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KÖSZÖNTÕ
Kedves Olvasó!
25 évvel ezelõtt, 1984 áprilisában adták át iskolánk új épületegyüttesét, ezt követte a kápolnai épületrész felújítása.
E szép évforduló kapcsán készítette el iskolaközösségünk ezt a jubileumi évkönyvet, hogy lapjain megörökítsük és maradandóvá tegyük az elmúlt idõszakot. Kevesen gondolnák – a modern épületegyüttesre tekintve –, hogy a múlt
az 1841-es évig nyúlik vissza.
A sok változtatást megélt oktatás elemeibõl egy dolgot mindenképpen
szeretnénk megõrizni, munkánk alapelvét: a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógiát.
Fontosnak tartottuk, hogy az iskola múltjával és jelenével kapcsolatos emlékekkel, eseményekkel egyaránt megismertessük az olvasót.
Az iskolánkban tanuló diákoknak, az itt dolgozó munkatársaknak mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek, ha elolvassák ezt a kiadványt, ha megtekintik a képeket, melyek a legfontosabb eseményeket mutatják be.

Horváth Zoltánné
igazgató
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
A RÉGMÚLT
A Felsõvárosi Általános Iskola múltját kutatva egészen 1841-ig kell visszatekintenünk, amikor is a Solymos utcában (ma: Petõfi u.) található épületeket
2500 váltó forintért vette meg a város Panker János közbirtokostól, és alakított
ki ott iskolát.
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A Felsõvárosi Általános Iskola

Korabeli adásvételi szerzõdés

Az 1842. június 25-én felvett leltárban olvasható:
„Szabados Gyöngyös Város felsõ részén felállított Elemi Oskola épületeinek
és abban található eszközöknek írásos jegyzéke:
Elõször: az épület áll kõbül rakott falakkal, sindel fedél alatt, mely épületbe
található 4 szoba, 2 konyha, 1 pince…
Másodszor: az épületnek napkeleti részén egy kis szoba, amelybe a falban
vagyon egy almáriom…
…
Hatodszor: Vagyon egy ajtó, mely egy másik tanúló szobába vezet, abban ott
kemény fa lábakra fenyûfa lócza találtatott…”
Így lett ez az iskola egyike a Gyöngyösön 1863-ban mûködõ iskoláknak:
– egy elemi oskola 4 osztállyal és ugyanennyi tanítóval
– két alsó elemi iskola
– az egyik a Ferenc-rendiek plébániájához tartozott
– a másik a Solymos utcában volt
Ehhez a két iskolához egy-egy leányiskola is kapcsolódott.
Az 1868. évi népoktatási törvény XXXVIII. t. cz. 69.§-a szerint
„Azon növendéknek, aki polgári iskolába kíván fölvétetni, bizonyítványt kell
fölmutatnia arról, hogy a népiskola elsõ négy évi folyamatát elvégezte, vagy felvételi vizsgát kell letennie, a polgári iskolába léphetésre megkívánt ismeretekbõl.”
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
A polgári iskola tantárgyai voltak:
1. „1. hit-és erkölcstan
2. anyanyelvi irálytan és irodalom
- ahol a tanítási nyelv nem magyar, ott a magyar nyelv
- ahol a tanítási nyelv a magyar, ott a harmadik évfolyamon kezdve, a
német nyelv
3. számvetés, kiterjesztve a polgári politikai számvetésig
4. mértan
5. földrajz és
6. történelem
7. természetrajz
8. természettan
9. vegytan
10. mezei gazdaság vagy ipartan, tekintettel a község és vidéke szükségére
11. statisztika
12. köz, magán és váltójog alapvonalai
13. könyvvitel
14. rajz, a mértannal összhangzatba véve és szépírás
15. ének
16. test- és fegyvergyakorlat.”

Fejérváry Józsefné
sz. Cseörgheö Amália
a róla elnevezett Árvaház
alapítója

Ebben az idõben az iskolákat a város adókból és
egyéb jövedelmeibõl tartotta fenn, ami nagy tehertételt jelentett Gyöngyösnek.
Fejérváry Józsefné (Cseörgheö Amália) 1879. augusztus 4-i végrendeletében alapítványt tett Gyöngyös és környéke elhagyatott leányai számára. Ezt
az USA-ban elõ menye 1883-ban pótalapítvánnyal
egészítette ki azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány
római katolikus jellegû maradjon. Ennek tõkéjébõl
1885. május 12-én elkészült a Fejérváryné Árvaház.
Fel is szentelték, és tíz árva lány illetve három irgalmas Szent Vince-nõvér lett a lakója. Szent Vincenõvérek mûködtették.
A gyöngyösi iskolák 1894. évi államosítás urán a
gyöngyösi vallásos szülõk kérésére az árvaházban
kétosztályos római katolikus elemi iskolát építettek, melyet 1900. október 28-án felszenteltek
ugyan, de csak 1915-ben készült el véglegesen, amikor még két osztállyal bõvítették. Ez az õse a mai
iskolánknak, a Felsõvárosi Általános Iskolának.
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A Felsõvárosi Általános Iskola

Árvaházi növendékek, 1928. nov. 4.

Az árvaház kertje

Az iskolák államosításakor a város új iskolaépületek építését vállalta. Így
készült el az 1908-1909-es tanév kezdetére a Felsõvárosi Fiúiskola, vagyis a
Felsõvárosi Magyar Királyi Állami Elemi Iskola új épülete a Petõfi utca sarkán
(ún. Csárda Iskola).
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
Az 1919-20-as tanévvel kezdõdõ és az
1945-ös tanév végéig tartó új idõszak
sokban különbözik az elõbbiektõl. 1920.
április 5-én a gyöngyösi katolikus hívek
megválasztották a város iskolaszékének
tagjait. Feladatuk volt többek között a Fejérváryné-féle árvaház elemi iskolájának
fenntartása és felügyelete.
A Felsõvárosi Iskolába 1925-ben Vargha
Tivadar igazgató helyébe Lipeczky János lépett.
1927-28-ban szervezték meg a Leányiparos Tanonciskolát (a Fiú Tanonciskolával
együtt a Felsõvárosi Iskolában volt).
1936-ban került Gyöngyösre a Felsõvárosi Iskolába Kömley Károly helyettes
tanító és Forgács Béla tanító, késõbbi iskolaigazgató.
A korabeli szociális viszonyokat jól érzékeltetik azok az adatok, melyek szerint a
Farsang, 1930. február 15-én
Felsõvárosi Iskolában 60, a Fejérvárynéban
30 tanuló kapott ebben az évben ingyen
reggelit (egy tanuló reggelije 5 fillérbe került, a napszám pedig kb. 1 Pengõ volt
akkoriban Gyöngyösön).
Az iskolában nem volt tornaterem, így télen a testnevelés tanítását szüneteltették.
Az 1939-40-es tanévben került a Felsõvárosi Iskolába Bitskey Ferenc és
Csapolczy Elek tanító.
A II. világháború éreztette hatását az iskolában is.
Az egyházi iskolákat 1948 júniusában államosították, így a Fejérváryné Árvaházat is.
1948-1960-ig IV. sz. Általános Iskola néven mûködött iskolánk elõdje, három
helyszínen:
- Petõfi u. 67. sz.
- Petõfi u. 75. sz. (felsõ- és az alsó tagozat egy része),
- és ennek a napközi otthona lett a volt Fejérváryné Árvaház, valamint az alsó
tagozat egy része is itt volt.
A következõ oldalakon röviden visszatekintünk az elmúlt 25 évre, és ízelítõt
kaphatunk iskolánk mindennapi életébõl.
Bánkáné Berta Éva
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A Felsõvárosi Általános Iskola
ÖRÖKSÉG
Nagyon régen, az 1970-es évek végén, amikor a Mátrai úti lakótelep épült a IV. sz.
Általános Iskola kicsinek bizonyult az érkezõ tanulók fogadására.
Hiába volt váltott tanítás (délelõtt, délután tanítottunk), három helyen oktattunk: Petõfi út 67. és 75., Martinovics út 2. szám. Gyöngyös Város Tanácsa látva
nyomorúságos helyzetünket, elhatározta, hogy egy új iskolát épít a felsõ, igen
gyorsan fejlõdõ városrészben.
Az új iskola helyszínéül a Martinovics út 2. telephelyet jelölték ki, itt volt
ugyanis a legnagyobb a telek. Egy 550 fõt befogadó, 16 tantermes iskolát terveztettek egyéb szociális helyiségekkel, elõadókkal, szertárakkal, könyvtárral.
Az akkori igazgatónõvel – Vas Istvánné Katicával – több, az országban már
mûködõ ilyen típusú iskolát megnéztünk, hogy optimálisan tudjuk majd berendezni.
Az iskola építését az 1980-as évek elején kezdték el, ezért a Martinovics úti
épületbõl ki kellett költözni a Huszár útra a napközinek és két osztálynak. Innen jártak fel tanulóink nap mint nap – esõben, sárban, hóviharban vagy esetleg
tûzõ napon – a Petõfi úti épületekbe.
Nagyon nehéz három évünk volt az építkezés ideje alatt, de megérte a sok kényelmetlenséget elviselni, mert 1984. április 9-én megtörtént az új iskola épületének ünnepélyes átadása, birtokba vétele. Beköltöztünk. Igazán örömteli pillanatok voltak a szép, új padokkal, székekkel, szekrényekkel ellátott tantermekbe
bemenni. Aminek különösen nagyon örültünk, hogy kellemes meleg volt mindenhol. (A régi épület cserépkályhái többnyire csak füstöt ontottak, de meleget nem.)
S ami még elámított bennünket, az a hatalmas aula volt; végre együtt lehettünk
mindannyian! Nem kellett egyik épületbõl a másikba rohanni sem gyereknek,
sem pedagógusnak.
A kényelmes épületet nagyon könnyen belaktuk, szépítgettük, virágosítottuk,
óvtuk, féltettük minden káros behatástól. Tanulók, szülõk és pedagógusok mind
nagyon becsültük a szép, tiszta, világos iskolát. Kialakítottuk arculatát.
A neve miért lett Felsõvárosi Általános Iskola?
A ’90-es évek elején, a rendszerváltás után divat lett felvenni valamelyik történelmi vagy irodalmi személy nevét a számozás helyett, hogy új arculata legyen az
iskoláknak. Hosszas tanakodás után úgy döntöttünk, hogy mi visszatérünk a
gyökerekhez. A hely, ahol addig az anyaiskola volt a Petõfi úton, az 1841-es alapításától több mint 100 éven keresztül a Felsõvárosi Általános Iskola nevet viselte.
Az államosítás után kapta csak a IV. sz. Általános Iskola nevet. S mivel a szülõk
nagy része ebbe az iskolába járt, õk erre a névre szavaztak – ez sem a tanulóknak,
sem a pedagógusoknak nem volt ellenére –, így a régi nevet vettük fel újra.
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

Az új épületben az elmúlt 25 év igen mozgalmas volt. Tanulóink létszáma, így
az osztályok száma is jóval meghaladta a tervezettet, és ma sincs ez másként.
Új programokat, oktatási módszereket, tagozatokat vezettünk be, próbáltunk, teszteltünk. Így szereztünk magunknak városi, megyei, országos hírnevet.
Az elismertség megszerzésében kiemelkedõ szerepe volt az iskolában tanító
pedagógusoknak, akik fogékonyak voltak az új irányzatok iránt, vállalták az új,
számukra ismeretlen módszerek megtanulását, majd alkalmazását, tesztelését.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a Felsõvárosi Általános Iskola
épületének felépítésében, a hírnév megszerzésében.

Dr. Szecskó Józsefné
címzetes igazgató
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A Felsõvárosi Általános Iskola
25 ÉV FÕBB ÁLLOMÁSAI
A Petõfi Sándor utcai IV. számú
A Fejérváry épület
Általános Iskola épületében óriási
nyüzsgésre, pakolásra, válogatásra emlékeznek vissza a kollégák,
akik még ott is tanítottak 1984ben. Ennek az évnek a tavasza
volt az az izgalommal teli idõszak, amikor a költözésre készült
az iskola közössége, átjönni a
Petõfi Sándor utcai régi épületbõl
az új, modern iskolába.
A „régi négyes” bizony nem volt
igazán ideális környezete a tanulásnak, hiszen méretei miatt a tanulókat csak két
mûszakos oktatásban tudta fogadni. Havonként váltogatta egymást az alsó és a felsõ
tagozat a délelõtti és délutáni tanórákon. A napközi otthon sem helyben mûködött,
hanem a Huszár úti épületbe kellett nap mint nap vonulni a csoportoknak, mivel a
Fejérváry épületet lebontották. Éveken át sétált a sok kis tanuló a napközis
foglalkozásokra. Nem csoda, hogy az 1983-84-es tanév végét már nem tudták
kivárni, így a költözést a tavasszal lebonyolították.
Az új iskolában új berendezés várt kicsit és nagyot, a régit hamar elfelejtették.
Az eszközök is megújultak, csak kevés került át a régi épületbõl. Vas Istvánné,
az akkori igazgató sok társadalmi szervezet segítségét igénybe véve már 1984.
április 9-én 10 órára megszervezhette az ünnepélyes átadást. Ezen nemcsak a
város, hanem a megye vezetõi is részt vettek, valamint nyomdaipari kiállítást is
rendeztek az átadás napján a hatalmas aulában.
740 tanuló vette birtokba ezen a napon az új iskolát, akik kitörõ örömmel fogadták, hogy a matematika, fizika, biológia, kémia, technika, ének-zene tantárgyakat külön szaktanteremben tanulhatják. Igazán minõségi változást jelentett
ez, valamint az is, hogy a 600 m2-es tornateremben lehettek a testnevelés órák.
Kulturált körülmények között, külön öltözõben készülhettek a lányok és a fiúk,
tisztálkodásra is volt most már lehetõség az izzasztó foglalkozások után a szép
zuhanyzó helyiségekben.
Úgy tartja a mondás, hogy a jót könnyû megszokni. Így volt ez a mi
esetünkben is. Amirõl addig csak álmodozott gyerek, felnõtt, az egyik napról a
másikra valóra vált: nem kellett délután iskolába járni, mindenki „befért” egyszerre, délelõtt az iskolába, délután a napközi mûködött és az is ugyanebben az
épületben. Sõt! Még ebédelni sem kellett a város másik részére gyalogolni,
ugyanis helyben volt a konyha és az étterem is.
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A kápolnai szárny felújítás elõtt

Két évvel a költözés után, 1986ban vehettük használatba a kápolnai szárnyat (a Fejérváry Iskola
megmaradt felújított épületrésze)
a rajzteremmel, az összenyitható
két tanteremmel, könyvtárral és a
szolgálati lakással, amiben jelenleg
is a gondnok lakik.
Tíz évig ebbe az iskolába „négyes iskolásként” jártunk, amikor
intézményünk neve a Felsõvárosi
Alapozás

