a 7. osztályosok 

mindkét tárgyat csak most kezdték tanulni. A két hétig tartó eseménysorozaton 11 tantárgyból 



181-en mérték össze erejüket. Gratulálunk a résztvevőknek és kiemelten a helyezetteknek! 

/Pálné Gelniczky Mária a reál munkaközösség tagja/  

2011. február 4.  

 

Alsós farsang  
A hagyományokhoz híven az 

idén is megrendeztük az alsó 

évfolyam farsangi karneválját. A 

jeles eseményre február 4-én 

került sor, ám az előzetes 

munkálatok jóval korábban 

elkezdődtek. Minden osztály 

nagy lelkesedéssel készült, hogy 

igazi forgatagot varázsoljon 

elénk. Az osztályfőnökök és a 

szülők közös erővel dolgoztak a 

jelmezek kiötlésében és 

megvalósításában, a diákok 

pedig a koreográfiákkal 

küzdöttek, hogy mire elérkezik a 

várva-várt nap, minden 

tökéletesen alakuljon. Az első februári hét végére így az egész alsó tagozat ’farsang - lázban’ 

égett, mindenki nagyon várta a délután 2 órát. 

A rendezvény megnyitásaként megtekinthettük a Fashion Dance monorierdői 

tánccsoportjának bemutatóját, majd az osztályok műsorai következtek. Az első két fellépő a 

negyedik évfolyam két osztálya volt. A sportosabb 4.b. hajrá-lányokkal és futballista fiúkkal 

igazi Puskás Stadionná varázsolta a tornatermet, a 4.a. osztály táncos lábú nebulói pedig 

remek koreográfiával bizonyították ügyességüket. A folytatásban Limbó – hintóztunk a 3.b-

vel, és a Vadnyugatra is eljuttattak a 3.a. osztály tagjai, élükön Erika nénivel. Következett az 

igazi meglepetés: 101 kiskutya (a 2.b. osztály) lepte el a színpadot, és SZÖRNY ELLA (Rosta 

Lászlóné Kati néni) segítségével idézte fel gyermekkorunk kedvenc rajzfilmjét. A 2.a. osztály 

hihetetlenül szép jelmezekben megmutatta nekünk, hogy mi folyik ’A part alatt’, és 

megtudhattuk, hogy a medvék igenis szeretik a kisült cipót. A karnevál első részét a két első 

osztály zárta, az 1.b. osztály Éva ’porondmester’ néni és Margó ’porondmester’ néni 

vezetésével a tornateremből remek cirkuszt varázsolt, ahol az elefántok és zebrák bármikor 

engedelmeskednek, a kötéltáncosok sosem pottyannak le, az erőművészek bicepsze pedig 

hatalmas. Mindezek után következett az 1.a. osztály, akik Ildi néni és Bea néni segítségével 

újra a Vadnyugatra repítettek bennünket, most kicsit más szemmel nézve a tájra: egy komplett 

indián falut elevenítettek meg, vad harci táncot járva. 

Némi szünet után következtek az egyéni jelmezesek. Az elmúlt évekhez képest kevesebb 

beöltözőnk volt, ám így is lettek személyes kedvenceim. A hagyományosnak mondható 

boszorkány, tündér, tavasz tündér mellett a tavalyi favorit; Hannah Montana is felbukkant, de 

voltak igazi csemegék is: Gomba, Bundás Kenyér, Fiona (tökéletesen zöld, kár hogy Shrek 

nem látta… ), mi több, egy valódi kémény, teljes dekorációval: gólyafészek és gólya is dukált 

a koncepcióhoz. Köszönet a szülőknek az ötletes jelmezekért! 

A meglepően kevés jelmezes felvonulása után természetesen mindenki vásárolhatott 

tombolát, ill. zsákbamacskát, és a büfé is rendelkezésre állt. 

