HÍREK
2013. augusztus 05-10. Fonyódliget
Erzsébet tábor
„Jót kívánni nem is olyan
könnyűGondold át, hogy mi legyen a
cél!
Mit szeretnél erre a nyárra?
Hátha segíthetnénk…”
Ezekkel a dallamos sorokkal
kezdődik az Erzsébet tábor
hivatalos dala, melynél találóbb
sorokat én sem keríthettem volna
útinaplóm elejére. Az egész még
egy sötét, hideg téli napon
kezdődött, amikor Deni néni
felvetette, hogy pályázni kellene nekünk is az Erzsébet táboron való részvételre. A tervezgetés
közben akadtak lemorzsolódó tanulók, akik év végi eredményük, vagy egyéb terveik miatt
nem tudtak velünk jönni erre a nagyszerű útra. A következő sorokat olvasva szerintem bánni
fogják, hogy lemaradtak.
Hétfő: Akik velünk tartottak, augusztus egy forró hajnalán, a monorierdői vasútállomáson
kócos hajjal és táskás szemekkel várták az indulást. Út közben még játékra is jutott idő a Déli
pályaudvar melletti játszótéren, ahol mindenki kiugrálhatta magát a négy órás vonatozás előtt.
Dél körül pillantottuk meg először a Balaton türkiz vizét, de a nagy csobbanás előtt egy
kiadós ebéd várt minket, valamint szálláshelyünk elfoglalása. Kedves vendéglátóink minden
gyermeknek egy kis hátizsákkal kedveskedtek, melyben karkötő, baseball-sapka és egy kis
füzetecske lapult. A kötelezettségek után alig vártuk, hogy végre csobbanhassunk! A
pancsolást követően sietnünk kellett, hogy időben odaérjünk az ünnepélyes zászlófelvonásra,
ahol a szervezők Badacsonyi Lórántot találták a legalkalmasabbnak ezen kiemelkedő feladat
elvégzésére! A nap végén a táborral ismerkedtünk, ami kiderült, hogy óriási! Strandja 1,5 Km
hosszú! Számtalan foci, röplabda és kosárpálya van benne.
Kedd: Az este nyüzsgése után reggeli tornával indult a nyaralásunk első napja. A szobák
rendben tartása érdekében szobatisztasági versenyt tartottunk minden nap, hogy elkerüljük a
nagyobb rendetlenséget. A bőséges reggeli után kisvonattal mentünk át Fonyódra, ahol
bebarangoltuk a település központját. A délutánt fürdőzéssel ütöttük el, majd este taktikai
megbeszélést tartottunk a nap későbbi programjaival kapcsolatban,
Szerda: Egyre nehezebben nyílik a szem, amikor Deni néni ébresztget. Meg kell mondanom
nem csak a gyerekeké. J Reggel a Balcsiban tornáztunk. Már korán reggel nagyon jó volt a

víz, felüdülés volt a tegnapi futás után. Gyors öltözés, reggeli, takarítás után kettéválik a
csapat. Egyik fele strandol, néhányan pedig a ping-pong versenyen teszik próbára tudásukat.
Folyamatosan jönnek a jó hírek: Dobos Marci meccset nyert, Vilcsek Virág és Badacsonyi
Lóri is ügyes volt, Jámbor Gergő elődöntős. A végeredmény: Gergő harmadik lett! Ebéd után
vízikalandpark! A legnagyobb élmények egyike a héten. A Balatonban felállított vízi
játékokon és trambulinon fél órát játszhattunk. Nagy élmény volt. Ezek után szárazföldi
kalandpark és népi játékok vártak minket. Mivel lehetett ezt még fokozni? Foci versennyel,
vacsorával, Discoval és éjszakai vetélkedővel! Hosszúra nyúlt a nap, mert az egyik csapatunk
a nagy sötétnek és az egyet nem értő lányoknak köszönhetően eltévedt, de Judit néni
segítségével mindenki célba ért éjfélre.
Csütörtök: Az éjszakai vetélkedő után még nehezebb a reggel, de vár a szobatakarítás és a
sport versenyek is! Rengeteg versenyszámban lehetett indulni. 100m, 400m, 4x100-es váltó,
távolugrás, kislabdadobás, célbarúgás. Versenyzőink nagyon ügyesek voltak, de külön
kiemelném a 12 év alatti fiú váltócsapatot, akik első helyezést értek el! Név szerint: Gulyás
Ödön, Tóth András, Dzupin Dávid, Jámbor Gergő. A 12 év feletti váltó pedig bronzérmes lett:
Sztatyinszki Márk, Zatykó Tamás, Dobos Martin, Vörösmarty Tivadar. Tivadar és Dávid
továbbá célbarúgásban is dobogós eredményt értek el. Gratulálunk nekik! A verseny után jól
esett egy kis szieszta, majd a csobbanás a langyos Balatonban. Este táncházon vehettek részt a
táncos lábúak, majd lassan mindenki nyugovóra tért.
Péntek: Az utolsó teljes nap. Reggeli torna, takarítás. De maradt egy fontos feladatunk!
Nyomot kell hagynunk! A szervezők nagyon kedvesen rendelkezésünkre bocsátottak minden
szükséges eszközt. Három óra alatt készült el a Szent Erzsébetet, valamint Monorierdőt és
Fonyódligetet ábrázoló plakát, amire joggal lehetünk büszkék. Akkor még nem tudtuk, de
ezen a napon délután volt az utolsó lehetőségünk a strandolásra. Este, az ünnepélyes zárás és
eredményhirdetés előtt feltámadt a szél, ami szombat reggelre meghozta az esőt is.
Szombat: Pakolás, reggeli és az elmaradt strandolás helyett játék a klubteremben. A hat nap
álmatlanság meghozta a kellő hatást. Mire felszálltunk a vonatra szinte az egész csapat kidőlt.
Este hét: otthon, édes otthon. Aggódó szülők vártak mindenkit. Jó volt újra találkozni velük.
Nekem pedig jó volt, hogy újra gyermeki szemmel láthattam a Balatont. Két héttel korábban
még nagyon aggódtam. Mi lesz a vízben? Nem fog elkeveredni senki? Egy ilyen nagy
program a tanároktól is hatalmas figyelmet és felkészülést kíván. Köszönöm szépen Deni
néninek, hogy megszervezte ezt a nagyszerű tábort. Valamint Gábor bácsinak, hogy annyit
segített. Remélem jövőre újra kívánhatunk!
/Lehoczky Judit DÖK-vezető tanár/

2013. június 15.
Ballagás
„Hálás vagyok érte, hogy
hagytak gyereknek lenni.”
/Fekete István/
Minden nap megállok egy
pillanatra ennél a feliratnál, ami
iskolánk alsó – és felső tagozatát

átívelő folyosón található. Önkéntelenül visszagondolok diákéveimre, a sok játékra és
feladatra, amit akkor átéltem. 2013. június 15-én iskolánk 27 tanulója búcsúzott a régi sárga
épülettől. A 7. évfolyam által gyönyörűen feldíszített folyosókon bandukolva, lepergett
előttük az elmúlt nyolc év minden emléke és élménye egyaránt. Az iskolaudvaron diáktársaik
és hozzátartozóik várták őket a forró napsütésben. Virágokkal halmozták el a búcsúzókat,
akik szemében meghatódás és őszinte hála tükröződött. A magyar szakos kollégák (Devecz
Gyuláné és Lakatos Bernadett Ágnes) által rendezett műsoron több ballagó diákok (Diós
Denisz, Hadik- Barkóczy Szimonetta, Kalucza Szabina, Koleff Klaudia, Szomjú Dominika,
Vajkai Tibor) és az őket búcsúztató évfolyam (Antalicz Klaudia, Murárik Vanda, Polgár Ivett,
Puskás Petra, Vaszi Vivien,) is szavalt, énekelt, búcsúzott. Az iskola díszes zászlaja, az
ünnepélyes átadás során ismét két osztály szalagával gazdagodott.
Az ünnepség végén a kiemelkedő tanulmányi eredményért és közösségi tevékenységért
kitüntetésben részesülő tanulók vehették át könyvjutalmaikat.
Egy korszak véget ért, és bár bizonyára mindig várjuk a tanév végét, később visszasírjuk az itt
eltöltött éveket. Ha a most ballagó nyolcadikosok visszapillantottak az iskola kapujára, egész
életükre szóló idézetet olvashattak, Pálné Gelniczky Mária tanárnőtől megszokott
gyöngybetűkkel díszítve:
„Egyikünk élete sem könnyű…Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és
azt a valamit –kerül amibe kerül– meg tudjuk valósítani.” /Marie Curie/
/Lakatos Bernadett Ágnes – magyar nyelv és irodalom szakos tanár/

2013. június 6. Budapest
Jutalomkirándulás
Fekete István regényeiből árad a
természet szeretete és tisztelete.
Ezt az élményt szerettem volna
diákjainknak is megmutatni
idén, amikor tavasszal elkezdtem
tervezni a jutalomkirándulás
programjait. Ekkor még nem is
gondoltam, hogy pont a derék
Földanya lesz az, aki ezt a
programot újratervezésre
készteti. Sajnos azonban a sok
eső és a Duna feltartózhatatlan
áradása miatt sem a vácrátóti
botanikus kertet, sem pedig a
veresegyházi medvefarmot nem tudtuk meglátogatni, mivel ezeket a területeket is fenyegette
az áradás. Helyette igyekeztem olyan programot találni, ami azt első osztályos tanulókat és a
nyolcadik osztályosokat is egyformán érdekli. Meg kell mondanom nem volt egyszerű feladat.

A végső választásom Budapest szívére, a Hősök terére és a Vajdahunyad várára esett. Majd,
hogy a kicsik mozgásigényének is eleget tegyünk utunkat egy nagy játszóházi ugrabugrálással
zártuk. Úgy láttam, hogy kicsik és nagyok egyaránt élvezték a sétát a belvárosban és a
városligeti tó partján. Gondosan megnéztünk minden műemléket és természetesen
megmásztuk Anonimus szobrát is, bár hozzá kell tennem ezt elég morcosan fogadta.
A játszóházban még a legfélénkebb tanulók is megmutatták igazi gyermeki énjüket a kísérő
pedagógusokról nem is beszélve. A program sikerességéről a buszon szunyókáló fáradt
arcocskák tanúskodtak. Remélem mindenki jól érezte magát és jövőre be tudjuk pótolni az
elmaradt programokat is.