Általános Iskola lett. Nem újként
vettük fel ezt a nevet, hiszen a
Petõfi úti épületet is így nevezték
1948-ig. A Dózsa György Általános Iskola (volt 2-es iskola) így
hát a Felsõvárosi Általános Iskolába érkezett 1996 augusztusában. A nehézségek ellenére a két
tantestület és a két tanulóközösség hamar eggyé kovácsolódott.
Épül az iskola
Immár 13 éve dolgozunk együtt
erõinket egyesítve, igen magas színvonalon. Mindennapi munkánkban Babits
Mihály gondolata vezeti pedagógusainkat:
„… benned a Cél és nálad a Kulcs.”
Bánkáné Berta Éva
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Igazgatóink voltak:
Király Béla
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Dr. Szecskó Józsefné
Horváth Zoltánné
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Pedagógusaink voltak az elmúlt 25 évben
Alexander Istvánné
Barnáné Kazai Angéla
Benkó Jánosné
Besztercei Mónika
Bíróné Faragó Judit
Bódi Klára
Buda Mária
† Czéh Mihályné
Csomós Józsefné
Danyiné Csillik Krisztina
Dékány Erzsébet
Dupcsák Dóra
Édes Erika
Érsek Vencelné
Fehér Andorné
Fehér Éva
Füleki Ferencné
Fülöpné Bárdos Anna
Gangyi Mária
Gombosné Jakab Ágnes
Gyárfás Mártoné
Gyõrfi Jánosné
Hegede Eszter
Hejjel Anita
† Hevesi Tibor
Horváth Béláné
Horváth Kálmán

Horváth Lászlóné
Horváth Sándorné
Horváth Tiborné
Jakab István
Jakab Istvánné
Jankovits Krisztina
Dr. Joó Kálmánné
Józsa Klára
Kévés Józsefné
† Kollár Klára
Koncsos Sándorné
Kovács Béláné
Kovács Mónika
Kozik Laura
Kúti Krisztina
Láng Alíz
Lénárt Zsigmondné
Lévayné Deme Erzsébet
Lowack Károlyné
Lõrincz Imréné
Malik Istvánné
Markó Sándorné
Menyhárt Józsefné
Mihalcsikné Boros Erika
Mihályi Lászlóné
† Dr. Molnár Mihályné
Nagy Éva

- 18 -

Nagy Jánosné
Nagyné Barta Angéla
Nagyné Király Katalin
Pampuk Edina
Patócsné Borsányi Katalin
Patócsné Szoboszlai Tünde
Rozovitsné Tekse Tünde
Sályné Zemniczky
Magdolna
Sárga Erzsébet
Simon Lászlóné
Siskáné Bátor Szilvia
Somlai Lajos
Szakács József
Százné Juhász Tímea
Dr. Szecskó Józsefné
† Szíjártó Edit
Tábiné Kántor Hajnalka
Tóth Béla
Tóth Jánosné
Dr. Tóth Zoltánné
Urbánné Csefán Ildikó
† Vas Istvánné
Virág Jánosné
Zrubka Árpád
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
IN MEMORIAM
„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.”
(F. M. Dosztojevszkij)

Hevesi Tibor
(1941-2008.)
Hevesi Tibor TANÁR ÚR 1941. január 1-jén született Gyöngyösön.
Az általános iskola elvégzése után 1955-ben az egri
Gárdonyi Géza Tanítóképzõben folytatta tanulmányait.
1959. szeptember 1-jétõl az erki Általános Iskolában
volt, mint gyakorlóéves nevelõ. Tanítói képesítõi vizsgáit
a sárospataki Tanítóképzõben tette le 1960. június 24-én.
1964 augusztusáig elsõ iskolájában dolgozott, s közben beiratkozott az egri
Tanárképzõ Fõiskolára.
1967 júniusában magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett.
1964-1977 között a szücsi Általános Iskolában oktatott, s vívott ki magának
elismerést a község lakosai, diákjai, a szülõk körében.
1977. augusztus 16-tól – nyugdíjba vonulásáig (2003. október 30.) a IV. sz.
Általános Iskolában (Felsõvárosi Általános Iskola) tanított.
A pedagógus pályán eltöltött 44 év alatt tanítványait az anyanyelv szépségei
mellett a történelem útvesztõiben is kalauzolta.
Szakmai munkáját rendkívüli igényességgel, odaadással, következetességgel,
szigorúsággal végezte. Ezt a szigorúságot szerették a tanulók, szülõk benne,
mert olyan alapot adott, amivel a tanulók bátran mehettek magasabb iskolákba.
Energiájának jelentõs részét a problémás gyermekek gondozására fordította.
Minden gyermeknek meg kellett tanulni „szépen” írni, beszélni. A magyar
történelem évszámait eseményekkel együtt tudni kellett, ebbõl nem engedett.
De legalább ennyit foglalkozott a tehetséges tanulókkal, felkészítette õket
versenyekre, felvételikre. Mint osztályfõnök a nyári szünetben vitte tanulóit
táborozni, kirándulni. Tanítványaival, szülõkkel, kollégákkal kialakított kapcsolata közvetlen, barátságos.
Nagyon szerettük humorát. Egy-egy mondata szállóigévé vált az iskolában.
A diákok „kedvenc tanára” volt, mert diáknapon nagyon sokszor õ nyerte el a
„legjobb tanár” elismerõ címet.
Sokoldalú, tartalmas munkájáért megérdemelten kapta meg 2003-ban a
„Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetést.
Kapcsolata az iskolával az utolsó percekig nem szakadt meg. Nagyon gyakran,
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A Felsõvárosi Általános Iskola
szinte hetente meglátogatott bennünket, jött hozzánk „egy kis iskolaszagot
szívni”.
Az iskola volt az ÉLETE!
Nekünk, pedagógusoknak pedig a PÉLDAKÉPÜNK.
Példás családi életével, saját gyermekeinek nevelésével, édesanyja ápolásával,
barátságos természetével, érdeklõdésével, a velünk való törõdésével,
vidámságával mutatott nekünk példát.
Igazi TANÍTÓ volt!
Jó volt hallani a hangját, amivel megnyugtatott, vagy felvidított.
Jó volt vele találkozni a városban, beszélgetni… de ez most megszûnt… nagyon hirtelen… felfoghatatlan számunkra, hogy nincs többé!
EMLÉKÉT ÖRÖKKÉ ÕRIZZÜK.
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
„Ismét egy karácsony, és nem vagy már velünk,
Szívünkben mindig élsz, s soha el nem feledünk.”
(Méder Balázs)

Szíjártó Edit
(1955-2008.)
1955-ben született Békéscsabán, 6 éves korában költözött
szüleivel Gyöngyösre. A városban végezte általános és középiskolai tanulmányait. Pedagógusi pályáját Gyöngyöstarjánban kezdte, késõbb a gyöngyösi Dózsa György Általános Iskolában dolgozott, majd annak jogutódjában, a Felsõvárosi Általános Iskolában 2008-ban bekövetkezett haláláig.
Még most is felfoghatatlan, ami történt. Tudtuk, hogy gyógyíthatatlan beteg. Reménykedtünk vele együtt, hogy van esélye a gyógyulásra. A 4 évig tartó nagy türelemmel viselt szenvedésnek – amit nem mutatott, hiszen mindig mosolygott – vége szakadt.
Az általános iskolai képzés nehéz, sok felkészülést igénylõ területén tevékenykedett az 1-4. évfolyamon. Tanítói tevékenységét a szakmai igényesség, a pontosság,
a gyermekszeretet, az ötletgazdagság jellemezte. A gyermekek személyiségének
formálását mindig fontos feladatának tekintette. Szeretettel, türelemmel és nagy
hozzáértéssel segítette azokat is, akik tanulási és nevelési problémákkal küzdöttek.
Határtalan odaadással tanította a kicsi gyerekeket írni és olvasni. Megkedveltette
velük az olvasást, s ilyen irányú országos versenyekre nevezte õket, ahonnan mindig
elhozták az I. helyezést. Mint osztályfõnök, nagyon jó tanulói és szülõi közösséget
szervezett, mûködtetett, sok közös programon vettek részt együtt.
Munkája során mindig nyitott volt az új pedagógiai módszerek elsajátítására, és
azok alkalmazására a gyakorlatban. Elvégezte az intenzív tanfolyamot, a Zsolnai módszer értékközvetítõ és képességfejlesztõ program pedagógiáját elsajátította és alkalmazta.
Szakvizsgát tett mérés, értékelésbõl és külön minõségfejlesztésbõl.
2002. június 1-jétõl az õ vezetésével építette ki intézményünk a COMENIUS 2000.
minõségfejlesztési program I. modelljét. Elkészítette iskolánk számára az IMIP-et.
2004-ben, 2007-ben kidolgozta a pedagógus munka értékelésének szempontjait, eljárási rendjét, amelyet közkinccsé tett a város más iskolái számára is. Sokat fáradozott a
TIOK bevezetésén, és azon, hogy felkészítse a pedagógusokat a kompetencia alapú oktatásra.
Több mint 10 évig dolgozott a Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként, országos listás
szakértõként, növelve ezzel Gyöngyös város pedagógus társadalmának megyei, országos
szintû elismerését. Nagyon sokszor kapott felkérést, hogy tartson továbbképzést, bemutató órát. Rengeteg tudást gyûjtött össze és adott tovább mindenkinek, aki segítséget kért
tõle. Legtöbbször kérni sem kellett, felajánlotta magától. Tartalmas munkája elismeréseként 2007 júniusában méltán kapta meg Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetést.
Mindig szeretettel gondolunk rá! Nyugodjék békében!
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A Felsõvárosi Általános Iskola
AZ ISKOLA DOLGOZÓI

Az iskola dolgozói az elmúlt öt évben
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
A tanári kar névsora
Név
Szak
Szakvizsga
Horváth Zoltánné ig. ............ matematika, technika, ........ tanügyigazgatási szakértõ
számítástechnika

Bánkáné Berta Éva igh.......... tanító (német, technika) .... tanügyigazgatási szakértõ
Juhászné Bartók Judit igh. ... tanító (technika) magyar.... minõségbiztosítási és
mérés-értékelési szakértõ

Ábrahámné Gáspár Irén ....... történelem, orosz, német
Ádám Sándor......................... számítástechnika,
Baginé Kubák Edit ................
Benyovszky Péterné .............
Béresné Eperjesi Edit............
Besenyei Lászlóné .................
Bíróné Faragó Judit...............
Dallosné Zvara Katalin .........
Domoszlai Józsefné ..............
Faragóné Czakó Mária .........
Farkas Istvánné .....................
Füleki Ágnes .........................
Görgényi Katalin...................
Gráfné Prezenszki Ilona.......
Grenczer Lászlóné ................
Gucsiné Urbán Gabriella......
Hársy Tünde .........................
Hendrik Péter .......................
Horváth Magdolna................
Juhászné Kánya Angelika.....
Kiss Norbertné......................
Kovács-Hanka Erika .............
Laczkó Györgyné .................
Mata Lászlóné .......................
Nagy Ildikó ...........................
Nagyné Czinkóczi Katalin...
Pappné Falcsik Judit .............
Patócs Edit.............................

matematika, fizika
magyar, angol, orosz
tanító (Zsolnai)
tanító (technika)
matematika, fizika
tanító (magyar)
biológia, technika................ közoktatási szakértõ
tanító
(angol, óvodapedagógia,
tánc- és drámapedagógia)
tanító (technika)
magyar, ének-zene
angol, mûvelõdésszervezõ
történelem, ének-zene
tanító (könyvtár)
tanító (orosz)
tanító (orosz)...................... nyelv- és beszédfej-lesztõ
pedagógia
orosz, német, angol
tanító (testnevelés),
informatika
tanító (testnevelés)
tanító (testnevelés)
tanító (népmûvelés)
tanító (könyvtár)
matematika, fizika
tanító (napközi otthon)
tanító (népmûvelés)
tanító (rajz) ......................... szakvezetõ tanító
tanító
tanító (könyvtár) ................ szakvezetõ tanító
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A Felsõvárosi Általános Iskola
Szak
Szakvizsga
tanító (orosz)
testnevelés, földrajz, orosz
testnevelés, gyógytestnevelés
tanító (pedagógia) ................... fejlesztõ pedagógia
tanító (óvodapedagógia)
földrajz, rajz, vizuális- és
környezetkultúra
Sulyokné Prokai Edina ......... tanító (ének-zene)................... nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógia
Szalainé Kovács Gabriella..... angol, orosz
Szalayné Fodor Dorottya ..... tanító (mûvelõdésszervezõ)
informatikus könyvtáros
Szántai Zsuzsanna ................. biológia, rajz, vizuális- és
környezetkultúra
Szatmáriné Tóth Melinda ..... magyar, biológia, pedagógia.... tanügyigazgatási
szakértõ
Széles Mónika........................ tanító (angol, rajz)
Szlávikné Hegyesi ................. tanító (magyar, testnevelés)

Név
Pelle Marianna .......................
Pintér Tibor ...........................
Potje Zsolt .............................
Pozsáné Szabó Andrea..........
Rédeiné Tóth Éva .................
Róka Ágnes ...........................

Zsuzsanna
Tóth János .............................
Tóth Jánosné .........................
Tuza Angéla ...........................
Tuziné Domoszlai Ágnes .....
Várady Béla............................
Varga Erika ............................
Vargáné Csépány Mónika.....
Zilahi-Szabó Edit ..................

matematika, technika
tanító (óvodapedagógia)
kémia, biológia
történelem, orosz, német
tanító (rajz)
tanító (testnevelés)
tanító (testnevelés)
biológia, technika

Oktatást segítõ alkalmazottak
Név

Fehér Istvánné...............................
Kelemenné Jankovits Mária..........
Juhász Istvánné .............................
Mladoniczkyné Kovács Andrea ...
Simonkovitsné Szurnyák Dóra ....
Sólyom László ...............................
Tóthné Mátrai Ágnes....................
Tóth István ....................................

