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Kányádi Sándor: Jön az ősz    

Jön immár az ismerős  

Szél lábú deres ősz.  

Sepreget, kotorász,  

Meg-megáll, lombot ráz.  

 

Lombot ráz, diót ver,  

Krumplit ás, szüretel.  

Sóhajtoz nagyokat,  

S harapja, kurtítja a hosszú napokat. 

 

 

A tanév második hónapjának eseményei iskolánkban 

 

Ez a hónap is az  iskolai tanórákon túl  számos tanórán kívüli eseménnyel telt. Nézzük 

sorjában! 

 

Október  1-jén, szombaton, a   szüreti felvonuláson 4.osztályosaink képviselték iskolánkat egy 

tartalmas műsorral, amit  Nagyné Szabó Mónika osztályfőnök tanított be tanítványainak. 

 

Október 2-án, vasárnap elsőseink egy Családi Farmlátogatáson vettek részt Veresegyházon. 

 

Október 3-án   a Zene Világnapjára emlékeztünk. Hagyományaink szerint ismét a Fóti 

Zeneiskolába járó tanulóink adtak egy szép koncertet alsósainknak a Művelődési Házban.  

 

Október 4-én, az  Állatok Világnapján diákönkormányzatunk felhívására sok tanulónk 

behozta az iskolába kedvenc plüss állatát. 

 

Október 5-e, ismét a Zene Világnapjáról szólt. A Dunakeszi Szimfonikusok adtak egy 

felejthetetlen koncertet a Művelődési Házban mindkét tagozatunk számára. 

A koncertélmény mellett röviden bemutatták a hangszereiket is a zenészek. 

 

Október 6-án reggel a 6.osztályosok tartottak ünnepi megemlékezést az Aradi Vértanúkra 

tiszteletére a  Művelődési Házban. A történelmi  esemény hőseinek méltó emléket állítottak 

hatodikosaink, köszönet  

Szendreyné Bere Éva osztályfőnöknek! 

 

Az Aradi hősökre emlékezve október 9-én, vasárnap kerékpáros kirándulást tettünk Vácra, 

ahol az iskola közössége nevében a Rózsakertben megkoszorúztuk a vértanúk emléktábláját.  

 

október 14-én lezajlott a  Bolyai matematika verseny 1.fordulója az érdeklődő  4-

8.osztályosoknak. 
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Ugyancsak ezen a napon az Oktatási Hivatal jóváhagyta az október elsejei statisztikai 

adatszolgáltatásunkat. 

 

Az október 15-i  szombati  munkanapon tartottuk meg hagyományos sportnapunkat 8.10-

11.00 óra között. Igazán kellemes időben mozoghattak tanulóink 9 különböző sportolási 

lehetőség közül választva. 

Külön köszönet Szilágyi Nárcisznak, hogy lovait elhozta, így a lovaglás szerelmesei 

lovagolhattak is. 

A délelőttöt tombolahúzással zártuk, köszönhetően, hogy a Bogáncs Alapítvány szponzorálta 

a tárgynyeremények beszerzését. Köszönjük! 

 

5 évvel ezelőtt nyertük el az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet, ezért október 20-án  Ökoiskolai 

online monitoring vizsgálatot rendelt el  az Oktatási Hivatal, hogy a szakértők tájékozódjanak 

az elmúlt tanévekben zajlott ÖKO eseményeinkről. 

 

Október 21-én tartottuk az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékező ünnepélyünket 

a Művelődési Házban. Kelemen Ildikó tanárnő menedzselésével nagyon sokszínű, érdekes 

műsort adott elő a 8. osztályunk. 

A korabeli film- és hangfelvétek és egyéb zenei aláfestő bejátszások emelték a műsor nézőkre 

gyakorolt hatását. Köszönjük az átélt érzelemdús élményt! 

 

Újdonságként szerepel ebben a tanévben az ún. bemeneti mérés, melynek keretében a 8.  

osztályos  mérést kellett lebonyolítani: matematika, szövegértés, természettudományok és  

angol tantárgyakból. 

 

Október 24-én  ONLINE tantestületi munkaértekezleten visszatekintettünk október havi 

munkánkra, majd megbeszéltük a novemberi eseménytervünket. 

 

Az utolsó héten lezajlott az asztalitenisz diákolimpia váci körzeti versenye iskolánk 

tornatermében.  A lányok egyéni versenyét Kovács Dalma, a fiúk egyéni bajnokságát Szabó 

Áron nyerte meg. Mindkét 8.osztályos tanulónk így kvalifikálta magát a novemberi Pest 

megyei asztalitenisz diákolimpiára. Gratulálunk! 

 

A hónap utolsó szerdai napján  8.osztályos továbbtanulási szülői értekezletet tartott Kelemen 

Ildikó osztályfőnök. 

 

        Varga László 

        intézményvezető 
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Koszorúzás előtt Vácon a Rózsakertben 

 
Megkoszorúztuk Vécsey Károly emléktábláját  az iskola közössége nevében 
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Asztaliteniszes lányaink és fiaink a Váci  körzeti döntőn 


