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TISZTELT OLVASÓ!

Kezedben tartod azt a könyvet, mely iskolánk, a gombai Fáy András Általános Iskola
múltját kívánja feleleveníteni és jelenét megismertetni mindazokkal, akik részesei voltak
ezen iskola életének, vagy akik csak hallottak errõl a faluról és kíváncsiak arra, hogy itt az
elmúlt évek során milyen nevelés-oktatás biztosította a döntõ többségében itt lakó
emberpalánták képzését. 
Természetesen mindenre nem tudunk választ adni. Bár törekedtünk arra, hogy a lehetõ
legpontosabb és legteljesebb legyen múltidézésünk, de adataink itt-ott hiányosak, esetleg
pontatlanok lehetnek. Elnézést érte!
Eltelt száz év azóta, hogy iskolaépületünket átadták a közoktatás számára. Az iskola
legfontosabb feladata az volt és az ma is, hogy a betûvetésen és a számoláson túl embereket
neveljen  Embereket! – a szó legnemesebb értelmében.  
„Mesélj arról, hogy milyen volt az iskola akkor amikor te jártál iskolába !“ Szinte minden
gyerek kéri ezt a szüleitõl, nagyszüleitõl. És jönnek az emlékek: keservesen, vagy örömmel
megélt de az idõk távolából patinássá szépült gyerekéveink, fiatalságunk. A tanítók,
tanárok szeretete, szigora, emberi gyarlóságai, hibái. Osztálytársaink, iskolatársaink egy-
egy csínye, vagy kedvessége.
Az elmúlt száz év alatt rengeteget változott oktatási rendszerünk. Minden hatalmon lévõ
oktatási irányítás – feltételezhetõen jó szándékkal – próbálta hatékonyabbá tenni, és másra,
többre, jobbra neveltetni, taníttatni gyermekeinket. Voltak sikerek és voltak kudarcok, de
a múlt jótékony leple alatt csak az maradt meg ami a lényeges, ami a fontos. 
Mi a lényeges, mi a fontos? Az, hogy iskolánk mindig az életre nevelt úgy, hogy tisztelettel
fordult a gyerekek felé, erõsítve jó tulajdonságaikat, nyesegetve a vadhajtásokat és
megpróbálta a tudás fontosságára irányítani a figyelmet.
Amikor e könyv kapcsán emlékezünk a régi idõkrõl, bízom abban, hogy az adatok, a még
eszünkbe jutó, vagy már elfeledett pedagógusok nevei újabb szép eseményeket hoznak
bennünk felszínre.
Ahhoz, hogy e könyv elkészülhessen kitartó, fáradságos munkára volt szükség.
Megköszönöm mindazoknak a tevékenységét akik ebben részt vettek!
Jó szívvel ajánlom mindenkinek a böngészést, ennek kapcsán az emlékezést, iskolánknak
pedig Tóth Árpád szavait:

„Jó iskolánk! még sok – sok ötven évet
Érj meg, virulj, légy fénylõ, tiszta, nagy,
Köved közt lüktessen az ifjú élet,
Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes falak -
S ne álljon meg közöttük soha hitvány,
S ne rontsa fényük soha rút salak!“

Tasi Kálmán
igazgató
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

E kötetben a szerkesztõk a gombai Fáy András Általános Iskola nevelõtestülete
felkérésének eleget téve az intézmény közeli és távolabbi múltjának emlékeit elevenítik fel.
Természetesen kínálkozó alkalom ehhez az alma mater – a tápláló anya, ahogy a
nemzedékek sorát biztos tudással, erkölcsi tartással szárnyára bocsátó, s egykori diákjait
mindig visszaváró iskolát hagyományosan nevezik – épületének centenáriuma.

A szerkesztõk legjobb tudásuk szerint igyekeztek a bizalomnak és saját magukkal szemben
támasztott elvárásaiknak is eleget tenni, s olyan anyagot sajtó alá rendezni, amely méltó a
tisztes évfordulóhoz. Szándékaik azonban csak széleskörû társadalmi összefogással
valósulhattak meg. Köszönet illeti tehát mindazokat, akik közremûködése nélkül ez a
kötet talán nem is jöhetett volna létre, akik tanácsaikkal segítették munkánkat, fényképet,
dokumentumokat bocsátottak rendelkezésünkre. Külön köszönet illeti Ordasi Katalint,
Révész Angélát, Révész Györgynét és Sz. Palaticzky Nellit, akik a források
rendszerezésében, válogatásában végeztek felbecsülhetetlen értékû munkát, Szegedi
Ildikót és Szlabonyi Gábornét, akik a szöveg túlnyomó részét gépelték.

A kötet nem jelenhetett volna meg Gomba Község Önkormányzata, a Fáy András
Általános Iskola Szülõi Munkaközössége és a Gomba Községért Közalapítvány anyagi
támogatása nélkül.

Végül, de – bár a szófordulat közhelynek számít, mi mégis komolyan gondoljuk – nem
utolsó sorban köszönettel tartozunk a Két „N“ KKT-nak a szöveg és a képanyag
lelkiismeretes gondozásáért, a kötet végsõ formába öntéséért.

A szerkesztõk
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Arató Éva
A GOMBAI ISKOLÁK TÖRTÉNETE

A GOMBAI REFORMÁTUS ELEMI NÉPISKOLA
TÖRTÉNETE 1700-1948

I. A református elemi népiskola tárgyi feltételei

1. Az iskola épületei

A református egyház irataiban 1700-tól szerepelnek a rendes tanítók adatai, ezért
valószínû, hogy ekkor már volt iskolaépület is, de hogy hol volt az s mikor épült, errõl
nincs adat. Valószínûleg a kántori lak helyén lehetett.1

A régen rektori laknak nevezett kántortanítói lakás 1747-ben épült. A lakás nagyobbik
szobája tanterem volt, a kisebbik helyiség szolgált lakásul egészen 1820-ig.

1820-ban épült egy új iskola egy tanteremmel és egy szobával. Ekkor a régi épület egésze a
kántortanítónak adatott át. Az új iskola a kántori lakás udvarán épült, frontjával, ablakaival
a mai Iskola utcára nézett. 1941-ig az egyik helyiséget tanteremnek, a másikat pedig
egyházi tanácsteremnek használták. Az 1940-es évek elején a tetõzete erõsen
megrongálódott, beázott, a vályogból épült falak tönkrementek, s nem bírták volna el az új
tetõzetet. Így az épület lebontását határozta el az egyháztanács. Új tanterem építésére az
egyházközségnek nem volt elegendõ pénze, államsegélyt nem kapott erre a célra, pedig
több éven keresztül igényelték azt. A háború alatt már fel sem merülhetett egy építkezés
terve. 1941-ben a közigazgatási hatóság már nem engedélyezte ebben az épületben a
tanítást.

Az 1868. évi népoktatási törvény hatására és az iskolás gyermekek nagy száma miatt
szükségessé vált egy újabb tanterem kialakítása és egy segédtanító alkalmazása. Az 1820-
ban épült iskola szobáját alakították át tanítás céljára, s így megkezdte mûködését a
segédtanító is.

1874-ben már 6 osztályos az iskola, de továbbra is csak két tanító tanítja a gyerekeket. 1877-
ben már 120 növendéken felül van egy-egy csoport létszáma. Még ebben az évben utasítja
az egyházmegyei gyûlés a gombai egyházat: „… miután 270 a mindennapi iskolába járó
gyermekek száma, s csak két tanterem és tanító van, ennélfogva a jövõ tanévre egy új
tanterem s tanítói állomás felállításáról gondoskodjék.“ Az egyház ebben az idõben nem
rendelkezik ehhez elegendõ tõkével, ezért csak három év múlva, 1880-ban tud eleget tenni
az egyházmegyei utasításoknak. Megvásárolták iskolának a régi községháza elõtt lévõ
Fülöp-féle házat – itt ma a tûzoltószertár van -, s átalakították úgy, hogy abban legyen egy
jó nagy tanterem, a tanító használatára szoba és konyha, alatta egy kõpince. Még ebben az
évben megkezdheti mûködését a harmadik tanító.
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1904-ig ebben a három teremben folyt a tanítás, ekkor épült a gyülekezet saját költségén a
ma is maglévõ új iskola. A helyén eredetileg egy lakóház állt, az ún. Balázs-féle ház, amit a
telekkel együtt megvett, majd az épületet lebontatta az egyház. Ugyanakkor vette meg az
udvara elõtt fekvõ Trepka-féle házat tanítói laknak, és adatta el a felsõ Fülöp-féle házból
kialakított iskolaépületet. Az iskola építéséhez 1900-ban 240 korona összeggel alapítványt
hoztak létre. Ettõl kezdve évente 2000 koronával növelik az összeget. 1904-ben az iskola
építésére és belsõ berendezésére 22.000 korona kölcsönt vesz fel az egyház 16 éves
törlesztési idõre. Jelzálogul szolgálnak a gombai lelkészi és tanítói földek. Az egyház e
felvett kölcsönt hiánytalanul visszafizette. Az építési összegbõl is látszik, hogy milyen nagy
áldozatot vállalt a gyülekezet és a presbitérium a maga korában modernnek számító, külsõ
megjelenésében impozáns iskola felépítése érdekében.

A téglából épült, csúcsíves ablakokkal díszített iskola eredetileg nagy téglaoszlopok között
falécezettel kerített épület volt. (A képet lásd a mellékletben.) Udvarára az Iskola utca felõl
egy kisebb, az országút felõl egy nagyobb kapubejárata nyílott. Az épület fõbejárata az
országútra nézett, szép kétszárnyú kapun át néhány lépcsõ vezetett a folyosóra. Ezt a
fõbejáratot az 1930-as évek elején lezárták, illetve használaton kívül helyezték, s a
lépcsõzetét ledeszkázva igazgatói irodává alakították át, ez így is maradt az államosításig.
Az épület másik bejárata a papalak felé nyílt, ezt használták addig, míg az államosítás után
be nem falaztatták, s a folyosó ezen szakaszát egy újabb fallal lezárva nevelõi szobának ki
nem alakították. Ezután már csak egy bejárata nyílott – nyílik ma is – az udvar felõl.

Az iskolában négy tanterem, egy kamra padlásfeljáróval és zárt folyosó volt, ill. van ma is.
Az egyháznak 1943-ig nem volt olyan nagyobb helyisége, ahol a vallásos estélyeket,
szeretetvendégségeket, mûkedvelõ elõadásokat megtarthatták volna. A megélénkülõ
gyülekezeti élet szükségessé tette, hogy két iskolai terembõl – a közfal kibontásával – egy
nagyobb befogadóképességû termet alakítsanak ki. A közfal helyére egy nyitható-zárható
ún. tapétaajtót szereltettek. Ezt a helyiséget használják ma is a nagyobb iskolai
rendezvények céljára. 

2. Az iskola felszereltsége

A gombai iskola taneszközeire vonatkozó elsõ írásos feljegyzés az egyházmegye tanügyi
bizottságának 1871. évi jelentésében olvasható. E szerint a következõ eszközök találhatók
itt: 1 földgömb, 1Európa térkép, 1 Magyarország térkép, Gönczy-féle fali olvasótáblák, 10
db természetrajzi ábra; mindez az iskola saját szerzeménye. Az ekkor már két tanítóval bíró
iskola felszerelése bizony elég szegényes, de ez az állapot jellemzi az egyházmegye
iskoláinak túlnyomó részét is.2

Az 1868-ban elfogadott elsõ népoktatási törvény nyomán a Dunamelléki Református
Egyházkerület 1871-ben kiadta a népiskolai tantervét. Külön fejezetet szentel ebben a
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tanbizottsági jelentések, körfelügyelõi (felügyelõi, látogatói) feljegyzések mind az egyházmegyei gyûlések jegyzõkönyveibõl
származnak, így azokat újabb forrásjelzettel nem láttam el.



népiskolai taneszközök felsorolásának, feltünteti pontos megnevezésüket, árukat,
beszerzési helyüket.3 A maga nemében korszerû és bõséges eszköztárat biztosít a
iskoláknak az elõírás. Ugyanakkor a tényleges ellátottságot ismerve – így a gombait is –
kitûnik, hogy az iskola megfelelõ mûködtetése teljes mértékben a fenntartó egyházközség
anyagi helyzetétõl függ, illetve kitûnik, hogy milyen mélységû és színvonalú oktatást vár
el a közösség, s ennek érdekében milyen anyagi áldozatot képes hozni. Ebben az idõben az
állam nem segélyezi a felekezeti iskolákat, a község pedig csak a késõbbiekben kialakított
ismétlõ iskola mûködtetéséhez járul hozzá.

1883-ban az egyházkerület tanügyi bizottsága összeállította azon taneszközök listáját,
amelyeket elegendõnek tart egy református elemi népiskola számára: fali olvasótáblák, fali
fekete táblák, földgömbök, térképek, számológépek, szemléltetési ábrák, természetrajzi,
természettani ábrák, állatpéldányok (kitömve vagy papírmaséból), növény- és
ásványgyûjtemények, természettani eszközök, könyvtár. Ezek közül elengedhetetlen:
minden illetõ osztályban fali olvasó, fekete tábla; szülõföld s illetõleg Pest-Pilis-Solt-
Kiskun megye térképe, melyen minden község határa külön kijelölve és színezve van,
Magyarország legújabb és az öt földrész együttes térképe, egy földgömb, számológép,
természetrajzi és természettani ábrák, vagy legalább egy kis ásványgyûjtemény, növényeket
gyûjtessen a tanító, s esetleg könyvtár.4

A fenntartó egyházak anyagi korlátait is tükrözi ez az utóbbi lerövidített eszközjegyzék. A
körfelügyelõ 1890-ben tett látogatásakor megállapítja, hogy Gombán hiányoznak a
szemléltetési ábrák, ásvány-, növény- és állatpéldányok, természettani eszközök, könyvtár
nincs. Ekkorra a hat osztályt már három tanító tanítja, éppen ebben az évben kezd
mûködni az ismétlõiskola; valószínû tehát, hogy erõn felüli anyagi megterhelést jelentett
volna az újabb taneszközök beszerzése. Nyolc évvel késõbb már ezt írja a körfelügyelõ:
„Gomba iskoláinál nagy haladás tapasztalható, a tantermek tisztán tartására nagy gond
fordíttatik, s az elöljáróság mindent elkövet, hogy iskolai taneszközökkel kellõen fel
legyenek szerelve.“ A XIX. század végére anyagilag is megerõsödik az egyházközség – az
egyházmegyei gyûlések jegyzõkönyveiben a vagyonosabb egyházak között szerepel -, s a
korábbi évektõl eltérõen több pénzt fordítanak az iskola fenntartására.

Az 1905-ben5 és 1925-ben6 kiadott megújított elemi népiskola tantervben megfogalmazott
taneszközigényt a református egyetemes konvent is elfogadta, iskolái számára javasolta
azok beszerzést. Tulajdonképpen nagyon kevés helyen mutatkozik eltérés a mellékletben
szereplõ 1871. évi jegyzékhez képest. Új dolog, hogy mindkét tanterv javasolja a
nagyméretû fekete mellet a négyzetrácsos tábla beszerzését; elõírja, hogy a padok az egyes
osztályokban is különbözõ méretûek legyenek a gyermekek nagysága szerint; javasolja az
iskola kertjében a tanítás céljaira szükséges növények termesztését; kiemeli a tanítói és
iskolai könyvtár kialakításának szükségességét.
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3 A Dunamelléki Református Egyházkerület népiskoláinak tanterve. Pest 1871. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp. 

4 A Kecskeméti Református Egyházmegye egyházmegyei gyûlésének jegyzõkönyve 1883. Ráday Levéltár. A tanügyi bizottság
tanszerjegyzékét a gyûlés megvitatta, elfogadta. Ezután eljuttatták az egyházmegye valamennyi iskolafenntartójához a jegyzéket. ( sz.
melléklet)

5 Tanterv és utasítás az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter 1905. évi június hó 16-án, 2202.eln.
sz. rendeletével. Magyar Kir. Tudományegyetemi Nyomda Bp. 1905. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

6 Tanterv az elemi népiskola számára. Kiadta a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter 1925. évi május hó 14-én, 1467.eln. sz.
rendeletével. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Bp. 1925. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.



A körfelügyelõi feljegyzésekbõl kitûnik, hogy hosszú éveken át rossz az iskola taneszköz-
ellátottsága, legjobb esetben is csak az „elfogadható“ minõsítést kapja a látogatóktól. 1930-
ban jegyzi meg elõször a felügyelõ, hogy a tanszerbeli felszerelés rendben van. Szintén itt
olvasható, hogy végre van tanítói könyvtár, de iskolai könyvtár, amelyet a tanulók is
használhatnak, nincs. Nem is lesz egészen 1941-ig. A tantestület elõzõ évben elhatározta,
hogy két év beírási díjának 50 %-ából szerzik be az egyházmegyei leiratban szereplõ vezér-
és ifjúsági könyveket. Ezzel kezdték meg a könyvtár kialakítását, amely a továbbiakban
igen szerény ütemben gyarapodott.7 

Az iskola berendezése 1904-tõl kezdõdõen minden alkalommal jó minõsítést kap a
látogatóktól. Így ír errõl 1904 tavaszán a körfelügyelõ: „Épül a 4 tanteremmel, zárt
folyosóval ellátott gyönyörû új iskola, mely ha belsõleg is úgy lesz tanszerekkel fölszerelve,
mint amilyen megfelelõ az épület berendezése: egyike lesz az egyházmegye legszebb
iskoláinak.“ Az iskolai bútorok a második világháborúig jó állapotban maradtak,
folyamatosan gondoskodtak a javíttatásukról, szükség szerinti cseréjükrõl. A háború alatt
szerencsére csak nagyon kevés berendezési tárgy rongálódott meg – viszont csaknem teljes
egészében megsemmisültek az iratok, a szemléltetõeszközök –, így 1945 tavaszán
elfogadható körülmények között indulhatott meg újra a tanítás.

II. Az iskola élete

1. Az egytanítós iskola (1700-1870)

A gombai református egyház 1700-tól kezdõdõen tudja felmutatni a tanítóinak névsorát.
(lásd a mellékletet) Hogy miként folyt itt a tanítás ebben az idõszakban, az nem szerepel a
ma fellelhetõ iratok között. Ekkor még nem volt iskolai anyakönyv, napló, kötelezõ
érvényû tanterv vagy egyéb hivatalos iskolai nyomtatvány. Az érdemi munkáról a
neveléstörténeti tanulmányokból kaphatunk képet.

A kor jellemzõje, hogy a gyülekezetek az iskolázást a vallásgyakorlat részének tekintették.
A falusi anyanyelvû iskolákban hittant és olvasást mindenütt tanítottak, hiszen fõ és
egyetlen célként a katekizmusoktatás szerepelt. Az írás már korántsem volt általánosan
elterjedt tananyag: gyakran elõfordult, hogy az írni tanuló gyermekeket külön tandíj
fizetésére kötelezték. Az átlagos falusi iskolában számtant nem oktattak, csak kivételesen.
Az olvasást, az írást és a számolást csak azoknak tanították, akiknek képességeik és
lehetõségeik révén módjuk nyílt arra, hogy öröklött helyzetükbõl kiemelkedjenek, s
késõbb elnyerjenek valamiféle egyszerûbb hivatalt, tisztséget. Fõként közülük kerültek ki
a papok, tanárok, tanítók, valamint a földesúri, uradalmi alkalmazottak.

Az iskolarendszer alsó fokát az anyanyelvû iskola három típusa jellemezte: falusi egy
tanítóval, mezõvárosi iskola két tanítóval, városi iskola három tanítóval. A képzés ideje
három vagy négy év volt.
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A kisiskola élete nem oszlott tanévre és nyári vakációra, nem volt tanévkezdés és évzáró
vizsga. A tanítási idõ elvileg folyamatosan, egész éven át tartott, gyakorlatilag azonban a
falvakban a gyermekek munkára való igénybevétele miatt novembertõl márciusig terjedt.
Ugyanakkor az iskolába járás idõtartamát a tandíjfizetés is befolyásolta: a legtöbb helyen
negyedévenként kellett azt leróni. Egy adott iskola tanulólétszáma ezek miatt
évszakonként is változott, így viszont lehetetlenné vált a rendszeres tanítás és tanulás
megvalósítása. A falusi gyerekek nagyobb hányada már csak ezért sem tudott megtanulni
tökéletesen olvasni.

A református gyülekezetek maguk választották meg az iskola tanítóját. Általában tekintélyt
élvezett a lakosság elõtt a falusi tanító, mint a helybeli pap elsõ munkatársa, illetõleg a falu
olvasáshoz-íráshoz értõ szakembere. A földesúri szolgáltatásoktól mentes volt, nem kellett
katonának állnia. Megélhetését a lakás és telek, a készpénzfizetés és a lakosságtól kapott
természetbeni járandóság biztosította. Életszínvonala éppen ezért a falusiak teherbíró
képességétõl függött. Legfõbb feladata elsõsorban az egyházi tevékenység végzése volt, s
ezek sorába tartozott a gyermekek tanítása is. Igen gyakran még a jegyzõi feladatokat is
neki kellett ellátni. A XVIII. század végén a vizitátorok már erõteljesen sürgették: ne a
tanító legyen a jegyzõ, mert e tisztébõl következõ gyakori távollétei miatt templomi és
iskolai feladatainak nem tud megfelelõen eleget tenni.

Az 1777-ben kiadott I. Ratio Educationis tantervi és szervezeti rendelkezései a protestáns
iskolákra nem terjedtek ki, lényegében a II. Ratio sem vonatkozott rájuk. Ezek az iskolák
megtartották a bizonyos mértékû önállóságukat, felsõbb fokú iskoláik a századfordulón
haladó szellemû tanterveket dolgoztak ki. A magyar nyelvû tanítás terén is kezdeményezõ
szerepet vállaltak. A XVIII. század elején a protestáns népiskolák latinul és magyarul is
tanítottak, a századfordulón már a legtöbb tárgyat magyarul tanították. A közoktatás teljes
magyarnyelvûségét az 1844. évi 2. tc. szögezte le. 

Az 1850-es években megszûnt a protestáns iskolák tantervi önállósága, az összes hazai
iskola felügyeletét a klérus látta el. Ebben az idõben elsõsorban a népoktatás állapota
romlott legtöbbet. Károsan hatott az oktatásügyre a tantervek állandó változása. Az iskolák
látogatottsága csökkent, sok helyen hiányzott a tanító, vagy éppen az egyházközségek nem
tudták fenntartani az iskolát.

2. A századvég és a századelõ iskolája (1870-1904)

A feudális rendszer gyengülésével, valamint a polgári állam fokozatos megerõsödésével
párhuzamosan egyre inkább elõtérbe került a polgári köznevelés megszervezése.
Elengedhetetlen feltételként jelentkezett az az alapvetõ igény a polgárság, a haladó
értelmiség, az uralkodó osztály egyes képviselõinek részérõl, hogy a lakosság minden
rétege magasabb mûveltséggel rendelkezzék. Ugyanakkor, mint az az elõzõekben látható
volt, a népoktatás szinte válságos helyzetbe került. Ilyen körülmények között fogott hozzá
a kiegyezés után megalakult kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, Eötvös József,
a magyar közoktatás rendezéséhez.
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Az 1868-ban elfogadott elsõ népoktatási törvény8 III. fejezete külön foglakozott a
hitfelekezetek által felállított népoktatási tanintézetekkel. Meghagyta azok önállóságát,
saját maguk választhatták meg tankönyveiket, szabhatták meg tanítási rendszerüket és
módszerüket. Elõírta a tanítandó tárgyakat: „11.§ 3. … népiskoláikban a tantárgyak
legalább is a következõk legyenek: a) hit- és erkölcstan; b) olvasás és írás; c) fejbeli és
jegyekkel való számolás, és a hazai mértékek ismerete; d) nyelvtan; e) természettan és
természetrajz elemei, figyelemmel az életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek nagyobb
részéhez szülõi tartoznak; f) hazai földleírás és történet; g) gyakorlati útmutatások a mezei
gazdaság és különösen a kertészet körébõl; h) a polgári jogok és kötelességek rövid
ismertetése; i) ének; k) testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatokra.“

A Dunamelléki Református Egyházkerület 1871-ben9 adta ki a népiskolai törvény
szellemében készült tantervét, amelynek használatát kötelezõvé tette elemi iskolái számára.
Az óraterv bizonyítja, hogy a törvényben szereplõ valamennyi tárgyat beépítették a
tantervbe. A körfelügyelõk rendszeresen ellenõrizték, hogy az iskolák tanítják-e ezeket a
tárgyakat, rendelkeznek-e az elõírt taneszközökkel. A jelentésekbõl kitûnik: Gombán a
kéttanítós iskolában és 1880-tól a háromtanítós iskolában is valamennyi tantárgyat
tanították az elõírt óraszámban.

Az egyházmegye tanbizottsága következetesen felmérte, hogy az iskolák betartják-e a
törvény rájuk vonatkozó elõírásait. Az adatokból nyomon követhetõk az adott iskola
fejlõdésének állomásai, vagy éppen a stagnálás okai.

A szorgalmi idõ – az elõírás szerint – faluhelyen legalább nyolc hónap, az Gombán a
vizsgált idõszakban mindvégig kilenc hónap volt.

A tanulócsoporton belüli létszám és összetétel szabályozása a következõ: egy tanító 80
növendéknél többet rendesen nem taníthat; a fiú- és leánygyermekek elkülönözve,
amennyire lehet, külön termekben oktatandók. A megnövekedett tanulólétszám miatt
1870-tõl a rektor mellé egy segédtanítót fogad fel a gombai egyházközség. 1871-ben 196
„tanonc“, ebbõl 97 „fi“ és 99 „nõ“ tanul a „két tanító keze alatt“. 1873-ban már mindkét
csoportban 80 és120 között van a növendékek száma. Érthetõ hát, hogy a tanügyi bizottság
utasítja a gombai egyházat a harmadik tanítói hely létesítésére. Az egyháznak csak 1880-
ban nyílik lehetõsége a harmadik álláshely kialakítására, mivel ez komoly anyagi gondot
jelent számára, hiszen a tanítói fizetésen túl biztosítani kell a lakást és nem utolsósorban
az újabb tantermet. A létszámgondokon így is csak enyhíteni tud, ugyanis 1875-tõl életbe
léptették az 5. és 6. osztályt, s a harmadik tanító beállításával még mindig jóval 80 felett van
egy csoport létszáma, s marad ez az állapot jó ideig. A tanbizottság javaslata szerint külön
díjazni kell azt a tanítót, akinek a csoportjában a gyermekek száma „tetemesen“
meghaladja a nyolcvanat. A javasolt összeg egy-egy növendék után 3 forint 50 krajcár.
1885-ben felszólították a gombai egyházat ennek megfizetésére, de a lelkipásztor jelentése
szerint: „… teljes anyagi ereje igénybe véve az iskolák javára, válságba kerülne, ha többet
kellene fizetni.“

A magas létszám miatt több esetben a fiú- és leánygyermekek elkülönítését sem tudták
megoldani, sõt még a csoportok elosztása is igen sajátságosan alakult idõnként. Szász
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9 Ld. a 3. sz. lábjegyzetet



Károly püspök vizitációja10 során a következõket állapítja meg: Thorma Sándor rektor a
IV. fiú-, V. és VI. vegyesosztályt tanítja (98 fõt), Somogyi Kálmán segédtanító az I.
vegyesosztályt és s IV. leányosztályt (71 fõt), Somogyi Julianna okleveles tanítónõ pedig a
II. és III. vegyesosztályt tanítja (95 fõt). „A három iskola összes létszáma 264, sok is a
három tanítónak.“

A tankötelezettség teljesítése kedvezõ képet mutat Gombán: 1880 és 1885 között a
tankötelesek 92-96 %-a jár iskolába, 1896-tól pedig 100 %-a, s ennyi marad még hosszú
éveken keresztül (lásd a mellékletet). Az egyházmegyében nagyon kevés iskola
dicsekedhetett ilyen szép eredménnyel ezen a téren, még a városi népiskolák sem tudják
ezt felülmúlni.

A tanítók munkájának értékelésérõl néhány részletesebb jelentés olvasható a
beszámolókban. Most ebbõl következik egy-két példa.

1897: „A tanítás eredménye mindkét iskolában jeles, a rend és a fegyelem a két tanító
pedagógiai képzettségét bizonyítja. A tantermek állapota a kívánalmaknak nem felel meg.
Az I-III. osztály évek óta nem volt tapasztva, meszelve. A behordott sár lábnyi vastag s az
összes taneszköz egy méternyi kopott tábla és fali olvasótábla a q betûvel és itt tanul 135
gyermek. A 3-ik tanítói állás múlhatatlanul betöltendõ mind a három tanterem nagyobb
ablakokkal látandó el s alaposan kitisztítandó. Órarend, tananyag beosztás, nyilvántartási
anyakönyv, felvételi és látogatási napló itt sincs.“

1898: „Gomba iskoláinál nagy haladás tapasztalható, a tantermek tisztán tartására nagy
gond fordíttatik s az elöljáróság mindent elkövet, hogy iskolai taneszközökkel fel legyenek
szerelve. Az I. és II. vegyesosztályban 102 növendék van, de a tanítás eredménye ennek
dacára jeles. Itt múlhatatlanul szükséges egy számoló gép beszerzése. A felsõbb
fiúiskolában a tanítás eredménye jeles, az éneklés meglepõen könnyed és szép. A felsõbb
leányiskolában a tanítás eredménye kielégítõ; itt Papp Vilma II. évet végzett képezdei
növendék tanít, kinek nincs meg a tanításban való jártassága, de ezt buzgalmával pótolja.

1899: „A tanítás eredménye jó. Kifogás alá csak az esik, hogy az I., II. osztályban a padok
túl magasak. Tanszerekkel most már eléggé fel van szerelve az iskola.“

1901: „I-II. vegyes és a III., V. fiúosztályokban a tanítás eredménye jó, a leányiskolában
jeles. Meglepte itt a vizsgálókat az iskolai rend, a tanulók feleleteinek kiváló értelmessége
és körülbelül 200 darabból álló nõi kézimunka kiállítás, mely úgy a növendékek
ügyességérõl, mint a tanítónõ szakértelmérõl szép bizonyítékot képezett.“

A körfelügyelõk feljegyzései nyomán kedvezõ kép alakul ki az itt tanítók munkájáról,
hivatásszeretetérõl. Ez annál is inkább dicséretes eredmény, mivel nehéz, olykor mostoha
körülmények között dolgoznak: magas tanulólétszám, szegényes taneszköz-ellátottság,
egészségtelen tanterem. Ez utóbbira egyik bizonyíték a már idézett 1897-bõl származó
feljegyzés, a másik bizonyíték 1902-bõl való: „Gomba iskolai épületei közül az I-II.
vegyesiskola minden tekintetben kifogásolható. Egy hosszú, keskeny, alacsony, rosszul
világított terem ez, mely csak egyik végén fûthetõ, a ebben van összezsúfolva 120 gyerek.
E helyett múlhatatlanul más iskola építendõ.“
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Az egyházközség igyekszik pótolni a hiányosságokat – erre példa az 1898. évi idézet –, de
az épület felújítása már nem oldható meg egyik évrõl a másikra. Ezért is vállalkoznak
inkább a romló állagú épületek javítgatása helyett egy új iskola felépítésére, amelyre 1904-
ben kerül sor.

A tanügyi bizottság 1878-ban adta ki a népiskolai fegyelmi szabályokat (lásd  mellékletet).
Az elõírások humánus gondolkodásmódot tükröznek, gyermekközpontúak. Különösen a
2. pont megfogalmazása vall jó pedagógiai érzékre, hiszen ennek a lényege: a tanító úgy
tanítson, úgy kösse le a gyermekek figyelmét, hogy ne szoruljon büntetési eszközökre.
Egyáltalán: a tanító törekedjék az egyes gyermekek egyéniségének megismerésére. Igaz
ugyan, hogy megengedi a testi fenyítést: „10. Testi fenyítõ eszközül csakis a vesszõ
alkalmazható, s az is csak a gyermek alfelére; megjegyezvén, hogy az alkalmazható
vesszõütések száma legföllebb három lehet.“ De az is igaz, hogy az szinte csak végsõ
eszközként használható, s a 1-12. pontban még tovább szigorítja annak alkalmazási módját.
Az egyházmegye valamennyi iskolájában kötelezõvé tették a fegyelmi szabályok
alkalmazását.

A helybeli birtokosok, parasztgazdák adományokkal segítették az iskolát, az egyházközség
több alkalommal gyûjtést szervezett a szegény tanulók felruházására, vagy tandíjának
fizetésére. Patay Ferenc (birtokos) a segédtanítói lakás számára két ruhásszekrényt
csináltatott 1887-ben. 1900-ban Csonka Sándorné 10, Gál Dénes 3., Ordasi István 20,
Panyik Lajos 2 koronát adományozott a szegény gyerekek segítésére. Ugyanebben az évben
egy mulatság jövedelmébõl 24 koronát ajánlottak fel az iskolának. 1888-ban 31 forint, 1901-
ben 10 korona folyt be báli bevételbõl a szegény gyermekek felruházására. Ezek a
pénzadományok azért bírnak nagy jelentõséggel, mert megszokott dolog volt az egyházat
külön adományokkal, ajándékokkal segíteni, de faluhelyen nem volt jellemzõ az iskola
ilyen jellegû támogatása. 

Az ismétlõ iskola

Az elsõ népoktatási törvény 48. §-a szerint az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot
foglal magában: a hat évig tartó mindennapi és a három évig terjedõ ismétlõ iskolai
tanítást. Az egyházmegye 1877-ben felszólította a gombai egyházközséget, hogy állítsák be
az ismétlõ iskolát, ha õk nem bírják, szorgalmazzák azt a községnél. A katolikus iskola
létszáma annyira csekély volt, hogy a törvény értelmében az ismétlõ iskola felállítása a
református gyülekezetre vagy a községre hárult. A megoldás csak 1890-ben született meg:
a református egyházközség beindította a 13-15 éves gyerekek tanítását, a község pedig
évente megadott összeget fizetett ezért az iskolának.

Az ismétlõ iskolások a nyári hónapokban heti két órai tanításon vettek részt: vasárnap
délelõtt és délután 1-1 órájuk volt, hogy közben az istentiszteleten részt tudjanak venni. Az
õszi és téli hónapokra a törvény 5 órát írt elõ: ebbõl szerda és szombat délután 2-2 órát,
vasárnap délelõtt pedig 1 órát tartottak meg. A következõ tárgyakat tanították itt: hit- és
erkölcstan, olvasás, írás, számtan és mértan, földrajz, történelem. A tanítás célja volt a
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mindennapi iskolában tanultak elmélyítése és kiegészítése újabb általános ismeretekkel.
Gombán az ismétlõsöket ugyanazok a tanítók tanították, akik a 6-12 éves korú gyerekekkel
foglalkoztak. Két év kivételével itt is 100 %-os volt a tanköteles korúak beiskolázása (lásd
a mellékletet).

1900-ban az egyházmegyében egyedül Gombán állítottak fel gazdasági ismétlõ iskolát az
elõzõekben leírt ismétlõ iskola helyett. A költségek egy részét továbbra is a község állta, és
s a mindennapi iskola tanítói tanítottak itt

Olyan iskolát kellett életre hívni11, amely megfelelt az adott vidék gazdasági életének:
mezõgazdasági, gyümölcstermelési, szõlõmûvelési, konyhakertészeti vagy erdõgazdasági
irányú iskolát; ugyanakkor figyelembe kellett venni az egyes mûvelési ágak egymáshoz
való viszonyát és kölcsönhatását. A tantárgyak itt: „… a nép életére kiható és hasznos
módon taníttassanak“ – írta elõ a tanterv.

Az iskola céljaként a tanterv külön fogalmazza meg a fiúkra és külön a lányokra
vonatkozókat. A fiúk esetében: „… mint leendõ földmívesek okszerûleg kezelhessék
birtokukat, vagy mint gazdasági munkások keresetképességüket fokozzák.“ A lányok
esetében a cél: „… mint jövendõ gazdasszonyok és családanyák a munkakörükbe esõ
gazdasági ágakban és háztartásban megkívánható tudnivalókkal megismerkedjenek, s a
fõbb teendõket elsajátítsák.“ „A tanítás súlypontja a gazdasági tárgyak tanítására és a
gyakorlati oktatásra essék.“

A heti óraszám megoszlása a tanterv szerint

1. szeptember és október, illetve április, május és június hónapokban legalább 4 órában, de
ha lehet hat órában gazdaságtani tárgyakat tanítsanak; egy órában (lehetõleg) vasárnap
hit- és erkölcstant,

2. novembertõl március végéig legalább két órában, de ha lehet három órában közismereti
tárgyakat tanítsanak; egy órában pedig hit- és erkölcstant.

Közismereti tárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, helyesírás és fogalmazás, földrajz,
történelem, természettan, számtan. A fiúk még külön alkotmánytant és mértant is
tanultak, a lányok pedig csecsemõápolást.

Gazdasági tárgyak fiúk részére: földmûvelési, növénytermelési, kertészeti ismeretek; ebbõl
részletesebben tanulják a lakóhelyük gazdasági életére vonatkozó ismereteket; külön
tanultak még gazdasági háziipart (fúrás, faragás, kosárfonás stb.).

Gazdasági tárgyak lányok részére: konyhakertészet, gyógyító növények, zöldségek,
tejkezelés, apró-állatok tenyésztése, háztartástan, nõi kézimunka, háziipar.

Az iskola részére a község köteles volt legalább 600 n-öl gyakorló-területet biztosítani. Itt
is voltak évzáró vizsgák, mint a mindennapi iskolában.

Gombán a gazdasági ismétlõ iskola 1941-ig mûködött, ekkor a 8 osztály bevezetése után ez
az ismétlõ iskolai forma megszûnt.
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3. Út a teljesen osztott iskola megvalósításáig, a VIII osztályos
népiskola (1904-1948)

A XX. század elején felmerült az igény az eötvösi népoktatási törvény korszerûsítésére, és
kezdeményezték a felekezeti iskolák államosítását is. 1904-ben került sor a törvény
megreformálására készített tervezet vitájára. Az államosítás kérdésében nem tudtak
egységes álláspontot kialakítani, az egyházak képviselõi határozottan szembeszegültek a
javaslattal, elvetették azt. A résztvevõk jelentõs része szintén ellenezte a felekezeti
iskolafenntartók jogainak korlátozását. A tanácskozás végén megállapodtak abban, hogy
államsegéllyel fogják felemelni az egyházi iskolákat az állami iskolák szintjére.

Az 1905-ben kiadott elemi népiskolai tanterv és utasítás nem változtatta meg alapvetõen az
eötvösi koncepciót, bevezetõjében meg is fogalmazta, hogy célja a hosszú évek gyakorlati
tanulságainak értékesítése volt. Az új tanterv nagy gondot fordított a tanulók gyakorlati
életre történõ elõkészítésére, hangsúlyozta a gazdasági (fõleg mezõgazdasági) és háztartási
gyakorlatok jelentõségét. Ugyanakkor azonban csökkentette a természettudományos
anyagot. Az iskolák fõ célkitûzése tovább is a valláserkölcsi nevelés volt. A tanterv
végrehajtásához szükséges anyagi feltételek biztosításáról az állam nem gondoskodott, sõt
a megállapodás ellenére ne támogatta a felekezeti iskolákat sem. Így a népoktatás az I.
világháború elõtt szinte visszafejlõdött. Az oktatás színvonala ott volt jó vagy elfogadható,
ahol az iskolafenntartók kellõ anyagi alapokkal rendelkeztek.

Gombán éppen ebben az idõben – 1904-ben – készül el az új, korszerû, négytantermes
iskola. Az egyház új bútorokkal berendezi az épületet, de már a tanszerek beszerzésére nem
futotta anyagi erejébõl. A körfelügyelõi vélemények szinte évrõl évre megegyeznek: az itt
folyó munka jó színvonalú, legfeljebb egy-két kezdõ tanító esetében javasolnak javítani
valót. A sok dicsérethez hozzájárulhat az is, hogy Gaál Dénes rektor hosszú idõn keresztül
(1894-tõl 1925-ig) vezette biztos kézzel az iskolát.

1910-ben így ír az itt folyó munkáról a látogató: „Gombán a tágas és kényelmes iskolában
kipróbált, biztos kezek szép eredménnyel vezetik a tanítást, mely eredmény létrehozásához
hozzáadta tudását és szorgalmát az új tanerõ, Csató Klára tanítónõ is. A III-IV.
fiúosztályban példás rend, nem mû, de helyes fegyelem és kifogástalan biztos ének, a III-
IV. leányosztályban nagyon szép kézimunka emeli magasabbra a tanítás eredményét.“

A tanulólétszám ismételt növekedése miatt végre sikerült 1907-ben betölteni a negyedik
tanítói álláshelyet is, így ki tudták használni a négy tantermet, s enyhült a csoportokon
belüli zsúfoltság is.

Nem maradt feljegyzés arról, hogy Gombán az államilag elõírt vagy az egyházmegyei
tantervet használták-e. 1909-ben a tanbizottság vezetõje ezt írja a megyére vonatkozóan:
„… egyes iskolák, de még azon belül is a tanítók egy része állami tanterv, más része egyházi
tanterv alapján mûködik.“

1910-ben a tanügyi bizottság ismertette és elfogadtatta az egyházmegyei gyûléssel az
oktatással kapcsolatos állásfoglalását: „Mai elv: az életre irányítsuk a nevelés és tanítás
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minden ágát; úgy neveljünk, úgy tanítsunk s úgy szoktassuk a gyermeket, hogy már az
iskolában megszokja a munkát, kedvvel tegye azt, örömét találja benne, ismerje meg annak
értékét, s tudja megbecsülni ne csak a saját, de a más munkáját is. Az oktatásnak a
neveléssel egybehangzóan kell haladni; a népiskolai oktató feladata sohasem különíthetõ
el a vallás-erkölcsineveléstõl, hiszen az igaz és tiszta vallásos érzés teszi fogékonnyá az
embert minden jó és nemes iránt.“

A felügyelõk látogatásaik során kiemelten foglalkoztak a hitoktatás, az egyházi ének
tanításának helyzetével. 1912: „… a II. osztály egyházi ének tanítása lehetne szabatosabb.“
1913: „Az I-II. leányosztályban gyenge az egyházi ének. Úgy tetszik nekünk, hogy az
osztályvezetõ nem fordít elegendõ gondot reá, mivel viszont a világi énekek teljesen
kifogástalanok.“

Az I. világháború a népoktatás körül is súlyos zavarokat támasztott. 1915-ben a tanév
kezdetén sokan úgy vélték, hogy a háborús izgalmak lehetetlenné teszik az iskolák
munkáját, s azokat a háború végéig elõbb-utóbb be kell zárni. A tanügyi bizottság
felszólította az iskolákat, hogy fokozott buzgalommal folytassák a munkát. Takarékossági
okok miatt iskolalátogatást nem tettek, az egyházaktól kértek írásban jelentést. 1915-ben
Gombán a tanítás egész évben zavartalanul folyt, mert a tanítók közül egy sem vonult be,
s a tanulók szorgalmasan jártak iskolába, kivéve a nagyobbakat, akik: „… a munkában való
segédkezéshez esetrõl esetre vakációt nyertek.“ Így volt ez a következõ évben is. 1917-ben
viszont a háború okozta nehézségek, és a tanítók között dúló belháború miatt erõsen
visszaesett a tanítás színvonala. Bagoly Albert és Papp Kornélia áldatlan viszálya miatt a
lelkésznek az esperesnél fegyelmit kellett ellenük kérnie. A jegyzõkönyvek nem rögzítik az
ellenségeskedés okát, csak a puszta tényt: mindkettõjüknek még év közben el kell hagynia
az iskolát. 1918-ban így értékeli a helyzetet a látogató: „Az iskola szellemi állapotának
elõbbre haladását nagyban gátolja a folyamatos tanítóváltozás, mely remélhetõleg most,
hogy az összes állásokra véglegesen megválasztott tanerõk alkalmaztattak, megszûnik.“ A
következõ idõszak politikai viharai viszont nem teremtik meg a nyugodt körülmények
között folyó tanítás lehetõségét. 

Az 1920-ból származó rendkívül tömör feljegyzés jelzi, hogy milyen helyzet alakult ki az
iskolában a háború után: „A kommunizmus és a román megszállás miatti kár Gombán
3500 korona.“ A megyére vonatkozó adatok itt is érvényesek. Az iskoláknál kevés a tanszer,
tüzelõhiány miatt több-kevesebb idõre be kell zárni, a beiskolázás aránya visszaesett. 1922-
ben és 1923-ban Gombán egy-egy hónapra tüzelõhiány miatt szünetetelt a tanítás. 1923-
ban egy hónapot vagy ennél több idõt mulasztott a tanulók 8 %-a: „betegség, szegénység,
ruhahiány miatt“; õsszel és tavasszal pedig amiatt, hogy gazdasági munkára igénybe vették
õket.

1922-tõl az iskolában folyó munka ismét kiegyensúlyozott. Így ír errõl a felügyelõ:
„Valláson kívül minden tárgy a tanterv szerint és eredményesen taníttatott. Az írásbeli
dolgozatok nagyon jók. Minden osztályban látszik a tanítók nagy buzgalma. Ha vannak is
némely osztályban kívánni valók, azok mind olyanok, amelyek könnyen pótolhatók.
Naplók, tananyag beosztás minden osztályban rendben vannak. A tantermek
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kifogástalanok. Iskolai felszerelés mintaszerû. E felszerelés a tanítótestület érdeme:
elõadásokat, iskolai ünnepélyeket rendezve hozták össze a szükséges összeget.
Kifogásolandó, hogy az elsõ és a második osztályban egyházi énekbõl keveset tanultak,
igaz, hogy azt elég jól tudják. Elismerésre méltó a III. osztálynak térképen való meglepõ
jártassága. Dolgozatok és rajzmunkák tiszták, rendesek.“ Ezek után utasítja az iskolát,
hogy a vallástan tanítására nagyobb gondot fordítson. Sajátságosnak tûnik, hogy egy
egyházi iskolában éppen a hit- és erkölcstan tanításával van gond, míg más tárgyak
oktatásánál nem találtak különösebb hibát. Valószínûnek tûnik, hogy a vallástan vizsgálata
esetén szigorúbb mércét állítottak fel a felügyelõk.

1922-ben az egyházközség hozzáfogott két új tanítói álláshely kialakításához, amelybõl az
5. álláshelyet még 1923-ban betöltötték, a hatodik hely pedig mindvégig üresen maradt. Az
öt tanítóval dolgozó iskola az egyházmegyei kimutatásokban ettõl kezdve az osztott iskolák
sorába tartozott, ilyen viszont nagyon kevés volt az egész megyében. Sõt 1940-ben a
tanügyi bizottság jelentése szerint a mindennapi iskolák közül csak Gomba teljesen
osztott.

1925. évi püspöki egyházlátogatás12 alkalmával Ravasz László püspök által vezetett
bizottság mindent rendben talált az iskolában, egyedül a tanszerek terén mutatkozott némi
hiány. Ebbõl a feljegyzésbõl tudjuk meg, hogy a mindennapos elemi iskolában a tanítás
szeptember elején kezdõdött és június végéig tartott. Tanítási szünet volt szüretkor, a
karácsonyi és húsvéti szünet kéthetes volt, a pünkösdi négynapos. A hitoktatást minden
osztályban a tanítók végezték. Az ismétlõ iskola október 1-tõl március 15-ig tartott. A
három évfolyamon külön osztályba jártak a fiúk és a lányok. A közismereti tárgyakon kívül
kertészetet és gazdasági ismeretet tanítottak a mindennapos iskola tanítói.

Benedek Antal református lelkész külön feljegyzést mellékelt a vizitáció anyagához. Ebben
többek között foglalkozik az iskolafenntartás körüli gondokkal. A kultuszminiszter
rendeletére két új tanítói állást kellett szervezni a tanulók békebeli létszáma alapján. A
világháború után a tanulók létszáma a békebeli 300-350 fõrõl 210-220-ra csökkent, ennyi
gyermeket viszont – a lelkész szerint – négy legfeljebb öt tanító kényelmesen taníthatna.
Ezért szándékozok majd kérelemmel fordulni a kultuszminiszterhez, hogy engedélyezze
egy vagy két tanítói hely megszüntetését, s így az egyházközségnek megtakarítást jelentene
a tanítói helyek csökkentése, kevesebb lakást kellene fenntartani, kevesebb tantermet
kellene fûteni. Az egyház iratai között nem szerepel olyan levél, amelyet a lelkész a
miniszternek írt volna, de tény, hogy csak öt tanítói álláshelyet tartottak fenn.