A jutalomkirándulók névsora:
1.a: Debreczeni Anna, Juhász Sára, Szűcs Laura, Szuhi András
1.b: Iszlai Annamária, Farsang Georgina
2.: Jámbor Réka, Vartik Fanni, Fajka Dávid
3.a: Böjte Petra, Körmendi Lili, Pajor Tünde
3.b: Csilló Andrea, Haineala Lehel, Juhász Zsóka
4.a: Halgas Virág, Kele Dóra
4.b: Dzsupin Dávid, Jámbor Gergő, Polgár Bianka, Kincses Tamara
5.a: Balogh Vivien, Szabados Krisztián
5.b: Kontrás Adrienn, Török Tamás, Lendér Szabina
6.a: Dobos Martin
6.b: Demkó Dóra, Főcze Erzsébet, Vilcsek Virág
7.a: Puskás Petra, Vaszi Vivien, Antalicz Klaudia
7.b: Barna Dávid, Dankó Dominik, Horsik Jázmin, Thalmayer Tímea, Tóth Attila, Tóth
Fruzsina
8.a: Szomjú Dominika, Csillag Katalin
8.b: Vajkai Tibor
/Lehoczky Judit DÖK-vezető tanár/

2013. május 26. Budapest
Herman Ottó Verseny
Iskolánk a 2009/2010-es
tanévtől vesz részt a Herman
Ottó természetismereti
versenyen. Ez a verseny
országos szintű és 3 fordulóból
áll.
Idén 368 iskola 4182 tanulója
kapcsolódott be a versenybe. Az
első és a második fordulót az

iskolában szerveztük meg, míg a harmadik fordulót Budapesten. Az első fordulóra március
elején került sor és itt bárki, függetlenül a tanulmányi eredményétől részt vehetett. A második
fordulót április elején rendeztük meg, ahol 23 tanulónk vett részt: három 3. osztályos, 7
negyedikes, 7 ötödikes, 1 hatodikos, 5 hetedikes. Diákjaink kitartóan és szorgalmasan
készültek a versenyre. Közülük hárman jutottak tovább a harmadik fordulóra, az országos
döntőbe. A döntőre 2013.május 26-án került sor a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Eredményeink:
- Dzsupin Dávid 4.b osztályos III. helyezés
- Jámbor Gergő 4.b osztályos VII. helyezés
- Vilcsek Virág Petra 6.b osztályos IX. helyezés
VERSENYZŐINKNEK GRATULÁLUNK!!!
/Felkészítő tanáruk Fényes Bata Anna, földrajzszakos tanárnő./

2013. május 17.
Az egészséges életmód projekt
zárása
Tervezettől - a megvalósításig,
s az újabb ötlet ismertetése
Nagyon nehéz iskolánk
valamennyi eseményéről színes,
változatos és rövid értékelést,
beszámolót írni a honlapra. Nem
is vállalkozom arra, hogy
részletesen leírjam a pénteki nap
eseményeit. Elmélkedésem
tárgya csak a projekt, ami nem
kis téma.
2012. május 15-én született az előzetes tervezet, amiben a 3 téma megjelölése és rövid
kifejtése történt. Időközben megváltoztak az időpontok (az egészséges táplálkozás 2 hete
novemberről februárra került, a környezetvédelmi hét időpontja kétszer is változott),
kiegészültek a vázlatok és tartalommal teltek meg a felvetett ötletek, módosulva, de
megvalósultak a tervek. Jól sikerült a SPORTHÉT, s az egészséges táplálkozásról is sok
minden megtudtatok. Sajnos az osztályok által készített tablókra nem vigyáztatok eléggé.
Elkészült az akadályverseny tervezete is (már márciusban!), amiben szintén történtek
változtatások; finomodtak a feladatok: pl. a vitaminsaláta kivitelezését többszöri megbeszélés
és egyeztetés előzte meg. Remélem, nemcsak a védő nénik lelkesedtek, hanem a versenyző
csapatoknak is tetszett ez a feladat. Itt jegyzem meg, hogy számomra a legnagyobb pozitívum

ebben a 3 hetet meghaladó projektben az egészségügyi dolgozókkal való együtt működés volt.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét! Hiányérzetem is van: a szülők, nagyszülők
segítségére is számítanánk ennél jobban. Talán nem tudjuk jól elmondani, hogy miben, mikor
és hogyan. Na, de majd jövőre!
Az előzőekben utaltam már a környezetvédelmi hétre, ami – a tervezettnél – kisebb
jelentőséggel bírt, s az akadályversenyen is látszott az előző napi kirándulás fáradtsága. Szép
eredmények és aránylag magas pontszámok születtek, amiket a versenyeredményeknél lehet
megtekinteni. A feladatok nagy része az egészséges táplálkozással kapcsolatos volt, de a
környezetvédelem sem hiányzott belőle. A szelektív hulladékgyűjtést szerettünk volna a
középpontba állítani, ezért volt a hulladékos totó, s kellett lerajzolni és kiszínezni a gyűjtő
konténereket. A környezetkímélő és klórtartalmú tisztítószerek csoportosítása is aránylag jól
ment a csapatoknak. Jó lenne, ha nemcsak elméletben tudnátok ezeket a dolgokat, hanem a
gyakorlatban is a tanultak szerint élnétek, vásárolnátok, étkeznétek – ezt szeretnénk elérni!
A fejemben már itt motoszkál az ötlet: 2014-ben lesz 10 éve, hogy az Európai Unió tagja lett
Magyarország. Ehhez kapcsolódhatna a projekt – maradna a sport, az egészséges táplálkozás,
hozzátéve a farsangot. Minden osztály húzna egy országot, s akkor annak a nemzetnek a
sportolójaként versenyezne, ismerné meg a jellemző ételeit, táncát, népviseletét, stb… - s
mutatná be a többieknek a megszerzett ismereteit, tudását tabló, kiselőadás, farsangi játék,
termékbemutató, kóstoló, stb… formájában. Jó ötlet vagy sem – döntsétek el Ti, gyerekek!
Szavazzatok erről! Minden osztály – főleg a nagyobbak – beszélje meg ezt! A tanév végéig
várjuk az ötleteket, a finomításokat, hogy annak megfelelően tervezhessük a 2013/2014-es
tanév 3 hetet meghaladó projektjét!
/Pálné Gelniczky Mária tanár, projektfelelős/

2013. április 13. BERKESD (Baranya megye)
KELE NAPJA
Emlékszem, nagyon korán
kellett kelni, mert 4.45-kor már
indult is velünk a busz
Gyömrőre, majd Soroksárra és
onnan a berkesdi Fekete István
Általános Iskolába. Vaszi Vivien
7.a osztályos tanuló izgult a
legkevésbé – velem együtt -,
hiszen mi már abban a tudatban
ültünk be a buszba, hogy Vivi a
novellaíró pályázaton helyezést
ért el. Addig azonban még sok
minden történik kis
csapatunkkal, míg megtudjuk,
hogy milyen helyezést.

Hosszú buszozás után 9 óra tájban érkezett meg a három iskola a szépen rendben tartott, kb.
210 tanulónak helyt adó iskolához. Némi irigységgel néztük a jól felszerelt, tetőtér beépítéses
intézményt. A 12 fős tantestület és a vendéglátó szülők és diákok nagyon kitettek magukért.
Minden versenyző jelvényt kapott, ezen kívül egy üveg medvehagyma krémet már a
megérkezésünkkor. A reggeli tea mellé kalácsot és más süteményeket kínáltak.
10 órakor kezdődött a megnyitó - beszédekkel és ünnepi műsorral, majd a helyszíni
versenyekre került sor. Előtte azonban megnézhettük a beküldött és kiállított rajzokat és
fotókat. Míg Deni nénivel az akadályversenyre várakozott Tóth Andris (5.b), Dobos Martin
(6.a), Thalmayer Timi (7.b) és Gáspár Krisztián (8.a), addig Haller Virág (8.b) már
hozzákezdhetett a rajzoláshoz. Szerencsésen kezdődött minden, mert szénnel rajzolhatott, s
amit Ő gondolt – Cönde vagy Kácsalja, különösebb megkötés nélkül. Judit néni bátorította a
kezdéskor és a szünetben is, akárcsak Vilcsek Virágot (6.b), aki Kontrás Adriennhez (5.b)
hasonlóan a szép olvasási versenyen vett részt. Ketten – Vivi és jómagam – a pécsváradi
várat tekintettük meg, ahol részletes és közérthető tájékoztatást kaptunk a többi helyezett
tanulóval és kísérőikkel együtt. Ki ne felejtsem a két legfiatalabb versenyzőnket Murárik
Cintiát (3.b) és Dzsupin Dávidot (4.b)! Éva néni izgult és mondta Velük együtt a „Három
nyulak” című Zelk Zoltán verset. Nem is akárhogyan, mert Dávid 3. helyezést ért el, amit
Blaskó Kati néninek is köszönhet, aki felkészítette a versenyre.
Ennél jobb eredményt a mi iskolánkból csak Vivi ért el. „Egy kisgólya viszontagságai” című
novellája 2. helyet szerzett írójának. Biztos szerénysége tartotta vissza attól, hogy ezt a cikket
megírja. Nagyon szép eredmény ez mindkét tanulónak és az iskolának is! Az igazgatói
dicséret minden résztvevőnek járt, s a sok szép emlék is! Ez olyan volt mindenkinek, mint egy
jutalomkirándulás: szép tájakat láttunk, jól szórakoztunk és alaposan elfáradtunk. Este 8 óra
után érkezett meg velünk a busz az Autós csárda elé. Aznap este senkit nem kellett ringatni –
az biztos, kérdezzétek csak meg a résztvevőket, meséljenek Ők is erről a szép napról Nektek!
Valamennyien bízunk abban, hogy jövőre Kőbányán még többen vehettek részt a KELE
Napja országos találkozón és versenyeken. Ezt a rendezvényt a Fekete István nevét viselő
iskolák 2002 óta szervezik meg minden évben.
/Pálné Gelniczky Mária tanár, az Országos Fekete István Irodalmi Társaság kapcsolattartója/

