2010-11-es tanévben jelent meg rólunk a RákoscsabaÚjtelepi Krónika Diadaloldal rovatában
ÍGY ÚJÍTUNK MI
31. tanévét kezdte
iskolánk az idén.
Az elmúlt három
évtized, de főleg az
utóbbi kettő az oktatási
piacon versenyre ítélt
iskola
életében
a
sorozatos
megmegújulás és újra kezdések évtizedei voltak. A
tartalmi és
szerkezeti változások
mellett
tagadhatatlan, hogy kisebb-nagyobb mértékben
rendre
gyarapodott
az iskola:
a
hátsó
ebédlőépületben számítógépes termet alakítottak ki,
mellett különálló szabadpolcos könyvtárterem
kapott helyet, a tornaterem megújuló járófelületén a
vívásoktatás beindítását követően elektromos
vívópástok születtek, a megújult a diákszínpad
mellett elektromos térelválasztó függönyöket
használunk, a sportudvaron famászók épültek, s
legutóbb modern műfüves focipálya nyitotta meg
kapuját.
Rákoscsaba-Újtelep
mindenkori
képviselői
mindig szívükön viselték tehát a Diadal úti iskola
gondjait és igyekeztek anyagilag segíteni ennek
működést. Ám mindig maradt egy kis tüske a
köröm alatt: a főépület homlokzati szerkezete.
Ennek felújítása a magas kivitelezési költségek
miatt, illetve a kerületi iskola-felújítási programok
tervezésekor elénk sorolt fontosabb feladatok miatt
mindig kitolódott. Pedig a az átrohadó
függönyfalakon már egyre több helyen penészfoltot
rajzolva a falra átszivárgott a víz kiadósabb esők,
tavaszi hóolvadás idején, a termekben és
folyosókon pedig gyakran botlott ilyenkor a
figyelmetlen arra járó vödrökbe. Szeles időben az
északi oldal bezárt ablaki előtt lengtek a függönyök,
s ha a szél az északi üvegfalara verte az esőt, a
belső oldali kereteken lefolyó esővíz tócsákat
növesztett a virágcserepek köré.
Így éltünk az utolsó 10-15 évben. Ennek lett vége
az idei tanévben.
Sokan már a tavalyi tanévben abban bíztunk,
hogy az 1979-ben emelt elavult homlokzati falak
helyett 2009 novemberére modernebb hőszigetelt
szerkezet, új főbejárat várja majd a vendégeket. A
2009-es kezdés a sikertelen pályázás miatt azonban
egy évvel elcsúszott.
Tavaly hagyományainkhoz híven - mely szerint
minden ötödik évben kiemelt rendezvényekkel
tartjuk születésnapunkat – a hajdani kollégáinkkal
fehérasztal mellett, volt diákjainkkal fergeteges

osztálytalálkozókon ünnepeltük magunkat. A
hajdani diákok és kollégák kérdésére, hogy mikor
lesz vége ennek az áldatlan helyzetnek, azt
válaszoltuk: hamarosan el kell jönni ennek a
percnek. Májusban a Vigyázó Sándor Művelődési
Házban évzáró gálaműsorral, rajzkiállítással
búcsúztunk a tanévtől.
2010 júniusában aztán ismét kiürített főépület,
letakart bútorok várták az újjászületést. Az
elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt egyre
későbbre csúszott a kezdés.
Már-már ismét csalódással legyintettünk, ha
szóba került a nyári felújítás, mikor hivatalos
értesítés érkezett: augusztus 16-án megkezdődik a
építkezés.
Az ebédlőépület elkészültéig nem kezdhettük
meg a tanítást, így szeptember 6-án tartottuk az
évnyitót. Nyolc alsós osztályunk a rákoshegyi és a
rákosligeti általános iskolákban kaptak helyett az
elkövetkezendő 4 hétre, ahova nap mint nap
különbuszokkal jártak. Köszönettel gondolunk ezen
iskolák segítségére, türelmére.
Az itt maradó, többnyire felsős osztályok
építkezési területté vált folyosókon, tantermekben
élték a tanítási napokat. Kollégáink nagy
türelemmel, odafigyeléssel szervezték az iskolai
életet, tartották az óráikat. Tanteremmé alakítottuk
a nagy aula színpad előtti terét, a könyvtárat és
fejlesztő termeinket. Szükség szerint napos, hetes
bontásban alakítottuk ki a teremrendet, pakoltunk
gyerekekkel együtt padot, széket. Már könnyű
szívvel írom le, amit azokban a hetekben szóba sem
mertünk hozni: tanulói baleset nélkül vészeltük át
ezeket a heteket. Büszkék vagyunk a diákokra.
Éretten,
fegyelmezetten
alkalmazkodtak
a
helyzethez, sőt az időnként hűvös helyiségeket
leszámítva élvezték is a helyzetet. Érdeklődéssel
figyelték az épület átalakulását.
A munkások, szakemberek és műszaki ellenőrök
számára is kihívás volt ilyen helyzetben dolgozni.
Itt kell szólnunk a szülők segítő hozzáállásáról.
Időnként bár tamáskodva kérdezgették, vajon a
kitűzött november eleji határidő tartható-e, de
egyetlen panaszszó nélkül várták a helyzet
normalizálódását. Az utcán, gyermekeikre várva
sokszor érdeklődtek, dicsérték az üvegfalat, s ezzel
a segítő optimizmussal erősítettek minket is.
Hosszan mesélhetnék a hétköznapokról, de
beszédesebb szemtanúnak szeretném meghagyni
ezt: engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam
iskolai
weboldalunk
idevágó
filmnaplóját
(http://www.diadal.hu/szulio_hirlevel_mappai/yout
ubefilmekoldalai/felujitas_kronikaja.htm).
Raffay Gábor

