
Magvető havának (október) iskolai eseményei 

A törvényi előírásoknak megfelelően, október 1-től csak testhőmérséklet méréssel és szájmaszkkal 

léphetnek be tanulóink és dolgozóink iskolánk épületébe. Mindenki más csak előzetes 

intézményvezetői engedéllyel lépheti át iskolaépületünk küszöbét. A testhőmérséklet mérést 

különösebb zökkenők nélkül sikerült „beépítenünk” iskolánk mindennapjaiba. Mindenki megértette, 

hogy közös ügyünk a járvány terjedésének megfékezése annak érdekében, hogy ne kelljen digitális 

tanrendre áttérnünk. 

Október 2-án megemlékeztünk a Zene Világnapjáról, a Magyar Népmese Napjáról, a Mihály napról, 

illetve a szeptemberi Magyar Diáksport Napjának eredményhirdetésére és díjátadására került sor. 

 

Online nevelőtestületi értekezletet tartottunk, megbeszéltük a hónapban esedékes feladatainkat, illetve 

felelősöket neveztünk meg azok végrehajtására. 

Nyolcadikosaink online felületen kitöltötték a pályaválasztásukat segítő kérdőíveket.  

Az Állatok Világnapja alkalmából egységesen állatos ruhába öltöztek tanulóink és pedagógusaink. 

 

A Fenntarthatósági Témahét keretében történelmi témájú projektmunkákat készítettek tanulóink, mely 

munkákból kis kiállítást szervezünk november hónapban, illetve a Diákok a fenntarthatóságról – 



kutatási program kérdőívének kitöltése is elkezdődött a felső tagozaton. Örökös Ökoiskolaként, 

ismételten részt veszünk a Pontvelem program időszaki szelektív hulladékgyűjtő versenyén (a részletes 

beszámolók külön olvashatóak). 

Lajtosné Dudok Mária kolléganőnk 3 napos továbbképzésen gyarapította ismereteit a Kádár-

korszakról. 

Jómagam a „Szakmai és tanügyi kihívások a köznevelés új rendszerében” című online konferencián 

vettem részt. 

Kelemen Ildikó osztályfőnök 6. osztályos tanulóival rendhagyó iskolai megemlékezést tartott az aradi 

13 vértanú emléknapján. Az ünnepély első részében iskolánk belső udvarán idézték fel a kivégzett 

katonai vezetők emlékét, majd átvonultunk az iskolaépület nyugati oldalán márciusban ültetett 13 db 

fához, hogy mindegyik fánál ünnepélyesen leleplezzük a tábornokok névtábláit (részletes beszámoló 

külön olvasható). 

 

Október 10-én, szombaton az aradi vértanúk és Batthyány Lajos tiszteletére kerékpáros kegyeleti 

emléktúrát szerveztünk Erdőkertesre (részletes tudósítás külön olvasható). 



 

6. osztályosaink színházlátogatáson vettek részt a Vígszínházban, megnézték  A Pál utcai fiúk című 

elődást (részletes tudósítás külön olvasható). 

Október 11-én a Pontvelem Digitális Diákszéf program online ismertetője zajlott le a Zoom felületén az 

5-8. osztályokban. 

A Kis iskolák diákolimpiai versenyének - atlétika egyéni többpróba számában az alábbi eredményeket 

érték el tanulóink: 

Fiúk: Kóródi Zalán (7. osztály) 3. helyezés , Duró Dániel (8. osztály) 6. helyezés, Szabó Bence (7. 

osztály) 9. helyezés, Kucsa Balázs (8. osztály)13. helyezés; 

7. osztályos lányaink eredményei: Bobják Viola 5. helyezés, Papp Viktória 10. helyezés, Kállai 

Brigitta 13. helyezés. Felkészítőjük: Bánhidi Mónika testnevelő tanár volt. 

Gratulálunk az elért sikerekhez! 

 
21-én online felületen zajlott le a 8. osztályosok továbbtanulási szülői értekezlete. A szülők 

informálódhattak a beiskolázással kapcsolatos legfontosabb dátumokról és teendőkről. 



Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról iskolarádiós ünnepi megemlékezést tartott 8. 

osztályunk. A magyar irodalom jeles alakjainak 1956-os visszaemlékezéseiből állították össze a 

műsort, melyben felhangzott Nagy Imre november 4-i rádiós beszéde is. 

Az őszi szünet előtti napokban osztálybulit tartottak az 5.; a 6. és a 7. osztályosaink osztályfőnökeik 

szervezésében. 

Az őszi szünet előtt diákönkormányzatunk meghirdette a „Vicces mamuszok napját”, mely felhívásra 

sok tanulónk és pedagógusunk otthoni mamuszát, papucsát hordva vett részt az adott tanítási napon. 

A járványhelyzet miatt iskolai Házirendünket COVID függelékkel egészítettük ki, melyet 

nevelőtestületünk, a szülői közösség és a diákönkormányzat is elfogadott. 

Távozó intézményvezető-helyettesünk megüresedő posztjára, utódjául nevelőtestületünk - titkos 

szavazással – Szebeni Zsuzsanna alsós munkaközösség-vezetőt támogatta. Ő már az őszi szünetben 

nagy lendülettel vette át az ezzel a vezetői munkával kapcsolatos teendőket. Jó egészséget és sok sikert 

kívánunk vezetői- és pedagógusi teendőinek ellátásához!  

Nevelőtestületünk nevében szeretném megköszönni a szülők és gondviselők példamutató 

együttműködését, amellyel sikerült a járványt távol tartanunk iskolánktól. Ennek az együttműködésnek 

köszönhetően elkerültük a digitális tanrendre történő áttérést szeptember és október hónapban. 

Varga László, intézményvezető 

 

Forrás: 

https://www.debreceninap.hu/helyi/2019/10/21/igy-emlekezik-debrecen-oktober-23-ara-programok/ 