2013. április 10-11.
Papírgyűjtés, avagy sok kicsi
sokra megy/menne?
Idén is nagy köszönettel
tartozom azoknak a diákoknak
és szüleiknek, akik részt vettek
az iskolai papírgyűjtésen.
Külön köszönöm, azoknak a
segítőkész diákoknak a
munkáját, akik illedelmesen,
szorgalmasan dolgoztak mind a

két nap folyamán.
Név szerint: Dombi Mercédesz 5.b, Puskás Petra 7.a, Gáspár Krisztián 8.a, Bódi Ernő 6.b,
Dankó Dominik 7.b, Barna Dávid 7.b, Lengyel János 7.b, Magócsi Márk 8.a, és Párizs
Csongor 8.b osztályos tanulóknak.
Reméljük, hogy őszi és tavaszi akcióink során elég bevételre tettünk szert, hogy jó tanulóinkat
és szorgalmas osztályainkat kellő képen jutalmazhassuk.
A jövőre nézve azonban egy kéréssel fordulnék minden kedves tanulónkhoz és szüleikhez.
Kérem, ha tehetik, otthon már most tegyenek félre egy kartondobozt, melybe a feleslegessé
vált újságokat és papírokat alkalom adtán be tudják tenni. Így mire elérkezik majd az őszi
papírgyűjtés ideje nem lesz más dolguk, mint az időközben megtelt dobozt elhozni
iskolánkba. Ezzel Önök és a gyerekek is rengeteg időt spórolhatnak meg, mert nem megy el a
délután a gyűjtögetéssel, és marad idő felkészülni a másnapi órákra és dolgozatokra is. Nem
utolsó sorban pedig ezzel a kis gesztussal a gyerekekért is rengeteget tesznek, mivel ezt a
papírt nekik gyűjtjük. Remélem, tanácsomat sokan megfogadják majd és a következő év
kezdetén a gyakorlatban is megtapasztalhatjuk, hogy a sok kicsi tényleg sokra megy!
/Lehoczky Judit DÖK-vezető tanár/

2013. április 4. Üllő
Ifjúsági Katasztrófavédelmi
Verseny
Az április 4-i versenyre két (
négy fős ) csapat készült a
Fekete István Általános Iskola és
a Monorierdei Ifjúsági Ju jitsu
Kör képviseletében. A felkészítő
tanár Deni néni volt. Segítők:
Magócsi Károly és a védőnők. A
csapatok minden kedden és
csütörtökön három órától fél ötig
gyakoroltak a versenyre.
A verseny Üllőn került
megrendezésre .A legtöbben
elmélettel kezdték a versenyt. A
helyszínen 11 állomás és ugyanennyi csapat volt. Mindegyik csapat más-más állomáson
folytatta a versenyzést. Az elsősegélytől a tűzoltósági feladatokig mindenben összemérhettük
a tudásunkat a többi csapattal. A verseny végén ebéddel vártak minket. Az iskola csapata 10.
,a ju jitsus csapat pedig 5. helyezést ért el. Mindenki ajándékcsomagot kapott. A verseny
végeztével vonattal indultunk haza az üllői Sportcsarnokból.
Az iskolai csapat tagjai:
- Vilcsek Virág ( 6/b)
- Gáspár Bettina (6/b)

- Molnár Dániel (7/b)
- Rostás Szabolcs (6/a)
Ju jitsu csapat tagjai:
- Dankó Dominik (7/b)
- Dobos Martin (6/a)
- Magócsi Márk (8/a)
- Thalmayer Tímea (7/b)
/A versenyről tudósított: Thalmayer Tímea 7.b és Vilcsek Virág 6.b/

2013. március 14-15.
Március 15-i ünnepség
Az idei tanévben a március 15-i
műsor összeállítását vállalta a
két 7.-es osztályfőnök. 5.-ben a
Mikulás ünnepséget, 6.-ban a
karácsonyi műsort adtuk mi.
A két osztályból 9-en
jelentkeztek szövegmondásra. A
7. a-ból hárman, ők kitartóak
voltak mindvégig.
A műsor összeállításánál arra
törekedtem, hogy sok zenével és
mozgással tegyem látványossá.
A műsor gerincét a Kormorán
együttes 1848-as dalai adták. A
Híd szövegét Bessenyei Ferenc színművész megindító hangon mondta. Ezzel kezdődött a
műsor, ahol a híd jelkép, az emberek összetartozását, valamint a történelmi helyzetek
összekapcsolódását szimbolizálta. A záró jelenet is a híd lett. A hidat egy tornapaddal
szimbolizáltuk, amin a szereplők át is mennek, a műsor végén pedig a másik oldalról is
végigjárják. Eszközeink zászlók és esernyők voltak az eredeti történéseket idézve. A 12 pont
az aradi 12 vértanúhoz kötődve szintén a Kormorán megzenésítésében hangzott el.
A szereposztást meghallgatás előzte meg és igyekeztem mindenkinek a hangjának megfelelő
szöveget adni. A fő szerepet, Petőfiét Barna Dávid kapta, aki szépen és érthetően mond
szöveget, nem fél mozogni sem szereplés közben. Egy hónappal az előadás előtt, a délutáni
próbák az érthető szövegmondással és a maximális hangerő gyakorlásával kezdődtek. Csak
akkor kezdtünk jeleneteket próbálni, amikor mindenki jól mondta a szövegét. A jelenetek
beállításában a szereplők is sokat segítettek. Sok energiát fektettünk be a hetenkénti 3 próba
során, de mindenki jól érezte magát, főképpen amikor már lehetett érezni, hogy összeállt a
műsor. Nagyon szép háttérdekorációt készített sok munkával számunkra Lehoczky Judit
tanárnő, a hangosítást Lénárt Gábor tanító végezte, mindkettőjüknek köszönjük.
A műsort március 14-én kétszer adtuk elő 4. órában az alsó és 5. órában a felső tagozatnak.
Nagy öröm számunkra, hogy mindenki fegyelmezetten követte az eseményeket.
A községi ünnepen is mi szerepeltünk. Nem gondoltunk rá előre, hogy nem az előadás miatt
fogunk izgulni, hanem a lehullott hó jelentette akadályok miatt. Az utak nehezen járhatók

voltak. A szereplők közül ketten is hiányoztak még, amikor Páczi doktor úr elkezdte ünnepi
beszédét. A kezdésre végül mindenki megérkezett. Az ünnepség után a koszorúzás is a
tornateremben volt a kinti zord időjárás és a balesetveszélyesen csúszós járdák miatt. Minden
jól zajlott.
A műsorok után sok gratulációt kaptak a szereplők is: Barna Dávid, Dankó Dominik, Gáspár
Dániel, Horsik Jázmin, Jáger Krisztina, Jancsovics Vanessza, Kasper Botond, Kolompár
Márk, Konczi Vivien, Kovács Patrícia, Molnár Tamás, Orosz Attila, Puskás Petra, Thalmayer
Tímea, Tóth Attila, Tóth Fruzsina, Vaszi Vivien.
A szereplőkre én is büszke vagyok és a gratuláció mellé egy-egy igazgatói dicséretet is
kaptak. A községi ünnep videója megtekinthető az interneten:(a linkre való kattintás után a
tartalom megnyitása új ablakban parancsra kell menni!)
http://www.youtube.com/watch?v=t5mWzapb_Y0
Matz Róbert a 7.b osztályfőnöke, rendező

2013. február 22.
Farsang
Nagyon jók voltak az osztályok
bemutatói, mindegyik nagyon
tetszett.
Az alsósok nagyon aranyosak
voltak, míg a felsősök ügyesen
szerepeltek.
Az egyéni felvonuláson idén is
rendkívül ötletes jelmezek
vonultak fel: földgömb,
hóember, hastáncos és megannyi
érdekes figura lépett színpadra.
Volt tombola, aki nyert örült, aki
nem az szomorkodott egy picit,
de a farsang remek hangulata
kárpótolta. A büfé kínálata is remek volt: finom sütemények és innivalókat: narancslé, kóla,
muffin, krémes sütik és szendvicsek várták a gyerekeket.
A végén diszkó volt, ahol még a lápmákat is lekapcsolták. Mindenki bulizott jól érezte magát.
Igazi pörgős zenéket játszottak. Sajnos csak 6-ig tartott a diszkó, pedig szívesen maradtunk
volna még tovább is.
Hazafelé menet visszaemlékeztünk a jó pillanatokra, és elmeséltük a szüleinknek és azoknak,
akik nem tudtak eljönni.
Iskolánk minden évben rendez farsangot, mindegyik tetszett, de szerintünk ez volt a legjobb
mind közül.
A Fekete István Általános Iskola honlapjára Matz Róbert (Robi bácsi) már feltöltötte a
farsangi képeket, úgyhogy keressétek bátran, az álarcok mögött megbújó diáktársaitokat!
/Almási Viktória és Tóth Kinga 5/b/

A mai világban már a farsang nemcsak a tél elűzéséről szól, hanem a szórakozásról is. Ebbe
beletartozik a jelmezbeöltözés és az osztályos szereplés is.
Ebben az évben is sok szórakoztató jelenet szemtanúi lehettünk: a 6/b osztály szobafestőknek
öltözött, míg a 3/a- sok, az iskolánkban is slágerré vált, Gagman Style zenéjére koerografált
előadással szórakoztatták a közönséget.
A produkciók az osztályfőnökök segítségével készültek:
1/a Teafilterek - Erika néni, Péter bácsi
1/b Nyuszik - Esztike néni, Ibolya néni
2/a Ördögök - Erzsike néni
3/a Dzsungel lakók (majmok) - Ildi néni, Zsuzsa néni
3/b Limbósok - Margó néni Éva néni
4/a Gangman Style - Gábor bácsi Atilla bácsi
4/b Benszülöttek - Kati néni
5/a 007-es ügynökök - Hajni néni
5/b Macskákból a felsősök - Deni néni
6/a Boszorkányok - Anna néni
6/b Szobafestők - Judit néni.
Szerintem nagy szerepet játszanak a segítők, árusok is: Ernő bácsi, Gábor bácsi, Anikó néni,
Eta néni.
A farsang csodálatos élménye az egyéni verseny nagyon sok szép jelmez volt, sőt az
igazgatónk, Terézke néni is jelmezben lépett a zsűri asztalához, ahol Elvira nénivel és Anikó
nénivel értékelték az előadásokat.
A legjobb élmény számomra mégiscsak az volt, hogy számos ember eljött az iskolánkba,
hogy és láthassa az előadásokat és az egyéni jelmezeseket is.
/Dombi Mercédesz 5/b/