Mindent egybevetve azt hiszem, mondhatom: remek délutánt töltöttünk együtt. Köszönet a 

pedagógusoknak és a szülőknek érte! /Szabó Beatrix/  



2011. január 28.  

 

Felsős farsang  
A felső tagozatosok farsangi 

ünnepsége január 28-án került 

megrendezésre iskolánkban. Már 

hetekkel az esemény előtt lázas 

készülődés zajlott az 

osztálytermek falai között, 

ugyanis a lelkesebb osztályok 

külön műsorszámot adtak elő a 

jeles napon. A mulatságot 

délután kettőkor a Fashion 

Dance tánccsoport lendületes és 

fiatalos táncbemutatója nyitotta 

meg, mely nagy sikert aratott a 

nézőtéren. 

Ezután a várva várt 

osztálybemutatók következtek. 

Az első fellépő a 6.a osztály „Kings of the wild west” nevű formációja volt, akik a country és 

a cowboyok világát repítették el hozzánk. A műsort hangos tapsvihar kísérte. A következő 

fellépő a 6.b osztály volt a sokat sejtető „B-faktor” nevű formációval. A diákok a televízióból 

már jól ismert tehetségkutató műsorok világát varázsolták elénk. Megjelenítették Keresztes 

Ildikót, Nagy Ferót, Geszti Pétert, Malek Miklóst és az X-faktor fő fellépőit is vicces, ötletes 

formában. A harmadik fellépő az 5.b osztály volt „The bad boys and the bad girls” nevű 

műsorszámmal. A gyerekek kosárlabdázókat és a nekik szurkoló pom-pom lányokat 

varázsolták a parkettre. Külön kiemelném egyforma fellépő ruhájukat, mely tükrözi azt a 

rengeteg munkát és időt, amit erre a mesés műsorszámra szántak. A diákok áldozatos munkája 

nem maradhatott jutalom nélkül. A fellépőknek az iskola személyre szóló kis csomaggal 

kedveskedett. 

A fellépők után megkezdődött a buli. A táncban megszomjazók, megéhezők számára a szülői 

munkaközösség által biztosított büfé ételei, italai nyújtottak felfrissülést. Szerencséjét 

mindenki próbára tehette a tombola és a zsákbamacska árusító standoknál, ahol számos 

ajándék, köztük labdák, pénztárcák, mobiltartók, bögrék és még sok-sok ajándék talált 

gazdára a délután folyamán. 

A farsang végén öröm volt nézni a boldog gyerekeket, táncban kipirult arcokat. Remélem 

minden jelenlévő diák és felnőtt hasonlóan jól érezte magát. /Lehoczky Judit/  

2010. december 1.  

 

Környezetvédelmi nap  
2010. december 1-jén környezetvédelmi napon vehettünk részt az önkormányzat 

szervezésében, amely nagyon izgalmas, és élménydús volt. Környezetvédelem témakörben 

rajzversenyt hirdettek, melynek díjaként kis tujákat lehetett nyerni. Majd a Greenpeace 

képviselője tartott nekünk izgalmas, diákkal illusztrált előadást a munkájukról és a 

környezetvédelem fontosságáról. Az itt hallottakról egy teszten adhattak számot a gyerekek, a 

kiemelkedően jól sikerült tesztek íróit szintén kis tujákkal jutalmazták.  

2010. november 29. - december 21.  

 



ADVENT projekt  
A TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-

0036 számú pályázat keretében 

második alkalommal került sor a 

3 hetet meghaladó projekt 

megvalósítására a tantestület 

döntése alapján. Igyekeztünk a 

tavaly szerzett tapasztalatokat 

hasznosítani, s így készülni a 

legmeghittebb ünnepünkre. A 

négy adventi gyertyához 

hasonlóan 4 feladat 

(„kisprojekt”) köré 

csoportosultak tevékenységeink. 