Görbetükör gyerekhangra
Szeptember 1.
Kedves naplóm! Szép napra ébredtünk- 10
órakor- , hiszen a más iskolákban ilyenkor már
tanulnak a gyerekek A felújítás miatt bazi nagy a
rumli. Gábor bá’ kihirdette, hogy mindenki
tespedhet otthon még 3 napot., ami klassz, mert
ebben én full jó vagyok. Oké, irány a vidámpark!

Szeptember 6.
Apám, ez tök gáz, idegen arcok rohangálnak
vödörrel a kezükben. Komolyan mondom, csupa
anipartifész. Órán a tanár rám szólt, hogy
kapcsoljam ki a telómat, mert, ha megint csörög,
súlyos repülés lesz az ablakon át! A mobilnak is.
-De tanárnő, nincs is ablak! – szólt a válasz.
Majd az állványról beszóltak:
- De tanárnő, ez az én mobilom volt.

Szeptember 22.
Fáradunk, de egy dolog még lelkesít: valóra vált
egy álom. Végre nem zavar a tanárok hangja az órai
bambulásban, tökre elnyomja őket a fúrógép!
Második órában, mintha a Mátrixban lettünk
volna: az igenevek közé belépett egy munkás, de
miután észlelte a nyelvtani közeget, kimászott az
ablakon. A tanárnő rezzenéstelen arccal zárta ki a
szentségtörőt.
Kedves naplóm, lehet ennél izgalmasabb egy
iskola?

November 2.
Lehet. Gábor bá’-ra ránőtt a fényképezőgép. De
pechje van, mi már nem mosolyogunk, a tanárok
meg már régen nem!
Holnap vendégségbe jön hozzánk egy gyerek
Székelykeresztúrról.
November 3.
Édesanyám, he, ez micsoda egy ördöngös
gyerekól itten! Szerencsésen megérkeztem magyari
testvéreimhez. Hát ezek csuda egy életet élnek: az
épületet feje tetejéről a visszájára állítják, majd
kifordítják. Ejszen még meg is értem, hiszen kend
is tudja, mindent a visszájáról kell megfoldozni. Ez
az épület pediglen igenyöst foldozásra szorul.
Foltozzák is csudamód, csak győzzük kivárni!
Inkább útilaput kötök a talpam alá,
továbbmegyek napnyugatra.

November 10.
O, mamma mia, pronto, hallasz? Alig hallak,
ezek a magyarok csak fúrás-faragás közben tudják
törni a fejüket?
O, mamma, biztos, hogy a maffia csak itt nem
talál meg? Nálunk minden más, minden romunk
eredeti, de itt csak csinálják a romokat! Ó, mamma,
itt se milánói, se makaróni, se pizza, csak a torony
ferde!! De legalább körpanorámás naplementét
nézhetek. Hiányzik, hogy a langyos tengeri szellő
nem simítja arcomat, ellenben a múltkor bőrig
áztam a másodikon. Azt mondják, ez évek óta így

van. Nem csoda, hogy az ide járóknak zord az
ábrázata. Csak egy bajuszos majsztrónak tutti a
fényképarca.

November 17.
Hirdetés a helyi újságban
Jól felszerelt iskolánkat sürgősen eladjuk vagy
elcseréljük. Komplett gyerekanyag, teljes műszaki
felszereltség – értsd: vödör, lapát, létra, állvány. A
nagy érdeklődés miatt 8 osztály már más iskoláknál
elkelt. A portfolió megtekinthető a www.diadal.hu
weboldalon.
Apró hiányosságok miatt irányára képlékeny, de
nem alkuszunk! Válaszokat a „Nincs egy hely,
ahova mehetnék” jeligére várjuk.