Beosztás
Szakvizsga
iskolatitkár
szociálpedagógus.................szociális szakvizsga
hivatalsegéd
gazdasági ügyintézõ
gazdasági vezetõ
karbantartartó
szabadidõ szervezõ
gondnok

Iskolaorvos: Dr. Kiskéri Mária, védõnõ: Galóné Bakos Judit
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
OSZTÁLYOK

1. a osztály
Osztályfõnök: Nagyné Czinkóczi Katalin
Napközis tanító: Kovács-Hanka Erika
1. Balogh Kamilla
2. Bánfi Roland
3. Bárdos Nikoletta
4. Czene Medárd Péter
5. Csató Gergõ
6. Csomós Anna Judit
7. Fenyvesi Nóra
8. Hajdu Bianka
9. Jánoss Martin
10. Kanalas Renátó
11. Kerek Dominik
12. Kiss Benedek
13. Kiss Borbála

14. Ludányi Anna
15. Márkus Marcell
16. Marsi Kata
17. Petrovics Anna
18. Raffael Hilda
19. Reményi Áron Dominik
20. Rozovits Lili
21. Sebõk Letícia
22. Süveges Krisztina Veronika
23. Szalay Emma
24. Vidák Adrián
25. Vidák Róber

- 25 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:44

Page 26

A Felsõvárosi Általános Iskola

1. b osztály
Osztályfõnök: Béresné Eperjesi Edit
Napközis tanító: Sulyokné Prokai Edina

1. Bartha Benedek
2. Csaplár Dominik Ádám
3. Csépe Hanna
4. Domoszlai Ákos
5. Farkas Eszmeralda
6. Farkas Mónika
7. Fejes István Boldizsár
8. Hortolányi Zoltán
9. Huczka Dominik
10. Jászai Gergõ
11. Juhász Luca Ottília
12. Kálmán Máté
13. Kanalas Letícia
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14. Kolompár Dzsesszika
15. Molnár Petra
16. Nagy Gergõ
17. Nagy Krisztián
18. Nyírfa Bálint
19. Poczók Miléna
20. Pusnik Viktória
21. Rostás Róbert
22. Széplaki Dániel
23. Szûcs Petra
24. Tóth Tamara
25. Varga Lajos
26. Veréb Amina

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:44

Page 27

25 éves jubileumi évkönyve - 2009

1. c osztály
Osztályfõnök: Tóth Jánosné
Napközis tanító: Pappné Falcsik Judit

1. Baranyi Dominik Zoltán
2. Boári Vencel
3. Bodzási Regina
4. Buni Gergõ
5. Demeter Laura
6. Gazsó Mónika
7. Gyurkó Mátyás
8. Kaposvári Fanni
9. Kaszás Bence
10. Kovács Zalán
11. Lajka Bence
12. Lakatos Alex
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13. Lakatos Erzsébet
14. Lakatos Tália
15. Mészáros Bálint
16. Mészáros Tamás
17. Nagy Dániel
18. Nagy Roland Ádám
19. Papp Viktória
20. Szekrényes Blanka
21. Tóth Tamás
22. Tresó Viktória
23. Zöld Márk
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2. a osztály
Osztályfõnök: Széles Mónika
Napközis tanító: Varga Erika

1. Berta Tamás
2. Csépe Nándor
3. Csont Sára
4. Farkas Klaudia
5. Felsõ Kata Gyöngyvér
6. Fucskó Brigitta
7. Gadó Zsófia
8. Kis Kevin
9. Kovács Gréta
10. Kovács Richárd
11. Lakatos Péter
12. Máté Karolina Márta
13. Matiny Dominik
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14. Mészely Sarolta
15. Morvai Márk
16. Nagy Kenéz Regõ
17. Olasz Blanka Lora
18. Papp Máté
19. Pozsonyi Zita
20. Raffael Richárd
21. Sebõk Anna
22. Sipos Olívia Anna
23. Sönperger Nóra Anna
24. Tóth Csenge Dominika
25. Varga Balázs
26. Vernyik Noémi
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

2. b osztály
Osztályfõnök: Nagy Ildikó
Napközis tanító: Pozsáné Szabó Andrea

1. Ács Lili
2. Baranyi Krisztián
3. Cseh Boglárka
4. Csépány Alexandra Adrienn
5. Farkas László
6. Gambár Ferenc
7. Kovács Cintia
8. Kovács Réka
9. Krakóczki Gábor
10. Lakatos Zsófia
11. Maldrik Laura
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12. Nagy Zoltán
13. Novák Doroti
14. Ollári Máté
15. Polonkai Roberta Doroti
16. Rafael Vanessza
17. Recskó Dorina
18. Sándor Martin
19. Suha Tibor
20. Szombath Laura
21. Tripsánszki Tamás
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2. c osztály
Osztályfõnök: Juhászné Kánya Angelika
Napközis tanító: Grenczer Lászlóné

1. Adorján Brigitta
2. Barta Lizett
3. Budai Oszkár
4. Deák Barbara Dominika
5. Deák Ferenc
6. Fehér Marcell
7. Ferenczi Zsófia Petra
8. Gáspár Vanessza Mónika
9. Hammer Pál
10. Kenyeres Babett
11. Kiss Norisz
12. Maróti Bálint

13. Nádasdi Bálint
14. Nyilas Márk
15. Paziczki Kornél
16. Pelle István Bence
17. Sándor Bence László
18. Szabó Csenge
19. Szabó Martin
20. Szatmári Adrián
21. Szûcs Szintia
22. Varga Elizabet
23. Veréb Zsófia
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

3. a osztály
Osztályfõnök: Vargáné Csépány Mónika
Napközis tanító: Bíróné Faragó Judit

1. Ádám Bence
2. Árpási Norbert
3. Árvai Dóra
4. Bagi Bence
5. Deák Réka
6. Élõ Imre
7. Farkas Zsaklin
8. Fógel Blanka Kinga
9. Hennel Barbara Réka
10. Horváth Balázs
11. Jámbor Csillag
12. Kasza Marcell

13. Kis Mónika
14. Lévai Martina Anna
15. Nagy Floransz Nikol
16. Nagy Goldina Bernadett
17. Nagy Liliána
18. Pap Ferenc
19. Rostás Erik
20. Sebõk Gábor
21. Sellei Regina
22. Szûcs Dávid Tamás
23. Tóth Máté
24. Török Fanni
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3. b osztály
Osztályfõnök: Benyovszky Péterné
Napközis tanító: Patócs Edit

1. Balázs Bernadett Zsuzsanna
2. Balogh Krisztina
3. Balogh Piroska
4. Baranyi Máté
5. Bazsó Dominik Brendon
6. Berzéki Ádám
7. Dudás Mór
8. Gondos Martin
9. Hordós Andrea
10. Kis Vivien
11. Kiss Patrícia
12. Koren Attila Adrián
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13. Lakatos Letícia
14. Lizák Enikõ
15. Márkus Gréta Melinda
16. Nyilas Bence Tamás
17. Szabó Dorina
18. Szentgyörgyi Judit
19. Tóth Péter
20. Veszprémi Vivien
21. Vincze Erik
22. Vincze Soma
23. Zelen Adrienn
24. Zsirka Lilla
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3. c osztály
Osztályfõnök: Szlávikné Hegyesi Zsuzsanna
Napközis tanító: Gráfné Prezenszki Ilona

1. Balogh Diána Liza
2. Benei Fanni
3. Benyovszky Ádám Barnabás
4. Csötönyi Dóra Csilla
5. Domoszlai Patrik
6. Ferencz Gábor
7. Forgó Alexandra
8. Gál Krisztián
9. Juhász Zsófia
10. Korcsog Bence
11. Kuti Péter
12. Lakatos Balázs
13. Magda Benedek
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14. Misky Márk István
15. Nagy Lili
16. Oláh Szebasztián
17. Pozsa Attila
18. Pozsonyi Richárd Márk
19. Rácz Barnabás
20. Rechtorisz Bence
21. Répászky Blanka
22. Szollár Emília
23. Takács László Martin
24. Tátrai Dana
25. Török Alida
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4. a osztály
Osztályfõnök: Horváth Magdolna
Napközis tanító: Pelle Marianna

1. Balog Kitti
2. Barna Csenge Kata
3. Besze Dániel
4. Bodrogi Levente
5. Czene Dália
6. Csomós Eszter
7. Harmat Alexa Mária
8. Juhász Adél
9. Kovács Zoltán
10. Losonczi Attila Ádám
11. Nagy Liliána
12. Nagy-Hajdú Benjámin

13. Novák Géza Patrik
14. Odler Levente
15. Patócs Donát Endre
16. Pintér Eliza Kata
17. Polonkai Balázs
18. Pozsonyi Norbert
19. Radnai Nándor
20. Strumpf Lilla
21. Suos Dara Dominik
22. Szilágyi Orsolya
23. Varga Zsolt
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4. b osztály
Osztályfõnök: Mata Lászlóné
Napközis tanító: Kiss Norbertné

1. Bagi Adél
2. Bara Daniella
3. Bárdos Henrietta
4. Bazsó Norton
5. Csáki Nikoletta
6. Farkas Cintia
7. Farkas Dániel Attila
8. Fodor Tibor
9. Hrabár Éva Evelyn
10. Kanalas Ábrahám
11. Kis Martin
12. Maruzsi Domonkos
13. Milkovics Liliána
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14. Nagy Örkény
15. Nagy Zsófi
16. Papp Petra
17. Recskó Bence
18. Rozovits Fanni
19. Sõregi Veronika Klarissza
20. Szabad Marcell
21. Szabó Bence
22. Szabó Bence Dominik
23. Szõke Aliz
24. Tóth Emese
25. Turi Kitti
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4. c osztály
Osztályfõnök: Várady Béla
Napközis tanító: Görgényi Katalin

1. Élõ Erik
2. Endrész Dorina
3. Erdei Tamás
4. Erdei Viktor
5. Fehér Petra Regina
6. Kakucsi József
7. Kanalas Dávid
8. Kovács Dominika
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9. Lászlók László
10. Nagy Anikó
11. Orbán Máté
12. Pádár Patrik
13. Prezenszki Bence
14. Szabó Patrícia
15. Tóth Dorina
16. Tóth Lívia
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

5. a osztály
Osztályfõnök: Zilahi-Szabó Edit

1. Adorján Bernadett
2. Balázsi Patrik
3. Buda Dominik
4. Farkas Martin
5. Gellért Martina
6. Hunyadi János
7. Ihász Kornélia Nikolett
8. Jakab Krisztina
9. Klauber Rita

10. Kozéki Henrietta
11. Matiny Bernadett
12. Nagy Barbara
13. Nagy Zoltán Gábor
14. Nemoda Milán
15. Pozsonyi Martin Jenõ
16. Székely Bálint
17. Szücsi Viktor
18. Visztenvelt Zsombor
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A Felsõvárosi Általános Iskola

5. b osztály
Osztályfõnök: Besenyei Lászlóné

1. Bernát Dávid
2. Bujdosó Arnold
3. Csépány Gergely Péter
4. Dér Balázs
5. Élõ Dzsesszika
6. Farkas Krisztián
7. Gulyás Lúcia
8. Huczka Vivien
9. Kocsis Bettina
10. Kovács Marcell Gábor

11. Kovács Zsófia Ildikó
12. Morvai Richárd
13. Simonkovits András
14. Szabó Dominik
15. Szûcs Viktor
16. Tóth Kitti
17. Turi Bence
18. Veréb Alexandra
19. Vidák Roxána
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5. c osztály
Osztályfõnök: Tuziné Domoszlai Ágnes

1. Bagó István
2. Barta Berill
3. Boldog Kamilla
4. Csépány Patrik Zsolt
5. Domoszlai Georgina
6. Gódor Vivien
7. Györkis Adrienn
8. Györkis Renáta
9. Gyulai Béla Róbert
10. Horváth Zsuzsanna

11. Kolyvek Eszter
12. Kovács-Hanka Donát
13. Lelkes Gergely
14. Mészáros Ádám
15. Nyilas Milán
16. Rafael Zsanett
17. Schimicsek Máté Péter
18. Székely Attila
19. Szollár Balázs
20. Tóth Zoltán
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6. a osztály
Osztályfõnök: Laczkó Györgyné

1. Ármány Tamás
2. Bezzegh Kristóf
3. Dudás Csenge
4. Hordós Barbara
5. Hortobágyi Milán
6. Horváth Réka
7. Kardos Laura
8. Kiss Ádám
9. Kiss Gergõ
10. Kiss Rita
11. Koczka Dávid
12. Kormos Bence

13. Lászka Boglárka
14. Misuta Nóra
15. Ördög Boglárka Petra
16. Papp Bianka
17. Reviczki Dóra
18. Szabó Laura
19. Szklenár Benjamin
20. Szõllõsi Bálint
21. Szunyog Barbara
22. Szurdoki Péter
23. Viczán Zsófia Dóra
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6. b osztály
Osztályfõnök: Szatmáriné Tóth Melinda

1. Ádám Dániel
2. Baranyi Gréta
3. Benyovszky Péter
4. Berkes Martina
5. Bognár Pálma
6. Csesznok Csaba
7. Csordás Liliána
8. Ferenczi Kornél
9. Gulyás Kristóf
10. Juhász Keve
11. Kanalas József
12. Kardos Viktor
13. Kovács Alexandra
14. Kürtössy Bernadett

15. Lehotai Róbert
16. Lénárd Csenge
17. Mihalik István
18. Mikolay Teodor
19. Misky Ádám Valentin
20. Molnár Martin
21. Oszlánczi Bálint Valentin
22. Rutka Lili
23. Szalai Orsolya
24. Tóth Fanni
25. Unger Balázs
26. Varnyú Gerda
27. Zázrivecz Eszter
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6. c osztály
Osztályfõnök: Pintér Tibor

1. Balog Vivien
2. Csontos Bernadett
3. Csupek Adrián
4. György Ádám
5. György Alíz
6. Kajzinger Miklós
7. Kis Richárd
8. Kovács Sára
9. Kozma Gabriella
10. Lengyel Sára

11. Ludányi Roland
12. Miksi Martin
13. Nagy Zoltán
14. Palik Viktor
15. Pataki Dalma
16. Putnoki Pelbárt
17. Répás Tímea
18. Székely Szilárd
19. Tabbouch Ammar Olivér
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

7. a osztály
Osztályfõnök: Róka Ágnes

1. Buda Viktor
2. Buron Gergely
3. Csomor Vivien Kitti
4. Földházi Nóra
5. Füst Balázs
6. Gál Noémi
7. Gulyás Alexandra
8. Horváth Vivien
9. Huszár Eszmeralda
10. Kárpáti Dominika
11. Kis-Benedek Bálint
12. Krivenko Krisztián
13. Molnár Nándor
14. Obeda Ádám

15. Oláh Attila
16. Pribula Olivér
17. Rostás Amanda
18. Schimicsek Zsófia
19. Simonkovits Melinda
20. Steigauf Judit
21. Szabó Gergõ
22. Szilágyi Renátó
23. Tábi Eszter
24. Takács Tímea
25. Tatár Fanny
26. Török Ádám
27. Zöld Xénia
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7. b osztály
Osztályfõnök: Ábrahámné Gáspár Irén
1. Bálint Brigitta
2. Borók Tímea
3. Borosi-Kovács Tamás
4. Buzás Rebeka
5. Czakó Vivien
6. Dér Viktória
7. Erdélyi Gerda
8. Gáspár Erzsébet
9. Hablicsek László
10. Hennel András Gergõ
11. Jámbor Hajnal
12. Jamrik Máté
13. Király Fanni
14. Kovács Márk
15. Kövesdi Áron

- 44 -

16. Krizsó Zsombor
17. Lakatos Nikoletta
18. Mádi Gergõ
19. Molnár Júlia
20. Ollári Richárd
21. Paziczki Martin
22. Pusnik Vivien
23. Romfa Viktor
24. Sarlósi Patrik
25. Szalmási Ádám
26. Szepes Tamás
27. Tóth Bálint
28. Vágó Edina
29. Vígh Enikõ
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009