A két világháború között az 1925-ben kiadott elemi népiskolai tanterv alapján tanítottak.
Ennek nyomán készült el a református iskolák tanterve 1934-ben. Ez utóbbi a
bevezetõjében a következõket írja: „A református népiskola célja: az ember üdvössége.
Feladata: elindítani az embert az ehhez vezetõ úton, a tökéletesedés útján olyképpen, hogy
alkalmas idõben, tehát a gyermek- és ifjúkorban, ellássa õt mindazokkal a testi és lelki
készségekkel, amelyeknek birtokában – a gyülekezet támogatása mellett – önerejébõl is
haladni képes rendeltetése felé és méltóvá teheti magát Isten üdvözítõ kegyelmére.“
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A két óraterv között a leglényegesebb eltérés, hogy a református iskolákban külön
tantárgyként szerepel az ének mellett az egyházi ének, illetve a természeti és gazdasági
ismeretek tárgynál van némi óraszámbeli eltérés. A tantárgyak tehát óraszámukban és
lényegében tananyagukban is megegyeznek a két tantervben.

1928-tól hosszú idõre állandósul a tanítói testület összetétele: Kontsek Béla igazgató, Gaál
Róza, Jónás Teréz tanítónõk és Szécsény Ferenc, Czékus Lajos tanítók személyében. 1935-
ben Kontsek Béla elhalálozott (errõl még szó lesz a tanítói fizetésekrõl szóló részben),
helyette Gáspár Sándort alkalmazták. Ebben az idõben a tanítók munkáját a felügyelõk
osztályozták: 1 (kitûnõ), 2 (jeles), 3 (jó). A gombai tanítók minõsítése 1934-ig kitûnõ vagy
jeles volt, ettõl kezdve pedig mindegyikük kitûnõ elbírálásban részesült. 1938-ban a
tanügyi bizottság külön kiemeli beszámolójában a megye jól dolgozó tanítóit, zárójelbe
téve a külön dicsérendõ jellemzõjüket. Így szerepel ott négy gombai tanító: „… Szécsény
Ferenc (közvetlenség), Karsayné Gaál Róza (szemléletes számolás), Gáspár Sándor
(határozottság), Jónás Teréz (õszinteség a növendékekkel) …“

A tanulócsoportok kialakítása a következõképpen történt13: az I-II-III-IV. vegyesosztály
önálló csoportba járt, míg az V-VI. vegyesosztály összevont csoportot képezett. Ettõl a
felállástól csak abban ez esetben tértek el, ha huzamosabb ideig kellett valakit
helyettesíteni, s emiatt szükségessé vált a csoportjának szétbontása. A két tanítónõ csak az
I-IV. osztályban tanított, az V-VI. osztályban csak helyettesített. Arról nincs semmiféle
adat, hogy mikor ki tanított a gazdasági ismétlõ iskolában. S ugyanígy tanulói
létszámadatok sem maradtak fent.

A tantestületi ülések jegyzõkönyveibõl kiderül, hogy milyen sokrétû volt a tanítók
tanításon kívüli tevékenysége. Rendszeresen tartottak mesedélutánokat, szerveztek
mûsoros esteket, jótékonysági esteket, gyûjtéseket. 1934 februárjában Karsayné Gaál Róza
tanítónõ a IV-V-VI. osztályosok körében megszervezte az Ifjúsági Vöröskereszt
Egyesületet, amely aztán hosszú éveken át eredményesen dolgozott, segélyakciókat
szervezett, mûsoros elõadásokkal pénzt gyûjtött jótékonysági célokra. A különbözõ
mûsoros rendezvények bevételét az iskola vagy a saját céljaira használta fel – többnyire a
szegény gyerekek megsegítésére -, vagy a központilag szervezett jótékonysági alapra fizette
be az összeget. A jól sikerült rendezvények sorába tartozott még a tanév vége felé, többnyire
májusban megtartott madarak és fák napja, a színvonalas anyák napi ünnepségek.

A Ravasz-féle püspöki vizitáció (1925-ben) anyaga megemlíti, hogy a szülõk egyre jobban
érdeklõdnek az iskola munkája iránt, és az iskola már szülõi értekezleteket is tart. A
tanügyi bizottság éppen ettõl az évtõl szorgalmazza, hogy minden iskola rendszeresen
tartsa meg a szülõi értekezleteket, következetes megtartásukról az 1933/34-es tanévtõl
beszélhetünk. A tanév elején Karsayné Gaál Róza javasolta a következõket: „… a szülõi
értekezleteket minden tanító vezesse be az õ osztályába, mert a gyermek nevelése
érdekében fontos dolog a szülõ és a tanító közötti kapcsolat, állandó összeköttetés.“ Ettõl
kezdve évente két-három alkalommal összehívják a szülõket. A jegyzõkönyvben
olvashatók az 1939/40. tanév elõadásai: „Október 4. hetében Czékus Lajos ig. tanító Az
iskola és a szülõi ház, december elsõ hetében Karsayné Gaál Róza A vallásos nevelés,
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január 4. hetében Szécsény Ferenc Az erkölcsös nevelés fontossága cím alatt tartanak
elõadást.“ 1941-tõl a felettes hatóságok kötelezõvé tették a szülõi látogatásokat, évente
egyszer minden családhoz el kellett menni. Elõször a szegényebb sorban lévõket kellett
meglátogatni, hogy lássák a szülõk, nem vagyon, vagy más érdem szerint megy a látogatás;
az iskolában csak szülõ és tanuló van.

Az 57.000-1941. VKM sz. rendelet az egyházmegye 15 egyházának 21 iskolájában tette
kötelezõvé 1941. szeptember 1. napjától a VIII. osztályos népiskola bevezetését. Köztük
szerepel Gomba is. Nagy dicsõség ez a gombai iskolára nézve, hiszen a 21 iskola közül csak
ez az egy falusi, a többi mind városi. A felettes hatóságok ezzel ismerték el az itt folyó
tanítói munka magas színvonalát, hiszen a nyolcosztályos népiskolát az 1941-42. tanévtõl
vezették be országos szinten kísérleti jelleggel. Ebben a tanévben a tanítónak magának
kellett elkészítenie a tanmenetet, a központi hivatalos tanmeneteket csak a következõ évre
tervezték kiadni. A VIII. osztály beállítását csak összevonással tudták Gombán megoldani.
Ez a következõ volt: I-II. osztályt Kéry Mária helyettes tanítónõ (Mikolayné Jónás Teréz
betegsége miatt alkalmazták), III. osztályt Szécsény  Ferenc, IV. osztályt Czékus Lajos ig.
tanító, V-VI-VII. leányosztályt Karsayné Gaál Róza, V-VI-VII. fiúosztályt Gáspár Sándor
rektor tanította.

Ezzel az eseménnyel a gombai iskola történetének csúcspontjára ért. A következõ tanévben
mindaz, ami az iskola dicsõségére vált, szinte egy csapásra megszûnt. A tanítók és a
református lelkész között 1942-re olyan mértékû ellentét, viszály alakult ki – ennek okát
sajnos semmilyen írás nem rögzíti, csak a végeredményét -, hogy a régi testületbõl Gáspár
Sándor kivételével mindenki elpályázott innen. Az újaknak pedig nem sok idejük maradt
a bizonyításra, mert a háború közbeszólt: a férfi tanítókat behívták, az iskolába pedig
többször is katonákat szállásoltak be. A tanítói munka mélypontját jelzi az 1943-ban
készült felügyelõi feljegyzés: „Itt, ahol az egyes osztályok évközben többször is gazdát
cseréltek a 7-8. osztályról azt írja a tanítónõjük: Elképzelhetetlen fegyelmezetlenek,
rosszak és figyelmetlenek, sõt komiszak voltak, párosulva tudatlansággal és lustasággal. Az
5-6. osztályosok még rosszabbak, és 10-12 gyermeket kivéve semmit sem tudnak.“ Az
öttanerõs iskola munkáját úgyszólván egész évben két nõtanító végzi. Az egyik ezt mondja
a látogatónak: „Lassan az idegeim már felmondják a szolgálatot.“

1944 õszén már nem indult meg a tanítás, csak 1945 tavaszán mentek a gyerekek iskolába.
A háborús anyagi károk szerencsére nem voltak túl nagyok, a bútorok többnyire
megmaradtak; a tanszerek, iratok viszont megsemmisültek. Az 1945-46. tanévben öt tanító
tanít hét osztályt. A 8. osztályosokra olyan nagy szükség van az otthoni gazdasági
munkákban, hogy ezt az osztályt meg sem szervezik. Valószínû, hogy a 6. és 7. osztályosok
nagy része sem iratkozott be az iskolába, ugyanis a létszámuk jóval kevesebb, mint az
alsóbb évfolyamoké. Az 1946-47. tanévtõl az iskola neve megváltozott: református
népiskola helyett református általános iskola lett. A tanítás az 1941-ben kiadott tanterv
alapján folyt, a tantárgyak neve is megmaradt, sõt ismét tanítottak külön egyházi éneket. A
következõ, s a református iskola utolsó tanévében már hat tanítója van az iskolának; a 3-4.
és a 7-8. osztályokat tanítják összevontan.
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A háború után az egyházközség is elszegényedett, anyagilag nem tudta segíteni az iskolát,
a tanítókat már nem õk választották meg, hanem államilag kirendelt nevelõk tanítottak,
egyébként is folyamatosan csökkent az egyház beleszólása az iskolai ügyekbe. Az iskola
államosítása minden zavaró körülmény nélkül folyt le.

III. A néptanítók javadalmazása

1. Tanítói díjlevelek14

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában a XIX. századból származó
4 gombai díjlevél másolata található meg. A díjlevélben foglaltakat a kor elõírásának
megfelelõen az egyházközség presbitériuma állapította meg és az illetékes egyházkerület
hagyta jóvá. A falusi tanító jövedelme készpénzbõl és elsõsorban természetbeni juttatásból
állt.

„A gombai református iskola rektorának fizetése 
(1829-ben megállapított díjlevél)

1. A helység fizet készpénzben 30 Rhus forintot. 
2. Rozsot ad készen, 30 kilót.
3. Õszi alá való föld, melyet a helység szánttat, vettet a rektor magvából, takaríttat be,

és be is hordat, 12 véka alá való.
4. Szinte annyi tavaszi alá való, melyet már a rektor magot is adván maga takarítja be;

de a helység behordatja.
5. Egy kis rét, melyet maga kaszáltat.
6. Kész szénát ád a helység két szekérrel.
7. Kemény fát három ölet; gallyas fát öt szekérrel, melyet a eklézsia erdejébõl vágnak.
8. Faggyút ád az árendás a tekintetes földes uraság árendájából 13 forintot.
9. Egy kis kert a háznál.
10. Egy kis darab kukorica alá való föld.
11. Minden tanítványtól egy csirke és egy véka búza.
12. Prédikációs halottól 12 ft, énekszóstól 12 ft. 

Ezeken kívül a Magas és Ttes Földes Uraságok gratiájokból ami pénzt vagy búzát kap, az hol több,
hol pedig kevesebb.“
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„A gombai kántor-tanító (rector) díjlevele 
(1878-ban megállapított és az egyházmegyénél 1894-ben bejegyzett díjlevél)

1. Készpénz 31 ft 50 kr.
2. Az egyháztól 60 véka, vagyis 18 hecto 48 liter rozsbúza.
3. Minden tanulótól évenként 1 véka, vagyis 30,8 liter rozsbúza, 1 csirke, 10 tojás és 2

váltógaras vagyis 5 ft fûtõpénz.
4. Szilas alatt a 2179-2180-2184 hrsz. alatt 15 hold és 1064 n-öl (kataszter holdakban)

szántóföld. Valamint a mogyoróskai szõlõföldekben az 1712 hrsz. alatt 1 hold és 108
n-öl.

5. Ezen fentebb említett Szilajaljai földbõl a most három tagban kiszakasztott õszi,
tavaszi és ugar föld mûvelése, a termés behordása, az õszi vetés betakarítása, vagy a
betakarításért járó fizetés.

6. Minden tanítással temetett halottól 53 krajcár, az énekszóval temetett halottól pedig
32 krajcár.

7. 3 öl kemény tüzifa.
8. 3 kocsi széna helyett a falu rétjén 800 n-öl rétnek használata.
9. 3 kocsi fûtõ szalma.
10. 13 font vagyis 7 kiló 281 gramm faggyú.
11. A rendes 4 kertecske (lásd végül a jegyzetet).
12. Minden szekeres gazdától 1 kocsi trágya kivitele.
13. A 495 hrsz. alatt 714 n-öl szérûs kert használata 1/3-ad részben.

Jegyzés: A 11. sorszám alatt jelzett 4 kertecske helyrajza a következõ: a) a 76. hrsz. a. 304 n-öl
házi kert, b) az 1907 hrsz. alatt a. füves kert a mogyoróskában 375 n-öl, melyek mai nap is tényleg
a kántortanító használatában vannak, c) az 1145 hrsz. a. 325 n-öl szarkaházi kert, d) az 1888
hrsz. a. a kenderföld 150 n-öl. E két utóbbi kert eladatván 285 frtért a kántortanító ezen tõkének
kamatját élvezi.“

Ez utóbbi elõnyösen megfogalmazott díjlevél bizonyítja a tanítók nagyobb anyagi
megbecsülését, amelyet az 1868-ban megalkotott népoktatási törvény eredményezett. A
felekezeti iskolák tanítóinak fizetését a törvény értelmében az illetékes egyház szabja meg.
1876-ban a Kecskeméti Református Egyházmegye rendes éves gyûlése utasította az
egyházközségeket, hogy az elõírásoknak megfelelõen tegyék át az új mértékre a tanítói
díjleveleket.
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„A másodtanító fizetése,
mely 1872-ki július 7-kén Gombán jelenlétemben tartott közgyûlés alkalmával állapíttatott meg: 

1. Készpénz 100 az az osztrák forint.
2. Minden tanítványtól egy véka rozs, egy csirke és tíz tojás.
3. A karácsony és húsvéti legátio jövedelme, valamint az újévi perselypénz.
4. Szállás, fûtés az egyház által bérelt házban.
5. Koszt és mosásról önmaga gondoskodik.

Gombán, július 7 1872
bejegyeztem
Fördõs Lajos
fõesperes“

„A gombai református egyház 2-ik segédtanítójának díjlevele
(1880-ban megállapított és az egyházmegyénél 1894-ben bejegyzett díjlevél)

1. Minden tanítványától egy véka rozs, egy csirke és 10 tojás tandíj, melyet a szülõk
fizessenek.

2. Készpénz 100 az az száz osztrák forint az egyháztól.
3. A húsvéti legátio jövedelme = 10 ft.
4. Lakás és fûtés az egyháztól.
5. Teendõk: a reábízott elemi osztályok vezetése, – az ismétlõ iskolásoknak a téli

hónapok alatti tanítása, – végre húsvétkor a legátusi teendõk végzése.

Gomba, 1880. június 20-án“

A díjleveleket a gombai presbitérium 1911-ben felülvizsgálta, az egyházkerület pedig
bejegyezte a díjkönyvbe. Sajnos ezekrõl az iratokról sem az egyházközségnél, sem a
levéltárban nem maradt fenn másolat. Lényegesen nem térhettek el az elõzõekben leírt
díjlevelektõl, hiszen az 1925-ben végzett püspöki egyházlátogatás jegyzõkönyvében a
következõ bejegyzés szerepel: „Az érvényes díjlevelek 1878-ban keltek.“

Az 1930-as évek elején a gazdasági válság az iskolákat és a tanítókat is súlyosan érinti. A
tanügyi bizottság 1933. évi jelentése így ír errõl: „A tanítóság elviselhetetlen nyomora
jellemzõ az egész egyházmegyében.“ A válságos helyzet nem kerülte el a gombaiakat sem.
Így vall errõl az 1930. február hó 11-én kelt tantestületi  ülés jegyzõkönyve: „Szécsény
Ferenc tanító a februári fizetésre vonatkozólag megkérdezte a nagytiszteletû urat, hogy az
egyháztól esedékes részt mikor kapják meg. Ecseteli a tanító nehéz helyzetét a mai
gazdasági viszonyok között. A tanító amúgyis csekély fizetésébõl nagyon nehezen bírja
megélhetését biztosítani, s ha ezt a csekély járandóságot sem kapja meg idejében, ne
csodálkozzunk rajta, hogy válságot szenved, s az emberek szemében az amúgy is szerény
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tanítói tekintélye csökken. A tantestület Szécsény Ferenc tanítóval együtt kéri a nt. Elnök
urat, hogy tegye lehetõvé a fizetések kiutalását, mire a nt. Elnök úr megígéri, hogy
sürgõsen intézkedni fog.“ Az iskolaszék elnöke, Benedek Antal ref. Lelkész többször
ígéretet tesz az elmaradt javadalom kifizetésére, de az egyház ilyen jellegû adóssága még
1933-ban is jegyzõkönyvi téma: „… az elmaradt egyházi fizetésre kért államsegélyt nem
utalták ki, azzal az indoklással, hogy a hátralék az évi fizetés 20 %-át nem éri el. A
tantestület megállapítja, hogy a hátralék igenis eléri az évi fizetés 20 %-át, sõt jóval
túlhaladja. … A tantestület kéri a lelkész-elnök urat, hogy tegyen lépéseket a fizetés
folyósítása érdekében, mert olyan nehéz helyzetben vannak, hogy már-már elmerültek az
adósság hullámaiban.“

A tanítók a királyi tanfelügyelet leirata alapján többször is kimutatást készítenek
járandóságuk elmaradásáról, hogy minél elõbb megkaphassák az államsegélyt. 1935
tavaszán a lelkész-elnök hosszas utánjárás nyomán eléri, hogy a tanítók minden hónap
elsején az állampénztárból megkaphassák a fizetésüket. Az egyház pénztára viszont kiürült,
s nem tudja folyósítani azt a 14 havi fizetést, amellyel a    rektor kivételével tartozik a
tanítóknak. Az 1935. szeptember 12-én megtartott gyûlés jegyzõkönyvében ez olvasható e
tárggyal kapcsolatban: „Czékus Lajos tanító kéri az elnök urat, hogy a tantestület által írott
kérelmet, mely 14 havi fizetéshátrálék kimutatását célozza, az egyháztanács elé terjeszteni
szíveskedjék. Két esztendeje vár a tantestület erre az olyan nehezen nélkülözött
járandóságra, s éppen e miatt nagy anyagi gondokkal küzd, mert annak idején felvett
kölcsönök után járó kamatokat is nehezen tudja fizetni, pedig a hátralékos fizetésbõl a
tõketartozást is kiegyenlíthetné. Így nagy anyagi gondtól szabadulna meg a tantestület.
Lelkész-elnök átveszi az egyháztanácshoz intézett kérelmet, bár nem hiszi, hogy a
közeljövõben tudjon fizetni az egyház.“ A tanítók sérelme feltehetõen 1936-ban
rendezõdött, mivel ezután már nem szerepel ilyen jellegû téma a jegyzõkönyvekben és a
presbiteri iratokban sem.

A tanítók hivatástudatát dicséri és bizonyítja az a tény, hogy ezekben az igen nehéz és
válságos években is példamutató munkát végeztek az iskolában. Egy kivétellel. Kontsek
Béla igazgató-tanító fõkönyvelõje lett a jól mûködõ hitelszövetkezetnek, és társaival együtt
13 000 pengõt sikkasztott. Ugyanakkor az egyház gondnokával együtt elsikkasztotta azt a
15 000 pengõt is, amelyet az egyház kölcsönként vett fel a tanítók fizetésére. Tettét elõször
gyújtogatással próbálta eltitkolni, emiatt az iskola irodájában nagyon fontos iskolai és
egyházi iratok semmisültek meg. Ekkor még nem leplezõdött le, csak 1925-ben, amikor a
hitelszövetkezetnél vizsgálat folyt. Nem talált önmaga számára más megoldást, mint az
öngyilkosságot. Az ügyet az esperes a pestvidéki királyi ügyészségnek adta át, amely 1938-
ban zárta le a vizsgálatot.

24



2. A tanítói lakások
Az iskola épületei címû részben már szó esett a tanítói lakások építésérõl, vásárlásáról, de
az akkori állapotoknak megfelelõ pontos leírás az egyházi iratok között nem szerepel. Az
államosítás után készült jegyzõkönyvbõl képet kaphatunk a tanítói lakásokról.

Részletek következnek abból a jegyzõkönyvbõl, amelyet 1950. február 9-én vettek fel az
Észak-Pest vármegye Tankerületi Fõigazgatóságának bizottsági tagjai. A jegyzõkönyv az
iskola irattárában megtalálható. Az államosítás után a különleges bizottság csak 1950-ben
jutott el Gombára. 1948-ban a községi elöljáróság a volt református iskola vagyontárgyait
zár alá vette, majd jegyzék kíséretében az állami az állami általános iskola igazgatójának
átadta. A hivatalos államosítás, átadás ebben a jegyzõkönyvben történik meg.

„A volt református iskolánál szervezett állásokhoz a következõ természetbeni lakások tartoznak:

Az I. számú álláshoz tartozó természetbeni lakás 345 négyszögöl területû telken áll. Az épület kb.
100 évnél régebbi, kõ és tégla építmény, cseréppel fedve. Használható állapotban van. Három
szoba, egy konyha, két kamra helyiségekbõl és nyitott folyosóból áll. Mellékhelyiségek: nyári konyha
és ólak. A beépített terület 30,5 négyszögöl. A többi rész udvar és az 569 hrsz. alatt 309 n-öl kert
tartozik a lakáshoz.

A II. számú álláshoz tartozó természetbeni lakás 192 n-ölös telken áll. A lakás áll szoba, elõszoba,
konyha és kamra helyiségekbõl, s melléje építve ól és szénraktár. Az épület 1863-ban épült vert
falból. Tetõzete cserép. Jó karban van. A beépített terület 28 n-öl.

A III. számú álláshoz tartozó lakás egy fedél alatt áll a IV. számú álláshoz tartozó lakással. Az
épület kb. 100 éves, vert falú, tetõzete cserép. Használható állapotban. A III. számú álláshoz
tartozó lakás 2 szoba, egy konyha, egy kamra helyiségekbõl áll. A IV. számú álláshoz tartozó lakás
2 szoba, 2 konyha, 2 kamra és 2 éléskamra helyiségekbõl áll. A telek 165 n-öl, a beépített terület
153 n-öl. A két lakáshoz tartozó kert 76 n-öl.“

Az I. számú álláshoz tartozó lakás az 1747-ben épült kántortanítói lakás késõbbi átalakított
állapotát mutatja. A II. számú álláshoz tartozó lakást 1904-ben vásárolta meg az egyház. Ma
már egyik lakás sincs meg, mivel ezeket 1978-ban lebontották, s helyükre új 6 tantermes
iskolát építettek, amelyet összekötöttek a régi 4 tantermes épülettel

A III. és IV. álláshoz tartozó lakásokat 1911-ben vásárolta az egyházközség 5 800 korona
vételárban Ordasi István gombai községi jegyzõtõl abból a célból, hogy azt „két tanítónõ
részére természetbeni lakásul berendezze.“ A tanítónõknek ez idõ szerint az egyházi
törvény értelmében lakbér és kertilletmény címén évenként és fejenként 250, összesen 500
koronát fizetett az egyház. Ez az összeg – tekintve a gyülekezet akkori teherviselési
képességét – évenként rendszeresen visszatérõ kiadásra soknak bizonyult. Hosszú távra
helyes megoldást a házvásárlás jelentett. Erre a célra 6 000 korona törlesztéses kölcsönt
vettek fel, amelyet 15 év alatt – 1912. január 1-tõl kezdõdõen – kellett visszafizetni 295
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korona 73 fillér féléves törlesztési részletekben. Az épület két lakással ma is megvan
(Kossuth tér 15-17. sz. alatt), az utóbbi években magántulajdonba ment át.

A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA15

Gombán hosszú ideig – egészen 1922-ig – nem volt önálló római katolikus egyházközség,
önálló lelkészsége is csak 1947-ben alakult meg. Addig Úrihoz, késõbb Monorhoz
tartozott, azok filiája volt. Emiatt kevés adat található az egyházi iskola mûködésével
kapcsolatban. 1871-ben Schmidt János úri plébános megvásárolt egy telket Tómelléken
(ma Kölcsey utca), rajta egy elég rossz állapotban lévõ házzal, ezt alakították át iskolának.
Az 1920-as évek végén az egyházközség istentiszteleti célra alkalmas épületet szeretett
volna emelni ezen a helyen. Segítségükre sietett Scitovszky Béla helybéli birtokos, aki
felajánlott saját telkébõl – ingyen – helyet a leendõ templom és a gazdasági épületeit az új
katolikus iskola részére. Scitovszky Béla ebben az idõben a Bethlen-kormány
belügyminisztere volt (1926-31), õ birtokolta a Fáy-kúriát (mai községháza). Felesége
szervezte meg a fõurak körében a templomépítés céljára a gyûjtést. Az egyszerû hívek
adományaikkal és kétkezi munkával járultak hozzá, az egyházközség pedig eladta a
telekkel együtt a régi iskolát.

A gazdasági épületek ablakait, bejáratát megfordították, így alakult ki az ún. kisiskola mai
arculata. Két tanítói lakás, két tanterem és egy iroda volt benne. 

1948-ban ezt az iskolát is államosították.

ISKOLA TETÉN

1925-ben a község építtette a tetei birtokos családok kérésének eleget téve. A mindenkori
fõjegyzõ volt a gondnokság elnöke és az iskola gazdája. A tanulók 90 %-a Felsõfarkasdról
járt át sokszor hóban, sárban gyalogolva mintegy három kilométeren keresztül, mert igazi
út nem volt a két település között.

Az iskola ún. Klebelsberg típusú épület volt, amelyhez tanítói lakás is tartozott.
(Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter volt a Bethlen-kormányban, az õ
kezdeményezésére épültek ilyen iskolák az alföldi tanyavilágban.) A felsõfarkasdi iskola
megnyitásával a tetei megszûnt. Egy darabig a Felsõfarkasdi Állami Gazdaság használta a
tantermet terményraktárnak, a lakást pedig a gazdaság egyik családos dolgozója kapta meg.
Az épületet 1970-es évek elején lebontották, a bontási anyagot a tûzoltószertár és a felette
kialakított – akkor még pedagógus szolgálati lakás – építésénél használták fel.
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A FELSÕFARKASDI ISKOLA

A farkasdi szülõket – érthetõen – bántotta, hogy gyermekeik napi hat kilométert
gyalogolnak az iskolába. Egymás után mentek küldöttségbe a felsõbb szervekhez, hogy
létesítsenek Felsõfarkasdon is iskolát. A sok utánajárásnak végül meg is lett az eredménye.
1956-ban hozzáfogtak az iskola és a pedagógus lakás építéséhez, de a forradalom alatt
leálltak a munkával, így az csak 1958-ban kezdte meg mûködését, kezdetben két
tanulócsoporttal és két nevelõvel. 1964-tõl egytanítós lett az iskola; az alsósok helyben
tanultak, a felsõsök bejártak Gombára. A bejárás – mivel mûút még nem volt, sõt sokáig
villany sem – elég körülményes volt, az állami gazdaság fuvarozta a gyerekeket. 1974 õszén
– ekkor készült el az út – végleg bezárt az iskola. A menetrendszerû buszjárat létrejötte óta
valamennyi gyerek a falusi iskolába utazik be tanulni, ahol önálló tanulócsoportokba
járhatnak, magasabb színvonalú képzésben részesülhetnek. Az épületben jelenleg bolt és
kocsma mûködik.

KITEKINTÉS

Az államosítás eredményeként hat tantermes iskola jött létre a református (négy tantermes)
és a katolikus (két tantermes) iskolák összevonásával. Délelõtti és délutáni váltakozással
folyt itt a tanítás 1979-ig. Ekkor készült el az új hat tantermes épület, amelyet
összekötöttek a régi református iskola épületével. Így most jelenleg 12 tanterme, 2
mûhelye, 1 tornaszobája, 1 könyvtára, nevelõi szobája, irodája, több szertára van az
iskolának. Több évtizedes eredményes munkája jutalmául az intézmény 1987-ben
felvehette Fáy András nevét. Az iskola valamennyi polgára Fáy szellemében dolgozik,
jelmondatául is az író önéletírásának egyik gondolatát választotta:

„Használni! vala éltem minden törekvése, jelszava“
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MELLÉKLET: TANÍTÓK ÉS TANÁROK GOMBÁN

A gombai református elemi népiskola tanítói:

1. Mester Sámuel 1700 – 1721
2. Negyedi György 1721 – 1730
3. Budai Miklós 1730 – 1731
4. Bátori Mihály 1732 – 1733
5. Horváth Sámuel 1734 – 1741
6. Vecsei Sámuel 1742 – 1746
7. Pereszlényi János 1747 – 1754
8. Fábián László 1755 – 1762
9. Boros György 1762 – 1786
10. Nagy János 1786 – 1792
11. Csorba János 1792 – 1806
12. Rácz István 1806 – 1852
13. Thorma Sándor 1852 – 1894
14. Bocsor István 1870 – 1873
15. Dudás István 1873 – 1876
16. Lukács Sándor 1876 – 1877
17. Borzsák Béni 1877 – 1878
18. Zelovics János 1878 – 1882
19. Pesti János 1880 – 1885
20. Csobod Imre 1882 – 1884
21. Csobod Mária 1884 – 1885
22. Telegdi Károly 1885 – 1887
23. Somogyi Kálmán 1885 – 1891
24. Somogyi Júlia 1887 – 1898
25. Gaál Dénes 1894 – 1925
26. Papp Vilma 1898 – 1899
27. Szirbik Albert 1899 – 1900
28. Szabó Piroska 1899 – 1900
29. Ordasi Irén 1900 – 1901
30. Molnár Lujza 1901 – 1902
31. Beretvás Károly 1901 – 1905
32. Miskolczy Ilona 1902 – 1916
33. Bene Imre 1905 – 1913
34. Jakab Elemér 1905 – 1906
35. Varga Ferenc 1906 – 1907
36. Hankovszky Károly 1907 – 1909
37. Kolofont András 1909 – 1910
38. Csathó Klára 1910 – 1911
39. Papp Kornélia 1911 – 1917
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40. Bagoly Albert 1913 – 1916
41. Jónás Teréz 1917 – 1942
42. Varga Lujza 1917 – 1918
43. Rácz Gyula 1917 – 1919
44. Balaskó Ilona 1918 – 1919
45. Varga Zsuzsánna 1918 – 1919
46. Krecsák Albert 1919 – 1921
47. Papp Gizella 1919 – 1921
48. Kerekes Gyula 1921 – 1922
49. Vantulek Dezsõ 1921 – 1922
50. Szabados Ilona 1922 – 1928
51. Gaál Róza 1922 – 1942
52. Kerékgyártó Ferenc 1922 – 1923
53. Csík Mihály 1923 – 1927
54. Szécsény Ferenc 1927 – 1942
55. Balogh Irén 1927 – 1928
56. Kontsek Béla 1927 – 1935
57. Czékus Lajos 1928 – 1942
58. Gáspár Sándor 1936 – 1949
59. Csapó Mária 1936 – 1937
60. Kéry Márta 1940 – 1941
61. Gyenis Zoltán 1943 – 1950
62. Gyenis Zoltánné 1943 – 1950
63. Nagy Ferenc 1944 – 1946
64. Nagy Ferencné 1944 – 1948
65. Huszár Albert 1946 – 1953
66. Máriássy Mihályné 1946 – 1948
67. Illés Istvánné 1946 – 1962
68. Gaál Lászlóné 1947 – 1948
69. Gáspár Sándorné 1948 – 1949

A katolikus iskola tanítói

Sajnos nem maradtak fent az iskola iratai, csak az anyakönyvek találhatók meg 1945-tõl
kezdõdõen. Ezek alapján lehetett összeállítani az itt tanítók névsorát:

1. Lakos Lajos (a háborúig)
2. Kálmán József 1945 – 1946
3. Polyák Mária 1946 – 1948
4. Buresch Vencel 1947 – 1948
5. Nyerki Imre, a késõbbi megbízott igazgató is itt tanított.
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A tetei iskola tanítói

Az iskola háború elõtti iratai megsemmisültek, itt is csak az anyakönyvek egy része maradt
meg. Ezek alapján a következõ pedagógusok tanítottak itt:

1. Becker Róza (1945-ig valamint 1945 és 1954 között)
2. Bányász Mária 1945 – 1949
3. Nagy Amália 1950 – 1951
4. Kis Gábor 1950 – 1952
5. Libertyni Lászlóné 1952 – 1955
6. Deák Károlyné 1954 – 1958
7. Baranyai Emerencia 1955 – 1957

A felsõfarkasdi iskola tanítói

1. Pokornyi Róbert 1958 – 1960
2. Pkornyi Róbertné 1958 – 1960
3. Szeltner Árpád 1960 – 1964
4. Szeltner Árpádné 1960 – 1964
5. Kerekes András 1964 – 1971
6. Jurányi Benedek 1971 – 1972
7. Faragó Gizella 1972 – 1973
8. Jászai Éva 1973 – 1974

A Gombai Általános Iskola (1948-1987) majd
Fáy András Általános Iskola (1987. augusztus 29-tõl) pedagógusai

Gecsényi Lajosné 1948 – 1950 tanító
Jankovics Erzsébet 1948 – 1950 tanító
Schneider Mária 1948 – 1950 tanító
Tugyi Rezsõné 1949 – 1952 1955 – 1969 tanító
Klein Imréné 1951 – 1951 tanító
Nyerki Imre 1951 – 1951 tanító
Szilárd Józsefné 1951 – 1951 tanító
Ceglédi Éva (Bernula Béláné) 1951 – 1953 orosz
Tóth László 1951 – 1957 mat.-kémia
Tóth Lászlóné 1951 – 1957 tanító
Arató Ferenc 1951 – 1975 tanító
Arató Ferencné 1951 – 1993 tanító
Kovács Károly 1952 – 1954 tanító
Varga Ilona 1952 – 1954 kép. nélkül
Kovács Zolna 1952 – 1959 biológia-kémia
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Székely Izabella 1953 – 1955 tanító
Baum György 1954 – 1954 tanárjelölt
Róth Endre 1954 – 1956 orosz
Gedei János 1954 – 1957 tört.-földrajz
Kocsis Mária 1954 – 1958 tanító
Fényes Tiborné 1954 – 1970 mg. tanár
Seprüs jános 1955 – 1956 magyar
Vajda Ferenc 1955 – 1956 ***
Maricsek József 1955 – 1957 orosz
Kovács Magdolna 
(Krizsán Györgyné) 1955 – 1965 tanító, magyar-tört.
Faragó Attila 1955 – 1968 mat.-fizika
Dobos Györgyné 1957 – 1959 kép. nélkül
Wachtler Viktorné 1957 – 1959 tanító
Kocsor Rozália 1958 – 1958 magyar
Horváth Dezsõ 1958 – 1959 magyar-tört.-testnev.
Szabó Erzsébet 1958 – 1959 tanító
Karlovitz Mária 
(Horváth Dezsõné) 1958 – 1960 orosz
Fogarasi Zsuzsanna 1959 – 1961 tanító
F. Szûcs Ilona 1959 – 1962 tanító
Szántó István 1959 – 1962 tört.-földrajz
Varsányi Endréné 1959 – 1962 tanító
Pokornyi Ida 
(Sárosi Róbertné) 1959 – 1966 tanító
Szabó Magdolna
(Szántó Istvánné) 1960 – 1962 mat.-fiz
Bódi Imréné 1960 – 1963 kép. nélkül
Szõcs Attiláné 1960 – 1963 orosz
Kéri Istvánné 1961 – 1962 tanító
Csicsmányi Jeno 1961 – 1965 tanító
Gazdag Gézáné 1962 – 1990 tanító
Binder Dezsõ 1962 – 1964 magyar
dr. Semsey Ivánné 1962 – 1964 kép. nélkül
Kereskényi Ferencné 1963 – 1969 magyar-orosz
Jeszenszky Györgyné 1963 – 1971 tanító
Harsányi György 1964 – 1965 biol.-földrajz
Burján Margit 1964 – 1966 tanító
Gazda Lászlóné 1964 - 1968 földrajz-rajz
Dunay Róza 1965 - 1965 tanító
Fóthy Szilvia 1965 - 1966 kép. nélkül
Szénásy Judit 1965 - 1966 tanító
Törõ Istvánné 1965 - 1966 biol.-földrajz
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Kereskényi Ferenc 1965 - 1968 magyar-orosz
Egervári Éva 1966 - 1967 tanító
Kovács Vincéné 1966 - 1969 tanító
Seres Borbála Anna
(Koncsek Lajosné) 1966 - 1969 tanító
Békési Pál 1967 - 1968 ***
Somogyi Lajosné 1967 - 1968 1972 - 1974 mat.-fiz.-kémia
Havas Aladár 1968 - 1968 tanító
Évva Sára 1968 - 1969 biol.-földr.-rajz
Major Pál 1968 - 1969 ***
Nagy Lajosné 1968 - 1969 tanító
Bajkai Imréné (Tasi Mária) 1968 - 1969 kép. nélkül
Vereszki János 1968 - 1969 kép. nélkül
Páczi Istvánné 1968 - 1975 biol.-földrajz
Brósz Tünde 1969 - 1969 magyar-pszichológia
Kovács Pál 1969 - 1970 biol.-kémia
Szikszai István 1969 - 1970 mat.-kémia
Botlik Erzsébet 1969 - 1972 tanító
Fehér László 1969 - 1972 tört.-földrajz
Kovács Pálné 1969 - 1972 magyar-orosz
Smida Jánosné 1969 - 1973 kép. nélkül
Faragó Gizella 1970 - 1972 kép. nélkül
Hajducsi Károly 1970 - 1972 kép. nélkül
Haness László 1970 - 1974 testnevelés
Hoffmann Margit 1973 - 1976 tanító
Trócsányi Annamária 1973 - 1978 tanító
Rétvári Gyula 1974 -1989 1990 - 1996 mat.-kémia
Somogyi Rózsa 1975 - 1978 ének
Dancs Ferenc 1975 - 1976 kép. nélkül
Szilvágyi Dénes 1976 - 1976 gyógyped. tanár
Bene Lászlóné 1976 - 1977 gyógyped. tanár
Knul Ilona 1976 - 1977 kép. nélkül
Gyarmati Géza 1976 - 1997 kép. nélkül
Szabó Gizella 1977 - 1981 gyógyped. tanár
Szûcs Ildikó 1977 - 1984 gyógyped. tanár
Kovácsné Varga Mária 1978 - 1979 kép. nélkül
Szövetes Tiborné 1978 - 1979 tanító
Reznák Klára 1980 - 1981 mat.-kémia
Siményi Vilmos 1980 - 1981 kép. nélkül
Gyarmati Gézáné 1981 - 1982 kép. nélkül
Nagyné Kele Márta 1981 - 1982 gyógyped.- logopédia
Radnits Ágnes 1981 - 1987 tanító
Horváthné Soproni Beáta 1982 - 1983 ***
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Pápay György 1982 - 1983 rajz
Tamás Ildikó 1983 - 1985 tanító
Kiss Miklós 1983 - 1986 rajz, tört
Hortobágyi Ferencné 1985 - 1986 napközis nev.
Nagy Tünde 1985 - 1987 kép. nélkül
Palkovics Zita 1985 - 1987 kép. nélkül
Tamás Éva 1985 - 1987 kép. nélkül
Borus Józsefné 1986 - 1989 ***
Sleszkó Csilla 1986 - 1989 ***
Jakab Lászlóné 1986 - 1992 kép. nélkül
Mátyás Ferenc 1986 - 1996 kép. nélkül
Gergyeni Tiborné 1986 - 1998 tanító
Menyhártné Klement Márta 1987 - 1990 magyar-angol
Nyáregyházi Pálma 1987 - 1989 kép. nélkül
Szepesi Attila 1987 - 1989 kép. nélkül
Zöld Zsoltné 1988 - 1993 angol
Zöld Zsolt 1989 - 1993 tört.
Pocsai Róza 1989 - 1991 kép. nélkül
Hégelyné Béres Ágnes 1989 - 1998 mat.-rajz
Hulitka Kálmánné 1990 - 1991 kép. nélkül
Pungor András 1990 - 1991 ***
Kökény Béláné 1991 - 1992 kép. nélkül
Kiss Tiborné 1993 - 1994 ped. asszisztens
dr. Szemok Balázs 1993 - 1996 eszperantó
Mocsári Emma 1993 - 1998 zongora tanár
Kocsisné Takács Lívia 1994 - 1995 magyar-orosz
Liebl Judit 1994 - 1995 tanító
Manev Melinda 1994 - 1995 kép. nélkül
Fábián Béláné 1999 - 2000 tanító, orosz
Demeter Izabella 1999 - 2001 mat.-fizika
Arnócz Ildikó 2004 - 2004 tanító

Megjegyzések:
1. A hiányzó adatokat *** jelöli.
2. A fenti és a következõ táblázatban a jobb oldali oszlopban a pedagógus végzettsége

szerinti szak szerepel (ennek hiányában kép. nélkül bejegyzés), ami nem feltétlenül
egyezik meg az illetõ pedagógus munkakörével (az általa tanított tantárgyakkal).
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A Fáy András Általános Iskola nevelõtestülete 2004-ben

Arató Éva 1966 - magyar-tört.
Fehér Imre 1967 - orosz-tört.
Lomen Erzsébet 1969 - biol.-földrajz
Révész György 1972 - mat.-fiz.-számtech.
Révész Györgyné 1972 - magyar-orosz-német
Tasi Kálmánné 1973 - tanító
Kis Jánosné 1976 - tanító
Tasi Kálmán 1976 - mat.-technika
Ordasi Katalin 1978 - tanító
Karvázyné Molnár Judit 1980 - 2004 tanító
Kis Józsefné 1982 - tanító
Telekiné Csuta Erika 1987 - tanító
Pappné Szabó Krisztina 1990 - tanító
Bendõné Mag Anikó 1991 - biológia-kémia
Ducsainé Kazup Zsuzsa 1991 - tanító-magyar
Csikesz Katalin 1997 - magyar-rajz
Apró Rita 1998 - tanító
Fényesné Kovács Aranka 1998 - tanító
Fehér Imréné 2000 - földr.-testnev.
Sz. Palaticzky Nelli 1980 - 1981 2000 - tanító
Erdélyiné Buzás Éva 2001 - mat.-testnev.
Kovács Bálint 2001 - 2002 2003 - kép. nélkül
Lomen Szilvia 2002 - tanító
Lehotáné Palaticzky Krisztina 2003 - gyógyped.-logopédia
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Ügyviteli és technikai dolgozók

Palaticzky Vilmosné 1973 - 1982 gondnok
Fodor Béláné 1978 - 1982 könyvelõ
Liska Jánosné 1987 - 1995 iskolatitkár
Tasi Mária 1995 - 2004 iskolatitkár
Lehotáné Fitus Andrea 2004 - iskolatitkár

Dományi Károlyné *** - 1951 takarító
Bori Ilona 1952 - 1956 takarító
Brecsok Sándorné 1956 - 1982 takarító
Cseresznye Józsefné 1972 - 1973 takarító
Török Imréné 1975 - 1977 takarító
Gados Istvánné 1977 - 1992 takarító
Bogár István 1979 - *** fûtõ
Teleki Györgyné 1982 - takarító
Dunai István 1991 - 2004 fûtõ-karbantartó
Jónás Józsefné 1992 - takarító
Sinkovicz Lászlóné 1995 - 1999 takarító
Szabó Kálmán 2004 - 2004 fûtõ-karbantartó
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TÉNYEK ÉS ADATOK

A FALU NÉPESSÉGE ÉS A TANULÓLÉTSZÁM
ALAKULÁSA KÉT SZÁZADFORDULÓN

36

Tankötelesek A falu 
lélek-száma

6-12 éves 13-15 éves
fiú lány összesen fiú lány összesen

1894/1895 106 114 220 20 42 62 1931
1899/1900 126 123 249 28 22 50 2041
1904/1905 142 134 276 56 55 111 2253
1909/1910 145 145 290 53 55 108 2470
1914/1915 189 168 357 64 70 134 2013

1983/1984 117 112 229 22 33 55 2606
1988/1989 131 111 242 38 47 85 2433
1993/1994 90 89 179 36 40 76 2392
1998/1999 107 79 186 27 32 59 2487
2003/2004 144 101 245 42 23 65 2818



Megjegyzés: 1948 elõtt külön tartották nyilván az elemi (6-12 éves) és ismétlõ iskolai (13-
15 éves) tanköteleseket. A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a 8 osztályos általános
iskola esetében is ennek megfelelõen bontottuk az adatokat.

ADALÉKOK AZ ÁLLAMOSÍTÁS UTÁNI ÉVEK
TÖRTÉNETÉHEZ

Az elsõ három év

1948/49 1949/50 1950/51

Lét- Tanító Lét- Tanító Lét- Tanító 

szám (osztályfõnök) szám (osztályfõnök) szám (osztályfõnök)

1. 83 Schneider Mária 67 Schneider Mária 57 Arató Ferencné

2. 67 Jankovics Erzsébet 63 Jankovics Erzsébet 114 dr. Haynau Gyuláné 

Kis Szabó Mária

3. 41 Gyenis Zoltánné 52 Gyenis Zoltánné 52 Gyenis Zoltánné

4. 32 Gyenis Zoltán 36 Gyenis Zoltán 36 Gyenis Zoltán

5. 41 Gáspár Sándorné 36 Illés Istvánné 36 Illés Istvánné

6. 22 Huszár Albert 34 dr. Haynau Gyuláné 34 dr. Haynau Gyuláné

7. 20 Gecsényi Lajosné 21 Huszár Albert 21 Huszár Albert

8. 14 Illés Istvánné 19 Gecsényi Lajosné 19 Gecsényi Lajosné

Megjegyzések:

1. Az ezekben az években különösen az alsó tagozatban tapasztalható – a táblázatból is
látható – kirívóan magas osztálylétszámok nemcsak pedagógiai szempontból jelentettek
nehézséget, hiszen a tantermek mérete és bútorzata sem volt alkalmas ekkora létszám
befogadására. Egykorú szemtanúk szerint szükség esetén a tanteremben felállított
pingpongasztal mellett ill. a fel mentén elhelyezett padokon is ültek gyerekek – ki hova
fért ill. hol talált magának helyet.

2. Jól látható, hogy ekkoriban – feltehetõen gyakorlati megfontolások alapján – nem
alkalmazták a „felmenõ“ rendszert: tanév végeztével a tanító átadta a csoportját a
következõ pedagógusnak, maga pedig ugyanazt az évfolyamot tanította a következõ
tanévben.

3. A délelõtt-délutáni tanítás lehetõvé – a munkaerõhiány pedig szükségessé – tette, hogy
a pedagógusok egy része két mûszakban tanítson. Ráadásul – amint a táblázatból is
látható – az 1950/51. tanévben dr. Haynau Gyuláné egyidejûleg volt osztályfõnöke az
egyik 2. és a 6. osztálynak. Hasonló eset a következõ tanévekben többször is elõfordult.

4. dr. Haynau Gyuláné késõbb Tugyi Rezsõné 1955 és 1959 között újra Gombán tanított.
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5. Az 1949/50. tanévben Gáspár Sándor helyett Gecsényi Lajosné, majd Nyerki Imre lett az
igazgató. Tõle 1951. április 16-án Arató Ferenc vette át az iskola vezetését.

Körözvények:

1950. március 7.: A gyerekek hozzanak ujjnyi vastag akácfa csemetéket, mert az ötéves
terv kapcsán a község 25 katasztrális hold fásítását tervezi.

1950. április 29.: Felhívom a kartársakat, hogy holnap, vasárnap délután 5 órakor
mindkét iskolában dekorálás lesz. Pontos megjelenést kérek!

1952. január 26.: A tanulószoba mától kezdve a tüzelõ megérkezéséig szünetel.

1952. április 26.: A holnapi tanítók napjával kapcsolatban értesítem a kartársakat, hogy
teherautó fog értünk jönni. Az autó nem jön be a faluba, a malomtól fog
indulni.

1952. október 6.: Holnap délután a MÁVAG kultúrbrigádja kultúrmûsort ad,
operaénekesek is szerepelnek.

Néhány érdekesség a következõ évekbõl:

1951/52. tanév: Ebben az évben a szülõi értekezleteket vasárnap délután tartották.

1952/53. tanév: Az osztályok magatartását hetenként értékelték és vándorzászlóval
jutalmazták.

1955/56. tanév: A notórius mulasztókhoz 3 tagú küldöttség megy családlátogatásra.

1956/57. tanév: 1956 nyarán az iskola tetõszerkezetét felújították. Február 1-tõl zeneiskolai
fiók létrehozását határozták el, amely a monori zeneiskola kihelyezett
tagozataként harmonika és hegedû tanszakkal mûködött, de csak ebben az
évben.

1957/58. tanév: A tanítási órák idõtartama október 15-ig 50 perces, november 15-ig 45
perces, utána 40 perces. Tanulólétszám a tanév végén Gombán 307 fõ (10
tanulócsoport), Tetepusztán 59 fõ (34 alsós, 25 felsõs).

1958/59. tanév: Szeptemberben két tanulócsoporttal megkezdõdött a tanítás a felsõfarkasdi
iskolában. Létszám 46 fõ (1-4. o. 25, 5-8. o. 21 fõ). A tetepusztai iskola
tanulólétszáma 12 fõ. A tanév végén a tetepusztai iskola megszûnt. Ebben
az évben falusi ifjúsági szövetkezet alakult, amelyhez a tanács 5 kh földet
biztosított.