November 12.
Osztrák sógoroknak ígérik, az épület határidőre
készen lesz stop
A trógerek építeni iskolá, közben bővíteni
tyerekek szókincse ablakon át stop
Látszik matyar virtus, vagy a matyar nyelv lenni
csupa indulatszó?? stop
Donnervetter! Munkás keres fándli, tanár keres
osztályterem, tyerek keres fal, fal nincs! NE MENJ
TOVÁBB STOP!!!
De minden natyon szép, minden natyon jó,
mindennel megfatyok elégedve stop

November 27.
Kedves naplóm! Már csönd van, ha csöndben
vagyok, rend van, ha rendet teszek. Iszonyú
bosszantó, hogy minden csak rajtam múlik. És még
szombatonként is jöhetünk tanulni, míg mások 10ig alszanak. Én meg, mint a hörcsög a terráriumban,
hajtom a mókuskereket. Meseszép terrárium,
meseszép hörcsög …
Összeállította: Merczel Mónika és Tabajdi
Viktória tanárnők

Leendő elsőseinknek szóló programjaink
Kedves szülők szeretettel várjuk Önöket a Diadalba!

Iskolakóstolgató:
"Játsszunk iskolásat!"

Sport

Nyílt órák

Iskolahívogató

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani abban, hogy
megismerhessék iskolánkat, találkozhassanak leendő első osztályaink tanítóival.
Az alábbi programajánló mellett nagyon fontos lenne, hogy iskolai weblapunkra is vissza-visszalátogassanak,
hogy újabb ajánlatainkról, az esetleges változásokról, pontosításokról tájékozódhassanak.
Lássuk, mi várja Önöet!
2011. január 15. szombat 10.00
Iskolánk leendő elsősöknek szóló programja, melyen műsoros rendezvényünk
után kézműves foglalkozást tartanak leendő tanító nénik a kicsiknek.

2011. január 19-én szerdán 08.00-tól 11.00-ig
1.órában tanórák a leendő elsős tanító néniknél
2. óra Meixner módszerű olvasásóra
3. óra idegen nyelvi órák német és angol nyelvből.

Sportnap ovisoknak 2011. január 29.
Szeretettel várjuk a környező óvodák növendékeit.
2011.februártól leendő elsős tanítóink játékos foglalkozásokra várják
jövendőbeli kisdiákjaikat.
A 17.00-tól 17.45-ig tartó foglalkozásokon mesehallgatás, körjátékok,
drámajátékok, kézművesség, rajzolás várja a kicsiket.
Időpontjai keddenként:
Február 08. és 22.
Március 08. és 22.
Április 05. és 19.
A foglalkozásokra az iskola titkárságán személyesen, telefonon (061 2576514) vagy emailban (diadal43@gmail.com) lehet folyamatosan jelentkezni.

Játsszunk Iskolásat a Diadalban!
Diadalban
Ezzel a címmel már harmadik éve szervezünk programot
az iskolába készülő óvodásoknak a hat foglalkozásból álló
programon a gyermekek játékosan, családias környezetben
ismerkedhetnek meg a leendő tanító nénikkel és
osztálytársaikkal. Fontos szempont az is , hogy a tanító
nénik is így már felkészültebben fordulhatnak a tanév első
napjaiban tanítványaik felé.
Az a tapasztalatunk, hogy azok a gyerekek, akik ezeken
a foglalkozásokon részt vesznek, szeptemberben a már
előzetesen szerzett kellemes élményeik révén nagyobb
biztonsággal,
ággal, bizalommal lépik át iskolánk kapuját.

köszönöm!!!! Nagyon hálás vagyok érte! Boldog,
gondtalan éveket kívánok--még
még nagyon
nagyon-nagyon sokáig!!!
Sok Puszi” (Molnár Zsuzsi)
Istenem, hát végett ért egy korszak! Imádnival
Imádnivaló volt,
minkett ő tett osztállyá, barátokká. ::-) (Czene Mariann)
Az iskola tantestülete is hálával gondol volt tanáraira!