2013. február 8-22.
Egészséges táplálkozás projekt
az alsó tagozatban
Február 8-án reggel mindenki
kíváncsian várta mi is lesz az
aulában. Védő nénik „új
szerepben” szorgoskodtak:
díszítettek, szendvicseket
készítettek. Minden osztály
előadást hallgatott meg az
egészséges táplálkozással

kapcsolatban, majd megkóstolhattátok a magos kenyerekből készült zöldségekkel jól
megrakott, szépen díszített szendvicseket. Érdekes, most senkit nem zavart, hogy ez túl
modern! A sok jó válasz jutalma volt a rengeteg finom falat. Jó volt nézni Benneteket! És jó
volt hallgatni is, hiszen fegyelmezetten viselkedtetek, szinte mindent tudtatok az egészséges
táplálkozásról.
A következő napokban mindenki rajzolt, festett, technikázott. Készültek a szebbnél szebb
munkák a megadott témával kapcsolatban. Munkáitokat nem csak a tanteremben, hanem a
folyosón is megcsodálhatjátok!
Ezzel egy időben zajlott az erőnléti, fittségi felmérés is. A védő nénik mindenkinek
megmérték a magasságát, súlyát, vérnyomását. A kijelölt gyakorlatokat több-kevesebb
sikerrel teljesítettétek. A sorverseny játékos feladatának örültetek a legjobban, bár az volt a
legnehezebb próbatétel is egyben. Sajnos többen nem tudtátok teljesíteni az utolsó akadályt.
Most már itt a jobb idő, többet lehet a szabadban tartózkodni, több erősítő gyakorlatot tudtok
a jó levegőn végezni.
Környezetismeret órákon ismerkedtetek a táplálkozási piramissal, az egészséges ételekkel.
Megtanultátok, miből kell többet enni, mit nem kellene enni-inni. A legtöbb osztály készített
gyümölcssalátát is.
A záró napon a védő nénik által összeállított tesztet töltöttétek ki. Azt gondoltuk nem lesz
probléma, hiszen mindent tudtatok szóban. Igen ám, de utasítást kellett értelmezni és még írni
is kellett! Születtek jó eredmények is, de egy biztos, ment ez jobban is! Mindenki személy
szerint meg fogja kapni az értékelését.
Köszönet a védő néniknek: Gáborné Faragó Anitának és Keresztes Hajnalkának az önzetlen
munkájáért, és természetesen minden kollégának is köszönjük a segítségét, munkáját.
/Greksa Lászlóné napközis munkaközösségvezető, alsós projektfelelős/

2013. február 8-22.
EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS – projekt és
tanulmányi verseny –
2013. február 11-22-éig tartott
az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
projekt II. része.
A projektindítóra már február
8-án sor került, amikor az alsó
tagozatos osztályokat a két
védőnő (Gáborné Faragó Anita
és Keresztes Hajnalka) finom
szendvicsekkel várta és a
diákokkal az egészséges
táplálkozásról beszélgettek.
A felsősöknek Görbéné Tősér
Ágnes védőnő tartott vetítéssel egybekötött előadást a dohányzás káros hatásairól. A 4. órában
a 7-8. osztályosok, az 5. órában pedig az 5-6. osztályosok vettek részt a - sok tanulságos
adattal is szolgáló - beszélgetésen.

A két hét során a tanítási órák nagy részében is sok szó esett az egészséges táplálkozásról.
Nemcsak elméleti anyagokkal „tömködtük” a tanulók fejét, hanem - az első naphoz hasonlóan
- gyakorlatban is igyekeztünk jó példákkal szolgálni - sok osztály készített gyümölcssalátát
technika órán és/ vagy osztályfőnöki órán, állított össze napi illetve heti étrendet, számolta a
bevitt táplálék kalóriáját (kJ-ját). Az egészséges táplálkozással kapcsolatos feladatok
szerepeltek a matematika órákon, kémiából a szénhidrátok kerültek a kémcsövekbe, vizsgálva
az oldhatóságukat. Csiriz előállítására is sor került, ezen kívül a keményítő kimutatása is
megtörtént – jódtinktúrával. Történelemből a különböző korok étkeiről beszélgettek, s
fűszerekről, amiket távoli országokból szállítottak a hajósok. Természetesen a szólások,
közmondások sem maradhattak ki – a magyar órákon. Sorolhatnánk vég nélkül a rajzos és
egyéb feladatokat, az angol nyelvű plakátokat, amiket a csoportok készítettek. Sok népdal szól
gyümölcsről vagy más ennivalóról, amiket mindenki ismer és szívesen énekel.
Délutánonként került sor az iskolai tanulmányi versenyre a humán, majd a reál
tantárgyakból. Mindegyiknél volt legalább néhány feladat, ami szervesen kapcsolódott a
projekt témájához: pl. vegyjelekből kellett összerakni a gyümölcsök, zöldségek illetve ételek
nevét, vagy testtömeg indexet kellett számolni, stb…
Nem maradt ki a sportolás sem a programok közül – 6 fős csapatok mérték össze
ügyességüket 21-én (csütörtökön). Előtte egy héttel a 12-es terem adott otthon az „alkalmi”
zöldségszobrászoknak, akik lázas igyekezettel készítették remekműveiket - az „elmúlásnak”.
Milyen jó, hogy a modern technikának köszönhetően bárki megnézheti ezeket az alkotásokat
az iskola honlapján a galériában.
14-én a tornaterem is fogadta a lelkes tanulókat, hogy csapatokban versenyezzenek. A
forgószínpadszerű vetélkedőt a védőnők állították össze. Itt volt az iskolaorvos is. A két
védőnő már délelőtt is az iskolában tartózkodott. Sokat dolgoztak, hiszen magasságot,
tömeget, vérnyomást és testzsírt mértek, testtömeg indexet számoltak. Az eddigiekből is
kitűnik, hogy a két hét során példás volt az együttműködés az egészségügyi dolgozók és az
iskola között. Itt jegyzem meg, hogy Anita védő néni a sportdélutánon is segédkezett nekünk.
Ő állította össze a táplálkozási TOTÓ – kat is, amit valamennyi tanuló 22 -én az
osztályfőnöki órán töltött ki. (Minden tanuló csak egy TOTÓ - t kapott, de Neki
korcsoportonként kellett összeállítani.) Lelkesedésére jellemző, hogy vállalta valamennyi
TOTÓ javítását is. KÖSZÖNJÜK!
Egy beszámoló sohasem lehet teljes, csak törekszünk arra, hogy írásban is megörökítsünk
valamit az eseményekből. A felsorolásból nem hiányozhatnak a tablók sem, hiszen évek óta
készülnek ilyen formában is összefoglalók a projektekhez.
A nyolc felsős osztály február 8-án a következő témákat húzta: 5.a – Sportolás; 5.b –
Környezetvédelem-környezettisztelet; 6.a – Egészséges táplálkozás; 6.b – Tisztálkodás;
7.a – Öltözködés; 7.b – Drogprevenció; 8.a – Balesetvédelem-elsősegélynyújtás; 8.b –
Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol).
Az előzetesen megjelölt időpontra (22-e) valamennyi tabló elkészült. Hamarosan a kémia
szertár melletti falon bárki megtekintheti. Szeretném, ha évekig ott maradhatnának az
általatok készített munkák – vigyázzatok rájuk!
A tanulmányi versenyeken 151 tanuló vett részt, valamint 19 csapat – átlagban 5 fővel
számolva – ez 95 diákot jelent pluszban. A két legaktívabb osztály az 5.b és a 7.b volt.
A részvétel mennyiségileg jó, bár többnyire ugyanazok a gyerekek vették a bátorságot, hogy
kitöltsék a feladatlapokat, részt vegyenek a versenyeken. Bízom benne, hogy sokuk szerint
megérte naponta fél vagy maximum két órát erre áldozni a szabadidejükből. Higgyétek el, Ti

valóban hasznosan töltöttétek az időtöket. Ne szomorkodjatok, ha nem lettetek elsők!
A két hét alatt mindenki gyarapodott – nem kilókra gondolok -, igazán akkor volt hasznos ez a
projekt, ha ezután jobban vigyáztok az egészségetekre, megfelelően táplálkoztok, eleget
sportoltok, …
Ne csak elméletben tudjátok, amit Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk írt, hogy „A
természet valamilyen ismeretlen ok folytán a magyar pirospaprikát a legcsodálatosabb
aszkorbinsav-raktárral látta el.” –, hanem fogyasztjátok is a paprikát és más Cvitamintartalmú zöldséget, gyümölcsöt!
/Pálné Gelniczky Mária tanárnő/

2013. január 21-25.
A Fekete István Napok felső
tagozatos rendezvényeiről

13. alkalommal rendezte meg
iskolánk a Fekete István
Napokat.
A hagyományoknak megfelelően
4 napon keresztül emlékeztünk
az iskola névadójára a
különböző versenyeken,
rendezvényeken. Természetesen
a tanítási órák egy részében is az
íróval és munkásságával
foglalkoztak a diákok. Külön
kiemelhetjük a magyart, ahol
Fekete István életrajzán kívül
„Kele” című regényéből olvastak fel részleteket, néhány versével is megismerkedtek. Ebben a
tanévben a „Bagoly”, a „Nádas” és az „Aranymálinkó” című versek láthatók a faliújságon.
Technika órán magaslest készítettek természetes anyagokból. A természetismeret és a
biológia órákon az állatnyomokat tanulmányozták és a magyar kutyafajtákat.
Nézzük sorban a napokat és a délutáni eseményeket!
Január 21. Hétfő – RAJZVERSENY: a 6-os és a 7-es teremben kipirult arcú diákok
rajzoltak, festettek – szó szerint alkottak másfél, két órán keresztül. A téma: Vadászat,
vadvédelem volt. Összesen 38 tanuló szánta erre a délutánját. A legjobb munkákat az
Országos Kele Napjára is elküldjük.
Kedden (22-én) a tornateremben 14 órakor az 5-6. osztályok 6 fős vegyes csapatai nagyon
fegyelmezetten hajtották végre a váltóverseny feladatait. Nemcsak fizikailag mozgatta meg
őket a béka, a nyúl, a pók és kígyó, szöcske vagy medve mozgását utánzó feladatsor, hanem
szellemileg is. A 7-8. osztályok csak 5 fős csapatokkal vettek részt a versenyben egy órával
később. 46 tanuló jelent meg, a szurkolókat nem számítva.
Szerda délután a könyvtárban volt a vers- és prózamondó verseny, összesen 25 diák
részvételével. Az 5-6. osztályosok nagyobb számban vettek részt, de a 7-8. osztályosok

