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2016. június 5. Budapest 
Herman Ottó Természetismereti Verseny 

 
 A Herman Ottó természetismereti tesztversenyen immár 7. éve veszünk 
részt. A versenyt a 3. évfolyamtól a 8. évfolyamig rendezték meg egészen a 
2013/14-es tanévig. A verseny nagy népszerűsége miatt ekkor változtattak rajta. 
A 7. évfolyamon eltörölték a versenyt, így azóta csak a 3. 4. 5. és 6. osztályos 
tanulók versenyezhetnek. A kérdéseken is újítottak, nehezítettek, hogy 
könnyebben lehessen rangsorolni a tanulókat. 
 

 A feladatok nagyon 
változatosak. Jól kell ismerni a 
térképet, a térképészettel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat, a domborzati 
formákat, bányakincseket, az 
időjárási jóslatokat, az aktuális 
eseményeket országunkban és a 
Földön, az egész élővilágot a 
legapróbb részletekig. A 
versenyre a végtelenségig 
lehetne készülni, hisz a kérdések 
kiszámíthatatlanok. A tanulók 30 
kérdést kapnak, majd a helyes 
választ/válaszokat (sokszor több 
jó megoldás is van), kell 
bekarikázniuk. Akik részt vesznek 
ezen a versenyen széleskörű 
tudással és logikus 

gondolkodással rendelkeznek. 
 
 A verseny három fordulós. Az első fordulót március elején tartottuk az 
iskolában, amit helyben javítottunk. Akik 60%-át teljesítették, továbbjutottak a 
második fordulóra. 17 tanulónk oldotta meg áprilisban a második forduló 
feladatait. A megoldott tesztlapokat Budapestre postáztuk, amiket már ott 
javítottak. Izgatottan vártuk az eredményt, hogy kik kerülnek majd be a harmadik 
fordulóra. Május elején tudtuk meg, hogy iskolánkat két tanuló fogja képviselni az 
országos döntőn: Juhász Sára 4.a és Juhász Zsóka 6.b osztályos tanulók.  
 
  



 A két tanulóval napi rendszerességgel készültünk egy-két órát. Az előző 
évek feladatait alaposan átnéztük, ami körülbelül ezer kérdést jelentett, továbbá 
kibővítették tudásukat a következő évfolyamok tananyagaival is. 
Lelkiismeretesen, nagy kitartással készültek a döntőre.  
 
 Az országos szintű döntőt 2016. június 5-én, vasárnap 10 órakor rendezték 
meg a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Épületében. Összesen 160 iskola 480 
tanulója vett részt az ország különböző pontjaiból. 140 harmadikos, 130 
negyedikes, 110 ötödikes és 100 hatodikos tanuló. A versenyfeladatok megíratása 
után a helyszínen értékelték az eredményeket. 
 

 
 
 Sára és Zsóka maximális felkészültséggel indultak a versenyre, és szinte 
biztosak voltunk a dobogós helyezésben. Az eredmények enyhe csalódást 
okoztak. Juhász Sára IX., Juhász Zsóka XI. helyezést ért el. Vigasztalást jelentsen a 
feladatok nehézsége, ugyanis a maximális pontszámot a 480 tanulóból senkinek 
sem sikerült elérnie (az első helyezett 30-ból 28 pontot ért el). 
 
  Gratulálunk Sárának és Zsókának! Nagyon ügyesek voltak! Jövőre újult 
erővel indulunk a versenyre! 
 
Fényes Bata Anna felkészítő tanár 
  



2016. május 28. Budapest 
Református hittanosok a REFISZ Kupán 

 

2016. május 28-án rendezte meg a Református Ifjúsági Szövetség idei 
focibajnokságát az ország református gyülekezeteinek konfirmandus- és 
ificsapatai számára Budapest-Mátyásföldön, a BSE Sporttelepen. A kispályás 
bajnokságra 20 csapat nevezett szerte az országból. 

 
A monorierdei reformátusokat a nagyrészt Iskolánk 6. és 7. osztályos 

református hittanosaiból álló csapat képviselte:  
Jámbor Gergő 7.b 
Demkó Gábor 7.b 
Dzsupin Dávid 7.b 
Lőcsei Bence 7.a 
Turcsik Patrik 6.a 
Németh Kristóf 7.b 

valamint felkészüléseken:  
Sallai Tamás 7.b 
 

Az 5+1 fő mezőnyjátékosokból álló csapatok 2x9 perces mérkőzéseken mérték 
össze erejüket. A mieink négy teljes játékidős és egy félidős mérkőzésen összesen 
80 percet voltak pályán, nem kis erőnlétet követelve tőlük. Már csak azért sem, 

mert a sorsolás útján kapott ellenfél csapatok jóval idősebb, összeszokott 
tagokból álltak. Mondhatjuk, hogy Dávid és Góliát küzdelme tapasztalattá vált a 
számukra. Így esett meg az, hogy például csapatunk ellenfele a Református 
Teológia hatodéves hallgatóinak válogatottja volt az egyik meccsen, tehát másfél 
fejjel magasabb, 20-23 éves játékosokat kellett a mieinknek utolérni.  



 
Így hát az egyetlen lőtt gól mellett nem számolhatunk be győzelemről, 

viszont dicséret és elismerés illeti meg csapatunk minden tagját, hiszen egy 
teljesen esélytelen helyzetben kellett mentálisan „egyben maradniuk”! Az utolsó 
percig játszani akartak, föl nem adva, el nem kedvetlenedve, s holtfáradtan is el 
tudtak jutni az ellenfél kapujáig. Talán ez is azt bizonyítja, hogy nem hiábavaló a 
hittanórákon való beszélgetés a kitartásról, a reménységről, és arról, hogy tudni 
kell bővelkedni, de szűkölködni is. 

A nap végén a csalódás helyett a sport örömével és testi-lelki 
megerősödéssel tértek haza játékosaink. Végső soron mind győztesnek érezték 
magukat, s ez a lényeg! Ősszel újra megpróbáljuk! 

 
Lénárt Tibor hitoktató lelkipásztor   



2016. május 25. Monor 
A monori pincefalu gyerekszemmel 

 
A MONORI PINCEFALU GYERMEKSZEMMEL programsorozat „Természet varázsa” 
vetélkedő 2016. május 25-én került megrendezésre a monori Művelődési Házban. 
A vetélkedőre iskolánk tanulói is meghívást kaptak. A 6 fős csapatot 5. és 6. 
osztályosokból kellett összeállítani, akik szeretnek olvasni és rajzolni. A versenyre 
Fekete István Bogáncs és Kele című regényeit kellett elolvasni. A feladatok 
többnyire ezekből a könyvekből voltak. 

 
 A vetélkedőn 8 
csapat vett részt. Rajtunk 
kívül mindenki monori 
általános iskolás tanuló 
volt. Az ünnepélyes 
megnyitó után 3 
területen folyt a verseny. 
A 6 tanulónkból 2 a zene, 
2 a rajz és 2 az irodalom 
témakörben tette 
próbára tudását. A 
feladatok nagyon 
ötletesek és 
színvonalasak voltak.  

 
A végeredmény:  

1. hely Monorierdei Fekete István Általános 

Iskola 

2. hely Ady úti Általános Iskola 

3. hely Jászai Mari Általános Iskola egyik 

csapata 

 
A versenyzők névsora: 

Szatmári Sára 5.a, Stefaits Edina 6.a - 
 irodalom 

Sallai Bernadett 5.a, Turcsik Patrik 6.a - rajz 
Jámbor Réka 5.a, Hajnal Lehel 6.b - zene 

 
Gratulálunk nekik! 
Fényes Bata Anna tanárnő  



2016. április 26-27. 

Hull a … hull a … A Hulladékgyűjtés! 