Kitüntetés
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa
szakmai
munkája
elismeréseként a Kaszap
István Alapítvány elismerését
nyerte el egy oklevél és
eemlékérem átvételével 2011
január 29
29-én.
Iskolánk
zeneoktatásának
alapja az ő hangszer
hangszer- és
néptánc
oktatása,
kórusvezetői munkája. Ennek
bizonyítéka,
hogy
a
Dudorászók
csoportja
márciusban agy budapesti
megmérettetésen
bronz

Hamarosan Színjátszó Gála!
Gála
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a színjátszós
„C” osztályok műsorral készülnek erre az eseményre. A
saját csoportjaink mellett évről évre meghívott
diákcsoportok is színvonalas produkciók örvendeztetik
meg a meghívott szülőket, rokonokat ezen a napon. Idén
2011 április 02-án 10.00 órára három iskola fogadta el
meghívásunkat, így ismét színes kínálat fogadja Önt, ha
velünk tart.
szerzett.
A színes paletta a szórakozás mellett arraminősítést
is alkalmas,
hogy ötlet- és tapasztalatgyűjtésre is remek alkalom, s a
szakmai zsűri értékelő tanácsai is hasznos útravalók.
útrav
Tartson velünk, szeretettel várjuk!

Meghatározó
eghatározó tanáregyéniségek
tanáregyéniség
búcsúztak a pályától
A Hevesy György
emlékéremmel
is
díjazott Tompai Ilona
kémiatanárnő az idei
tanévben
vonult
nyugdíjba. A hírhez
kapcsolódó,
Facebookon olvasható
diákvéleményekből idézünk:kettőt:
„Én speciell majdnem mindig bukásra álltam kémiából,
de valahogy a kovalens kötések, protonok, elektronok,
ionok, savas, lúgos kémhatások, periódusos rendszer
ren
főcsoportjaira meg ilyenekre azért még máig is emlékszem
így 35-felé. Lehet, hogy tudott valamit a tanárnő...?!
(Kovács András)
“ Kedves Ica néni! Nagyon hosszú, boldog és szép
nyugdíjas éveket kívánok!
Nagyon örülök, hogy a
tanítványa lehettem! Millió
puszi!” (Magnucz Dóra)
Az idén vonult nyugdíjba Dr
Balla
la
Gáborné
történelemtanár
történelemtanárunk
is.
„Nagyon
Nagyon
szerettem,
rengeteget segített nekem soksok
sok mindenben!!! Ezúton is

További sokk sikert, erőt és egészséget; tehetséges,
szorgalmas diákokat kívánunk neki a díj mellé.

Tornászaink
Palyov Istvánné és
Váradi
Gabriella
testnevelők
tornászcsapatai
az
előző
évek
hagyományaihoz
méltóan igen sikeres
versenyidényt zártak.
dobogósok lettek még
a IX Réthy Sándor
Emlékversenyen és a
Rákoskerti
Torna
Kupán. Március 07én léptek szőnyegre
és
gerendára
a
tornászok
diákolimpiájának országos elődöntőjén. A versenyen
becsülettel helyt álltak. A kisebbek több egyéni dobogós
helyezést is szerezve
zve továbbjutottak a veszprémi
országos
döntőbe,
A
nagyok
szép
versenygyakorlatokkal,
szoros
pontszámmal
lettek negyedikek. A
lányok
tehetségéről
weboldalunk
filmjei
tanúskodnak.
Amellett, hogy büszkék
vagyunk
lányaink
tehetségére
és

szorgalmára, köszönjük a szülők áldozatos segítségét
ebben a hosszú menetelésben.
A csapat tagjai: Szabó Lilla, Varga Eszter, Plókai
Fruzsina, Fazekas Alexandra, Magnucz Zsófia,
Horváth Petra és Lettner Laura,, s a kicsik: Dedák
Fanni, Lukács Réka, Steppinger Brigitta, Szokolányi
Szokolán
Róza, Tatarek Csenge, Molnár Glória
Lányaink döntős szerepléséhez sok sikert kívánunk!
kívánunk

Siker
a
Bajnokságon!

kadett

Európa

2011-es versenysorozatban
ban iskolánk volt diákja, Cho
Taeun Sándor vívó szakedzőnk, Budai István vezetésével