7. z osztály
Osztályfõnök: Ádám Sándor

1. Antal Krisztián
2. Antal Roland
3. Baranyi Dóra
4. Barkóczi Bence
5. Braxátor Gábor
6. Eperjesi Viktor
7. Faragó Anett
8. Farkas Szilvia
9. Ficzere Kornélia
10. Hordós Patrik
11. Juhász Anna Evelin
12. Juhász Kornél
13. Kányai Kamilla
14. Kerékgyártó Alex

15. Kovács Gellért
16. Lajkó Tamara
17. Lakatos Tamás
18. Németh Amanda Dzsesszika
19. Osztafin Patrik
20. Putnoki Poppea
21. Sándor Deniel
22. Sándor Flóra
23. Sisa Márk
24. Székely Bence
25. Szén Richárd
26. Szoó Sándor
27. Zelen István
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A Felsõvárosi Általános Iskola

8. a osztály
Osztályfõnök: Farkas Istvánné
1. Bardóczy Krisztián
2. Berkes Petra
3. Bozsik Martina Bernadett
4. Braxátor Norbert
5. Csáki Zsófia
6. Csordás Georgina
7. Dér Veronika
8. Domoszlai Gábor
9. Fiam Richárd
10. Godó Andrea
11. Horváth Alina
12. Juhász Szabolcs
13. Kiss Virág
14. Kiss Vivien
15. Koczka Vivien
16. Kovács Tamás
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17. Mezõ Dorottya
18. Nagy Tibor
19. Pál Attila
20. Papp Dávid
21. Poczik Alexandra
22. Polgár Eszter
23. Sankovics Vivien
24. Sebõk Márk
25. Sipos Annamária
26. Szalay Dorottya
27. Széplaki Szabina
28. Tómács Alexandra
29. Tóth Bence
30. Tóth Milán
31. Zelnik Máté
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8. b osztály
Osztályfõnök: Dallosné Zvara Katalin
1. Bakó Bereniké
2. Béres Arnold
3. Borbély Gergely
4. Bordák Viktória
5. Boros Bálint
6. Csépány Emese
7. Dakó Nikolett
8. Dorner Fanni
9. Farkas Bence
10. Giczey Zita
11. Horváth Ádám
12. Kátai Kristóf
13. Kelemen Eszter
14. Molnár Judit
15. Murányi János
16. Nádasdi Péter

17. Nagy Péter
18. Oszlánczi Evelin
19. Ötvös Tamás
20. Papp Viktor
21. Pelle Noémi
22. Prágai Ádám
23. Rutka Bence
24. Ruzsin Péter
25. Sinka Dominik
26. Szabó Bettina
27. Szabó Dániel Zoltán
28. Tóth Adrienn
29. Varga Bence I.
30. Varga Bence II.
31. Zólyomi Martin
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8. c osztály
Osztályfõnök: Tóth János
1. Bardóczky Bence
2. Barna Péter
3. Baumgartner Ildikó
4. Csulák Judit Fruzsina
5. Domoszlai Kristóf Péter
6. Frecskó Dávid
7. Gáspár Rudolf
8. Görbe Adrienn
9. Harmat Máté
10. Hegedüs Réka
11. Hortobágyi Nikolett
12. Kelemen Dániel
13. Kis György Gergõ
14. Kocsis Dávid
15. Kozéki Edina Cintia
16. Lengyel Dániel
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17. Lipusz Gergõ
18. Ludányi Márton
19. Ludányi Richárd
20. Magyar Tamara
21. Nádudvari Krisztián
22. Négyesi Fanni
23. Óvári Tímár Csenge
24. Petes Zsolt Bence
25. Polonkai Daniella
26. Rácz Benjámin
27. Szabó Petra
28. Szollár Bence
29. Tóth Bianka Julianna
30. Urbánszki Tamás
31. Vincze Mátyás
32. Zsákai Máté
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
AZ IRODALMI PÁLYÁZAT
GYÕZTES MUNKÁI
Az én második otthonom
Az én iskolám az idén huszonötödik születésnapját ünneplõ Felsõvárosi Általános
Iskola.
Képzeletbeli tortáján közel hétszáz tanulója osztozhatna. Büszke vagyok arra,
hogy ebbõl nekem is jutna egy szelet.
Ha kívülrõl nézzük, leginkább egy nagy, fehér ajándékcsomagra emlékeztet,
amit az ünnepelt még nem nyitott ki. Kukkantsunk csak bele, mi minden
érdekesség rejtõzik benne!
Hatalmas aulájában színes mûsorokat, hangversenyeket, táncos mulatságokat
tartunk. Tágas tornatermében sportversenyeken izgulhatunk, suli rangadókon
szurkolhatunk. Kényelmes tantermeiben szorgalmasan készülhetünk számtalan
tanulmányi versenyre. Könyvtárában izgalmas könyveket olvashatunk. Különleges bokrokkal és fákkal tarkított udvarán játszhatunk szünetekben és a
napközi ideje alatt. Naponta tartogat meglepetéseket számunkra.
Szeretettel óvjuk és védjük iskolánkat, hogy huszonöt gyertyája mellé még
sokat gyújthassunk.
Kuti Péter 3.c

Emlékszel…
Emlékszel milyen volt az elsõ nap, az iskola,
Milyen apró voltál, nem úgy, mint az aula.
Érezni végre az élet ízét,
S elfeledni az óvoda képét?

Már nagyobb vagy, s változtál,
Mennyi mindent tanultál!
És immáron Te vagy az a nagy,
Ki nemsokára mindent itthagy.

Emlékszel milyen volt beülni a padba,
S figyelni mindazt, aki elõtted baktat,
Ábécét mondani,
Számokat magolni?

Nyolc év után majd elballagsz,
S a kapuban állva csak hallgatsz,
Némán bámulsz,
Majd elájulsz.

Mindez már csak a régmúlt,
S szinte feledésbe hullt,
De egy kedves emlék, ha felvillan,
Rájössz, hogy milyen gyorsan elillan.

Késõbb majd lassan rájössz talán,
Hogy ez iskolában nincs több talány,
Újak jönnek helyetted,
Te pedig megint újra kezded.
Giczey Zita 8.b
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NYÁRI TÁBORAINKRÓL
15 éves múltra vezethetõ vissza nyári táboraink szervezése. Összeszokott kis
tanári csapat (Markó Sándorné, Tóth Jánosné és Tóth János) évrõl évre azon töri
a fejét, hogyan juttassa maradandó élményekhez a gyerekeket. Éppen ezért
nyaralásaink helyszínéül mindig olyan várost vagy települést választunk, ahol
még kevés diákunk járt és sok a látnivaló.

Célunk az, hogy tanulóink hazánk természeti szépségeivel, nevezetességeivel
és az iskolai tanulmányok során megismert látnivalókkal a valóságban is
találkozzanak. Így szeretnénk kiegészíteni az osztálykirándulásokat, illetve
azokat a családi programokat, amelyeket nem mindig ilyen tájakra szerveznek.
Nézzük, hol jártunk már!
Bükkszéken, Bogácson, Miskolc-Tapolcán, Mezõkövesden, Egerben. Kétszer
Szegeden, Esztergomban, Szentendrén, Visegrádon, Párkányban (Szlovákia),
Debrecenben, Pécsett, Gyõrben, Pannonhalmán és Nyíregyházán. Mint a felsorolásból is kitûnik, elég jól körbejártuk már az ország területét.
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
Hogyan áll össze egy tábori program?
Mindenekelõtt természetesen sok játékos versenyt, szellemi vetélkedõt és
fürdõzést biztosítunk a gyerekek számára. Emellett persze nem mulasztjuk el
azokat a lehetõségeket sem, amelyeket a város vagy a környéke kínál.
Bejártuk a Bükk hegység híres túravonalait, a Szegedi Vadasparkot, láttuk az
esztergomi bazilikát, a szentendrei marcipánmúzeumot. Jártunk a visegrádi
nyári bob pályánál, a Hortobágyon, a diósgyõri várban, és a lillafüredi SzentIstván Cseppkõbarlangban. Csodálatos orgonahangversenyben volt részünk a
Szegedi Dómban. Amikor pedig nem volt hová bújnunk a kánikula elõl, akkor
strandra mentünk.
Különösen szép emlékeink vannak Miskolc-Tapolcáról, és az ottani barlangfürdõrõl. Na meg arról a sétáról, amelyet az újonnan elkészült Mária-Valéria
hídon át tettünk meg a szlovákiai Párkányba, az ottani strandra.
Felejthetetlen, és valóban csodás volt a debreceni vadonatúj élményfürdõ is.
Emlékezetes marad mindannyiunknak a nyíregyházi – napraforgótáblában
készült – labirintusban átélt játék.
Ha pedig már lement a nap, mi akkor sem tértünk hamar nyugovóra. Amikor
csak tehettük, ilyenkor is játszottunk, és jókedvûen töltöttük az estéket. Mert
ekkor lehet igazán jó éjszakai fociderbiket rendezni, kosarazni a sötétben a
kivilágítatlan pályán. Aki nem hiszi, próbálja ki egyszer!
Minden évben megtartottuk az elmaradhatatlan éjszakai túránkat is, amelyek
közül az egyik legszebb a szegedi volt. Az éjjeli fényekben úszó nagyváros, a
még ilyenkor is népes utcáival, tereivel és kivilágított szökõkútjaival valóban
lenyûgözõ látványt nyújtott.
Táborozásainkról számos fénykép maradt meg, és legemlékezetesebb
programjainkról videofelvétel is készült. Ez utóbbit minden táborozó gyerek és
családja megnézheti, illetve másolatot készítünk számukra.
Terveink között szerepel hazánk további területeinek megismerése, a már
említett programkínálattal.
Tóth János
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A Felsõvárosi Általános Iskola
Ágasvári tábor
Alsó tagozat végén az ágasvári turistaházban táboroztunk Vargáné Csépány
Mónika osztályfõnökünkkel.

Egy hét alatt érdekesebbnél érdekesebb dolgokat tudhattunk meg a Mátráról
és a természet csodáiról. Tapasztalt túravezetõink kíséretével bejártuk Ágasvárat
és az északi Mátrát.
Megtudhattuk, hogy a Csörgõ-patak mitõl is csörgõ patak. Minden nap
gyûjtõmunkát kellet végeznünk. Etettünk vaddisznót, felfedeztük az éjszakai
erdõ neszeit, tábortûzzel koronáztuk meg a napok végét. Turistaházban laktunk,
ahol négyen voltunk egy szobában. Esténként nagyokat tomboltunk, késõn
feküdtünk le, és korán reggel tornával indítottuk a napot. A harmadik nap Kimit-tud? versenyen adtunk számot az eddig tanultakból. Minden nap várt ránk
izgalmas kirándulás. A negyedik nap egy erdõrezervátumba: a fenyvespusztai
arborétumba látogattunk el, ahol ismeretterjesztõ órán vettünk részt, egy erdész
vezetésével. Természetesen a sok elfoglaltság mellett volt kellõ szabadidõnk is.
Ezeket általában számháborúzással és érdekes játékokkal töltöttük. Az ötödik
napot a gyûjtõmunkánk elõadásával zártuk. Délután búcsút vettünk újdonsült
barátainktól, majd nekivágtunk a hosszú útnak hazafelé.
Jó volt kiszakadni a városi forgatagból és megtapasztalni a háborítatlan
természet szépségeit, hogy van élet ott is, ahol nincs vezetékes víz és villany. Egy
igazi ÖKO-táborban vehettünk részt.
Búzás Rebeka 7.b
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„A játék az különös, Gömbölyû és gyönyörû,
Csodaszép és csodajó, Nyitható és csukható”
(Kosztolányi Dezsõ)

Emlékeink nyári táborokról
Nagy táborozási múltra tekint
vissza iskolánk. Több évtizeden
keresztül sok-sok lelkes kollégámmal jártuk az országot.
Az utóbbi években Szõcén és
Gyomaendrõdön töltöttünk egyegy hetet gyermekeinkkel.
Csodálatos élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Szõcén kézmûves táborban gyarapítottuk tudásunkat: agyagoztunk, szõttünk, fontunk, s így estére biz’ jól elfáradtunk – leginkább a tanár nénik (Ági, Kati, Etike), nem annyira aranyos kis diákjaink.
Készítettünk csuhébabát, ilyet-olyat. Majd megtanultunk csárdásozni magyar
módra. Jó nagyokat kurjantottunk, mellé meg a lábainkkal olykor-olykor
dobbantottunk!
Szütyõt varrtunk, tésztát gyúrtunk. Hû, mily vidámak is voltunk! Megnéztük
az Õrség legszebb kincseit. S hazahoztuk ajándékba emlékeit.
Gyomaendrõd! Sokszor eszünkbe jut az alföldi városka gyönyörû strandja.
Pancsikáltunk, lubickoltunk, ettünk-ittunk, s jól mulattunk nap mint nap! Bejártuk a kicsiny város zegzugát, s megismertük a híres Kner Nyomdát.
Békéscsaba, Gyula, Szarvas! Szebbnél szebbek, ékesebbek- nagy Alföldünkön
helyezkednek.
Itt is, ott is jártunk-keltünk, s egy kicsikét szét is néztünk. Éjszaka is volt ám
program! Hol vadásztunk a „rókákra”, hol gyûjtöttük a hulló „csillagokat”.
Zseblámpával átgázolván árkon-bokron keresztül – senki sem félt –, csak küzdött, vagy menekült.
S mikor véget ért a móka, kacagtunk mi jó nagyokat!
Utána az ágyacskánkban megbeszéltük a napi dolgokat.
Majd jött a búcsú ideje, és könnyes szemmel váltunk el.
Egymás fülébe csendben mondtuk:
– Jövõre ugyanitt találkozunk!
„Szellõ zúg távol, alszik a tábor…” – reméljük, sikerül újra lángra lobbantani
tüzeinket!
Szlávikné Hegyesi Zsuzsanna, munkaközösség-vezetõ
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Túrák a Mátrában
A Kékes Turista Egyesület nyílt túráin – Vargáné Csépány Mónika tanár néni
szervezésében – rendszeresen részt veszünk. A legutolsó túránkat a téli Mátrában tettük.
„Tél volt, hó esett” és mi nem ijedtünk meg a meredek havas hegyoldaltól. Az
év elsõ túráját igazi téli körülmények között tettük meg. Kis csapatunk kitartóan
küzdötte fel magát a húsz cm-es hóban Mátrafüredrõl Kékestetõre. Vidám
hangulatban csúszkáltunk a lejtõkön. Forró teával gyûjtöttünk erõt a kirándulás
alatt. Végigmentünk a Kékestetõt körbe ölelõ hegyoldalon, ahol újabb ismeretekkel gazdagodtunk „Gabi halálánál”, majd a csúcsra felérve gyönyörködtünk az elénk táruló havas tájban. Egy befagyott tónál a felnõttek gyermekkorukat visszaidézve élvezték a tél örömeit, sikongatva csúszkáltak a jégen.