Időrendben ezek a következők: 

Mikulás, Fekete István Napok, 

karácsonyi vásár és Karácsony 

(utolsó tanítási nap a szünet előtt). A teljesség igénye nélkül vegyük sorba a „kisprojekt”-eket, 

bemutatva azok célját, feladatait és programjait. Az ADVENT projekt célja az adventtel 

kapcsolatos ismeretek összegyűjtése; a népszokások, hagyományok ápolása. Az ünnepkörhöz 

tartozó irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások megismerése az életkornak megfelelően. 

Az ünnepkör megjelenése Fekete István műveiben illetve az angolszász népek életében. 

Alkotómódon való készülődés az ünnepre. A megvalósítás során a szociális és életviteli 

kompetenciák, a digitális kompetencia, a kezdeményezőképesség és az esztétikai 

kifejezőképesség fejlesztése kerül a középpontba. A projekt meghirdetésére, indítására 2010. 

november 26-án a „Humán-nap”-on került sor. Jelképesen ekkor gyújtottuk meg – az 

interaktív táblán megjelenő adventi koszorún – az első gyertyát. A projekt 2010. november 

29-december 21-ig tartott. A Mikulás projektben kiemelkedő szerep jutott a két 5. osztálynak, 

hiszen ők adták elő az ünnepi műsort. Az előkészületek során nemcsak a szerepüket tanulták 

meg, hanem jelmezeket és díszletet is terveztek, készítettek tanári (Pálné Gelniczky Mária és 

Matz Róbert), illetve szülői segítséggel. Természetesen a többi évfolyam is felelevenítette 

Miklós püspökkel kapcsolatos ismereteit és az ajándékozás sem maradt el. Az alsó 

tagozatosok együtt énekeltek a szereplőkkel, s nagyon fegyelmezetten, érdeklődve nézték, 

hallgatták a műsort. A Fekete István Napok rendezvényei december 13-17-e között voltak. A 

hagyományoknak megfelelően kézműves foglalkozásokon, rajzversenyen és sportprogramon 

(ügyességi verseny, teremfoci) is részt vehettek a tanulók. Az alsósoknál vers- és prózamondó 

verseny is volt, a felsősöknél pedig Fekete István vetélkedő. Nem maradt el a sakkverseny 

sem, amin az 5-8. osztályos diákok mérhették össze felkészültségüket. A győzteseknek járó 

oklevelet december 21-én adta át Sasvári Istvánné igazgatónő a karácsonyi műsor után, amit a 

két 6. osztály adott (felkészítő tanáraik Vikár Andrea és Dávidházi Tamás). 17-én ismét 

megrendezésre került a karácsonyi vásár, ami a gyerekek körében nagyon népszerű lett. Az 

idén nem csak a maguk készítette ajándéktárgyakat, de használt játékokat, könyveket is 

kínálhattak. Ebbe a projektbe sok szülőt is sikerült bevonni.  

2010. november 26.  

 



Humán Nap  
Kölcsey Ferenc születésének 

220. és Erkel Ferenc 

születésének 200. évfordulójára 

emlékeztünk november 26-án. 

Ebből az alkalomból a Humán 

Munkaközösség szervezésében 

egy különleges tanítási napra 

került sor. Elsőként egy 

történelem órán vettünk részt, 

amelyben Magdó Levente tanár 

úr, a tanulók segítségével 

kalauzolt el bennünket a 

reformkorba. A korszakot, és az 

akkori viseletet tükröző ruhákat 

csodálhatunk meg általuk. 

Devecz Gyuláné, Zsuzsa néni és 

lelkes diákjai, a gyermek Kölcseyt idézték elénk. Általuk bepillantást nyerhettünk a költő 

ifjúkorába, pályakezdésének nehézségeibe, politikai szerepvállalásába, vidéki magányába. 