 
 Naponta járva-kelve gyakran botlunk hanyagságunk következményeibe: sok 
helyen hever szemét! Pedig sokszor halljuk, tapasztaljuk, mennyire fontos 
környezetünk védelme! Ezt nem lehet, elég korán kezdeni. A házak, kertek 
tisztasága, lakóhelyünk rendezettsége része egészségünk megóvásának, 
életminőségünk javításának. Apró dolgokkal születnek az igazán nagy tettek! 
 
 Ilyen a hulladékgyűjtés is! Ezt évente szervezzük, ebben a tanévben a Föld  
 

 
 
projektnek volt az egyik programja. Micsoda izgalom, micsoda verseny! Kicsik és 

nagyok, nem törődve a mostoha 
időjárással, lelkesen hozták a sok 
papírt, kartondobozokat, 
újságkötegeket. Külön, önkéntes 
diákok mérték- és írták föl az 
egyéni- és 
osztályteljesítményeket. A 
tanároknak csupán a felügyelet 
jutott. A DÖK mindent 
megszervezett,  mindenki tudta 
a helyét, feladatát. Az első 
konténer hamar megtelt. Egy 
másikat kellett hozatni.  

   



 
 
 
A papírral párhuzamosan folyt 
a Pet palackgyűjtés. Az iskola 
tárolóját a szorgos szülők és 
gyerekek zsákokba szedett, 
bennük zsugorított 
„üvegekkel” árasztották el. 
 
 
 
 
 
 
 Soha nem látott mennyiség gyűlt össze! Összesen 15343 kg papír, valamint 
30613 db Pet palack. S a jutalom? Az összegyűjtött mennyiséggel arányos 
pénzösszeg, amely jól jön egy osztálykiránduláson! 
Lássuk  a két félév összesített eredményeit. 
 

Papírgyűjtés  Pet palackgyűjtés 

       

    alsó tagozat    alsó tagozat  

I. 1.a 2681 kg  I. 2.a 6847 db 

II. 2.a 2502 kg   II. 3.b 4168 db 

III. 1.b 1199 kg   III. 4.a 3585 db 
       

felső tagozat  felső tagozat 

I. 7.b 1495  I. 8.b 4762 db 

II. 8.b 1163  II. 5.a 1909 db 

III. 6.b 1089  III. 7.a 756 db 

 
 
Köszönjük a lelkesedést, a segítséget! Reméljük, ez következő tanévben is így lesz. 
 
File Irén tanárnő 
  



2016. április 18-22. 

 
 
 

FÖLD 
 PROJEKT 

 
 
 
 
 
 
 
A projekt témája: a FÖLD 

A projekt megvalósításának helyszíne: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

A projekt időtartama: 2016. április 18-22. 

A projekt résztvevői: - Fekete István Általános Iskola pedagógusai és diákjai,   

 - Monorierdő - Önkormányzat 

 
Projektünk fő céljai: 

- környezetünk értékének, sokszínűségének megőrzése 

- tanulóink széleskörű szemléletformálása a természetvédelem ügyéért 

- kommunikációs készségek fejlesztése 

- kreativitás, esztétikai nevelés 

- a mozgás iránti igény kialakítása 

- fenntarthatóságra nevelés 

- diákjaink ösztönzése egy anyag-és energiatakarékosabb világ elérésére 

- közösségformáló, tudatos jövőkép kialakítása 

- élmény-és ismeretszerzés 

- szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 

- a kultúra iránti igény alakítása 

- kompetenciafejlesztés 

 
A projekt során létrejött produktumok: 

- környezetvédelmi műsor 

- quilling technikával készített papírékszerek: nyakláncok, karkötők 

- fotókollázs – plakátok 

- kerékpártúra 

- vetélkedők 

- divatbemutató - újrahasznosítható anyagokból készült ruhák, cipők, táskák 

- szépirodalmi pályázati művek 

- képzőművészeti alkotások 

- ásványkiállítás 

- iskolai, önkormányzati értékelés - díjátadás 

- fotók, videófelvételek 

  



Iskolánk 2015. januárjában elnyerte az ÖKO-ISKOLA 

címet, és ehhez méltóan megpróbáljuk a lehető legközelebbi 

kapcsolatot kiépíteni a természettel, igyekszünk hozzájárulni 

környezetünk védelméhez. 

Az április 18-22. közötti tanítási hét a természet és a 

környezetvédelem jegyében telt el. A FÖLD HÉT alkalmából 

tervezett programokon minden foglalkozás e témakörhöz 

kapcsolódott. Bolygónk védelméről a szaktárgyi órák keretében is beszélgettek a gyerekek. Faliújságot is 

készítettünk. 

 
 

A projekthét programjai az ESEMÉNYNAPLÓ-ban tekinthetők meg. 
 

ESEMÉNYNAPLÓ 
A projekt nyitónapján, osztályfőnöki óra keretében összegyűltünk és 

műsorral köszöntöttük a tanárokat és a diákokat. Az összeállítással 

felhívtuk figyelmüket környezetünk megóvására.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műsor utáni első feladat az ÖKO-KERT növényeinek 

gondozása volt. A nyuszik is örültek…  

A hétfő délutáni program fotókollázs és papírékszer készítése volt, melynek színes hozzávalóit 

technika órákon készítették elő a diákok. A gyerekek lelkesen hajtogatták a színes újságokból készült 

papírékszereket: karkötőket és nyakláncokat.  

Az alkotás örömet okoz minden embernek. Ezt az érzést szerettük volna elérni akkor is, amikor 

kollázs készítésére hívtuk a jelentkező és alkotni vágyó diákokat. Számukra már az előkészítő munka is 

örömöt okozott, hiszen lelkesen és élvezettel keresték és vágták ki különböző újságokból a kollázs 

elkészítéséhez szükséges képeket.  

A délután folyamán sok esztétikus és ötletes munka született. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Kedd délután KERÉKPÁRTÚRÁT szerveztünk. A tanulók két pedagógus kíséretében nyeregbe 

pattantak, hogy feltérképezzék a monori Kis-tó park területét. Csapatokat alkotva környezetvédelmi 

totót töltöttek ki az adott helyszínről. A kerékpártúrát vidám fagyizással zárták.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A hét témájához 

kapcsolódva szerdán délután a 

diákok legjobb tudásuk szerint 

FÖLDRAJZI TOTÓ-t töltöttek ki.  

 
 
 
Iskolánkban a FÖLD témahét keretében először került megrendezésre az ÖKO - GÖNC GÁLA. 

Ökoiskola révén szerettünk volna rámutatni az újrahasznosítás lehetőségeire és annak fontosságára, 

ezért a diákok ízléséhez közelálló programot szerveztünk. A fiatalság életében fontos szerepet tölt be a 

divat, így minden osztálynak saját ’hulladékruhát’ kellett terveznie és a tervek alapján megvalósítania. 

Az elkészült ruhadarabokban a bátor modellek az Öko - Gönc Gálán vonultak végig a vörös szőnyegen. 

Szólt a zene, villantak a vakuk, minden adott volt egy jó hangulatú divatdélutánra. 
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A témahét zárónapján, a FÖLD NAPJÁN, április 22-én, a délelőtt folyamán a tanulók interaktív 

ásványkiállítást tekinthettek meg. Ezen a napon iskolánk tanárai és tanulói a ’FÖLD színei-be’ öltöztek, 

hogy ezzel hívják fel mindenki figyelmét arra, mennyire fontos környezetünk védelme, tisztántartása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A hét folyamán rendezett vetélkedőn legjobb eredményt elért tanulók 11 órától az 

önkormányzaton mérhették össze tudásukat egy KÖRNYEZETVÉDELMI TOTÓ kitöltésével. 