Fáradtan tértünk haza, de új élményekkel gazdagodtunk. Ez a túra megmutatta, hogy nemcsak nyáron, hanem télen is érdemes ellátogatni a Mátrába.
Évente többször is elmegyünk túrázni, ajánlom nektek is. Minden hónapban
szeretettel várunk benneteket.
Jámbor Hajnal és Búzás Rebeka 7.b

- 54 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 55

25 éves jubileumi évkönyve - 2009
ESEMÉNYEINK
A 2008-2009-ES TANÉVBÕL
„Szüret tüzei égnek,
Szólnak szüreti nóták.”
(Juhász Gyula: Október)

Gyöngyösi szüret
Hagyomány, hogy a mátraaljai történelmi borvidék központjában gazdag szüreti
programok fogadják a városba látogatókat. Az elmúlt években is – szeptemberben – színpompás felvonulást rendezett a város, melyen a szomszédos falvak,
csoportok, borrendek mellett részt vettek az óvodák, általános iskolák is. A
felvonulók feladata, hogy felidézzék a szõlõmûvelést, borkészítést, mindazt,
mely a gyöngyösi szürethez köthetõ.
A hagyományok megismertetése tanulóinkkal fontos feladata iskolánknak,
ezért a gyöngyösi szüreti felvonuláson való szereplésünk sosem kérdéses. Bár
igen kevés az idõ a felkészülésre, mégis igazi kollektív munka eredményeként
vonulunk fel.
Az évek folyamán felelevenítettük magát a betakarítást, az azt követõ feldolgozást, majd magát a mulatságot. Az ünneplés és a munkavégzés szorosan összefonódott, hiszen ez az esemény azt jelentette elõdeink számára, hogy befejezõdött a
betakarítás. Bemutattuk nagyszüleink korabeli táncos, mókás alakjait, a madárijesztõt, a tolvajt, a
csõszt, illetve a mulatságban választott borkirályt és borkirálynét.
Egy másik alkalommal a gyöngyösi szüreti felvonulás változásait
idéztük fel három képben. A századfordulón a menet szigorú koreográfiára épült, meghatározott
szereplõivel együtt. A két világháború között már bõvült a felvonulók köre, megjelentek a maskarások, a Gyöngyösi Kerékpáros Klub tagjai, s változtak a felvonulók ruhái is. A felszabadulás
utáni idõben már megjelentek az oktatási intézmények, jelmondatok, sportkörök, üzemek stb. Természetesen a tartalmat minden esetben jól választott
zene, a hagyománynak megfelelõ jelmezek, hangulatos táncok tarkították.
Minden évben a 3.-5.-7. osztályok, mintegy 150 tanuló vesz részt a felvonuláson. Tanulóink produkcióját végig elismerõ taps kísérte. Kiérdemeltük a
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közönség szeretetét, elismerését, ezért minden évben megkaptuk a közönségdíjat, bár a szakmaira is mindig esélyesek voltunk.
Mi a sikerünk receptje? Egy jó ötlet. Kollégák, akik segítettek a jelmezek,
dekorációk elkészítésében, akik elkísérték a szereplõket, vagy azok, akik megértõek voltak a felkészülés alatt. Ne feledkezzünk el a gyerekekrõl, akik a szeszélyes idõjárás ellenére is végig fegyelmezetten szórakoztatták a nézõket.
Sokan azt gondolják, hogy az évek óta megrendezésre kerülõ szüreti felvonulásokon már kimerítettük az összes ötletet. Ez nem így van! Még mindig
vannak a szüretnek olyan feldolgozatlan témakörei, amelyeket az elkövetkezõ
években megjeleníthetünk. Ígérjük, ezentúl is látványos, érdekes lesz a Felsõvárosi Általános Iskola szüreti felvonulása!
Kelemenné Jankovits Mária

A Diákönkormányzatunk élete
Iskolánkban már több mint 20 éve aktívan mûködik a Diákönkormányzat.
Célunk, hogy a gyerekek a tanulás mellett vidáman és hasznosan töltsék el
diákéveiket, és ezért gazdag, közösen összeállított programokkal színesítjük a
tanévet.
A DÖK felépítése: 3-8. o.-ig minden osztályt 2-2 fõ képvisel a DÖK-gyûlésen
(az osztálytitkár és helyettese).
A vezetõség pedig 5 fõbõl áll: 1 diákvezetõbõl (Godó Andrea 8. a) és 4 felnõtt
pedagógusból.
Itt szeretnék köszönetet mondani Füleki Ágnes, Sulyokné Prokai Edina és Tóthné Mátrai Ágnes kolléganõknek, akikkel vállvetve szervezzük programjainkat.
Hagyományos programjaink
Az évet a szüreti- és gólyabállal nyitjuk október
elején, ahol felavatjuk kis
elsõseinket. Õk mûsorral
készülnek, gólyaesküt tesznek, 8. osztályosaink nyakukba kötik az iskolai
nyakkendõt, mi pedig – „a
nagyok” – kis ajándékot
adunk nekik, ennek a napnak az emlékére. Az ünneplés után a nagyobbak a
diszkóban táncolhatnak.
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A novemberi egészségnevelési héten szorgalmasan
kivesszük részünket a segítségadásban. A legnagyobb
sikert – a kicsik és a nagyok
körében is – az évfolyamok
közötti kötélhúzó verseny,
és a zöldségbábkészítõ-verseny szokta aratni.
November végén már készítgetjük a Mikulás-ajándékokat, mert nálunk minden
alsós kap ajándékot a „Mikulástól”. Ezt a Mikulásnapi diszkón osztjuk ki, ahol
a 3. osztályosok egy kis mûsorral lepik meg a Télapót.
November végén – már a karácsonyra készülvén – adventi koszorúkészítést szervezünk az iskola
aulájában. A koszorúkészítés alapjaiba vezetjük be a vállalkozó kedvû diákokat. Idei újításunk, hogy
nemcsak a tanulóknak, hanem az
osztályoknak is adtunk lehetõséget
saját termükben elhelyezhetõ koszorú készítésére. Nagy-nagy örömünkre rengeteg gyerek jött el
ügyeskedni.
Nagy decemberi rendezvényünk
a Luca-napi vásár. Ilyenkor igazi
karácsonyi hangulat, zsibvásár van
az aulában: minden osztály saját
készítésû karácsonyi portékáját
árulja az osztálykassza gyarapítására. Szebbnél szebb ajándékok,
jobbnál jobb ötletek cserélnek
ilyenkor gazdát.
Február a farsang ideje. Nálunk
egyik évben egyéni, a következõben csoportos jelmezes felvonulás