Versenyeredmények
Tornászaink sikereiről fentebb írtunk,
írtunk Most
lássuk a többi dicsőséges diadalost!
Kerületi váltóbajnokság
I. korcsoport
I. hely: Hájos Dániel;
Angyal Dániel; Fuchs
Bence; Katona Kálmán
(Grimm
Zsuzsa)
III.
hely:
Kovács
Ágnes; Kovács Regina;
Botlik Henrietta; Varga
Sarolta
(Grimm
Zsuzsa)
II. korcsoport
III. hely: Csoma
Fanni; Szántó Szandra;
Lehoczki
zki Janka; Bodonyi Niki (Császárné Varga
Erika
Grimm
Zsuzsa)
Indult: Rákosi Gergő; Hoffmann Attila; PótzPótz
Nagy Benedek; Dudás Viktor (Császárné Varga
Erika - Grimm Zsuzsa)
Iskolaváltó
II. hely: Varga Sarolta (100 m); Tatarek Csenge
(200 m); Furka Csenge (300
300 m); Vígh Klaudia
(400 m) (Böjtösné-Grimm Zs-Budai
Budai I)
IV. hely: Hájós Dániel (100 m); Bodonyi Palkó
(200m); Antal József (300m); Kemény Róbert
(400m) (Böjtösné-Grimm Zs-Budai
Budai I)
Karate
Orosházán megrendezett Hungarian Open
Nemzetközi Nyílt Kyokushin Karate
rate Bajnokságon
három diákunk nyerte meg saját korkor és
súlycsoportjukat!

kijutott a Klagenfurtban
rtban megrendezésre kerülő kadett (16
(1617
éves
korosztály)
Európa
Bajnokságon.
Igen komoly teljesítménynek számít
már a fiú csapatba kerülése is, mivel a
Budapesti Honvéd SE színeiben
versenyezve egy húsz versenyből álló
sorozat végén kerülhetett győzelmeiv
győzelmeivel
a nemzeti válogatottba. A magyar
válogatott
a
nemzetközi
megmérettetésen 20 csapat közül került
a második helyre. A verseny egyenes
ági kieséses táblán vívták meg, ahol a
nyolcba jutásért Ausztriát verték meg,
majd a négybe jutásért Németországot,
a
dön
döntőbe
jutásért
pedig
Franciaországot kényszerítették térdre. Végén az
olaszoknak jutó bajnoki címről egy találattal csúsztak le.
Látható, hogy nagy vívó bázissal rendelkező országokat
kényszerítettek maguk mögé. Sándort jó vívása a csapat
igen hasznos tagjává emelte.
Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk vívásoktatásában
kezdte meg sportkarrierjét, s a tornatermünkben kialakított
pástokon edzve készült fel Budai tanár úr kezei alatt a
nemzetközi bajnokságra.
A következő hetekben egy jordániai egyéni
világbajnokságra
nokságra készül fel a fiú. Kívánunk neki és
edzőjének, Budai Istvánnak sok sikert a megmérettetésen!

Tatarek Csenge gyermek II kat. könnyű súlyban,
Tatarek Áron gyermek I kat. könnyű súlyban és
Kormány József serdülő kat. nehéz súlyban lett I.
helyezett!
Tehetség-ösztöndíjasunk:
ösztöndíjasunk:
Lin
Lingurár
Benjamin!
2010. november 13-án,
án, a Pataky Művelődési
Központban
megrendezett
Tehetségnapon
Lingurár Benjamin tanulónk a Messzehangzó
Tehetségek Alapítványtól ösztöndíját vehetett át.
Tornádó Hungary S.E.
által megrendezett rock and roll versenyen
lányaink, children-A
A kategóriában aranyérmet
nyertek. Ez által felkerültek a junior
junior-B
kategóriába.
A csapat tagjai: Oláh Lili 3. osztályos tanuló,
Csurzás Brigitta és Bóta Boglárka a 4. a osztály
tanulói.
Felkészítő edző: Banda Angé
Angéla
Kerületi angol szépkiejtési verseny
Gulyás János 5.b-ss diákunk II. helyezést szerzett
iskolánknak. Felkészítő tanára: Kincses Anikó
Kerületi alsós rajzverseny
Varga Imola 1a (balra) tanulónk a versenyen I.
helyezést, Kovács Regina 2.b (jobbra) tanu
tanulónk a
versenyen III. helyezést szerzett a versenyen
iskolánknak.
Köszönjük nekik és tanítóiknak, Árvay
Zsuzsának és Szalócziné Gintli Júliának.
Imola versenyeredményének másik kovács
Breitkopné Losovy Beáta, a Bartók Béla AMI
képzőművészeti tanszakának vezetőj
vezetője volt.
Kerületi alsós pados váltó verseny
I., II. és III. évfolyamos csapataink III.
helyezéseket értek el a versenyen.

