2022. böjtelő havának (február) eseményei az iskolában
Február
~ Simon István ~
Enged a fagy, földről, égről
tűnik a tél boruja,
hóvirág nyit, a hólétől
megárad a nagy Duna.
***
Február 2-án, tanítás nélküli munkanapon zajlott le a félévi nevelőtestületi értekezletünk, melynek
keretében elvégeztük a 2021-2022. tanév első félévi nevelő-oktató munkájának elemzését és
értékelését, illetve egyeztettünk néhány második féléves témában is.
Ugyanezen a napon, elsőseinknek a 3. pótló napja zajlott, mely a járványhelyzet miatt elrendelt
novemberi rendkívüli tanítási szünetük miatt kieső tanítási napok egyikének pótlása volt.
Február 4-én ONLINE módon szervezett, sikeres mesterpedagógusi portfólióvédésem zajlott le.
Február második felében minden osztályunkban félévi online szülői értekezletek voltak.
Február 9-én a Lázár Ervin Program keretében, 7. osztályosaink különbusszal kirándultak
Esztergomba, ahol megtekintették az Esztergomi Vármúzeumot, illetve sétát tettek a Bazilikában
is (bővebben külön tudósítás olvasható).

Február 10-én a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú
Alapítvány szakmai vezetője és mobillaboros tanára Szakmány Csaba tanár úr tartott
élménypedagógiai bemutatót felső tagozatos osztályainknak a tornateremben. Az alapítvány fő
célja, a hazai természettudományos oktatás segítése, és az utánpótlás támogatása. A Kémia
Mobillabor keretében kémiai kísérleteket láthattak diákjaink egy „rendhagyó kémiaóra” keretében.
A bemutatott kísérleteknek egyetlen célja volt: élményt adni a diákoknak, gyönyörködtetni és
persze egy picit elgondolkodtatni őket.

Február 12-én, szombaton, a Művelődési Házban szervezte meg iskolánk szülői munkaközössége
a jótékonysági farsangi bált. Az Angel Dance tánccsoport kislányai fergeteges táncot mutattak be,
a sztárvendég Pásztor Máté, az Operettszínház művésze volt, aki ismert és kedvelt
operettslágereket énekelt. Az est folyamán Veres Bence szolgáltatta a zenét. A vendégeket
svédasztalos vacsora és büfé várta. Az éjféli-, illetve a hajnali órákban zajlott két részletben a
tombolasorsolás. A szervezők tájékoztatása szerint több, mint 100 tombolanyeremény talált
gazdára a jó hangulatú bálban. Nagyon köszönjük az SZMK-nak, hogy a pandémia miatti két évnyi
szünetet követően, ismét ilyen jól szervezett és lebonyolított bált hoztak tető alá!

Valentin napon a Bálint napi szeretet posta részesei lehettek tanulóink (fényképes tudósítás
bővebben olvasható).

Február 15-én a Veresegyházi Kézilabda Jövőjéért Alapítvány edzői tartottak kézilabdás
testnevelésórát az alsós osztályaink számára.

Ugyanezen a napon zajlott le a kézilabda házibajnokság gálamérkőzése a bajnok 7. osztályos fiúk
és az iskolaválogatott között (külön tudósítás olvasható).
A tanévi rendeletben kitűzött határidő előtt postára adtuk a 8. osztályos tanulóink jelentkezési
lapjait a választott középiskolákba.

A járványügyi korlátozások miatt idén csak osztálykeretben lehetett megtartani a farsangot, így
alsósaink február 18-án, míg felsőseink egy héttel később farsangoltak. Köszönjük az SZMK
anyagi támogatását, amelyet osztályaink a farsangi eseményeik finanszírozására kaptak.
Február 25-én megemlékeztünk a kommunista diktatúra áldozatairól.
Másnap szombaton, elsőseink 4. pótlónapja miatt nyitottuk ki az iskolát.
A hónap utolsó napján a LEP keretében 4. osztályosaink a Fóti Vörösmarty Mihály Művelődési
Házban részt vettek a Dunakeszi Szimfonikusok hangversenyén.
A munkanap végén ONLINE nevelőtestületi munkaértekezleten beszéltük meg a márciusi
feladatinkat.
Varga László, intézményvezető