- 57 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 58

A Felsõvárosi Általános Iskola
van. Igazán színvonalas
produkciókat láthatnak
vendégeink, és igazságosan minden fellépõ kap
jutalmat.
Áprilisban szervezzük
a papírgyûjtést. Egyéni
versenyt is hirdetünk,
mert a legtöbbet gyûjtõk
között értékes jutalmakat osztunk ki. Szóval,
érdemes dolgozni!
Májusban DÖK jutalommozit szervezünk a közösségért legtöbbet tevõ gyerekeknek. Ilyenkor háláljuk meg a sok segítségüket, szorgalmukat. Minden
osztályból 2 fõt viszünk el, hogy így is megköszönjük munkájukat.
Az év zárásaként ebben a hónapban rendezzük meg a diáknapunkat is. Ilyenkor a lelkes 8. osztályosok a felelõsök, hogy az egész iskola diákserege ezen a
napon jól érezze magát, így sok
aranyos programmal várják társaikat.
Az aulában kulturális bemutató
van, ahol a mûvészet valamilyen
ágazatában tehetséges diákjaink
teret kapnak, hogy megcsillanthassák tudásukat. Meg kell állapítani, hogy sok ügyes gyerek jár
ebben az iskolába! Volt már néptánc, rocky, hipp-hopp, jazz balett bemutató is.
Ezekkel a programokkal teszszük emlékezetesebbé a Felsõvárosi Ált. Isk. diákjainak hétköznapjait.
Hiszen iskolánkban a tanulás, a tudás megszerzése mellett fontosnak tartjuk,
az olyan alapvetõ értékek közvetítését, mint a kultúra, mûvészet befogadására
való igény, a felelõsségteljes, egymásért tenni akaró közösség kialakítását, az értékes, tartalmas szabadidõ eltöltésére fogékony személyiség formálását.
Széles Mónika
DÖK-vezetõ pedagógus
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Egészségnevelési hét
„Ép testben – ép lélek”
Iskolánkban már több éves hagyománya van a november hónapban megrendezésre kerülõ „Egészségnevelési hét”-nek. Ekkor különösen e témára fókuszálnak a gyerekek és felnõttek is. A programok összeállításánál szempont, hogy
mindig az igényeknek és az aktualitásoknak megfelelõ rendezvények várják az
érdeklõdõket. Természetesen ebben nagy szerepe van a kollégáknak, akiknek megfelelõ módon kell a tanulókat motiválni a téma iránt, hogy minden egyes program
látogatottsága magas legyen. Iskolánk egészségnevelési programjának célja:
– Minden rendelkezésére álló módszerrel elõsegíteni a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
– Együttmûködést kialakítani a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülõk és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen.
– Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosítani, ezekkel párhuzamosan együttmûködni a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét
célzó egészségfejlesztési programokkal.
– Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, amely tekintetbe veszi a
pedagógusok és a tanulók jóllétét és méltóságát, többféle lehetõséget teremt a
siker eléréséhez, elismeri az erõfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni elõrejutást.
Az öt napig tartó rendezvény változatos programokat kínál kicsiknek és nagyoknak. Ezen a héten az osztályfõnöki órákon is az egészségrõl esik szó:
serdülõkor, barátság-szerelem, fogápolás, táplálkozás stb. témakörökben. Igen
népszerû az alsós osztályok között rendezett zöldségbábkészítõ-verseny. Három megadott mese alapján dolgozhatnak az alsósok. Nagyon fantáziadús, ötletes kompozíciók születnek, melyek egész héten láthatóak az aulában. Délutánonként meghívott és belsõ elõadók tartanak elõadásokat különbözõ témakörökben: dohányzás, drog, elsõsegélynyújtás stb. Népszerûek az akadályversenyek is, melyeken ügyességükrõl, ismereteikrõl adhatnak számot diákjaink.
Több éve szervezzük, és igen nagy lelkesedéssel mozognak tanulóink az
aerobicon. A hét zárásaként mindig egy játékos vetélkedõt szervezünk. 2008-ban
új mottónk volt: „Egészséges élet – egészséges környezetben”. Ezzel már a
WHO megfogalmazása szerint tágítottuk az egészség fogalmát is, hiszen saját
testi és lelki jóllétünkön kívül fontos a környezetünk védelme is.
A jövõben is szívesen szervezzük az „Egészségnevelési hét” programunkat,
hiszen nem felejthetjük el, hogy milyen törékeny is az ember egészsége.
Kelemenné Jankovits Mária
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ISKOLAI KARÁCSONYOK 2004-2008
Hangversenytõl gáláig a hagyományok jegyében
Kezdettõl fogva nagy sikert aratott ez a teljes estét betöltõ rendezvény, mely
iskolánk arculatának egyik sajátossága. 1989-tõl számítjuk a mai énekkar
meglétét, a karácsonyi hangverseny elsõ rendezvénye pedig 1992. decemberében
volt. Az ünnepi díszbe öltöztetett aulát a közönség, meghívott vendégek,
szülõk, ismerõsök, barátok töltötték meg. A tanár kollégák együtt szerepeltek a
gyerekekkel, sokszor a nehéz elõadású mûveket az õ közremûködésükkel tudtuk elénekelni. A zene teljes összhangot teremtett az elõadók és a közönség között. A bensõséges hangulat, képessé tette a lelkeket a mûvek befogadására.
Szinte kivétel nélkül mindenkinek adott munkát a hangversenyre való felkészülés (dekoráció, szólam- és összpróbák, szervezés, felügyelet, stb.). A siker
érdekében nagy szükség volt erre, amely az egész testületet összekovácsolta.
Meggyõzõdéssel vallom, hogy a karácsonyi hangversenyek jelentõsen befolyásolták, alakították az iskola belsõ életét és a külsõ megítélését is.
Minden évben megrendezésre került változatlan formában 2006-ig. Az
énekkar nemcsak a karácsonyhoz kapcsolódó dalokból állította össze mûsorát.
Elénekeltük az év sikeres darabjait is, amelyekkel Éneklõ Ifjúság versenyen,
fesztiválon, egyéb rangos fellépésen vettünk részt. Itt mutattuk be elsõként
azokat a mûveket is, amelyekkel a késõbbiek során léptünk színpadra.
Önálló mûsort adott a 2-4. osztályosokból álló Tücsök-kar is, amely részben
az utánpótlás biztosítására szervezõdött, de nagy népszerûségnek örvendett a
kicsik körében. Az alsó tagozatosok karácsonyi ünnepkörhöz tartozó jelenetet,
pásztorjátékot, népszokást, hagyományt is bemutattak, a nagyok hangulatos
tánca tette még változatosabbá az est mûsorát.
A régi tagok, legyenek bár középiskolások, egyetemisták vagy már felnõttek,
a mai napig érdeklõdnek az énekkar munkája felõl, gratulálnak a sikerekhez és
további kitartó munkára buzdítják a mai énekeseket, hogy vigyék tovább a
stafétát, és folytassák az iskola jó hírét öregbítõ énekkari munkát, a hangverseny
hagyományát. A végzõs növendékek közül, akiknek lehetõség nyílt rá, visszajöttek a karácsonyi mûsorokba énekelni.
A jelenlegi ének-zene tanítás helyzete nem segíti kellõen az énekkari
munkához szükséges szakmai képzést. Ez önmagában még nem indokolná az
énekkari mozgalom hanyatlását. Tény viszont, hogy mára a közös éneklés, a
míves darabok bemutatása, az énekkari munka egyre inkább háttérbe szorul, és
ez a magyarázata annak is, hogy a hangverseny hagyománya 2006-ban
megszakadt. Helyét átvette egy színes, különbözõ mûfajokat felvonultató seregszemle, melynek címe „Karácsonyi-gála” lett. Ezeken természetesen közremû-
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ködõként színpadra lép egy-egy mûsorszám erejéig a két énekkar is, sõt eddig
sikerült megtartani a gyerekek, tanárok és visszalátogató diákjaink közös mûsorszámát. Ezeken a fellépéseken Butykáné Bágyi Judit tanárnõ változatlan igényességgel és szeretettel közremûködik velünk.
Végezetül elmondható tehát, hogy átalakult egy hagyomány. Mûfajában,
tartalmában és nevében is megváltozott.
Iskolánk ebben a formában folytatja a karácsonyi hagyomány ápolását. December elején tehát gyermek, szülõ, tanár hasonló várakozással, izgalommal
készül a közeli nagy eseményre, és biztosan olyan is akad, aki ilyenkor felidézi
az elmúlt közel két évtized iskolai karácsonyait.
Farkas Istvánné
karvezetõ
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AZ ÉNEKKAR 5 ÉVE 2004-2008.
2004. év: – „Éneklõ Ifjúság” országos bemutató: „Dicsérõ oklevél” színvonalas
szereplésért Nagykórusnak
– Vendégszereplés Egerben Tücsök-kar a Lenkey János Általános Iskola meghívására.
– „Éneklõ Ifjúság” országos minõsítõn szereplés a városi összevont
kórussal
– Városi Karácsonyi hangverseny a Kolping-házban
– „Pünkösdi Ének” IV. Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
Balatonfüred
– Iskolai Jótékonysági Karácsonyi Hangverseny az aulában (önálló
mûsor)
2005. év: – „Éneklõ Ifjúság” országos bemutató minõsítõjén:
Nagykórus: Arany-fokozat „Országos Dicsérettel”
Tücsök-kar: Arany-fokozat
– 1. „Pünkösdi Ének” Gyermekkórus Találkozó megrendezése Gyöngyös, Felsõvárosi Általános Iskola
Cél: hagyományteremtés, (minden „páratlan” számú évben rendezendõ)
– Németországban vendégszereplés április 21-24. Ravensburg Musikschule
– Iskolai Jótékonysági Karácsonyi Hangverseny az aulában (önálló mûsor)
2006. év: – Zenei szaktábor a Nagykórusnak Gyomaendrõdön
– „Éneklõ Ifjúság” országos bemutató:
„Elismerõ Oklevél” színvonalas mûvészi teljesítményért
„Pünkösdi Ének” V. Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
Balatonfüred
– Cukorbetegek Egyesületétõl felkérés karácsonyi éneklés Tücsök-kar
– Vendégszereplés Barátok-templomában az Egressy Béni Általános
Iskola Karácsonyi hangversenyén
– Iskolai Jótékonysági Karácsonyi Hangverseny az aulában (az utolsó
önálló kórushangversenyünk)
2007. év –„Éneklõ Ifjúság” országos bemutató minõsítõjén:
Nagykórus: Arany-fokozat „Diplomával”
Tücsök-kar: Oklevél – kimagasló teljesítményéért
– 2. „Pünkösdi Ének” Gyermekkórus Találkozó rendezése
Gyöngyös, Felsõvárosi Általános Iskola
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
– Cukorbetegek Egyesületétõl felkérés a Tücsök-kar mûsora
– Cukorbetegek karácsonyi mûsora Nagykórussal
– Szereplés az iskola Karácsonyi-gála mûsorán Nagykórus és Tücsökkar
2008. év – Szereplés a Cukorbetegek Egyesületének felkérésére
– „Karácsonyi Gyertyagyújtás” címmel városi rendezvény Gyöngyös
Fõ tér
– Szereplés az iskola Karácsonyi-gála mûsorán Nagykórus és Tücsökkar
A KÓTA minden évben rendezett „Éneklõ Ifjúság” országos szakmai bemutatót, amelyen lehetett minõsödni, de a kórusoknak kétévente kérnie kellett
a minõsítését. Csak az arany-fokozat és a külön címek jogosítottak országos ill.
nemzetközi bemutatókon való részvételre.
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A Felsõvárosi Általános Iskola
A 2008. évben nem jutottunk el Balatonfüredre, sem az „Éneklõ Ifjúság”
bemutatóján nem vettünk részt. A tantervi változások nem kedveznek a mûvészeti nevelésnek. Az ének-zene órák számának heti egyre csökkentése nem
szolgálta az énekkari munkához szükséges szakmai képzést. Mindez azt
eredményezte, hogy egyre kisebb az érdeklõdés tanulóink részérõl, színvonalunk is hanyatlik. Egy-egy próbára 20-25 tanuló jön el, és az utánpótlás létszáma is alaposan megcsappant. Az énekkari munkára is a kampányszerûség
jellemzõ.
A régi tagok – legyenek bár középiskolások, egyetemisták vagy már dolgozók –, a
mai napig érdeklõdnek az énekkar munkája felõl, gratulálnak a sikerekhez, és további kitartó munkára buzdítják a mai énekeseket, hogy folytassák a munkát Az
elmondottak bizonyságául álljon itt néhány valamikori énekes üzenete, gondolata:
„…Nagyon gratulálok mindenkinek, hogy ISMÉT megkaptuk az aranyat.
Csak így tovább!” (Faragó Zsófi)
„…Gratulálok az eredményhez, még mindig olyan profi az énekkar, mint
eddig volt! További szép sikereket kívánok!” (Róza Edit)
„Én is szeretettel gondolok vissza az énekkaros emlékekre, amiket együtt
éltünk át: a próbák, fellépések, együtt elért eredmények nagyon szép emlékek
számomra is.” (Nagy Bernadett)
„Iskolás éveinket megszépítette a dal. … A gyermekkar sok szép helyre jutott
el dalolni, ill. nemcsak eljutott, hanem sikerekkel, ambícióval és éltetõ energiával
térhetett haza. Ezek emlékek maradnak. Az ilyen közösségre mindig szívesen
emlékezik vissza az ember, nem számít hány év telt el azóta. Ahol barátokat, a
barátoktól szeretetet kapott az ember, annak emléke ma is melegséggel tölti el
szívét.” (Nyilas Andrea)
»Ha a rádióban meghallom a „Legyetek jók” címû dalt, még mindig az a koncert jut eszembe, amikor az énekkarral adtuk elõ ezt a számot. A tanárok is
besegítettek különbözõ hangszerekkel, ezzel még színesebb volt az elõadás.
Felejthetetlenül jóra sikerült!« (Molnárné Somosköy Réka)
„Az énekkarba való belépés életem egyik legjobb döntése volt. Sok munkát és
szabadidõt kellett rááldozni azért, hogy egy fellépés jól sikerüljön. De sohasem
bántam meg, mivel az eredmény hihetetlen boldogságot nyújtott nekem. … A
kar egy Nagy Családnak számított. Belföldi és külföldi utazásainkról még most
is órák hosszat tudunk beszélgetni. Hihetetlen jó volt, és most így visszanézve
semmiért nem mondanék le az énekkarról.” (Szigetvári Andrea „Sziga”)
„Szívesen gondolok vissza az együtt töltött idõkre! A mi régi összekovácsolódott csapatunk csodákra volt képes! Az a sikerélmény, ami engem
személy szerint ért, minden nehéz helyzeten átsegített, és tudtam, egy nagyszerû közösség tagja vagyok, ahol jó barátaim vannak. Könnyebb volt a nehéz
idõkön keresztül vergõdni. Életem meghatározó szakasza volt.” (Lengyel
Eszter)
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
„Jó visszagondolni az együtt töltött évekre és a gyönyörû fellépésekre, a
csapatmunkára, ami biztosan ma is olyan jól mûködik, mint régen… kitartást
kívánok a következõ évekre!” (Nagy Erika)
»Néha most is dudorászok egy-egy nótát, amit akkor tanultam. (és még sorolhatnám, mi volt még ebben a sok-sok jó) Puszi és köszönet érte: Dorka
„Cicuka”« (Molnár Dorottya)
»Az elsõ fellépésem a karácsonyi hangverseny volt… Persze hõn áhított vágyunk az volt, hogy mi is csatlakozhassunk a „Nagykórus”-hoz... Abban a
kiváltságos helyzetben voltam, hogy még az igazi „nagykórussal” énekelhettem.
Mind létszámban, mind képességükben nagyok voltak, és olyan sokan, hogy az
iskolában lévõ énekkari dobogón el sem fértünk. …Imádtuk minden percét
ennek a munkának…
Azok az emberek, akik ezeket a dolgokat nem élhették át, szerintem komoly
élménnyel lettek szegényebbek… Nagyon sokan a régi énekesek közül tartjuk
egymással a kapcsolatot… Örülök, hogy tagja lehettem ennek a kiváló csapatnak.« (Vígh Gréta)
„Mert aki valaha a Felsõvárosi Általános Iskolába járt vagy járni fog, annak a
saját érdekében, kötelessége részt venni, …nem utolsósorban az énekkaros
próbákon és táborokon és koncerteken és minõsítõkön! Mert aki ezekre nemet
mond, annak fogalma sincs arról, milyen élményektõl fosztja meg magát!
...Mikor hazamentem egy-egy énekkari-próba után, a húgomnak is megtanítottam néhány dalt. Ezeket a mai napig együtt énekeljük” (Rédecsi Krisztina)
Íme, ezek a szavak igazolják, hogy az együtt éneklés, a közös élmények lelket
nemesítenek. Több lesz az ember általuk és megmaradnak sokáig, talán életünk
végéig. Ezért fontos lenne, ha a ma és a jövõ tanulói részesülnének ebben, és
évek múltán õk is így emlékeznének vissza.
Farkas Istvánné
kórusvezetõ
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A Felsõvárosi Általános Iskola
A NAPRAFORGÓ BÁB- ÉS
SZÍNJÁTÉKFESZTIVÁLRÓL
Iskolánkban 2009. március 27-én már a 12. Napraforgó Báb- és Színjátékfesztivál
került megrendezésre. 1997-ben azért találtuk ki, hogy bemutatkozási lehetõséget
biztosítsunk a város óvodáiban, iskoláiban mûködõ amatõr csoportoknak.
A báb- és színjátszás közös élmény, örömteli együttjátszás. A közös játék során
lehetõség nyílik a mindennapi látványok esztétikumának és mûvészeti élmények
befogadására, az átélésre, a gondolatok és érzelmek vizuális nyelvi kifejezésére, a
kulturális hagyományok feltárására, ápolására. Kialakul és fejlõdik az egymásra
figyelés, a kapcsolatteremtés, a humorérzék, észrevétlenül csiszolódik a beszédstílus. Mindez elengedhetetlen a gyerekek személyiségének fejlõdéséhez.
A fesztivál mindig két részbõl áll. Az elsõ részben kb. 9-10 csoport mutatja be
mûsorát. A 12 év alatt eddig kb. 1500 gyerek szerepelt iskolánk színpadán.

A második részben az iskola tanítói kreatív barkácsolásra hívják a résztvevõket. Legutóbb húsvétra készültünk, és csibéket, nyuszikat, bárányokat,
hímes tojásokat alkottunk. Igazi csodák születtek…
Elmondhatjuk, hogy minden alkalommal nagyon jól szórakoztunk. A
hagyományt folytatjuk!
Béresné Eperjesi Edit
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.”
(IV. Károly)

AZ IDEGEN NYELV TANULÁSA
ISKOLÁNKBAN
Az iskola tanulói német és angol nyelvet tanulhatnak – csoportbontásban – negyedik osztálytól kötelezõen, illetve az emelt szintû nyelvoktatás már harmadik
osztálytól indul.
A nyelvtanítás eredményességét versenyeredményeink tükrözik.
Területi német nyelvû társalgási versenyt szervez iskolánk a hetedik és nyolcadik osztályosok számára.
Angol nyelvbõl részt veszünk a Berze Nagy János Gimnázium által szervezett
szépkiejtési versenyen. Az iskolai fordulóból továbbjutó tanulók minden évben
dobogós helyezéseket érnek el. Hasonló szép eredményekkel büszkélkednek
angolos diákjaink az Arany János Általános Iskola szervezésében megrendezett
területi angol nyelvhasználati versenyen.
A nyelvi kulturális háttér megismerését szolgálják a mozi- és kiállítás látogatások és a célnyelvi országokba szervezett kirándulások. Sajnos az emelkedõ
költségek miatt erre kevesebb a lehetõség. Nagy örömmel veszünk részt az
iskolai kulturális eseményeken, karácsonyi gálamûsorokon rendszeresen
fellépünk német és angol nyelvû dalok elõadásával.
Végzõseink évrõl évre többen választják továbbtanulásnál a nyelvi elõkészítõ,
illetve kéttannyelvû középiskolai oktatást.
Örömmel vesszük, hogy nyolcadikosaink közül sokan alap- vagy középfokú
nyelvvizsgát tesznek érezve a nyelvtanulás fontosságát. Az idei tanévtõl felsõ
tagozatosoknak lehetõség van – szakkör formájában – második idegen nyelv
tanulására.
Bízunk benne, hogy az elért sikerek ösztönzik tanulóinkat a német és angol
nyelv további lelkes tanulására.
Szalainé Kovács Gabriella
az idegen nyelvi munkaközösség vezetõje
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A Felsõvárosi Általános Iskola
NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG
Minden napközis csoport az iskolavezetés által elfogadott munkaterv alapján
dolgozik. Az elsõ napon kialakítottuk a 12 napközis csoport ebédeltetési, ügyeleti rendjét, felmértük a háromszor étkezõ tanulókat.
Beindítottuk a klubnapközis foglalkozásokat, ahol a csoportvezetõk számukra
érdekesnek tartott, hozzájuk közel álló témákat választanak, ezeket beépítik a
foglalkozási tervükbe.
A napirendünk: ebédeltetés, utána szabadidõs tevékenység, majd tanulás.
Nagyon fontos a tanulás elõtti friss levegõn tartózkodás. Alapvetõ fontosságú,
hogy mindig kész legyen a gyerekek leckéje, és gyakoroljuk az olvasást. A tanulás zavartalanságának alapfeltétele, hogy 15 óráig ne vigyék haza a gyerekeket,
csak indokolt esetben.
Szeptemberben segítettünk az osztálytermek dekorálásában, a szüreti készülõdésben. Októberben az elsõsök avatása, a Gólyabál lebonyolítása, novemberben az Egészségnevelési hét és az adventi koszorúkészítés volt a fõ program,
melyek színesítették délutánjainkat. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a tevékenységeket.
Decemberben együtt készültünk a Mikulás-napra, a Luca-napi vásárra és a
karácsonyi gálára. A napközis csoportvezetõk készítették el a városi karácsonyfa
díszeit.
Tavasszal bemutatkozunk a Napraforgó bábfesztiválon és a napközis Ki mit
tud?-on.
Az aulában található vitrinekben folyamatos kiállítás látható a napközis foglalkozásokon készült munkákból.
Nagyon mozgalmas félévünk volt, kicsit talán el is fáradtunk a szünetre, de jó
érzéssel zártuk a decembert.
Kovács-Hanka Erika
a napközis munkaközösség vezetõje

- 68 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 69

25 éves jubileumi évkönyve - 2009
NégyeS-O-S ALAPÍTVÁNY
adószám:19136053-1-10
Alapítványunk 1991 óta nyújt anyagi támogatást az iskolai programok megszervezéséhez.
Támogatjuk:
– a tehetséges tanulókat; vállaljuk a tanulmányi versenyek költségeit, nevezési
díjait.
– az iskolánkban megrendezésre kerülõ versenyeket; jutalomban részesítjük a
résztvevõ gyerekeket.
– labdarúgóinkat és a gyermekkórus tagjait; számos zenei rendezvénynek
adunk otthont, amelyre nagyon alkalmas az épület.
– hátrányos helyzetû tanulóink felzárkóztatását; minden évben kirándulást
szervezünk számukra az ország különbözõ pontjaira.
– a napköziseket játékok, írószerek, mozijegyek vásárlásával.
Tanév végén tanulmányi munkában vagy sporttevékenységben kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóinkat könyvvel és oklevéllel jutalmazzuk.
Jelentõs összeget fordítunk évente taneszközök
vásárlására, iskolánk szépítésére, korszerûsítésére.
Évente megújuló bevételi forrásunk a felajánlott SZJA 1%-a, melyért
ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Minden év februárjában megrendezzük hagyományos jelmezes jótékonysági
bálunkat, amelyen szép számmal vesznek részt szülõk és pedagógusok egyaránt.
Jó hangulatban szórakozhatunk együtt, és adakozhatunk a legnemesebb cél, a
gyermekek érdekében.
Márton Áron így ír az iskoláról:
„Nagy idõkhöz nagy nemzedék kell,
s megéri, hogy a szerepet vállaljuk,
Összefogjunk mint még soha,
s tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk,
s mindent megtegyünk a nagy célért,
azokért, akik utánunk következnek.”
Vargáné Csépány Mónika
a kuratórium elnöke
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A Felsõvárosi Általános Iskola
„Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, kik e mûveket írták, beszédbe ereszkednénk, mégpedig válogatott beszédbe,
mert csak legjobb gondolataikat közlik velünk.” (René Descartes)