Felkészítő tanáraik: Grimm Zsuzsa és Erbits
Ágnes
Kisállattenyésztők
Egyesületének
rajzpályázatán
Huta Réka 4.a ; Csoma Barbara 2.c és
Leányfalvi Emese 3.c diákok különdíjat nyertek.
A kerületi népdaléneklő versenyen
A Diadalos Dudorászók 4-5. évfolyamos kórusa
arany minősítést szerzett. Köszönet nekik és
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa tanárnőnek!
A kerületi népdaléneklő versenyen 2
Lukács Dalma és Lingurár Benjamin duója
arany minősítést szerzett. Köszönet nekik és
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa tanárnőnek!
A felsős "Három páva" trió, Kotlár Emese 8.a,
Kiss Kriszti és Kovács Viktória 6.c ezüst
minősítést szerzett. Köszönet nekik és Árvay
Zsuzsanna
tanárnőnek!
Kerületi
alsós
énekversenyen Bodnár Petra 1.c diákunk II.
helyezést ért el.
A budapesti népdaléneklő versenyen
Diadalos
Dudorászók
kiskarunk
bronz
minősítést szerzett. Gratulálunk nekik és
felkészítőjüknek, Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa
tanárnőnek!
Diadalos Dudorászók 10 fős csapata/ Lukács
Dalma, Dombóvári Dalma, Alföldi Laura, Bóta
Boglárka, Huta Réka, Vass Mónika, Vass Niki,
Major Laura, Hallgat Fanni, Kóbor Zsófia/ - egy
hangulatos kalocsai népdalcsokorral állt a neves
szakmai zsűri elé. A 17 csapat között a Diadalos
énekesek remekül helyt álltak.
A kerületi alsós versmondó versenyen

Ambrus Virág 1.c és Bóta Boglárka 4.a tanulók
III. helyet szereztek.
Homoki Éva és Faludi Péterné kollégáknak
köszönjük a felkészítést.
Kerületi informatikai verseny
Varga Samu 7.b II. helyezést, Szécsi Viktor 7.b
IV. helyezést szerzett. Felkészítő tanára Giba Éva
volt.
Az Olasz Kulturális Intézet és a Benetton
közös rajzpályázatán
Daragó Norbi ( országos ) 4. helyezett lett,
amivel 100 euro értékben nyert.(A pályázaton
csupán 5 gyereket díjaztak.)
Felkészítő tanára: Breitkopfné Losovy Beáta
A kerületi felsős rajzversenyen
Kovács Zsófia 8.b tanuló II. helyezést szerezve
a budapesti fordulóba jutott, s ott X. helyet
szerezte meg.
Gratulálunk neki és rajztanárának, Breitkopfné
Losovy Beának!
A kerületi Kaán Károly Természetismereti
versenyen
Vida Ferenc 6.b diákunk II. helyet szerzett.
Gratulálunk neki és Budainé B Éva tanárnőnek!
A Zrínyi Miklós Matematikai versenyen
Rékai Anett 5.c diák bejutott az országos
fordulóba. Felkészítője: Dallos Zsuzsa
Kerületi versmondó versenyen
Major Laura 5.c és Stanfel Péter 7.c II.
helyezést értek el. Felkészítik: Merczel Mónika és
Tabajdi Viktória
A Fővárosi Komplex Rajzversenyen
Kun Barnabás II. helyet szerzett. Felkészítője:
Breitkopfné Losovy Beáta.

Számvetés évzáró után
Rákoscsaba-Újtelep általános iskolája 31.
tanévét zárta idén a Diadal úti épületében. A
tanévzárások pedig mindig számvetéssel jártak és
járnak együtt. Az elvégzett feladatok lajstroma – az
épület-felújítás első kéthavi viszontagságai ellenére
- az idén is hosszú és sokszínű. Mindig örömmel
fogunk hozzá, hogy számba vegyük a tanév
eseményeit e lapok hasábjain is.
S ha már itt kezdtük, akkor tartozok a
szerkesztőségnek is egy bekezdéssel arról, hogy egy
kollégánk miként tréfálkozott a többieknek az
elmúlt hetekben: „Nem sok iskola mondhatja el
magáról, hogy a környékét elérő ingyenes újságja
van!” Bizony e lap két-három oldalát valóban a
magunkénak tekinthetjük, s ezt nem győzzük
megköszönni
a
Rákoscsaba-Újtelepért
Egyesületnek.
Köszönetet szeretnénk mondani a közeli SPAR
üzlet vezetésének is, hogy az üzlet belső terében
már több éve helyet adnak hirdető táblánknak.
De lássuk most a kedves olvasónak szánt
beszámolót, a lajstromot!
Az éves munkatervünkben a tanév fő feladatait fontossági sorrendet nem felállítva - a
tehetséggondozás és fejlesztés területein belül
megosztva a sportra nevelésben, az ének-zene, a
színjátszás tanításában, a rajz- és idegennyelvoktatásban,
valamint
a
szaktárgyi
versenyfelkészítésben, a könyvtár és olvasás
megszerettetésében, a természet- és egészségtudatos
gondolkodás formálásában fogalmaztuk meg.
Az előző lapszámban már hosszú listát
közöltünk éves versenyeredményeinkről, s a
figyelmes olvasó a fenti területekhez köthető
dobogós helyeket találhatott.
A sportban a tornászlányok budapesti, országos
eredményei kértek kiemelt figyelmet, az elmúlt
hónapban pedig a vívó fiúk párbajtőr
csapateredménye, az országos diákolimpia csapat 2.
helye simogatta a szívünk, majd Varga Samu (7.
b) Országos Diákolimpiai címének örülhettünk. A
kerületi atlétikai bajnokságon is dobogós helyeken
végeztek alsós és felsős diákjaink. Hervai Nikolett
(5.a) mellúszásban II. , pillangóban II. és váltóban
II. helyezett lett. Új rendezvényként került a
sportprogramba az alsós házi futóbajnokság, melyet
ősszel követ a felsős is.
Kórusunk, néptáncos csoportjaink, furulyásaink
az
évközi
rendezvényi
fellépések,
versenyeredmények záróköveként májusi zenei
gálán állították színpadra az évfolyamonként apró
próbák során tökéletesített produkcióikat. A kórus
Orff Carmina Burana-jával öregbítette hírnevét a II
Rákosmenti Kórustalálkozón.
Különösen hálás szívvel gondolunk azokra a