rutinosabban szerepeltek.
Változatos feladatokat kaptak csütörtökön a Fekete István vetélkedőn induló 4 fős csapatok –
csak zárójelben jegyzem meg, hogy a zsűri is 4 főből állt. A szokott helyen, a 7-es teremben
32 tanítványunk törte a fejét az öt feladatsor megoldásán. A szellemi vetélkedőre valamennyi
osztály lázasan készült – ezt magam is láttam, tapasztaltam. Egy 4 fős vegyes csapatot
benevezünk az áprilisi Kele Napja terepversenyre Berkesdre.
Összegezve: 141 felsős tanuló vette a fáradságot, hogy a kollégák által kiírt és összeállított
versenyeken helyt álljon. Ez nem kis dolog, hiszen akadtak olyanok is, akik minden délután itt
voltak az iskolában. Tapasztalatom szerint a programok jó hangulatban zajlottak.
Bízom benne, hogy minden tanuló és tanár is elégedetten zárta ezt a hetet.
Köszönöm kollégáimnak is a sok segítséget és kitartást! Külön kiemelem Matz „Robi bácsit”,
aki új, modernebb kivitelű oklevelet tervezett a díjátadóra.
Remélem, hogy sikerült közelebb hozni a névadót és az embert, akinek egy szép gondolatával
zárom soraimat:
„Adj sok szeretetet a barátaidnak, meglásd, visszakapod mind, és több lesz nekik is, és neked
is, mint volt azelőtt.”
Én most visszakaptam a szellemi vetélkedőn. Köszönöm Szabina, köszönöm gyerekek! Ezért
érdemes dolgozni!
/Pálné Gelniczky Mária tanárnő/

2013. január 23.
Rendhagyó énekóra = koncert
Rendhagyó énekórán vehettünk
részt a tornateremben. Igazából
egy komolyzenei koncertet
hallgattunk meg.
Farkas Zsolt és Várnagy Andrea,
a zenész házaspár műsorának
ötlete jó néhány évvel ezelőtt
jött létre gyermekeik hatására
abból a célból, hogy bemutassa,
mi rejlik a szavak és a hangok
mögött. Olyan négykezes
darabokat válogattak össze
magyar költők műveivel,
melyeket együtt előadva meg lehet mozgatni a gyermekek fantáziáját.
A komolyzene olyan részleteit válogatták össze nekünk, amik el is varázsolták a tornatermet
erre az órára és odaképzelhettük magunkat bármelyik koncertterembe.
/Matz Róbert tanár - a szerkesztő/

2012. december 21.
6.a-b karácsonyi műsora
Kevesen hinnék, de egy-egy
műsor összeállítása, betanítása
sokkal nagyobb feladat, mint azt
néhányan első látásra gondolnák.
Úgy látom, hogy a gyerekek
hozzáállása is rengeteget
változott az utóbbi időben.
Ilyenkor szokott elhangzani, a
„bezzeg az én időmben” kezdetű
mondat, ami jelen esetben az én
helyzetemre is igaz, még ha
ebben a történetben csak ezelőtt
tíz évre értendő is. Általános
iskolás koromban alig vártam,
hogy egy-egy műsor kapcsán rám essen a felkészítő tanár választása, hogy akár egy
nyúlfarknyi kis verssel, de kiléphessek tanáraim, iskolatársaim elé és megmutassam, mit
tudok.
Ezért is volt meglepő számomra, amikor első körben majdnem lepkehálóval kellett
befogdosni a hatodik osztályosok közül a szereplőket. Ezután következett a második
„stádium” amikor mindenkit magával ragadott a szereplési hullám, majd öt perc múlva
visszakozásba csapott át a nagy lelkesedés. A kettő szélsőséges állapot megoldásaként Anna
nénivel, a 6.a osztályfőnökével kézbe vettük az irányítást és közösen állapítottuk meg ki
szerepelhet és ki az, aki tanulmányi eredményei, vagy magatartása miatt nem vehet részt a
műsorban. Ezzel egyben szerettük volna a feladat komolyságát is hangsúlyozni a gyerekek
számára.
A karácsonyi műsor legnehezebb része talán a hangulat megteremtése volt. Nehéz, mert a
gyerekek többsége már nem éli úgy át az ünnepi készülődést, mint korábban, közeleg a fránya
félév is, amire ki kell még olvasni a kötelező olvasmányt és fel kell készülni a témazárókra is.
Volt aki könnyebben, volt aki nehezebben vette az akadályokat, de a végén mindenki
megugrotta a mércét. Ennek érdekében majdnem minden délután gyakoroltunk, énekeltünk,
pedig ez igazán nehezen ment az elején. Mindenki lelkesen dolgozott, Anna néni
sokszorosította a szövegeket, és ha szükséges volt külön-külön is gyakorolt a gyerekekkel. A
díszleteket, amolyan batyus bál módjára szereztük be, mindenki hozott, amit tudott, így a
végére megérkezett minden kellék és jelmez. Persze csak a végére, mert néhányan az utolsó
percben szaladtak haza az otthonmaradt dolgokért.
És itt látszik igazán minden műsor nehézsége. Minden műsor egy közösség alkotása. Hiába
tudja valaki kiválóan a saját szövegét, ha a másik még csak majdnem végig tudja, hiába van
itt majdnem minden jelmez, ha másik kettő nincs. Ilyen esetekben a majdnemből nem lesz,
ami tönkreteheti minden gyerek munkáját. Ilyenkor mi tanárok is nagyon izgulunk, mi is
kiállunk egy évfolyam élén és vizsgázunk.
Ebben az évben a karácsonyi műsorral próbáltunk egy kicsit a családok mindennapjaiba
lopózni, elgondolkodtatni és hatni, hogy az ünnep ne csak az ajándékbontásról szóljon.

Reméljük sikerült, és nem csak a játékoknak jutott hely a fa alatt, hanem a szeretetnek, a
hagyományoknak és a közös emlékek felidézésének is.
/Lehoczky Judit a 6.b osztályfőnöke/

2012. december 15.
Elmélkedések a karácsonyi
vásár ürügyén
Ki gondolná, ez már a negyedik
alkalom volt. 2008-ban vetődött
fel először – amikor a nem
szakrendszerű oktatás kezdődött
-, hogy rendezzünk karácsonyi
vásárt. Akkor az idő rövidsége
és a sok-sok újdonság miatt
elhalasztottuk. Következő évben
már sikerült megvalósítani.
Emlékszem, milyen lázasan
készültek az osztályok.
Mennyire törték a fejüket a
kollégák is, mit találjanak ki, mit
készítsenek a gyerekekkel és a szülőkkel együtt, amit aztán el is lehet adni. Közösséget
alakító tevékenységekkel teltek a délutánok is. A nagy siker nem maradt el. Csodaszép
„portékákat” kínáltak a lelkes árusok a tornateremben. Szólt a karácsonyi zene, s még
„szendvicsember” is hirdette a programot az éppen hazaérkezőknek. Nagyon izgultunk: esett
a hó, síkos volt az út. Kevesen jöttek, mert az idősek nem mertek elindulni, nehogy baleset
érje őket. Ennek ellenére ez volt a legszebb, mint mindenből az első – az első szerelem, az
első csók,…
Az időjárás később sem fogadta kegyeibe ezt a rendezvényünket. Most is szakadt az eső
december 15-én. A tornaterem helyett már három alkalommal a felsős folyósón és a
kiszsibongóban folyik a lelkes kínálgatás, árulás. Természetesen a „mozgóárusok” idén sem
hiányoztak. Nagy hangon és néha már kétségbe esetten próbálták eladni a maguk készítette
tárgyakat, süteményeket vagy a használt játékokat, könyveket, zsákbamacskát.
Legjobban a sütemények fogytak, s az üdítőnek is volt forgalma. Az egyes osztályok
különböző bevételekkel dicsekedhetnek. Kivételesen délelőttre került a vásár – 10 órától
13.30-ig hirdette a plakát. Újdonság volt az is, hogy kézműves valamint táncos
foglalkozáson is részt vehettek a diákok.
Izgalom - most is volt. Sikerül-e jól és időben berendezni, visszapakolni? Lesz-e elég
árulnivaló, s ha lesz, eladható-e jó áron? Nem láttam azt a heteken át tartó lelkes készülődést,
amit 2009-ben.
Aztán mégis – egyik osztály, meg a másik is - csütörtökön és pénteken is -, s mennyi minden
került az asztalokra. Csak ámultam és csodáltam a szebbnél szebb kézműves portékákat.
Ilyenkor sajnálom igazán, hogy nem jön annyi vásárló, hogy minden elfogyjon, s minden
osztály gyarapodjon – anyagilag is. A lelki és a szellemi gyarapodás az előkészületek során
valósul meg igazán. Különösen, ha az osztály nagy részének összefogásával történik.

Bízom benne, hogy már hagyomány lett iskolánkban a karácsonyi vásár, s 2013-ban
visszakerül a legjobb helyre – a tornaterembe.
/Pálné Gelniczky Mária tanárnő/

2012. november 23.
Népdal verseny
Iskolánk november 23-án népdal
versenyt rendezett, melyen
minden felső tagozatos osztály
részt vett. A verseny aktualitását
egyik legnagyobb zeneszerzőnk
és népzenekutatónk, Kodály
Zoltán születésének 130.
évfordulója adta.
A gyerekeket ének tanárnőjük,
Bokros Jánosné (Jutka néni)
készítette föl, aki maga is
izgalommal figyelte tanítványait;
a megmérettetés ideje alatt
kezdőhanggal, zenei útmutatásokkal igyekezett minden osztálynak segíteni, hogy a lehető
legtöbbet hozzák ki magukból. A versengő osztályok az ötödik órában saját termükben várták,
hogy számot adhassanak énektudásukról a négytagú zsűri előtt. Minden osztály egy-egy
népdal csokorral készült, mely a legkülönbözőbb témákat ölelte fel: tréfás dalok, ivó nóták
éppúgy helyet kaptak ebben a változatos ének versenyben, mint szerelmi dalok, lakodalmasok
vagy életképek. Fontos volt, hogy minden tanuló énekeljen, azaz ne csak a legjobb hangú
diákok mérjék össze tehetségüket - a zene legyen valóban mindenkié. Az értékelés során két
csoportra osztotta a felsősöket a zsűri: 5-6., illetve 7-8. évfolyamra.
A legnagyobb élményt az ötödikesek nyújtották, noha a hatodikosok is remek produkciókkal
álltak ki. A két évfolyam témaválasztása (tréfás dalok és ivó nóták, illetve lakodalmas dalok
és táncnóták) biztos alapul szolgáltak a jókedvű együtténekléshez, és ezt az örömteli
hangulatot olyan életigenléssel és annyi szeretettel tudták mind a négy osztályban közvetíteni,
ami által előadásuk nem csak élvezetes, de hiteles is volt. A fegyelmezett előadásmód, a
biztos szövegtudás, a bátor, magabiztos, egységes kiállás, a jó hangerő mind a négy csapatot
magaslatokba röpítette, ám kitűnő tempóérzékük és tiszta hangjuk miatt az 5. a és az 5. b
osztály került a verseny élére. Kettejük közül a nehezebb, tempóváltásokkal igencsak
megtűzdelt népdalcsokor előadásával, az 5. b osztály bizonyult jobbnak.
A 7-8. évfolyam tanulóinak énekei már komolyabb témák köré szerveződtek: a hetedikesek
életképeket, ill. szerelmi dalokat, a nyolcadikosok pedig moldvai csángó dalokat, valamint
katonadalokat adtak elő. Ebből a négy osztályból a 7. b-sek nyújtották a legszínvonalasabb
teljesítményt: némi kis bizonytalanságtól eltekintve, rendkívül fegyelmezett, az instrukcióra
figyelő, szép produkcióval mutatták meg tehetségüket. Ha a gátlásokat, bátortalanságot az