A meghirdetett pályázatra érkezett képzőművészeti alkotások kiállításra kerültek és a 

szépirodalmi művekkel együtt díjazásban részesültek. A helyezetteket a témához kapcsolódó könyvekkel 

és szép növényekkel jutalmazták. 
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Reméljük, hogy projektünk megvalósításával sikerült a természethez való vonzódás igényét 

átadni gyermekeinknek, s ezáltal talán közelebb kerültek az erdőkhöz ,  

Földhöz , fákhoz , virágokhoz . 

 

Kosteczki Zsuzsanna projektfelelős 

 

 

 

  

A projekt 

záróértékelése iskolai 

szinten valósult meg a 

díjak átadásakor. 

 



2016. április 8. Isaszeg 

Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

Isaszegen a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképzőközpontja volt 

ismét a helyszíne a megyei megmérettetésnek 2016. április 8.-án.  

Az iskola és az Ifjúsági Jujutsu Kör 

közös csapata a területi verseny 

másnapján már a megyei 

megmérettetésre utazott, a 

rövidke felkészülési idő ellenére 

a 2. helyezést hozhatta haza és a 

KRESZ állomáson elért kimagasló 

eredményéért különdíjban 

részesült. 

A vetélkedő alapvető célja, hogy 

a katasztrófavédelmi ismereteket elsajátító diákok részére lehetőséget 

biztosítsunk arra, miszerint „a tudás életet menthet” elve mellett élményszerű 

versengés formájában adjanak számot elméleti és gyakorlati tudásukról. 

A megmérettetésre tíz általános iskolai és tíz középiskolai csapat jutott be. A 
feladatok között szerepeltek elméleti, elsősegélynyújtás, viharjelzés, 
helymeghatározás, ügyességi versenyszámok, tűzoltó szakfelszerelések, veszélyes 
anyag felismerése, azonosítása, 
szivattyútelepítés, gátépítés, és 
emellett a rendvédelmi, 
közlekedésbiztonsági 
ismereteikről is számot adhattak 
a versenyző diákok, akiknek a 
felkészültsége évről-évre 
emelkedő tendenciát mutat. A 
pontszámok alakulását is 
figyelembe véve megállapítható, 
hogy idén is egy nagyon erős 
mezőny volt jelen. 

Csapat tagjai: Badacsonyi Lóránt 
8.b, Frank Szabolcs (külsős), Hajnal Lehel 6.b, Zsolnai Krisztián 8.b. 

Füzesi Péterné felkészítő tanár 

Gyerekszemmel: 



Április 8.-án izgatottan érkeztünk az Isaszegi Kiképzőbázishoz. Ahogy 
megérkeztünk kaptunk egy ételcsomagot, majd 10 órakor elkezdődött a verseny. 

Az első állomáson egy tájolót 
kellett kezelnünk, mellyel kis 
nehézségeink akadtak. Ezután 
tömlőgurítás volt, ami könnyen 
ment a sok gyakorlásnak 
köszönhetően. 

Szinte minden állomás feladatát 
gyakoroltuk, kivéve a szívattyú 
összeszerelést, amelyről ott 
helyben kaptunk gyors 
továbbképzést. Nagy meglepetés 
volt számunkra ez a pálya, és ami 

még hihetetlenebb volt, hogy sikeresen hajtottuk végre, maximális pontszámmal. 
Sok állomásnál kaptunk dicséretet határozottságunkért. Emiatt is értük el a 
legjobb eredményt a KRESZ pályán, az ott lévő csapatok közül. 

Legjobban a nyúlgátépítés és a 
tűzvédelmi-tűzoltási ismeretek 
sikerültek, a jó 
csapatmunkának és a sok 
gyakorlásnak köszönhetően. 

Azonban a csapatmunka és a 
kommunikáció elmaradt az 
elsősegély-nyújtási állomáson. 
Sok mindent elrontottunk, 
valószínűleg a sérültek nagyon 
valóságszerű „színészkedésük” 
miatt. 

Az eredményhirdetés előtt tudtuk, hogy jól sikerült, ám azt nem gondoltuk, hogy 
2. helyezést fogunk elérni. A verseny előtt a felkészítőnk azt mondta, hogy 
érezzük jól magunkat és így is volt, talán a tehermentesség is hozzájárult a jó 
szereplésünkhöz. 

Összességben egy nagyon jó szervezésű verseny volt, örömmel indultunk haza. 

Zsolnai Krisztián 8.b osztályos tanuló 

  



2016. április 7. Hernád 

Területi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

A Hernádi Általános Iskola adott otthont a területi Katasztrófavédelmi Ifjúsági 

Versenynek 2016. április 7.-én. 

A helyszínen a diákok különböző állomásokon adhattak számot arról, hogyan 

állják meg helyüket katasztrófa esetén. 

A versenyfeladatok nem voltak 

könnyűek, nagy odafigyelést és 

kitartást követeltek a diákoktól: 

1. Activity 

2. Elsősegélynyújtás  

3. Lakosságvédelem   

4. Veszélyes anyag felismerés  

5. Környezetvédelem 

6. Sérült szállítás szennyezett 

területről 

7. Labirintus 

8. Vízvédelem  

9. Tűzvédelem  

10. Akadálypálya: terepszakasz leküzdése 

11. Szennyezett területről való mentés – csáklyázás 

12. Elmélet 

A szimulált veszélyhelyzetek az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékosan 

próbára tették a tanulók fizikai és szellemi képességeit egyaránt, ők mégis 

örömmel, lelkesen teljesítették a feladataikat. 

Nagy meglepetésünkre a 17 általános 

iskolai csapat közül idén is nagyon jól 

szerepeltek iskolánk tanulói. 

1. helyezett csapat: 

Badacsonyi Lóránt 8.b, Hajnal Lehel 

6.b, Frank Szabolcs (külsős), Zsolnai 

Krisztián 8.b. 

9. helyezett csapat: 

Almási Viktória 8.b, Boros Anita 7.b, 

Dombi Mercédesz 8.b, Jámbor Gergő 

7.b. 

Füzesi Péterné felkészítő tanár 

  



Gyerekszemmel: 

Május 7. én reggel 6 órakor megszólalt a szokásos ébresztőm. Édesanyukám 

hevesen jött be a szobámba, nehogy elaludjak és lemaradjak a versenyről. 

Mondanom sem kell már akkor izgultam, de mikor elindultunk a busszal forgott a 

hasam, hogy minél jobban teljesítsek. 

Megérkeztünk még regisztráció előtt. Csapatok csapatok hátán tobzódtak már 

akkor is. A regisztrációig nem tudtunk mit tenni, lepakoltunk, körbenéztünk a 

pályákon és vártunk. Miután már mindenki beregisztrált megkaptuk az 

útlevelünket.  

A csapatok fel voltak osztva két csoportra. Mi abban a csoportban voltunk, akik 

előbb átmentek egy előadásra. Az előadás az ellenerőről és a bombák veszélyéről 

szólt. A végén feltettek kérdéseket és ha jól válaszoltunk, kaptunk ajándékokat. 

Én egy könyvet nyertem.  

Végre elkezdődött számunkra a 

verseny, amikor ismét egy kis 

izgalom hárult ránk. Kiderült, 

hogy ami nekünk ki lett írva 

állomás, ott vannak, és nem 

tudunk menni. Gyorsan meg is 

kerestük Deni nénit, aki 

megkérdezett egy verseny 

segítőt. Azt mondta, hogy 

keressünk egy üres helyet ahol 

tudunk kezdeni. Az első hely így 

nem a 12-es azaz a totós volt hanem az 1-es állomás, ahol Activityzni kellett. A 

feladatok innentől egyszerűnek tűntek, de közel sem sikerültek annyira jól, mint 

amire számítottunk. Végül a mi csapatunk a 9. hellyel és újabb tapasztalattal ért 

haza a versenyről. 

