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A tanév harmadik hónapjának iskolai eseményei 

 

November első pénteki napján 8.osztályosaink közül 4 fiú és 4 lány a megyei asztalitenisz 

diákolimpia döntőjén szerepelt Gödöllőn (külön fényképes tájékoztató olvasható). 

 

7-én, hétfőn az Észak-Macedón küldöttség tanulmányi látogatása zajlott iskolánkban 

(részletes, fényképes tudósítás külön olvasható).  

 

A hónap 9-10. napján zajlott papírgyűjtésünk. A korábbi évek gyakorlatától eltérően ez az 

esemény önkiszolgáló rendszerben történt. A falu központjában elhelyezett 32 köbméteres 

konténert sikerült teljesen megtölteni papírhulladékkal. Jelenleg várjuk a gyűjtött papír 

ellenértékét. Köszönjük mindenkinek, aki segített a konténer megtöltésében, 4300 kg papírt 

gyűjtöttünk! 

   

11-én megemlékeztünk a  Magyar Nyelv Napjáról. 

 

Egy rövid ünnepség keretében elbúcsúztattuk Lajtosné Dudok Mária tanárnőt, aki úgy döntött, 

hogy a szociális ágazatban folytatja további  tevékenységét. Marika 10 és fél év aktív 

pedagógusi munkáját követően távozott iskolánkból. További életéhez sok sikert és jó 

egészséget kívánunk! 

Távozó kolléganőnk óráit Makray Ádám nyugdíjas történelemtanár vette át november 14-től a 

felső tagozat minden osztályában. A tanárúr munkájához sok sikert kívánunk! 

 

Igen mozgalmasan zajlott a hónap közepe!  

15-én a  Gérecz Attila Felsős vers-és prózamondó versenyen jártak diákjaink Dunakeszin, a  

Kőrösi Általános Iskolában (külön tudósítás olvasható erről a megmérettetésről). 

 Ugyancsak ezen a napon délután, kihelyezett Junior angol nyelvvizsga volt iskolánkban, 

melyen a 8.osztályosok vettek részt.  Petriné Sándor Krisztina és Érdfalvi Lottie angolt tanító 

pedagógusaink izgatottan várták  tanítványaik írásbeli és szóbeli vizsgaeredményeit. 

 

16-án továbbtanulási szülői értekezletet tartottunk   a 7.osztályosok szüleinek. 

 

18-án, pénteken az alsósok számára  szervezett játékos sportversenyen vett részt alsós 

válogatottunk Sződligeten. 

Ugyanezen a napon 7 kollégánk részlegesen csatlakozott a meghirdetett  országos sztrájkhoz, 

de kollegiális hozzáállásuknak köszönhetően nem lehetetlenült  el az oktató munkánk sem. 

 

19-én, szombaton számos tanulónk vett részt a  Fóti Ősz Vers- és Prózamondó versenyen. 

(eredményiekről külön tudósítás olvasható) 

 

21-én, hétfőn a Zrínyi matematika versenyen mérettették meg magukat a legtehetségesebb 

matekosaink. 

 

28-án, hétfőn délután tantestületi képzésünk volt a 21.század iskolája címmel. Sok érdekes és 

hasznos információval lettünk gazdagabbak a Z és az ALFA generációk iskolai 

sikerességének elősegítése érdekében. 

 

30-án  10 órakor  író-olvasó találkozón vettek részt másodikos és harmadikos tanulóink a 

Művelődési Házban, ahol tartalmasan és hasznosan töltötték el az időt Bosnyák Viktória írónő 

társaságában. 
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Ugyanezen a napon volt az az Oktatási Hivatal által meghatározott  határidő, mely előírta, 

hogy a 2023-ban esedékes  intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges 

dokumentumokat fel kellett tölteni a megadott online felületre.  

A hónap utolsó napján az első három hónap teljesítménye alapján  bukásra álló, illetve a 

bukással fenyegetett tanulók szüleinek értesítése is megtörtént…. 

 

A hónap első felében a 6.osztályosok vettek részt az országos ONLINE bemeneti mérésen. 

Negyedik és ötödik osztályosaink november második felében adtak számot szövegértési és 

matematikai ismereteikről a számukra szervezett  bemeneti mérésen. 

 

A hónap utolsó napjaiban egy Ausztráliából hazalátogató  magyar származású kisfiút 

üdvözölhettünk elsős osztályunkban, aki vendégtanulóként van nálunk a téli szünet kezdetéig. 

 

A közelgő ünnepekre sok boldogságot és jó egészséget kíván az Esztergály Mihály 

Általános Iskola tanulói és munkavállalói közössége! 

 

         Varga László 

         intézményvezető 


