Július 5 — 9.
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ÖT

NAP KALAND A TERMÉSZETBEN

A József Attila Székhelyintézmény 25 diákja egy felejthetetlen, élményekkel teli, de
kalandokban is bıvelkedı hetet töltött el a Gerecse hegységben. A nyári iskolai tábort már
hosszú évek óta két lelkes pedagógus Sitkei Anikó és Ferencsik Zoltánné szervezi. Az idei
évben a szálláshely egy festıi környezetben volt Tarján község közelében.
A gyerekek kirándulásaik során jártak a Parlamentben, a Budai Várban, gyönyörködhettek a Halászbástyáról eléjük táruló panorámába. Sétálhattak a vizek városában, a tatai
Öreg-tó partján. Rácsodálkozhattak az esztergomi Bazilika magasba törı oszlopaira is. Megcsodálták a kilátást a visegrádi Fellegvárból, de pihenésképpen kipróbálták a bobpályát is.
Nem hiányzott a tábori programból a számháború, a szellemi vetélkedı, a tábortőz és a tábori „Ki mit tud?” sem. Programjaikat színesítette túrázás is. Ez a kirándulás nagyon nagy élményt nyújtott a résztvevıknek, sokáig emlékezni fognak az itt töltött idıre.

Augusztus 18 — 20.
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LITVÁN

PARTNERTALÁLKOZÓ

2010. augusztus 18-20 között részt vettem az e- twinning által szervezett litván partnertalálkozón, Trakaiban. Az e- twinning a Comenius alprogramja, melyben a jelentkezı
országok közös projecteken dolgoznak, de utazás nélkül. A partnerek interneten tartják a
kapcsolatot, minden projectterméket ezen a módon juttatnak el egymáshoz. A partnertalálkozóra való jelentkezéshez pályázatot kellett benyújtani, melyben angol nyelvő önéletrajz, és
egy project tervezet szerepelt. Az én projecttervem címe: Sporttal az egészség megırzéséért,
a környezet védelméért, a kultúra ápolásáért. Magyarországot három tanár képviselhette,
ezért szép eredménynek tartom, hogy az utazók között lehettem. Az utazás minden költségét
az e- twinning finanszírozta, s az utazók cserébe vállalták, hogy mind az e- twinning munkájáról, mind a találkozóról prezentációt mutatnak be tantestületüknek. A partnertalálkozó témája: Hogyan projecteljünk, ha csak orosz nyelven beszélünk? Repülıgépen utaztunk, odafelé Ferihegy- Frankfurt- Vilnius, visszafelé Vilnius- Koppenhága- Ferihegy útvonalon. A
vendéglátók a reptéren vártak bennünket, majd autóbusszal utaztunk tovább Trakaiba. A hagyományokhoz híven, népviseletbe öltözve, kenyérrel és sóval fogadtak, és litván népdalokkal köszöntötték a résztvevıket. Szállásunk a négycsillagos Margis hotelben volt. Az elhelyezkedés után rövid tájékoztató, majd a delegációk bemutatkozó mősora következett. Természetesen, erre már elıre felkészültünk, hiszen az utazás elıtt e-mailben megismerkedtünk
útitársaimmal, és a bemutatkozást is megterveztük. Ezt követıen ismét autóbuszra szálltunk,
s megtekintettük Trakai várát. A második napon litván és lett kollégák rövid elıadást tartottak e- twinninges tapasztalataikról. Megtudtuk, elkeseredésre semmi ok, ha csak orosz nyelven beszélünk, hiszen így is lehetıség nyílik partnereket találni. A részvevık óvónık és általános iskolai tanárok voltak. Lépésrıl- lépésre megismertük, mi a teendınk a project elkészítése során, majd csoportokat alkotva, mi magunk is készítettünk projecttervet. A munka menete a következı: az elkészített project tervet a twin- space oldalán nyilvánossá kell tenni,
majd a jelentkezı országokkal közösen végrehajtani. A munkafolyamat részleteit, fényképek
és video felvételek formájában kel interneten egymásnak eljuttatni. Csak a rendszerben szereplı, meghívott személyek vehetnek részt az ilyen jellegő projectekben. Kipróbálhattuk a
litvánok egyik projectjét, melyben egy kitalált történetet gyurma használatával megjelenítettünk, lépésenként lefotóztunk, majd a számítógép segítségével animációs filmet alkottunk. A
harmadok napon megosztottuk egymással tapasztalatainkat, majd a találkozó zárása következett. Igen gazdag tapasztalatokkal tértem haza, de a legnagyobb élmény az volt, hogy végig a
három nap alatt orosz nyelven kommunikálhattam. Természetesen baráti kapcsolatok szövıdtek a találkozón, egy jövıbeli, tartós munkakapcsolat reményében.

Augusztus 30.
Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLAKEZDÉS 2010/2011.