Nagyon élveztem, még ha nem is nyertünk. Öröm volt részt venni rajta és 

remélem jövőre kijutunk az országosra. 

 

Dombi Mercédesz 8.b osztályos tanuló 

  



2016. március 7-22. 
Víz projektnapok 

 

Intézményünkben megrendezésre került március hónapban „A víz projektnapok”. 
2016. március 7-től 22-ig tartott és a Víz világa és védelme címet adtuk neki. 
Ebben a témakörben igyekeztünk diákjaink számára átfogó képet nyújtani a víz 
fontosságáról, védelméről. Céljaink között szerepelt a környezettudatos 
magatartás és életvitel fejlesztése, a vízkészletünk megóvására nevelés, önálló 
ismeretek megszerzésének képességfejlesztése, globális összefüggések 
megértetése.

 

Megvalósításának eszközei voltak a tantárgyi órák témakeretben megtartása. A 
tanórán kívüli, szabadidős foglalkozásokon kiegészítő információkat nyújtó 
programokat szerveztünk tanulóinkkal. Faliújságot is készítettünk. 

Kreatív feladat megadásával ötletes és látványos társasjátékot készítettek 
osztályonként a diákok. Ismeretterjesztő filmet vetítettünk: Műanyag, a tengerek 
valódi réme – címmel. A film a vízben úszó és azt szennyező műanyagok káros 
hatásával foglalkozott. Megtudtuk, mi a „szemétleves”. Előadót kerestünk meg, 
egy „vizes” szakember személyében. Artzt Sándor úr, a monori vízmű vezetője 
elfogadta meghívásunkat és értékes információkkal ajándékozta meg a 
hallgatóságát az jó ivóvízről, és annak védelméről. A szennyvíztisztítás 
fontosságáról és a monorierdei víz jellemzőiről beszélt, majd válaszolt az 
érdeklődő kérdésekre. Végül március 21-én délután egy játékos feladatmegoldó 
délutánt tartottunk, ahol az addig elhangzott, tanult, hallott élményekről adtak 
számot diákjaink.  



A tanulói tesztek alapján a diákok nagy részének megváltozott a víz jelentőségéről 
alkotott véleménye. A tanulóink sikerélményhez jutottak a kreatív feladatok 
készítésének során. Az ismeretterjesztő filmet érdekesnek tartották, az előadás 
során sok új információt kaptak és a hozott vízminta is érdekelte őket. A projekt 
elérte célját. 

Kovács Emília projektfelelős tanár 

 
 
Az oklevelek kiosztása:



2016. március 17. 
Víz projekt keretében: Artz Sándor előadásáról 

 
Víz! 
Se ízed nincs, se zamatod,  
nem lehet meghatározni téged,  
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének.  
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."                                                   
 (Saint-Exupéry) 
 
 
Ezek a sorok jutottak eszembe, amikor 2016. március 17-én élvezettel hallgattam 
ARTZT SÁNDOR, a MONORI VÍZMŰ telepvezető üzemvezetőjének előadását a 7-
es teremben.  
Kis késéssel kezdődött - a diákok számára is közérthető – ismertető, amely 
eredetileg fél órásnak készült, de végül több, mint 1 órás hosszúságú lett a 
kérdésekre adott válaszokkal. 
 
Az 5-6. osztályosok is nagyon figyelmesen hallgatták a Szent István Egyetem 
oktatóját, aki először a VÍZ VILÁGNAPJÁ-ról beszélt. Elemezte a Föld vízkészletét: 
97%-a nem használható, mert sós víz, „Egy kanál víz a tengerből, szintén 
csekélység (...), de az az egy kanál víz elárulja, hogy az egész tenger keserű.” – így 
fogalmazza meg Gárdonyi Géza. 
A maradék 2/3-a hó és jég, tehát 1 % édesvíz marad felhasználásra. Részletesen 
elmondta az egyes földrészek helyzetét is: legrosszabb helyzetben Afrika 
lakossága van, de Ázsiában is jelentős a vízhiány (Kínát és Indiát külön kiemelte). 
A következő 20-50 évben egyre nagyobb kincs lesz a víz! Már jelenleg is sok 
helyre tankhajókkal szállítják a vizet. Európában aránylag van víz, de mindenki 
felelőssége, hogy legyen is! 
 
Mi is az a VÍZ? – vetette fel a kérdést előadónk a tanulóknak. Ebben a részben a 
víz körforgásáról, mindhárom halmazállapotáról szó esett. Ezt követte a víz 
felhasználása → EMBEREK (ivás, tisztálkodás, mosás, mosogatás, stb…); 
MEZŐGAZDASÁG (pl.:öntözés); IPAR (papírgyártás, cukorgyártás, bőrgyártás, 
stb…). Érdekes adatokat tudhattunk meg arról, hogy egyes élelmiszerek 
előállításához mennyi vízre van szükség: 1 csésze kávé → 1600 liter; 1 kg 
marhahús → 16 000 liter víz. 
 
Egy kis történelmi visszapillantás következett, amikor a vízellátásról hallhattunk. 
Az ókori társadalmak öntözéses gazdálkodása a gravitáció elvén történő 
vízelvezetésre épült. A természetes folyóvizet fából, bambuszból, majd fémből 
készült csöveken vezették a kívánt helyre. A középkorban kezdődtek a kutak ásása 
(településenként 1-2), s jóval később a szivattyúk használata. 
 
  



 
A jelenlévők aktív bevonásával gyűjtöttük össze az ivóvíz tulajdonságait, 
jellemzőit (színtelen, szagtalan, jóízű). Utána következett a desztillált víz, ami 
iható, csak nincs benne ásványi anyag. Szó esett a termálvízről és a gyógyvízről is, 
kiemelve, hogy a vízben töltött időt mindig az orvos határozza meg. Ezután 
következett a vízkő (kalcium-karbonát), amit a keményvizek okoznak, majd a 
vízlágyítás → természetesen CALGON-nal, ahogy a reklámban is elhangzik.  
 
Az előadás eddigi része fölért legalább egy kémia és egy földrajz órával, a 
természetismeretet nem is említve. Csak ezt követően tért rá előadónk arra, hogy 
környékünkön honnan és milyen módon nyerik az ivóvizet, s hogyan történik a 
víztisztítás. 6 kút közül öt 200 m mélységű, egy pedig 350 m mélységű. 
Búvárszivattyúkkal kiszívják a kutakból a vizet, majd tisztítják. A fertőtlenítést 
klórral végzik, mert az a vízben lévő szerves anyagokat elpusztítja. Utána homok 
illetve kavicsszűrőkön átszűrik a vizet. Víztoronyban, medencében tárolják, s 
vezetékeken jut el a fogyasztókhoz. A katasztrófahelyzetről is szó esett, amikor 
lajtos kocsival viszik a lakosságnak a vizet, illetve zacskós vizet adnak → ilyet 
hozott az előadó, s körbeadta. Elmondta, hogy 2 hét a szavatossági ideje.  
Előadás közben egyre több kérdés is elhangzott. Különösen a 7. b osztály tanulói 
voltak aktívak. Nekik köszönhetjük, hogy hallottunk a „kékhalál”-ról, ami a 
csecsemők bekékülését jelenti. Ez akkor következik be, ha nitrát tartalmú a víz (50 
mg/l a határérték). A monori víz nitrátot nem tartalmaz. A szennyvíztisztításról is 
egy kérdés kapcsán beszélt az előadó. Élő szervezetekkel – porszívószerű 
baktériumokkal – bontják a szennyvizet. A keletkező szennyvíziszapot trágyázásra, 



talajjavításra használják. A vizet ülepítik, homokágyon szűrik, majd a gyáli 
csatornába kerül. 
 