1959/60. tanév: Ebben az évben a folyosó lerekesztésével nevelõi szobát alakítottak ki.

1965/66. tanév: A 7-8. osztályos tanulók Felsõfarkasdon dolgoztak, keresetüket
felajánlották az iskola részére, ezt kiegészítve a fémgyûjtésbõl kapott
összeggel az iskola TV-t vásárolt.
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1967/68. tanév: Február-márciusban influenza, május-júniusban kanyaró és himlõ járvány
miatt nagyon sok a hiányzó.

1968/69. tanév: Nagy mumpsz járvány volt, amelyben a tanulók 60%-a megbetegedett.
Ebben a tanévben 9 nevelõ érkezett az iskolába, illetve távozott innen. Az
iskola televíziót, magnetofont, lemezjátszót kapott.

1969/70. tanév: Ettõl a tanévtõl Felsõfarkasdon is volt TV. A 4. osztály Arató Ferencné
vezetésével ideiglenesen a kultúrotthonban tanult.

A 2003-2004. TANÉV ÉV VÉGI ADATAI

Alsó tagozat

Osztály 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b

Létszám 19 17 22 18 17 16 18 18 145

Magatartás 4,53 4,53 4,36 4,78 4,35 4,50 4,50 4,61 4,52

Szorgalom 4,68 4,76 4,23 4,56 4,35 4,31 3,78 4,00 4,33

Magyar nyelv 3,68 3,53 3,65 3,88 3,33 3,61 3,61

Magyar irodalom 4,00 3,94 3,94 4,19 3,67 3,72 3,91

Angol 4,38 3,64 4,01

Német 3,83 3,39 3,61

Matematika 3,45 3,82 3,47 3,94 3,56 3,50 3,62

Természetismeret 3,82 3,94 3,88 3,63 3,33 3,50 3,68

Ének 4,55 4,44 4,47 4,44 4,17 4,11 4,36

Rajz 4,27 4,50 4,65 4,69 4,28 4,61 4,50

Technika 4,59 4,72 4,94 4,63 4,39 4,67 4,66

Testnevelés 4,82 4,72 5,00 4,75 4,56 4,44 4,72

minden 4,61 4,65 4,18 4,30 4,28 4,24 3,95 4,01 4,27

Átlag mag., 

szorg. 4,15 4,20 4,26 4,20 3,90 3,95 4,11

nélkül

készség 3,74 3,81 3,86 3,86 3,54 3,54 3,74

nélkül

Kitûnõ 1 5 4 1 1 2 14

Jeles 8 3 1 3 0 1 16
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Elégtelen 1-2 tárgy 1 2 2 5

3 v. több 1 1

tárgy

Mulasztott igazolt 476 564 761 885 481 501 737 737 5142

órák igazolatlan 29 6 3 8 46

Felsõ tagozat

Osztály 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b

Létszám 19 19 19 19 17 14 14 13 134

Magatartás4,63 3,84 4,74 4,37 4,29 4,14 4,64 4,31 4,37

Szorgalom 3,58 3,26 3,95 3,21 2,94 2,86 3,57 3,23 3,33

Magyar nyelv 3,00 2,89 3,63 2,89 3,01 2,71 3,50 3,00 3,08

Magyar irodalom 3,68 3,47 4,21 3,47 3,06 3,07 4,21 3,15 3,54

Történelem 3,11 3,11 3,63 2,95 2,82 2,71 3,71 3,15 3,15

Angol 3,26 3,32 3,31 3,00 4,00 3,38

Német 3,84 3,37 3,62 3,17 3,50

Matematika 3,05 3,16 3,58 2,95 2,59 2,29 3,71 3,15 3,06

Informatika 3,50 3,33 3,26 3,00 2,76 2,43 3,29 3,08 3,08

Természetismeret 3,68 3,32 4,00 3,16 3,12 2,79 3,93 3,38 3,42

Fizika 3,16 2,74 2,65 2,43 3,07 2,54 2,77

Biológia 3,12 2,71 3,79 3,38 3,25

Kémia 2,94 2,93 3,21 2,62 2,93

Ének 4,63 4,32 4,16 3,53 3,00 3,14 4,07 3,31 3,77

Rajz 4,53 4,42 4,84 4,53 4,35 4,43 4,64 4,62 4,55

Technika 4,63 4,74 4,79 4,84 4,82 4,71 4,93 4,77 4,78

Testnevelés 4,58 4,47 4,61 4,53 4,12 3,64 4,50 4,15 4,33

minden 3,84 3,67 4,03 3,54 3,31 3,12 3,91 3,44 3,61

mag., 

Átlag szorg. 3,79 3,69 3,98 3,50 3,26 3,07 3,88 3,39 3,57

nélkül

készség 3,33 3,23 3,66 3,07 2,94 2,71 3,64 3,06 3,20

nélkül

Kitûnõ 1 1 2

Jeles 2 1 1 4

Elégtelen 1-2 tárgy 1 1

3 v. több 1 1

tárgy
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Mulasztott igazolt 518 862 746 869 918 1000 839 380 6132

órák       igazolatlan 1 2 1 0 8 27 0 0 39

A FÁY-OKLEVÉL
A FÁY-OKLEVÉL odaítélésének szabálya

Az oklevél alapítói: a Fáy András Általános Iskola tantestülete és szülõi munkaközössége.
Alapítás éve: 1987.

FÁY-OKLEVÉL 8. osztályos tanulók részére:

Az oklevél az iskola azon 8. osztályos tanulóinak adományozható, akiknek a nyolc év során
a magatartás és szorgalom osztályzata példamutató, tantárgyi osztályzatai között egy-egy
tanév során a jeles osztályzat mellett maximum két jó osztályzata volt.

Odaítélése a nevelõtestület határozata és a szülõi munkaközösség egyetértése alapján
történik.

FÁY-OKLEVÉL pedagógus részére:

Az oklevél annak az iskolában tanító pedagógusnak adományozható, aki több éven át
kimagasló pedagógiai munkát végzett.

Odaítélése a nevelõtestület titkos szavazása és a szülõi munkaközösség egyetértése alapján
történik.

FÁY-OKLEVÉL felnõtt vagy közösség részére:

Az oklevél annak a felnõttnek vagy közösségnek adományozható, aki ill. amely több éven
át munkájával segítette az iskolát.

Odaítélése a szülõi munkaközösség vezetõségének határozata és a nevelõtestület
egyetértése alapján történik.

A FÁY-OKLEVELET évente egy alkalommal, az iskola ballagási és tanévzáró ünnepélyén
adja át az iskola igazgatója. A 8. osztályos tanulók részére annyi oklevél adható ki, ahány
tanuló megfelel a kiírásban leírtaknak. Pedagógus, felnõtt vagy közösség részére évente
egy-egy oklevél adható ki: indokolt esetben több is megítélhetõ, ennek eldöntése a
kuratórium feladata. A kuratórium tagjai: az igazgató, az alsós és a felsõs munkaközösség
vezetõje, a szülõi munkaközösség vezetõségének két tagja.

(A Fáy András Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának melléklete)
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A FÁY-OKLEVÉL díjazottjai

Diák Tanár Szülõ

1988. Szegedi Csaba Arató Ferencné,

Rétvári Gyula

1989. Gazdag Gézáné

1990. Tóth Ferenc

1991.

1992. Müller Helga, Révész Györgyné Balla Dezsõné

Pénzes István,

Tasi Péter

1993. Balla Péter, Révész György Borsos Gáborné

Fehér Csaba

1994. Kocsis Csaba, Arató Éva

Maczák Milán

1995. Kis Józsefné, Gyenes Zoltán,

Lomen Erzsébet, Tihanics Mhály

1996. Kiss Benjáminné

1997. Zimonyi Tünde

1998. Macza Zsuzsanna

1999. Marsai Viktor, Marsai Margit,

Molnár Mónika Zimonyi Károlyné

2000. Fehér Csilla Kiss Istvánné

2001. Tasi Nóra Pintér Béla Petrovai Dénes,

Petrovai Teréz

2002. Dienes Szilvia, Arató Éva Kálmánné Nánay

Tóth Emese Erzsébet

Rádi Józsefné

2003. Teleki Norbert, Ducsainé Kazup Rikter Györgyné

Teleki Péter, Zsuzsa

Tolvai Roland

2004. Kovács Blanka Karvázyné Molnár Bokros Éva

Judit
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1. Az iskola épülete a harmincas években (bejárat az épület közepénél lévõ ajtón)

2. Az iskola épülete a hatvanas években 
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3. Az iskola 1979-ben átadott új szárnya a nyolcvanas évek elején

4. Fáy András bronz mellszobra az iskola
elõtt (Oláh Szilveszter mûve, 1987.)
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5. Benedek Antal református lelkész 1925. április 15-én kelt levelének elsõ oldala
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6. Elemi iskolai bizonyítvány oldala (1944)
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7. Elemi iskolai bizonyítvány oldala (1944)
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8. Népiskolai fegyelmi szabályok, 1878
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9. Népiskolai taneszköz-jegyzék, 1871
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10. Osztálykép az 1910-es évek második felébõl

11. Osztálykép az 1910-es évek végérõl
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12. Osztálykép az 1910-es évek végérõl

13. A 6. osztály az 1932/33. tanévben
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14. Az 1. osztály az 1937/38. tanévben, tanító Karsayné Gaál Róza

15. A 4. osztály az 1937/38. tanévben, igazgató tanító Czékus Lajos
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16. Az 1. osztály az 1937/38. tanévben, tanító Karsayné Gaál Róza

17. A 4. osztály az 1937/38. tanévben, igazgató tanító Czékus Lajos
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18. A katolikus iskola tanulói a mai Kölcsey utcai iskolaépület elõtt az 1930-as végén

19. Az 5-6. osztály 1942-ben, tanító Karsayné Gaál Róza
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20. Az 1-2. osztály 1943-ban

21. Az 5. osztály 1945-ben, középen Gáspár Sándor és Gyenis Zoltán tanítók



56

22. A 2. osztály az 1946/47. tanévben, középen Gaál László tiszteletes és Gyenis Zoltánné
tanító

23. Az 1. osztály az 1948/49. tanévben, tanító Schneider Mária
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24. Az 1. osztály az 1953/54. tanévben, tanító Arató Ferencnétanító

25. A 3. osztály az 1955/56. tanévben, tanító Kocsis Mária
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26. Az 5. osztály 1956-ban, osztályfõnök Maricsek József

27. A nevelõtestület 1953-ban. Álló sor: Huszár Albert, Arató Ferenc, Arató Ferencné,
Tóth László; ülnek: Varga Ilona, Kovács Zolna, Tóth Lászlóné, Czeglédi Éva, Illés
Istvánné
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28. Olvasás óra 1955-ben, a tanító Arató Ferencné

29. Testnevelés óra az iskolaudvaron az 1950-es években, a tanár Kovács Zolna
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30. Kísérleti bemutató a biológia órán Kovács Zolna vezetésével, 1955

31. Kísérleti bemutató a fizika órán Faragó Attila vezetésével, 1955
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32. Iskolai mûsor az ötvenes évek második felében a kisiskola udvarán

33. Iskolai mûsor szereplõi az ötvenes évek végén az egykor mozi udvarán
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34. Iskolai mûsor szereplõi 1960 körül az iskolaudvaron

35. Táncoslábú osztálytársak 1960-ban az iskolaudvaron
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36. Ballagás 1962-ben, osztályfõnök Krizsán Györgyné



ISKOLÁNK A DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN

Egy intézmény mûködésébe, tevékenységébe páratlanul izgalmas bepillantást nyújtanak a
korabeli források, iratok, cikkek. A megfakult sorokat olvasva megelevenednek az egykori
események, hétköznapok és ünnepek, felemelõ, szomorú vagy éppen vidám pillanatok.
Kötetünk további oldalain válogatást nyújtunk át az Olvasónak az iskolával kapcsolatos, az
iskola életérõl szóló dokumentumokból.

Az iskola elsõ két évszázadában az iskolában illetve az iskolára vonatkozóan – a dolog
természeténél fogva – meglehetõsen kevés irat keletkezett, s történelmünk viharai ezek
zömét is széjjelszórták. A megmaradtakból az érdemieket idézi kötetünk bevezetõ
tanulmánya. A XX. századból viszont már bõségesen állnak rendelkezésünkre
dokumentumok, az ekkor keletkezett hivatalos iratokból, jegyzõkönyvekbõl állítottuk
össze a válogatás elsõ részét.

Ahogy napjainkhoz közeledünk, már inkább a bõség zavarával küzdünk, hiszen – hogy
csak a forrásoknak csupán egyik, bár igen lényeges csoportját emeljük ki – megjelenik a
helyi sajtó. Községünkben a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben a
termelõszövetkezet lapja, a Fáy Híradó, az 1974 és 1996 között kezdetben havonta, a
nyolcvanas évek végétõl azután egyre ritkábban megjelenõ Kukkantó, az úttörõcsapat
újságja, majd 1999-tõl a Csiperke címû újság tudósított a helyi eseményekrõl.

Bár a Kukkantó az úttörõcsapat kiadványa volt, az iskola és az úttörõcsapat  szoros
együttmûködése, tevékenységük sokoldalú kölcsönhatása miatt a lap bõségesen és
sokoldalúan tudósít az iskola életérõl. Válogatásunknak éppen ezért ez képezi a
súlypontját, amit az is indokol, hogy az egykori híradások, cikkek szereplõi és szerzõi ma
is köztünk élnek, s remélhetõleg szívesen emlékeznek a sorokban megelevenedõ
eseményekre. A közel 23 év alatt megjelent 123 szám mintegy 1500 oldalát szigorúan
megrostálva is terjedelmes anyag mennyisége miatt az írásokat a következõ csoportokba
rendeztük: Hírek – Tudósítások – Diákélet – Diáktoll – Tudományos rovat. A kötött
terjedelem és a az évkönyv jellege miatt – fájó szívvel bár – le kellett mondanunk a
tudományos rovatban megjelent, igényes, de általában terjedelmes írások (Elek József,
Fehér Csaba, Pénzes István és mások írásai) valamint Halák Ferenc Sohase legyél
szemtanú! címû, számos folytatásban megjelent regényének közlésétõl.

A gyûjtemény harmadik részét a Csiperke független gombai újságban megjelent az
iskolával kapcsolatos írások alkotják. Ez esetben nem volt ok a válogatásra: mivel a lap csak
hatodik éve jelenik meg, és írásai a község életének egészét átfogják, az iskoláról szóló
cikkek szükségképpen ritkábban és korlátozott terjedelemben jelennek meg benne. A
Csiperkében megjelent tudósítások külön alcsoportját képezik a zeneiskoláról szóló
híradások.

Végül – hiszen minden jó, ha a vége jó – nem maradhatott ki kötetünkbõl az iskola
humora: részben a Kukkantóból, részben pedagógusok feljegyzéseibõl válogattunk egy
csokorra valót, elsõsorban diákok feleleteibõl és dolgozataiból. Reméljük, jól fognak
szórakozni ezeken a – garantáltan gombai – bakikon.
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AZ ISKOLÁBAN LEZAJLOTT ELLENÕRZÉSEK,
FELÜGYELÕI LÁTOGATÁSOK, ILLETVE AZ

AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ IRATOK

1. Benedek Antal ref. lelkész feljegyzése
„A püspöki egyház látogatás 1. pontjához csatolt rövid története a gombai ref. egyháznak
az 1887. évtõl a jelen napig.

Az 1887. évben Tóth Sándor volt a lelkész, kit 1889-ben Feketehegyre választottak meg.
Tanító és énekvezér Thorma Sándor volt, ki az 1894. évben nyugalmaztatott. Utóda
Somogyi Kálmán lett, ki egy évi mûködés után elhunyt. Tóth Sándor lelkész eltávoztával
helyettes lelkészek voltak Benedek Antal és Kovács József , a kik mûködésüket befejezték
az 1890. év február havában, a mikor a (?) gyülekezet lelkésze Kiss Benõ mint
megválasztott lelkész foglalta el gombai lelkészi állomását. Kiss Benõ elhunyt 1895 júl.
15.én, utóda Benedek Antal jelenleg is mûködõ lelkész lett. Az ugyancsak ez idõben
elhunyt Somogyi Kálmán rektor tanító helyére Gaál Dénes most is mûködõ rektortanító
lépett.-

Tehát az 1895. év forduló pont volt az egyház életében, mert ez évben foglalta el helyét
szept. 1.én Gaál Dénes rektor s az ugyanezen év dec. 15.én választatott meg lelkészül
Benedek Antal, a ki állását az 1896 év júl. 5.én foglalta el.-

Ez idõben az iskola ügy szomorú állapotban volt. Egy rektor és két segédtanító keze
alatt átlag 300 növendék volt. Az iskola két épülete a tanításra teljesen alkalmatlan
volt. Ez állapotot megváltoztatandó, lelkész az évi költségvetésbe 2-2 ezer koronát vett
fel, hogy két házat megvehessen az egyház, melyek az építkezés útjában állottak. Ez
meg is történt, s az 1904 esztendõben új, négy tantermes iskola építtetett és az egy
rendes és két segédtanítói állás helyett négy rendes állás szerveztetett. Ugyanez évben
a templom és a torony is megújíttatott új tetõzettel elláttatott; a templom cseréppel, a
torony pedig rézzel fedetett be.

A tanítók létszámának növekedése házvételt tett szükségessé s e célra egy nagy, két tanító
lakásra alkalmas épületet vettünk meg.

Az 1912. évben a templomot díszes kõfallal és drót kerítéssel láttuk el.-

Rövidesen a négy tanítói állás is kevésnek bizonyult és a Kultusz miniszter úr rendeletére
most két új tanítói állást kellett szervezni a tanulók békebeli létszáma alapján. Ez is
megtörtént. Tehát most hat tanító mûködik. Ez is egyik sérelme az egyháznak, mert a
világháború miatt annyira leapadt a tanulók száma, hogy a békebeli 300-350 létszám
lecsökkent 210-220-ra, a mit 4, legfeljebb 5 tanító kényelmesen elláthatna, s így nekünk
egy, sõt két feleslegesünk van, akik részére feleslegesen kell kiadnunk a roskasztóan nagy
tanítói fizetést, nyugdíjat fizetni, lakást adni, két felesleges tantermet fûttetni. A csekély
létszám mellett csak három tanítónak van elegendõ, 50-50 tanítványa, míg egynek 33,
másiknak 19, harmadiknak 14.
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Egy vagy két tanítói állásnak ideiglenes megszüntetését szándékozunk kérelmezni a
Kultuszminiszter úrtól, mert az amúgy is elviselhetetlen terhek mellett a teljesen felesleges
egy vagy két tanítói állással kapcsolatos mellõzhetõ tehertõl szabadulni óhajtunk.-

Az egyházi élet s annak békessége sok kívánni valót hagy fenn s én, mint érintett fél, ennek
taglalásába nem bocsátkozhatom, hanem szóljanak errõl az egyháztanácsi jegyzõkönyvek,
az elhunyt Ádám Kálmán esperes és az elõtte itt mûködött Szeles József helyettes lelkész
iratai.-

Gomba, 1925 ápril. 15.

Benedek Antal

református lelkész“

2. Részletek a gombai általános iskolában megtartott általános
felügyeleti látogatás jegyzõkönyvébõl
…

Az iskola tantermeinek száma 6. Tekintve, hogy az iskolának 10 tanulócsoportja van, így
egy-egy félnapon két tanterem üres, ami lehetõséget nyújt az órán kívüli foglalkozásokra.
Azon kívül egy tantermes iskola van Tete-pusztán, amit naponta két tanulócsoport használ
. (Összevont alsó – felsõ.)

…

A tantermek a szükséges világítási eszközökkel el vannak látva. (villany.) A tantermek
fûtése szabályosan történik, a tantermek hõmérséklete azonban a leghidegebb napokon
mégsem kielégítõ. Ennek oka, hogy a tüzelõ nem megfelelõ. Lassan fûti fel a termeket és
gyorsan elsalakosodik s ezután a kályhák újra csak kevés meleget adnak ki, így kisalakozás
és újra begyújtás szükséges. A tanulók egészségének megvédése valamint az iskolai
mulasztások csökkentése érdekében az igazgató kartárs ügyeljen arra, hogy ez
következetesen meg is történjen.

…

Tantestületi szobája az iskolának nincs. Az igazgató irodája egy keskeny, 6,5×2,5 m-es
folyosószerû helység, tekintve, hogy egyéb erre alkalmas helységgel az iskola nem
rendelkezik. Ennélfogva ez is zsúfolt, inkább szertári, mint irodajellegû. Az iroda rendje
nem kielégítõ. Tekintve, hogy az iskolának szertárhelysége nincs, kénytelenek itt tartani
több szertári tárgyat s részben ez okozza azt, hogy a rend nem kielégítõ.

…

Tekintve, hogy a szertár hiánya a felszerelési eszközök elhelyezése terén sok gondot okoz,
javaslom az igazgató kartársnak, hogy a vele megbeszélt általam javasolt átalakítást a
folyosó jobboldali részén a nyári szünetben végeztesse el s ezzel az iskola minden
különösebb kiadás nélkül megfelelõ szertárhelységhez jut. …

66



Az iskola szertári anyaga gazdagnak nem mondható, de a legalapvetõbb kísérleti,
szemléltetõ eszközökkel rendelkezik. Fizikánál, kémiánál, biológiánál a szükséges
kísérleteket el tudják végezni, szemléltetni tudnak.  Legszegényesebb az alsótagozat
szemléleti anyaga. Ez év elején kapott néhány képet az iskola. Az ezt megelõzõ évekbõl
igen kevés van.

A szemléltetõ eszközökben mutatkozó hiányt néhány kartárs saját maga által készített
eszközökkel pótolja. Így pl: az alsó tagozatban Arató Ferencné, aki újszerû, ötletes
szemléltetõ eszközöket készít, továbbá Wachtler Viktorné és Illés Istvánné. A
felsõtagozatban Kovács Zolna sajátgyûjtésû földrajzi képekkel gazdagítja a szemléltetõ
anyagot.

…

Úgy a nevelõi, mint az ifjúsági könyvtár igen szegényes. Fõleg a szépirodalmi munka
kevés. … A további fejlesztés során javaslom hazai és külföldi írók szépirodalmi
munkáinak beszerzését, tekintettel a jelenlegi állapotra, elsõsorban csak a jelentõsebb írók
munkáit, illetve azokból néhányat. (Mikszáth, Móricz, Jókai, A. Tolsztoj, Gogol, Gorkij,
Balzac, stb.)

Az ifjúsági könyvtár számára ugyancsak szükségessé válik a felfrissítés, bõvítés. Itt
javaslom Móricz ifjúsági regényeit, Móra, Mikszáth, Benedek stb. elbeszéléseket.
Tekintettel az alsó tagozatra, helyes lenne egy-két mesekönyv beszerzése is….

A tanulók olvasnak. Igényeiket azonban csak a népkönyvtár segítségével tudják
kielégíteni.

Félévre az iskolai mulasztási átlag meghaladja a 8 egészet. A mulasztás ilyen mértékû
emelkedését azonban az õszi ázsiai járvány okozta, amikor volt olyan nap, amikor egy-egy
osztályban 2-3 tanuló jelent meg….

A mulasztó tanulókat a nevelõtestület tagjai rendszeresen lelátogatják, e mellett
természetesen a szükséges adminisztratív intézkedéseket is megteszik az igazolatlanul
mulasztókkal szemben.

…

Az iskolavezetést a jelen tanév igen sok nehéz és néha megoldhatatlannak látszó feladat elé
állította. A tanév kezdetén az iskolának még négy nevelõ hiánya volt, ami részben azt
jelentette, hogy az igazgató és az igazgatóhelyettes is egyébként meg nem engedhetõ
mennyiségû túlórában tanított, egyes nevelõk pedig délelõtt-délután tanítottak. (Jelenleg
csak a Tete-pusztai nevelõ tanít délelõtt-délután.) A tanév elsõ negyedében fokozatosan
sikerült emelni a létszámot. Ennek megfelelõen minden újabb nevelõ kinevezésekor új
tantárgyfelosztást kellett készíteni, ami maga is komoly feladatot jelentett, tekintve, hogy
az iskolához kinevezett nevelõk nem azzal a képesítéssel rendelkeztek, amire az iskolának
szüksége lett volna. Így az iskolában jelenleg sincs egyetlen magyarszakos, történelem
szakos, orosz szakos, s az egyetlen matematika-fizika szakos az igazgatóhelyettes, aki a
kötelezõ óraszámon belül nem képes ellátni saját szaktárgyait sem. Tekintve, hogy az
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igazgatóhelyettesen kívül csak egy szakos tanára van az iskolának, (biológia) a
tantárgyfelosztást igen nagy körültekintéssel kellett elkészíteni, s a személyi változások
miatt négyszer.

…

A tanulóifjúság magatartása jónak mondható. Egy-két kisebb eset kivételével
megállapítható, hogy a tanulók a tanítási órák alatt fegyelmezetten viselkednek, s
különösebben nem kifogásolható órán kívül sem. Csupán az oldalbejárati lépcsõnél elég
gyakran kialakuló „várharcot“ kell megszüntetni, mert a gyerekek egymás lerángatása
közben testi épségüket is veszélyeztetik.

…

A logikus gondolkodás kialakításának igen szép példáit láttuk Kovács Zolna, Arató Ferenc
igazgató, Faragó Attila ig. helyettes, valamint Fényes Tiborné óráin. A tanulók ilyen
irányú készsége az ezen a téren eddig is rendszeresen végzett munkát igazol. Hogy ennek
ellenére sem mutatnak fel a tanulók megfelelõ eredményeket annak oka a tanulás
elhanyagolása és a beszédkészség alacsony foka a tanulók egy jelentõs részénél. Hogy ezek
zöme jobb tanuló is lehetne, bizonyítja az, hogy az órán folyt gondolkodásba,
következtetésekbe, ítéletalkotásokba bekapcsolódva eredményesen szerepelnek, csupán a
rögzítés nem történik meg, vagy pedig a beszédkészség alacsony volta gátolja õket az egyes
anyagrészek kifejtésében.

Az iskolában tapasztaltak alapján a következõ általános megállapításokat tesszük:

Az iskolában leggyengébb a tanulók íráskészsége. Hasonlóan gyenge a beszédkészség is.
(Egy két osztály kivétel. pl: a III. o., IV.a o.) Ezt követi az olvasási, majd a számolási
készség, ugyancsak egy két kivétellel. Az olvasási készség gyengesége kihatással van a felsõ
tagozatban az otthoni tanulás eredménytelenségére is a tanulók egy részénél.

…

Hiányosság, hogy a szülõi értekezleteken általában csak az anyák jelennek meg, így az apák
feladatairól keveset beszélhetnek. Igen értékes az igazgató kezdeményezése, mely szerint a
legközelebbi napokban kimondottan apák részére tartanak értekezletet.

1958. február 5.

Felczán Józsefné alsós szakfelügyelõ

Kriskó János mûvelõdésügyi felügyelõ

68



Részlet Arató Ferenc igazgató hozzászólásából:

A tantermek nem kielégítõ hõfokával kapcsolatban elõadja, hogy a TÜZÉP csak háztartási
szenet ad az iskoláknak. Ezzel pedig hideg idõben nem lehet a kívánt hõfokot elérni. Hiába
gyújt be a kora hajnali órákban a hivatalsegéd. Az elsõ tanítási órán már salakozni kell a
kályhákat. A másik hiba pedig az, hogy az iskolákat kötelezik a TÜKER alágyújtós
használatára. Kíváncsi lenne arra, hogy aki ezt feltalálta és a minisztériumok, akik ennek
használatát elrendelték, ezt használják-e? És ha igen, ilyen szenük van-e és hányat
használnak el belõle kályhánként?

A dekorációs és szemléltetõeszközök pótlása és beszerzése nincs beállítva az iskolai
költségvetésbe. Ez tehát nem az iskola vezetõjétõl függ. … Nem hivatkozhatunk állandóan
a Szülõi Munkaközösségre. Az állandó havi hozzájárulás szedését már régen eltiltották.
Iskolai rendezvényekkel lehet ugyan pénzt szerezni. Ez azonban Gombán, ahol kicsi a
kultúrotthon befogadóképessége, csak 500-600 Ft jövedelmet jelent. Váltakozó tanításnál
minden rendezvényre való felkészülés sok idõt vesz el a tanításból. Nem éri meg. Az
anyagiakkal kapcsolatban baj még az is, hogy az iskola a helyi adóbevételekhez van kötve.
Számtalanszor elõfordult az elmúlt évben, hogy a község folyószámláján pénz nem volt, pl.
a nyári nagytakarítás csak novemberben lett kifizetve…

A mellékhelységek állapota nem kielégítõ. Ebben azonban az is hiba, hogy az
autóbuszmegálló az iskolánál van és a kora hajnali órákban Budapestre bejárók is
használják. Már számtalan esetben feltörték a lakatot és jelenleg a fiú WC ajtaját tették
használhatatlanná…

3. Részletek a Gombai Általános Iskolában végzett átfogó
látogatás jegyzõkönyvébõl (1978)

A gombai általános iskolában 11 tanulócsoportban 271 gyermek tanul… váltott
mûszakban.

Az úgynevezett nagyiskola négy tantermét 1904-ben építették tetszetõs kivitelben. Az eltelt
évek során komolyabb felújítás nem történt. A falak belsõ vakolata elavult, omladozik, a
nyílászáró szerkezetek korhadtak, megvetemedtek. Ez évben 104 ezer forintot terveztek
felújításra, amibõl csak az ablakok cseréjét tudják megoldani.

1974-ben indult meg az iskola belsõ korszerûsítése, sikerült megoldani a tantermek
megfelelõ belsõ világítását, fénycsöves megvilágítást szereltek fel.

1975-ben a központi fûtést vezették be. … A villanyhálózat élet- és tûzveszélyes…

…

Az udvar közepén van egy fedél alatt a WC, a tüzelõtároló, a nevelõi szoba és az iroda.
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A WC életveszélyes, a tüzelõtároló tûzrendészeti szempontból nem megfelelõ. A nevelõi
szoba kicsi, bútorzata elavult és az egész esztétikailag kifogásolható.

…

Az 1976-ban épített igazgatói iroda még mindig nem feltétele a nyugodt munkavégzésnek,
hiszen az igazgató, az igazgatóhelyettes és a gondnok 20 m2-en egy helyiségben dolgozik.

A másik épület, az úgynevezett kisiskola a múlt században nemesi kúria, késõbb istálló
volt. 1945 után alakították át iskolává. Ebben az épületben két tanterem, egy kis
gyakorlómûhely és egy iskolai könyvtárhelység van.

Az épület belsõ részéhez két pedagógus szolgálati lakás kapcsolódik. Ez az épület is
felújításra szorul. Vakolata omlik, fala nedves, padozata elavult.

Az évrõl évre történõ korszerûsítés sem tudja megoldani a tárgyi feltételek terén lévõ nagy
problémákat. Mivel az elkövetkezendõ években csoportnövekedés várható, szükség van új
termekre.

Az említett problémákat ismerik a tanács vezetõi is és új hat (6) tanterem építése már a
tervezési szinten van. Az új tantermek átadásával ugrásszerû változás áll be a tárgyi
feltételek terén. Ekkor megoldódik az iskola eddig nem említett nagy problémája, a
napközi otthoni gond. A felszabadult tantermekben két napközis csoport alakítható ki,
valamint a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez is több lehetõséget tudnak
felhasználni. A szaktantermek kialakítása a nevelõ-oktató munkát hatékonyabbá tudná
tenni.

Tornaterem, sportudvar nincs az iskolában. Õsszel és tavasszal az iskola udvarán és a
községi sportpályán tartják a testnevelési órákat. A téli idõszakban a mûvelõdési házban
dolgoznak.

A gyakorlati foglalkozás tárgyi feltételei nem kielégítõek. A gyakorlókert közel van az
iskolához, de rossz fekvésû, lejtõs, talaja hideg. A kertben kevés a fa, cserjefélék nincsenek.

…

A taneszközökkel való ellátottság megfelelõ, ami elsõsorban a központi ellátásnak
köszönhetõ. A szintrehozás e nélkül nem lett volna megoldható, hiszen szemléltetõ
eszközre, bútorra évek óta nincs a költségvetésbe beállítva. Ezen változtatni szükséges.

Kiemelten kezelte az iskolavezetés a szaktantermek kialakítását. Említésre méltó a fizika
szaktanterem, ahol a gyári készítmények mellett saját készítésû, begyûjthetõ eszközök
állnak a pedagógusok és a tanulók rendelkezésére.

…

Második éve mûködik az iskolánál 2 kisegítõ osztály lelkiismeretes pedagógusok
vezetésével. Közülük 1 fõ képesített, 1 fõ a gyógypedagógiai fõiskolán tanul tovább. 

…
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Az 1. osztályosok beiskolázása 100%-os. A 32 tanuló közül 19 volt óvodás, 13
iskolaelõkészítõn vett részt, így az iskolai munkára való felkészítést minden 1. osztályos
megkapta.

Ebben a tanévben két csoportban mûködik iskolára elõ-készítõ foglalkozás. A személyi
feltételek biztosítottak, a tárgyi feltételek további bõvítésére kell gondolni. Az elõkészítõ
foglalkozások helye a mûvelõdési ház, ahol a helység biztosítása nem volt zökkenõmentes.
A jövõben egyeztessen a két intézmény vezetõje úgy, hogy a rendszeres teremhasználat
biztosítva legyen.

…

A tanulók 11%-a túlkoros a saját osztályában, annak ellenére, hogy az iskola vezetéssel az
élen a tantestület nagy erõfeszítéseket tesz a tankötelezettségi törvény végrehajtása és a
fizikai dolgozók segítése érdekében.

Az elmúlt tannév végén szervezett pótló foglalkozáson 22 tanuló vett részt, közülük egy
bukott osztályismétlésre.

Tehát a tantestület minden tagja érti azt a célt, hogy minél többen végezzék el az általános
iskolát normál idõben. Nem a buktatásokkal, hanem lelkiismeretes munkával kell a
lemaradókat segíteni a törzsanyag elsajátításában.

Jelentõs elõrelépés volt Gombán, hogy megszüntették a felsõfarkasdi iskolát. Megszûnt az
összevont tanulócsoport, a gyermekek kikerültek az ingerszegény környezetbõl és jobb
körülmények között tanulhatnak….

Más vonatkozásban viszont megnövekedtek a gondok.

Az iskola tanulóinak jelentõs része jár be gyalog ill. autóbuszon az iskolába külterületrõl,
akiknek felügyeletérõl szervezetten gondoskodnak. Gondot okoz viszont idõnként az
iskolába és hazaszállításuk. Több kilométert tesznek meg gyalog, különösen ha az
útviszonyok rosszak.

…

Az iskola 271 tanulója közül 18 veszélyeztetett, 83 hátrányos helyzetû…. Ez évben 23
tanuló kapott tanszersegélyt. A pedagógusok lelkiismeretes munkáját jelzi, hogy félévkor a
veszélyeztetettek közül nem bukott meg senki.

…

… nem lehet elégedett az iskola a pályaválasztással. Az elmúlt évben is és ebben a tanévben
is nem tanul tovább 6 fõ, a 8. osztályosok 18%-a. Ez igen magas szám. A jövõben
igyekezzenek csökkenteni a tovább nem tanulók számát. 

Nagy gondot fordítanak a termek és az udvar tisztántartására.

A tantestület létszáma 16 fõ.
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A gombai iskolánál 1975 óta mûködik tanulószoba, heti 15 órában 5-8. osztályos tanulók
részére. A létszám 44 fõ, ebbõl fizikai dolgozók gyermeke 43 fõ, hátrányos helyzetû 11,
veszélyeztetett 3 tanuló. … A tanulószobán rendszeres tanulmányi munkát végeznek. A
pedagógusok igyekeznek a gyermekek adottságainak megfelelõ legjobb eredményt elérni.
Az összehangolt munka eredménye, hogy tanulószobás gyerek nem bukott meg.

…

Komoly gond, hogy nincs megoldva a tanulók étkeztetése. Támogatjuk az iskolavezetés
kezdeményezését, hogy az ÁFÉSZ éttermében a gyermekek étkeztetését szervezetten
kívánják megoldani, ha ez megnyílik. A gyermekek nagyrészének étkezése rendszertelen,
legtöbbjük csak este eszik meleg ételt, ami elõbb-utóbb kihat egészségükre.

…

A tanulók neveltségi szintjét általában pozitívan lehet értékelni. Súlyos fegyelmi vétség
alig akad. A gyerekek felszabadultan élik iskolai életüket. A légkör demokratikus.

A hazaszeretetre nevelést vizsgáló felmérés szép eredményeket mutat, ami a folyamatos
nevelõmunka eredménye. A haza szót egy 8. osztályos így határozta meg: „Országom,
hazám. Ha meghallom a Magyar Himnuszt, mindig meghatódom. Visszagondolok, vagy
legalább megpróbálok visszaemlékezni azokra, akik értünk harcoltak.“

A hazaszeretet, a szûkebb haza, Gomba megismerésére, szeretetére nevel a „Kukkantó“ c.
csapaújság, ahol az úttörõ programokon túl sorozatban adják érdekes feldolgozásban
Gomba község történetét. A közkedvelt újság egyben a tehetség kibontakozását is segíti.

Komoly nevelõ hatása van az iskolarádiónak, amely hetente ad mûsort. Az idei program a
zenei nevelés. Ezen túlmenõen megemlékezéseket tartanak, elõadnak egy-egy dramatizált
jelenetet, könyvajánlásokkal segítik a tanulók olvasmányválogatását. Követésre méltó
kezdeményezés ez.

…

Összegzésképpen megállapítható, hogy lelkes, lelkiismeretes pedagógusokból áll a gombai
tantestület, akik keresik az újat, a korszerût.

…

Jellemzõje az iskolának, hogy demokratikus eszközökkel demokratizmusra nevel. Az
iskolában egységes, jóhangulatú közösségi munkát tapasztaltam. A beosztottak és a vezetés
között a kapcsolat jó, kartársias.

…
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Bérgazdálkodási jogkörrel a tanács rendelkezik. Az intézmény rendelkezésére álló béralap
a feladat ellátását jól biztosította. Egy fõre esõ átlagbér képesített pedagógusoknál 1977
évben 4.029.- Ft, 1978 évben 4.254.- Ft. A járási átlaghoz viszonyítva kiemelkedõen jó,
1977 évhez viszonyítva 5,6%-os bérfejlesztés állapítható meg.

Monor, 1978. június 20.

Kovács Éva

általános tanulmányi felügyelõ

4. Részletek a Gombai Általános Iskolában végzett átfogó
látogatás jegyzõkönyvébõl (1983)

1979-ben átadták a régi épülethez épült új szárnyat 6 tanteremmel.

A bekerülési költség mintegy 8 millió forint, ebbõl társadalmi munkát több mint 1 millió
forint értékben végeztek. 

Az új szárny átadásával lehetõvé vált az egymûszakos tanítás és a napközis csoportok
beindulása.

Jelen tanévben a tanulólétszám: 301, ebbõl általános iskolában 275 tanuló 10 csoportban (6
alsó + 4 felsõ), 26 kisegítõ tagozatos tanuló 2 tanulócsoportban tanul

Három napközis csoport mûködik (2 alsós és 1 felsõs) 82 fõvel. Az osztálytermek száma 11,
ebbõl 4 szaktanterem. Egy gyakorlati foglalkozás terem, 5 szertár, 1 könyvtárszoba és két
úttörõszoba segíti az iskolában folyó munkát.

A testnevelés tanításához szükséges függõszerállvány felújítása, a „kisiskola“ udvarának
sport- és játékudvarrá alakítása fontos feladat.

Örvendetes az új iskolaszárny alagsorának a célnak megfelelõ átalakítása. Így a téli
testnevelési órákon az iskola tanulói intenzíven használhatják mozgáskultúrájuk
fejlesztésére, mozgásigényük kielégítésére. Kérem – megfelelõ szervezéssel – gyorsítsák
meg átadását.

Az iskola taneszköz ellátottsága az átlagos alatt van, annak ellenére, hogy 5 év alatt
központi keretbõl 192.000.- Ft összeget kaptak, költségvetésükbõl 75.000.- Ft-ot költöttek,
de ez a megnövekedett létszám és az elhasználódás miatt kevésnek bizonyult.

Az iskola önálló könyvtárhelyiséggel rendelkezik, szabadpolcokkal ellátott, asztalokkal,
székekkel berendezett, a helyben olvasás lehetõsége adott.

A könyvtári állomány 2875 kötet, az olvasó tanulók száma 159. A könyvtáros munkáját jól
mûködõ aktíva hálózat segíti. … Az iskolai könyvtár, a rendszeres könyvterjesztés nagyban
hozzájárul a tanulók olvasóvá neveléséhez, a könyv megszerettetéséhez, a mûveltségi igény
és a mûveltség növeléséhez.

73



A 155 alsó tagozatos és a 120 felsõ tagozatos gyermeket, a kisegítõ tagozatos és a napközis
tanulókat 15 pedagógus neveli, oktatja… A felsõ tagozat ciklusonkénti 231 órájából
szakosan ellátott 196 óra, a szakosellátottság 85,3%-os, a korábbi vizsgálattal azonos. Járási
összehasonlításban is jónak tartjuk. … Az alsó tagozaton a szakosellátottság 83%-os.

A korábbi vizsgálat óta a  személyi állomány stabilizálódott. A felsõ tagozat összetételében
szinte semmit sem változott, az alsó tagozatban történt változás biztosítéka annak, hogy ez
a közösség is stabillá válik. …

A tantestület stabilizálódását a következõ adatok is bizonyítják:

0 – 5 éve tanít 5 fõ, 6 – 10 éve 6 fõ, 10 év felett 8 fõ ebben az iskolában, így az iskola jó
hagyományainak megõrzése, az egység, a továbbfejlõdés lehetõsége adott.

…

A pedagógusok életkörülményei megnyugtatóak, 3 pedagógus szolgálati lakásban lakik.

…

Összességében a Gombai Általános Iskola személyi feltételeinek mutatói jók, ami a
színvonalas nevelõ-oktató munka alapja.

…

A tankötelezettségi törvény végrehajtásában az iskola nagy erõfeszítéseket tesz. A
tanköteles korú gyermekek mindegyike beiskolázásra kerül, a beiskolázás 100%-os.

…

Az iskolára elõkészítést az utolsó két évben már teljes mértékben az óvoda végzi. A 47 elsõ
osztályos mindegyike elõkészítéssel került az iskolába, egy-két kivétellel alkalmasak és
képesek a tantervi követelmények teljesítésére. Az iskolaelõkészítésben fellelhetõ
hiányosságok az igen magas (47 fõ) nagycsoportos létszámból adódott.

A tankötelezettségi törvény fokozottabb érvényesítéséért a jövõben az iskolaérettségi
vizsgálatokat hatékonyabbá kell tenni, hogy iskolaéretlen, vagy fogyatékos tanuló ne
kerüljön be az elsõ osztályba. Ennek érdekében fokozni kell az óvodával a kapcsolattartást,
kölcsönösen növeljék az óralátogatások számát. Idõben, jobban vegyék igénybe a Járási
Nevelési Tanácsadó segítségét.

Az igazolatlan mulasztások száma nem magas. Az elmúlt évben 2141 napból 93 volt
igazolatlan.

…

Igen fontos feladat a tanévvesztõ tanulók számának csökkentése. Az elmúlt évben a
tanulók 9,5% (25 fõ) vesztett évet, ami igen magas. E tanévben félévkor 20 tanuló bukott
meg. Folyamatos, fokozatos, intenzív felzárkóztatással, tanórai differenciált foglalkozással,
illetve korrepetálással segítsék a gyengén haladókat munkájukban.
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…

A tanulólétszám 11,3%-a, 33 fõ (14 kisegítõ tagozatos) veszélyeztetett helyzetû. A
veszélyeztetettség oka fõleg a szülõk alkoholos életmódjából, illetve a szülõi felügyelet
hiányából adódik. Hátrányos helyzetû 41 tanuló.

…

Elsõsorban a járási intézmények felé irányítják a tanulókat. Ez évben gimnáziumba 2 fõ,
szakközépiskolába 4 fõ, szakmunkásképzõbe 17 fõ, gyors- és gépíró iskolába 1 fõ
jelentkezett. Igen magas – 8 fõ – a tovább nem tanulók száma. Több évre visszatekintve is
hasonló a helyzet (tavaly 26%). Nagy felelõssége van ezen a téren a tantestületnek. Bár a
továbbtanulók megállják a helyüket az általuk választott iskolában, bizonyítva azt, hogy
lelkiismeretesen irányították õket, de ha lehet új módszerek bevezetésével is csökkenteni
kell a tovább nem tanulók számát.

…

A napköziotthon 1980 novemberétõl indult be két csoporttal. E tanévtõl három csoport
mûködik…. A napközibe járó gyermekek között bukott nincs.

…

Összefoglalva megállapítható, hogy a gombai tantestület a közoktatáspolitikai
célkitûzéseket igyekszik megvalósítani. A sokoldalú törõdés eredményeket tükröz, mely
mögött következetes munka, a gyermekekért érzett felelõsség rejlik. A tanévvesztés
csökkentéséért, a pályaorientáció javításáért többet kell tenni.

…

A felmérés eredményei közül kiemelkedik az orosz tantárgy felmérési eredménye, a 4.
osztály nyelvi fogalom ismeretének szintje (88,9%). A 7. osztályos fizika csak néhány %-kal
gyengébb az országos átlagnál. Jó a 4. osztályos matematika felmérés eredménye.

…

A látogatás során motivált, nyugodt légkörû órákat tapasztaltunk… A szakfelügyelet jó
véleményt alkotott az orosz, a magyar-történelem tantárgyaknál, követésre méltó
módszereket a kémia, a fizika, a matematika órákon és az alsó tagozat több óráján.

…

A tanítási órák hatékonyságának növelése érdekében kapjon nagyobb hangsúlyt a
folyamatos ellenõrzés és értékelés. A tapasztalatok azt mutatják, sok az elégtelen osztályzat.
Gyakrabban végezzenek hibafeltáró eredményvizsgálatot, melynek alapján – élve a
módszertani szabadság lehetõségével – pótolják a hiányosságot, zárkóztassák fel a
gyengébbeket.

…
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A közéleti, politikai nevelés elsõsorban az önkormányzat demokratizmusában valósul meg.
Jól mûködõ úttörõtanács gyakorolja a javaslattevõ, véleményezõ, döntési és képviseleti
jogokat. Ehhez megfelelõ eszköz a csapatban kialakított értékelõ rendszer, ami minden
gyermek számára motiváló.

…

A gyermekek kulturális érdeklõdése alacsony színvonalú, feladatul tûzték ki, hogy az
osztályfõnöki munkában, õrsök, rajok szintjén felkeltsék az érdeklõdést a mûvészetek
iránt. Örvendetes, hogy nõtt a színházba, moziba járó gyerekek száma.

Szükséges a sporttevékenység színvonalának emelése, a tanulók fizikai edzettsége és
teherbíró képességének növelése érdekében. Több alkalmat kell teremteni a változatos
sportélet kialakításához.

Évek óta igen jól mûködik a természetjáró szakkör, ahol magas színvonalú elméleti és
gyakorlati képzést kapnak a tanulók.

A tanórán kívüli tevékenység szervezését és koordinálását az úttörõcsapat végzi. 7 úttörõ
szakkör mûködik (túra, orosz, természetkutató, báb, közlekedési, vöröskereszt,
honvédelmi), ami azt jelenti, hogy átlagosan minden úttörõ 1 szakkör tagja. Kisdobosok
részére két szakkört – közlekedési és díszítõ mûvészet – indítottak.

…

Rendszeresen találkoznak vietnámi fiatalokkal, rendszeres az együttmûködésük a
nemzetközi Egyetemi Elõkészítõ Intézettel. A helyi lehetõségeket kihasználják. Õrzik,
ápolják a község emlékhelyeit. A színvonalas Kukkantó c. újságban – mely 10 éves – cikkek
jelennek meg a község múltjáról, jelenérõl, az ott élõ emberekrõl. Gyûjtik a népi élet
emlékeit, amirõl készítsenek kiállítást.

Az úttörõgárda az úttörõcsapat egyik legnépszerûbb tevékenységi formája…. Az elért
eredmények bizonyítják, hogy a járás legeredményesebb alegysége, vezetõje, Rétvári Gyula
igazgató kimagasló munkáját bizonyítva.

…

Jól felkészült, lelkiismeretesen dolgozó, önmagukkal szemben is igényes pedagógusok
dolgoznak a gombai iskolában…. A légkör nyílt, jó vitakészséggel beszélik meg elsõsorban
pedagógiai problémáikat. … Kis iskola lévén egy-egy pedagógusra sok feladat hárul
iskolán belül és kívül. … Iskolán kívüli megbízatás általában pedagógusonként 5 – 9 féle.
Javasoljuk a megbízatások felülvizsgálatát, csak a legfontosabbakat hagyják meg.