családokra, akik a sok-sok fellépéshez nyújtottak
segítséget a kórusvezetőnek, és ösztönözték
gyerekeiket a szorgos próbamunkára. Nevelőjük,
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa szakmai munkája
elismeréseként kapott Kaszap István díjat az idén.
Szakmai munkája az iskola zenei életének
alapköve.
Hagyományos Színjátszó Gálánkon számos
osztály lépett fel a szülők előtt, hogy számot
adjanak dramatikus foglalkozásokon elsajátított
tudásukról, sőt néhányan keményebb erőpróbán is
helyt álltak. Csiribiri alsós színjátszósaink Tóthné
Szabados Valéria és Erbits Ágnes vezetésével a
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozón szereztek bronz minősítést, 7.c-s
színjátszóink Tabajdi Viktória tanárnővel az
Apáczai Könyvkiadó Színjátszó Gáláján lett II.
helyezett,
Váradiné Posta Éva tanárnő 6.b-sei pedig a
kerületi pedagógus napon mutatták be a már
többször nagy sikert aratott darabjukat, a Légy jó
mindhalálig
c.
regényrészlet
dramatikus
változatával.
A képzőművészetnek is igyekszünk helyet adni
falaink között. Diákjaink pályázatokon indulnak
rajzaikkal, legutóbb például Szalócziné Gintli Júlia
tanárnő 2.b-sei hoztak el díjakat. Partneriskolánk, a
Bartók Béla AMI iskolánkba kihelyezett
képzőművészeti
tanszaka
sok
diákunkkal
foglalkozik. Breitkopfné Losovy Bea tanárnő
diákja, Kun Barnabás fővárosi versenyen 2.
helyezett lett, s emellett diákjaink mozaiképítésben,
nagy méretű vászon festésében is jeleskedtek
mellette. Az iskola falait Rontó Szilvia tanárnő
irányításával festett vászonképekkel díszítették a
diákok, a nyolcadikosok fotókiállítást építettek.
A „Nálatok vannak-e állatok?” rajzpályázatunk
és Szalai László helyi keramikusunknak és
tanítványainak igényes kiállítása kínált ösztönzést
alkotásra, műértésre.
Az
idegennyelv-oktatás
területén
új
kezdeményezésünk volt, hogy ötödik évfolyamtól
felmenő rendszerben nívócsoportokban kezdtük
meg a német és angol nyelv oktatását, az alsós
osztályok pedig a szabadidő sávban kapnak
szakköri órákat a fenti nyelvekből. Kincses Anikó
tanítványai Gulyás János és Nagy Kristóf Bálint
nyelvi versenyen szerepeltek dobogós sikerrel, az
évet pedig egy jó hangulatú forgószínpaddal zárta
az idegen nyelvi munkaközösség.
A matematikaoktatásban az alsó tagozaton
Dallos Zsuzsa és Patakiné Gál Anikó kollégák értek
el szép budapesti és országos eredményeket a
szorobán számolóeszköz használatával, sőt alsós
diákjaink is dobogóra álltak kerületi, budapesti és
országos egyéb matematikavetélkedőkön. Felsős
diákjaink II. és III. helyeket szereztek a kerületi
erőpróbán.