Sok-sok ismerettel gazdagodva mehetett az előadás után mindenki haza vagy a 
fociedzésre. 
Ez az összefoglaló a jelenlévőknek ismétlés. Aki viszont nem tudott eljönni talán 
néhány fontos dolgot megtudhatott a vízről. Ezúton is köszönjük előadónknak és 
Kovács Emília tanárnőnek, aki a meghívást és a programot szervezte. Végül egy 
újabb irodalmi idézet: 
 
„A földre kell hullni a csöppnek,  
nedvet visz zsenge virágnak, 
forrással tovább göröghet,  
örvendeztet halacskákat, 
ő kell patakba, malomhoz,  
a folyókban hajót hordoz, 
s hol lelnénk a tengerekre, 
ha a kis csöpp nem létezne?” (J. W. von Goethe: A kis vízcsöpp) 
 
 
Pálné Gelniczky Mária tanárnő – a krónikás 
  



 
2016. március 3. 

ÖKO foglalkozás az óvodásokkal 
 

Immár hagyománynak tekinthető, 
hogy a leendő első osztályos tanító 
nénik felkeresik az óvodában a 
nagycsoportosokat néhány segítővel 
így tavasz tájékán, hiszen ez már a 
második ilyen év volt. 
Két csoportot kerestünk fel. Az egyik 
csoport a tornateremben 
helyezkedett el a középen 
csoportosan elhelyezett asztalok 
körül. Eszti néni (Kiss Józsefné) 
mesélt nekik a Tavasz tündérről, aki felébresztette a természetet téli álmából és 

segítette a növények fejlődésnek indulását. A mese szereplői bábfigurák képében 
elevenedtek meg. A megfelelő résznél sikerült egy közös éneklés az óvodásokkal, 
egy tavaszváró dallal. A mesét egy kis kézműveskedés követte. Az előre elkészített 
fa elemekből (törzs, lombkorona) ragasztó és némi felnőtt segítséggel mindenki 
elkészítette a saját fáját. Eszti néni és Erika néni (Nagy Zoltánné) sokat segített. 
Ezt követte a virágok, majd a levelek felragasztása, szintén előre elkészített 
elemekből. A gyorsabbak és ügyesebbek a fa alá virágokat is ragasztottak. A 
végén mindenki büszkén állt a saját munkájával egy csoportképhez. 



A másik csoport 
sem tétlenkedett, ők 
a teraszra mentek 
Péter bácsival 
(Virágos Péter) Andi 
nénivel (Szlifka 
Andrea). Mindenki 
kapott egy üres 
műanyag poharat és 
egy kislapátot. A 
pohárba Péter bácsi 
irányításával 
virágföld került egy 
zsákból. Andi néni segítségével kétféle bársonyka magot ültettek a friss földbe. 
Amikor mindenki elkészült, büszkén vitték a csoportszobájukba, ahol majd 

folyamatosan nyomon követhetik a kis növények fejlődését. 
Ezután cserélt a két csoport. Amikor ez is befejeződött, az óvodások egy zenés 
tornával búcsúztak tőlünk. Jó volt látni a sok vidám arcot. Bízom benne, hogy 
szeptember elsején az évnyitón is találkozom velük! 
 
Matz Róbert ig.h.  



2016. február 15-26. 
 

Házi tanulmányi versenyek 

 
Minden évben megrendezzük a házi tanulmányi versenyeket és ehhez 
kapcsolódva egy 
sportdélutánt. A 
lebonyolítást a szervezés 
előzi meg. A versenyeket két 
hétre elosztva tartjuk, külön 
van a humán tantárgyak 
hete, és külön van a reál 
tantárgyak hete. Így érjük el 
azt, hogy aki kedvet érez, 
több tantárgyban is 
kipróbálhatja a tudását. Az 
idén sem volt ez másképp. 
Igazából két esemény zavarta 
a versenyek résztvevőit. Az 
egyik az influenzajárvány, ami megtizedelte a résztvevőket, a másik a 8. 
osztályosok szóbeli felvételije a különböző iskolákban. Egyik eseményt sem lehet 
előre időzíteni, így tervezni sem tudtunk vele. 



A felsős versenyeken 117 tanuló vett részt, amiben benne van az is, hogy 
néhányan több tantárgyból is mérettették magukat (így a valós szám kevesebb!). 
Az idei évben újdonság volt a szokásos tantárgyi vetélkedések között a hitoktatók 
által szervezett bibliaismereti verseny. A sportdélutánon a felső tagozat osztályai 
métaversenyben mérkőztek. Métaversenyt még nem rendeztünk iskolánkban, 
mégis nagy sikere volt (mivel a szabályokat tanítási órákon megismerték). Ebben a 

versenyben mindenki 
egyaránt aktívan szerepel, 
mindenkinek egyaránt fontos 
szerep jut, így mindenki 
sikerélménnyel jöhet le a 
pályáról függetlenül attól, 
hogy győzött-e a csapata.  
A versenysorozatot 
oklevélosztás zárta, ahol 86 
egyéni és 6 csapatoklevelet 
osztottunk ki. Sok olyan 
tanulónk van, aki komoly 
gyűjteménnyel rendelkezik 

már az évek alatt megszerzett oklevelekből. Gratulálunk minden résztvevőnek! 
 
Matz Róbert ig.h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2016. január 19. 
EMLÉKEZZÜNK?! 

(- Miért?- Mire?- Hogyan?- Mikor?) 
 

Shakespeare szerint:” Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
   S akit szeretünk, azt nem feledjük el.” 
 
IGEN: emlékezzünk! 
 
Az emlékezés során a múltról beszélünk, írunk, de a jövőhöz, az utókorhoz 
szólunk. 
 
Az emlékezés – lehetőség. Lehetőség arra, hogy felidézzünk eseményeket, ahhoz 
kötődő élményeket, érzéseket. Az emlékmorzsák felelevenítése során flow 
(áramlat) élményben is részünk lehet, hiszen újraéljük a lázas készülődés és a 
megvalósítás időszakát is. Szembesülünk azzal, hogy egy közösség tagjai voltunk, 
vagyunk, s jó volt együtt dolgoznunk. 
Lehetőség az értékelésre, számvetésre is. Összegezve az adott esemény óta eltelt 
időszakot, mérlegelhetjük, hogy milyen eredményeket értünk el célunk 
megvalósítása érdekében.  
Igaz, hogy a múlt megszépíti az emlékeket, de átértékelve, lehetőséget teremt 
újabb célok, feladatok kitűzésére. Elgondolkodhatunk azon, hogy mit tegyünk 
azért, hogy az iskola névadójának szellemében éljünk, hogyan szervezzük meg 
mindennapi életünket. Nagyon fontos, hogy ezt át is adjuk az utánunk következő 
nemzedéknek. Így biztosíthatjuk a folyamatosságot és a folytonosságot, bízva 
abban, hogy 

„Mások élő nyomodba lépnek, 
     hogy járt úton haladjanak.” (Martinov) 

 
IGEN: emlékezzünk! 
 
A 15 évvel ezelőtti 
névfelvételre és névadónk 
születésnapjára. 
 