A testület minden tagja igényli, hogy véleményét kikérjék, azt egyéni beszélgetéskor,
értekezleteken mindenkor el is mondják, esetenként meggondolatlanul is. Javasoljuk, hogy
fontos kérdésekben átgondoltabban nyilatkozzanak, megfelelõen gyakorolják a
demokratikus jogokat.
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A testület tagjait általában a jobbító szándék vezérli. Sokszor türelmetlenek, az
eredményeket tudomásul veszik, a hibákon sokat problémáznak. Javasoljuk, hogy
értékeljék jobban az elért eredményeket, kisebb feladatokat tûzzenek maguk és a
gyermekek elé, így több sikerhez juthatnak.

1983. június 9.

Kovács Éva

általános tanulmányi felügyelõ

SZEMELVÉNYEK AZ ÚTTÖRÕCSAPAT KUKKANTÓ
C. ÚJSÁGJÁBÓL

I. Hírek 

VETÉLKEDÕK, VERSENYEK, SZEMLÉK

December közepén kezdõdött a Tudományos-technikai Úttörõszemle . A
rendezvénysorozat komoly felkészültséget kívánt a részvevõktõl, sok feladatot rótt a
szervezõkre. Sajnos, az érdeklõdés az idén nem állott arányban a befektetett munkával,
több résztvevõre számítottunk. A vetélkedõk így is érdekesek, izgalmasak, a pályamunkák
nagyon ügyesek voltak, látszott, hogy készítõik sok munkát, ötletet fektettek beléjük. Még
ilyen kevés résztvevõvel is sikerült megrendezni a kiállítást, noha hely hiányában nem a
megfelelõ helyen és körülmények között.

A továbbiakban csak az egyes szemleágakban gyõztesek nevét közöljük.

Matematika vetélkedõ gyõztese: Bálint Zsuzsanna, 8/a osztály

Kémia vetélkedõ gyõztese: Bálint Zsuzsanna, 8/a osztály

Fizika vetélkedõ gyõztese: Bokros Imre, 8/b osztály

Orosz nyelvi vetélkedõ gyõztese: Kerepeczki Piroska, 8/a osztály

A többi szaktárgyból annak ellenére sem akadt vetélkedõ, hogy a kiírásokat már
decemberben közreadtuk.

A fenti szaktárgyi gyõztesek februárban Monoron a járási szintû szaktárgyi vetélkedõkön
vettek részt, ahol becsülettel megállták a helyüket, sõt, Bokros Imre és Pintér Magdolna az
elsõ hat versenyzõ között végzett.

*

Az Úttörõ Kulturális Szemle keretében úttörõcsapatunk megrendezte a vers- és
prózamondók versenyét, valamint az ének-zene versenyt. A gyõztesek:

Versmondás: Dósa Ágnes 5. osztály

Prózamondás: a zsûri nem adta ki az elsõ díjat

Hangszerszólisták versenye: Pintér Magdolna 8/a osztály (zongora)
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A szólóénekesek versenyére nem volt jelentkezõ.

A vers- és prózamondók versenye március 15-én került lebonyolításra Gyömrõn, a Ságvári
Endre Úttörõházban. Ezen a versenyen csapatunkat Dósa Ágnes és Bálint Zsuzsanna
képviselték.

A járási szintû ének-zene versenyt március 23-án rendezték Vecsésen. Ezen
úttörõcsapatunk képviseletében Pintér Magdolna vett részt, aki a hangszerszólisták
versenyében nyújtott teljesítményéért bronzjelvényt kapott.

*

Ugyancsak március 15-én rendezték meg Monoron a járási KRESZ vetélkedõt. Ezt
csapatszintû vetélkedõ elõzte meg, amelynek elsõ három helyezettje, Bokros Imre (8/b),
Pintér Magdolna (8/a) és Sinkovicz Sándor (5. osztály)vettek részt a monori versenyen,
ahol – az itthonihoz hasonlóan – kimagasló teljesítményt nyújtottak a vetélkedõ elméleti
részén, a gyakorlati rész azonban kevésbé sikerült.

(1975. március)

VERSENYEK, VETÉLKEDÕK

Még november végén rendeztük meg a fogászati vetélkedõt, melynek eredménye elõzõ
számunkból kimaradt, a mulasztást most pótoljuk.

I. Xántus János Természetkutató Szakkor (Jeszenszki Éva, Pudics Éva, Nyírõ Zoltán,
Szemõk Mária, Varga Ágnes)

II. Martos Flóra raj (Édes Piroska, Nagy Eszter, Sinkovicz Sándor, Teleki Irén)

III. Petõfi Sándor raj (Csabai Judit, Lehota Géza, Nehéz Emma, Pénzes Péter, Szemõk
József)

IV. Arany János raj (Csabai Olga, Nagy Rózsi, Rézics László, Szemõk Magdolna, Zsemlye
István)

V. Móra Ferenc raj (Bartal Éva, Gados István, Macza András, Pogoriski Ibolya, Viszkok
Erzsébet)

*

A téli szünetben került sor a Váci Mihály Szavalóverseny döntõjére, melyet õrsi és
rajszintû vetélkedõk elõztek meg. Eredmény:

Kisdobosok: 

1. Dósa Irma (3. o.)

2. Major György (4. o.)
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és az ezekhez kapcsolódó egyéb rendezvényeket. Késõi utóda a Friss ész, ügyes kéz vetélkedõsorozat.



Úttörõk:

1. Dósa Ágnes (6. o., Martos Flóra raj)

2. Nehéz Emma (5. o., Petõfi Sándor raj)

3. Gazdag Gabriella (6. o. Martos Flóra raj)

Ugyancsak a téli szünetben rendeztük meg a következõ versenyeket:

Asztalifoci bajnokság:

1. Gulyás Gy. – Löwenberger T. (M.D. – M.D.)

2. Gados István – Sinkovicz S. (M.D. – Rcs.)

3. Ordasi Ernõ – Péli László (P.M. – P.M.)

Malom bajnokság:

1. Lehota Teréz (P.M.)

2. Kucsora Katalin (P.M.)

3. Szabó Miklós (Rcs.)

Sakkbajnokság:

1. Ordasi Ernõ (P.M.)

2. Sinkovicz Sándor (Rcs.)

3. Zsemlye István (U.)

Asztalitenisz bajnokság:

1. Ordasi Ernõ (P.M.)

2. Szemõk Mária (P.M.)

3. Hornyák György (Nyk.)

(Rövidítések: P.M.: Perpetuum Mobile õrs; M.D.: Moby Dick õrs; Rcs.: Rosszcsont õrs;
U.: Unkasz õrs; Nyk.: Nyomkeresõ õrs)

(1976. január)

TTÚSZ'76

Eredmények

Úttörõ irodalombarátok és nyelvészek versenye:

1. Sztodola Erzsébet

2. Pogoriski Ibolya

3. Bartal Éva
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Úttörõ történelemkutatók versenye:

1. Macza András

2. Ordasi Ernõ

3. Kalmár Ferenc

Világjáró úttörõk versenye:

1. Macza András

2. Lehota Teréz

3. Kucsora Katalin

Úttörõ természetkutatók versenye:

1. Szemõk Mária

2. Nyírõ Zoltán

3-4. Jeszenszki Éva, Lehota Teréz

Úttörõ vegyészek versenye:

1. Gulyás György

2. Szemõk Mária

3. Nyírõ Zoltán

Úttörõ matematikusok versenye:

1. Ordasi Ernõ

2-3. Gulyás György, Péli László

(1976. február)

A Fáy András EMGTSZ Dobó István és Egyetértés szocialista brigádjainak áldozatos
munkája révén elkészült iskolánk padlásán a lõtér, amelyet azonnal birtokba vettek az
Úttörõ Honvédelmi Alegység tagjai. Köszönjük!

*

Március 21-én rendezték meg Monoron az Úttörõ Kulturális Szemle járási ének-zene
versenyét. Ezen a Gomba-Bénye-Káva egyesített kórus arany, a gombai kórus ezüst és
Gazdag Gabriella pajtás zongoraszólójával ugyancsak ezüst oklevelet érdemelt ki.
Gratulálunk valamennyiüknek, elsõsorban pedig Somogyi Rózsa tanár néninek
eredményes szereplésükhöz.

*
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Ugyanezen a napon rendezték Dunakeszin a megyei mezeifutó bajnokságot, amelyen
úttörõcsapatunk hétfõs csapattal képviseltette magát. A népes mezõnyben (79 induló
közül) Fitus György 14., Koncsik István a 20. helyen végzett. Elismerésre méltó
teljesítmény, s ebben kiemelkedõ érdeme van Dancs Ferenc tanár bácsinak.

*

Március elején bonyolítottuk le csapatunkban a KRESZ-versenyt. Ennek eredménye: 1.
Ordasi Ernõ  2. Sinkovicz Sándor  3. Szemõk József. E három pajtásból álló csapat vett
részt március 13-án Pilisen a járási KRESZ-versenyen, ahol közülük a legjobb eredményt
Sinkovicz Sándor érte el, aki az egyéni versenyben a 6. helyet szerezte meg. Gratulálunk!

(1976. április)

Április 4-én Monorierdõn és Mendén került sor mezeifutó versenyre. A gombaiak a
mendei versenyen indultak, és a következõ eredményeket érték el:

Lányok I. korcsoport: 1. Gyebnár Aranka

II. korcsoport: 4. Kerepeczky Ibolya

Fiúk I. korcsoport: 3. Fitus György

II. korcsoport: 1. Szabó László

Lányok és fiúk I. korcsoport csapat: 3. helyezés.

*

Április 5-én rendezték meg az úttörõ olimpia járási lövész versenyét Gyömrõn. A gombaiak
eredményei: Ordasi Ernõ 2., Péli László 6., Hornyák György 10. helyezés, a nemhivatalos
csapatversenyben az elsõ helyet mi szereztük meg.

*

Április 7-én került sor Monoron a járási Ifjúsági Vöröskeresztes vetélkedõre, amelyen ötfõs
csapatunk holtversenyben a negyedik helyet szerezte meg.

*

Április 11-én facsemetéket ültettünk a községben, mintegy 180 darabot. A többit (kb. 150
darabot) az Unkasz õrs, a Gomba õrs és a Martos Flóra raj ültette el a faluban illetve a 2.
sz. baromfitelepen. Ugyanitt az elmúlt héten újabb 150 facsemetét ültettünk el.

(1976. május)

Az úttörõ olimpia járási atlétika versenyein nem értünk el kimagasló sikereket, bár a
korábbiaknál eredményesebben szerepeltünk. Jobb eredmények:

1000 m síkfutás: 2. Fitus György, távolugrás II. kcs.: 3. Szabó László.
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Jó eredményt ért el a kisdobos háromtusában Huszák András, aki még csak második
osztályos, de így is a középmezõnyben végzett a túlnyomórészt harmadik és negyedik
osztályosok között.

(1976. június)

Lezajlottak a Tudományos-technikai Úttörõszemle szaktárgyi vetélkedõi. Eredmények: 

Úttörõ orosz nyelv- és irodalombarátok vetélkedõje:

1. Bódi Ildikó és Gazdag Gabriella (mindketten 7. o.)

2. Tamás Ildikó (8.o.)

A többi szaktárgyi versenyt csak a nyolcadikosok számára rendeztük meg:

Úttörõ világjárók vetélkedõje:

1. Huszák Anikó

Úttörõ fizikusok vetélkedõje: 

1. Zsemlye István

Úttörõ vegyészek vetélkedõje:

1. Varga Ágnes

Úttörõ matematikusok vetélkedõje:

1. Zsemlye István

Ugyancsak a TTUSZ keretében január 27-én tanítás nélküli munkanapot rendeztünk.
Ezen a napon a felsõ tagozat pesti kirándulást tett. Az 5. és a 6. osztályosok a Közlekedési
Múzeum kiállításait tekintették meg, majd a TIT Természettudományi Stúdióban néztek
meg egy ismeretterjesztõ filmösszeállítást. A 7.-8. osztályosok útja elõször a TIT Stúdióba
vezetett, ahol megtekintették a fizikai jelenség bemutatót, majd a Budavári Palotában a
Munkásmozgalmi Múzeum épületében az Energia, ember, munka kiállítást nézték végig.
Estére gyönyörûen kitisztult az addig borús idõ, s így sikerrel jártak útjuk utolsó
állomásán, az Uránia Csillagvizsgálóban is, ahol megtekintették az Apolló 15 útjáról
készült filmet, a csillagászati távcsövet. Megnézhették a Hold felszínét,  valamint a
Naprendszer legnagyobb bolygóit: a Jupiter, a Saturnust, és a Föld közvetlen szomszédait:
a Vénuszt és a Marsot.

A TTUSZ keretében komplex vetélkedõt rendeztünk az alsó tagozat részére is: A
csapatversenyek során a 4. osztályban a Varga Gábor, Varga Árpád, Varga György, Boros
István, Monori László összetételû csapat bizonyult a legjobbnak. A 3/a osztályban a Csáki
Erzsébet, Paulovicz Judit, Bagó Margit, Dani Erzsébet összetételû nyerte meg a versenyt,
az 1. osztályban a Dunai Rita, Palaticzky Krisztina, Varga Anikó összetételû csapat
gyõzött. A 3/b osztály vetélkedõjén Ördög Mária szerepelt legeredményesebben. A
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Tudományos-technikai Úttörõszemle keretében a TIT Természettudományi Stúdió
anyagából Fizikai jelenségek címmel kiállítást rendezünk Gombán a Tûzoltó szertárban. A
kiállítás január 15. és 28. között lesz nyitva, megtekintése a nyitvatartási idõpontokban
díjtalan. Az úttörõcsapat, és az iskola, mint a kiállítás társrendezõi, szeretettel várnak
minden érdeklõdõt – felnõttet és gyereket egyaránt – a kiállításon. Természetesen
ugyanilyen szívesen látjuk az érdeklõdõket a járás más községeibõl is. A kiállításhoz
kapcsolódóan a nyitvatartási idõpontokban ismeretterjesztõ elõadásokat tartunk, melyeket
a kiállítási anyaggal szemléltetünk. Az elõadások idõpontjai:

idõpont téma elõadó

II. 16. 15.30 A hang, mint hullámjelenség Révész György

II. 17. 15.30 Az anyag szerkezete Rétvári Gyula

II. 18. 15.30 Belsõégésû motorok Tasi Kálmán

II. 21.   9.00 Az élet kialakulásának anyagi feltételei a Földön Rétvári Gyula

II. 22.   9.00 Statikus elektromosság Révész György

II. 23.   9.00 Fénytelefon, fotodióda Gyarmati Géza

II. 24.   9.00 Lézer, hologram Révész György

II. 25.   9.00 Élet a Földön kívül?! Rétvári Gyula

A kiállítás nyitvatartási ideje: 

Azokon a napokon, amikor a kiállítások vannak: 

II. 16-18 között: 14-tõl 17 óráig

II. 21-25 között: 8-tól 11 óráig

Valamint II. 20-án és 27-én (vasárnap) 10-tõl 12-ig és 14-tõl 16-ig.

(1977. február)

Február 21-én került sor a Tudományos- technikai Úttörõszemle járási fordulójára.
Csapatunkat itt a következõ pajtások képviselték:

Ordasi Ferenc, Tamás Éva és Varga Gábor kisdobosok, Bódi Ildikó és Gazdag Gabriella
orosz nyelv- és irodalombarátok, 

Huszák Anikó, történelemkutató,

Tamás Ildikó matematikus

Varga Ágnes vegyész

Zsemlye István fizikus

Kimagasló eredményt ugyan nem értek el, de valamennyien a mezõny elsõ felében
szerepeltek, és méltóképpen képviselték csapatunkat. Dicséret és elismerés jár nekik ezért!
Jó lenne, ha az általuk elért 6., 7., 10., és 12. helyezés kedvet ébresztene a többiekben is, s
a jövõben még nagyobb érdeklõdés nyilvánulna meg csapatunkban a Tudományos-
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Technikai Úttörõszemle szaktárgyi versenyei iránt. Jó lenne, ha mindenki úgy látná a
versenyeket, amilyenek valójában: nemes versengésnek, vidám vetélkedésnek, sok esetben
játékos tapasztalatszerzésnek, egyúttal lehetõség kinek-kinek képességei
kibontakoztatására, a tehetségeseknek kiugró eredmény elérésére. Természetesen ilyen
kiugró eredményt csak ritkán érhetünk el, hiszen kis iskola vagyunk, és a statisztikai
törvényszerûségek szerint is kevés az esélyünk egy-egy „dobogós“ hely elérésére. De
ismételten hangsúlyozni kell azt, hogy aki a járási szaktárgyi vetélkedõkön részt vesz, és ott
megállja a helyét, már sikeresen szerepelt, még ha nem is jutott az elsõ helyezettek közé.
Valamennyien büszkék lehetnek tehát magukra, mint ahogy mi is  büszkék vagyunk rájuk,
és bízunk abban, hogy a jövõben ezt a szintet több tárgyból is sikerül megtartanunk, esetleg
– egy-egy esetben – elõre is léphetünk. 

(1977. március) 

Március 15-én rendeztük meg a csapat kulturális szemlét, amelyen több, mint ötven pajtás
vett részt. A legnagyobb sikert Dósa Ágnes versmondó, Varga Ágnes prózamondó és a
kamarakórus aratta, a zsûri õket javasolta a járási kulturális szemlén való részvételre.

A járási vers- és próza, valamint irodalmi színpadi vetélkedõre március 20-án Monoron,
míg az ének-zene vetélkedõre március 21-én Vecsésen került sor. Ez utóbbi
kamarakórusunk számára szép sikert hozott: arany oklevelet kaptak.

*

Április 18-án a kamarakórus és a negyedik osztály közös autóbusz kirándulást szervezett
Vácra, amelynek keretében a kamarakórus részt vett az Éneklõ Ifjúság megyei döntõjén, s
ott nagyon szép teljesítményt nyújtott.

*

Április 8-án, az úttörõparlament délutánján bonyolítottuk le az IVK házi vetélkedõt,
valamint kirándulást szerveztünk a tározóhoz. Az IVK vetélkedõ eredménye: 1. Pénzes
Péter, 2. Gáspár Veronika- Major György, 3. Nagy Eszter

*

Április 5. És 16. között szerveztük meg a hasznosanyag gyûjtést. Idén is sikerült közel 100q
hulladékot összeszedni, amiért csapatunk több, mint 4500 Ft-ot kapott. A hulladékgyûjtés
végeredménye: 1. Unkasz 736, 2. Szürke bagoly 420, 3. Gomba 245, 4. Delfin 164, 5.
Sólyom 127, 6. Vörös Csillag 119, 7. Hófehérke 95, 8. Nevenincs 89, 9. Mókus 83, 10.
Rosszcsont 34, 11. Indián 21, 12. Nyomkeresõ 0 pont

*

Április 17-én Monoron bonyolították le a járási Úttörõ Gárda szemlét. A nagyszabású
rendezvénynek több, mint 600 résztvevõje volt. Csapatunkat 28 pajtás képviselte a szemle
minden ágazatában, több-kevesebb sikerrel. Az úttörõ honvédelmi versenyen Tóth Sándor
korcsoportjában elsõ, Nehéz Emma hatodik helyen végzett. Csonka közlekedésrendész
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csapatunk is megállta a helyét: negyedik lett. Nem tudták viszont hozni tavalyi
eredményüket a tûzoltók és a vöröskeresztesek. 

(1977. április-május) 

Március 15-én került sor Mendén az Úttörõ olimpia járási mezei futó bajnokságra.
Csapatunk versenyzõi itt komoly sikereket értek el: Fitus György a fiú I. Lukács Mária a
leány II. korcsoportban lett elsõ. Csabai Judit és Kiss László a második korcsoportban
negyedik, Hegedûs Pál a második, Zsemlye István az elsõ korcsoportban hatodik helyezést
ért el. 

*

Március 20-án Vácott került sor a megyei mezei futó bajnokságra Vácott. Versenyzõink
kalandos utazás után késve értek a helyszínre, így a második korcsoportosok már nem
versenyezhettek. Az elsõ korcsoportban Fitus György ismét szép sikert aratott: második
helyezést ért el, sajnos azonban eredményét megsemmisítették, mert korcsoportjánál
idõsebb.

*

Április 27-28-án bonyolítottuk le a csapat atlétikai bajnokságát. Eredmények: 

Négytusa I. korcsoport 1. Fitus György, 2. Bagó Pál, 3. Csáki János

Négytusa II. korcsoport: 1. Hegedûs Pál, 2. Erdélyi Zsolt, 3. Lehota Géza

60 m síkfutás: 1. Fitus György 9,0 mp

távolugrás: 1. Bagó Pál 379 cm

magasugrás 1. Bagó Pál-Pénzes Péter 115 cm

kislabdadobás: 1. Teleki Lajos 49 m

100 m: 1. Fitus György 3.52,4 perc

(1977. április-május) 

A fogászati hónap keretében november 30-án járási fogászati vetélkedõt rendeztek
Monoron, a Járási Mûvelõdési Házban. Csapatunk nagyszerûen megállta helyét: a
vecsésiek mögött a második helyen végeztünk. Gratulálunk a csapat tagjainak: Csabai
Juditnak, Gáspár Veronikának, Lukács Máriának, Nagy Eszternek és Rádi Erikának, de
mindenekelõtt az õket felkészítõ Trócsányi tanárnéninek.

(1977. december) 

Lezajlottak a TTUSZ csapatszintû rendezvényei, ezekrõl részletes beszámolókat következõ
számunkban olvashattok. A vetélkedõk eredményei: 

85



A Kazinczy- versenyre sajnos mindössze ketten jelentkeztek:
1. Oravecz Anikó
2. Dósa Ágnes

A társadalomkutatók vetélkedõjének eredménye:
1. Bajkai István-Hornyák György-Kun Ervin
2. Dósa Ágnes-Gazdag Gabriella-Teleki Irén
3. Halász Tünde-Nehéz Emma
4. Bódi Ildikó-Gáspár Veronika-Kerepeszki Ibolya

Az orosz nyelvbarátok vetélkedõjének eredménye:
1. Bódi Ildikó-Horváth Tünde-Nehéz Emma
2. Csuta-Erika-Gáspár Veronika-Gazdag Gabriella
3. Bajkai István-Kovács Gyula
4. Czeglédi Györgyi-Oravecz Anikó-Váradi Erika

Az úttörõ technikusok vetélkedõjének eredménye:
1. Bajkai István-Sinkovicz Sándor-Teleki Gizella
2. Erdélyi Zsolt-Nyúl Attila-Tóth Sándor
3. Fodor Béla-Lehota Géza-Szemõk József
4. Kovács Gyula-Magócsi Elek

(1978. február)

A fordított nap nem egészen úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A délelõtti
bolondozásnak ugyan nagy sikere volt, bár ebben is a tanárok jártak élen, jól sikerült az
iskola dekorációja is, amiért a nyolcadikos szervezõket illeti dicséret, de már a
rongyosbálra csak nagyon kevesen jöttek el, így még az a gondolat is felvetõdött, hogy
érdemes volt-e megrendezni.

*

Április 7-én sok pajtás vett részt a készülõ játszótér rendezésében. Külön szót érdemel,
hogy erre a társadalmi munkára zömmel nyolcadikosok jöttek el, akik talán már nem is
fogják használni.

*

Március 19-én rendezték meg az úttörõ kulturális szemle járási ének-zene bemutatóját a
hagyományoknak megfelelõen Vecsésen. Nem panaszkodhatunk:: énekkarunk kitûnõ
teljesítménnyel nyert arany oklevelet, s ugyancsak arany oklevelet nyert Gazdag Gabriella
zongora játékával. E sikerek elérésében természetesen oroszlánrésze volt Somogyi Rózsa
tanár néninek.

(1978. május)
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Május 10-én rendeztük csapatunk atlétikai bajnokságát. Eredmények:

I. korcsoport, fiúk:

60 m. 1. Szabó L., magasugrás: 1. Lehota G., kislabda: 1. Szabó L., távolugrás: 1. Szabó L.,
összetett:1. Szabó L., 600 m: 1. Szabó L.,

I. korcsoport, lányok:

60 m. 1. Bodor, magasugrás: 1. Kolompár Á., kislabdadobás: 1. Kolompár Á., távolugrás:
1. Bodor, 300 m.: 1. Bodor

II. korcsoport, fiúk:

60 m.: Erdélyi, magasugrás: Bagó K, kislabdadobás: 1. Erdélyi, távolugrás: 1. Bagó K.,
összetett: 1. Erdélyi, 600 m: 1. Gyõri

II. korcsoport, lányok:

60 m.: 1. Váradi, magasugrás: 1. Váradi, kislabdadobás:1. Váradi, távolugrás: 1. Váradi,
összetett: 1. Váradi, 300 m: 1. Váradi

(1978. június)

A Móra Ferenc raj programja igen sûrû. Decemberben õrsök közötti vetélkedõt rendeztek,
amelynek eredménye a következõ volt:
1. Kék Delfin õrs
2. Ludas Matyi õrs
3. Elõre õrs

*

Január 27-én az ugyancsak az õrsök között rendeztek Ügyesség- bátorság vetélkedõt,
melynek végeredménye:
1. Kék Delfin õrs 116 pont
2. Ludas Matyi õrs 112 pont
3. Elõre õrs 107 pont

*

Eközben január 10-én az Elõre õrs kihívta a Kék Delfin õrsöt egy játékos vetélkedõre,
amirõl a következõt olvashatjuk az Elõre õrs naplójában (Szemõk Andrea tollából): 

„Januári vetélkedõ

Január 10-én kihívtuk a Kék Delfin õrsöt egy játékos vetélkedõre. Volt abban labda
pattogtatás, tolja papa taligát- verseny, és még sok minden más játék. A delfinek ugyancsak
küzdöttek, kitettek magukért!

De végül mégis igaz nem sokkal, legyõztük õket. Küzdelmes játék volt!“
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Nem panaszkodhat a Gagarin raj sem. Novemberben vendégül látták a kávai hetedikes
Dózsa György rajt egy vidám vetélkedõvel egybekötött klubdélutánon, december 14-én
pedig a kávaiak hívták meg õket.

December végén a raj 12 tagja négynapos túrán vett részt a Vértesben. Január 7-én
rendezték meg a raj szánkóbajnokságát.

(1979. február)

Február végén és március elején zajlottak le a rajok Ki mit tud?-jai, összesen közel száz
kisdobos és úttörõ résztvevõvel. Innen a zsûri a legjobbakat juttatta a csapat kulturális
szemléjére. Ezen a legjobb eredményeket a következõk érték el:

Kisdobosok:

Ének: a 2. osztályos Barátság raj kvartettje (Solti Tünde, Szemõk Andrea, Tánczi Gizella,
Szabó Krisztina)

Vers: Dunai Rita

Próza: Tóth Lajos

Úttörõk:

Ének: Erdélyi Zsolt

A 6. osztályosok Vadrózsa együttese

Vers: Nehéz Emma

Jelenet: a 8. osztályosok Humor áruház c. mûsora 

Egyéb: Bagó Károly-Tóth Sándor bûvészmutatványa

A járási szemlén a 2. osztályos kvartett emléklapot, Dunai Rita és Tóth Lajos bronz
oklevelet, Nehéz Emma pedig ezüst oklevelet kapott.

*

Nagy közönségsikert aratott a február 24-én megrendezett Történelmi korok, õrsök
karneválja. A helyezések:
1. Gomba õrs (Ókori Egyiptom)

Delfin (török hódoltság)
2. Partizán (õskor)
3. Kék Delfin (Földrajzi felfedezések kora)

A kisdobosok számára megrendezett egyéni karnevál végeredménye:
1. Gúnya együttes (Ordasi László-Teleki Kálmán)
2. Charlie Chaplin (Rajta István)
3. Csöves Böbe (Palaticzky Krisztina)

*
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Február 26-án és 27-én rendezték meg a Tudományos-technikai Úttörõszemle járási
döntõit. Ezeken csapatunk képviselõi szép eredményeket értek el: kisdobosaink: (Bagó
Ferenc, Bódi Attila, Ordasi László) a díjazottak közé kerültek, természetkutatóink (Nehéz
Emma, Tóth Sándor és Varga Gábor) ezüst oklevelet, technikusaink pedig (Fodor Béla,
Lehota Géza és Szemõk József) bronz oklevelet hoztak haza.

(1979. március)

Februárban zajlottak le a Tudományos-technikai Úttörõszemle járási vetélkedõi,
amelyeken a gombai pajtások kimagasló sikerrel szerepeltek. A januárban az úttörõ
matematikusok járási vetélkedõjén arany oklevelet szerzett Varga Gábor mellett (aki a
megyei vetélkedõn is megállta helyét, bár helyezést nem ért el) ugyancsak arany oklevelet
szereztek természetkutatóink (Ordasi Ferenc, Tóth Sándor, Varga Gábor) és
technikusaink (Erdélyi Zsolt, Nyúl Attila, Tóth Sándor) mindkét csapatot nagyon kevés
választotta el attól, hogy elsõ helyen végezzenek, s õk képviseljék járásunkat a megyei
vetélkedõn. Jól szerepeltek és könyvjutalommal tértek haza a kisdobosok, (Benczés
Piroska, Ordasi Margit, Szemõk Judit) is. Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk!

*

Sporthírek:

Csapatunk sakkbajnokságát (amelyen sajnos mindössze négy résztvevõ indult) Major
György nyerte meg. Mivel nem voltak megfelelõ korcsoportú versenyzõink, a járási
csapatbajnokságon nem vehettünk részt.

A március 23-án Monorierdõn megrendezett mezei futó csapatbajnokságon 32
versenyzõnk indult, sajnálatos azonban, hogy egyik korcsoportban sem tudtunk teljes
csapattal kiállni. Legjobb egyéni eredményeink:

3.o.: Balázs Rita 3. hely

5.o.: Ordasi László 5. hely

Megkezdõdött a járási kézilabda és labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója. Elsõ
eredmények:

Kézilabda: Gomba-Ady 5:1

Labdarúgás: Monorierdõ-Gomba 0:0

Nyáregyháza-Gomba: 3:0

Rendkívül sajnálatos, hogy a kézilabdapályára leborított nagymennyiségû sóder miatt a
tavaszi szezonban hazai mérkõzéseinket is idegenben vagyunk kénytelenek lejátszani. Az
illetékeseknek bizony jobban oda kellett volna figyelni!

*

A túraszakkör március 30-án túrát szervezett a Pilis-hegységben, a Visegrád-
Pilisszentlászló útvonalon. A 15 résztvevõ ugyan alaposan elfáradt a mintegy 16 km-es
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gyaloglás után, mégis jó hangulatban, sok szép élménnyel gazdagabban tértek haza. Bízunk
abban, hogy legközelebb többen lesznek!

(1980. március)

A szokásosnál késõbb, s a vártnál kevesebb résztvevõvel megkezdõdtek a Tudományos-
technikai Úttörõszemle háziversenyei. Az eddigi versenyeken a kevés nevezés miatt egyéni
vetélkedõket rendeztünk. Eredmények:

Orosz nyelvbarátok:
1. Bagó Margit
2. Keresztúri Sándor
3. Dani Erzsébet

Úttörõ matematikusok:
1. Lehota Vilmos
2. Bálint Dezsõ
3. Tóth Imre

Úttörõ társadalomkutatók:

1. Bálint Dezsõ és
Huszák András

2. Tamás László

( 1982. február )

Február 20-án Üllõn került sor a TTUSZ járási vetélkedõjére, amelyen évek óta a
legnagyobb létszámú csapattal indultunk. Szereplésünk eredményes volt, bár az oklevelek
nem olyan fényesek, mint az elmúlt években, versenyzõink derekasan megállták helyüket.
Kisdobosaink (Borsos Gábor, Lehota László és Kreiter László) a népes mezõnyben a
hatodik helyen végeztek; társadalomkutatóink (Bálint Dezsõ, Huszák András és Tamás
László) bronz oklevelet kaptak, de becsületesen felkészültek és jó eredménnyel a
középmezõnyben végeztek a természetkutatók (Macza István, Ordasi László és Török
György, tartalék Brecsok Sándor), valamint az orosz nyelvbarátok (Bagó Margit, Dani
Erzsébet és Keresztúri Sándor, tartalék Nagy Andrea), a nyolcadikosok matematika
versenyén pedig Lehota Vilmos a negyedik helyet szerezte meg. Valamennyiüknek
gratulálunk!

(1982. március)
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Ugyancsak április 2-án került sor iskolánkban a Kazinczy-versenyre, amelyen
holtversenyben Szarvas Gyula és Szabó Krisztina végeztek az elsõ helyen.
Úttörõcsapatunkat az április 23-i járási versenyen Mendén Szarvas Gyula képviselte. Ott
azonban nem ért el helyezést. Ennek ellenére dicséretet érdemel eredményes szerepléséért.

(1982. április)

Május 13-án Vecsésen, az 1. sz. Általános Iskolában került sor a Tudományos-technikai
Úttörõszemle járási mezõgazdasági vetélkedõjére, amelyen csapatunkat Bálint Dezsõ,
Lehota Vilmos és Petrovai Ágnes képviselte. Az elmúlt évek eredményeit ezúttal nem
sikerült megismételni csapatunk most csak a negyedik helyen végzett.

(1982. május)

November 6-án fiú kézilabda csapatunk Pilisen a November 7. Kupán negyedik helyezést
ért el.

*

Az Uránia Szakkör tagjai jelvényt terveztek a szakkör számára. A szakköri tagok
véleménye alapján Somogyi Miklós jelvénye sikerült a legjobban, így ezt fogadták el a
szakkör hivatalos jelvényének.

(1982. november)

November 26-án az IVK csapata járási fogápolási és táplálkozási vetélkedõn vett részt
Monoron, és második helyezést ért el. 

(1982. december)

Az Uránia szakkör tagjai december 23-án Budapestre kirándultak, ahol megnézték a
Planetárium elõadását és a fizikai jelenség bemutatót a TIT Stúdióban.

*

A túraszakkör tagjai kisdobos õrsök számára állítottak össze akadályverseny útvonalat.

*

Az IVK tagjai a járási táplálkozási verseny óta elsõsegélynyújtással foglalkoznak. Ezen
kívül rendszeresen pontozzák a tisztaságot. A tisztasági verseny pontszámai január végén:

1/b és kisegítõ alsó 123, 1/a 122, 3/a 121, 3/b 114,  4. 113, 2. 111, kisegítõ felsõ 106, 5. 99, 7.
92, 6. 89. 8.osztály 80 pont. A 110-nél több pontot elértek elnyerték a Tiszta, rendes osztály
címet.
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*

A téli szünetben lezajlott sportversenyek eredménye:

Asztalitenisz: 
1. Erdélyi Szabolcs
2. Ordasi Gyula
3. Teleki Kálmán

Sakk: 
1. Ordasi László
2. Ordasi Gyula
3. Révész András

A lányok között Szegedi Juditnak nem volt ellenfele.

*

Januárban zajlottak le a TTUSZ háziversenyei. A február 19-én Vecsésen sorra kerülõ
járási vetélkedõn úttörõcsapatunkat kisdobosok (Boda Julianna, Dávid Mónika, Lajtner
Ákos), természetkutatók (Ordasi László, Somogyi Miklós, Török György), valamint
matematikából Kis Elek fogja képviselni.

*

TTUSZ

Januárban zajlottak le csapatunkban a Tudományos-technikai Úttörõszemle
háziversenyei. Eredmények:

Kisdobosok:
1. Boda Katalin – Boda Julianna – Faragó Mariann
2. Fitus Andrea – Szemõk Mariann – Dávid Mónika
3. Danyi György – Gregor Zsolt – Lajtner Ákos

Kémia: 
1. Ordasi László – Török György
2. Palaticzky Krisztina – Varga Erzsébet
3. Kis Elek – Somogyi Miklós

Magyar:
1. Ordasi László – Török György
2. Haller Mária – Liska Krisztina
3. Hargas Erika – Ordasi Be

Gulyás Judit – Varga Erzsébet

Orosz:
1. Kis Elek
2. Ordasi László
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Palaticzky Krisztina
3. Török György

Csillagászati:
1. Lehota Zoltán – Kis Elek – Teleki József
2. Orbán András – Varga Ildikó – Ordasi László
3. Csordás Mariann – Török György

Matematikus:
7. o.: 1. Kis Elek
8. o.: 1. Ordasi László

(1983. január-február)

Március 18-án rendeztük meg a Mûvészeti Szemle csapatszintû bemutatóját. Eredmények:

Úttörõk:

versmondás:
1. Molnár Irén
2-3. Szabó Krisztina

Szegedi Judit

ének:

1. Tánczi Gizella

2. énekcsoport, (5. o.)

egyéb:

1. Karvázy Szabolcs

2. Hosszú Irén és

Szemõk Andrea (bûvészek)

Kisdobosok:

próza:

1. Szemõk Mariann

2. Boda Katalin

versmondás:

1. Révész Angéla

2. Szombati Ibolya

3. Vereszki Zsolt

mûvészi torna:

1. Fitus Andrea – Keresztúri Andrea

2. Blaskovits Katalin – Suhajda Julianna
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ének:

1. Janik Krisztina

2. Dávid Mónika

Miklós Réka

Valamennyi résztvevõnek – azoknak is, akik nem értek el helyezést – szívbõl gratulálunk!

*

Március 5-én Monoron rendezték meg a XXI. Nemzetközi Iskola Kupa járási versenyét,
amelyen csapatunk hagyományosan jól szerepelt: Balázs Rita III., Erdélyi Szabolcs V.,
Szemõk Andrea VI. helyezést ért el, csapatban pedig másodikak lettünk.

*

Április 20-án csapatunk adott otthont a TTUSZ járási mezõgazdasági vetélkedõjének. A
színvonalas versenyben csapatunk a második helyen végzett, az elsõ Mende csapata lett.

(1983. május)

A hatodik osztályos Béke raj november 7-én a Fõvárosi Gyermekszínházban megnézte a
Távolban egy fehér vitorla c. darabot. 

( 1983. november)

Két hetes küzdelemsorozat után befejezõdött csapatunk sakkbajnoksága.

Végeredmény:

Fiúk:

1. Ordasi Gyula

2. Nánai Gyula

3. Bódi Attila

Lányok:

1. Palaticzky Krisztina

2. Szegedi Judit

Kisdobosok:

1. Szegedi Csaba

2. Révész András

3. Orbán Sándor

*
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Az úttörõk télapója idén is ellátogatott a kisdobosokhoz és az óvodásokhoz. Emellett
valamennyi kisdobos és úttörõraj megrendezte hagyományos télapó klubdélutánját, mint
arról részletesebb tudósításokat és beszámolókat olvashattok lapunkban.

( 1983. december)

December 21-én adták át a tornatermet. Az iskola tanulóit ezen az ünnepségen az
Úttörõtanács képviselte. Az igazgató bácsi rövid beszédet mondott, majd a legkiválóbb
munkát végzõ szülõknek emléklapot adott át. Ezt követõen a szülõk megnézhették a
technikai mûhelyt is.

*

A téli szünetben megrendezett teremfoci bajnokság eredménye:

1. Ordasi Gyula

Sulán József

Rezes Imre

2. Rozgonyi Attila

Sztodola András

Bagó Péter

3. Teleki Csaba

Balázs László

Kis Elek

*

A Tudományos-technikai Úttörõszemle eredményei csapatunkban:
Társadalomkutatók:

1. Szabó Borbála – Gulyás Judit – Molnár Irén – Szemõk Andrea

2. Somogyi Miklós – Kis Elek – Karvázy Szabolcs – Tóth Lajos

3. Palaticzky Krisztina – Varga Erzsébet – Szabó Krisztina – Szegedi Judit

Természetkutatók:

1. Kis Elek – Lehota Zoltán – Lajtner Ákos

2. Somogyi Miklós – Orbán András – Borsos Gábor

3. Miklós György – Kreiter László
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Kémia:

1. Kis Elek

2. Szabó Borbála

3. Somogyi Miklós

Orosz:

1. Palaticzky Krisztina – Varga Erzsébet – Szabó Krisztina – Szegedi Judit, valamint

Gulyás Judit – Balázs Rita – Solti Tünde

2. Kis Elek – Karvázy Szabolcs – Somogyi Miklós

Kisdobosok:

2. osztály:

1. Elek József – Kerepeszki Mihály

2. Varga Ferenc – Lajtner Tamás

3. Révész András – Módos Richárd

3. osztály:

1. Orbán Sándor – Bensó Zoltán

2. Rezes Brigitta – Vereszki Zsolt

3. Lõrincz Renáta – Zákó Orsolya

4. osztály:

1. Bagó Anetta – Szegedi Csaba

2. Szemõk Mariann – Pere József

3. Faragó Mariann – Révész Angéla

*

December 22-én szerkesztõségünk munkatársa, Varga Erzsébet Révész tanár bácsi és
néhány régi számítástechnikás kíséretében megtekintette az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanárképzõ fõiskolai karán megrendezett számítástechnikai kiállítást.

Az innen kölcsönkapott számítógépekbõl december 27-én kiállítást és bemutatót
rendeztek a Gombai Általános Iskolában.

*

Január 18-án csapatszintû vöröskeresztes vetélkedõre került sor, amelyen hat õrs vett részt.
A vetélkedõ végeredménye:

1. Olimpia õrs

2. Perpetuum Mobile õrs

3. Barátság õrs

*
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Február 3-án Pilisen került sor az úttörõ olimpia járási sakkversenyére, amelyen
csapatunkat Nánai Gyula, Ordasi Gyula és Szegedi Csaba képviselte. Közülük Szegedi
Csaba megnyerte a kisdobosok versenyét, s ezáltal jogot szerzett a február 19-én
Szentendrén megrendezett megyei versenyen való részvételre, ahol 5. helyezést ért el.
Gratulálunk!

*

Február 11-én rendeztük meg csapatunk hagyományos farsangi bálját, ami idén is igen jól
sikerült. A jelmezverseny eredménye:

Egyéni:

1. Török basa és a szolgája (Pete János – Kerepeszki Mihály)

2. Rumcájsz (Karvázy Szabolcs)

3. Méhecske (Gados Andrea)

4. Bohóc (Papp János) és Pöttyös Panni (Révész András)

5. Vuk (Lõrincz Ágnes)

6. Karácsonyfa (Viszkok Krisztina),

Herceg és hercegnõ (Faragó Mariann és Révész Angéla)

Csoportos

alsósok:

1. Mesék modern idõben

2. Mátyás király igazságot tesz

felsõsök:

1. Frédi és Béni

2. Meseország

3. 4 rabló és 3 törpe

A zsûri különdíját az ifik Frédi és Béni, avagy Benõke rossz bizonyítványa c. produkciója
nyerte el.

( 1984. február)

Március 15-én minden osztály Budapesten járt, kivéve a hatodikosokat, akik Tápióbicskére
kerékpároztak.

( 1984. április)
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Május 18-19-én Halásztelken került sor a megyei mezõgazdász vetélkedõre, amelyen
csapatunkat Gulyás Judit, Somogyi Miklós és Tóth Lajos képviselték. A negyedik helyet
szerezték meg, ami igen szép eredmény.

( 1984. május-június)

A hatodikosok szeptemberben két napot dolgoztak a baromfitelepen, ahol az áttelepítésben
segédkeztek. A nyolcadikosok – mivel jobban dolgoztak – három napig voltak.

Ugyanez a két osztály októberben szüretelni is volt, ekkor a nyolcadikosok dolgoztak két,
a hetedikesek pedig három napot – ezúttal teljesítményben.

*

Sporthírek

Októberben került sor Gombán a körzeti kispályás labdarúgó versenyre.

Eredmények:

Gomba – Úri 3:2

Gomba- Monor 5:2

Úri – Monor 4:2

*

Eddig mindössze egy kézilabda-mérkõzést sikerült lejátszani, amelyen a nyolcadikos
lányok 6:3-ra gyõztek a hetedikes lányok ellen.

*

A honvédelmi szakkör októberben házi felmérõ lövészversenyt rendezett, ennek
eredménye azonban elmaradt a várakozástól.

(1984. október)

A Friss ész, ügyes kéz szemle keretében januárban bonyolítottuk le a helyesírási versenyt,
amelynek végeredménye:

1. Solti Tünde

2. Szegedi Judit

3. Gregor Zsolt

Ugyancsak a szemle keretében került sor a számítástechnika vetélkedõre.
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Ennek végeredménye:

1. Varga Ildikó

2. Lehota Zoltán

3. Kreiter László

(1985. január)

Február 6-án rendeztük meg a csapat Ki mit tud?-ot, amely igen magas színvonalú volt.

Eredmények:

Versmondók:

kisdobosok: 

Borbás Edit, Elek József, Papp Andrea, Varga Ferenc arany,

Fekete Hajnal, Vereszki Zsolt ezüst,

úttörõk:

Benczés Ilona, Szombati Ibolya, Teleki Bernadett, Szemõk Mariann arany

Szegedi Csaba, Végvári Erika ezüst.

Próza:

kisdobosok:

Lõrincz Ágnes, Kerepeszki Mihály arany

Viszkok Krisztina ezüst

Safranyik Irén bronz,

úttörõk:

Hegedûs Zsuzsanna arany.

Ének-zene: (csak kisdobosok)

Dobrovinszki Andrea, Révész András, Révész Angéla arany,

Fitus Andrea – Keresztúri Andrea ezüst

Danyi György- Ferenci Sándor bronz.

Mûvészi torna:

kisdobosok:

Fitus Andrea – Keresztúri Andrea, Gyõri Erzsébet – Molnár Ágnes arany

úttörõk:

Liszkai Krisztina – Szegedi Judit- Tánczi Gizella arany.

Az aláhúzottak képviselhetik csapatunkat a körzeti vetélkedõn.

(1985. február)
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Április és május bõvelkedett sporteseményekben. Eredményesen szerepeltek, bár nem
jutottak tovább atlétáink a körzeti selejtezõn, amelyen a fiúk négytusa csapata kifejezetten
jó eredményt ért el, s csak sérülés miatt szorultak a második helyre.

Körzeti és területi verseny után a megyei döntõbe jutottak kispályás labdarúgóink, ami
hosszú évek óta legnagyobb sikerünk ebben a sportágban. A kispályás labdarúgó
házibajnokság végeredménye: 1. 7. osztály 8 p, 2. 6. osztály 6 p, 3. 8. osztály 5. pont.

(1985.június )

A nyolcadik osztály számítástechnika fakultációs csoportja november 15-én Budapestre
látogatott. Felkeresték a Hámán Kató Számítástechnikai Szakközépiskolát, majd
megtekintették a Software '86 kiállítást a Duna Intercontinental szállodában.

*

A labdarúgó bajnokság õszi végeredménye:

1. 8. osztály 10:2  7 pont

2. 7. osztály 13:3  5 pont

3. 6/a osztály 2:5  3 pont

4. 6/b osztály 2:7  3 pont

5. 5. osztály 2:12  2 pont

(1985. november)

Január 17-én került sor csapatunk egyéni sakkbajnokságára, amelyen több pajtás vett részt,
mint eddig bármikor. A bajnokság eredménye:

Lányok:

1. Boda Julianna

2. Szemõk Brigitta

3. Lõrincz Ágnes

Révész Angéla

Fiúk:

kisdobosok: 

1. Révész András

2. Jónás János

3. Safranyik István
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úttörõk:

1. Pere József (6. b)

2. Szegedi Csaba (6. a)

3. Balázs László (7.)

4. Orbán András (8.)

A legjobbakból alakított fiú csapatok eredményesen versenyeztek a január 23-án Ecseren
rendezett körzeti csapatbajnokságon, ahol elsõ csapatunk (Balázs, Pere, Révész) 5.,
második csapatunk (Orbán A., Szegedi, Jónás) 6. helyezést ért el, ami 17 induló közül jónak
mondható eredmény.

(1986. január)

Színház

A 6/a és a 6/b osztály március 7-én Budapestre kirándult, ahol a Tamás bátya kunyhója
címû zenés játékot nézték meg a Hököm Színpad elõadásában.

A 4/a és 4/b osztály március 9-én a Játékszínbe látogatott el, ahol az Ágacska c. mesejátékot
látták. Nagyon jól érezték magukat!

*

Befejezõdött a hetedikesek többfordulós kémia versenye. A végeredmény:

1. Bunford Péter

2. Lajtner Ákos

3. Solti Attila

*

Március 22-én Zsámbékon a megyei sakk úttörõolimpián Révész András képviselte
csapatunk színeit. Kemény küzdelem után az ötödik helyen végzett. Gratulálunk!

(1986. március)

November 3-án Monoron az Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben sakkversenyre került sor,
amelyen általános iskolásként csak gombaiak indultak. Így különösen szép eredmény,
hogy Szegedi Csaba harmadik helyezést ért el, Pere József pedig különdíjat kapott, s
mindketten megelõzték a versenyen induló gimnazistákat és a szakmunkástanulók jelentõs
részét is. Gratulálunk!

*
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Iskolánk novemberben kapta meg a várva vár 3 db Commodore 16 számítógépet a Megyei
Pedagógiai Intézettõl, s egy héten belül kaptunk hozzájuk 2 db Junoszty típusú televíziót
a baromfitenyésztõ és az édesipari brigádoktól. Köszönjük!