Harmadikként énekórát láthattunk Bokros Jánosné, Jutka néni vezetésével. Képekkel 

elevenítették meg Erkel Ferenc életét, és a zeneszerző ismert műveiből hallgattunk 

részleteket. Majd az énekkar énekelt nekünk zongorakísérettel dalokat. A rendhagyó tanórák 

végén az osztályok egy tesztet tölthettek ki, az aznap szerzett tudásukat ellenőrizhették le 

ezzel. A nap fényét és hangulatát emelte az igényesen megtervezett és szépen kivitelezett 

díszlet, amit Kosteczki Zsuzsa és Lehoczky Judit tanárnők készítettek néhány segítőkész 

diákjukkal. Minden résztvevőnek és közreműködőnek köszönjük a munkáját ennek a 

nagyszerű napnak a megvalósításában. A Humán Nap keretében került megrendezésre 

iskolánkban a Kazinczy szépkiejtési-verseny döntője, ahol azokat a tanulókat hallgathattuk 

meg, akik a házi versenyen már helytálltak. Elsőként egy szabadon választott műrészletet 

olvastak fel, kedvenc írójuktól, majd az úgynevezett idegen szöveget kellet szépen 

hangsúlyozva visszaadniuk. A verseny I. helyezettje Halmai Zsuzsanna 6.b osztályos, II. 

helyezett Aschenbrenner Laura szintén 6.b osztályos, III. helyezést Major Vivien 7.a 

osztályos tanuló ért el. Dicséret illeti meg a többi megjelent tanulót is, ők oklevelet kaptak a 

részvételükért. Köszönjük, hogy a hagyományt megtartva ügyesen felkészültek a versenyre.  

2010. november 11.  

 

Márton Nap  
A Márton nap sem telhetett el a 

már hagyománnyá vált 

lampionos felvonulás nélkül. A 

diákok már egy héttel korábban 

készültek a nagy napra lámpások 

készítésével, vagy éppen régebbi 

lámpásaik felújításával, 

szépítésével. Az este leszálltával 

rendkívüli látványnak lehettünk 

tanúi, amikor több száz lámpás 

fénye hömpölygött végig 

Monorierdő főbb utcáin. Az 



óvodások csatlakozása után a templomkertben csodálhattuk meg a lelkes diákok ünnepi 

műsorát. Az estét a már jól megszokott vacsora zárta, ahol mindenki vidáman falatozott a 

felszolgált zsíros kenyérből, és még az átfázott gyermekeket is hamar felmelegítette a finom 

forró tea.  

2010. október 23.  

 

Október 23-i ünnepség  
Az 1956. október 23-i eseményekre a dráma szakkörös tanulók emlékeztek meg ünnepi 

műsorukban. Az iskolai előadáson kívül ezt az önkormányzat megemlékezésén is bemutatták, 

melyet a monori televízió meg is örökített. A szereplő gyermekek igazán ügyesek voltak, 

összehangoltan és fegyelmezetten álltak ki a közönség elé, méltó módon adóztak az 56-os 

hősök emlékének. Leküzdötték lámpalázukat, és bátran mutatták be, amit megtanultak. 

Ezúton is köszönjük szorgalmas felkészülésüket!  

2010. október 19-20.  

 

Papírgyűjtés 1.  
Október 19-20-án zajlott le őszi papírgyűjtésünk, ahol a lelkes diákoknak és segítőkész 

szüleiknek köszönhetően rekord mennyiségű papírhulladék gyűlt össze, 214 000 kg. Külön 

köszönet jár azon tanárok, szülők és diákok áldozatos munkájáért, akik a zord, esős idő 

ellenére is segítették e szép eredmény elérését.  

2010. október 14.  