Bár nem kerek évforduló, s az 
iskola történetének is 
mindössze 1/6-od részét 
képező időszakot ölel fel az 
azóta eltelt másfél évtized. Az 
ősszel 90 éves iskola korábban 
több nevet is viselt (Monor 
Alsótanyai Állami Elemi Iskola, Monorierdei Állami Népiskola, 3. számú Általános 
Iskola). 2001. január 25-én vette fel Fekete István író nevét. A bensőséges 
ünnepségre a névadó 101. születésnapján került sor. Azt megelőzően 3 hétig 



készült az iskola apraja és nagyja az eseményre. Sikerült kapcsolatot teremteni a 
Petőfi Irodalmi Múzeummal, ahonnan az író A/3-as méretű fényképét, valamint 
régebbi könyvborítók és cikkek fénymásolatát is megkaptuk. Mészáros Tibor – a 
múzeum munkatársa – segítségével jutottunk el a dombóvári Fekete István 
Kulturális Egyesülethez, s annak vezetőjéhez, Bodó Imréhez. Hasonlóan – bárcsak 
a névfelvétel után – kerültünk kapcsolatba az ajkai Fekete István Irodalmi 
Társasággal, s akkori elnökével – Gáspár Jánossal. Ennek köszönhetjük, hogy 2002 
óta minden Kele Napja rendezvényen részt vettünk. Meg kell említenünk Valló 
László újságírót is, akinek „Emlékké válok magam is …” című Fekete István életéről 
és munkásságáról szóló könyvét – szó szerint – rongyosra olvasta a tantestület és 
néhány diák. A regény alapján készült az ünnepi műsor egy része, de az igazgató – 
László János – ünnepi beszéde is. 
 
IGEN: emlékezzünk! 
 
Az emlékezéshez emlékező – legjobb esetben aktív résztvevő – és érdeklődő is 
kell. 
 
Most még nem késő, hogy az akkori szereplőket, szervezőket felkeressük, s 

megkérjük emlékeik 
elmondására, élményeik 
felidézésére. Természetesen 
ezek a visszaemlékezések 
mindig szubjektívek. Éppen 
ezért nagyon fontosak az 
egyéb dokumentumok is. A 
fényképek, újságcikkek, 
video, … beszerzése, 
megőrzése a jövő 
szempontjából is lényeges. 
A beszélgetéseken kívül úgy 
is emlékezhetünk, hogy 
elolvassuk Fekete István 

valamelyik elbeszélését, vagy az „Aranymálinkó” kötet egyik-másik versét illetve 
megismerkedünk az író életével és munkásságával. Gyönyörködünk a szép 
megfogalmazásokban, a találó megszemélyesítésekben és hasonlatokban. 
Aki jobban szereti a művek képi adaptációját, az válogathat a Fekete István 
műveit bemutató filmek, videók, CD-k és DVD-k közül.  
A vers- és prózamondó versenyen való részvétellel még oklevelet is lehet kapni, s 
ha Fekete István művei közül választasz, akkor a névadó munkásságát is jobban 
megismered. 
 
IGEN: emlékezzünk! 
 
Az emlékezéshez idő és türelem kell.  



 
 „….Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az 
évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen 
valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.” – ezek Fekete 
István gondolatai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mai kor embere azonban csak ”lót, fut, robotol”. Éppen ezért nem tudja 
értékelni a múltat, megbecsülni az elődök munkáját. Sokszor emiatt a jelen is 
élvezhetetlenné válik számára. 
Egy-egy novellán keresztül azonban – amit nemcsak magyar órán olvasunk el – 
nagyon jól megismerhető a természet is. Gondoljatok csak arra, amikor a „Hajnal” 
című elbeszélés növényeivel kapcsolatos információkat gyűjtöttetek az előző év 
májusában informatika vagy biológia, illetve természetismeret órán. Hasonló 
módon lehet feldolgozni „A szél és az erdő” című alkotást! A Fekete István Napok 
rendezvényei évről-évre minden diák számára lehetőséget biztosítanak az 
emlékezésre is, nemcsak az ismeretszerzésre. 
 
Pálné Gelniczky Mária tanárnő (a krónikás) 
   



 
 HALLOWEEN 

                                    2015. november 9. 
 

Iskolánkban november elején került megrendezésre az 
angol kultúrdélután sorozat első foglalkozása, Halloween 
témakörben.   
November 9-én a 4-es terem rémisztő Halloweeni dekorációt 
kapott és ellepte az ünnep „szelleme”.  
A meghívott diákok interaktív, játékos feladatokon keresztül 
ismerkedhettek meg Halloween ünnepkör eredetével és 
szokásaival. A legbátrabbak ijesztő jelmezeket öltöttek, így a 
folyosón vidáman sétáltak a félelmetes vámpírok, a zombi, a 
fekete macska és maga az ördög is. A csapatok egymással 
versengve igyekeztek minél több pontot szerezni. A 
győztesek jutalmat kaptak és oklevélben részesültek. A 
legjobbnak a 7.a osztály csapata bizonyult, név szerint 
Halgas Virág, Kele Dóra, Czakó Erika, Kardos Dominik és 
Lőcsei Bence. 
Természetesen a többiek sem maradtak édesség nélkül, a 
„kukacos” muffin nagy sikert aratott a diákok körében. 
 
A kultúrdélután programsorozat következő rendezvénye 
decemberben, a karácsonyi tea parti lesz, melyre a 
szorgalmas 5-6.osztályos diákok várhatják a meghívókat. 
Korbely Réka tanárnő 

.  

 
   



2015. október 6. 
Olvasóvá nevelés 

 
A héten hétfőtől vasárnapig tartanak a 10. Országos Könyvtári Napok 
rendezvényei. Ennek keretében találkozhattak az iskola 2. osztályos tanulói 
október 6-án Balázs Ágnes írónővel.  
A sok gyermekkönyv szerzője nemcsak író, hanem színésznő, műsorvezető, 
szövegkönyvíró, zeneszerző, dalszövegíró. Honlapján a következő idézet található: 
„Ha szívedben ott a szeretet, legyőzhetetlen maradsz mindörökké!” – ez 
megszívlelendő jó tanács a mai kor emberének. 

Amikor megérkezett a 14-es 
tanterembe, bőröndjéből 
kirakta a tanári asztalra eddig 
megjelent könyveit: a Lufi-
sorozatot (8 db); a „Mesélő 
nyelvtan”-t; „A tésztapacsni”-t;  
a „Mesélő ABC”-t; a 
„neveletlen ABC”-t; a többit 
még mi felnőttek sem tudtuk 
megjegyezni. Ezekről illetve 
ezekből viszont mesélt, beszélt. 
 

Először Pulyka néni 
történetéről faggatta az osztályt, hiszen tudott róla, hogy ezt a könyvet ismerik a 
gyerekek. Aznap délelőtt Ildi néni felolvasta a mesét, így mindenki emlékezetében 
frissen élt ez a modernkori „tanmese”. Egy-egy kérdés elhangzása után nagyon 
sok kéz lendült a magasba, szinte mindenki tudta a választ, vagy legalábbis volt 
gondolata, észrevétele a mesével kapcsolatban. Ez a könyv „A tésztapacsni” a 
Móra Könyvkiadó „Már tudok olvasni” sorozatában jelent meg. Az írónő 
kedvesen biztatta a kisdiákokat. Mindenkit megdicsért, sokszor elhangzott Tőle, 
hogy „az is lehetne, de én nem erre gondoltam”. 
 

Valamennyien meggyőződhettünk arról, milyen jó előadó, hogy ért a gyerekek 
nyelvén. Pazarul lekötötte a kisdiákokat több, mint egy órán keresztül. Szépen 
artikulálva olvasott fel a korábban megjelent „Mesélő ABC” (Pitypang és pillangó; 
Az alma és a sün), majd a „neveletlen ABC” című művéből (puding; hülye; …) 
Nemcsak felolvasott, hanem azt is elmondta, hogyan születtek ezek a könyvek. 
„Az ABC pont olyan, mint a tornasor. Mindenki tudja a helyét benne. Az A van 
legelöl, utána következik az Á, aztán a B, a C és így tovább. De a betűk csak a 
tornaórán viselkednek rendesen, különben ide-oda rohangálnak egyik szóból a 
másikba. Mégsem mondja senki, hogy az ABC neveletlen. Öcsire bezzeg lépten-
nyomon rászólnak a felnőttek!” A könyvből megismerjük egy kisiskolás 
mindennapjait, s a szavakból és meghatározásaikból neveletlen szótár kerekedik. 
Ez a „neveletlen ABC”. 
Minden esetben megmutatta a betűkhöz kapcsolódó mesék mellett található 
gyönyörű rajzokat is, amelyeket Kállai Nagy Krisztina készített. A szerző számára 



nagyon fontos, hogy megszerettesse az ABC betűit, s hogy a gyerekek tovább 
gondolják ezeket a meséket. Kérdéseket is feltett a diákoknak, s a végén 
csokoládéval jutalmazta a helyes válaszadókat.  
 

