
2021. MAGVETŐ havának (október) iskolai eseményei 

Radnóti Miklós: Október 

Hűvös arany szél lobog, 

leülnek a vándorok. 

Kamra mélyén egér rág, 

aranylik fenn a faág. 

Minden aranysárga itt, 

csapzott sárga zászlait 

eldobni még nem meri, 

hát lengeti a tengeri. 

Október 1-jén, pénteken megemlékeztünk a Zene Világnapjáról. A Művelődési Házban a Fóti 

Zeneiskola tanárai által tanított diákjaink adtak koncertet iskolánk közössége számára. A 11 

zenés produkcióban zongora-, hegedű- és gitárművek hangzottak fel. 

 

Az október 2-án szombaton megtartott szüreti felvonulást az 1. osztályosok műsorával 

színesítették, melyet Juhászné Szeitz Szilvia és Vargáné Kéki Éva tanítónők irányítottak. 

 

Október 6-án ünnepi megemlékezés zajlott a Művelődési Házban. Csiki-Babics Márta tanárnő 

vezetésével a 6. osztályosok adtak nagyon színvonalas műsort az Aradi Vértanúk emlékére. 



 

Október első felében lezajlott a 8. osztályosok továbbtanulási szülői értekezlete Lajtosné Dudok 

Mária osztályfőnök vezetésével, illetve megtörtént a nyolcadikosok pályaválasztást megalapozó 

kompetenciáinak ONLINE vizsgálata is. 

 

Nyolcadikán fenntartónk, a Dunakeszi Tankerületi Központ diákönkormányzati tanácskozásra 

hívta az iskolák diákvezetőit a Csodák Palotájába. Lajtosné Dudok Mária diákönkormányzatot 

segítő pedagógusunk kísérte el Lukács Maja és Suriny Hanna 7. osztályos diákvezetőinket erre az 

eseményre. 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, idén is október 15. péntek volt a határideje az iskolák 

statisztikai adatszolgáltatásának. Ezt a nagyon fontos adminisztrációs tevékenységet 

intézményvezető-helyettesünk és iskolatitkárunk koordinálta. 

 

Eredetileg október 10-re tervezetük szokásos őszi kerékpáros kirándulásunkat, azonban az esőzés 

miatt ezt október 17. vasárnapra kellett halasztani. Kerékpáros emléktúránk most Gödre vezetett, 

ahol koszorúzással tisztelegtünk az 1848-as és az 1956-os vértanúk előtt. (külön tudósítás 

olvasható) 



 

Október 20-án a Mezei Futó Diákolimpiát rendezték Dunakeszin, a repülőtéren. Iskolai 

válogatottunkat Bánhidi Mónika testnevelőnk kísérte el erre az eseményre. Fiú és lány tanulóink 

derekasan helytálltak. 

 



Ezen a napon, a délutáni órákban a község TE SZEDD! akciójához csatlakoztunk. 6 tanulói 

csoporttal gyűjtöttük a szemetet a faluban. A csodálatos őszi időben gyorsan teltek a 

szemeteszsákok… 

 

Másnap, csütörtökön tanítás nélküli munkanapot tartottunk. Teljes nevelőtestületünk 

továbbképzésen vett részt meghívott előadó vezetésével. Tréningünkön két témát jártunk körül:  

 a kiégés elkerülését, és  

 az intézményi SWOT analízis készítését. 

 

Október 22-én, pénteken reggel az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező műsort 

állított össze Lajtosné Dudok Mária osztályfőnök. A 8. osztályosok fegyelmezetten, az ünnep 

méltóságához illően vettek részt a műsor bemutatásán. 



 

Ugyancsak az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendezték meg a Pest megyei asztalitenisz 

diákolimpia döntőjét Gödöllőn, melyen egyéni-, és csapatversenyben is elindultak 7-8. osztályos 

tanulóink (fényképes tudósítás külön olvasható). 

 



Október hónapban elindultak a kézilabda házibajnokság mérkőzései is, melynek eredményéről a 

következő hónapban olvashatnak az érdeklődők. 

 

Varga László, intézményvezető 

 