énekben (is) legyőzik, akkor lesz igazán tökéletes az előadás! A többi három osztályban már
nem énekelt mindenki egyforma lelkesedéssel. Egy-egy kimagasló hang igyekezett ugyan
vinni a többiek helyett is a szólamot, de ez hallhatóan nem volt elég. Hiába állt a 8.
osztályosok mögött több évnyi zenei ismeret, sajnos, ezt most nem tudták kamatoztatni. Pedig
a hangi adottságokkal itt sem lett volna hiba!
Mindent egybevéve egy rendkívül színes, jó hangulatú kórus versenynek lehettünk tanúi,
mely igyekezett méltó emléket állítani kitűnő magyar zeneszerzőnknek és
zenepedagógusunknak. Bízom benne, hogy Kodály Zoltán gondolatai, muzsikája, népzene
iránti szeretete a következő nemzedékekben is értő fülekre és érző szívekre talál, s ezáltal
minél többen birtokosai lesznek annak a hatalmas zenei kincsnek, melyet népdalaink
hagyománya jelent.
/Tölgyesi Bánk tanár/

2012. november 19.
Parlament
November 19-én egy rövid
kiránduláson vettek részt a 4.
évfolyamosok és a 6.b osztály.
Reggel fél 8-kor már izgatottan
toporogtak a diákok és
bevallom, mi tanítók is az iskola
bejáratánál. A kezdeti nyüzsgés
és a legideálisabb ülőhely
megtalálása után nekivágtunk a
nagy útnak.
Nagyon rendes buszvezetővel
utaztunk, külön idegenvezetést
tartott menet közben, minden
nevezetességről mondott pár érdekességet. Negyed kilenckor érkeztünk meg az országház elé,
ahol meg kellett várnunk a fél kilences idegenvezetést. Addig sem telt unalommal az idő, egy
kedves kínai turistacsoporttal próbáltak angolul beszélgetni tanulóink, volt, aki még közös
fényképet is készített a gyerekekkel. Búcsúzóul többször is megköszönték a diákok
kedvességét. Miután a mi idegenvezetőnk is megérkezett mindenki egy biztonsági kapun
léphetett be a Parlament épületébe. Mondanom sem kell, hogy ez okozta a legnagyobb
izgalmat a csoportnak, de szerencsére minden rendben volt. Bejutottunk!
Odabent aztán mindenkinek elállt a szava, még a legnagyobb hangú tanulók is illedelmesen
hallgatták csoportvezetőnk szavait. Megismerhettük az épület történetét, freskóinak és
szobrainak titkát és élőben megtekinthettük a koronázási ékszereket is. Utóbbinál olyan
szerencsések voltunk, hogy pont az őrségváltás idején jártunk ott, így tanúi lehettünk amint a
díszegyenruhás őrök leváltják társaikat a szolgálatból. Utolsó állomásunk maga az ülésterem
volt, melyet már a televízióból ismerhettek a gyerekek. Mindenki csak ámult és

megszeppenve állt azon a helyen, ahol máskor országunk nagyjai tanácskoznak. Kísérőnk
búcsúzóul képzeletbeli piros ponttal jutalmazta a gyerekeket, akik végig csendesek,
figyelmesek és érdeklődők voltak. Az épületből kilépve, pár fénykép erejéig megálltunk
Kossuth Lajos szobra előtt, majd hazafelé vettük az irányt.
Sofőrünk a jó magaviseletért kedvenc zenéjükkel lepte meg kis utasait, akik együtt énekelték
a jobbnál, jobb slágereket. Pest szélénél egy kis ebédidőt tartottunk, majd folytattuk utunkat
egészen az iskoláig. Hazáig folytatódott az éneklés és a jó kedv, szemmel láthatóan az egész
kirándulást nagyon élvezték a gyerekek.
Remélem még sok ilyen hangulatos utazáson lesz szerencsém részt venni, mert egy ilyen út
még a tanárok számára is maga a felüdülés.
/Lehoczky Judit tanár, a 6.b osztályfőnöke/

2012. november 9.
Márton Nap
Szokás Márton napján időjárást
jósolni, libát enni, újbort
kóstolni és szokás lámpásokkal
felvonulni a kápolnához. De azt
már kevesen tudják, hogy miért
is tesszük ezt. A népi
kalendárium szerint ezen a
napon kezdődik a téli évnegyed
és a műhelyekben ezen a napon
kellett lámpást gyújtani a korai
sötétedés miatt. Egy másik
nézőpont szerint minden lámpás
fénye Szent Márton egy-egy jó
cselekedetét szimbolizálja.
Itt Monorierdőn ez az esemény egy lehetőség, hogy a mindennapok körforgásában lassítsunk
kicsit. Egy olyan pillanat, amikor valódi közösség jön létre. A gyerekeket elbűvöli a mécsesek
fénye, mi felnőttek pedig szívesen látjuk menet közben a régi ismerősöket, barátokat.
A kápolnához érve azonban, minden évben megakad a lendület, és ilyenkor elgondolkozok
kicsit. Mi is ennek a felvonulásnak a célja? Szent Mártonra emlékezni, vagy megenni pár
zsíros kenyeret a napköziben? Sajnos idén is akadtak, akik az utóbbira voksoltak, és a
gyerekek által olyan szorgosan tanult műsort nem tisztelték meg figyelmükkel. Pedig tudják
jól, mennyire fontos a gyerekeknek a figyelem, az elismerés.
Azt kívánom minden felvonulónak, hogy jövőre a lámpások fénye jelképezze a figyelmet,
mely a lángokkal együtt, csak a műsor végén alszik ki.

/Lehoczky Judit tanár/

2012. november 9.
ÁLLATKERTI
KIRÁNDULÁS
Október 9 -én a két hetedik
osztály kirándulást szervezett a
Fővárosi Állatkertbe. Iskolánk
több éve részt vesz a TÁMOP
3.1.4 pályázati programban s
ennek szociális, életviteli és
környezeti kompetenciájának
egyik feladata volt az állatkerti
séta, az idegen tájak
élővilágának megismerése.
Szemerkélő esőben indult a 30
gyermek két osztályfőnökük,
Pálné Gelniczky Mária és Matz Róbert vezetésével. A vidám csapathoz Monoron
csatlakoztam. Zuglóból sétálva tettük meg az utat a Városligeten keresztül, gyönyörködve az
őszi színekben pompázó platán és juharfák alatt. Az élményt fokozta, hogy még a nap is
kisütött. Elsétálva a Mezőgazdasági Múzeum mellett a városligeti tóban fürdőző madarakat
nézve már ízelítőt is kaptunk a várható csodákból.
Az állatkertbe érve az előre megalakított 4-5 fős csapatok egy-egy érdekes állat nevét kihúzva
feladatsort kaptak, melyet a kirándulás végén kitöltve kellett leadniuk. Nagy izgalommal
indultak felfedező útra a gyerekek. A kiindulópont a "Varázshegy", az őshüllők világába
vezetett, s innen indultak a szélrózsa minden irányába. Csak néha tűnt fel egy-egy ismerős
arc, vagy csak vidám nevetésüket hallottuk a távolból.
Sajnos kevés volt ez a négy óra arra, hogy mindent felfedezzünk, de amit láttunk az nagyon
tetszett. A különböző pavilonok nemcsak az állatokat, növényeket mutatták be, hanem még
történelmi, népművészeti alkotásokat is láttunk, sőt állatok viselkedését bemutató videókat is
nézhettünk.
Nagyon sok élménnyel
gazdagodva, jóleső fáradtsággal
indult a csapat hazafelé.
/Kozák Mária biológia tanár/

2012. november 9. Monor
Új verseny - új remények

Iskolánk tanulói első ízben vettek részt a monori József Attila Gimnáziumban rendezett
BOLYAI Anyanyelvi Csapatversenyen, amely november 9-én délután fél 3-kor kezdődött. A
nevezési díj 1000.- Ft volt.
A felhívásnak megfelelően 4 fős csapatok jelentkeztek a felső tagozatból. Mivel azon a napon
a 7.a és 7.b tanulói Budapestre mentek egy projekt keretében, ők ezért nem tudtak részt venni
ezen a versenyen,de a 8.a és 8.b osztályosok közül Magócsi Márk, Kalucza Szabina Kontra
Károly és Vajkai Tibor bekerültek a megmérettetésre. Csapatunk a Négy Ász néven
versenyzett.
Azon a délutánon a nagy érdeklődésre tekintettel öt tanteremben helyezték el a 40 négyfős
csapatot. Sokan voltunk ezen a területi válogatón.
A feladatok változatosak voltak:
szólánc, népi kifejezések magyarázata, szóalkotás, helyesírási ismeretek, sőt rovásírással írott
feladatot is kaptak a versenyzők. Irodalmi ismereteikre is szükség volt, hiszen Arany János:
Szondi két apródja c. balladájával kapcsolatos kérdésre kerestek választ. Petőfi és Arany
barátságára vonatkozóan pedig igaz/hamis megállapításokat kellett megkülönböztetniük.
A 13 feladat alaposan próbára tette a kombinációs készségüket, a logikus gondolkodásukat.
Erre bizony szükségük van a mai világban. A kb.1 órás munka után szép oklevelet kapott a
Négy Ász csapat minden tagja.
Köszönjük, Nyolcadikosok!
/Devecz Gyuláné, Zsuzsa néni magyartanár/