KÖNYVTÁRI MUNKA
A Felsõvárosi Általános Iskola Könyvtára az iskola tanulóinak és dolgozóinak
könyvtári ellátását szolgálja. Hétfõtõl csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-13
óráig tart nyitva. A könyvtárban kerül sor a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására 1-8. évfolyamon, külön tanmenet alapján, a magyar szakos nevelõkkel
történt elõzetes egyeztetés után.
A könyvtár alsó szintjén található a kölcsönözhetõ állomány: ismeretterjesztõ
könyvek, mesék, gyermekversek, ifjúsági szépirodalom. A galérián helyeztük el a
kézi- és segédkönyvtárat, amelyet csak helyben lehet használni.
A könyvtár alapfeladatai közé tartozik a gyûjtemény folyamatos fejlesztése, a
könyvtárismereti órák megtartása, az egyéni és csoportos könyvtárhasználat, a
könyvtári dokumentumok kölcsönzése. A könyvtárban a következõ szolgáltatásokat lehet igénybe venni: a dokumentumok kölcsönzése mellett helyben
olvasást, információszolgáltatást, amely nem csak a saját, hanem az egész könyvtári rendszer állományáról tájékoztat. Sokan veszik igénybe a kézikönyvtár
dokumentumait, fõleg a tantárgyi versenyek, szorgalmi feladatok megoldásánál
jönnek a gyerekek tanulni, jegyzetelni.
A könyvtárban számítógépek állnak rendelkezésre, melyek a tanulást és az
ismeretszerzést szolgálják. Egy gyermek naponta fél órára foglalhat le gépet,
elõre be lehet jelentkezni, így elkerülhetõ a sorbanállás. A könyvtár internetkapcsolattal rendelkezik, amely nagyon sokat segített a tanév során a tantárgyi
versenyekre való felkészülésnél és a mindennapi tanulásban.
Szalayné Fodor Dorottya
könyvtáros tanár
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
KÖRNYEZETI NEVELÉS
ISKOLÁNKBAN
„Valaki bajban van, nagy bajban, s az emberek, a gyerekek segítségét kéri.”
Ezzel a figyelemfelhívással indítottuk el õsszel azokat a programjainkat, amelyek a gyerekeket környezettudatosabb magatartásra, a természet szépségeinek
felfedezésére, és tenni akarásra ösztönzik.
Szelektív hulladékgyûjtés keretében a városban egyedüli iskolaként elkezdtük
a PET-palackok és kupakok gyûjtését: szerdánként zsákszámra hozzák a gyerekek szüleik, nagyszüleik segítségével az összetaposott palackokat. Ezzel csökkentjük a kommunális hulladék mennyiségét, s hozzájárulunk ennek a rengeteg
mûanyagnak az újrahasznosításához.
Évente egyszer, tavasszal kerül sor a papírgyûjtésre, hol egyéni, hol osztályverseny keretében. Rengeteg felhalmozódott papírt tudunk így „megmenteni”,
és az újrafelhasználásba visszafordítani.
Õsztõl Zöld Rádió kezdte meg mûködését: kedd reggelenként néhány percben jeles napokról, aktuális eseményekrõl számolnak be a tanulók, illetve hasznos tudnivalókkal ismertetik meg társaikat.
A természet felé fordulást, szépségeinek észrevételét ösztönzik az évszakonként meghirdetett fotópályázataink. Gyönyörû képek készültek minden alkalommal, s a gyerekek örömmel mutatják meg érzékenységüket, fogékonyságukat a természet szépségei iránt.
Céljaink közt szerepel egy „szabadtéri tanterem” kialakítása, hisz hatalmas
zöld udvarunk erre lehetõséget biztosít.
Az év folyamán több olyan elõadást, programot, kirándulást szerveztünk,
melyek reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a felnövekvõ gyerekek
egyre jobban érezzék saját felelõsségüket is, és tudjanak, akarjanak tenni
egészségesebb, tisztább környezetük megvalósulásának érdekében.
A következõ években még nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezeti
nevelésre, hisz ennek fontossága mindannyiunk számára egyértelmû.
Zilahi-Szabó Edit
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„Az igazi természetvédõ az, aki tudja, hogy a világot nem szüleinktõl örököltük,
hanem gyermekeinktõl kölcsönözzük.” (John James Audubon)

MADÁRBARÁT ISKOLA
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület meghirdette a
„Madárbarát
Magyarországért”
programot, amelynek célja, hogy
különösebb madártani ismeretek
nélkül bárki tehessen, és tegyen is
valamit a madarakért, egyszerûen
használható madárvédelmi eszközök és módszerek: mesterséges
költõodúk, itató és téli madáretetés
alkalmazásával. A Madárbarát kert
program a különbözõ lakó- és
munkahelyi viszonyokhoz alkalmazkodva ajánl alprogramokat:
Madárbarát kert, Madárbarát óvoda,
Madárbarát iskola, Madárbarát panel, Madárbarát munkahely, Madárbarát település.
A mi iskolánk ettõl az évtõl csatlakozott a Madárbarát iskola programhoz. A mindennapi madárvédelem gyakorlati tevékenységei, az odúk és etetõk elkészítése, kihelyezése, a madarak megfigyelése kiemelkedõen jó lehetõségeket kínál az iskola környezeti nevelési
programjának, a tanmenetek és óratervek bõvítéséhez. Emellett alkalmas a szakköri, tudományos diákköri és szabadidõ-szervezési munka segítésére, valamint
az állami Ökoiskola-programhoz történõ csatlakozáshoz.
Egész éven át tartó madárvédelmi munkánkkal szeretnénk megszerezni a
Madárbarát iskola elismerõ címet.
Szalayné Fodor Dorottya
kapcsolattartó tanár
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
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VERSENYEK
„Ne magad szeresd a mûvészetben, hanem a mûvészetet magadban.”
(K. Sz. Sztanyiszlavszkij)

Városi rajz- és kerámiaverseny
Felsõ tagozat
16 évvel ezelõtt rendeztük
az elsõ versenyt. Azóta hagyománnyá vált, hogy a tehetséges tanulóknak lehetõséget biztosítunk a bemutatkozásra.
Az alsó és felsõ tagozat külön rendezi a két fordulóban
zajló megmérettetést. Minden évben új feladatot, témát kapnak a tanulók, ahol
bizonyítják rátermettségü- Az idei év egyik díjazott alkotása
ket, tehetségüket.
A városból évente mintegy 80-100 tanuló munkájában gyönyörködhetünk a
kiállításokon.
Róka Ágnes

„Barna voltam, kék vagyok ma s holnap újra más leszek,
ám megõrizem ragyogva minden elmúlt színemet”
(Rónay György)

Városi rajz- és kerámiaverseny
Alsó tagozat
Bizony már húsz éve minden tavasszal megrendezzük az alsós gyermekeknek a
rajz- és kerámiaversenyt.
A megmérettetés egyik részét otthon készítik el a diákok, a másikat a helyszínen, iskolánkban rajzolják, festik, mintázzák.
A feladat minden évben más-más hagyományokhoz, aktualitásokhoz kapcsolódik.
Mindenkor a gyerekekhez közel álló, de érdekes témát igyekszünk kiválasztani.
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Bármilyen technikával dolgozhatnak a tanulók, így
egymástól is tanulva még gazdagabbá
tehetik kifejezésmódjukat.
Erre a versenyre 150-180 kisdiák is ellátogat. Az elkészült mûveket szakértõ zsûri
bírál-ja, értékeli. Nehéz munkájuk van, hiszen szebbnél szebb alkotások születnek, s
ebbõl is a legeslegjobbakat kell kiválasztaniuk.
Az eredményhirdetéseinket kis mûsorral egybekötve zárjuk, majd a kiállításon
mindenki gyönyörködhet a gyerekek csodálatos munkáiban.
A Gyöngyösi Televízió is ellátogat ekkor hozzánk, s megörökíti ezeket az
örömteli perceket.
Szlávikné Hegyesi Zsuzsanna
Nagyné Czinkóczi Katalin
munkaközösség-vezetõk

„Az a nyelv a nemzetnek, ami napfény az eleven virágnak” (Kisfaludy Sándor)

Városi alsós szépkiejtési verseny
Már sok-sok éve iskolánk rendezi meg tavaszonként a városi szépkiejtési versenyt.
Ezt a megmérettetést még Szíjártó Edit, kedves kolléganõnk indította el hajdanán,
akitõl mi is átvettük lelkesedését, s folytatjuk munkáját az Õ iránymutatása nyomán.
A város iskoláiból évfolyamonként 4-4 tanulót várunk erre a délutánra. A legszebben olvasó kisdiákok itt bemutathatják szép, kifejezõ olvasástudásukat,
helyesejtésüket, és a közönséggel való kapcsolattartást.
Az otthonról hozott szöveg felolvasása szakértõ zsûri elõtt történik. A végsõ
döntést az idegen leíró részlettel való „megbirkózás” hozza meg.
Az eredményhirdetést rövid irodalmi mûsorral zárjuk. A díjazottak értékes
könyvjutalommal, oklevéllel térhetnek haza; – de minden kisdiák kap valamilyen
apró ajándékot, s szép emléklapot.
Meghitt, mégis izgalommal teli délutánt töltünk együtt. Itt mindenki gyõztes
hiszen tanulhatott társaitól; sok-sok új irodalmi szöveggel ismerkedhetett meg,
és a magyar nyelv szépségeivel gazdagodva térhetnek haza a kisgyerekek.
Szlávikné Hegyesi Zsuzsanna
Nagyné Czinkóczi Katalin
munkaközösség-vezetõk
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Gács Béla matematikaverseny
Iskolánk, a Dózsa György Általános Iskola jogutódjaként 1996 óta ad otthont a
Gács Béla Matematikaversenynek, amelyen a város általános iskoláinak diákjai és
a Berze Nagy János Gimnázium általános iskolás korú tanulói vesznek részt.
A verseny névadója a gimnázium matematika tanára volt, és szívügyének tekintette a tehetséges gyerekek felkutatását, tudásuk gyarapítását. Ebben a
szellemben dolgozunk mi is.
A versenyen évente 130-150 tanuló méri össze tudását három fordulóban,
melynek eredményhirdetése májusban van. A gyerekek fordulónként kijavítva
visszakapják dolgozataikat, amelyek feladatait iskolánk matematikát tanító
tanárai állítják össze és javítják ki társadalmi munkában, a fenntartási
költségekhez és a díjazáshoz az önkormányzat járul hozzá.
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben nagy lelkesedéssel és létszámmal jelentkeznek a tanulók, akik közül sokan késõbb országos versenyeken is
bizonyították rátermettségüket és tehetségüket azzal, hogy kiemelkedõ
eredményeket értek el. Reméljük, hogy a verseny továbbra is ilyen népszerû lesz,
és a következõ jubileumi évkönyvben is be tudunk számolni újabb eredményekrõl.
Ádám Sándor
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SPORT
Ha az intézményünk 25 éves történetérõl beszélünk, akkor ejtenünk kell néhány
szót a sportról is. Az új iskolával új tornaterem is járt, amit 1984 szeptemberében örömmel vettünk birtokba a testnevelés órákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt.
Az elmúlt 25 évben rengeteg tanuló kamatoztathatta tehetségét a versenysportban. A legnagyobb sikereket kézilabdában és labdarúgásban értük el. Fiúés leány kézilabdacsapataink egyaránt eljutottak az országos elõdöntõkig a
diákolimpia küzdelmeiben. A labdarúgásban viszont elértünk minden sikert,
amit egy iskolai csapat elérhet. Szereztünk országos elsõ, és második helyet is
diákolimpia döntõkön. A Góliát-Mc Donald’s országos bajnokságon is álltunk a
dobogó legmagasabb fokán. A Felsõvárosi Általános Iskola hírnevét elvittük
szerte az országban.
Az iskolában már több mint 20 éve a „Suli-rangadó” keretein belül rendszeres
sportprogramot biztosítunk minden tanulónknak. Péntek délutánonként az
osztályok sportot szeretõ tanulói összemérhetik erejüket többek között
labdarúgásban, kézilabdában, kötélhúzásban. Ezeken a versenyeken az
osztályközösségek még jobban összekovácsolódhatnak, közösen élhetik át a
siker és a csalódás érzését egyaránt. Közben észre sem veszik és megszeretik a
sportot, a csapatjátékokat, a testmozgást. Napjaink mozgásszegény világában,
amikor oly sok minden elvonhatja a fiatalok figyelmét a sporttól, rendkívül
fontos, hogy minél többen megismerjék a rendszeres mozgás örömét.
Vannak sajnos olyanok is, akik a chipset, a
túlzott TV-zést, a számítógép elõtt eltöltött
hosszú órákat választják inkább a rendszeres
testmozgás helyett. Õk
sajnos hajlamosabbak
lesznek felnõtt életükben a megbetegedésekre, az elhízásra. A rendszeresen sportoló társaik viszont nem csak
azzal büszkélkedhetnek
majd felnõtt korukban,
hogy örömmel néznek A legkisebb focisták (2000-2001-es születésûek) 2009 februára tükörbe, bátran végig- jában a körzeti Góliát-döntõ megnyerése utáni pillanatokban.
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sétálnak fürdõruhában a strandon, hanem kiegyensúlyozottak lesznek mentálisan is. A sport révén felejthetetlen élményekben lehet részük, rengeteg barátságot köthetnek.
Ép testben ép lélek. Sokszor hallhattuk ezt a bölcs mondást. Ha ennek szellemében élünk, akkor kiegyensúlyozott, egészséges és boldog emberek leszünk.
Pintér Tibor

Sportképek

Az olimpiai ötpróba országos szervezésû ver- Tanulóink közül sokan részt vesznek próbásenyén megyei 2. helyezést értünk el, és a ju- kon, amelybõl 3 kötelezõ az iskoláknak: futás,
talom: 100 000 Ft értékben bõrlabdák.
kerékpározás és túra.

Szüreti futóverseny Kömlei Károly emlé- Iskolánkból több száz tanuló vett részt, ezzel
kére. Az iskolák közötti váltóversenyt meg- értékes pontokat szereztek a versenyben, így
2. helyezést értünk el az iskolák összesített
nyertük.
versenyében.
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A Mátrai Olimpia minden versenyszámában Mátrai Olimpia atlétika verseny: 2. helyezés.
eredményesen szerepeltek tanulóink. A képen a vízilabda válogatott látható.