TANÉV

Az új tanévet 2010. augusztus 30-án hétfın nyitottuk meg tagintézményünkben.
Augusztus 1-jétıl új iskolavezetés kezdte meg munkáját. A nyugdíjba vonult Lipták
Andrásné címzetes igazgató helyét Juhász Józsefné, korábbi igazgatóhelyettes foglalta el, aki
pályázatában megfogalmazta, hogy elıdje nyomdokain halad tovább. Az igazgatóhelyettesi
posztot Adamcsik Norbert matematika – technika szakos tanár tölti be ezentúl. Ünnepélyünkön jelen voltak, köszöntötték az új iskolavezetést Pusztainé Szabó Margit fıigazgató aszszony és Kisné Bor Emília általános fıigazgató helyettes asszony.
A tanévkezdés örömteli ténye, hogy a 23 elballagó nyolcadikos helyett 25 elsı osztályost köszönthetett a tagintézmény iskolai és szülıi közössége. Tanulólétszámunk 176 fı a
tanév indításakor. Legfontosabb célkitőzésünk a már kialakult hagyományaink ápolása, színvonalas nevelı oktató munkánk megırzése, a korszerő pedagógiai eljárások továbbvitele. A
fıigazgató asszony beszédében hangsúlyozta: „Új tanév, új remények – az új tanév itt van, a
remény pedig valósággá válik, ha mindannyian összefogunk a legnemesebb célért, a gyermekekért!”
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TANÉVNYITÓ 2010/2011
Örömmel látom a kipihent, felfrissült arcokat! A tanév kezdése nem véletlenül van
most. Ilyenkor ısszel a gazda számot vet arról, hogy mit tett jól, és hogy mit fog másképp
tenni a jövı esztendıben. Nekünk is érdemes így tenni!
A nyári vakációból egy hetet sok tanulónk töltötte Tata környékén. Sitkei Anikó és
Ferencsik Zoltánné tartalmas, izgalmas programokkal felejthetetlenné varázsolták a táborban
töltött idıt. A nyári szünetben két tanítványunk országos tanulmányi eredménnyel öregbítették iskolánk hírnevét. Nászné Suszták Judit 3.c osztályos tanítványa, Szıke Krisztián matematikából országos 25. helyezett lett. Losonczi István 8.a osztályos tanítványa, Csete Vivien számítástechnikából országos IV. helyezést ért el.
A nyáron 25 éves és 30 éves pedagógiai munkáját ismerték el tantestületünkbıl:
Sitkei Anikó igazgatóhelyettesnek, Fehérné Kiss Katalin tanárnınek, Koósné
Pálvölgyi Erzsébet tanítónınek és Ilovszkyné Stefanik Margit tanárnınek. Gratulálunk!
Halkan útra kell a nyár, s észre sem vesszük, beköszönt az ısz, a szeptember s vele az
új tanév. Megszólal a csengı, jelezve a tanítás kezdetét.
Az elsı tanítási napon sok diákban fogalmazódik meg, hogy „most jobban fogok tanulni”.
Az iskolánk nyújtotta lehetıségek kihasználásával-differenciált foglalkozások, szakkörök, középiskolai elıkészítık – valamint tanáraitok segítségével eredményes, sikeres lehet a
tanévetek!
Az iskolakezdés talán az elsı osztályosok számára a legizgalmasabb, ilyenkor tanító,
szülı figyelme a kicsikre irányul.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket, kik az otthoni óvodai gondoskodás után most indultok el igazán a világ megismerésében, a számok, betők világában. Nagy
szeretettel vártunk benneteket, remélem, ti is örömmel jöttetek hozzánk.
Kívánom, hogy számotokra ez az év az ismeretek megszerzése, elsajátítása mellett legyen szép, kedves és vidám!
Tanító nénitek-Csilla néni, Marika néni – szeretı, megértı segítségével könnyő lesz
ismerkedni a világ csodáival.
Munkánkhoz mélységes emberszeretetre, bizalomra és tehetségre van szükség ahhoz,
hogy minden nap és minden helyzetben igazán meg tudjunk felelni azoknak a feladatoknak,
amit úgy hívunk: pedagógusi hivatás.
A mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetıségek
birodalmának felfedezését, a szülıkben igaz segítıtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, a kollegákkal pedig jó csapatmunkát kívánok
Mindannyiunknak pedig sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, sikerekben gazdag,
nyugodt, eredményes tanévet, szép eredményeket
Kívánva a 2010/2011-es tanévet, iskolánk 116. tanévét ezennel megnyitom.

Augusztus 31.
Eötvös József Tagintézmény

ÁTADTÁK

A FELÚJÍTOTT

EÖTVÖS

ISKOLÁT

Augusztus 31-én, kedden délután ünnepélyes keretek között avatták fel a fél milliárd
forintból megújított iskolánkat. Gyerekek, szülık, kivitelezık és városi elöljárók gyülekeztek délután a sportcsarnokban. Elıször megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévık: a
most elsı osztályba lépı gyerekek vonultak be a csarnokba, és az óvónénik átadták a lurkókat a tanító néniknek. Ezt követıen Németh Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket.
A felszólalók közül a városvezetıt dr. Dancsó József alpolgármester követte, aki azzal kezdte beszédét, hogy korábban megígérték, hogy minden tanulónak megteremtik a legjobb feltételeket a tanuláshoz.
Pusztainé Szabó Margit fıigazgató a felújítás minden résztvevıjének megköszönte a
türelmet és a rengeteg munkát, és külön kiemelte a tanárokat és a diákokat, akik a nehézségek közepette is kiválóan és példamutatóan teljesítettek. A szülıknek megköszönte, hogy az
iskola felújítása közben áldozatkész munkát vállaltak.
A beszédek végén a meghívott vendégek Németh Béla polgármesterrel az élen átvágták a nemzeti színő szalagot, ezzel pedig átadták a felújított iskolát. Mucsi Ágnes igazgató az
ünnepélyes szalagátvágás után megnyitotta iskolánk 25. tanévét. A hivatalos ceremónia végén az iskola alsós tanulói néptánccal és bohókás cirkuszi mutatvánnyal csaltak mosolyt az
arcokra.