*

Színházi elõrejelzés decemberre:

december 2.: Cyrano (Madách) 7-8. o.

december 20.: Diótörõ (Erkel) bérleteseknek

december 22.: Emil és a detektívek (Arany János Gyermekszínház) 5. osztályosok

(1986. november)

Február 4-én rendeztük meg a csapat Ki mit tud?-ot. Bár az elõzetes selejtezõk után
minden rajból csak a legjobbak vettek részt rajta, a bemutató így is több, mint három órát
tartott. A legjobbak:

arany oklevél:

Bódi Magdolna (2.b – vers)

Az aranyszõrû bárány (3.b – mesedramatizálás)

Müller Helga (3.b – próza)

Lõrincz Ágnes (5.a – próza)

Viszkok Krisztina (5.a – próza)

Tóth Ferenc (5.a – bûvész)

5.a lány

5.a fiú tornászcsoport

5.b fiú

Ezüst oklevelet kapott:

Pénzes István (3.a  – próza)

Miért haragszik a macska a kutyára (3.b – mesedramatizálás)

Dunai Hajnalka – Jónás László – Nagy Piroska (4.a – vers)

Benczés Mariann (4.b – vers)

4.a lány tornász csoport

Németh Szilvia (5.b – torna)

Bensó Zoltán (6.b – vers)
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Bronz oklevél:

5.b lány tornász csoport

Blaskovits Katalin (6.a – torna)

Benczés Ilona (7.a – vers)

A legjobbak közül Bódi Magdolna, Müller Helga, Lõrincz Ágnes és Viszkok Krisztina
képviselhették csapatunkat a február 21-én Ecseren megrendezett területi vetélkedõn. Itt
Bódi Magdolna és Müller Helga ezüst oklevelet kapott.

(1987. január-február)

Március 26-án került sor csapatunkban a Kazinczy-versenyre, melynek végeredménye:

1. Szluka Szilvia

2. Németh Krisztina

3. Elek József, Benczés Ilona, Végvári Erika

Április 16-án Monoron a területi Kazinczy-versenyen Szluka Szilvia és Elek József
képviselte csapatunkat, s a hetedik-nyolcadik osztályosok között Szluka Szilvia a negyedik
helyen végzett.

(1987. április)

Május 4-én került sor Monorierdõn a körzeti csecsemõápolási versenyre, amelyen
csapatunk a negyedik helyet szerezte meg.

*

Május 6-án és 7-én került sor csapatunkban az alsós és felsõs helyesírási vetélkedõre.
Eredmények:

7-8. osztály:

1. Szegedi Csaba

2. Gregor Zsolt

3. Szluka Szilvia

5-6. osztály:

1. Tóth Ferenc

2. Elek József

3. Módos Richárd
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Kisdobosok:

1. Csordás Margit

2. Nagy Piroska

3. Tóth Ildikó

(1987. május)

Október 9-én a 3/b osztályosok kerékpártúrán voltak Tetén, majd osztályfõnöküknél, Kati
néninél voltak videózni.

*

Október 14-én az Indián õrs õrsi foglalkozáson társadalmi munkában kitakarította a 6.
tantermet, és még terítõk is kerültek a polcokra, asztalra.

*

Ugyancsak október 14-én új számítógépeket kapott az iskola. Az eddigiek közül
lecseréltünk 2 Commodore 16-ost, helyette kaptunk 7 db Videoton TV Computert.

*

Október 15-én körzeti kézilabda és kispályás labdarúgó versenyre került sor Gombán.
Mind a két versenyszámban a monori Munkásõr útiak csapata végzett az elsõ, az úriak a
második, mi, gombaiak a harmadik helyen.

Egy hét múlva az úriak hívták meg a gombaiakat egy kézilabda mérkõzésre. Erre az úri
kézilabda pályán került sor, s az úriak 13:4 arányú gyõzelmet arattak.

(1987. október)

November 14-én a második, november 15-én a negyedik osztályosok vettek részt budapesti
kiránduláson.

*

November 14-én a KUKKANTÓ szerkesztõségének tagjai az Almássy téri szabadidõ
központban újságíró képzésen vettek részt.

*

Ugyancsak november 14-én a honismereti fakultációs csoport a Mezõgazdasági
Múzeumban és az Iparmûvészeti Múzeumban tett látogatást.

*
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Tiéd a tornaterem!

Novembertõl kezdve minden érdeklõdõ kondicionáló sportfoglalkozáson vehet részt
tanítási napokon reggel 7 órától Kis Jánosné tanár néni irányításával.

(1987. november)

December 4-én – hagyományainknak megfelelõen – az úttörõk Télapója meglátogatta a
kisdobosokat és az óvodásokat.

*

December 6-án a karate-klub nagyszabású klubdélutánt rendezett a megalakulás elsõ
évfordulója alkalmából.

*

Január 10-én a 3/b és a 4/a osztály a Radnóti Miklós Színpadra látogatott, ahol a Mesélõ
kert címû elõadást nézték meg. Ezután elmentek a Nemzeti Múzeumba, hazafelé pedig
megnézték a Ferihegy 2. repülõteret.

*

Január 15-én a honismereti fakultáció látogatást tett a TSZ számítógéptermében.

*

Véget ért csapatunk négy hónapja folyó sakkbajnoksága. Végeredmény:

1. Pere József

2. Gyarmati Géza

3. Pénzes István

4. Jónás László

5. Szegedi Csaba

(1988. január)

Február 6-án Maglódon bonyolították le a körzeti matematika versenyt, amelyen Szegedi
Csaba és Molnár Ágnes képviselték csapatunkat.

Ugyanezen a napon Csévharaszton került sor a körzeti kémia versenyre, amelyen Révész
Angéla ötödik helyezést ért el.

*

Február 11-12-én bonyolítottuk le a csapat Ki miit tud?-ot, amelyen minden eddiginél
több pajtás vett részt, több mint százan. A legjobbak:
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Torna:

arany – 6/a lányok

ezüst – 5. osztály lányok, 3/b lányok, Németh Szilvia

bronz – 6/b fiúk

Vers:

arany – Bódi Magdolna

ezüst – Lomen Szilvia

bronz – Varga Orsolya, Borsos Katalin, Hegedûs Melinda, Szemõk Mariann

Próza:

arany – Lõrincz Ágnes

ezüst – Kiss Erika, Fûri Ágnes

bronz – Révész Angéla

Tánc: bronz oklevelet kapott a 4/a és a 4/b tánccsoportja.

Ének: Németh tünde – bronz

Paródia: ezüst oklevelet kapott a 6/b jelenete.

A február 20-án Monoron megrendezett vers- és prózamondó vetélkedõn csapatunkat Bódi
Magdolna és Lõrincz Ágnes képviselte – szép sikerrel. Bódi Magdolna ezüst, Lõrincz
Ágnes bronz oklevelet szerzett.

*

Március 2-án került sor a sakk-olimpia körzeti versenyére, amelyen az I, korcsoportban
Pénzes István 1., Zákó  Zoltán 2., a II. korcsoportban Révész András 4., a III.
korcsoportban Pere József 1., Szegedi Csaba 4. helyezést ért el. Pénzes István és Pere József
képviselhetik csapatunkat és körzetünket a március 19-20-án Zsámbékon megrendezésre
kerülõ megyei versenyen.

(1988. február)

Március 18-án két korcsoportban rendeztük meg a Kazinczy-versenyt. Az 5-6. osztályosok
között Tóth Ildikó és Rakusz Regina, a 7-8. osztályosok között Szluka Szilvia végzett az
elsõ helyen. Közülük Rakusz Regina és Szluka Szilvia képviselték iskolánkat április 14-én
Monoron a körzeti versenyen.

*

Március 19-én került sor az úttörõ olimpia sakkversenyének megyei döntõjére, amelyen
csapatunkat Pénzes István képviselte, aki korcsoportjában a második helyen végzett. Pere
József sajnos felvételi vizsgája miatt nem vehetett részt a versenyen.
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*

Ugyanezen a napon Monoron került sor a körzeti számítástechnika vetélkedõ Videoton
TVC kategóriaversenyére, amelyen csapatunkat a februárban lezajlott háziverseny
eredménye alapján Révész Angéla és Fekete Katalin képviselte- Közülük Révész Angéla a
második helyen végzett, így részt vehetett április 5-én a Megyei Pedagógiai Intézetben
rendezett döntõn.

*

Április 5-tõl 7-éig rendeztük meg a hulladékgyûjtést. Az összegyûjtött vashulladékot a
MÉH még a tavaszi szünetben elszállította, és úttörõcsapatunk már meg is kapta az
ellenértéket, 12078 Ft-ot. Az õrsök közötti gyûjtési verseny végeredménye:

kisdobosok:

1. Bors õrs 846 kg

2. Bagoly õrs 609 kg

3. Fikk-Mikk õrs 197 kg,

úttörõk:

1. Maradona õrs4971 kg

2. Asterix õrs 2463 kg

3. Tigris õrs 1781 kg

4. Barátság õrs 1688 kg

5. Kleopátra õrs 1549 kg

6. Aranyszarv õrs 1418 kg

7. Rózsaszín párduc õrs 661 kg

8. Margaréta õrs 533 kg

9. Indián õrs 395 kg

*

Április 21-én a 6/b osztályos Maradona õrs tagja, Fodor Zoltán Kartalon átvehette az
önzetlen segítõk számára a 19-es úttörõk által alpított Tettek csillaga kitüntetést.

*

Április 22-én Monorierdõn az IVK két csapattal vett részt a körzeti elsõsegély nyújtási és
csecsemõápolási vetélkedõn.

(1988. április)
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Az elmúlt nyáron több pajtás vehetett részt külföldi jutalomtáborozáson: Benczés Ilona
Csehszlovákiában, Révész Angéla Angliában, Szegedi Csaba és Szluka Szilvia az NDK-
ban.

(1988. október)

Október 31-én Fáy András emléktáblája és mellszobra elõtt emlékeztünk meg a
világtakarékossági napról. Ebbõl az alkalomból az osztályok átvehették a
Takarékszövetkezet ajándékait. Ugyancsak a Takarékszövetkezet ajándékozott az
iskolának egy VIDEOTON TVC típusú számítógépet is. Köszönjük!

*

November 3-án Nagykátán került sor a hetedik osztályosok matematika versenyének
megyei fordulójára, amelyen iskolánkat Révész András képviselte. Eredményérõl még nem
kaptunk jelentést. A hatodik osztályosok versenye elõre láthatólag januárban lesz, ezen
iskolánkat – az itthoni forduló eredményei alapján – Csordás Margit, Nagy Piroska és Tóth
Ildikó fogja képviselni.

*

December 10-én a bérlettulajdonosok Verdi Rigoletto c. operáját tekinthették meg az Erkel
Színházban. Az elõzetes mûsor szerint a következõ elõadás január 21-én ugyancsak egy
Verdi-opera, a Nabucco lesz.

(1988. december)

A sakkszakkör rendkívül sikeresen szerepelt az idén. December 7-én megnyerték a körzeti
csapatbajnokságot, amit Gombán rendeztünk meg. Január 30-án ugyancsak iskolánkban
rendeztük meg a körzeti diákolimpia sakk egyéni versenyét, amelyen Révész András és
Pénzes István korcsoportjában elsõ, Elek Gábor harmadik helyen végzett. A megyei
döntõn Pénzes István negyedik, Révész András nyolcadik helyezést ért el, ami ugyancsak
szép teljesítmény. Erre a versenyre február 3-án Dunakeszin került sor.

A megyei általános iskolai csapatbajnokságba csak az utolsó két fordulóban kapcsolódtunk
be, így a B csoportban 20 csapat közül elért negyedik hely szép sikernek mondható. Erre a
két versenyre február 10-én és március 3-án Szentendrén került sor.

*
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Március 15-én nyílt túrát szervezünk a Kõ-hegyi Petõfi-pihenõhöz. A táv a résztvevõk
állóképességétõl függõen 5-10 km, a részvételi díj (útiköltség) 100 Ft, amelyet
Dobrovinszki Andreának és Fûri Ágnesnek lehet befizetni. Rossz idõ esetén is megyünk,
de akkor a budai várba!

(1990. március)

Március 15-i nyílt túránknak 30 résztvevõje volt. Az útvonal Pomázról a Holdvilág-árkon
és a Vasas-szakadékon keresztül Kõ-hegyre vezetet, ahol elhelyeztük csapatunk koszorúját
a Petõfi Sándor tiszteletére állított emléktáblánál, majd Szentendrén ért véget.

*

Március 26-án került sor az immár hagyományos Kazinczy-versenyre, melynek
eredménye:

5-6. osztály:
1. Müller Helga
2. Müller Barbara
3. Halák Ferenc

7-8. osztályosok:
1. Rakusz Regina
2. Tóth Ildikó
3. Nagy Piroska

Az eredmény alapján iskolánk színeit Müller Helga és Rakusz Regina képviselték az április
19-én megrendezett körzeti versenyen, ahol Müller Helga 3. helyezést ért el. Gratulálunk!

*

Az elmúlt idõszak igen gazdag volt sporteseményekben. A vecsési teremfoci bajnokságon
2. helyezést ért el a Békési Zsolt, Boros Lajos, Kerepeszki Mihály, Czira lászló, Jónás János,
Rézics Gyõzõ, Safranyik István, Havasi Attila összetételû csapat. A játékos sportversenyek
vetélkedõjén ugyancsak Vecsésen a 7. helyezést értük el. A csapat tagjai: Marozsán
Gergely, Kóté Dániel, Kovács Ferenc, Berczki Brigitta, Punyi Irén, Suha Szilvia, Barna
János, Gubek Ferenc, Zákó László, Pete Edina, Barna Róbert, Gecser Timae és Békési
Anikó voltak. A minifoci bajnokságra viszont Gyömrõn került sor, itt a Békési, Boros,
Jónás, Kerepeszki, Rézics, Safranyik összetételû csapat a 6. helyen végzett.

Folytatta versenysorozatát a sakkcsapat is. Március 10-én Szadán, 24-én Szentendrén, 31-
én Dunakeszin, április 21-én Tápiószecsõn vettek részt egyéni versenyen (Balla Péter 2,
Danyi János 1, Módos Richárd 1, Jónás János 3, Révész András és Zákó Zoltán 4-4
alkalommal).

(1990. április)

109



A 7-8. osztályos magyar nyelvi verseny iskolai fordulójára január 23-án került sor, ezen tasi
Péter 7/a osztályos tanuló szerezte meg az elsõ helyet. A 8. osztályosok kémia versenyén
január 30-án Nagy Piroska 8/b osztályos tanuló lett az elsõ, így õk képviselhetik iskolánkat
a február 23-án Monoron megrendezésre kerülõ területi tanulmányi versenyen, valamint
Balla Péter 6/b osztályos tanuló, aki a számítástechnika versenyen indul.

(1991. február)

A február 23-án Monoron megrendezett városkörnyéki tanulmányi versenyen igen jó
eredményeket sikerült elérnünk: kémiából Nagy Piroska a második, számítástechnikából
Balla Péter (hatodikos létére a zömmel nyolcadikosokból álló mezõnyben) harmadik,
magyar nyelvbõl Tasi Péter hatodik helyezést ért el. Valamennyiüknek gratulálunk!

*

A Hevesy György kémiaverseny március 8-án megrendezett iskolai fordulóján a
következõk érték el a legjobb eredményt:

hetedik osztályosok:
1. Pénzes István László
2. Danyi János
3. Müller Helga és Tasi Péter

nyolcadik osztályosok:
1. Nagy Piroska
2. Csordás Margit
3. Gados Andrea

Õk képviselhetik majd iskolánkat a verseny következõ fordulóján április 13-án
Budakeszin.

*

A szadai mûvelõdési ház által kiírt megyei rajzpályázatra iskolánk számos tanulójának
munkáját küldtük el még az elmúlt év végén. Most kaptuk a hírt: közülük dicséretben
részesült Borsos Katalin, Hárs Valter, Kiss Erika, Müller Barbara, Nagy Piroska,
Nyáregyházi Melitta, Szemõk Judit, Tasi Péter, Tihanics Mónika és Viczán Zoltán. A
legjobbak, Baranyi Henrietta és Kovács Anita pedig meghívást kaptak a március 27-én
Szadán megrendezésre kerülõ Aradi Jenõ megyei rajzversenyre. Sok sikert Heni, Anita!

*

A sakkozók versenyprogramja igen zsúfolt. Március 2-án Szadán került sor a megyei
általános iskolai csapatbajnokság ötödik, egyben utolsó fordulójára. Végeredményben
csapatunk a versenyen indult 23 csapat közül az A döntõben a hatodik helyen végzett, ami
igen jó eredménynek számít.
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Március 9-én ugyancsak Szadán rendezték meg a megyei korcsoportos egyéni bajnokságot,
amelyen a fiú II. korcsoportban Balla Péter ezüstérmet szerzett. Ugyanitt Zákó Zoltán lett
a negyedik helyezett, ami ugyancsak szép eredmény, nemkülönben Müller Helga hatodik
helye a lányok III. korcsoportjában. Korántsem sikerült ilyen jól szerepelni a március 23-
án Dunakeszin megrendezett III. húsvéti tornán, ahol Balla Péter a 8., Zákó Zoltán a 9.
helyen végzett. Várakozáson felül szerepelt viszont élete elsõ versenyén Ferenczi Artúr, és
derekasan helytállt az alsó tagozatos Kovács Ferenc és Németh Sándor is.

(1991. március)

Február 1-jén számos résztvevõ és – nagy örömünkre – igen sok nézõ töltette meg a
mûvelõdési ház nagytermét. A rendelkezésünkre álló hely sajnos kevés ahhoz, hogy
minden produkciót megemlítsünk, így meg kell elégednünk a legjobbak felsorolásával.

Arany oklevelet és könyvjutalmat kapott:

Kovács Ferenc (vers),

Lehota Katalin (próza),

Lomen Szilvia (próza),

Müller Helga (próza)

2.a osztály (jelenet).

Ezüst oklevelet és könyvjutalmat kapott:

Matisz Melinda (ének),

Kovács Ferenc, Punyi Irén, Suhajda Ilona (jelenet).

Bronz oklevelet kapott:

Berczki Brigitta, Kiss Szabina, Széles Edina (ének trió).

Jövõre még több elõadót várunk!

*

A karnevál a hagyományoknak megfelelõen igen jól sikerült. Az idén is az ifik által
összeállított színpadon közel kétszázan szerepeltek. A harminchárom produkció közül a 

111



legjobbak:

Egyéni:

1. Pók (Suhajda István),

2. Virágkosár (Gubek Julianna) ,

3. Pólyás (Balla Péter), terhes apáca (Fûri László),

4. Robot (Nagy Zoltán), gomba (Hornyák Roland),

5. Papagáj (Sinkovicz László), két apáca (Gulyás Erzsébet-Kedves Kinga)

6. Bohóc (Ferenczi Artúr), a sajtszínház egere (Kiss Szabina).

Csoportos:

1. Mr. Hair (4. osztály)

2. Kacsamesék (3.a)

3. Ördögök (2.b)

4. Az iskola új osztálya (2.a)

5. Gumimacik (5.a)

6. Madarat tolláról (Mickey és Donald raj)

Különdíjat kapott a Sétál a nagy család címû csoportos produkció.

*

Véget ért a hónapokon keresztül zajló teremfoci bajnokság. A végeredmény:

I. 7/a (Danyi Sándor, Zákó Zoltán, Zsóri Zoltán)

II. 8/a (Danyi János, Halák Ferenc, Soós Csaba)

III. Összevont (Kis Imre, Kis János, Tölgyesi Gábor)

IV. 8/b (Benczés György, Csordás György, Fehér Dávid)

V. 7/b (Boros Gábor, Fehér Csaba, Fûri László)

VI. 5/b (Gubek Ferenc, Pángyánszki Attila, Zákó Zsolt)

*

A február 21-én megrendezett sakk házibajnokság végeredménye:

Lány I. korcsoport:

Balla Gyöngyi egyedül indult.

Fiú I. korcsoport

1. Németh Sándor  2. Kovács Ferenc  3. Kóté Dániel

Fiú II. korcsoport:

1. Elek Gábor  2. Soós Gábor  3. Kiss Benjámin

Fiú III. korcsoport:

1. Zákó Zoltán  2. Balla Péter  3. Fûri László
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*

Március 2-án iskolánk adott helyt a körzeti egyéni sakkbajnokságnak.. Ezen a fiúk II.
korcsoportjában Elek Gábor, a III. korcsoportban Zákó Zoltán szerezte meg az elsõ helyet.
Ezüstérmes lett a lányok I. korcsoportjában Balla Gyöngyi, a fiúk I. korcsoportjában
Németh Sándor és a fiúk III. korcsoportjában Balla Péter. Harmadik helyezést ért el a fiúk
I. korcsoportjában Kovács Ferenc.

*

Március 7-én Veresegyházán ért véget a szeptember óta tartó megyei sakk csapatbajnokság,
amelyen csapatunk – Balla Péter, Elek Gábor, Zákó Zoltán összetételben – összesítésben a
II. helyen végzett.

*

Március 14-én Gyömrõn barátságos sakk csapatversenyre került sor, amelyen Zákó Zoltán,
Balla Péter, Soós Gábor, Németh Sándor összetételû csapatunk elsõ, Ferenczi Artúr,
Kovács Ferenc, Csonka Attila összetételû második csapatunk Fábián Krisztina gyömrõi
versenyzõvel kiegészítve a második helyen végzett. Egyéniben Balla Péter és Zákó Zoltán
100%-os teljesítményükért is kaptak oklevelet és tárgyjutalmat.

(1992. március)

Május 28-án megtartottuk a diákigazgató választást. A tanulók a 8/b osztályos Kiss Erikát
választották meg, a második helyezett Fûri László lett.

Május 29-én rendeztük meg a DÖK-napot. Az események a tanár-diák foci és kézilabda
mérkõzéssel kezdõdtek. Mindkettõben a tanárok gyõzedelmeskedtek. Ezután került sor a
mûvelõdési házban az osztályok közötti vetélkedõre, amelyet a tavalyi 8/a nyert meg. 

A nap zárásaként délután háromkor bál kezdõdött, amelynek kiemelkedõ eseménye volt a
nyitótánc utáni házaspárbaj.

*

Június 8-án igen rossz idõ volt, ezért az iskolában voltunk kénytelenek megrendezni a
Madarak és fák napját. Az érdeklõdõk madártani és természetvédelmi beszélgetésen, videó
vetítésen, növényhatározási gyakorlatokon vehettek részt, de akinek ehhez volt kedve, akár
énekelhetett is. Az elõzetes feladatban – madáretetõk készítésében – leginkább a tavalyi 7/a
valamint az 5/b és 6/a jeleskedett. Ezeknek az etetõknek bizonyára már az idén õsszel
hasznát veszik a madarak.

*

Szeptemberben minden osztály megválasztotta új diákönkormányzati képviselõjét. A
diákönkormányzat vezetõje továbbra is Ducsainé Kazup Zsuzsa néni, a képviselõk:
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5. o.: Kovács Ferenc

6/a o.: Kis Gábor

6/b o.: Gubek Ferenc

7/a o.: Lomen Szilvia

7/b o.: Kovács Anita

8/a o.: Csonka Attila

8/b o.: Fûri László

(1992. október)

A számítástechnika fakultáció tagjai 1992. október 7-én, szerdán megnézték a BNV
területén lévõ számítástechnikai kiállítást, a COMPFAIR-t.

*

1992. október 16-án, pénteken zajlott le a DÖK-nap, amelyet csütörtök este bál elõzött
meg. Elõször a tanárok közötti vetélkedõn a férfi és nõi tanárok válaszol(gat)tak a 8.b
kérdéseire. (Nem mindig mondtak igazat.) Az ezt követõ tanár-diák meccsen (foci) a
diákok diadalmaskodtak 7:4 arányban. Ezután következett a 8.a által szervezett osztályok
közötti vetélkedõ, amelyen elsõ a 6.b, második a 6.a, harmadik pedig a 8.b lett. Délután az
érdeklõdõkre videofilmek vártak.

*

1992. december 4-én a 8. osztály meglátogatta a Planetáriumot, ahol a Földtõl a csillagokig
címû elõadást nézték meg.

*

1992. december 11-én Monoron számítástechnika verseny volt. Összesen öten vettek rajta
részt. A gombaiak nagyon jól szerepeltek. Maczák Milán az elsõ, Balla Péter a második
helyet szerezte meg. Mindkettõjüknek gratulálunk.

*

1993. január 19-én Monoron a tûzoltó versenyen a Koczka Edina, Müller Barbara, Zákó
Zoltán összetételû csapat tizenkét résztvevõbõl az elsõ helyet szerezte meg.

*
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A téli idõszakban is sok sportrendezvény zajlott le környékünkön:

Még a téli szünet elõtt véget ért a kispályás teremfoci bajnokság.

1. 8.a/I. (Zákó Z., Zsóri, Danyi, Ferenczi A.)

2. 8.b/I. (Boros, Fûri, Fehér)

3. 8.b/II. (Zákó J., Benczés, Tóth)

4. Kisegítõ (Kiss J., Kiss Imre, Jeges, Tölgyesi)

5. 8.a/II (Horváth A., Petrovai, Kiss István)

*

Befejezõdött a kiütõcske bajnokság a TRIO Co. és a DÖK szervezésében.

Lányok:

1. 8.a/I.

2. 6.a

3. 8.b

Fiúk:

1. 8.a

2. 6.b

3. 7.b

*

1992. október 10-én a sakk Dunakanyar Kupán Zákó Zoltán a második, Fûri Hajnalka a
hatodik helyen végzett.

Október 17-én iskolánkban került megrendezésre a Pest megyei sakkcsapatbajnokság
második fordulója. Elsõ csapatunk (Balla, Zákó, Csonka) a második, második csapatunk
(Elek Gábor, Maczák, Soós) pedig negyedik lett.

1992. november 7-én Gödöllõn zajlott le a Pest megyei sakkcsapatbajnokság harmadik
fordulója. Csapatunk (Balla, Zákó, Csonka) a második helyet szerezte meg. Egyéniben
Balla Péter a negyedik, Zákó Zoltán a hatodik lett.

November 8-án Naszályon, az országos csapatbajnokságon csapatunk (Balla, Zákó, Elek,
Csonka) a tizedik helyet szerezte meg.

*

Második és harmadik korcsoportos labdarúgóink (5-6. és 7-8. oszt.) január 6-án körzeti
diákolimpia selejtezõn vettek részt. A kicsik holtversenyben a 3-4. helyen végeztek, míg a
nagyok elsõ helyezettként jutottak tovább a területi versenyre.
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*

Gyömrõn tartották a harmadik korcsoportos labdarúgók területi versenyét. A gombaiak,
csoportjukban Pilis mögött, Vecsést megelõzve másodikak lettek, így a harmadik helyért
küzdhettek Gyömrõ csapatával. A mérkõzésen 4-0-ra lemosták a gyömrõieket, aminek a
hazai szurkolók ugyan nem nagyon örültek, a gombaiak ellenben bronzérmet hozhattak
haza.

(1993. február)

Március 4-én rendeztük meg iskolánkban a Kazinczy-versenyt, amelyen az 5-6.
osztályosok között Vereszki Ildikó, a 7-8. osztályosok között Müller Barbara végzett az elsõ
helyen, így õk vehettek részt az április 1-jén Mendén megrendezett körzeti versenyen, ahol
Müller Barbara a 4. helyen végzett. Gratulálunk!

*

A március 9-én megrendezett fizika háziversenyen Fehér Csaba végzett az elsõ helyen.
Második Balla Péter, harmadik Horváth Attila. A körzeti versenyre március 20-án
Monoron került sor. Ezen az elsõ két helyezett vehetett részt. Az igen szoros versenyen
egy-egy pont különbséggel Balla Péter a harmadik, Fehér Csaba a negyedik helyen végzett,
ami igen szép teljesítmény.

*

Kimagasló siker született az április 16-án Budapesten megrendezett megyei
számítástechnika versenyen, ahol az iskolánkat képviselõ Maczák Milán az elsõ helyen
végzett. Sajnálatos, hogy évek óta idén elõször nem rendeznek országos versenyt, de
bízhatunk abban, hogy Milán jövõre újra bizonyíthat, hiszen még csak hetedikes. Bravó!

*

Május 11-én Ábrahám Andrea és Kovács Anita szervezésében rendezte meg a
diákönkormányzat az amõba-bajnokságot. A végeredmény:

1. Zákó Zoltán

2. Pete Dániel

3. Balla Péter

*

Március 27-én 5×5 km-es váltófutó versenyt rendeztek Tápiószecsõn, ahol a Boros, Danyi,
Fehér, Fûri, Horváth összetételû csapat 49 résztvevõ közül a hetedik helyen végzett, s ezzel
1000 Ft-os díjat nyert.

*
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Április 26-án került sor az 5-6. osztályosok háromtusa háziversenyére, melynek
végeredménye:

lányok:

1. Bencés Eszter

2. Ferenczi Enikõ

3. Ruzsinszki Edit

fiúk:

1. Nagy Attila

2. Gubek Ferenc

3. Kis Zoltán

*

Április 28-án a nyolcadikos fiúk négytusa versenyén a következõ eredmény született:

1. Fûri László

2. Zákó Zoltán

3. Danyi Sándor

4. Boros Gábor

5. Fehér Csaba

6. Horváth Attila

Május 6-án, a körzeti öttusa versenyen a fenti hat versenyzõbõl álló csapatunk a harmadik
helyen végzett, míg Zákó Zoltán egyéni összetettben második lett, így részt vehetett a
május 12-én Cegléden rendezett megyei területi versenyen.

*

Május 17-én Monoron került sor az 5-6. osztályosok körzeti négytusa versenyére, amelyen
tartalékosan felálló csapatunk mérsékelt teljesítményt nyújtott.

*

Április 28-án Gombán rendezték meg az 5-6. osztályos fiúk kispályás körzeti bajnokságát,
amelyen csapatunk végzett a 3. helyen. a versenyt Bénye-Káva csapata nyerte, így õk
jutottak tovább a Pilisen rendezett körzeti versenyre.

*

Sakkozóink tovább folytatják eredményes szereplésüket, bár a tavaszi idõszakban – fõleg
anyagi okok miatt – csak a nagyobb versenyeken vettek részt. Február 6-án Turán a megyei
csapatbajnokság 4. fordulójában az alsó tagozatosok csoportjában Gergyeni Máté, Németh
Sándor összetételû csonka csapatunk a 11. helyen végzett, egyéniben Németh Sándor a 44
induló közül a 11. lett. Ugyanitt a felsõ tagozatosok között elsõ csapatunk Balla, Elek, Zákó
összetételben a 3., Csonka, Maczák, Soós összeállítású második csapatunk 6. lett a 13 csapat
közül. Egyéniben Elek Gábor érte el a legjobb eredményt, 51 induló közül 7. lett.
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A csapatbajnokság záró fordulóját március 6-án Szadán rendezték. Itt a fiatalokból álló 2.
csapat (Elek G., Maczák M., Soós G.) szerepelt jobban, második helyével megelõzve az
„öregeket“ (Balla P., Csonka A., Zákó Z.), akiknek nem sikerült dobogóra kerülni.
Egyéniben Maczák M. a negyedik, Elek G. a hatodik helyen végzett. A csapatbajnokság öt
fordulójának összesített eredménye szerint Gomba Veresegyház mögött a második helyen
végzett.

Az idei legnagyobb verseny a diákolimpia csapatbajnoksága volt. A február 20-án
Veresegyházán megrendezett selejtezõn Ball, Csonka, Elek, Németh, Zákó összetételû
csapatunk a második helyen jutott a hatos döntõbe, amelyet február 28-án rendeztek
ugyancsak Veresegyházán. A kiélezett küzdelemben ezúttal Ball, Zákó, Csonka, Elek,
Maczák összetételben felálló csapatunk csak minimális különbséggel szorult a második
helyre. A végeredmény:

1. Dunakeszi 12 pont

2. Gomba 11,5 pont

3. Zsámbék 11 pont

4. Veresegyháza 10,5 pont

5. Nagykõrös 8 pont

6. Nagykáta 7 pont

Gratulálunk a kimagasló sikerhez!

(1993. május)

Február elején került sor az angol házi-versenyre, amelyrõl a négy induló közül hárman
jutottak tovább a március 23-án Gödön megrendezett megyei erõpróbára.  Itt 61 tanuló
versenyzett a heti 5 órában angolt tanulók csoportjában, közöttük Csordás Rozália 15, Kis
Zoltán 14, Koncz Gábor pedig 13 pontot elérve a közép-mezõnyben végeztek, míg
csapatunk a 21 közül a 13 lett.

*

Nagy sikert aratott a Diákönkormányzat által szervezett Valentin-nap, melynek
elõkészületei napokon keresztül folytak, s kiki legkedvesebb barátjára, tanárára
szavazhatott. A szavazás eredménye alapján  a legnépszerûbb 

tanárnõ: Szabó Krisztina,

tanár:     Fehér Imre,

diáklány: Juricza Zsófia,

diák:       Békési Norbert 

lett. Gratulálunk nekik!
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*

Március 8-án rendeztük meg az iskolai Kazinczy-versenyt, amelyen az 5 – 6. osztályosok
között Törõcsik Emese (5.b), a 7 -8. osztályosok között pedig Vereszki Ildikó (7.a) lett az
elsõ helyezett, így õk képviselhették iskolánkat április 14-én Mendén a körzeti Kazinczy-
versenyen.

*

A Diákönkormányzat rendezésében és a két nyolcadik osztály szervezésében nagysikerû
rongyosbálra került sor március 18-án. Volt büfé, tombola és rongyos felvonulás, amelyen
Ábrahám Andrea érdemelte ki a legrongyosabb címet, a 2. Fehér Csilla, a 3. pedig Lengyel
Anita lett. A különdíjat Kis Jánosné (Irénke tanító néni) nyerte el.

*

Április 25-én Pilisen rendezték meg a diák-olimpia I. korcsoportos körzeti labdarúgó
döntõjét, amelyen csapatunk a 4. helyen végzett. A csapat tagjai Fodor Zoltán, Hornyák
Roland, Marsai Viktor, Nagy Zoltán, Szluka Ferenc, Teleki Tamás, Vincze Csaba és Zákó
Balázs voltak, diákigazolvány hiányában ugyanis Bodor Zoltán ezúttal csak távolról
szemlélhette a mérkõzéseket.

*

GOMBAI SAKK-SIKEREK

A gombai Fáy András Általános Iskola sporttörténetének legjobb eredményét érték el a
most záruló szezonban a sakkozók. A március  5-ei gödi versennyel zárult 1993/94. évi
megyei általános iskolai csapatbajnokságban az Elek Gábor – Maczák Milán – Soós Gábor
összetételû felsõ tagozatos csapat végzett az elsõ helyen, sõt, egyéniben is Elek Gábor
szerezte meg az elsõ helyet. Harmadik helyezést  ért el, és bronzérmet szerzett az iskola volt
tanulóiból álló Balla Péter – Csonka Attila összetételû közép-iskolás csapat. Õk jobb
eredmény elérésére is képesek lettek volna, ha részt tudnak venni a bajnokság minden
fordulóján, csakúgy, mint az alsó tagozatos lányok között egyéniben Fûri Hajnalka, aki a
hatodik helyet szerezte meg.

A március 11. és 14. között Kecskeméten megrendezett Aranyhomok Kupa országos
versenyen ugyan sakkozóinknak nem sikerült dobogóra kerülni, de Balla Péter, Csonka
Attila, Elek Gábor és Maczák Milán is  az elsõ 15 között végzett korcsoportjában (3
szombathelyi, 2 budapesti valamint egy-egy szegedi, tatai, mosonmagyaróvári,
kunszentmiklósi, kecskeméti és szarvasi versenyzõ társaságában).

Március 20-án Gödöllõn, az Erkel Ferenc Általános Iskolában került sor a sakk
diákolimpia ez évi selejtezõjére, majd 27-én ugyanitt a döntõre. A gombaiak ezúttal is
kiválóan szerepeltek, a Vereszki Ildikó – Fûri Hajnalka – Kosiba Krisztina – Balla
Gyöngyi összetételû csapat a felsõ tagozatos lányok versenyében úgy végzett a második
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helyen, és szerzett ezüstérmet, hogy a csapat két versenyzõje, Balla  Gyöngyi és Fûri
Hajnalka még csak negyedik osztályos. Az Elek Gábor – Maczák Milán – Soós Gábor –
Németh Sándor összetételû felsõ tagozatos fiúcsapat viszont ismét az elsõ helyen végzett (a
döntõben 87,5 %-os teljesítménnyel, miközben az elsõ táblán Elek Gábor minden
mérkõzését megnyerte, Maczák Milán is veretlenül, mindössze fél pont veszteséggel
végzett a második táblán, és a többiek is csak egy-egy mérkõzést veszítettek). Így május 6.
és 8. között a gombai felsõ tagozatos fiúcsapat képviselhette Pest megyét a sakk
diákolimpia Debrecenben megrendezésre kerülõ országos döntõjében. 

A Monor és Vidéke cikke nyomán

(1994. május)

Október 19-én rendeztük meg az immár hagyományos Süssünk-fõzzünk korszerûen,
egészségesen! vetélkedõt, amelyet a Lengyel Ágnes, Nagy Zsuzsa, Szalkai Katalin, Tilly
Claudia összetételû csapat nyert meg. Teljesítményük értékét nem rontja, hogy csak egy
ellenfelük volt.

*

A november 25-én megrendezett Ki mit tud? rekordot döntött nézõszámban, a bemutatott
produkciók számában és színvonalában egyaránt. A legjobbak:

Jelenet:

1. Lúdas Matyi (3.a)

2. Erdei krimi (Mese szakkör)

3. Csizmás Kandúr (4.b)

Ének:

1. Edõcs Fanni  (1. o.)

2. Baranyi Annamária – Ordasi Ágnes (3.b)

3. Marsai Viktor (5.o.)

Vers:

1. Vígh Myrtill (6.b)

2. Szluka Szeréna (5.o.)

3. Rédei Mariann (2.b)
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Mese:

1. Ruzsinszki Ibolya (2.b)

Tóth Arnold  (2.b)

2. Dienes Szilvia (2.b)

Fehér Csilla (4.b)

3. Rádi Zoltán (2.a)

Arany oklevelet kapott továbbá a 6.a osztály társastánc történelemórája.

(1996. március)

Március második felében a Diákönkormányzat igen sikeres papírgyûjtést szervezett,
amelynek eredményeképpen 7500 kg papír gyûlt össze, és így 75.000 Ft folyt be a DÖK
kasszájába. Az eredmények:

alsó tagozat:

4.b 949 kg

4.a 651 kg

3.a 351 kg

felsõ tagozat:

6.a 1850 kg

6.b 1170 kg

5. 935 kg

8. 775 kg

7. 423 kg

*

Iskolánkban február 21-én került sor a Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép magyar beszéd
versenyre. A két elsõ helyezett, Molnár Mónika és Sinkovicz Mariann képviselhették
iskolánkat az április 12-én Monoron, a Jászai Mari téri iskolában megrendezett megyei
területi vetélkedõn.

*

Kitûnõen szerepelt iskolánk Bakó Zsófi, Fûri Hajnalka, Lengyel Ágnes, Magna Ferenc,
Nagy Zsuzsanna, Rádi Norbert, Teleki Krisztián összetételû csapata az április 15-én a
Monori Mûvelõdési Központban megrendezett polgári védelmi vetélkedõn: az erõs
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mezõnyben az elsõ helyen végeztek, így részt vehetnek a   sorra kerülõ megyei versenyen.
Mindannyian szurkolunk nekik, és külön gratulálunk az õket felkészítõ Máté Józsefnének.

(1996. április)

II. Tudósítások

Pintér Magdolna (8/a osztály)
A hattagú osztálykirándulás

A téli szünet utolsó napjára osztálykirándulást szerveztünk.

Ez a kirándulás hasonlított volna az akadályversenyhez. A terv ez volt: A két õrsvezetõ kap
egy-egy térképet Kemecsérõl. Ennek alapján meg kell az õrsnek találni a térképen
megjelölt bunkert. Nem elég, hogy megtalálja, el is kell foglalni, azaz meg kell vívni a
bunker védõivel.

Ez elég érdekes és izgalmas délutánnak ígérkezett, de nem lett belõle semmi. Vagyis lett,
csak nem úgy, ahogy terveztük. Az osztályból csak hatan jöttünk el. Elõször
gondolkodtunk, hogy elinduljunk-e egyáltalán, de – mivel kíváncsiak voltunk a bunkerra
– elindultunk.

Az úton beszélgettünk és csúszkáltunk a sárban (mivel hó nem volt). A cél viszonylag
messze volt, de azért elég hamar odaértünk.

Voltak közöttünk olyanok, akik már jártak benn. Ezek kijelöltek nekünk egy területet,
amibe a bejárat is beleesett, azt kellett megkeresnünk a kijelölt részben. Sokáig kutattunk,
de hiába meresztgettük a szemünket, bejáratnak nyoma sem volt. Mikor a keresés már
reménytelenné vált, két fiú kiemelt a földbõl egy darabot. Alatta másfél méteres lyuk
tátongott. Ez volt a bejárat. Bementünk a „barlangba“. Már nagyon kíváncsiak voltunk, de
hiába meresztgettük a szemünket, az elsõ percben semmit sem láttunk, mert a szemünk
még nem szokta meg a sötétséget. A fiúk gyertyát gyújtottak, és ekkor már
körülnézhettünk.

Az üreg kb. 80 cm magas, 2 m hosszú és 1,5 méter széles volt. A közepén két oszlop tartotta
a mennyezetet. Volt még benn gyertya, krumpli és fenyõfaág.

Mikor kimentünk, tüzet gyújtottunk. Beszélgettünk, néhányan fára másztak, közben
állandóan a tüzet élesztgettük. Három órakor a tüzet gondosan betakartuk homokkal, és
haza indultunk. 4 óra körül értünk haza, kicsit sárosan, de még így is megérte.

A tanulságot egy tanácsban lehetne megfogalmazni: Ti se ijedjetek meg, ha nem olyan az
idõ, mint vártátok, attól még lehet vidám, érdekes egy kirándulás.

(1975. január)
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Bódi Ildikó (8. o.)
Vietnámi diákok Gombán

Október 26-án vietnami diákok látogattak Gombára. Ez év augusztusa óta tartózkodnak
Magyarországon, hogy egyetemi tanulmányaik megkezdése elõtt elsajátítsák a magyar
nyelvet. Mindenre kíváncsiak, ami Magyarországgal kapcsolatos, hiszen hat évig
hazánkban fognak tanulni. Eddig még nem láttak magyar falut, és ezért örültek a gombai
kirándulásnak.

Fél tízkor érkeztek falunkba. Buszukkal a Fáy András MGTSZ udvarára álltak be, majd
továbbindultak, hogy megismerkedjenek a tsz néhány létesítményével. Elõször az 1. sz.
baromfitelepre mentek, ahol megtekintették a tojóházat és a jércenevelõt. Ez is nagyon
tetszett nekik, de még nagyobb örömet jelentett számukra a leszüretelt szõlõtáblán
sétálgatni és böngészni. Ízlett nekik ez a „magyar“ gyümölcs, hiszen náluk nem terem. A
szõlõben dolgozókkal összebarátkoztak, sõt le is fényképezték õket. Innen a keverõbe
mentek. Nagyon tetszettek nekik a modern gépek és a hatalmas magtár.

A tsz látogatás után a tanácsházán a község vezetõivel találkoztak. A rövid tájékoztatót,
melyet Szarvas Gyuláné tartott, sok-sok kérdés követett. Ilyenek: Hány autó van Gombán?
Hány gyermek van egy családban? Mennyit keres a tanácselnök? Mit csinálnak az emberek
szabadidejükben? Stb. A vietek alig akartak visszaszállni a buszra, hogy elmenjenek
ebédelni Monorra. A Vigadó Étterem menüje nagyon ízlett nekik.

Mi, nyolcadikosok fél három körül izgatottan gyülekeztünk az iskola udvarán, s azon
gondolkoztunk, hogy mivel köszöntsük õket. Elsõ üdvözletként a dísztaps hangzott el,
aztán rajtitkárunk, Teleki Gizi mondott rövid köszöntõt. Kétszer kellett elmondania,
mivel elõször nagyon hadart, s a diákok, akik csak néhány hónapja tanulnak magyarul,
nem értették.

Bementünk a nyolcadik osztályba, ahol igazgató bácsi röviden bemutatta nekik az iskolát.
Ezután a vietek kérdéseket tettek fel az úttörõéletre, a tanulmányi idõre vonatkozóan. Ezt
közös éneklés követte, mi magyarul, õk vietnamiul énekeltek. Sajnos, az õ dalaikat nem
sikerült az iskolarádió számára megörökítenünk. Nagy örömünkre a vietnamiak ajándékot
nyújtottak át nekünk: képeslapokat, bélyegeket, újságokat és jelvényeket. Mi ezt egy-egy
vörös nyakkendõvel viszonoztuk, amit mi magunk kötöttünk a nyakukba. 

Ezután a társaság négy csoportra oszlott, s falunézésre indultunk. Elõször az ABC felé
sétáltunk. Szemõkéknél és Fehér tanár bácsiéknál megnéztük a háziállatokat. Minden
nagyon érdekelte õket, mert náluk a disznók és tehenek is másmilyenek. A négy csoport a
Patayban találkozott. Itt már a többi osztály tanulói is izgatottan vártak bennünket.
Elõször közösen énekeltünk, majd megkértük a diákokat, hogy írjanak õrsi és
rajnaplóinkba. Megtanítottuk nekik a Megy a gõzös… kezdetû játékot, mely nagy tetszést
aratott. A csárdás alaplépései már nem bizonyultak ilyen könnyûnek. De volt azért
közöttük olyan, aki különösebb nehézség nélkül elsajátította. Sajnos az idõ elég gyorsan
telt. Hamar beesteledett, és a vietnamiaknak 18 órakor el kellett utazniuk a busszal. A
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búcsúzás igen nehezen ment. A vietnamiak nem akartak elmenni, és mi is örültünk volna,
ha újdonsült barátaink hosszabb idõt tölthettek volna velünk. Õk is, mi is azt kértük, hogy
tavasszal újra találkozhassunk. 

Utóirat: Lapzárta elõtt tudtuk meg, hogy vannak olyan pajtások, akik már levelet is kaptak
új barátaiktól.

(1977. november)

Az aranykezû lányok

Az elmúlt hónapban iskolánk kézilabda csapata Monorierdõn játszott a járási döntõbe
jutásért. 

Nagy volt az izgalom. Vajon melyik csapat lesz a gyõztes? Mi a 3. helyre pályáztunk. Hogy
miért? No, errõl majd késõbb.

Nagyon jó volt az elsõ félidõnk. Potyogtak a gólok!

Szöglet… most dobj kapura, és gól! Micsoda gól! (A hálónkban.) De nem érdekes. Csak így
tovább!

Nincs erõm az egész mérkõzést leírni. Annyi bizonyos, hogy remek volt a játék. Néha az
összes lány fenn volt az ellenfél kapujánál. Mind ott álltak a hatos körül. Na és a védelem!
Az igen! Arról jobb nem is beszélni! Kitûnõ volt! A kezek magasban (mármint
combmagasságban). Nagyon jó! Mondhatnám remek!

És felhangzott a játék végét jelentõ síppal együtt a szurkolótábor kiáltása is (az ellenfélé):

- Szép volt lányok! Hip-hip hurrá!

Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Vajon mi lesz? Sikerül-e a 3. Hely?

És sikerült! Bravó! Bravó! Harmadikok lettünk. A 4. hely már szégyen lett volna. Már
egyszer feltettem a kérdést: miért? Az egyszerû válasz: csak három csapat volt.

Dósa Ágnes

(az egyik aranykezû)

(1978. május)

Szemõk Andrea (2.o.)
TTUSZ

A kisdobosok vetélkedtek egymással. Kimentünk megnézni, hogy hány fokot mutat a
hõmérõ. Rajzoltunk a múltról, a jelenrõl és a jövõrõl. A tanító nénik megnézték a régi
játékokat, amiket mi készítettünk.
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A 17 csoport közül a 16. számú lett az elsõ, amelyikben Polánszky Gabi, Klein Gyuri és
Bódi Attila voltak. Az elsõ három helyezett csoport tagjai könyvet kaptak, a többiek pedig
csokit. Így lett vége a vetélkedõnek.

(1979. február)

Nehéz Emma
Irány a Rám-szakadék!

A tavaszi szünetben április 13.-án a vándortáborozók és néhány hetedikes a Pilis-
hegységbe, a Rám-szakadékba látogatott el.

Péntek 13.! -hát a babona szerint nem éppen szerencsés nap. De mi -fütyülve a babonára-
kitûnõ hangulatban indultunk el Gombáról.

