
Tigris (Almaszüret) havának eseményei 

(szeptember) 

 

"Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, 

Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér, 

S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, 

S róluk a szénaillat meghalni visszatér?.."  

(Tóth Árpád: Őszi kérdés)  

 

Szeptember elsején 9 órakor tartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat, melynek keretében 

megemlékeztünk az új iskolaépület 10 éves születésnapjáról is. Klement János polgármester úr 

felidézte az építést megelőző történéseket, majd Debreczeni Gáborné nyugalmazott igazgatónő 

mesélt az átköltözésről. Kelemen Ildikó megosztotta az épülettel kapcsolatos intézményvezetői-, 

valamint szaktanári élményeit, majd Varga László jelenlegi intézményvezető mesélt az épület 

megismerésével kapcsolatos első benyomásairól. 

Lajtos János tiszteletes úr áldásával ért véget ez a megemlékezés. 

 

Az ünnepély keretében kapták meg az osztályok az önkormányzati finanszírozással elkészült 

iskolai nyakkendőket, melyeket iskolánk új logója díszít. Ezúton is köszönjük ezt a segítő 

támogatást a polgármester úrnak! 

 

Az iskolaépület létrejöttének történetével kapcsolatos kis kiállítást lehet látni a főbejárati 

aulánkban. Fényképek tanúskodnak a 10 évvel ezelőtti eseményekről. 



(A mostani ünnepség képeiből készült fényképes tudósítást láthatták a múlt havi újságban.) 

 

A 12 évesnél idősebbek COVID oltása is megtörtént az érintetett korú tanulók szüleinek döntése 

alapján. Iskolánkban 15% volt a már korábban beoltottak, illetve a most beoltottak aránya az 

oltásban érintettek összlétszámához viszonyítva. 

 

Szeptember első hétfői napján a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar adott koncertet tanulóink 

számára a Petőfi Sándor Művelődési Házban (külön tudósítás olvasható). 

 

Ebben a tanévben újdonság, hogy minden alsós osztályunknak heti egy alkalommal teniszoktatás 

zajlik a testnevelési órák keretében, a mogyoródi Open Teniszvölgy Kft. edzőinek 

közreműködésével. 

 

A tavalyi tanévben a pandémia helyzet miatt elmaradtak az úszásórák, ezért ebben a tanévben két 

osztályunk: az 5. és a 6. osztály vesz részt ezeken a kötelező foglalkozásokon a Mézesvölgyi 

uszodában. 

 



Miután elballagtak a tavalyi év diákönkormányzati vezetői, így a diákönkormányzat alakuló 

gyűlésén az osztályok képviselői Lukács Maja és Suriny Hanna 7. osztályos tanulókat 

választották meg vezetőjüknek. 

 

Lezajlottak a tanévindító szülői értekezletek mindkét tagozatunkon. 

Az Albertirsán megrendezett Pest megyei atlétikai csapatbajnokságon 10 fős iskolai 

válogatottunk vett részt Bánhidi Mónika testnevelőtanárunk vezetésével. Lányaink a III. 

korcsoportos magasugásban az igen értékes III. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai voltak: 

Kórodi Szófia és Krantz Emma 6. osztályos, Chlpkó Sári és Lukács Maja 7. osztályos, valamint 

Kállai Brigitta 8. osztályos tanulóink. Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk! Köszönjük a 

Csomádi KSK-nak a csapat szállításában nyújtott segítségét. 

 

Szeptember utolsó péntekén felkerekedtek osztályaink, hogy szokásos őszi tanulmányi 

kiránduláson vegyenek részt. Alsósaink a Budakeszi Vadasparkot, valamint a Dínó Parkot 

keresték fel, míg a felsősök Poroszlón jártak az Ökocentrumban (külön tudósítás olvasható). 



 

 

 

Szeptember 27-én az első három tanítási órát követően tartottuk meg az Európai Diáksport 

Napjával kapcsolatos sportrendezvényeinket, mely először 2021 méteres futással kezdődött 

volna, azonban ezt a tervünket az eleredő eső meghiúsította, így a továbbiakban az esős 

változatot rendeztük meg az iskolaépületen belül. Minden tanuló választhatott a különböző 

sportmozgások közül, majd 10 perces aktivitás után egy-egy tombolaszelvényt kaptak. 



A legszerencsésebbek különböző sportos ajándékot nyerhettek az eseményt lezáró 

tombolahúzáskor. A kisorsolt tárgynyereményeket Klement János polgármester úrtól vehették át 

a nyertesek. Köszönet az önormányzatnak az anyagi támogatásért! 

 

 

 

A hónap utolsó hétfőjén az osztályok szülői képviselői megválasztották az iskolai Szülői 

Munkaközösség új vezetőit: elnök Sinkó Gabriella (6. o.); vezetőségi tagok: Mátrainé Gyuris 



Tímea (3. o.), Parraghné Tamás Tímea (3. o.), valamint Gál Szilvia (7. o.) lettek. Iskolánk 

közössége nevében köszönjük, hogy vállalták ezt a feladatot, jó egészséget és sok erőt, kitartást 

kívánunk munkájukhoz! 

 

Iskolánk minden munkavállalóját érintően lezajlottak a kötelező foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatok is. 

Szeptember 30-án megemlékeztünk a Magyar Népmese Napjáról. 

Varga László, intézményvezető 

 

 