Iskolai
könyvtárunk
Varga
Lászlóné
kollégánknak köszönhetően nem csupán kölcsönző
hely. Könyvtárismereti foglalkozásai mellett
számtalan módon ösztönöz olvasásra: a Könyvjelző
Olvasóverseny, a Pontvadász, a „Mese útja”
könyvtári játék és a Padkönyv program mind-mind
ezerfelől igyekszik könyvet adni a diák kezébe. A
téka kiscsapatai rendre helyezettek lettek a
különféle kerületi könyvtári versenyeken. Igen jó
kapcsolatot ápolunk a Petőfi Irodalmi Múzeum
múzeumpedagógusaival, néhány rendezvény erejéig
egymás partnerei voltunk.
Iskolánk az idén másodszor nyerte el az
ökoiskola címet. E cím mögött iskolai
környezetvédelmi témanapok, természetvédelmi
világnapokhoz kapcsolódó házi vetélkedők,
zöldhulladék-hasznosításra
oktatás,
szelektív
hulladékgyűjtési
formák
szervezése,
diák
ökojárőrök munkája áll. Legutóbbi „A Föld
egészsége a te egészséged is!” munkacímű áprilisi
témanapunk közös fogmosással kezdődött. A
Vöröskereszt
munkatársai
ingyenes
szűrővizsgálatot szerveztek a szülők számára, ahol
a vérkoleszterin- és vércukorszint-mérés mellett
vérnyomásmérést is elvégeztek az önként
jelentkezőkön.
A kisebbeknek a fejlesztőpedagógusok játékos
mozgásfejlesztő akadálypályát építettek az aulában,
a ma már kozmetikus volt diákjuk pedig bőrápolási
szaktanáccsal látta el a kamasz lányokat. A hetedik
és nyolcadik évfolyamos kamaszok szexuális
felvilágosító előadáson kaptak tanácsokat első
párkapcsolataik
irányításához.
Az
emeleti
előadóban a Pest megyei Kormányhivatal vadászati
főfelügyelője, Vincze Mária tartott madártani
előadást a költöző madarak vonulási szokásairól,
védett
madarainkról
és
a
madárvédelem
feladatairól.
A tornateremben és sportudvaron zajló családi
sportversenyek, focibajnokságok mellett az iskola
civil partnere, a Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület a

környező utcákban kerékpárversenyt rendezett. Az
iskola
egyik
hatodik
osztályának
szülői
munkaközösségéből Tóka Ferencné fát és bokrokat
ültetett a gyerekekkel közösen az iskola udvarán.
„ Az iskola második éve pályázta meg és nyerte el
az ökoiskola címet, így hétköznapi pedagógiai
gyakorlatunkban is igyekszünk hangsúlyozni
diákjaink számára a környezettudatos viselkedés
diákok által is megélhető lehetőségeit.- meséli
Budainé Balogh Éva tanárnő - Ősszel dohányzás
ellenes program keretében a folyosóra kihelyezett
érintőképernyős interaktív programmal hívtuk fel a
gyerekek figyelmét a dohányzás veszélyeire, majd
iskolai versenyt szerveztünk a diákok körében az itt
megszerzett ismeretekből. A "Ments meg egy fát!"
munkacímmel meghirdetett papírhulladék-gyűjtés a
termekben kihelyezett gyűjtődobozokkal történt a
tanév során, melyek tartalmát az őszi és tavaszi
nagy papírgyűjtés alkalmával szállították el az
iskolából. Az udvar sarkában komposztládákban
gyűjtjük az udvar zöldhulladékát, a szomszédos
óvodával közösen pedig az elmúlt hónapban PET
palackok gyűjtésébe kezdtünk.
Az áprilisi témanap tehát egy tanéven át tartó
tudatosan tervezett folyamat egyik kiemelt
rendezvénye volt.”
A tanárnő 6.b-s diákja, Vida Ferenc kerületi
Kaán Károly Természetismereti versenyen II.
helyet szerzett, a fővárosi fordulóban 13. lett.
Az év rendezvényi naptárát jó hangulatú
gyereknappal zártuk.
E vázlatos áttekintésből is látható tehát, hogy az
iskola tantestülete igyekszik a lehetőségeihez és
tudásához mért legfejlesztőbb iskolai környezetet,
tevékenységi kört kínálni diákjainak ahhoz, hogy a
legszorgalmasabbak,
az
ismeretszerzésben
legmotiváltabbak sikerekhez jutva fejlődhessenek
miközben a tanulásban szerényebb képességűek is
megmutathassák értékeiket.