Az elsõ útszakasz, amely Pilisszentkeresztre vezetett, egy csodálatos , sebes kis patak
mentén vitt, sokszor pedig a patak fölé épített hidakon kanyargott keresztül. A patak
partján néhol két-három méter magas mészkõsziklák emelkedtek. Pilisszentkereszt
határában meg is álltunk egy mészégetõ telepen, és végignéztük a frissen kiégetett
mészkõkupac bontását. A mészégetõk szívesen meséltek nehéz és egészségtelen
munkájukról. Elmondták, hogy egy-egy kupacot 36 órán át egyfolytában fûtenek fával,
majd két napig hûlni hagyják, és a kibontott égetett meszet rögtön el is szállítják a
felhasználókhoz. A még égetetlen mészkõhalmokban sok szép kristályos kalcitdarabot
találtunk, amibõl bõven hoztunk haza is.

Pilisszentkereszten egy közkútból „tankoltunk“, és a kulacsokat is megtöltöttük friss
vízzel. Ezután bevettük magunkat a sûrûbe. A jelzett turistaút egy meredek kaptatón vitt
fel. Közben egy érdekességre figyeltünk fel. Egy helyütt ugyanis megfigyelhettük a
lombos- és tûlevelû erdõk éles határát, ami valószínûleg a magasságnak és az adott helyen
különleges éghajlati és talajviszonyoknak volt köszönhetõ.

Nagy nehezen felértünk Dobogókõre, ahol pihentünk, és megcsodálhattuk az alattunk
elterülõ friss lombruhás erdõt. A kis pihenõ után leereszkedtünk Dömösre. Az út nagyon
meredek és csúszós volt, s így fától fáig kapaszkodva tudunk csak elõrejutni. Útközben két
hatalmas dolomit tömb magaslott az út szélén. Elmehettünk volna mellettük, de mi nem
bírtuk megállni, hogy fel ne másszunk rájuk. Felmászni mindenkinek sikerült, de mire
valamennyien feltornáztuk magunkat a „,magaslatra“, annyian gyûltünk össze fenn, hogy
félõ volt: hely hiányában valakinek a Föld vonzóerejét kell kihasználnia s így inkább
mozgolódás nélkül lekászálódtunk a szikla tetejérõl. Kb. fél óra múlva megpillantottuk a
„VIGYÁZAT! ÉLETVESZÉLY!“ feliratú táblát, ami a Rám-szakadék kezdetét jelezte.
Gyorsan belebújtunk a dzsekikbe, s már indultunk volna megbirkózni a sziklaszakadékkal,
de elõbb Révész tanárbácsi figyelmeztetett bennünket a sziklamászás alapszabályára: a 4
végtag közül háromnak biztos helyen kell lennie. Ezt eleinte nem nagyon vettük
figyelembe, de amikor a sebes kis Rám-patak vízesései közelében egyensúlyoztunk a láncok
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hosszú sorába kapaszkodva, rájöttünk, hogy érdemes megtartani ezt a tanácsot. A csúszós,
sáros sziklafalakon mindenfelé moha és erdei pajzsika zöldellt. A szakadékban még hûvös
volt, hiszen a tölgyfák árnyékot vetettek ránk. Nagy nehezen leértünk a szakadékból, de
nagyon sajnáltuk, hogy vége lett az útnak, és máris Dömösre értünk, hiszen olyan szép,
izgalmas túraútvonalon haladtunk végig.

Dömösön, a Dunaparton még egy kicsit „kacsáztunk“, majd a komppal átkelve a folyón
felmentünk a vasúti megállóba. Az állomással szemközt a sziklás hegyoldalon muflon-
bébiket fedeztünk fel, majd nyomukban hamarosan feltûntek a muflon-szülõk is. Sajnos
nem sokáig nézhettük ezeket az ügyes állatokat, mert befutott a vonat, s indultunk
hazafelé. Este háromnegyed 9-kor nagyszerû hangulatban de holtfáradtan érkeztünk haza,
hogy mindenki beeshessen puha ágyikójába. Bár péntek volt, és 13.-a, mi kitûnõen éreztük
magunkat, s az egész túra alatt melegen sütött a nap is. Még szerencse, hogy mi nem
vagyunk babonásak!

(1979. május)

Tisztelt Elnökség! Kedves Vendégeink! Kedves Szülõk! Pajtások!

Makarenkói tanítás fényében veszem át az új iskolánkat, amely szerint a mában egyszerre
kell látnunk gyermekeink jelenét és társadalmunk jövõjét.

Számunkra a gyermek nem csak a szocialista holnapok folytonosságának a biztosítéka,
jelenünk örömforrása, hanem vezetõinknek, a szülõknek és nekünk, pedagógusoknak
életpályánk központja, tevékenységünk célja és értelme is.

Kis községünkben az új iskola átadása egybeesik alkotmányunk, az új kenyér ünnepével, a
gyermekévvel, és a nevelést-oktatást hosszútávon meghatározó dokumentumok
bevezetésének egyik fontos szakaszával. Meg vagyok róla gyõzõdve, hogy ezek az
egybeesések nem véletlenek. A tanulás, mûvelõdés, a munka hazánk minden polgárának
elidegeníthetetlen joga és kötelessége……Ennek teljesítéséhez kapunk ma pénzben alig
mérhetõ és kifejezhetõ segítséget, támogatást.

Mit jelent számunkra ez a szép megjelenésû, impozáns, gondosan megtervezett és
kivitelezett iskola?

Elismerésre méltó próbaköve hazánk segíteni akarásának, a tanulásban, a mûveltségben az
esélyegyenlõség biztosításában, az iskola és a társadalmim környezet összefogásának,
együttmûködésének.

Megnyílt a lehetõség arra, hogy gyermekeink egészségesebb, esztétikusabb környezetben,
a kor követelményeinek megfelelõen szaktantermi rendszerben tanulhassanak,
végezhessenek kísérleteket, ismerjék meg a társadalmi és természeti valóságot,
bontakoztassák ki egyéni és közösségi adottságaikat, képességeiket.

Az új 6 tantermes iskola szertárakkal és egyéb kiszolgáló helyiségekkel, berendezési és
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felszerelési tárgyaival ezek megvalósításának feltételeit optimálisan biztosítja.

Reális lehetõség nyílt arra, hogy a gombai gyerekek iskolán kívüli életét átfogóbban
szervezzük és irányítsuk. Elérhetõ közelségbe került a szülõk és gyerekek régi vágya, álma
a napközi otthon megvalósítása.

A gombai gyerekek kis és nagy diákok, az intézmény dolgozói, a szülõk nevében
SZOCIALISTA MEGÕRZÉSRE veszem át a nevelés, a tanulás, a közösségi élet új
otthonát, a pedagógiai munka új mûhelyét.

Mit jelent számunkra a szocialista megõrzés? Jelenti a szívünkbõl fakadó hálát és tudatosan
megfogalmazott ígéretünket, hogy megóvjuk, vigyázzuk, tovább fejlesztjük és gazdagítjuk.
Jelenti azt is, hogy benne gyarapodni fog növendékeink tudása, gazdagodni fog közösségi
életük, az öröm forrása lesz számukra a társaikkal és a felnõttekkel végzett iskolai és
közösségi munka.

Valamennyiünk nevében tisztelettel és õszinte hálával köszönöm e pedagógiai
szempontból felbecsülhetetlen értékû ajándékot, e korszerû iskolát, mindazoknak, akik
sok nehézséget leküzdve, problémáinkat megértve, az ismert gazdasági nehézségek ellenére
biztosították az anyagi eszközöket, mérnököknek, akik formába öntötték dédelgetett
álmainkat, a munkásoknak, akik dermesztõ hidegben, csizmát, gépet szaggató fagyban,
verejtéket kicsaló kánikulában megalkották új iskolánkat.

Köszönöm a község lakosságának a közös érdekért feláldozott sok szabadidõt, amely
teljessé és közvetlenebbül sajátunkká tette iskolánkat.

1979. augusztus 20-án elmondta Rétvári Gyula igazgató

(1979. szeptember)

Tóth Mariann – Tóth Tünde
Gyermeknapi beszámoló

A gyermeknap nagyon jól kezdõdött, tortaevéssel. Azután lisztfújás, lepényevés és
léggömbfújás következett. Az egyes versenyszámok helyezettjei zsetonokat kaptak.

Az egyik versenyzõ szerint a legkönnyebb a liszt- és a léggömbfújás volt. A lepényekkel
viszont pénzt is lehetett nyerni; ezek a pénzdarabok bele voltak sütve a lepényekbe.

Késõbb rajzolni is lehetett, a rajzokat Jutka tanító néni értékelte, a legjobb rajzokat pedig
ki fogjuk állítani az úttörõszobában.

A délelõtti program a tanár-diák labdarúgó mérkõzéssel ért véget, amelyen a diákok 3:1
arányú, megsemmisítõ vereséget szenvedtek a Fehér, Gyarmati, Pápay, Rétvári, Révész,
Tasi összeállítású csapattól.

Délután három órakor kezdõdött a vetítés. A szünetben a délelõtt nyert zsetonokkal
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játékokra és édességekre lehetett licitálni.

A vetítés után Takács Roland bûvész, majd Laci és Éva bohócok következtek. A
gyermeknapi programot disco zárta.

Liska Krisztina
Két szép nap

Szombaton délután fél hétkor gyülekeztünk a tónál, ahol Gyarmati tanár bácsi várt
bennünket, mindent elõkészítve. Folyamatosan gyülekeztünk, vártuk vietnami
vendégeinket, akik már korábban megérkeztek, de elõbb megtekintették a Fáy András
Mezõgazdasági Termelõszövetkezet baromfitelepét. Fél nyolckor érkeztek meg a tábortûz
színhelyére, ezután együtt nyársaltunk. Nagyon jó szórakozás volt mindnyájuknak, s
bizonyára ízlett is nekik a sült kolbász, szalonna meg a rablóhús. Utána az egyik fiú
gitározott és beszélgettünk. Az égen komor felhõk gyülekeztek, de vidámságunk végül is
elriasztotta az esõt.

Az est végéhez közeledve egyik vendégünk, La Nanh a Nemzetközi Elõkészítõ Intézet
nevében egy ajándék kosarat adott át, tele süteménnyel és csokoládéval, amit
szétosztottunk. Most már csak az volt hátra, hogy mindenki kiválassza vendégét, akit
szívesen lát otthonában. 

Vasárnap délelõtt szabad program volt, vendégeinknek magunk szerveztünk kirándulást.
Én is megmutattam vendégünknek a falut, majd együtt ebédeltünk, s közben nagyon sokat
beszélgettünk a két országról.

Két órakor volt gyülekezõ a Patay Kastélyban, ahol még utoljára címeket cseréltünk és
fényképeztünk. Nekem is írt egy pár sort emlékül a kis Gná. A fiúk labdarúgó mérkõzést
játszottak, ami a helybeliek gyõzelmével végzõdött.

Filmvetítés következett tavalyi vendégeinkrõl és a kisdobos avatásról, ami nagyon
megnyerte tetszésüket. Majd megszólalt a zene, táncra perdültünk, rövid disco következett.

A tánc után szomorúan indultunk a buszhoz, már a búcsúzás következett Utoljára még
egyikük gitározott, és mindannyian énekeltünk, majd beszálltak a buszba, mi pedig fájó
szívvel vettünk búcsút.

Mind a vendégeknek, mind a vendéglátóknak emlékezetes marad ez a szép hétvége, s
reméljük, többször fogunk még találkozni.

( 1982. június )
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Bagó Ferenc
Vetélkedõ

Novemberben az IVK levelet kapott. Ebben megkérték a szakkör tagjait és az IVK
tanárelnököt, hogy válasszanak ki egy öttagú csapatot, amely november 26-án részt vesz a
járási vetélkedõn. A vetélkedõ témája: Fogápolás és helyes táplálkozás. Továbbá felkértek
bennünket, hogy készítsünk el egy szabadon választott salátát, amelyet magunkkal kell
vinni a verseny színhelyére 5-5 villával és tányérral együtt.

A versenyt megelõzõ nap délutánján készítettük el a salátát. Nagy izgalommal készültünk
a vetélkedõre, amelyre másnap reggel 8 órakor indultunk el.

A vetélkedõ színhelye a Járási Mûvelõdési Ház volt, ahol már vártak bennünket. Rögtön
leadtuk a salátát, és egy borítékból számot húztunk. Nekünk a nyolcas jutott, ami azt
jelentette, hogy a 8. számú asztalhoz ülhettünk le, s a nyolcas számot a salátára is rátûzték.

Megkezdõdött a verseny. Elsõ feladatként a csapatból valakinek a salátát kellett ajánlani.
Ezzel egyidejûleg kaptuk meg a második feladatot, amelyben egy normál és egy túlsúlyos
gyerek napi étrendjét kellett összeállítani.

Ezután egy pantomim játék következett, amelyben nem volt szabad megszólalni.
Borítékból kellett kihúzni, hogy mit fogunk elõadni, a mi jelenetünk egy vásárló és egy
vevõ „párbeszéde“ volt, amelyben a vevõnek el kellett mutogatni, hogy neki 5 doboz
májkrém kell, a boltosnak pedig ezt ki kellett találni.

Ezután egy rajzos feladat következett. A fogászati hónappal kapcsolatban kellett plakátot
készíteni, és hozzá mottót adni. Ezután következett az utolsó akadály, egy 13+1-es totó,
ami természetesen a fogászati hónappal volt kapcsolatos, és nekünk szerencsére nem
okozott gondot.

Ezzel a vetélkedõ befejezõdött. Két elsõ helyezett lett, a második helyért három csapat
küzdött, köztük voltunk mi is. Itt sikerült gyõznünk, és ennek nagyon örültünk. Jutalmul
egy társasjátékot és egy-egy Verne könyvet kaptunk. Ezt követõen mindenki
elfogyaszthatott 1 virslit, egy tojást és egy zsemlét.

A vetélkedõ után a csapat tagjai: Bagó Ferenc, Haller Mária, Liska Krisztina, Nehéz
Katalin, Palaticzky Krisztina és Szádvári Árpád boldogan utaztak haza.

Vegyes saláta

Hozzávalók: 1-2 db alma, parizer, fõtt zöldbab, mirelit borsó, tejföl, majonéz, fõtt
burgonya, sárgarépa, céklarépa, fõtt tojás.

Díszítésnek: kockákra vágott karalábé, petrezselyem zöldje, paradicsom, paprika, sajt.

A nagyobb darabokat összevágjuk, majd a hozzávalókat tetszés szerint összeválogatva 2-3
fajta salátát állítunk össze. A majonézt tejföllel összekeverve ráöntjük, és az egészet
összekeverjük. Díszítés után tálalhatjuk.
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Ezt a salátát azért is ajánlom, mert a hozzávalók Gombán is beszerezhetõk. Maga a saláta
alacsony kalóriatartalmú. Gyümölcs, zöldség található benne, valamint nagyon sok fehérjét
tartalmaz.

Jó étvágyat!

(1982. november)

Beszámolók, részletek a TTUSZ-rõl
Kisdobos TTUSZ

A kisdobos TTUSZ-t a napköziben rendezték meg. Annyi csapat alakult, hogy alig fértek
el. Kati és Irma tanító néni vezették a vetélkedõt. Sok feladat volt, amelyek közül egy párat
nehéznek találtak a versenyzõk. A kérdések, feladatok a matematikával, anyanyelvvel,
környezetismerettel voltak kapcsolatosak.

A verseny végeztével a pajtások izgatottan mentek haza, mert az eredményhirdetésre csak
késõbb került sor.

Varga Ildikó

Kémia háziverseny

A kémia vetélkedõre január 18-án került sor. Pontosan délután 3 órára mindenki
megjelent. Két hetedikes, két nyolcadikos és egy vegyes pár versenyzett. Az igazgató bácsi
köszöntött bennünket. Elmondta, hogy a feladat nem lesz könnyû, de logikus
gondolkodással meg lehet oldani. Ordasi Bea segítségével (aki az Úttörõtanácsot képviselte
a vetélkedõn) kiosztották a feladatlapokat. Ezek valóban nem voltak egyszerûek, de a
feladatok nagy részét valamennyien tudtuk. Igazgató bácsi még behozott kétféle kémiai
szótárt, amelyek szintén segítségünkre voltak. Másfél óra múltán szedték be a
feladatlapokat, majd ismertették a helyes válaszokat, amire persze valamennyien izgatottan
figyeltünk, ugyan mit írtunk helyesen, mit rontottunk el? Ezután hazamentünk, az
eredményeket pedig két nap múlva tudtuk meg. A részletes végeredményt ti is
elolvashatjátok az élõvilág szertár melletti faliújságon.

Gulyás Judit

Csillagászati vetélkedõ
Január 19-én került sor a csapatszintû csillagászati vetélkedõ megrendezésére.

A négy csapat az Uránia szakkör tagjaiból alakult. Az elsõ feladatban egy bolygóról kellett
útibeszámolót írni, a bolygó nevét a csapatok vezetõi húzták ki. Ezek a beszámolók olyan
jól sikerültek, hogy minden csapat megkapta rá a maximális 300 pontot (az egyiket a
beszámoló után olvashatjátok). Ezekbõl a pontokból kellett a következõ feladatokban
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gazdálkodni. Nagyon jó kérdések következtek, amelyekre licitálni lehetett. A csapatok
pontszámai igen gyorsan változtak. A verseny utolsó feladata pedig egy TOTÓ volt.

Az izgalmas vetélkedõ után az igazságos zsûri meghozta a döntést, és kihirdette az
eredményt.

A verseny hangulata jó volt, és minden résztvevõ jól érezte magát.

Lehota Zoltán

Kis Elek – Lehota Zoltán – Teleki József

Utazás a Merkurra

2183. január 19-én szálltunk fel a holdi ûrbázisról ionhajtómûves rakétánkkal. Úticélunk a
Merkur volt, amely 58 millió km-re van a Naptól. Ahogy közeledtünk a Merkur felé, egyre
növekedett a hõmérséklet, mivel a Naphoz is közeledtünk. Útközben egy meteorraj mellett
haladtunk el, amit jól megfigyeltünk. Ezután más említésre méltó esemény nem történt. A
Merkurhoz közeledve már jól láthattuk kráterekkel tagolt felszínét.

Leszálltunk az egyik kráter szélén. Eközben a védõpajzsok megsérültek, és a magunkkal
hozott felszerelés egy része tönkrement.

Felvettük a szkafandereket, és kiszálltunk a bolygó felszínére. Az ûrruhán keresztül nem
éreztük a Merkur forró éghajlatát. Megvizsgáltuk a száraz talajt, és mintákat vettünk.
Felvételeket, térképeket készítettünk, és egy nagyobb teljesítményû adó-vevõ készüléket
hagytunk magunk után. 88 napos tartózkodásunk után zökkenõmentes felszállítást
hajtottunk végre. Áttértünk az automatikus vezérlésre, és irány a Föld! A hazafelé útban
még számos fényképet készítettünk.

Másfél hónap múlva landoltunk a budapesti ûrrepülõtéren.

(1983. január-február)

TTUSZ KIRÁNDULÁS

Február 10-én 8 órakor indultunk a TTUSZ kirándulásra. Elõször az egész felsõ tagozat
egy csuklós busszal indult, de Monoron a 7-8. és az 5-6. osztály átszállt egy-egy buszra, s
így kényelmesen, énekelve utazhattunk Budapestig.

Elsõ állomásunk a Népstadion volt. Ott megnéztük a pályát és a sokezer férõhelyes
lelátókat. Ezután a Vajdahunyad várában tekintettük meg a Mezõgazdasági Múzeumot. Itt
sok érdekeset láttunk, és aki akart, bélyegeztethetett is. 
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Ezután körülnéztünk a Hõsök terén, majd a Nemzeti Múzeumban a koronát és a
koronázási ékszereket néztük meg.

Nagyon tetszett az õslénytani kiállítás és a 2 m magas ausztráliai barnamedve. Ezek után
már csak a Planetáriumba tértünk be, ahol gyönyörködhettünk a csillagos ég
gazdagságában.

Hazafelé tartva mindenki jó étvággyal fogyasztotta el maradék élelmét.

Balázs Rita 6. o.

Reggel nyolckor volt a gyülekezõ az iskola udvarán. Alsósok, felsõsök és a tanárok
várakoztak egyaránt izgatottan. Végre jött a busz és a nagy csalódás. Mivelhogy csak
csuklós busz érkezett, és az is egy.

Következett a zúgolódás a nyolcadikosok részérõl amiatt, hogy az ötödik és hatodik osztály
is velük megy.

Megkezdõdött a tolongás, hogy mindenki elõkelõ helyet kapjon a buszon, amely aztán
lassan, nehézkesen elindult. Persze a hagyományokhoz híven, aki csak tehette, nekifogott
enni, mert hát mindenki halálosan éhes volt.

Beértünk Monorra a Fõ térre. Sikerült elintézni, hogy kapjunk két buszt – a nyolcadik
osztály örömére, mert így csak a hetedikesekkel kell megférni.

Végre elindultunk. Természetesen megint evés következett és persze magnózás (AC  DC és
Karthágó).

Igazgató bácsi megkért bennünket, hogy vegyük kisebbre a hangerõt, mert valamit
mondani akar. Miután ez megtörtént, megkérdezte, igényt tartunk-e arra, hogy útközben
néhány szót szóljon azokról a helyekrõl ahová megyünk. Mindenki egyetértett és igényt
tartott az ismertetésre, de azért a fél csapat nem figyelt oda.

Elsõként a Parlament közelében parkoltunk, ahonnan gyalog tettük meg az utat az
Országházig. Elõbb megálltunk a Kossuth téren, ahol az igazgató bácsi szólt néhány szót a
téren levõ szobrokról és az Országházról. Még nem volt tíz óra, ezért várni kellett. Egy
ideig türelmesen, de utána egyre türelmetlenebbül ácsorogtunk. Egyszer csak kinyílt az
ajtó, és közölték velünk, hogy bemehetünk. Elindultunk, és minél beljebb értünk, egyre
inkább megbabonázott bennünket a csodálatos kép, ami elénk tárult. Elbûvölten és
szótlanul nézelõdtünk. Egy fiatal és nagyon kedves idegenvezetõ kalauzolt bennünket.
Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg tõle. Többek között azt, hogy elképzelésünkkel
ellentétben az Országházban nem lakik senki, mert munkahely és nem lakás. Kedvesen
beinvitált bennünket az országgyûlési terembe, és hellyel kínált. Még néhány percet
beszélt, majd megköszönte, hogy végighallgattuk, és elbúcsúzott tõlünk. Mi pedig
elindultunk kifelé, s közben nem gyõztünk gyönyörködni és csodálkozni. 

Ezután elmentünk a Néprajzi Múzeumba, ami sajnos nem sokak figyelmét kötötte le.
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A múzeum után megnéztük az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, majd a Gellért Szálló
gyógyfürdõi része következett. Meg akartuk nézni a Gellérthegy belsejében levõ
karsztforrásokat is, ez azonban nem sikerült, mert a barlang be volt zárva.

Sétáltunk még egy kicsit a Duna-parton, majd beszálltunk a buszba. Olyan jól eltelt az idõ,
hogy már indulnunk kellett a Planetáriumba. Ott azután következett a meglepetés, az
ötödik és a hatodik osztály már nagyban ostromolta a büfét. Már csak mi hiányoztunk oda,
az agyonra éhezett és szomjazott banda. Az elõadás négykor kezdõdött, addigra megvettük
az egész büfét.

Csöngetés után mentünk be a terembe. Még világos volt, s ahogy körülnéztünk,
mosolyogni kezdtünk magunkban, mert itt is nagyon sokak kezében láttunk szendvicset.
Lassan kezdtek elhalványulni a fények, és megjelentek az elsõ csillagok a kupolán. Az
elõadás végig nagyon érdekes volt, a látvány pedig lenyûgözõ.

Az elõadás után beültünk a buszba, és tele élménnyel indultunk haza.

Ruzsinszki Zsuzsa

8. o.

Úttörõgárda szemle '83, Vecsés

Az április 23-án Vecsésen megrendezett járási versenyen csapatunk is részt vett a tûzoltó,
IVK, közlekedési és honvédelmi szakágakban. A verseny elõtt díszszemle volt, amit zsûri
pontozott. Utána mindenki átöltözött és a verseny helyszínére ment.

A honvédelmi verseny résztvevõit elõször végigvezették a pályán. A táv kb. 600 m volt.
Futás közben egy kb. 2 m-es padon kellett átjutni, majd árkot ugrani. A táv felénél
bukóalakra lõttünk, majd a gránátdobás következett, ahonnan vissza kellett futni a
starthelyre.

Az eredményhirdetés elõtt ebédet kaptunk a 2. számú iskola napközijében, majd
visszatértünk az eredményhirdetés helyszínére. Ordasi László arany oklevéllel és egy
lemezzel, Sulán József ezüst oklevéllel s egy társasjátékkal tért haza. Nagyon jól végzõdött
a verseny!

Ordasi Margit

Ezen a napon került sorra az IVK vetélkedõ is, amelyen ötfõs csapattal vettünk részt
(Haller Mária, Palaticzky Krisztina, Szabó Borbála, Szádvári Árpád és Varga Anikó).

Az elsõ állomáson egy tesztlapot kellett kitölteni az elsõsegélynyújtással és a Vöröskereszt
megalakulásával kapcsolatban. A második állomáson mindenki húzott egy-egy cédulát,
amelyeken különbözõ fogalmak szerepeltek, és ezekrõl kellett beszélni. Ezek a fogalmak az
elsõsegélynyújtás fõ feladatai voltak.
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A harmadik állomáson az elsõsegélynyújtás teendõi vártak ránk. A negyedik és egyben
utolsó állomáson egy tömeges baleset sérültjeit kellett ellátni.

A verseny után mindenki megebédelt. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Igaz,
helyezést nem értünk el, de becsületesen helytálltunk. Talán jövõre jobban sikerül.

Szabó Borbála

(Szerkesztõségi megjegyzés: Kesergésre nincs ok, mert – mi arról e számunkban már hírt
adtunk – ugyanekkor ugyanitt a csecsemõápolási versenyben csapatunk a második helyen
végzett.)

(1983. május)

Némely nyolcadikos szeretne mindent újrakezdeni, ha lehetne itt.

Gyermeknap '83

Május 29-én a hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a gyermeknapot. A Patayban
10 óra körül kezdõdtek el a játékos versenyek és a paprikás krumpli fõzés a vietnami
vendégek számára. A zsákbafutásra sokan jelentkeztek és sokan el is estek, de mindenki
kapott egy zsetont (ugyanis minden játékos versenyen zsetonokért küzdöttek a gyerekek.)
Aki itt nem nagy sikerrel ugrálta végig a távot, az szerencsét próbálhatott a lisztfújásnál. Itt
az kapott jutalmat, aki elõbb lefújta az asztalról az elõtte kimért lisztkupacot. Persze egy-
egy ilyen verseny alkalmával a játékosokon kívül a nézõk is fehérré váltak, ha nem
vigyáztak.

Egy másik helyen lufit kellett fújni addig, amíg el nem pukkant. Egy új játékot is találtak
ki a rendezõk, a léggömbborotválást, ez nagyon szórakoztató volt.

Közben megérkeztek a vietnami vendégek, akiket szeretettel fogadtunk. Elkezdõdött a
tanár-diák mérkõzés, amely a tanárok gyõzelmével végzõdött. Aki foci közben
megszomjazott, az egy pohár málnaszörppel olthatta a szomját.

Amíg a nagyobbak fociztak, a kicsik a könyvtárban bábokat készíthettek maguknak.
Közben megkezdõdött az aszfalt rajzverseny  ás a tortaevés is, amire sok jelentkezõ akadt.

Délután 3 órakor kezdõdött a nagyteremben a gyermeknapi mûsor. A mûvészek énekkel,
bûvészmutatványokkal és bábjelenetekkel kötötték le a gyerekek figyelmét. A mûsor után
az ajándék árverésre került sor. Mindenki licitálhatott a zsetonjaival a jobbnál jobb
játékokra és a finom csokikra. A gyermeknap befejezéseként pedig gyermekdiszkóra került
sor.

Török György

(1983. június)
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Táborról táborra

A büki tábor

Ez a tábor Vas megyében, a Répce folyó partján volt, ahol a gyömrõi és az ecseri pajtásokkal
együtt töltöttünk el tíz napot.

Június 25-én reggel indultunk Bükre külön autóbusszal. Már odafelé jó volt a hangulat. A
buszon osztottuk szét az õrsi jelvényeket. Mi a Fülesgiliszta õrs nevet választottuk, ebben
tizenegyen voltunk, hat fiú és öt lány. Õrseink egy fiú és egy lány sátorból alakultak.

Útközben megálltunk Pannonhalmán, és megnéztük az apátságot, így csak délutánra
értünk a táborba, ahol ebéddel vártak bennünket. Ezután került sor a takarók kiosztására
és az ünnepélyes zászlófelvonásra.

A táborban minden este fél tízkor volt takarodó, persze ez nem ment mindig simán. A mi
csapatunkból viszonylag kevés úttörõ jött, így sok kisdobost vittünk magunkkal. Közülük
néhányan már a harmadik-negyedik napon sírdogáltak, de meg lehetett vigasztalni õket.

Egész héten jó idõ volt, amit, amikor csak lehetett, ki is használtunk. Majdnem minden
nap voltunk a strandon, ami kb. 2 km-re volt a tábortól.

A tábor ideje alatt ellátogattunk Nagycenkre és Fertõdre. A kirándulás napján borzasztó
nagy esõ volt, a táborban minden sátor beázott, de ez nem rontotta el a hangulatot.

Napközben és esténként igen sok program volt, például bátorság próba, éjszakai
számháború, akadályverseny, karnevál. A tábor végeztével azok a pajtások, akik letették a
hét próbát vagy három dicséretet gyûjtöttek össze, díszoklevelet kaptak.

Összefoglalva: nekem nagyon tetszett ez a tábor.

Kreiter László

Az egyik díszoklevél tulajdonosa. A többiek: Balázs László, Haisz János és Révész András,
valamint az ifik. (A szerkesztõség megjegyzése.)

Zamárdi

Csapatunk jó munkája elismeréseképpen öt pajtást küldhetett a nemzetközi úttörõtáborba,
amelyre július 2-tõl 17-ig került sor Zamárdiban.

Az öt pajtás Molnár Irén, Ordasi Bea, Ordasi László, Török György és e beszámoló írója
volt. Rajtunk kívül még kb. 25 magyar gyerek vett részt a táborban, valamint bolgár és
német pajtások. Velük csak oroszul tudtunk beszélgetni, ez idõnként nehézségekbe
ütközött.
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Néhányszor kirándultunk, de igen sokat fürödtünk is. Volt karnevál is, amelyen senki sem
beszélt, mert úgysem értettük volna meg egymást. Volt bolgár és német nap is, amelyet a
külföldi pajtások szerveztek. A magyar delegációból alakult csapatok labdarúgásban és
kézilabdában is összemérték erejüket a bolgár és a német pajtásokkal. Sokat nevettünk
együtt, nagyon jól éreztük magunkat. Kár, hogy el kellett jönnünk.

Palaticzky Krisztina

(1983. szeptember)

Emlék a nyárról

A vértesi vándortábor

Július 13-án, szerdán reggel indultunk, elõször Székesfehérvárra, ahol alaposan
megismerkedtünk a város nevezetességeivel.

Második bázishelyünk a bodajki úttörõtábor volt, ahol sátrakban laktunk. Egy-egy
sátorban 10 ember fért el. Innen sétálni is mentünk a Gaja völgyébe, és voltunk Balinkán
is, ahol fürödhettünk a bányászok fedett medencéjében. Sokan letették az úszópróbát is.

Bodajkon került sor a nyitótábortûzre, amelyre az õrsök készültek mûsorral, sõt fel is
öltöztek. A tábortûz után került sor a bátorságpróbára, amin nem mindenki vett részt.

Bodajkról Csókakõre mentünk. Megismerkedtünk a falu és a vár történetével, mégpedig a
faluban lakó idõs emberek segítségével. Csókakõrõl tettünk egy kirándulást Mórra is.
Csókakõrõl Gántra vezetett az utunk, menet közben néztük meg a csókakõi várat.

Akárcsak Csókakõn, Gánton is szükség volt éjszakai õrségre, és itt is fociztak a fiúk.
Kirándultunk a helyi bauxitbánya meddõtárójába, ahol igazi „holdbéli tájat“ láthattunk és
kövületeket gyûjthettünk, valamint Csákvárra, a dunántúli fazekasság egyik központjába,
ahol a helytörténeti múzeumot is megnéztük. 

Gántról Kõhányáspusztára mentünk, ahol nagyon kedves volt a gondnok néni, és részt vett
a paprikáskrumpli fõzési verseny zsûrizésében. Itt zajlott le a zárótábortûz is, ami után
vérteket kerestünk. Ez olyan számháborúféle volt, mert mindenki felvett egy számot, és
úgy indult keresni a vérteket elemlámpával. Ezt a környéken elbújt ifik (akiken szintén
szám volt) megpróbálták megakadályozni- nem sok sikerrel.

Kõhányásról tettünk még egy túrát a Gesztesi várhoz és Oroszlánkõ várához, ahol
nagysikerû számháborúra került sor.

Kõhányásról utolsó bázishelyünkre, Szárra mentünk, ahol hamar eltelt az idõ. Innen még
Tatára mentünk fürödni, ahol majdnem elkapott bennünket az esõ. 
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Mindenhol maximális pontot kaptunk, így jövõre is szabad utat kaptunk volna, ha jövõre
elegendõ lett volna a jelentkezõ.

Csordás Mariann

(Lapzárta után érkezett a hír, hogy vértesi vándortáborozó csoportunk külön dicséretben
részesült, így kisdobosaink – remélhetõleg megkapják az igényelt Velence tábort.)

(1983. október)

Szakköreink életébõl

Uránia kirándulás

Az Uránia Szakkör tagjai kiránduláson vettek részt.

1983. október 15-én a fél kettes busszal indultunk Gombáról. Miután megérkeztünk
Pestre, elõször a Planetáriumba mentünk. Itt mindenki szétoszlott és nézelõdött. Láttunk
ott ûrhajó modelleket, ûrhajósruhát, eredeti felvételeket az ûrrepülõgép útjairól.

Késõbb bementünk az elõadóterembe, és megkezdõdött az elõadás. Sok érdekes dolgot
láttunk, pl. hogyan képzeljük el a csillagképeket.

Az elõadás után átmentünk az Erzsébet-hídon, és gyönyörködtünk a kivilágított hidakban.
Utunk a csillagvizsgálóba vezetett. Ott a nagy távcsövön láthattuk a Holdat, s a közelében
két, szabad szemmel már nem látható csillagot. Majd egy kisebb távcsövön egész közelrõl
láthattuk a kivilágított Mátyás-templomot. Ezután bementünk az elõadóterembe, ahol
diaképeket vetítettek a Holdról, a bolygókról és holdjaikról és a Napról.

Már késõ volt, amikor hazafelé indultunk. A sok gyaloglás után mindenki elfáradt, s
bizony késõ volt már, mire hazaértünk. Nagyon jó volt ez a kirándulás, lehetne ilyen
máskor is!

Gyarmati Csilla

IVK

Mindannyian várva vártuk a november 25-t. Gombáról négytagú csapat érkezett Üllõre, az
IVK versenyre (Kreiter László, Nehéz Katalin, Palaticzky Krisztina és Szabó Borbála).

A felkészülésre alig volt idõ. Miután megérkeztünk, elkezdõdött a verseny. Elsõ
feladatként táplálkozási és fogászati tesztet töltöttünk ki. Szerintem ez jobban is
sikerülhetett volna. Második és egyben utolsó feladat a saláta elkészítése volt. Mi
jércesalátát készítettünk. Mielõtt ezt a zsûri lepontozta volna, meglepetés következett:
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minden csapat az elõzõ csapat asztalánál foglalt helyet, és megkóstolta a salátájukat. Ez
kinek ízlett, kinek nem.

Eredményhirdetés következett, mely szerint csapatunk 4. helyezést ért el. Szerintünk a
döntés igazságtalan volt, mivel a második és harmadik helyezettnek is 50 pontja volt,
akárcsak nekünk. Ezért azután szomorúan érkeztünk haza.

A végére mit is írhatna az ember? Reménykedünk jövõre…

Szabó Borbála

Boda Julianna (5. o.)

Kirándulás Budapestre

November 30-án kirándulni mentünk Pestre. Meglátogattuk a Közlekedési és a
Mezõgazdasági Múzeumot. Megnéztük a régi autókat és repülõket. Volt egy olyan gép,
aminél egy gombot kellett megnyomni, és egymás után jöttek az autókkal, repülõkkel
kapcsolatos képek.

A Mezõgazdasági Múzeumban kitömött állatok, régi fegyverek és eszközök voltak, s
láttunk egy hatalmas mammutagyarat is. A nagy barnamedvétõl alaposan megijedtünk,
mert éles fogait vicsorgatta. Fácánokat, õzeket és még sok érdekességet láttunk.

Nagyon fáradtak voltunk. A vonaton szerencsére mindenki kényelmesen ült, de a buszon
már állni kellett.

Nagyon szeretném, ha máskor is elmennénk ezekbe a múzeumokba.

(1983. december)

Solti Tünde

TTUSZ

A területi vetélkedõ a monori gimnáziumban volt február 25-én. A orosz versenyen
csapatunkat Varga Erzsébet, Palaticzky Krisztina és e cikk írója képviselte.

Lázasan készülõdtünk a versenyre.

Elérkezett  a szombati reggel. Éva tanár néniéknél gyülekeztünk. Elindultunk, de már
útközben nagy volt az izgalom. Mikor a gimi elé érve megláttuk a sok gyereket, esélyünket
még kevesebbnek éreztük.

Bennünket, oroszosokat a második emeletre küldtek. Egy kicsit vártunk, majd a megnyitó
következett. A felvonulás után az oroszos csoportot két részre osztották. Két teremben
voltunk. 15 csapat közül mi a 14.-nek indultunk.
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Az elsõ teremben elõször Mónika néni olvasott fel egy orosz szöveget háromszor, és azt
nekünk vissza kellett mondani, természetesen oroszul. Ez sikerült. Ezután egy lapot
kaptunk, amelyen orosz szöveg volt, s nekünk ennek alapján magyar kérdésekre kellett
válaszolni. Egyre nem tudtunk.

A második fordulóban adtuk elõ a meséket. Azt hiszem, ez nagyon jól sikerült, hisz nagy
lelkesedéssel fogadták az elõadást.

Azután a szünet következett. Szendvics töménytelen mennyiségben, hozzá egy üveg üdítõ.
A szünet után helyünkön maradtunk, majd 10 perc múlva kimentünk a folyosóra. Közben
odajött Révész tanár néni és az igazgató bácsi.

Miután bementünk, a zsûri kérdéseket tett fel, mi pedig válaszoltunk. Ezután el kellett
játszani egy táborozást. Ez is sikerült. Végre kijutottunk! Ott aztán kezdõdött a faggatás!

Sokat kellett várni az eredményhirdetésre. Közben Éva tanár néni visszajött értünk.

Eredményhirdetés. Az elsõ hat helyezést mondták. Mikor meghallottuk, hogy harmadikak
lettünk, nagyon-nagyon örültünk! Büszkén mentünk Révész tanár nénihez, aki szintén
nagyon örült.

Azt hiszem, ezért érdemes volt annyit fáradozni. Szeretnék ide még egyszer eljutni, s
ezúton szeretnék hármunk nevében köszönetet mondani Révész tanár néninek!

Mûvészeti szemle – ahogy ketten látták

Március 3-án volt a vers- és prózamondó verseny Ecseren kisdobosok és úttörõk számára.
Én is részt vettem benne egy kispajtásommal együtt.

Ezen a napon borongós, nyirkos idõ volt, de bent a teremben a kellemes melegben nagyon
sok szép verset hallottam. Nekem különösen A három nyúl tetszett, ami arról szólt, hogy
egy buta szarka fecsegése három nyulat szörnyeteggé változtatott a többi állat elõtt. Én
Simai Mihály Tintapacni címû versét mondtam el, amivel a második helyezést értem el.

Benczés Ilona

A tanító néni kihirdette az osztályban, hogy az iskolában Kulturális Szemle lesz.
Osztályunk valamennyi tanulója részt vett az iskolai fordulón. Én A kiskakas gyémánt
félkrajcárja címû mesével indultam. 

Nem is remélt sikert hozott nekem: a prózamondó kategóriában elsõ helyezést értem el. Ez
az elsõ helyezés azt is jelentette számomra, hogy iskolánkat én képviselhettem a területi
szemlén. Megkezdtük a komoly felkészülést a versenyre. Délutánonként a tanító néniéknél
közösen gyakoroltunk. Naponta csak gyakoroltunk, gyakoroltunk. Azután elérkezett a
várvavárt nap.
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A verseny március 3-án volt Ecseren. Két kategóriában versenyeztünk: vers és próza. A
prózamondók versenye a mûvelõdési ház emeletén volt. Szorongva méregettük egymást
„ellenfeleimmel“. Vajon ki milyen mesét fog mondani? Vajon kinek a kiejtése lesz a
legszebb?

Azután elkezdõdött a nagy küzdelem. Szebbnél szebb meséket hallottunk. Folyton azt
sugdostam a tanár néninek: õ biztosan szebben mondta, mint én fogom!

Jaj de szépen hangsúlyozott ez a kisfiú! Aztán hallottam a nevem: Lõrincz Ágnes, és úgy
éreztem, hogy a szívem a torkomban ver. De az izgalmam csak addig tartott, amíg el nem
kezdtem mondani a szöveget. Mindig a tanár nénire néztem, mintha más nem is lett volna
ott. Idõnként rápillantottam a háromtagú zsûrire is. Én voltam az utolsó elõtti versenyzõ,
így utánam már csak egy szép Móra mese hangzott el, amit szünet követett.

Borzasztó lassan telt el az a néhány perc, amíg a zsûri meghozta a döntését. Többen
gratuláltak nekem, és én úgy éreztem, hogy voltak, akik sokkal szebben szerepeltek nálam.
Elérkezett a nagy pillanat, az eredményhirdetés. A zsûrielnök részletesen elemezte
mindannyiunk szereplését, és hasznos tanácsokat kaptunk. Arany oklevelet egy pilisi
kislány kapott, aki igazán szépen mondta el a Fülemüle címû mesét. Azután került sor az
ezüst oklevelek kiosztására. Három ezüst oklevelet adott ki a zsûri. Ekkor következett
számomra a legboldogabb pillanat: én is ezüst oklevelet kaptam!! Mikor meghallottam, a
szívem egész megdobbant, olyan boldog voltam!

Jutalomkönyvet is kaptam, a címe: Aki nem hiszi, járjon utána.

A tanár néni is nagyon örült a helyezésemnek.

Hétfõn büszkén-boldogan jöttem iskolába. Osztálytársaim szívbõl gratuláltak és együtt
örültek velem.

Sohasem felejtem el azt a sok élményt, azt a sok szép mesét, amit azon a szombaton
hallottam, és azokat a tanár néniket és tanár bácsikat sem, akik segítettek engem.

Lõrincz Ágnes

A mi március 15-énk

Reggel fél nyolckor indultunk. Monorról Kispestig vonattal, onnan metróval mentünk
tovább. Elõször a Március 15. térre mentünk, ahol a Petõfi szobrot koszorúzták meg, majd
eljátszották a Szózatot, igaz, mindebbõl nem sokat láttunk.

Innen a Múzeum-kertbe vezetett az utunk, ahol nagyszabású ünnepségnek lehettünk
szemtanúi. Nagyon látványos volt a Múzeum lépcsõjén bemutatott tánc, majd egy szavaló
elmondta a Nemzeti dalt. Ezután koszorúzták meg a lépcsõ aljánál levõ emléktáblát.

Utunk innen a Hadtörténeti Múzeumba vezetett. Itt sok-sok érdekes dolgot, kiállítási
tárgyat láttunk, például 48-as zászlókat, fegyvereket, vértet, kardokat, ágyúkat és puskákat.

140



Az ólomkatona kiállításon többezer ólomfigurát láttunk. Tovább a Planetáriumba vezetett
az utunk. Itt megnéztük Az ûrkutatás negyedszázada címû elõadást. A Föld bolygó
testvéreit, azoknak felszínét, légkörét mutatták be, és azt, hogyan fejlõdött az ûrkutatás a
mai napig. A planetáriumból egyenest hazafelé vettük utunk. Kispestig metróval, majd
vonattal Monorig, onnan haza pedig busszal jöttünk. Nagyon jól éreztük magunkat.

Gyarmati Csilla

Úszás

Február 18-án voltunk elõször a Széchenyi-fürdõben, majd ezt követõen még kilencszer. A
hét szombaton és B hét pénteken különbusszal mentünk az oktatásra.

Elõször a siklást tanultuk meg, majd a kéz- és lábtempót. Ezután következett a kéztempó
levegõvétellel és a lábtempó. Így már tudtuk az úszás legfontosabb elemit. De ahhoz, hogy
igazán jól tudjunk úszni, még sokat kell gyakorolnunk.

Kreiter László – Varga Ildikó

(1984. április)

Csordás Mariann

Gyermeknap

A gombai gyerekek szerencsések. Mert bizony nem mindenhol rendezik meg minden
évben a gyermeknapot, nálunk viszont ez évben is sor került rá.

Reggel 9 órakor kezdõdtek a játékok. Volt lisztfújás, lufifújás, -borotválás, tortaevés,
zsákban ugrálás, lehetett könyvet vásárolni. Mindezekért az elsõ helyezettek matricás
zsetonokat kaptak. Egész nap lehetett játszani az iskola számítógépével.

Különösen szerencsések nálunk a gyerekek azért, mert a gyermeknapra mindig eljönnek
vietnami barátaink is. Velük is fociztak a gombai ifik, ezt megelõzõen azonban volt tanár-
diák nõi kézilabda és férfi labdarúgó mérkõzés is. Kézilabdában a diákok nyertek (alig – a
szerk.), labdarúgásban viszont a tanárok (fölényesen).

Ezek után a vendégek megebédeltek, majd megnézték az iskolát és a tsz-t, a katolikus
templomot és Balla Margit néniéknél a fóliát. Visszatérve a Patayba disco következett.

Lassan eljött a búcsú, fájó szívvel vált el mindenki az új barátoktól. Sok-sok címet is
felírtunk magunknak.

Úgy gondolom, minden gyermeknap maradandó élmény kicsi és nagy számára egyaránt.
Legyetek valamennyien büszkék a gombai gyermeknapra!

(1984. május-június)
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Révész Angéla

Egy nap Dunavarsányban

Július 20. és 29. között táboroztunk Dunavarsányban. A tábor lakói idejüket többek között
forgószínpaddal, õrsi portyákkal, csónakázással töltötték. A víg napok között volt egy
nagyon emlékezetes, amikor … Bokros Imre (Boki) vezényletével alakult meg a
„vízipatkányok“ csapata. Õk, vagyis a vízipatkányok kihívták a többieket, a „szárazföldi
patkányokat“ egy csatára a Domariba-sziget csücskébe. Ezt a csatát a vízipatkányok
nyerték meg.

Ezután kijelentették, hogy az egész táborra is szembe mernek szállni. Így is tettek. Négy
óra körül megtámadták a tábort. Ami igaz, az igaz, ismét õk gyõztek.

Zászlólevonáshoz sorakoztunk. Már mindenki ott volt, amikor a zászlórúd alján egy cetlit
találtunk, s azon egy kérdés volt, ami így szólt: „Hol van Misi?“ Erre elkezdtük keresni
Misit. Amikor megtaláltuk, három erõs ifivel kellett megküzdenünk. Amikor ez is
megtörtént, végre levonhattuk a zászlót. Erre 1/2 8 körül kerülhetett sor.

És ez csak egy volt a víg napok sorából…

(1984. október)

Csordás Mariann

Karácsonyi bál

Úttörõcsapatunk, iskolánk mint minden évben, idén is megrendezte a karácsonyi bált.
Noha a bál csak fél négykor kezdõdött, ekkor már többen bent voltak a teremben, pedig az
érkezõknek a jegyárusítók állták útjukat. A belépõdíj gyermekeknek 5, felnõtteknek 15 Ft
volt. Az ingyenes ruhatárat az iskola új épületében találhattuk meg.

Aki már lerakta a kabátját, az mehetett a büfébe, ahol a Szülõi Munkaközösség néhány
tagja szolgálta ki. Lehetett itt enni-inni, még rágó is volt.

Közben megkezdõdött a tombola árusítása, s kapható volt az aznap megjelent
KUKKANTÓ is.

A zenét ezúttal Pénzes Péter szolgáltatta. A számok között volt gyors és lassú is, így
mindenki megtalálhatta a magának valót, amire tudott táncolni. Így azután a táncban
minden korosztály képviseltette magát.
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A nagy mulatozást a szünet, a mindenki izgalmát kiváltó tombolasorsolás szakította meg.
A sorsolás után volt aki örült, volt, aki kevésbé. Majd ismét a tánc következett, végül egy
szomorú hír: „Az utolsó szám következik.“ Ezt az utolsó számot kár otthagyni, tehát
mindenki táncol, majd megrohamozza a ruhatárat, s gyerünk bele a sötétségbe.