Megyei Duatlon Diákolimpia: 1. hely

Országos Duatlon Diákolimpia: 3. hely

Mátra Maraton – kerékpárverseny a terepen

Országos Duatlon Diákolimpia: 3. hely

Öko-túra a Sár-hegyre

Minden évben izgalmas a pünkösdi éjszakai túra.

Vargáné Csépány Mónika
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MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS,
MINÕSÉGFEJLESZTÉS AZ
ISKOLÁNKBAN
Iskolánk a jogszabályoknak megfelelõen elkészítette és a 2004-2005. tanévtõl
mûködteti Minõségirányítási Programját (röviden: MIP), azért hogy feladatainkat hatékonyan, törvényesen és szakszerûen lássuk el. A MIP határozza meg
intézményünk mûködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását
szolgáló elképzeléseket.
A minõségbiztosítással, minõségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítását az iskola pedagógusaiból alakult támogató szervezet irányítja.
A támogató szervezet vezetõje:
– Szatmáriné Tóth Melinda tanár, a felsõ tagozatos magyar munkaközösség
vezetõje.
Tagjai:
– Domoszlai Józsefné tanító,
– Hendrik Péter tanár, rendszergazda,
– Juhászné Bartók Judit tanító, tanár, igazgatóhelyettes, minõségbiztosítás és
pedagógiai mérés, értékelés szakértõ,
– Kelemenné Jankovits Mária szociálpedagógus, GYIV-felelõs,
– Sulyokné Prokai Edina tanító, fejlesztõ pedagógus.
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet - a társadalmi és partneri
igényeknek megfelelõen – szeretetteljes légkörben végzünk.
Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott elõkelõ helyünket és
hírnevünket megõrizzük, öregbítsük, s a megszerzett tudásunkat a megyében, a
régióban továbbadjuk. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minõség iránt elkötelezett, segítõkész munkatársakkal és a velük
együttmûködõ szülõkkel valósítjuk meg.
Minõségpolitikánk, minõségirányítási munkánk elismeréseként 2004-ben elnyertük az Oktatási Minisztérium által kiírt PARTNERKÖZPONTÚ MÛKÖDÉS megvalósításáért járó oklevelet. Sikeresen kiépítettük és mûködtetjük
azóta is a COMENIUS I. intézménymodellt.
Minõségi céljaink megvalósításához jelentõs mértékben járult hozzá, hogy
intézményünk az Európai Uniós HEFOP pályázaton elnyerte a TIOK iskolájaként való mûködés jogát. A 2005-2006-os tanévben a tanulói kulcskompetenciák (szövegértés, szövegalkotás, matematikai gondolkodás, szociális kompetencia, életvitel, angol nyelv) fejlesztésére szervezõdõ programcsomagok
kipróbálására, tesztelésére vállalkoztak nevelõink, megyei szaktanácsadóink.
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Minõségbiztosítási, minõségfejlesztési munkánkban hangsúlyos szerepet kap
a tanulóink bemeneti- és kimeneti mérése. Kiemelt figyelemmel végezzük,
elemezzük, s dolgozzuk fel az elsõ osztályos tanulóink képességméréseit, s az
eredményekrõl a szülõket, nevelõket, óvodákat tájékoztatjuk. Nevelõink és a
fejlesztõ pedagógusunk a tanulási képességmérés eredményeibõl kiindulva
tervezhetik meg fejlesztõ munkájukat. Elsõ osztályban tanító pedagógusaink, s
tanítványaik tanév végén elért eredményeit az 1. számú melléklet mutatja.
A felsõbb évfolyamokon a bemeneti- és kimeneti tantárgyi mérések során a
tanulóink szövegértését, matematikai tudását mérjük, elemezzük, hogy pedagógusaink az elért eredmények ismeretében tervezhessék meg feladataikat.
Az országos kompetenciamérések is a fent említett két képességterületre helyezik a hangsúlyt. A 2007-es országos kompetenciamérésen is kimagasló eredményeket értek el tanulóink (2. számú melléklet), ezzel is megõrizve, öregbítve, s erõsítve intézményünknek a környék iskolái között kivívott elõkelõ helyét.
Nagy gondot fordítunk a partnerkapcsolatok mûködtetésére is. Támogató
szervezetünk minden tanév elején felülvizsgálja, aktualizálja a Partnerlistát a
Partnerazonosítási szabályzatunkban foglaltaknak megfelelõen.
Kétévente - az Igény- és elégedettségmérés szabályzata szerint – elvégezzük
közvetlen partnereink igényeinek, véleményének mérését, elemzését. Mindent
megteszünk azért, hogy az elért pozitívumokat megtartsuk, s az esetlegesen felmerülõ hiányosságainkat mielõbb felszámoljuk.
Az elmúlt évek eredményei (3. számú melléklet) azt mutatják, hogy mind a
szülõk, mind a tanulóink, mind a pedagógusaink elégedettek az intézményünkkel.
Az elkövetkezõ években a partnerközpontú mûködés fenntartása, folyamatos
fejlesztése mellett a teljes körû minõségfejlesztés megvalósítására törekszünk.
Köszönjük partnereink aktív együttmûködését, hiszen az õ segítõ közremûködésük is kellett sikereink eléréséhez.
Juhászné Bartók Judit
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MELLÉKLETEK
Pedagógiai hozzáadott érték a 2007-2008-as tanév elsõ osztályaiban

1. számú melléklet

Az országos kompetenciamérés eredményei a 6. és 8. évfolyamon
Évfolyam

Évfolyam

Terület
matematika

2006-2007

6.
szövegértés
matematika
8.
szövegértés

Eredmény
Pontszám Százalék
országos átlag
500
100%
iskolánk átlaga
508
102%
országos átlag
516
100%
iskolánk átlaga
582
113%
országos átlag
491
100%
iskolánk átlaga
521
106%
országos átlag
497
100%
iskolánk átlaga
522
105%
2. számú melléklet

- 81 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 82

A Felsõvárosi Általános Iskola
Szülõi elégedettség trendje

3. számú melléklet

Tanulói elégedettség trendje

4. számú melléklet

A pedagógus elégedettség trendje

5. számú melléklet
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HEFOP 3.1.2.
– KOMPETENCIA ALAPÚ TANÍTÁSI –
TANULÁSI PROGRAM
A Felsõvárosi Általános Iskola a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetével közösen konzorciumi tagként vett részt a HEFOP 3.1.2. projektben,
hiszen tantestületünk nagy része igen innovatív, fogékonyak minden új módszer
iránt a tanulás hatékonysága érdekében.
Iskolánk 1. és 5. évfolyamaival kapcsolódott be a program tesztelésébe 2005
tavaszán.
A program megvalósításában 17 pedagógus és 2 fõ segítõ vett részt.
1. Horváth Magdolna .........................matematika (A) 1-2. o.
2. Várady Béla .....................................szövegértés (A) 1-2. o.
3. Farkas Istvánné...............................szövegértés (A) 5. a, 6. a
4. Szatmáriné Tóth Melinda ..............szövegértés (A) 5. b, 6.b
5. Horváth Zoltánné...........................matematika (A) 5. b, 6. b
6. Sályné Zemniczky Magdolna.........matematika (A) 5. a, 6.a
7. Füleki Ágnes ...................................idegen nyelv (A) 5-6. o.
8. Szalainé Kovács Gabriella ..............idegen nyelv (A) 5-6. o.
9. Tóth János.......................................életpálya-építés (A) 5. c, 6. c
10. Dallosné Zvara Katalin ...................szociális életvitel (A) 5. b, 6. b
11. Domoszlai Józsefné........................szövegértés (C) 5-6. o.
12. Benkó Jánosné ................................szociális és életpálya 5-6. o.
13. Pintér Tibor.....................................szociális és életpálya 5-6. o.
14. Róka Ágnes .....................................szociális és életpálya 5-6. o.
15. Szántai Zsuzsanna...........................szociális és életpálya 5-6. o.
16. Tuziné Domoszlai Ágnes ...............szociális és életpálya 5-6. o.
17. Dr. Szecskó Józsefné......................kapcsolattartó
A kollégák felkészítése után 2005. szeptember 1-jén kezdõdött el a tényleges
munka az alábbi területeken.
1. évfolyamon egy-egy osztályban a szövegértés-szövegalkotás (A), valamint
a matematika (A) programot vezették be kollégáink.
5. évfolyamon már több területen kapcsolódtunk be a munkába:
– szövegértés-szövegalkotás ................(A) (két osztályban)
– szövegértés-szövegalkotás ................(C) (egy csoporttal)
– matematika .........................................(A) (két osztályban)
– idegen nyelv angol .............................(A) (két csoporttal)
– életpálya építés ...................................(A) (egy osztályban)
– szociális, környezeti kompetencia....(A) (egy osztályban)
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Az életpálya-építés, valamint a szociális kompetenciaterületen nem csak egy
nevelõ, hanem 6 fõ vesz részt a tesztelésben azért, mert minden modult
szerettünk volna kipróbálni, ezzel is növelve a hatékonyságot.
Az induláshoz a tanárok az információkat elektronikus formában (e-mail-ben,
CD-n) kapták meg, a tanulói feladatlapok kicsit késve érkeztek meg, ezért volt
némi fennakadás.
A gyerekek örömmel, a pedagógusok kicsit szorongva, a szülõk aggodalommal fogadták az új módszert.
Féltek attól, hogy a tananyagnak ilyen feldolgozása a tárgyi tudás rovására megy.
A kollégák nagyon komoly, sok idõt igénylõ munkát végeztek a projekt során.
Sokkal több idõt kellett fordítani az órákra való készülésre, apró szemléltetõeszközök készítésére. A kollégák rendszeresen írták a projektjelentéseket, vettek
részt konzultációkon, ill. továbbképzéseken.
A SuliNova által hirdetett 2005 õszi és 2006 tavaszi továbbképzésen több
olyan kolléganõ is volt, akik nem vettek részt a programban, de érdeklõdtek
iránta.
A továbbképzéseken tanultakat beépítették a mindennapi munkába, ezzel is
színesítve az oktatásukat.
Az egy évi komoly, megfeszített munka után két fõ (Szatmáriné Tóth Melinda
és Farkas Istvánné szövegértés-szövegalkotás (A) 5. évfolyamon) részt vett a
„képzõk képzésén” és 2006. augusztus végén már õk is részt vettek az új belépõ
pedagógusok felkészítésében.
Mentorképzésen már többen is jelen voltak szeptember hónapban, és végzik
azóta eme tevékenységüket a különbözõ HEFOP 3.1.3. programba kapcsolódó
intézményeknél:
– szövegértés-szövegalkotás (A) .Szatmáriné Tóth Melinda
– matematika (A) 1. osztály.........Horváth Magdolna
– matematika (A) 5. osztály.........Horváth Zoltánné, Sályné Zemniczky Magdolna
– szociális, életvitel 5. osztály ......Dallosné Zvara Katalin
– idegen nyelv (angol) ..................Szalainé Kovács Gabriella
A kollégák többször adtak szóbeli tájékoztatót a szülõk részére a gyermekek
elõmenetelérõl.
Mûsoros esten mutatták be a tanultakat, amely érintett osztályközösséget (5.a
2006. június és 2006. december), de bemutatkoztak az iskolai közösség elõtt is
a 2006 karácsonyán megtartott gálamûsoron.
A programban részt vevõ pedagógusok munkaközösségi megbeszélésen, ill.
tantestületi értekezleten többször is tájékoztatást adtak.
A SuliNova Kht. oktatásfejlesztõ központja kérésére 2006. január végén, február elején tanulóinkkal megírattuk a központi feladatlapokat, melyeket
kiértékelve 2006 decemberére megkaptunk, elemzése folyamatban van.
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25 éves jubileumi évkönyve - 2009
2007 januárjában elvégeztük a követõ méréseket, melyeket visszaküldtünk
Szegedre, értékelés végett.
Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Intézményi és Humán Kapcsolatok
Igazgatósága közremûködésével városi Pedagógiai Napot szerveztünk 2006.
november 9-én. Ezen a napon a városban oktató pedagógusok 60 %-a részt vett.
Célunk az volt, hogy a városban tanító pedagógusokkal megismertessük a
kompetenciaalapú oktatást.
Neves, a programot részleteiben ismerõ elõadókat hívtunk: Dr. Vidákovits
Tibor egyetemi tanárt, Székely Józsefnét, a HMÖPI igazgatóját mint
konzorciumvezetõt. Minden területen szerveztünk bemutató órákat, melyet
konzultáció követett.
A jeles napon eszközkiállítást is rendeztünk, melyen bemutattuk azokat a
feladatlapokat, tanári kézikönyveket, szemléltetõ eszközöket, amelyeket a
program során használnak pedagógusaink.
A projekt alatt nem csak új módszerekkel lettünk gazdagabbak, hanem
eszközfejlesztésre is sor került:
– 1 asztali számítógép
– 1 színes lézernyomtató
– 1 projektor
– 5 laptop, „pendrive”-ok
– 200 csomag fénymásoló papír
– irodaszerek 85 000 Ft értékben.
A projekt befejezõdött, de a kollégák a tesztelés során tapasztaltakat, az ott
tanult változatos módszereket beépítették mindennapi munkájukba, tehát az
elvetett mag termékeny földre hullott.
Szatmáriné Tóth Melinda
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PILLANATKÉPEK A JELENBÕL

Szüreti felvonulás

Gólyabál
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Egészségnevelési hét

Egészségnevelési hét
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Luca napi vásár

Karácsony
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Farsang

Alapítványi bál
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Diáknap

Takarítás az iskola körül
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Bolondballagás

Ballagás

- 91 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 92

A Felsõvárosi Általános Iskola

Bankett

Bankett
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Tantestületi kirándulás Debrecenbe

Budapesti kirándulás
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Budapesti kirándulás résztvevõi

TIOK - matematika
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TIOK - angol

TIOK - szövegértés

- 95 -

FAI_2009_6.qxd

2009.03.15.

18:45

Page 96

Kiadó:
Felsõvárosi Általános Iskola
3200 Gyöngyös, Martinovics u. 2.
Telefon: 37/504-108, 504-109, 313-185
Telefon/fax: 37/311-062
E-mail: suli@felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu
Honlap: www.felsovarosi-gyongyos.sulinet.hu
Felelõs kiadó:
Horváth Zoltánné
igazgató
Szerkesztette:
Szalayné Fodor Dorottya
A nyelvi korrektúrát végezte:
Baginé Kubák Edit
Fotók:
az iskola archivumából
Tördelés és nyomdai elõkészítés:
Garamond Grafikai Mûhely Bt.
www.garamondgrafika.hu
Nyomdai munkálatok és kötészet:
JuhászPrint 2003 Kft. Hatvan
info@juhaszprint2003.hu
Készült:
300 példányban és 6 ív terjedelemben
2009