2012. október 31.
Kései cikk az évnyitó helyett:
A madár dalol
Amikor az ember új, számára
ismeretlen tájra lép, minden
igyekezetével figyelni próbál.
Különösen érzékeny lesz a
színek és a zajok furcsa játékára.
Nyitott szemmel jár az utcákon,
koncentrálva hallgatja a csendet,
és örömmel merül el az új
impressziókban.
Ez alól magam sem voltam
kivétel, amikor a szeptemberi
évnyitón először tekinthettem
végig a Fekete István Általános Iskola udvarán. Hirtelen egy közösség részévé váltam:

megannyi gyermek és felnőtt várta velem együtt a tanév kezdetét.
Azóta már eltelt két hónap és az első szünet is véget ért. A tanulók már a frissen megszerzett
tudás birtokában térnek vissza az iskolapadokba. Az elsősök már kerekítenek néhány betűt, a
nyolcadikosok már túl vannak a továbbtanulási felkészülés első nagy fejezetein. Az idei tanév
már javában folyik és minden szorgalomra és kitartásra szükségük lesz.
Én a magam részéről minden nap várom az újabb kérdéseket és reakciókat. Mert az iskola
erről szól. A diákok részéről: új ismeretek … új feladatok … még több információ … még
több tudás … Hiszen amit megtanulsz, az a tiéd lesz. A tanárok részéről: Amit megtanultam,
tovább adom, ha figyelsz rá − meghallod, ha megtanulod − a tiéd marad.
Monorierdő különös vidék. Ha minden érzékszervünkkel nyitottak vagyunk rá, észrevehetjük
az apróbb rezdüléseit. A hajnali fényeket, az elsuhanó vonatot és folyamatosan hallható
gyermeki hangokat.
S bár már beköszönt lassan a tél, a szünetekben még mindig hallom a madarak énekét.
„A madár nem azért dalol, mert valami mondanivalója van. Azért dalol, mert dala van.”
(Anthony de Mello: A madár dala)
/Lakatos Bernadett Ágnes – magyar nyelv és irodalom szakos tanár/

2012. október 25.
Természettudományi délután
A tanév során számos
tudományágba bepillantást
nyerhetnek a diákok, azonban
nem árt néha kiemelten
foglalkozni egyes tantárgyak
különleges részleteivel. A
gyermekek érdeklődése ebben a
korosztályban szerteágazó, és
talán sok esetben maguk sem
tudják mi az, ami igazán érdekli
őket. Pályaválasztásukat is
megalapozhatja, hogy mely
területek felé fordulnak az
általános iskolai évek során.
Iskolánkban, az őszi szünetet megelőzően a reál tantárgyak kerültek előtérbe, hogy érdekes
előadásokkal és látványos kísérletekkel keltsék fel a diákok érdeklődését. A program
szervezői fontosnak tartották az audiovizuális eszközök használatát, hiszen korunk
gyermekeinek motiválásához, már nem elég a frontális előadói forma. Ezért minden előadás
alatt képsorok, hangeffektek és videobejátszások kísérték a diákok prezentációit.

Természetvédelmi szervezetek minden évben megválasztják az év fáját, amit a figyelem
középpontjába kívánnak helyezni. 2012-ben a zselnicemeggy nyerte el eme rangos címet, és
ahogy az előadásból megtudhattuk, az utóbbi idő csapadékmennyisége rendkívül kedvező volt
számára. Megcsodálhattuk termését és megismerhettük jellegzetességeit egyaránt.
Hazánk leggyakoribb ragadozója, az egerészölyv 2012-ben az év madara. Csodálatos külseje
és méltóságteljes mozdulatai ámulatba ejtették a gyermekeket is. A beszámolók arra is
felhívták a figyelmünket, hogy az egerészölyv élete rajtunk is múlik. Védenünk kell
környezetünket és a különösen veszélyeztetett állatfajokra kitüntetett figyelmet kell
szentelnünk.
A közelgő téli hónapokban nélkülözhetetlen C-vitamint honfitársunknak, Szent-Györgyi
Albertnek köszönhetjük. 75 éve kapta kutatásaiért és a felfedezésért a Nobel-díjat. A
nagyszerű tudós élete és munkássága példaértékű mindannyiunk számára. Az előadás a Cvitamin élettani hatását is megismertette a tanulókkal.
Az élő és élettelen dolgok vizsgálatához nélkülözhetetlen a közvetlen tapasztalat megszerzése.
A kémiai kísérletek látványos mozzanataiban lehettünk tanúi a természet varázslatos
fordulatainak. A diákok kíváncsian várták a különböző anyagok váratlan reakcióit és
meglepődve csodálták a hirtelen fellobbanó lángot és a lila füstöt egyaránt. Több alsóbb
osztályos gyermek kísérte figyelemmel a bemutatót, és bizonyára már érdeklődve várják az
első kémia órájukat is.
A Természettudományi délutánon rengeteg új ismeretben és látványban volt részünk, amit a
rendezvény alatt tanúsított feszült figyelem és őszinte csodálat is bizonyított.
A Reál délutánon szerepet vállalt tanulók, bizonyára még sokat szeretnének tanulni a
természet értékeiről.
Növénykedvelő gyermekek – a zselnicemeggy hódolói:
• Csólig Bianka 5.a
• Diós Enikő Dalma 5.a
• Dombi Mercédesz 5.b
• Vaszi Márk 5.b
Állatbarát diákjaink – az egerészölyv rajongói:
• Bársony Norbert 6.b
• Barna Dávid 7.b
• Thalmayer Tímea 7.b
• Tóth Fruzsina 7.b
A tudomány hívei – Szent-Györgyi Albert csodálói:
• Puskás Petra 7.a
• Turcsik Petra 7.a
• Vaszi Vivien 7.a

Ne felejtsük a tudós bölcs szavait:
„A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, olyan szabadon fejlődhet, olyan nagyra
amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozzon a
legnagyobb országok közé.” (Szent-Györgyi Albert)
/Lakatos Bernadett Ágnes tanár – a humán területről)

2012. október 19. és 23.
1956. október 23-i
megemlékezés
„A szabadság lepkéiként
megpróbáltuk átérezni a
régmúltban történteket, s
reméljük, hogy dalunkkal és
táncunkkal sikerült megérinteni
a közönséget.” /Szomjú
Dominika 8.a és HadikBarkóczy Szimonetta 8.b
osztályos tanulók/
„A műsor narrátoraként
végigvezettem 1956. október 23.
történetét és úgy érzem, hogy a
próbák során társaimmal
közelebb kerültünk egymáshoz. Hiányozni fognak ezek a délutánok.” /Kalucza Szabina 8.b
osztályos tanuló/
„Nagy élmény volt egyenruhába bújni és egyszerre menetelni a fiúkkal. Pár percig katonának
éreztük magunkat.” /Oláh Roland 8.a osztályos tanuló/
Idén is megemlékeztünk 1956. október 23. eseményeiről.
Hagyományainkhoz híven a két 8. osztály közreműködésével visszaforgattuk a történelem
kerekét, s gondolatban visszamentünk egy fél évszázadot az időben. A zene és az irodalom
segítségével megpróbáltunk felidézni egy-egy eseménysorozatot.
A tanulók múltidéző versekkel, dalokkal és az énekkarral együtt teremtették meg az ünnepi
légkört. A műsorban szereplő diákok lelkesedéssel és szívvel vetették bele magukat a műsor
elkészítésébe. A megjelent vendégek láthattak felvonuló tömegeket, katonákat, koszorúkat,
lengedező zászlókat, s videó bejátszásokból archív képkockákat. Később „a szabadság lepkéi”
is színpadra léptek. A műsor végén gyertyagyújtás mellett fejet hajtottunk, s megjelent egyegy könnycsepp az arcokon is.
Reméljük, hogy előadásunkkal méltóképpen tisztelegtünk a múlt hősei és eseményei előtt.
/Kosteczki Zsuzsanna - Magdó Levente a 8.a és 8. b osztályfőnökei/

2012. október 8-12.

SPORTHÉT: XIII.
OLIMPIAI DIÁKJÁTÉKOK
2012. október 8 – 12-éig került
sor iskolánkban a 3 hetet
meghaladó projekt első hetének
a megtartására. Ez volt a
SPORTHÉT. Mielőtt rátérnék az
események felsorolására egy kis
magyarázattal tartozom. Én is
elcsodálkoztam, hogy miért
kapta a rendezvény a XIII.
OLIMPIAI DIÁKJÁTÉKOK
megtisztelő címet. A régebben
itt dolgozó kollégáim mesélték
el, hogy 1992–ben volt az első
sporthét, akkor még tavasszal. Azt 11 hasonló rendezvény követte. Na, de hagyjuk a múltat!
Nézzük, hogy mi történt most!
Az egy hét során minden délután más és más sportágakban mérhették össze tudásukat a
gyerekek. A versenyek között voltak egyéni, s csapatversenyek is. Az alsó tagozatosok
sorversenyben, futásban, váltófutásban, kislabda dobásban, helyből távolugrásban, valamint
fociban vehettek részt. Minden diák nagyon élvezte a programokat. Az iskolaotthonos tanulók
számára különösen jó elfoglaltság volt ez a sok verseny. A legjobban a váltófutást élvezték,
bár ekkor nem volt kegyes az időjárás hozzánk. A tanító nénik is lelkesen szurkoltak a többi
diákkal együtt az osztályt képviselő gyorslábú futóknak.
A felsősöknek a kosárlabda, röplabda, kézilabda, foci és a váltófutás jelentette a
csapatversenyeket. Egyéniben a rövid- és hosszútávfutás, kislabda dobás, helyből távolugrás
és az asztalitenisz versenyeken vettek részt szép számmal a diákok. (Minden sporteseményt
egy bíró vezetett le, de voltak még pályabírók, s egyéb segítők is, mint például a koordinátor).
Az iskola tanári karán kívül sok külső segítő is akadt – szülők, sportoló fiatalok, rendőrök.
Ezúton köszönjük meg munkájukat, lelkesedésüket, hiszen segítségük nélkül nem tudtuk
volna megtartani ezt a sok versenyt.
Az utolsó napon – vagyis pénteken – került sor egy szellemi vetélkedőre, amely szorosan
kapcsolódott az idén nyáron megrendezésre került Londoni olimpiához, valamint az olimpiák
történetéhez. A sporthéten tehát nemcsak a testi, hanem a szellemi képességeiket is
összemérhették a diákok. Jó példa volt erre a sakkverseny is.
A tanítási órákon is a sporttal, az idei olimpiával kapcsolatos feladatokat oldottak meg a
tanulók. Beszélgettek az ókori és az újkori olimpiákról, terveztek olimpiai zászlót illetve
fáklyát is (A legsikeresebb rajzok a faliújságon megtekinthetők.). Megismerték London
nevezetességeit, a sportágak angol nevét. A sportolók táplálkozásához kapcsolódva a fehérjék
tulajdonságait vizsgálták meg. Számoltak átlagsebességet olimpiai érmes úszóink, illetve
kajakozóink esetében. Sorolhatnám oldalakon keresztül a változatos és érdekes feladatokat.
Ahogy azt már korábban is említettem az időjárás nem fogadta kegyeibe ezt az őszi
sporthetet, de nagyon mozgalmas rendezvény volt. A megnyitóra és a zárásra is a
tornateremben került sor. 186 oklevelet adott át az iskola igazgatónője az egyéni és
csapatversenyek első három helyezettjének. Az osztályok közötti verseny, s az egyéni
összetett verseny első három helyezettje érmet is kapott. (53 érem)