Jól sikerült a bál. Szép volt, jól éreztük magunkat.

Lõrincz Renáta

Az utolsó úszás

Tavaly a Széchenyi-fürdõben jártunk, ebben a félévben a Rudasban. Hogy melyik volt a
jobb? Sokan a Rudast dicsérték, mert fedett volt, mások szerint viszont tavaly jobb volt,
mert akkor az úszóoktató is bent volt a vízben. Olyanok is vannak, mint pl. én, akinek
mindkettõ tetszett, hiszen mindkét helyen egyaránt úszni tanultunk. Ezt az
úszótanfolyamot mindenkinek ajánlom, mert hasznos, ha tudunk úszni.

Remélem, sikerül megszervezni a következõ tanfolyamot is, és egyre többen tanulunk majd
meg úszni.

(1985. január)

Molnár Irén

Budapesten

Mi nyolcadikosok a hetedik osztállyal április 4-én Budapestre látogattunk el. Sok helyen
voltunk, többek között a budai Panoptikumban, ami nagy tetszést váltott ki, a
Planetáriumban, ahol az Irány a Mars! c. elõadást néztük meg. Voltunk a Pataky István
Mûvelõdési Központban, ahol a kiállítás mellett egy vidám vetélkedõn vettünk részt.

Utunk célja valójában a 20.00 órakor kezdõdõ Itt élned, halnod kell! címû zenés történelmi
játék megtekintése volt a Hõsök terén. Az elõadás a magyar történelem kiemelkedõ alakjait
és pontjait idézte fel a honfoglalástól a felszabadulásig. A csodálatos megvilágítás és a
reflektorok fénye felcsigázta érdeklõdésünket. A Victor Máté szerezte zenét kitûnõ
énekesek tolmácsolásában hallottuk, mint pl. Varga Miklós, Balázs Ferenc, Nagy Feró,
Deák „Bill“ Gyula és sorolhatnám tovább. Kitûnõ színészek alakították történelmünk hõs
alakjait, köztük Pelsõczi László, Kállai Ferenc, Bessenyei Ferenc, Balázsovits Lajos és
mások. Az érthetõ zene, a táncosok egybehangolt léptei és a lovaskaszkadõrök bemutatója
színvonalasabbá tette az elõadást. Csodálatos volt a világítás megoldása és a „kis“ tûzijáték
is, ami fokozta a hatást.
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Úgy tudom, valamennyiünknek tetszett ez az érthetõ, nagyon színvonalas, mûvészien
megoldott elõadás, – ami minden közremûködõ – színészek, zeneszerzõ, rendezõ stb.
munkáját dicséri.

Azt hiszem, hogy sokáig megmarad bennünk ez a csodálatos élmény, amit köszönhetünk
tanárainknak, akik lehetõséget nyújtottak a mûsor megtekintésére.

(1985.június )

Végvári Erika

Színházlátogatás

Mint arról a KUKKANTÓ novemberi számából már értesülhettetek, a két hatodik osztály
tanulói november 9-én színházlátogatáson vettek részt.

Nagy izgalommal készültünk, hiszen nagyon keveset voltunk még igazi nagy színházban.
Ez alkalommal a Thália Színház Kék madár címû elõadását néztük meg.

A darab fõszereplõje két gyerek volt, akiket Tytylnek és Mytylnek hívtak. Néha félelmetes,
néha mókás jeleneteket láthattunk. A fõszereplõk között sok ismert színésznek
tapsolhattunk, pl. Benkõ Péter, Mikó István, Zsurzs Kati, Jani Ildikó, Balogh Erika.

Nekünk nagyon tetszett az elõadás. Elmondanám a történetet, de december 24-én közvetíti
a TV, így legalább ti is izgalommal várhatják és nézhetitek meg.

Amihez valamennyiõtöknek jó szórakozást kíván

(1985. december)

Teleki Bernadett

Alföldi városok körútja

Október 11-én a 7/a és a 7/b osztály autóbuszkirándulást tett az Alföldön. Nagykõrösön
keresztül Kecskemét, valamint Petõfi és Arany munkásságának megismerése volt.

Útközben Révész tanár néni mondott néhány érdekességet. Elsõ állomásunk Nagykõrös
volt, ahol megnéztük az Arany János Múzeumot. Itt nagyon sok érdekességet, eredeti
berendezési és használati tárgyakat, képeket, írásokat láthattunk. Az idõ azonban sürgetett
bennünket, így tovább kellett mennünk.

Sokféle tájat, sokféle embert láttunk. Menet közben Fehér tanár bácsi is szót kért, és nagy
szeretettel beszélt következõ állomásunkról, Kecskemétrõl, ahová éppen jókor érkeztünk,
mert éppen megszólalt a harangjáték. Miután meghallgattuk, megnéztük a Cifra-palotát,
ami csodálatos volt. Jobban is körülnéztünk volna, de több idõnk nem volt, várt a
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következõ város: Kiskõrös. Oda is hamar megérkeztünk. Izgatottan vártuk, milyen lesz
Petõfi szülõháza. Nem is csalódtunk, igazán nagyon szép volt minden. A néni, aki fogadott
bennünket, mindent elmesélt, még azt is, kik jártak Petõfiékhez. Körülnéztünk a kertben
is, ahol szobrokat láttunk, de megvolt még a régi gémeskút is. Sajnos, nem idõzhettünk
tovább, a busz már várt.

Utolsó állomásunk Kalocsa volt. Útközben a táj megkapó szépsége kötötte le figyelmünket.
A városban elõször a paprika múzeumot néztük meg, majd egy szüreti mulatságot láttunk.
Séta közben eljutottunk az érseki palotához és a templomhoz.. Különösen a palota tetszett
mindenkinek, nagyon szép, díszes volt.

Még arra is volt idõnk, hogy elnyaljunk egy fagyit. A vasútállomást már csak a buszból
láttuk, de így is nagyon érdekesek voltak a pingált falak. Hazafelé úton még egyszer
megcsodáltuk a tájat. Nagyon örültünk, hogy alkalmunk volt eljutni erre a vidékre is.

Tasi Péter

Kirándulni voltunk

Október 25-én a két harmadik és a két negyedik osztály kiránduláson vett részt. Elsõ
állomásunk Tápióbicske mellett volt, ahol megnéztük az 1849-es tápióbicskei csata
emlékmûvét. A tanár nénik megengedték, hogy felmásszunk a tankra. Legtöbbünknek ez
volt a legnagyobb élmény.

Nem messze innen felkerestünk egy tájházat, ahová nem jött ki a néni. Mi mégis
bekukucskáltunk az ablakon, s a szobában vetett ágyat, szekrényt, asztalt és az asztalon a
Bibliát láttuk. Kívül, a ház tetején láttuk a keresztet, amibõl arra következtethettünk, hogy
a ház építõi katolikusok voltak. Volt ott egy aranyos kutyus, Cézár is, sokat játszottunk
vele.

Legközelebb Nagykátán álltunk meg. Itt bementünk az Aranyszarvas étterembe, ahol
fagyit és üdítõt lehetett venni. Visszafelé a kirakatokat nézegettük, hányan képeslapot is
vásároltak.

Útban Tápiószecsõ felé benéztünk a Tölgyes csárdába, ahol lovakat láthattunk.
Tápiószecsõn elõször Pap József bácsihoz mentünk be, akinek magángyûjteménye van a
pincéjében. Itt elõször Tápiószecsõ régi községjelzõ tábláját néztük meg, aztán a
gyönyörûen kifestett porcelán és agyagtányérokat, tálakat, kancsókat és köcsögöket,
amelyekben aludttejet tároltak, altattak. Bementünk a szobának kialakított helyiségbe,
ahol szekrény, ágy, asztal, sublót és szentképek, faragások voltak. A másik helyiségben
falu- és állóórák, kávédarálók, borstörõ kövek, a következõben török kori kard, zenélõ láda,
magyar királyok képei, szám szerint 55, pisztolyok, puskák és egy állóóra volt kiállítva.

Ezután a Mûvelõdési Házhoz mentünk, ahol már várt bennünket Valter János bácsi, a ház
igazgatója. Elõször egy nádfedeles házhoz vezetett bennünket, ahol a néni megmutatta
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hímzett ruháit, kendõit. Ezután az igazgató bácsi egy másik házhoz vezetett bennünket. Itt
a falakat fehérre meszelték, a folyosó pedig pingálva volt. A templomban a szép freskókat
néztük meg, majd visszamentünk a Mûvelõdi Házba, ahol videomagnón megnéztünk egy
lakodalmat és a falu népviseletét. Ezeket egy kislány és egy néni mutatta be.

Ezután jött a tánc! A tápiószecsõi gyerekek bemutatták tanult táncaikat. Utána a gombai
gyerekek mutatták be, hogy õk mit tudnak, majd közös tánc következett.

Már esteledett, amikor fáradtan ugyan, de gazdag élményekkel hazafelé indultunk.

(1986. október)

Elek József

Számítástechnika vetélkedõ

Úttörõcsapatunk január 28-án rendezte meg számítógépes vetélkedõjét. Az itt jelenlévõ
gyerekek derekasan megállták a helyüket, tudásuk szerint megoldották a nehéz
feladatokat. Lehet, hogy ezek csak nekem tûntek nehéznek, de nekem aztán nagyon, mert
én nem sokat értettem a „printek“ világából.

A verseny nagyon érdekes volt, azóta már ismert a végeredmény is:

I. Fekete Katalin – Révész Angéla

II. Lajtner Ákos – Szegedi Csaba

III. Gregor Zsolt – Pere József

(1987. január-február)

Lõrinc Ágnes

Múzeumlátogatás

Március 15-ére az 5/a osztály kirándulást szervezett. Velünk tartott az osztály-fõnökünk
férje, Józsi bácsi, ki szinte az osztályhoz tartozik, és kisfiuk, Zoltán is.

Nagy várakozással szálltunk fel a buszra, mely a monori állomásra vitt bennünket,
ahonnan vonattal utaztunk Nagykõrösre. Elsõ úticélunk az Arany János Múzeum volt. Itt
egy kedves bácsi kalauzolt minket. Az õskori kiállításon cserép- és agyagedényeket,
kavicsból készült nyakláncot láthattunk. A honfoglalás idejébõl szép pásztorruhák, görbe
kardok és fülbevalók maradtak ránk. A török háborúkból írásos emlék is maradt, s
megcsodálhattuk a török fegyvereket, ékszereket is. Láthattuk egy parasztház makettjét is,
és megtanulhattuk, hogyan pecsételtek régen: a pecsétformát viaszba nyomták, majd azt
helyezték a papírra.
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A következõ vitrinben Arany Jánosról készült szobrok és festmények voltak, majd
megismerkedhettünk a híres költõ családjával, bútoraikkal és használati tárgyaikkal.
Ezután emléktárgyakat vásároltunk, majd vonattal folytattuk tovább utunkat Ceglédre.
Hosszú séta és nézelõdés után érkeztünk el a Kossuth Múzeumba. Óriási ajtón léptünk be,
majd lépcsõk vezettek fel a kiállító terembe. Itt gyönyörû látvány fogadott bennünket:
Kossuth Lajos szobabútorai és dísztányérjai voltak láthatók az egyik szobában. Láthattuk
a forradalom viharában edzett zászlót és régi pénzeket is. Megcsodáltuk a pisztolyokat,
kincses ládákat és a gyertyaöntõt. Kifelé menet pedig beírtuk a nevünket a
Vendégkönyvbe.

Nem sok idõnk volt már, de a sportcsarnokba még bementünk, ott éppen kézilabda
mérkõzés folyt, kint pedig irigykedve néztük a medencében lubickoló fiatalokat.

Hazafelé kitört belõlünk a jókedv. Csaknem mindenkit kiénekeltünk a vasúti kocsiból, no
persze nem a szemtelenkedésünkkel, vagy a hamis éneklés miatt.

(1987. március)

Boros Lajos

MIÉNK (VOLT) A HUNGARORING

Iskolánkból néhányan – Révész tanár néni és Révész tanár bácsi vezetésével – április 25-én
részt vettek a Miénk a Hungaroring c. programon.

Tíz óra körül érkeztünk a helyszínre, de ebben közrejátszott az is, hogy csak hosszas
felderítés után találtuk meg a bejáratot. A nagy keresgélésben már-már bemásztunk a
kerítésen, s erre csak azért nem került so, mert Révész tanár néni nem tudott volna velünk
tartani.

A tanár bácsival megbeszéltük, hogy a nagyok „szétszóródnak, a másodikosok pedig a tanár
bácsival maradnak, s egy órakor találkozunk a kuckónál. (Így neveztük el az egyik
megfigyelõ tornyot.)

Sokféle programból választhattunk, de eleinte legtöbben a BMX bemutatót néztük.
Eközben láthattunk egy világrekordot is: egy fiú – Grósz Zoltán – BMX kerékpárjával húsz
embert ugratott át. Ezután egy Simson kismotor versenyt néztünk meg.

Eközben arrébb, az épületek túloldalán zenét lehetett hallgatni, valamint bélyeget és
édességeket lehetett vásárolni. Ezt az alkalmat jómagam is kihasználtam. Ugyanitt
megnézhettük a Süsü bábkiállítást is.

Délután meghallgathattunk néhány híres együttest, pl. a 100  Folk Celziuszt, a Step-et és
az R-Go-t, sõt, karate és break bemutatót is láthattunk.
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Szerintem nagyon színvonalas program volt, és jó lenne, ha máskor is rendeznének ilyet.
Én biztosan elmennék!

(1987. április)

Végvári Erika

Agárd

Május 26-27-én a 7.a osztály és a kisegítõ felsõ a Velencei-tóhoz kirándult.

Odaérkezésünk után kipakoltunk, pihentünk, majd hajóval átmentünk a túlsó partra, ahol
felkerestük a pákozdi csata színhelyét. Itt a tanár néni mesélt az eseményekrõl, majd
ugyancsak hajóval visszatértünk a campingbe. Néhányan elmentek vásárolni, délután 5 óra
felé pedig elkezdtünk fõzni. Amíg elkészült a paprikás krumpli, sokat szaladgáltunk,
játszottunk. Alaposan meg is éheztünk, már alig vártuk, hogy ehessünk. Szerencsére
mindenkinek jutott bõven. Teli gyomorral könnyebb – mormogta magában mindenki.

Vacsora után a fiúk fociztak, ezalatt a lányok sétáltak. Eljött az este, megfürödtünk és
lefeküdtünk. Azaz, csak lefeküdtünk volna, mert még jó egy-két órát játszottunk,
ricsajoztunk. Takarodó elõtt a tanár néni mindenkinek adott egy Túró Rudit. Ezt hamar
fölfaltuk.

Nagy sokára sikerült elaludnunk. Bezzeg reggel nem mindenki akart korán fölkelni! Nyolc
óra körül azonban már fel volt öltözve mindenki. A reggeli kakaó vagy tej volt, és aki amit
hozott magával, azt ette meg.

Reggeli után elmentünk Gárdonyi szülõházához, ahol sok érdekes dolgot láttunk. Ezután
visszasétáltunk a campinghez. Ekkorra éppen elérkezett az ebéd ideje. Egy takaros kis
étterembe mentünk, ahol két szelet kirántott húst krumplival és salátával kaptunk. A hús
nagyon nagy volt, de mindenki megküzdött vele és megette.

Ebéd után el lehetett menni csónakázni vagy sétálni. Ezután összeszedtük a csomagjainkat,
és kimentünk az állomásra, ahonnan sok emlékkel tértünk haza. Nagyon jól éreztük
magunkat!

(1987. június)
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Kökény Magdolna

Boglárlelle '87
I.

Helyszín: Budapest, Déli pályaudvar. Idõ: öt perc múlva negyed tizenkettõ, a vonat rögtön
indul. Na, és hol van Anikó néni? Á, már látom! Kényelmesen lépked a vonat felé, mi
pedig tövig rágjuk körmünket az izgalomtól. A mozdonyvezetõ elindítja a szerelvényt, s
már robogunk is a cél, Boglárlelle irányába. A sors iróniája (miért is lenne egy kellemes
utunk?) – Székesfehérváron: leszállás. Személyvonat helyett – gyorsra szálltunk. Semmi
baj, jó egy óra múlva jön a következõ. Van idõnk! Az ebéd azonban alighanem elmarad.

A hosszú vonatozás végén leszállunk – Balatonlellén! Nem, nem kedves olvasó, a cél még
egy kissé … arrébb van. Tízperces buszozás, és nem akarunk hinni a szemünknek:
Boglárlellén vagyunk. Megyünk, mendegélünk, s elérkezünk a tábor kapujához. Akik nem
elõször járnak itt, vihorászva köszöntik az õrségben lévõ gyereket. A kapu mellett ugyanis
zöldre festett õrbódé áll. Bemegyünk, ebéd már nincs. Nem baj, csak megtaláljuk végre a
szobákat, hogy lepakolhassuk málháinkat. De ez nem olyan egyszerû. A táborvezetõ
sajnálattal kér, hogy legyünk még egy kis türelemmel, mert az elõzõ turnus még most
szedelõzködik. Addig is pihenjük ki az utazás fáradalmait.

II.

Kedves Olvasó!

Nehogy tévhitben ringasd magad, most kénytelen vagyok Téged felvilágosítani arról,
amirõl eddig nem ejtettem szót, hogy tudniillik hová is kalauzoltalak el.

Tévedés ne essék, nehogy azt képzeld, hogy a boglárlellei SZOT-üdülõbe mentem
nyaralni, kipihenni az iskola fáradalmait. Mi ugyanis, akik Tarpai S. Anikó vezetésével
innen-onnan összegyûltünk huszonegynéhányan, újságíróképzõ táborban vettünk részt. A
kilenc napon át tartó „nyaralás“ alatt keményen dolgoztunk, cikkeket, tudósításokat,
híreket irkáltunk, kritizáltuk egymás irományait. Délelõttönként népes, csicsergõ
seregünk kivonult a strandra, ahol Anikó nénitõl kaptunk idõt az írásra, majd felolvastuk
szerzeményeinket. Mindenki elmondhatta a „fogalmazásokról“ a véleményét. Ezután
úszkálhattunk – már aki tudott. Délután ugyanez volt a program, de sose unatkoztunk.
Jókat nevettünk, szórakoztunk, fagyiztunk együtt.

A tábor minden turnusban szervez egy egynapos kirándulást. Mi Badacsony, Pálkövére
hajóztunk át. Badacsonyban megnéztük az Egry József Emlékmúzeumot.

A nyaralás végére mindenki beleírta a füzetébe az összes cikkét, ezt a füzetet odaadtuk
Anikó néninek emlékbe. Sok barátság is kötõdött, mert év közben az Almássy téren
nemigen adódott alkalom a megismerkedésre.
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Ismét csak sokat mesélhetnék olyan érdekes, vicces dolgokról, ami egy táborban csak
megtörténhet, pl.: szúnyogirtás, mindenki „kiütéses“, kismajmok a tábor elõtt – cirkusz,
búcsúest, tábortûz és még sorolhatnám. De ezt így nem lehet elmondani. Igazán csak az
tudja értékelni, aki részt vett a táborban.

(1987. szeptember)

Kökény Magdolna

KUKKANTÓ fesztivál

13 év alatt 100-szor jelent meg a KUKKANTÓ, csapatunk és iskolánk újságja. Ez
alkalommal nagyszabású rendezvényre került sor, amelyre igazi újságírókat is meghívtunk.
Egész napos programon vehettünk részt, vetélkedõ, videózás, interjú készítése volt a
feladatunk.

Délelõtt 10 órakor gyülekeztünk a Mûvelõdési Házban, ahol a KUKKANTÓ régebbi
példányait nézegethettük meg. Ezután került sor Pintér Erzsike néni, a Monori tanács
Mûvelõdési Osztályának vezetõje, egykori úttörõelnök megnyitó beszédére (amelyet
cikkünk után olvashattok), s csak ezután derült ki, hogy vetélkedni is fogunk. Nagy
izgalommal vártuk, hogy ugyan milyen feladatokat fogunk kapni. Az egyik: interjú, a
másik: videofelvétel készítés. A vetélkedõnek két fordulója volt. Elõször páronként estünk
neki a feladatoknak, sietnünk is kellett, mert délre le kellett adnunk õket.

Csak késõbb vettük észre, hogy az iskolában a termeket is átrendezték. Volt itt újság
böngészde, videó terem, számítógépes szerkesztõség, számítógépes játékok.

Tizenkét órakor jóformán még senki sem volt kész, ezért kaptunk egy kis haladékot.
Lementünk ebédelni a központi konyhára, utána pedig újult erõvel írtunk és szaladgáltunk
a videó után. Mosonyi Feri bácsi, a „segédünk“ megmutatta, hogyan kell kezelni a felvevõt,
mi pedig elkészítettük a felvételeket. Mikor mindezzel elkészültünk, futás a számítógépes
terembe, ahol Vadász Iván bácsinak lediktáltuk az interjúnkat, õ pedig számítógépre
„örökítette“, majd kinyomtatta. Ezután sem sok idõnk maradt pihenni, ugyanis lementünk
a Patayba, ahol kezdetét vette a második forduló. Ettõl kezdve egyenként vetélkedtünk. Az
ifik teát és aprósüteményt szolgáltak fel nekünk.

A vetélkedõ zsûrije a meghívott újságírókból állt (Horváth Mihály, a Pajtás fõszerkesztõje,
Tarpai S. Anikó, a Pajtás munkatársa, az Almássy téri újságíróképzés vezetõje, Vereszki
János, a Pest megyei Hírlap monori kiadásának fõszerkesztõje, valamint Vadász Iván, a
mendei alkotótábor vezetõje és Mosonyi Ferenc tanár bácsi Mendérõl, a videó szakértõje).
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Különféle kérdésekre kellett felelnünk, pl. Milyen a jó újságíró? Pontosították a délelõtti
feladatok megoldását is, jót nevettünk egymás amatõr videofelvételein. Végül a zsûri
kihirdette az eredményt:

1. Révész Angéla

2. Fodor Szilvia (Perbál)

3. Lõrincz Ágnes

Mindenki nyert valami emléket errõl a jól sikerült napról. Miközben nyereményeinket
nézegettük, befutottak az ifik a KUKKANTÓ különkiadásával, a 100+4. számmal. Végül
Farkas Eszter, a KUKKANTÓ fõszerkesztõje felvágta a születésnapi tortát.

Úgy érzem, ez az élmény sokáig megmarad a résztvevõkben, hiszen egy nagyon szép,
érdekes, színes programon, egy vidám napon vehettünk részt.

(1988. január)

Hegedûs Zsuzsa

Micsoda iskola!

November 26-án heten nyolcadikosok felkerekedtünk, és meglátogattuk Budapesten a
Hámán Kató Közgazdasági és Számítástechnikai Szakközépiskolát az iskola egyik volt
diákja, Bálint Dezsõ (Bagira) vezetésével.

Az utazás alatt jól szórakoztunk, bár ülõhelyünk nem volt. Az iskolába túl korán
érkeztünk, de szerencsénkre az elõttünk levõ csoportban kevesen voltak, s így mi is
bemehettünk. Amikor megláttuk az iskolát, komor gondolataim voltak,, és szerintem a
többiek sem voltak elragadtatva, hiszen nem egy modern épülettel találtuk szembe
magunkat, hanem egy romos szürke háztömbbel. Persze ez az érzés hamar elmúlt, mert
amikor bementünk, nagy zsivaj volt körülöttünk, gondolom, szünet volt.

Bevezettek minket a laboratóriumba, ahol mókás, hatalmas gumicipõket kellett
felvennünk a koszolódás és az áramütés ellen. Innét a gépterembe mentünk, ahol ismét egy
volt tanuló elmagyarázta a számítógépek mûködését, már amennyit én megértettem belõle.
Késõbb két végzõs ismertette a suli házirendjét, majd beszéltek a suliban a KISZ-esek
lehetõségeirõl. Ezután minden kérdésünkre válaszoltak.

Én csak azt hiányoltam, hogy nem nézhettünk meg egy osztályt.

Hazafelé mindenki azon gondolkodott, hogy ez az iskola is egy lehetõség, persze csak
akkor, ha felvesznek. Nekünk viszont a legjobbat kell választani, hiszen további életünkrõl
döntünk.

(1988. január)
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Végvári Erika – Zákó Orsolya

Irkászok-firkászok találkozója

Nagy kíváncsisággal indultunk itthonról március 27-én, hiszen mindannyiunkat érdekelt,
mit rejt számunkra a mai nap az Almássy téren.

Megérkezésünk után néhány ismerõs arcot pillantottunk meg, majd megnéztük, hogy
melyik emeleten mi található. Komoly választás elé állítottak bennünket. Végül is sikerült
egy sorrendet összeállítanunk: elõször kabalakészítésre, majd virágkötésre, végül
különbözõ újságok bemutatójára mentünk el.

Sok pajtáson észrevettük, hogy a fejükön egy jópofa kalap van, amit Dévényi Tibor
dedikált. Megkértük Esztert, hogy hozzon nekünk is egy kalapot, és mi addig elmentünk
a virágkötésre. Közben visszaszaladt, hogy benne lehetünk a TTT-ben, ha akarunk. Mi
nagyon gyorsan felszaladtunk arra az emeletre, ahol a kamera volt, és hamarjában elé is
állottunk, hogy minket is vegyen fel.

Közben a kisebb gyerekeknek egy néni székely népmeséket mesélt. Végül újságíró fórum
volt, amelyen különbözõ újságok röviden bemutatkoztak,, és ezek után lehetett kérdéseket
feltenni a következõknek: Pajtás, Háttér, Kölyök, Kisdobos, Dörmögõ Dömötör,
Kölyökrádió, Süni, valamint Dévényi Tibornak, a zenék szerkesztõjének. A legtöbb
kérdést a Süni kapta. De mi sajnos nem tudtunk végig maradni, mert indult a vonatunk.

Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

(1988. április)

Dobrovinszki Andrea

Túra Lajos-forráshoz

1988. április 17. reggel. Még csak 5 óra, és mi 6.10-kor indulunk. Az idõ csigaként totyog.
Már 5.10-kor elindulnék, de megfékez az anyukám. Túl korán van még, és reggelizni is
kéne. „Reggeliztem“ – jelentem be. Már indulok is, de újra visszatartanak. „Még csak fél
hat. Hová mész?“ Végre 5.40-kor indulhatok! De még rám sóznak egy dzsekit és egy
labdát. A dzseki elmegy, de még egy labda is?!

Mielõtt kiértem volna az utcából, riadóztattam Halász Terit. Õ is kész volt már. Anyukája
még átnézte, hogy mindene megvan-e. Minden megvan, tehát indulás. A buszmegállóhoz
érve látjuk, hogy már többen várnak a buszra. Számolgatunk. Eredmény: ketten
hiányoznak. Tulajdonképpen hárman, de a harmadik csak elaludt. A másik kettõ
ismeretlen okok miatt késik. A busszal egy idõben azonban õk is megérkeznek.

A buszon viccelõdünk, ha már énekelni nem lehet. Máris Monoron vagyunk a
pályaudvaron. Mindenkinek van már jegye, amikor megszólal a hangosbemondó: „Kérjük
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vigyázzanak, a harmadik vágányra személyvonat érkezik. Budapest Nyugati Pályaudvarig
közlekedik. Minden állomáson és megállóhelyen megáll.“

A vonaton nem volt hiány jókedvben. Voltak énekes madarak, akik mindenáron nótázni
akartak, de nem lehetett, mert egy aranyos kisbaba éppen mellettünk aludt. Cafka (Ordasi
Laci) viszont néha úgy megnevettette az egész társaságot, hogy az csoda.

Pestre érve alig bírtuk kivárni, hogy megjöjjön a villamos. a jegyeket ketten kezelték – vagy
jól, vagy rosszul. A Margit-híd lábánál leszállunk. Az utazásnak még csak most jön a jobbik
fele. A HÉV mindenkinek tetszett, de sajnos ez sem tart örökké. Pomázon Révész tanár
bácsi riadóztatta a társaságot, hogy le kell szállni. Itt le is maradtunk egy buszról a belesek
miatt, akik lángost akartak enni.

A második buszt már szerencsére nem késtük le. A busszal a csikóváraljai turistaházig
mentünk. Ott Bambi leszármazottja, egy õzfi várt bennünket. Itt mindenki evett egy pár
falatot, majd továbbindultunk. Szegény õzike szomorúan nézett utánunk. Amilyen
szomorú volt õ, olyan vidámak voltunk mi. Rövid út után megálltunk. A tanár bácsi
megállapította, hogy merre van Gomba, majd azt mondta, hogy aki fáradt, vagy más baja
van, szóljon Cafkának.

Az út nagyon szép volt, bár sokan már a felénél kidõltek. Az emelkedõket kevesen bírták,
Danyi Janit néha kergetni kellett hegynek fölfelé, de azért még bírta.

A Holdvilág-árok felsõ végénél bementünk hûsölni egy barlangba, majd a port és piszkot,
ami ott ragadt ránk, lemostuk a vízesésében, amelyen keresztül vezetett a létra, ezen
másztunk fel. A víz lent nem egy patakba folyt bele, hanem egy üregbe.

Az út végén már alig vánszorogtunk. Sima térség jött – repültünk. Emelkedõ jött – ismét
vánszorogtunk. De odaértünk. A Lajos-forrás alatti réten különbözõ játékokban
zsetonokat szerezhettünk, amit egy árverésen el lehetett licitálni. A fõdíj egy kétszemélyes
sátor volt, ami ugyan nem a miénk lett, de azért nem szomorkodtunk. Sõt! Minél jobban
kellett volna szomorkodni, nekünk annál jobb kedvünk volt.

Sajnos, onnan is el kellett búcsúzni. Hazafelé végig nevetgéltünk, viháncoltunk, s bár este
kilencre volt beígérve a hazaérkezés, mi már nyolckor otthon voltunk. Kilenckor már arról
álmodtunk, hogy mi lesz holnap.

(1988. május)

Fûri Ágnes

„Sej, a mi sorainkra büszke a nép…“

Egy õrsi zászló lobogott a szélcsendben… mert a zászlóvivõ pajtás rázta. Õt viszont a
nevetés rázta. Az õrsvezetõ ugyanis népszámlálást tartott. Már épp negyedszer kezdte
olvasni a népet, mert a sportfelelõs most is ficánkolt.
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Végre-valahára elindultunk. Az akadályok többsége nem volt túl nehéz, de könnyû sem. A
lövészetnél Papp Andrea õrsi csúcsot állított fel. Tíz lövésben összesen egy találatunk volt.
Igazán örülhettünk, hogy külön volt az 5-6. és a 7-8. osztályosok versenye, mert az 5-6-
osoké esetleg túl nehéz lett volna nekünk.

Egy Tarzan-ugrással az utolsó akadálynál termettünk, és, mit ne mondjak, egy kis cetlin
múlott, hogy Kossuth Lajos helyett nem egy marslakó képét raktuk ki.

Ezek után kerestünk egy helyet, ahol lepakoltunk. Melinda fülelt, és kijelentette, hogy esni
fog az esõ, mire nekünk tátva maradt a szánk. Mikor végre felengedtünk, és megkérdeztük,
hogy mi a baja, azt felelte, hogy a távolból mennydörgést hallott. Rövid megbeszélést
tartottunk, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy eszünk egy pár falatot, mert az elõbbi
zaj nem is olyan távolról, tudniillik a gyomrunkból jött.

Késõbb egy számháborúra is sor került, amin mi már sajnos nem tudtunk részt venni.
Történt pedig mindez szeptember havának 30. napján.

(1988. október)

Müller Helga

Kirándulás az Északi-középhegység tájain

Május 19-én, pénteken 7 órakor izgatottan indultunk a kétnapos kirándulásra. Gomba,
Bénye, Tápióbicske, Jászberény és még nagyon sok falun, városon keresztül vitt utunk.
Útközben minden figyelemre méltó érdekességre felhívta a figyelmünket Magdi néni.

Elsõ állomásunk Eger volt. Az egri vár maradványainak feltárását 1877-ben kezdték meg,
majd 1924-1934 között folytak nagyobb arányú munkálatok a vár területén. A
barlangszerû, tornácos Setétkapun át léptünk a vár alatti nagy kiterjedésû kazamata-
rendszerbe, amelyet egykor a várvédõk kaszárnyának és fegyver- valamint lõszerraktárnak
használtak. Hosszú folyosók, boltozatos termek és kisebb fülkék alkotják a kazamata-
rendszert, ahonnan kijõve megkoszorúztuk Gárdonyi Géza sírját.

Ezután Szilvásváradra mentünk, ami Egertõl 35 km-re van. Szilvásvárad közeli és
távolabbi környéke az ország egyik legszebb, kirándulásra és üdülésre kiválóan alkalmas
területe. Országos hírû nevezetessége a természetvédelem alatt álló – a 4 km hosszú,
Szilvásvárad – Szalajka-völgy – istállóskõi keskeny nyomközû, nyáron és õsszel üzemelõ
vasúttal megközelíthetõ – ritka szép Szalajka-völgy, amelyben a Szalajka-patak vize csillog.
A Szalajka-forrástól rövid túrával értünk el a Bükk-hegység legmagasabb csúcsa, a 959 m
magas Istállós-kõ aljában tátongó barlanghoz. Ebben a patakban élt a bükki õsember,
amelynek maradványait a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományos
gyûjteményében helyezték el.

Tovább folytattuk utunkat Aggtelekre. Itt megvacsoráztunk, és faházakban töltöttük az
éjszakát. Másnap reggel megreggeliztünk, és megnéztük a cseppkõbarlangot. A barlang

154



bejáratától elõször a Csontterembe mentünk. Mint a barlangokban általában, itt is különös,
de igen érdekes fantázianevek tapadtak az idõk során a szeszélyes alakú
cseppkõképzõdményekhez. Láttunk tigrist, Télapót, fiókáit õrzõ fülesbaglyot, az
„Éléskamrá“-ban lógó oldalszalonnát, kolbászt, megcsodálhattuk a leborult orgonát. A
Hangversenyteremben hallgathattunk zenét, és a vezetõnk kedvessége révén mi is
énekelhettünk. Megnéztük a Csipketermet. Vezetõnk elmondta, hogy a természet lassú,
szívós munkával egyre tovább építi a cseppköveket.

Amikor kiléptünk a barlangból, a magyar határt láthattuk, amelyen túl már Csehszlovákia
kezdõdött. Tovább folytattuk az utunkat Lillafüredre. A terület központja a Garadna
vizébõl mesterségesen felduzzasztott Hámori-tó keleti partján alakult ki, ott, ahol a
Garadna és a Szinva völgye találkozik. Megnéztük a Hámori-tavat, a Palota Szállót és a
tövében levõ vízesést. Itt vásároltunk ajándékokat is. Ezután Miskolcra mentünk, ahol
finomat ebédeltünk.

Miskolc a legnagyobb magyar vidéki város, amely már a kuruc idõkben is jelentõs
szerephez jutott. A belvárostól délre a 234 m magas Avast (Miskolc Gellérthegyét) láttuk.
A temetõben megnéztük a Latabár színészcsalád õsének, Latabár Endre egykor miskolci
színigazgatónak családi nyughelyét. Ugyanitt nyugszik Tompa, Szemere Bertalan és még
sokan mások.

Az Avas gerincén széles út vezet végig a kilátótoronyig, amelyet Hoffer Miklós tervezett. A
torony maga 71 m magas.

Következõ állomásunk Diósgyõr volt. Itt megnéztük a diósgyõri vár maradványait.
Látványos mûsorban is lehetett volna részünk, de az esõ sajnos megzavarta az elõadást, sõt,
a várba sem tudtunk bemenni. Kárpótlásul fagyit ettünk.

Utunk innen már hazafelé vezetett, többek között Mezõkövesden is keresztül jöttünk. Még
nagyon sok szép és fontos dolgot láttunk. Rengeteget énekeltünk, nagyon sok új dalt
tanultunk. Felejthetetlen és gazdag élményekkel tértünk haza. Köszönettel tartozunk
szüleinknek, akik lehetõvé tették nekünk ezt a kirándulást, tanárainknak, akik vállalták és
megszervezték, valamint embertársainknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mindebben a
szépben és jóban részünk lehetett.

(1988. december)

Tasi Péter

Tata '92

Orbán Balázs eszmeiségét hirdetõ „Híd“ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Tábor

Szerencsés véletlen folytán idén nyáron egy tatai táborban tölthettem el két felejthetetlen
hetet. A Kárpát-medence minden részébõl jöttek ide fiatalok, határokon innen és túlról
egyaránt. Ebben a nagy nemzetköziségben szerencsére voltak ismerõsök (Gombáról
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Végvári Erika, félig még Gombáról Tordai Tímea és Noémi, valamint két pesti gyerek). Mi
hatan nagyon jól megvoltunk, a tábor folyamán igazi barátok lettünk. Együtt dolgoztunk,
ugyanis segítõnek, (most figyeljetek!) animátornak hívtak ide bennünket. (Ehhez képest
nem szakadtunk meg, hiszen vetélkedõk szervezésében és könnyebb feladatok
megoldásában kellett segédkeznünk, különben mi is igazi táborozók voltunk, csak a
táborvezetõséggel kerültünk sokkal közelebbi kapcsolatba. A táborvezetõ, Gergely Amália,
nekünk csak Lia néni, bûbájos teremtés volt. Pl.: ebben a táborban tanult meg biciklizni,
noha már 45-50 éves lehetett.)

Maga a tábor a Tatai-(Öreg-)tó partján, csöndes fenyõerdõben helyezkedett el. Mi hat-
illetve négyágyas szobákban aludtunk.

Az elsõ nap mi fogadtuk a vendégeket, vagyis reggeltõl estig a kapuban állva vártuk a
külföldi és a hazai meghívottakat. Ez persze nagyon jó volt nekünk, hiszen nagyjából
mindenkirõl megtudtuk, honnan jött. Azt hiszem, nem kell mondanom, mennyire
élveztük.

A két hét során nagyon színes program szolgálta teljes kikapcsolódásunkat. Elõadást tartott
Katona Tamás államtitkár (élvezetesen, lebilincselõen beszélt rokonáról, Orbán Balázsról,
majd mindenkit megnevettetve a politikáról), megfordultak a táborban neves
személyiségek (pl. a Hadtörténeti Múzeum igazgatója), a búcsúesten Jeszenszky Géza
tartott egy kb. egyórás, szimpatikus beszédet, fellépett a Republic (kedves Republic-osok,
ha vagytok! Igazán sajnállak benneteket, szerintem a koncert kiábrándítóan pocsék volt),
Méhes Csaba pantomim-mûvész, akit kezdettõl fogva tegeztünk, stb. Ezeket a
rendezvényeket tetézte még egy-egy szuper-diszkó, nemzetiségi est táncházzal, vidám
vetélkedõ.

Számomra mégis a budapesti kirándulás volt a legemlékezetesebb. A kb. 400-500 gyerek és
felnõtt 10 busszal indult el a fõváros irányába, konvojban, mintegy lezárva az M1 autópálya
külsõ sávját. Budapest határában 15-20 motoros rendõr várt minket Yamahákon és BMW-
ken. Amerre csak utunk vezetett, lezárták a belsõ sávot, ráhajthattunk a villamossínekre,
megbénítva ezzel a tömegközlekedést (egyhelyütt már három, azonos számozású villamos
állt egymás mögött). A budapesti utca szerencsétlen embere más- és másképpen reagált
jövetelünkre: egyeseknek földig esett az álla, mások közismert kézmozdulatokat
mutogattak felénk, ugyanis nem tudtak átmenni a zebrán).

Mozgalmas utunk elsõ állomása a Parlament volt. Itt Szabad György személyes megbízottja
fogadott minket. Gyönyörû látvány volt, ahogy fehér pólós gyerekekkel telt meg az
országgyûlési terem (a kirándulás elõtt ugyanis mindenki kapott egy, a tábor emblémájával
ellátott kitûzõt, pólót és sapkát. A vitathatatlanul népszerû emblémát Tordai Feri bácsi
tervezte.)

Miután megismerkedtünk az Országház épületével, a Hõsök terére, majd a Nemzeti
Múzeumhoz hajtottunk, a korábbiak méretét messze meghaladó dugókat és
kellemetlenségeket okozva. A Nemzeti Múzeumban megtekintettük a koronázási
jelvényeket, valamint az állandó és idõszakos kiállításokat, majd a Várba hajtottunk. Itt
egyénileg kóborolhattunk, így a már korábban – a táborban – megismert barátainknak
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mutattuk be a királyi palotát, a Mátyás templomot és a Halászbástyát. El voltak ragadtatva
szép fõvárosunk látványától, ami tényleg ellenállhatatlan a Halászbástyáról. (A bástyán
Végvári Erikával német nyelvtudásunkat gyakorolva elkezdtünk németül társalogni; egész
jól ment, ám mihelyt egy „valódi“ német csoport került a közelünkbe, azonnal
abbahagytuk, ugyanis elég furcsa szemekkel sandítottak ránk.)

A Mûegyetem éttermében vacsoráztunk, ami a tábori koszt után valódi felüdülést jelentett.
Végül a Tálentum együttes mûsorát néztük meg a József Attila Színházban (õk szoktak a
bongó sorsolásokon táncolni), majd elcsigázva indultunk vissza Tatára, miután hûséges
motoros rendõreinktõl hangos dudaszóval búcsúztunk Buda határában.

A táborban még ezután is számos program várt ránk. Az olimpia tiszteletére rendezett
spanyol délutánon volt valódi ökörsütés (fenséges volt a belõle készült vacsora), bikaviadal
(korántsem annyira valódi, mint az ökörsütés, mert a három altáborvezetõ volt a
torreádor); eredeti, tüzes spanyol tánc, Carmen-paródia, szépségkirálynõ-választás, stb.

Szóval, el voltunk halmozva programokkal, élvezetekkel a teljes két hét alatt. Azt hiszem,
ti is, mindannyian élveztétek volna, nemcsak én.

(1992. október)

Lekvár

- Kóstold meg bátran, gyümölcsíz a szádban, ne add semmiért! FRUTELLA!! –
ordította Boros, miközben egy óriásit rúgott a labdába. Eközben a következõ ellenfél
nem éppen sportszerû bekiabálásai hallatszottak:

- Rúgjátok már le azt a hülye Fehért! Bénítsátok le nekünk!

Ennek ellenére a sportszerûtlen csapatot a következõ meccsen a GKU, a gyengébbek
kedvéért: Gomba Kings United, sima 9-1-re verte. De térjünk vissza az elõbbi
meccsünkhöz!

- FRUTELL…góóól!! – A változatosság kedvéért ismét Boros Gábor szignálja hangzott
volna el, ha a gól a reklám elhangzása után született volna.

A következõ fordulóban egy lelkes szurkolótábor született, a GKU, amely lelkesen,
énekelve buzdította (vagy szidta) azt a csapatot, amely tetszett, vagy nem tetszett neki. Az
Aidától a Fradi-indulóig (bár ezt az egyik csapattárs ellenezte, ebbõl is látszik, hogy a
csapaton belül demokrácia van), mindenféle dal elhangzott.

- CSÜRHE, CSÜRHE, CSÜRHE – ordította az ellenszenves csapat tagjainak a
„sportszerû“ szurkolótábor, mikor azok gólt rúgtak. Mikor osztálytársaink játszottak,
hirtelen HAJRÁ 8.b, HAJRÁ 8.b kiáltásokat hallattunk. Ez akkor is elõfordult, amikor
nem a már említett 8.b játszott. Egy-egy vaktában elrúgott „favágó“ labda becsapódása
után – többek között – a következõ kiáltások hallatszottak:
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- ANDAXIN, GYILKOS, FAVÁGÓ, és a többit már nem bírja el a nyomdafesték. A
közönségnek tetszõ „Jaj de hülyék vagytok!“ és „Három hülye!“ kórus gyakran nagy
sikert aratott a szurkolók körében. Az éppen játszók körében pedig igen gyakran
nemtetszést váltott ki, és gyakran szégyenletes tettekre sarkallta õket. (Lásd egy-egy
vaktában ellõtt labda becsapódása a közönség között.) Még valamit: a GKU tagjai:
Boros Gábor és e cikk írói

Fehér Csaba, Fûri László,

akik ezúton is gratulálnak maguknak a második helyezéshez.

(1993. február)

Varga Orsolya

Szalkszentmártoni kirándulás

Március 15-én hûvös reggelre ébredtünk. 7 órakor indultunk el a Duna közelében,
Dunaújvárossal átellenben található községbe, Szalkszentmártonba. A 45 személyes
buszban mindössze 62-en voltunk, így bõven jutott hely mindenkinek, ha nem is az ülésen,
hát egymás ölében. 

Közel két órányi utazás után jó hangulatban érkeztünk meg. Elsõ utunk a Petõfi
Emlékmúzeumba vezetett, ahol már több úttörõcsapat is várakozott. A nagy létszámra való
tekintettel csapatunk két részre oszlott: kisebbik fele a múzeumnál maradt, a nagyobbik
útnak indult a közeli erdõbe. Az oda vezetõ mintegy 4 km-es utat busszal tettük meg. Az
erdõben feladatot is kaptunk: „rókákra“ kellett vadászni, ami – mint késõbb kiderült –
nagyon megérte, mert a földön sûrûn heverõ csokit is cukrot nevezték rókának.

Közben a nap is kisütött, és lecsalta rólunk a fölösleges ruhadarabokat. Másfél óra múlva
tértünk vissza a múzeumhoz. Itt csapatunk másik fele már végzett az egyéni
akadályversennyel, és meg voltak elégedve a vendégszeretettel kínált süteménnyel és
buktával, amit gyertyafény mellet fogyasztottak el az ivóban. Ezután csere következett: õk
mentek túrázni, mi pedig megismertük a múzeumi programot. 

Dél elmúltával, amikor már mindenki együtt volt, a gombaiak körjátékba kezdtek, amit a
kívülállók is nagyon élveztek, Révész tanár bácsi pedig sûrûn fotózott. A sportolni szeretõk
1848 m-es futóversenyre jelentkezhettek, s bár gombai résztvevõ kevés volt, õk legalább
derekasan kitettek magukért, Lomen Sanyi például még két hét múlva is gipszben járt.

Fél háromkor átmentünk a szomszédban lévõ református templomba, ahol Somogyi
László lelkipásztor mesélt el röviden mindent, amit a templomról és a faluról tudni kell,
sõt, még az orgona hangját is meghallgathattuk.

Eközben néhány fiú a focipályán múlatta az idejét helybeliek és más vendégek
társaságában, de a falu közepén 3 órakor  kezdõdõ ünnepségen már õk is velünk együtt
vettek részt. Szalkszentmárton népével és az ide sereglett látogatókkal együtt mi is
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körbeálltuk Petõfi szobrát. A Petõfi Emlékmúzeum igazgatója hosszas beszédben
emlékezett meg az 1848-as szabadságharcról,  majd Bodor Tibor  színmû-vész szép
szavalatát hallgattuk meg. A verset követõen a helyi néptánccsoport elõadása vidította fel
a közönséget, majd a megjelentek – köztük mi is – elhelyezték koszorúikat a szobornál.

A másfél órás ünnepség alatt mindenki megéhezett, így hozzáláttunk maradék ennivalónk
elfogyasztásához. A mûvelõdési házból kiszûrõdõ zene mindenkit a parkettra csábított, s
bizony még maradtunk volna, de 6 órakor haza kellett indulni. Nyolc óra körül érkeztünk
Gombára, és nem bántuk meg, hogy az otthon ülés helyett ezt a kirándulást választottuk.
Pár héttel ezelõtt azt sem tudtuk, hol van Szalkszentmárton, most pedig régi ismerõsként
gondolunk rá.

(1994. május)

III. Diákélet

Nehéz Emma

A fordított nap

Ördögbõrbe bújtatott égetnivaló diáksereg! A mai nappal levertük a tanárok
önkényuralmát, és megalakítottuk a Diákköztársaságot! Felszólítunk minden ördögbõrbe
bújtatott égetnivaló diákot, hogy vicceljen, tréfálkozzon, nevetésével vagy humorával
áldozzon eszménk diadaláért! Bármi várjon ránk, a mai napon kezünkben kell tartani a
hatalmat!- hallottuk a fordított nap reggelén az iskolarádióban. Hamarosan megjelentek a
diák-tanárok is, és megkezdõdött a tanulás. A tanárokat természetesen beültettük az
iskolapadba. (A tanítás végén szinte minden tanár zsebében ott lapult már a
fegyelmezetlenségért járó intõ, amit a diák-tanárok igazán bõkezûen adagoltak
természetesen csak a tanári karnak.)

A nagyszünetben meghallgattuk a fordított napra készített mûsor keretében a technikailag
sajnos nem éppen tökéletes zenés órarendet is.

Ezután természetesen folytatnunk kellett volna a tanulást, ami nehezen ment. Különösen,
amikor Marika néni (Németh Margit) bekopogtatott azzal, hogy az igazi tanárok otthon
felejtették a tízóraijukat, amit anyukájuk használati utasítást is mellékelve cumisüvegben
küldött utánuk.