Lelkesen ismertette legújabb könyvét, a „Mesélő nyelvtan” sorozat első részét, 
amely a „Hetedhét háború a Hangok földjén” alcímet viseli. Juhász Danival 
elolvastatta, hogy ez egy foglalkoztatókönyv kisiskolásoknak 2. osztálytól. 
Megmutatta a könyv felépítését, beszélt a feladattípusokról – kiegészítős, 
színezős-rajzolós és mesélős -, de még arról is, hogy a kötethez kapcsolódó dalok 
a Móra Kiadó honlapjáról letölthetők. Mindezt közérthetően tette. Felolvasta a 
bevezető részt, amiből megtudhattuk, hogy Iringó nem szereti a nyelvtant. 
Mérgében még a tankönyvét is megtapossa, ekkor azonban a lapok közül 
megszólítja Őt egy rajzolt mesealak – Ódor, az óriás. Iringó maga is irkafirkává 
változik a nyelvtankönyvben. Ezután kezdődnek még csak az igazi csodák!  
 

A találkozó végén a pöttyös könyvek közé tartozó Lufi-sorozatról esett szó. A 
sorozat kötetei 9 éves kortól kezdődnek, s Lufi (Dalos Hanna) 14 éves koráig 
tartanak. Az első kötetet mutatta be – életkoruknak megfelelően – részletesen a 
szerző. A „Lufi és Szamóca” ismertetése során azt is megtudhattuk, hogy mikor ez 
a mű íródott Bianka – 
Balázs Ágnes lánya – éppen 
9 éves volt. Neki, azaz 
Bibinek – ez a beceneve – 
ajánlotta. Később Bibi kérte 
a folytatásokat is, így 
született a 8 könyv. 
Valamennyi Lufi könyvet 
Békés Rozi illusztrálta. 
 

Az osztály minden diákja 
nagyon fegyelmezetten 
viselkedett. Érdeklődőek és 
aktívak voltak a gyerekek. 
Reméljük, hogy nemcsak Balázs Ágnes könyveit kölcsönzik majd ki a könyvtárból, 
hanem más műveket is: pl. a „Már tudok olvasni” sorozatból. Szerintünk ezzel a 
„MESENAP”-pal elkezdődött a tanulók olvasóvá nevelése. Most még nem késő!  
A diákokon kívül mi, felnőttek is nagyon élveztük ezt a délutáni rendezvényt. Jó 
volt látni a kipirult gyermekarcokat, s az írónő segítségével mi is újra élhettük 
gyerekkorunkat. A program létrejötte Pergelné Rácz Éva könyvtárosnak 
köszönhető, aki végig izgulta az osztállyal ezt a sikeres író-olvasó találkozót. 
Köszönjük szépen! Várjuk a folytatást! 
Marika néni (Pálné) egy lelkes vendég 



2015. október 5. 
Kerek évforduló az iskola történetében 

 
Évekkel ezelőtt – talán 2010-11-ben – hozzám került egy vastag, piros kötésű 
napló, amelynek felirata: „A Monorierdei Napközi Otthon krónikája”. Aki átadta – 
a 6-os teremben volt valamelyik szekrényben -, azzal indokolta tettét, hogy én 
foglalkozom az iskola történetével. Ez így költői túlzás! Én csak – Timkó József 
tanító úr kérésének megfelelően – igyekszem időnként feleleveníteni azokat a 
dolgokat, történeteket, amiket Józsi bácsi összegyűjtött, s nagyrészt közkinccsé 
tett a 2006-ban megjelent évkönyvben. Ennek és Maigut Józsefné - Márti néninek 
- köszönhetőn tudok néhány sort írni a félévszázados évfordulóról. 

 
50 évvel ezelőtt - az 1965-ös tanévben - az üresen maradt régi iskola épületében 
kezdte meg működését a Napközi Otthon. „Beindítása minden gondja, nehézsége 
Éva néni /Andrássi Győzőné/ vállát nyomta. Irányításával kellett átalakítani az 
épületet úgy, hogy a napközi funkciójának megfeleljen. Legyen tanulószoba, 
ebédlő, konyha. Az indulás nélkülözhetetlen kellékeit, bútorzatát teljes egészében 
a gimnáziumtól kaptuk. Edényeket, evőeszközöket, asztalokat, padokat, székeket, 
stb. Oláh Pista bácsi önzetlen segítsége tette lehetővé, hogy 20-25 gyerek iskolán 
kívüli foglalkoztatása megnyugtató módon megoldódhatott. Ebben az első 
összevont csoportban elsőtől-nyolcadikig jártak tanulóink. Foglalkoztatásukat 
Andrássi Győzőné irányította, de e mellett élelmezésvezető, adminisztrátor is 
volt, és ki tudja még mi mindent kellett elvégeznie. A tanulók ebédjét decemberig 
lovas kocsi hozta Monorról, amikorra is befejeződött a konyha építése.” – 
olvashatjuk a kezdetekről az évkönyv 22. oldalán. A napközi további sorsáról is 
Józsi bácsi számol be, aki 1957. augusztus 15-én kezdte pályafutását 
Monorierdőn. Mindig is szívügyének tekintette az iskola sorsát és történetének 
megismerését, feldolgozását.  
 



Sajnos a krónikában egy betű 
sincs. Legalább félszáz kép 
viszont van benne, némelyik 
hátulján az évszámon kívül 
néhány sor is található. 
Gondolom, a következő 
időben az én feladatom lenne 
kideríteni a többi felvételről, 
hogy mikor készült és kiket 
ábrázol. Ideje lesz felkeresni 
Éva nénit, hogy a „krónika” ne 
csak egy üres naplóként 

maradjon meg az utókornak. Örülnék, ha feladatomhoz segítséget is kapnék – régi 
diákoktól, kollégáktól.  
 
Itt újra megállhatunk néhány gondolat 
erejéig, hogy egy másik évfordulóról is 
megemlékezzünk. Iskolánkban 20 évig 
dolgozott Éva néni, mert 1985-ben – 30 
évvel ezelőtt – kezdődtek meg számára a 
nyugdíjas évek. 
Éva néni nemrég vette át tanítói 
vasdiplomáját Nyíregyházán. Ez azt jelenti, 
hogy 65 évvel ezelőtt kapta meg tanítói 
oklevelét. Ehhez minden jelenlegi és volt 
kollégája nevében is szeretettel gratulálok. 
Természetesen a sok napközis diák, tanuló 
nevében is erőt, jó egészséget kívánok a 
következő évekre.  
 
A megemlékezés végére kerüljön egy 
újabb idézet az évkönyvből, ami Éva 
néniről szól: 
„ Neve és munkássága egyet jelentett a napközivel, …, mind addig, míg nyugdíjba 
nem ment. Több száz elsős apróság – szíve és keze irányításával – írta meg a házi 
feladatait. Gondja volt arra is, hogy sokakat megtanítson kulturáltan étkezni, 
játszani, szabad idejüket hasznosan eltölteni. A fiatal képesítés nélküli pályakezdő 
nevelők mentora is volt. Ő vezette be őket a napközis munka nehézségeibe és 
mutatta meg annak szépségeit is.”   
 