Egyéni összesített eredmények:
1. Barna Gábor 7.b 34.5 pont
2. Thalmayer Tímea 7.b 25 pont
3. Demkó Dóra 6.b 22,5 pont
Osztályok közötti összesített eredmények:
1. 6.b osztály (ofő: Lehoczky Judit) 121,5 pont
2. 7.b osztály (ofő: Matz Róbert) 120,5 pont
3. 2. osztály (ofő: Kisváriné Nagy Erzsébet) 67,5 pont
A többi versenyeredmény megtekinthető majd az iskola honlapján a versenyek linknél.
Először nem hittem el, hogy ennyi versenyt egy hét alatt le tudunk bonyolítani, de örömmel
állapíthatom meg, hogy sikerült! Ezen felbuzdulva el is határoztuk, hogy folytatjuk a régi
hagyományt, s a 2013/2014-es tanévben is lesz SPORTHÉT.
/Füzesi Péterné tanár és Lénárt Gábor tanító a témahét felelősei/

2012. október 7.
27. SPAR Maraton
Futófesztivál
2012. október 7-én került sor a
fővárosban a 27. SPAR Maraton
Futófesztiválra. Deni néni
(Füzesi Péterné) a legjobb
futókat hívta meg erre az
eseményre. A mi kis
csapatunknak 3,5 km volt a táv,
amit teljesíteni kellett a
Városligetben. A futásra 8
felnőtt is elkísért bennünket.
Ők a következők voltak:
Gáborné Faragó Anita védőnő
Vágási Melinda (Molnár Dani anyukája)
Balogh Etelka (Badacsonyi Lóránt anyukája)
Badacsonyi Antal (Badacsonyi Lóránt apukája)
Mátyási Anita (Dzsupin Dávid anyukája)
Füzesi Péter (Deni néni férje)
Horsik Attila
Lakatos Bernadett Ágnes tanárnő
A futáson 50 tanuló vett részt iskolánkból, melyet egy szintfelmérés előzött meg. Ennek

keretében derült ki, hogy kik a legalkalmasabb futók közülünk. A kellemes idő, s a jó
hangulat is hozzájárult ahhoz a döntésünkhöz, hogy a legközelebb megrendezésre kerülő
hasonló rendezvényen is részt vegyünk. Sok képet találtok az interneten is erről az
eseményről.
Köszönjük Deni néninek, hogy megszervezte a futóversenyen való indulásunkat!
/Lénárt Gábor tanító/

2012. október 3-4.
Őszi papírgyűjtés
Ősz, iskolakezdés, sárguló
falevelek. Hosszú pihenő után
indul a már jól megszokott éves
körforgás és vele együtt
intézményünk programjai is.
Kicsit döcög még, nyekeregnek
kerekei, de halad és remélem,
hamarosan visszakapja régi
lendületét. Évről évre sajnos a
papírgyűjtés is sokat vesztett
erejéből, egyre nehezebb
ösztönözni a diákokat, hogy
vegyenek részt benne, fogjanak
össze, tegyenek jót osztályukkal.
Pedig a szorgos gyűjtés meghálálja magát, hiszen minden lelkes osztály és tanuló díjazásban
részesül. Bízom benne, hogy a diákönkormányzat és a diákok összefogása képes lesz
megváltoztatni néhány tanulónk passzív hozzáállását, hogy mindenki jókedvvel induljon el
programjainkra és élvezze azokat. Szerencsére azonban nem minden tanuló húzza ki magát a
közösségi életből. Akadtak szép számmal lelkes, szorgalmas tanulók is, akik barátaikkal,
családjukkal karöltve várták, mennyit mutat a mázsa mércéje óriási papírhalmuk alatt.
Köszönöm szépen munkájukat, szüleiknek pedig a támogatást és a segítséget.
A segítőként jelen lévő tanulóinknak osztályfőnöki, illetve D.Ö.K. dicséret formájában,
valamint ebben a cikkben szeretném megköszönni fáradozásaikat.
Név szerint:
Bajári István, Barna Gábor, Bazsó Renáta, Dombi Mercédesz, Dombi Viktor, Gombos
Miklós, Juhász László, Lendér Tünde, Orosz Attila, Puskás Petra, Szabó Dávid, Szekeres
Levente, Turcsik Petra.
Kiemelkedő mennyiségű papírt gyűjtött, és ezért tavasszal egyéni díjazásra számíthat:
Magócsi Mercédesz Krisztina (1.a), Tóth Benjamin Patrik (3.a), Csillag Katalin (8.a), Dankó
Dominik (7.b)
A második nap végére az összesítés után a következő eredmények születtek:

Alsó tagozat:
I. 2.a- 26,48 kg/fő
II. 4.b- 24,26 kg/fő
III. 1.a- 23,15 kg/fő
IV. 3.a- 22,3 kg/fő
V. 3.b- 16,26 kg/fő
VI. 4.a- 1,94 kg/fő
VII. 1.b- 0,125 kg/fő
Felső tagozat:
I. 7.b- 36,97 kg/fő
II. 7.a- 34,5 kg/fő
III. 6.a- 28,3 kg/fő
IV. 6.b- 23,3 kg/fő
V. 8.b- 16,84 kg/fő
VI. 8.a- 16,69 kg/fő
VII. 5.b- 13,36 kg/fő
VIII. 5.a- 12,33 kg/fő
Gratulálok az osztályoknak és sikeres eredményekben gazdag tanévet kívánok minden kedves
tanulónknak!
/Lehoczky Judit tanárnő - DÖK vezető/

2012. október 3.
Kistérségi Általános Iskolai
sportverseny
2012. október 3.-án, szerdán,
második alkalommal rendezték
meg a Monori Kistérség
általános iskolai sportversenyét.
A rendezvény elsődleges célja a
sport iránti érdeklődés felkeltése
volt, valamint hogy felhívják a
figyelmet a mozgás
fontosságára. Akárcsak
májusban, a kistérség iskoláiból
most is nagyon erős mezőny
nevezett, feladva ezzel a leckét
Monorierdő lelkes kis
csapatának. Iskolánkat korosztályonként 1 leány és 1 fiú, összesen 8 fő képviselte, Füzesi
Péterné (Deni) vezetésével, lelkes és támogató irányításával.

A résztvevő csapattagok:
Badacsonyi Lóránt 5.b
Almási Viktória 5.b
Vörösmarthy Tivadar 5.b
Barna Ildikó 5.b
Thalmayer Tímea 7.b
Dankó Dominik 7.b
Vaszi Vivien 7.a
Gáspár Krisztián 8.a .
Minden sportolónk sárga iskolai pólóban képviselte iskolánkat, ezeket már jóval a verseny
előtt megkapták a résztvevők, mint ahogy iskolaorvosi igazolásról is gondoskodni kellett. Így
a program első állomása az orvosi rendelő volt, s csak onnan indultunk el Monorra, a Városi
Sporttelepre, hogy megmutassuk magunkat: igen, bár csak az utolsó pillanatban tudtuk
megszervezni a csapatot, nem volt elég időnk a felkészülésre, azért számolniuk kell velünk. A
Monorierdei Általános Iskola elszánt tanulói képesek küzdeni, vállalják a megmérettetést!
A regisztráció és a bemelegítés végeztével, 11 óra után el is kezdődött a verseny, mely
"forgószínpad" szerűen került lebonyolításra, azaz valamelyik pályán mindig versenyzett épp
valamelyik iskola csapata.
Így váltották egymást folyamatosan 12 iskola sportolói, akiknek a következő
versenyszámokban kellett bizonyítani:
I. Kosárlabda: gyorsasági váltóverseny labdavezetéssel időre, valamint büntetődobás, melyet
ötször próbálhatott meg mindenki;
II. Kézilabda, labdarúgás: gyorsasági váltóverseny labdavezetéssel időre, valamint célba
dobás (fiúk – futball labdával rúgva, leányok – kézilabdával dobva);
III. Tenisz: akadálypálya;
IV. Atlétika: 400 m-es síkfutás, valamint 3 kg-os tömöttlabda dobás;
V. Úszás: 4X25 m váltó szabadon választott úszásnemben.
Tanulóink mindent beleadtak, hősiesen küzdöttek, nem egy területen bebizonyítva (pl.
kosárlabda, síkfutás), hogy nem csak lelkesek, de ügyesek is. Az úszás tűnt talán a
legrizikósabb versenyszámnak, ám diákjaink itt is helytálltak nem egy, már-már profi
versenyző között. A verseny ideje alatt szépen összeszokott kis csapatunk, a reális, nem túlzó
elvárások pedig oldottabbá, a feszültség és nyomás terhétől felszabadultabbá tették
versenyzőinket, akik így valóban a sport öröméért, az összetartozás érzéséért, magáért a
játékért tették oda szívüket és lelküket.

Bár érmet és sportszervásárlási utalványt nem szereztünk, oklevelünk büszkén hirdeti: ami
tőlünk telt, megtettük, és jövőre még jobbak lehetünk, még jobbak leszünk!
/Tölgyesi Bánk tanár/