 

Sportdélután 1.  
Iskolánk életét minden évben számos program és rendezvény teszi színessé; az idei tanévben 

sem lesz ez másként. Október 14-én került megrendezésre idei első sportnapunk. Külön 

élmény volt végigizgulni az alsó tagozatosok sorversenyét, ahol számos vidám feladatnak, és 

nagyon jó hangulatú ügyességi játéknak lehettünk tanúi. A felső tagozatosok délután futball és 

ping-pong sportágakban mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A következő helyezések 

születtek: az 5-6. évfolyamban: I. helyezett: Hadik-Barkóczy Szimonetta, II. helyezett: 

Turcsik Petra, III. helyezett: Fehér Alexandra. A 7. és 8. évfolyamban I. helyezést: Sebán 

Zsófia, II. helyezést: Jangyik Viktória, III. helyezést: Major Vivien nyerte el.  

2010. október 4-8.  

 

ÁLLATI 7  
A Fekete István Általános Iskola 

a 2010/2011 tanévben is 

folytatja a TÁMOP-3.1.4-09/1-

2009-0036 számú pályázatban 

vállalt feladatok megvalósítását. 

A tantestület a tanévnyitó 

értekezleten döntött arról, hogy 

idén az „ÁLLATI 7” néven 

valósítja meg a témahetet mind a 

16 osztály részvételével. Már az 

első napon láthatták és 

olvashatták a tanulók és szüleik 

is a felhívást, hiszen az ÁLLATI 



7-re október 4-8 között került sor. Fekete István állatnevei ösztönözték a gyerekeket a 

választásra, kötelező és önállóan vállalt feladatok vállalására. Az osztálytanítók, az 

osztályfőnökök és a szaktanárok is az osztályok által választott állatok jellemzőinek 

megismertetésére törekedtek. Ezt a munkát segítették a szülők is. A témahét szervesen 

kapcsolódott az Állatok Világnapjához (okt.4.). Előtte - október 1-én – Dr. Szakács Árpád 

állatorvos tartott prezentációval egybekötött előadást a felső tagozatos tanulóknak a felelős 

állattartásról. A diákok kérdéseket is feltehettek, amire azonnal választ is kaptak. Okt. 8-án az 

állatorvos mellett Szabó Tünde a Magyar Madártani Egyesület (MME)állatvédője is részt vett 

az alsó tagozatosoknak tartott előadáson. A MME-től sok segítséget, ötletet kaptunk az 

előkészületek során is. Szórólapokat is rendelkezésünkre bocsájtottak. A tanítási órákon kívül 

sok szabadidős tevékenység is szolgálta az ismeretszerzést, a választott állat tulajdonságainak, 

viselkedésének tanulmányozását. A két 7. osztály a Fővárosi Állatkertbe látogatott, az 5. b-

sek Pilisen a Gerje-partján békákat fogtak, figyeltek meg. A 8. a osztályosok – 

kerékpártúrával egybekötve – a monori Junior Lovardában életközelben ismerkedtek a 

lovakkal, a 8. b-sek pedig az ÖKO-tanyán a szürkemarhákon kívül más állatokkal is. Az 1.a 

és az 5.a közös játékkal, mondókákkal és énekléssel színesítette a hét programját, az 5. s-sok 

„libás süteményeit” az anyukák készítették. Márton Nap környékén ők a Mezőgazdasági 

Múzeumba is ellátogatnak. A 4. b osztály a Burján tanyán tett látogatást, állatsimogatással 

egybekötve. A gyerekek nagyon élvezték a lovas kocsikázást is. Az osztályok választott 

állatai: 1.a – gólya, 1.b – kakas, 2.a – fecske, 2.b – macska, 3.a – róka, 3.b – medve, 4.a – őz, 

4.b – nyúl, 5.a – liba, 5.b – béka, 6.a – kutya, 6.b – bagoly, 7.a – kerecsensólyom, 7.b – 

farkas, 8.a – ló, 8.b – tehén. Valamennyi osztály látványos, színes tablót készített a választott 

állatról, illetve a témahéten történtekről. Az angol órákon angol nyelvű plakátok, faliképek 

készültek, amiket a folyosón helyeztünk el, hasonlóan az osztálytablókhoz.  