Pálné Gelniczky Mária tanárnő 



2015. szeptember 26. 
 

„Megfogyva bár, de törve nem…” – 55 éves találkozó 
 
 

„… Én iskolám, 
köszönöm most 
neked” – hangzott el 
Ady Endre gyönyörű 
verse a Monorierdei 
Fekete István 
Általános Iskolában 
2015. szeptember 26-
án 13 órakor. Ezt így 
is gondolták, akik 55 
évvel ezelőtt vettek 
búcsút még a régi 
iskolától. 
 

Mindenki tovább tanult, ki gimnáziumban vagy technikumban, ki szakmunkás 
képzőben. A „hős korszakból” eltelt 55 év. Mindannyian – három eltávozott 
társunk kivételével – örömmel vártuk a találkozót. Az új iskolában gyülekeztünk, 
megnéztük a tablót, amely az iskola történetében a legelső. Örültünk, hogy nem 
kallódott el, s jó állapotban van még most is. 
 
Köszöntöttük 
egymást, a megjelent 
hozzátartozókat; 
megkülönböztetett 
tisztelettel és 
szeretettel Timkó 
József tanító urat. 
Egy perces néma 
felállással adóztunk 
az elhunytaknak.  Az 
iskola 4-es számú 
termében 
gyülekeztünk, ahová 
a tablón kívül a 2006-
ban megjelent évkönyvet is odakészítették. Egy-egy példányt az iskolatörténetét 
író Timkó József tanító úr adott át nekünk. Rövid sétánk során megtekintettük a 
forfa részét az iskolának. 
 
A találkozó ezután a Tanya csárdában folytatódott, ahol ebéd közben és után 
mindenki elmondta, hogy mi történt vele az elmúlt fél évszázad alatt. Előkerültek 



a fényképek, régi történetek. Megelevenedtek a diákcsínyek. Őszinte szeretet, 
megbecsülés és figyelem – ez volt jellemző társainkra.  
 
Bár az idő aznap nem volt a legszebb – esős, hideg jellemezte -, de végül elállt az 
eső. A legfontosabb viszont az volt számunkra, hogy „Megfogyva bár, de törve 
nem…” találkoztunk egymással 55 év múlva. Örülünk, hogy találkoztunk. 

 
A találkozón megjelentek névsora balról jobbra haladva a csoportképen: Antal 
Mária, Szabó Júlia, Timkó József tanító úr, Kertesi Klára, Lukács Piroska. 
Álló sor: Maigut József, Jávorszki Károly, Bán György, Magócsi Lajos, Magócsi 
Tibor, Gál György, Koday László. 
 
Az osztálynévsor:  
Antal Mária, Bán György, Gál György, Gál Pál (1946-2008), Jávorszki Károly, Karsai 
András, Kertesi Klára, Koday László, Lukács Piroska, Magócsi Lajos, Magócsi Tibor, 
Maigut József, Pálinkás János (1946-1999), Szabó Júlia, Szalai János (1946-1994). 
 
Idézet az iskola évkönyvéből (36. oldal): „7-en középiskolába kerültünk, a többiek 
hasznos szakmákat tanultak." Később 4-en felsőfokú végzettséget szereztünk, 
főiskolán, egyetemen. A visszaemlékező Gál György nyugalmazott gépészmérnök, 
tanár ezen osztály diákja volt. 
 
A rövid beszámolót írta és a találkozót szervezte:  
Maigut József volt diák 
 
 
  



 
 
2015. szeptember 23-24. 

Papírgyűjtés 
 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! 

 

2015. szeptember 23-24-én rendeztük az őszi PET palack és papírgyűjtést. A két 

nap alatt a lelkes diákoknak és szülőknek köszönhetően  

10115 db PET palackot és 7302 kg papírt sikerült összegyűjteni. 

 

Az osztályok közötti verseny eredménye a következők szerint alakult: 

 

PET palack gyűjtés  Papírgyűjtés 

   

Alsó tagozat  Alsó tagozat 

1.hely: 3.b  1.hely: 1.a 

2.hely: 2.a  2.hely: 4.a 

3.hely: 4.a  3.hely: 2.a 

   

Felső tagozat  Felső tagozat 

1.hely: 8.b  1.hely: 7.b 

2.hely: 7.a  2.hely: 7.a 

3.hely: 5.a  3.hely: 6.b 

 

Természetesen az egyéni gyűjtés sem maradhat jutalom nélkül.  

Osztályfőnöki dicséretet (100 db / kg feletti gyűjtésért) 33 tanuló kapott. 

DÖK vezetői dicséretet (300 db / kg feletti gyűjtésért) 9 tanuló kapott.  

A gyűjtés lebonyolításában nagy segítségünkre voltak az önkéntes diáksegítők, 

akik közül Bogáti Katalin (8.a), Mogyorósi Stefánia (8.a) és Humenszki László 

(6.b) munkáját DÖK vezetői dicsérettel jutalmazzuk. 

 

Köszönjük minden résztvevő diákunk aktivitását és a szülők fáradozását. 

Ne feledjétek, tavasszal ismét lesz „gyűjtés”. 
 

 

DÖK 
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A diákok írták: 
 
Iskolánkban ősszel és 
tavasszal van 
papírgyűjtés. 
Tavasszal számolják 
össze, hogy az év során 
melyik osztály, mennyit 
gyűjtött. Az osztályok 
versenyeznek, hogy 
minél több papírt 
gyűjtsenek. Ilyenkor 
járják a faluban a 
barátokat, szomszédokat, rokonokat, hogy minél több papír gyűljön össze.  
Az iskolaudvaron várják a diákokat, ahol először lemérik a tanuló által hozott 
mennyiséget, ezután, önkéntesek segítségévek beledobják a konténerbe.  
A diákok általában régi könyveket, újságokat, kartondobozokat, magazinokat, füzeteket, 
kidobandó rajzokat visznek.  
Az összegyűjtött papírt elszállítják, beviszik a gyárba és újrahasznosítják. Ezzel mi is 
védjük a környezetet a fa kivágástól.  
Ezt a csapatmunkát a diákok és a tanárok is szívesen vállalják.  
 
Csilló Andrea 6.b osztályos tanuló 
 
Óvjuk meg a fákat, gyűjtsünk 
inkább papírt! 
Évezredek óta használják a 
papírt, amely főleg fából készül. 
Sok mindenre alkalmas. Lehet rá 
rajzolni, festeni, írni, csomagolni 
vele. A fa azonban értékes, és 
ha kivágjuk, nem lesz elegendő 
oxigén a Földön. Számunkra is 
nagyon fontos a papír! Papírt 
újrahasznosított, régi papírokból 
is lehet készíteni. A papírgyűjtés lényege: minél több papír, könyv, újság összegyűjtése, 
melyeket később újrahasznosítanak, és így kevesebb fát kell kivágni. 
Az iskolában is szokott lenni papírgyűjtés. Ilyenkor az emberek talicskával, autóval, 
táskákkal viszik a papírt az iskolai konténerekbe. A faluban sokan év közben összegyűjtik 
a papírt és odaadják a házról-házra járó gyerekeknek. A papírgyűjtést évente két 
alkalommal tartunk, tavasszal és ősszel. Az osztályok versenyeznek egymással, hogy ki 
tud többet gyűjteni, mert a leadás után pénzt kapnak az osztálykiránduláshoz.  
A tanév eleji papírgyűjtés 2015. szeptember 23-24-én volt. Ismét sikerült sokat gyűjteni, 
az osztályunk 3. helyezett lett! Készülünk a tavaszi gyűjtésre és már most elkezdtük 
félretenni a felesleges papírokat! 
 
Juhász Zsóka 6.b osztályos tanuló 