Idézem a használati utasítást: „A cumisüveg fenekét fölfelé tartva jó erõsen kell szívni, és
a fulladás elkerülése végett, minden korty után levegõt kell venni. Természetesen az
egészet meg kell inni!“

Ezek után már semmi akadálya nem volt annak, hogy belevessük magunkat a tudás
tengerébe, amelyben -a kegyetlen diák-tanárok miatt- egész délelõtt fuldokoltunk.
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Este kitûnõ rongyosbált rendeztünk. Egész délelõtt minden szünetben felhívtuk erre az
égetnivaló ördögbõrbe bújtatott diáksereg figyelmét. A folyosóra is kiakasztottunk egy
óriásplakátot, mégis csak kb. huszonöten voltunk. Csak azt tudjuk mondani azoknak, akik
nem jöttek el, hogy sajnálhatják, mert nagyszerû volt. Reméljük, a jövõ évi rongyosbál
iránt nagyobb lesz az érdeklõdés!

(1979. május)

Teleki József

Matekórán és elõtte

A matekóra a hatos számú teremben volt. A szünetben uzsonna közben észrevettem, hogy
valamelyik agylágy padokon való ugrálással összelapította az almámat. Na, mondom, ha
megtudom, ki volt az, kockásra rugdosom a fenekét.

Majd megérkezett a kakaó. Ez okot adott arra, hogy a terem kakaó-óceánná váljék. Én meg
Noévá fajultam, és táskámon evezve jutottam ki a folyosóra. Innen figyeltem a gombai-
velencei fejleményeket. Nem történt különösebb, csak a légierõk parancsnokai
kiflicsücskökkel bombázták elszántan a lányok fejét és tejespoharaikat.

Gondoltam, beszállok én is, de ekkor megpillantottam az ügyeletes tanárt Révész tanár
bácsi személyében, aki egy kis túlórára invitálta az ellentengernagyokat és a bombázók
pilótáit, vagyis az egész osztályt.

Én kilábaltam az udvarra, ahol a napközisek és becses osztálytársaim, majd én is
sapkavadászatot tartottunk. Ez abból állt, hogy az arra tévedt kölyköknek lekaptuk a
sapkáját, és késõbb visszaadtuk.

Becsengettek, sorakoztunk. Hátulról valaki meglökte a sort, és mi mint a dominók,
hangosan röhögve, visítva kiterültünk az udvaron az ügyeletes lába elé. Befelé menet a
folyosón viszont azzal szórakoztunk, hogy összerugdostuk az elõttünk haladónak a bokáját.

Bent a teremben már csendesebbek voltunk. Csak néhányan írták szorgalmasan leckéjüket.
A levegõben krétadarab, tornacipõ úszott, majd biztos menedéket találva egy sarokban
landolt.

Befutott a tanár bácsi is, kezében lobogtatva az éppen akkor érkezett pályaválasztási
tanácsadókat. Legtöbben fellélegeztünk: most el fog úszni az órából tíz perc. Ez
megnyugtató melegséggel öntötte el szívünket.
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Késõbb áttértem a postás szerepére. A padomon heverõ levél halmazból megpróbáltam
kiszedni a megcímzetteket, miközben arra gondoltam: nem kellene-e magamra kiakasztani
egy lapot TOSHIBA felirattal. Ezt a gondolatot elhessegettem. Eközben az osztályt
általános röhögõgörcs rázta, és én velük nevettem, pedig azt sem tudtam, hogy miért.
Utóbb megtudtam, hogy egy magáról megfeledkezett nebuló (nevet nem említek) fejérõl
ütötte le a legyet a tanár bácsi egy kétcentis krétadarabbal. Ez a tragédia a légy halálával
végzõdött.

Ennyi történt matek órán. A fejlõdõ ifjúság számára szeretném megjegyezni: Nem mind
osztály, ami rendes.

Csengettek, és mi egymást lökdösve, rugdosva tódultunk ki a folyosóra.

Lehota Zoltán

A pad panasza

Bejönnek a gyerekek az órára, az elsõ nekik, hogy rám dobják a táskát. Utána rohannak
kakaót venni, meg kiflit. Rámteszik, lökdösnek, elkezd folyni a kakaó. Uzsonnaszünetben
morzsálnak rám, és otthagyják a kiflit. Nem képesek letörölni a ragacstól.

Matek óra következik: dobják rám a vonalzót, szurkálnak körzõvel, firkálnak. Rámírják,
hogy Edda, Hungária és a többit.

Következik a rajzóra. Az elsõ pillanatban kifolyik a víz rám, és én csak köhögök, köhögök,
mert megfáztam a hideg víztõl. Végre, vége van. De este sem hagynak békén, mert a szú
rág, –  azt jobban eltûröm.

Mi lenne, ha elszöknék? Akkor megjárnák – ülnének majd a földön.

Gyarmati Csilla

Az iskolatáskám mesél

Egy nap hazaérek az iskolából. Mint máskor is, lerakom a táskám. Egyszer csak hallom:

- Hhhpci! Hapci!

Ki a csoda tüsszöghet, hiszen csak én vagyok magam! Ha csak valami betörõ el nem bújt?
Minden szekrényt átkutattam, de csak hallom:

- Hapci! Hhhpci!

Végül is megkérdeztem:

- Ki az?
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Csodák csodája: a táskám elkezd beszélni:

- Én vagyok, a táskád. Remélem, letisztítasz. Olyan sáros vagyok, és bár beg is fáztam.
Tegnap is csak dobáltál ide-oda, én beg deb berteb szóldi, és csupa sár voltab! Ha így
folytatod, éd elbegyek világgá, dekeb olyad gazda deb kell, aki biddig csak dobál!

Erre én megijedtem, bár nem vagyok ijedõs természetû. De hogy egy táska elmenjen, az
már mégis csak bolondság! De hát ez a táska el akart menni, és én – mit tehettem –
letisztítottam. Ettõl kezdve mindig, mikor hazaérek, letisztítom, az iskolában pedig nem
dobálom.

Azóta is jól érzi magát a táskám.

(1983. január-február)

Lovas Csilla

Köpõcsövesek

A nyolcadikos fiúk többsége kibelezett töltõtollal járkál az udvaron és a tanteremben. Ez
még nem is lenne baj. A baj ott kezdõdik, hogy ezt használják is. Egyik oldaláról
papírgalacsinokat tömködnek bele, a másik oldaláról belefújnak s ennek következtében a
lövedék kirepül a csõbõl.

Vannak, akik különleges ügyességgel ûzik ezt a sportot. Ezeknek lehetne célbaköpõ
versenyt rendezni.

A harcok többnyire a szünetekben folynak. Az órákon kevésbé, mivel egyik fiú sem akarja
elveszíteni fegyverét, amit néha írásra is használ.

A leghevesebb harcok a második szünetben folynak. Bemelegítésképpen a kakaós
poharakba lövöldöznek, de ritkán találnak bele. Mikor már csak ketten vagy hárman
vannak az osztályban, mindegyik a bent levõket célozza meg. Ezek egy ideig tûrik a
golyózáport, végül mégis úgy döntenek, hogy inkább kimennek. Mikor minden felesleges
személy eltávozott a terembõl, megkezdõdik az egymás elleni harc. Villámgyorsan
csapatokat alakítanak, s elkezdik egymást lõni. Ez többnyire a szünet végét jelzõ
csengõszóig tart, de néha még a csengetés sem vet véget a harcnak. Ilyenkor fõleg a
fegyvertelen személyeket célozzák meg.

Remélem hamarosan végetér ez a különös harc, amely nemcsak az „ellenségre“, de a
kívülállókra is irányul.

(1983. szeptember)
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Palaticzky Krisztina – Varga Erzsébet

Az órarend nyolcadikos szemmel

Már kezdtük megszokni régi órarendünket, amelyben csak a szerdai nap okozott
nehézséget. Éppen ezért voltunk bánatosak, amikor a hagyományoknak megfelelõen
megkaptuk az újat. Elkészítéséhez mi is lelkesen osztogattuk a tanácsokat, s közben
megtudtuk, milyen nehéz és komplikált feladat az elkészítése.

Az egyik órán a tanár bácsi felszólított minket, hogy vegyük elõ az ellenõrzõt. Döbbent
némaság telepedett az osztályra.

- Az új órarendet fogom lediktálni.

- Huuu! – lélegzett fel megnyugodva az osztály.

Az A héttel kezdtük. Hétfõ: tûrhetõ, kedd: borzalmas, szerda: elfogadható, csütörtök:
kedvünkre való, péntek: kivennénk a szabadnapot. Ezután a B hét következett, ami már
nem tartogathatott meglepetést, mert az A hétnél rosszabb nem lehetett. Hétfõ: rémes,
kedd: ingadozó, szerda: végre egy kis nyugalom, csütörtök: fél nap az osztályfõnökkel,
péntek: kedvcsináló hétvégére.

Hát így látjuk mi, vén szemmel. Most nézzetek bele a ti órarendetekbe, és mondjátok azt,
hogy nincs igazunk.

(1984. február)

Karvázy Szabolcs

Õszintén – Magunkról (háborúk az iskolában)

Kréta, papírgalacsin, brugó, radír, gyurma röpköd szünetekben, órák elején, sõt néha még
órákon is.

Éhség, felpuffadt has, ilyenben még szerencsére nem volt részünk. De ez sem elég indok
arra, hogy a legszükségesebb táplálékot, a kenyeret dobáljuk. Sajnos, sokan vagyunk – igen,
vagyunk, mert ki ne dobott volna már el kenyérhéjat, kenyérdarabot -, akik a kenyeret
padlótisztításra használják!

Másik „eszköz, fegyver“ a kréta. Az iskolánk tulajdona. Mégis dobáljuk, pazaroljuk!
Ráadásul veszélyes is, hiszen könnyen kiverhetjük egymás szemét. És ha véletlen társunk
szájába kerül, amikor levegõt vesz, veszélyes lehet.

Ugyanezek a veszélyek megtalálhatók a radírnál és a gyurmánál is. A radír: lehet
magántulajdon, lehet talált. Az utóbbit jobban szeretjük, mert nem a sajátunk fogy.
Földarabolva jó eszköz arra, hogy másokat ingereljünk, beleértve a tanárokat is. A gyurma
viszont az egyik legelviselhetetlenebb, hisz ha hajunkba ragad, jó ideig nem jön ki belõle!
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A papírgalacsint „csak köpõcsövezni jó!“ – mondjuk, és ezt is csináljuk! „Ha nyálas, jobban
repül“ – nos ez igaz! De ki gondol arra, hogy a rajta levõ baktériumok mit terjeszthetnek?
Senki, pedig ezen is jó lenne elgondolkoznunk. S mindennek kik isszák meg a levét? A
hetesek, az ügyeletesek és a takarító nénik!

„Csepp figyelmet!“ És legyünk tekintettel egymásra! Hiszen ez az iskola a miénk, s az
utánunk jövõké. Ne rontsuk el, ne tegyük tönkre ezt a fiatal épületet!

(1985. január)

Szóvá tesszük

Kreiter László

Rapid kakaó

Még az óévben új szokás ütötte fel a fejét az iskolában. Egyre több lányt lehet látni és érezni
kikenve, kifestve, illetve vastagon befújva sprayvel. Érhetõ: nem elégszenek meg természet
adta szépségükkel, még  szebbek, illatosabbak akarnak lenni. Ha egy ilyen leányzó elmegy
mellettünk, kábulat fog el bennünket.

Vannak azonban olyanok, akiknek még ez az illat sem elég. Így – a Csináld magad
mozgalom keretében – átvettek egy módszert illatéhségük csillapítására. Meg nem erõsített
források szerint a Technokol nevezetû ragasztó kellemesen bódító, orrot gyönyörködtetõ
kipárolgásait szívták be mennyei illatokra vágyó orrlikaikba.

E módszerrel azonban – mint hírlik – két legyet ütöttek egy csapásra. A magyar
ragasztóipar e neves termékének ugyanis nemcsak kellemes illata, de utánozhatatlan hatása
is van. Kémiai összetételénél fogva megfelelõ adagban belélegezve hosszú távon súlyos
károsodást, tudatzavart okoz. (Bár annak, aki kipróbálja, valószínûleg elég zavart már a
tudata így is.)

Ez a módszer azonban elég költséges. Helyette ajánlhatok egy hasonlóan eredményes, de
költségmentes eljárást. Csupán az 5. tanteremben kell eltölteni egy tanítási órát tavasszal,
amikor sertésürülék illatát hozza a bársonyosan simogató, langyos szellõ.

(1986. január)
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Hegedûs Melinda

Össze vagyunk vonva

A tanévnyitón értesültünk róla, hogy össze leszünk vonva. Nem valami jó érzés, de ki lehet
bírni. Különösen akkor lehet észrevenni, amikor szünet után bevonulunk a terembe.
Akkora lárma van, hogy majdnem minden nap bejön egy tanár, a ránk szól. Egyik nap
Arató tanító néni jött be, és kizavart bennünket. Ezután újból sorakoztatta a díszes
társaságot, majd az ötödik osztály katonásan a helyére vonult.

Az osztály létszáma harmincöt fõ, ebbõl három õrs alakult. Nagyon jól megértjük egymást.
A tavalyi a-sok szívesen barátkoznak a bésekkel és viszont. az a-s és a bés fiúk minden órán
beszélgetnek egymással. A tanár bácsi néha nem is bír velük. Hát ilyen egy összevonás.

(1987. szeptember)

Módos Richárd

A párbaj

Történelem órán a középkori lovagok életérõl tanultunk. Eszembe jutott, hogy ki kéne
hívni valakit egy párbajra. Aki mellettem ült az nem párbajozik. Tehát maradt a lehetõség:
Fodor Zoltán. Más fegyverünk nem volt, így pax tollal kezdtünk párbajozni. Azt
megmondom, hogy a Zoli kezdte. Az elsõ a Zoli összefirkálta a kezemet. Ezért azt találtam
ki, hogy a kezemre húzom a köpenyemet. De sajnos észrevette a módszert. A második
menetben én összefirkáltam az arcát. Õ visszaadta:. belevésett az arcomba, de úgy, hogy
vérzett. Én kiborítottam a táskáját és rátapostam a könyveire. Erre õ káromkodott és vége
lett a párbajnak.

Ez azért helytelen dolog, mert órán nem szabad másra terelni a figyelmet, mint az óra
anyagára. De azért helyes, mart ha odafigyelünk, akkor elfáradunk.

Mégis csinálni kell valamit!

(1988. február)
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IV. Diáktoll

Erdélyi Zsolt (3. o.)

A tél

Zördülnek az ágak,

szomorú hang hallik.

Egy kis cinkemadár

azt csipogja, szegény:

- Hideg ez a tél,

hideg ez a tél!

(1974. december)

Szabó Miklós (6. o.)

Esti élet a nádasban

Esteledik. A nádas egyre hangosabb lesz.

Különösen a békák koncertjétõl zeng a vidék. A réti farkas most szerzi be táplálékát. Már
a zöld nád is magára húzta takaróját. Messzirõl egy szürke gém csapódik a békabanda közé.
Ezek a víz alá buknak, egyet mégis sikerül elkapnia.

Nem messze hirtelen egy vadkacsaraj emelkedik a levegõbe, egy éhezõ farkas zavarta meg
esti álmukat. Mivel a farkas hoppon maradt, kénytelen volt beérni egy pár vérre szomjas
szúnyoggal.

Közben a nádas közepén levõ tóban apró halak hátán csillan meg néha a holdfény. Két kis
csintalan nádtestvér még mindig sugdolózik, de ezt nem sokáig tûri nádmama, rájuk szól.
Hirtelen csend lesz, csak az éjjeli szellõ zavarja a szomorúfûz álmát.

Egy bíbiccsalád a nádas közepéig merészkedett, nem törõdve az esetleges veszéllyel.
Közben egy jól megtermett farkas zavarja fel a nádas esti csendjét. Hatalmas rikoltások
közepette adják át egymásnak a veszély jelét az éppen aludni készülõ vízi madarak.

Egy róka éppen a kiszemelt vadkacsa fészek felé fordítja sunyi tekintetét, de hirtelen
megtorpan: alatta fortyogó iszaptenger terül el, amely lassan-lassan elnyeli a póruljárt
ravaszdit. A kis nádirigók ijedten szemlélik a jelenetet, mamájuk csak nagy fáradsággal
tudja végleg elcsendesíteni családját.
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Közben hajnalodik, s a nádas újból erõre kap. A nappal vadászó madarak is felemelkednek
a magasba.

(1976. március)

Szemõk Andrea

Álmaim

Álmaimban, jól emlékszem,

Rózsát szedtem egy nagy kertben.

De a rózsa elhervadott,

S ez az álom így eloszlott.

De ez egyet más követte,

Egy szép mezõ üdezöldje,

Tenger virág közepette,

Majd szétbomlott egy-kettõre.

Már hullámok vettek körül,

S én ültem egy bálnán fölül.

Az kivetett egy szigetre,

Álmaimnak itt lett vége!

(1979. február)

Rostás Erzsébet

Hajnal

A hold elvonul csillagseregével az éj fekete óceánján. A szürke kozmosz lassan kitisztul, az
égi pásztor nyájával eltûnik, és átadja helyét a világosságnak.

Ott, ahol az ég a földet éri, vörös tûz hosszú csíkja lángol a felhõk alján. A fehér égbolt alatt
megszólal a kakas érces hangja, amelyrõl száz meg száz kakaskirály szava válaszol
nagyhangúan. Honnan jön a hangjuk? Hát abból a kis faluból, ahol a szél vidám táncot jár
a fákon, a házak tetején, be-bekukkantva ide is, oda is, ébresztve a tájat.

Az ég tüzes felében a napkorong csücske megjelenik, fénye csordogál a szunnyadó földre.
Madarak hangja harsan a kakasszó elülte után. Majd lassan-lassan a nap felkúszik az égre.
Felébred minden, a virágok kinyílnak, az emberek és az állatok hozzálátnak aznapi
teendõjük elvégzéséhez.
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Dunai Rita

Hajnal

Fekete köntöst borított az éj az egész határra. Minden néma és kihalt. A csillagok még
ezüstösen fénylenek, de a szürkülõ hajnal már kioltott néhány égi lámpát. Kék-szürke
derengés baktat át az égen, s ahol elhalad, kiolt minden virító gyöngyszemet. A fák mint
hûséges katonák, csöndben hajlanak meg, ha uruk, a szél közelükbe ér. A füveken pára és
nedvesség pihen. Egyszer csak érces hangú kakas ébreszti fel az ég úrnõjét és a békésen alvó
embereket. Ahogy hasad a hajnal, kiviláglik a nap tûzpiros köntöse. Mire az emberek
elindulnak a vígan ringatózó kukoricatáblákhoz, kedvet adva a munkához, aranyba öltözve
ragyog az égi úrnõ.

Gulyás Judit

Délben

A nap aranysárga korongja alig látszik a felhõk mögül. Néha erõlködve félretolja azokat,
mintha pásztor hajtaná el a bárányokat. Az égen a szél kergeti a fellegeket.

A közeli dombtetõn a fák alig látszanak, mint sûrû csipkefüggöny, fátylat vet a köd.

A házunktól nem túl messze bólogat a szélben a szomorú fûzfa, melynek félig már kopasz
ágain fázós verebek csiripelnek.

Házunk elõtt is hûvös szél fúj, amely elviszi az õsz utolsó díszeit, az ezer színben pompázó
faleveleket.

(1982. november)

Csordás Mariann

Karácsony

Ó karácsony, ó gyönyörû karácsony!

Mily szép vagy te, mily gyönyörû!

Tudod-e, miért szeretlek én téged?

Mert sok mindent kapok tõled,

S nemcsak játékot és könyvet,

Hanem rengeteg jókívánságot is.

Kedves karácsony! Jöjj el hozzám nyáron is!

Várlak!

(1982. december)
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Ordasi Bea

Téli este

Az ég lopakodva felvette sötét köpönyegét. Fokozatosan kigyúltak a parányi világító égi
mécsesek. Középen ezüstösen csillogó palástban megjelent a hold. Pálcájával terelgette a
csillagokat, mint juhász a nyáját. Majd a szél furulyájával táncoltatva szétterelgette az
õrzött fénypontokat. Az est királynõje óvatosan átadta a helyét a közeledõ hófellegeknek.
Sötétség borult a tájra. Hullani kezdett a hó, szinte olyan volt, mintha tollpihék estek volna
le a föld felszínére. Különbözõ csipkézettel mutatkoztak, majd eltûntek. A talajon
egyesülve világító fátyollá alakultak, amely mindent betakart. Az ablakokból kiszûrõdõ
sárgás fényeket különbözõ árnyalatokban verte vissza a hótakaró. A táj lassan elhalkult, s
a csend még jobban kiemelte szépségét.

Szloboda Ferenc

Téli táj este

(1983. január-február)
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A havas tájra ragyognak a csillagok,

Hideg van, a hótakaró is 

megfagyott.

A fák ágai hajladoznak,

Bólogatnak az új holdnak.

A vén bagoly egész éjjel

Vadászgatott jó kedéllyel.

Vadászgatott csendesen.

Elszállott hát sebesen.

Felsír a nyúl a szántáson,

Elkapták a barázdákon;

Halált hoz rá az a bagoly

Ezen a jó vadászaton.

Félelmet kelt a verébnépben,

Mely a lición  gubbaszt éppen,

Kevés az ennivaló télen,

Pláne ott a határszélen.

A házaknak sötét képe

Vetítõdött a fehérre.

Az ablakból fény szûrõdött,

Hogy miért? A nap is ezen tûnõdött.

Mert bizony a hajnal éppen

Fenn pitymallott már az égen.

Befejezem versem szépen:

Hát ilyen ez a táj télen.



Varga Ildikó

Vadászkaland

- A Diabolo felsõ folyásánál vadászgattam egy ízben – meséli Mr. Kaffer -, és
valószínûleg megcsíphetett valami, mert legendás éberségem teljesen cserbenhagyott. Így
történt meg, hogy egy tigris hátulról a vállamra tette a mancsát, és így szólt:

- - Ebéddé nyilvánítom Önt, kedves Kaffer úr!

Udvariasan, határozottan elutasítottam a megtiszteltetést, és mint egy õrült, felmásztam az
elsõ fára. A tigris persze utánam. Kénytelen voltam kihúzódni egy vékonyabb ágra, amely
a folyó felett himbálózott.

A tigris ide már nem mert követni, de ekkor fölülrõl … egy hatalmas kígyó kezdett kúszni
felém! Végsõ kétségbeesésemben a folyóba akartam vetni magam, de ott egy visszataszító
krokodil tátogatta a pofáját éppen alattam! A tigris lent várt, a kígyó egyre közelebb
kúszott, a vízben a krokodil … és akkor látom, hogy a vékony ág recsegve-ropogva
töredezni kezd.

- Na és? – kottyantott közbe valaki. – Hogyan menekült meg mégis?

- A fene tudja – szívott egyet a pipáján Mr. Kaffer. – Minden apró részletre mégsem
emlékezhet az ember!

(1984. november-december)

Szombati Hajnal két verse

A hó

Hó, hó, kicsi hó,

gyönyörûséges apró hó.

Szép vagy te, szép

gömbölyû,

édesanyád gyönyörû.

Neve: i; neve: ó,

hlicki, plicki Hóanyó.
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Hópehely

(1985. január)

Karvázy Szabolcs két verse

Tél

Mint zordon barlang,

Miben nincsen, csak hant,

Mely egy állat pora,

Kegyetlen sorsa.

Ez is oly sötét,

Ez a tél.

Tépi, marja húsodat,

Majd eltöri csontodat,

S hogy szíved, fejed ne fájjon,

Halál lesz a barátod.
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Szép  a hó,

kis kerek,

szeretik is

az egek.

Kicsi, szép

és gömbölyû,

ringadozik

mint a fû.

Hóember is

belõle 

lesz.

Kisgyerek,

most mit

figyelsz?

Téged nézlek,

hóember.

Mennyi apró

hópehely!

Lerázzalak?

Fázol-e?

Nehogy lerázz!

Ne! Ne! Ne!



Halálos békevágy

Induló csatának vad pusztítása,

Induló Bakák „víg“ danolása,

Küzdõtéren élõ húskonzervek állnak,

S a Bakák a halálra várnak.

Az ellent vágja, de a Békét várja.

Vágtató paripák vad dobogása,

Megõrült emberek mély kacagása.

Húzza a csendet, mint igát a lény,

Káros, de nem lel sehol sem fényt.

Az ellent vágja, de a Békét várja.

Csattan a szó, mint gránát, akna,

Keresi, de nincsen sehol sem az apja.

Keresi, de nincsen, ki elkapja,

Azután nyugtató sírba rakja.

Az ellent vágja, de a Békét várja.

Lüktetõ lázban, melyben teste ég,

Abban írta meg e „mesét“.

Mese; mert ki történelmünk nem ismeri,

Ezt a Bakát nem értheti.

A Békét várta, de a halál õt levágta.

(1985. február)

Végvári Erika

Szennyezett környezetünk

Magyarország nagy része borzasztóan szemetes. Néha még a természetkedvelõ turisták is
szemetelnek az erdõben vagy a vízparton, szennyezve ezzel környezetünket. Persze,
nemcsak õk azok, akik nem a kijelölt helyen rakják le a szemetet. Nálunk is megfordul sok
turista, de a Vár utat mégsem õk hordták tele szeméttel.

Vannak olyanok is, akik ápolják a környezetet. Külföldön a „zöldek“ védik a természetet.
Magyarországon is vannak olyan õrsök és rajok, amelyek környezetvédelmi õrjáratokat
végeznek. Jó lenne, ha sok olyan hely lenne, ahol az állatok és a növények is biztonságban
lennének, s az emberek nem lennének lusták a szemetet a kukába dobni.
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És nálunk? Nézzük csak meg az ABC környékét, hogyan néz ki? Szemetes! Fél egykor
megrohanják a cukros pultot, s pillanatok múlva vidáman rágcsálnak. De a szemét hol van?
A szemetesben nincs! Hát persze, a földön!

De nemcsak a gyerekek szemetelnek. Pl.: Nagymama csokit vesz unokájának. A pici már
nagyon vágyik utána, s addig könyörög, amíg mi történik? Nagyi felbontja a csokit, s míg
azt a kisgyerek vidáman majszolja, máris a földön a szemét.

A telepi bolt körül is szemetes minden. Van úgy, hogy a kukába már nem fér, s azért kell
mellédobni. Pedig a boltosok naponta takarítják, õk így védik a környezetet.

Lassanként már a Csukás-erdõ is szemétdombbá alakul, pedig a fákra is ki van írva:
TILOS A SZEMETELÉS! Persze, aki e táblát kirakta, az is gondolhatott volna arra, hogy
élõ fába nem verünk szöget.

És akkor még itt van a vegyi szennyezés. Ha pl. valaki eldobja a permetes zacskót, a szél
felkapja és továbbrepíti. A kis permetszemcsék pedig a levegõben szállva minden élõlényre
veszélyesek.

Ezer módja van a környezet szennyezésének. Érdemes elgondolkodni mindezen, és persze
nemcsak gondolkodni!

(1986. január)

Kökény Magdolna

Romok

(1986. március)
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Fenn a hegyen – egy szikla ormán

Õsi vár áll nagy mogorván.

Körben romok csak s csontvázak,

Sok éve már, hogy ott állnak.

Sok éve már, hogy harcok dúltak,

Sok éve már, hogy hõsök haltak,

A jajszavak itt vérbe fúltak,

De a holttestek csak tornyosultak.

Régen sok évszázad elõtt

Park állt itt és nagy legelõ;

A jászolban tehenek,

Állathangok töltötték be az eget!

De jaj! Vége a mesének!

Már csak szertefoszlott álom!

Ellenség dúlta földünk,

Odavan a mennyországunk!



Vereszki Zsolt (6.b)

Volt nekem egy kakasom

Volt nekem egy kakasom, eladtam én Szarvason.

Már nincs, aki kiabáljon, aki itthon kapirgáljon.

Megsajnáltam kakasom, visszavettem garason.

Újra van, ki kiabáljon, aki itthon kapirgáljon.

(1987. január-február)

Szloby F. Lobo

Szünidõ

Mi van?

Hideg. Sõt. Nagyon hideg.

Krétafehér holdtányér elõtt gomolygó felhõtornyok. Gerincünkön végigfutó,
hátborzongató, csontig hatoló szelek játéka. Késõ õsz.

Tél.

Zimankó és fagy. Fázósan kóborló ebek, mind csontvázsovány korcsok. Ugatás, vonyítás,
nyüszítés. Reménytelenség és bizonytalanság.

Hópelyhek puha zuhogása. A tájon lepel. Fehér kísértetvilág. Fák gyökereiben szunnyad a
tavaszi feltámadás. De az messze van még…

Egy girhes macska és két megfagyott veréb. Kukoricaszárkúpban zörgõ szürke egércsalád.

Erdészházban, lobogó tûz mellett, anyja ölében kócos kisfiú hallgatja a mesét.

Odakünn róka oson a pitvarban. Tyúkrikács.

Álmodik késõbb a kisfiú, álmodik az éj és az Idõ.

Kitépett, vöröslõ tollcsomó a havon. A kendermagos nem álmodik többé. Már soha…

Szürke homályban pirosló nappaca. Talán álmos még a pirkadat?

Meleg dunyhák alján búvó gyermekek. Álom szárnyán rebben az ébredés.

Disznó röffen az ólban, a vályúban meleg moslék gõzölög.

A késeket egy hét múlva már fenik.

Téli szünet.

Tankönyvek mélyén réved a múlt. Lecke? Az akarat döcög, majd elakad. A szánkó röpül
igazán.
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Akár a gyermekévek.

És a feketén károgó varjak a szikrázó levegõégen. Behavazott szántóföldeken egy sereg
gyászhuszár. Talán négyszáz évig is elélnek.

Gondoljatok csak bele!

Négyszáz évnyi korlátlan szünidõ!

Jó nekik.

(1988. december)

Tasi Péter

Ibolya

Erdõ mélyén lilulok. Testem, mint a nád, olyan karcsú, s mivel otromba, kövér leveleimtõl
semmilyen fogyókúra útján sem tudok megszabadulni, leginkább legyezõnek használom
õket. Így aztán úgy nézek ki, mint egy zöld ruhába öltözött hercegnõ. Ezért hasonnevû
nõszemélyek, ha meglátnak az erdõben, lilák lesznek az irigységtõl szépségemet látván,
mert õk… De ezt inkább hagyjuk. Még annyit, jó tanácsként: illatom felülrõl kitûnõ, de
sohase szagolj alulról!

Módos Kinga

Palotapincsi

Négy lábon járó pamutgombolyag, aminek akkor jut eszébe kiengedni vizeletét, mikor ölbe
veszik. Õsei valószínûleg bokszolók lehettek, talán ez az oka, hogy olyan nyomott képe
van. Ez az állat nem szeret egyedül élni, ezért senkinek sem kell, mert ha az egyik elkezd
ugatni, a többi is utánozza, közben métereseket ugranak a magasba minden vakkantásnál,
mint a gumilabda. Ezt pedig egy állatbarát sem tudja elviselni, fõleg, ha emeleten lakik, és
az alatta lakók partvisnyéllel válaszolnak a szörnyû ricsajra, vagy a szomszédokat kell
lefizetni, hogy ne tegyenek följelentést a lárma miatt.

(1992. január)
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Szloboda Ferenc

Kihívás

Egy dal élt benne, amint merev léptekkel ment a végzete felé. Szomorú ritmusa ott égett
benne, egész lénye fájdalommá változott. Könnytelen, szárazon égõ szemeivel kihívója
gunyoros tekintetét kereste.

Kiszolgáltatott volt és reményét vesztett.

Örök vesztes.

Talán…

Úgy látszott, minden megtett lépés nyomot hagy lelkében, érzi, igen, biztosan érzi, utolsó,
nagy lehetõsége ez a mai. Bizonyítani, hogy még mindig jó, ha nem is a legjobb, mint
hajdanán.

Bizonytalan volt és félt.

És a félelem hatására olybá tûnt, mintha õrá még a Föld gravitációja is erõsebben hatna,
magához húzná, meggörnyesztené. Mintha az Idõ is elõrébb futott volna végtelen útján,
minden lépés évekkel öregítette…

Tudata érzékelte a körülötte lévõket, de nem vett, nem akart tudomást venni róluk. Most
csupán az élõ díszletet alkották, e dráma szürke, arc nélküli, sajnálkozó kellékeit. Érezte a
személye felé irányuló sajnálatot, ez bosszantotta.

Közeledett.

Lényét finom pókhálóként borította be a kétségbeesés, menekült, elrohant volna onnan
messzire, de nem tehette, tartozott ennyivel önmagának, s talán nemcsak önmagának.

Egészen váratlanul értelmetlen dühroham kerítette hatalmába. Rombolni akart, bosszút
állni kihívóján, törve-zúzva dühöngeni, mindegy, hogy mi lesz utána, mindegy…
mindegy…

Odaért.

Ha most valaki egy ismétlõpuskát adna a kezébe, cafatokká, semmivé lõné azt a gunyoros
tekintetet, azt a magabiztos, elbizakodott, kárörvendõ, szakállas arcot.

De csak egy törött krétadarabot kapott, és egy utolsó esélyt, nehogy megbukjon fizikából,
most, hogy közeledik az év vége.

Vége?

(A szerzõ közel egy évtizeddel ezelõtt volt a KUKKANTÓ munkatársa. Ez az írása még
nyolcadikos korából származik.)
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Müller Barbara

Magány

Felnézek a kéklõ égre,

A gyönyörû, napsütötte térre, s a szélre,

Mely édesen ringat a végtelen messzeségbe.

De felébredek, s megint egyedül vagyok,

S félek, hogy örökre egyedül maradok.

Egyedül vagyok, egyes-egyedül,

Még a kicsi tücsök sem nékem hegedül.

Egyedül vagyok újra és újra,

Mint az árva falevél,

Mely lehull a porba.

Egyedül járom a hegyeket, völgyeket,

A titkos barlangokat, s mind a réteket.

Egyedül látom a méhek szorgos munkáját,

S egyedül érzem a virágok bódító illatát.

Egyedül, s újra egyedül.

Még a kicsi tücsök sem nékem hegedül.

(1993. május)

Törõcsik Emese

A rajzmanó

Találkoztam egyszer egy manóval. Neki az volt a dolga, hogy a rajzokat megkérdezte, hogy
a gazdájuk milyen.

Egyszer egy olyan rajzhoz ért, amelyik nagyon csúnya volt. 

- Hát, veled mi történt? – kérdezte a manó.

- Az én gazdám nem törõdik a rajzokkal, csak rajzol,de olyan csúnyán, hogy ember a földön
még nem rajzolt olyan csúnyán.

Azt mondja a manó:

- Én tudok rajtad segíteni.

- Hogyan tudsz egy ilyen csúnya rajzon segíteni? – kérdezte a rajz.

- Azt csak bízd rám! – mondta a manó.

A rajz belenyugodott, hogy a manó majd segít neki. De nem igazán bízott a manóban.
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Egy napon a manó a gyerek elé ugrott. 

- Hát, te mit akarsz tõlem? – ijedezett a gyerek.

- Nyugodj meg, ne félj tõlem! – nyugtatta meg a manó.

- De mégis, mit akarsz? – kérdezte a gyerek.

- Én csak azt szeretném, ha jól tudnál rajzolni – mondta a manó.

- Hogy tudsz te nekem segíteni? – kérdezte a gyerek.

- Ne izgulj, de nekem most le kell feküdnöm, mert én csak éjjel szoktam fent lenni –
mondta a manó.

- Jó, feküdj le, én is lefekszem, hogy éjjel fentlegyek veled – szólt a gyerek.

- Ne, ne te csak maradj ébren, én majd mindent elintézek – utasította vissza a manó.

- Jó, ha úgy akarod! – egyezett bele a gyerek.

A manó lefeküdt és elaludt. Este a szokásos idõpontban fölkelt , hogy mindent elintézzen.
A gyerek már aludt. A manó odament a rajzhoz, és azt mondta:

- A gazdád alszik.

A rajz megnyugodott. De a gyerek még éjjel felébredt. 

Azt mondja a manó:

- Jó, hogy felkeltél, most akartalak felkelteni.

A manó fölkapcsolta a villanyt, a gyerek leült az asztalhoz, a manó odament, hogy
megtanítsa rajzolni. Hosszú, fáradságos munka volt. De egy hónap múlva a gyerek olyan
gyönyörûen tudott rajzolni, hogy rá sem ismertek. Még azóta is rajzol, ha meg nem unta.

(1996. március)

A CSIPERKE C. HELYI LAP AZ ISKOLÁRÓL

Iskolai hírek

Szeptember 1-jén került sor az 1998/99. tanév tanévnyitó ünnepségére, majd rögtön ezt
követõen az elsõ tanítási napra. Szeptember 2-án az iskola igazgatója rendkívüli szülõi
értekezleten volt kénytelen bejelenteni a két 6. osztály összevonását, mivel a nyáron történt
iskolaváltoztatások és a javítóvizsgák eredményeképpen az évfolyam együttes létszáma 30
fõ alá csökkent. Az összevont 6. osztály osztályfõnöke Karvázyné Molnár Judit lett.
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Az összevont 6. osztály október 6-án mutatkozott be az iskola színe elõtt, amikor az iskola
összenyitható termében adták elõ az aradi vértanúkról megemlékezõ mûsorukat Révész
Györgyné betanításában.

Az október 10-én megrendezett szüreti felvonuláson és az esti bálon igen sokan szerepeltek
az iskola tanulói közül, akiket Ducsainé Kazup Zsuzsa készített fel.

Az 1956. évi forradalomról az iskola október 22-én összevont ünnepélyen emlékezett meg
a mûvelõdési házban. A mûsort ismét a 6. osztályosok adták Karvázyné Molnár Judit
rendezésében.

A november 6-án megrendezett diák-önkormányzati nap házigazdái a 8. osztályosok
voltak. Délelõtt vetélkedõt szerveztek a többi felsõ tagozatos osztály számára a mûve lõdési
házban, amelyet a 6. osztály nyert meg, ezzel egyidejûleg az alsó tagozat számára az
iskolában forgószínpadszerû játékos foglalkozásokra került sor (szellemfolyosó, tánc, ének,
rajzverseny, társasjátékok, sportversenyek és – nem utolsó sorban – virágkötészet, amelyet
Rikterné Dósa Ágnes vezetett). Nagy sikere volt a délután – estébe nyúlóan – megrendezett
DÖK-bálnak is.

November 15-én – ugyancsak a diákönkormányzat szervezésében – a budapesti József
Attila Színházban Molnár Ferenc Liliomfi címû színmûvét tekinthették meg a – zömmel
ötödikes – jelentkezõk, akiknek csak az útiköltséget kellett kifizetni, mert a jegyek árát a
diákönkormányzat pályázatból fedezte.

November 28-án kezdõdött a nyolc alkalomból, alkalmanként másfél órás foglalkozásokból
álló úszótanfolyam. A jelentkezõk a rákoskeresztúri tanuszodában barátkozhatnak a vízzel,
míg a buszban fennmaradó helyeken az úszni már tudók osztozhatnak, akik a közeli
uszodában hódolhatnak e szép sportnak. Az úszótanfolyam nem vonatkozik a harmadik
osztályosokra, akik februártól az önkormányzat által finanszírozott tanfolyamon fognak
részt venni.

A Magyar Szorobán Társaság szlovákiai tagja 1998. november 27-én versenyt szervezett
Sturovoban a kisiskolások számára. E nevezetes eseményre váci, pécsi, budapesti, monori
és gombai gyerekeket hívtak meg. Iskolánkat Bokros Márk, Gábor Norbert, Kovács
Blanka, Marsai András és Petrovai Zsanett képviselték, akik élményekben gazdagon tértek
haza elsõ külföldi versenyükrõl. Sikeres szereplésükhöz jelentõs mértékben hozzájárult az
iskola és az önkormányzat támogatása.

December 6-án két autóbusszal mintegy 90 alsó tagozatos gyerek vehetett részt a
Vígszínházban Halász Jutka karácsonyi mûsorán.

December 8-án a zeneiskola növendékei a kisiskolában berendezett szükség-
koncertteremben mutatták be a szülõknek és az érdeklõdõknek, mit tanultak az elmúlt
hónapokban.

December 11-én két autóbusszal 87 felsõ tagozatos tanuló tekintette meg Kipling-Geszty-
Dés Dzsungel könyve címû musical-ét a Pesti Színházban.

December 18-án került sor az iskola hagyományos karácsonyi báljára, amelyen a Szülõi
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Munkaközösség mellett a 7. b osztályosok voltak a társrendezõk. A mûsort – amelyben 2.
és 6.  osztályosok valamint zeneiskolások közremûködtek – Tasi Kálmánné és Telekiné
Csuta Erika és Orosz Tibor tanította be.

Összeállította: Révész Györgyné

(1999 január)

A Fáy András Általános Iskola 5. b. osztálya az 1998/99-es tanév elején benevezett az
Életrevaló Plusssz Programba, mely egy országos vetélkedõ-sorozat.

A mozgalom vezetõje dr. Somody Imre, a Pharmavit Rt. vezérigazgatója, fõszervezõje
Egerszegi Krisztina.

A vetélkedõ háromfordulós és a döntõvel zárul. A mozgalom célja, hogy ebben a gyorsan
változó világban adjunk valami plu(ss)szt a gyerekeknek, amivel megmozgathatjuk õket
testben, szívben, elmében, lélekben.

Az elsõ fordulót sikeresen teljesítettük, most készülünk a második forduló anyagának
összegyûjtésével és kivitelezésével.

Sok érdekes feladatot oldunk meg, közben ismereteink is bõvülnek.

Nagyon reméljük, hogy sikerül eljutnunk a döntõbe! Mi mindent megteszünk érte.

Csikesz Katalin tanár

Az iskola hírei

Január a félévzáráson kívül bizonyos fokú visszatekintést, értékelést is jelent. Iskolánkban
igen sok tanuló vesz részt versenyeken és pályázatokon. Az alsó tagozatosok rendszeresen
küldik be feladatlapjaikat levelezõ versenyekre. A 2. évfolyamból öten matematikából,
ketten irodalomból és nyelvtanból, a 3. évfolyamból heten matematikából, öten
irodalomból, hárman nyelvtanból és hárman környezetbõl, a 4. osztályból négyen
matematikából, ketten irodalomból. A felsõ tagozatosok közül négy tanuló német levelezõ
versenyre küldi el rendszeresen feladatait.

Sportversenyek

Decemberben az 5-6. osztályos fiúk teremlabdarúgó bajnokságon vettek részt Monoron, a
Nemzetõr Iskolában.

Január 7-én a 2., 3. és 4. osztályosok területi játékos sportversenyen képviselték iskolánkat.
Összesen 18 tanuló vetélkedett egy igazi nagy tornateremben Monoron az I. sz. Általános
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Iskolában, a Jászai téren.

Január 11-én a 7-8. osztályosok részére teremlabdarúgó bajnokságot szerveztek Monoron,
a Nemzetõr Iskolában. Iskolánk tanulói III. helyezést értek el. Ez igen dicséretes
teljesítmény. Gratulálunk!

Ezekben a napokban is folyik iskolánkban a nyolcadik osztályosok és a diákönkormányzat
szervezésében a 2., 3. és 4. osztályosok közötti kiütõcske verseny.

(1999. február)

Iskolánkban március hónap rendkivül mozgalmas volt. A diákönkormányzat keretében a
8. osztályosok  szervezésében és vezetésével labdarúgó és kiütõcske verseny folyt.
Köszönjük Arató Éva tanárnõnek és a tanulóknak a lebonyolítást, a felkészítõ  tanároknak
és a DÖK vezetõjének a lehetõséget és a jutalmakat.

Az eredmények.      

KIÜTÕCSKE LABDARÚGÁS

1. 3.a   2. csapata 8. oszt.

2. 4.o  1. csapata 7. a

3. 4.o  2. csapata 7.b

Gólkirály: Hornyák Roland

Az elsõsök számára az 5. b osztályosok mese-akadályversenyt rendeztek, ahol a legkisebbek
igen jól érezték magukat és jutalmul sok csokit kaptak.

Március 9-én tartottuk iskolánkban a Kazinczy-szépkiejtési versenyt. Az igen népes
mezõnyben sok szépen és helyesen olvasó tanulót hallgathattunk meg. A helyezések: 5-6.
oszt.:1.Tóth Emese 2. Fekete Claudia, Dienes Szilvia, Tóth  Arnold  3.Tasi Nóra,
Ruzsinszki Ibolya

7-8.oszt.:1.Molnár  Mónika  2. Hausznecht Piroska   3.Lengyel Anita,  Marsai Viktor

A területi versenyen Tóth Emese 6.helyezést (29 indulóból)  ért el. Molnár Mónika  9. lett
(20 indulóból)

Míg Mendén a  szép magyar beszéd versenyében  vetélkedtek tanulóink, addig  Fehér
Csilla és Gyenes Zoltán  megyei német  nyelvi versenyen vettek részt Isaszegen. Iskolánk
tanulói itt is igen jól szerepeltek.

Gyenes Zoltán   volt az egyedüli továbbjutó a következõ (országos) fordulóba.

Március 20-án  területi fizika tantárgyi versenyen Zimonyi Ágnes és Marsai Viktor
képviselték a nyolcadikosokat. Marsai Viktor a  hatodik helyen végzett.
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Március 12-én tartottuk meg a március 15-ei megemlékezésünket. A 3.a és 3.b osztály
tanulói nagyon színvonalas mûsorral készültek. Köszönjük Kiss Jánosné és Ordasi Katalin
tanítónõknek és a lelkes, ügyes gyerekeknek.

Március 27-én Monoron háromnapos területi kulturális rendezvény volt. Ezen a Ki Mit
Tud-on, melyet a Pátria televízió is élõben közvetített, büszkék lehettünk a Zeusz lányai
(8.osztályos tánccsoport),  a Kukac country (4. osztályos táncosok), Bokros Ciprián,
Petrovai Dénes, Edõcs Fanni, Vígh Alida produkcióira.

Most fejezõdött be az elsõ olyan úszótanfolyam, melyet az iskola pedagógiai programjának
megfelelõen az  önkormányzat finanszírozott. Így a 3.a és b osztályosok ingyen járhattak az
uszodába. A 31 tanulóból az utolsó foglalkozáson 11 kiváló, 5 jól megfelelt, 15 megfelelt
eredménnyel vizsgázott. Köszönjük a lehetõséget, a következõ tanévben is el szeretnénk
vinni a 3. osztályosokat. 

(1999. április)

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

Iskolánkban június 19-én  ballagási és tanévzáró-ünnepélyt tartottunk. Az idei ballagás
nem csak a most végzett tanulók búcsúzását jelentette, hanem az ötven évvel ezelõtti hét
tanítvány osztályfõnökükkel Illés Istvánnéval (Juckó nénivel) együtt ismét ellátogattak
diákkoruk színhelyére. Az õ osztályuk volt az elsõ osztály, amelyik a gombai iskolában
elõször ballagott. Az ünnepséget sok-sok szeretettel és odafigyeléssel, a  tõle megszokott
precizitással Arató Éva szervezte meg. Szinte maradéktalanul sikerült összegyûjtenie
egyrészt a szülei által megõrzött emlékekbõl, fényképekbõl, másrészt a faluban élõ volt
diákoktól az elmúlt ötven év ballagásait bemutató anyagot. Az „újiskola“ (az idén már 20
éves lesz) folyosóján került sor a kiállításra, melynek anyagát Csikesz Katalin és Pappné
Szabó Krisztina rendezte el. Jó volt látni, ahogy a mostani nyolcadikosok, akik lelkesen
segítettek a nagy munkában, és a fiatalabbak is izgatottan keresték nagyszüleiket, szüleiket,
rokonaikat a névsorokban és a fényképeken. Többen a régi diákok közül is az utolsó
tanítási héten megtekintették a kiállítást. Kedves színfoltja volt az ünnepségnek, amikor
minden jelenlegi tanulócsoport nevében egy-egy mai diák nyújtotta át a ballagócsokrot az
öreg diákoknak, aki egy -két esetben a nagymama volt. Amíg az idén végzõsök ballagtak az
idõsebbek osztálytalálkozójukat tartották az 1. sz. tanteremben. A kisiskolában
csatlakoztak a nyolcadikosokhoz, és bekapcsolódtak a ballagás utolsó szakaszába, és a záró
ünnepségbe, ahol Illés Istvánné és Méhész Sándor beszédet is mondott. A jubileumi
ballagókat a tanévzáró után megvendégeltük, melyhez a Polgármesteri Hivatal, a Központi
Konyha dolgozói Teleki László vezetésével, a Szülõi Munkaközösség és az iskola dolgozói
nyújtottak segítséget.

Júliusban a negyven éve végzettek tartottak osztálytalálkozót. Újságunk örömmel fogadná,
ha a résztvevõk közül valaki részletesebben beszámolna róla.
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Iskolai híradásunkban mindig beszámoltunk a fontosabb eseményekrõl, versenyekrõl
most a tanév értékeléseként álljon itt néhány név és adat. Kezdjük a rosszabbal ;egy tanuló
hiányzásai miatt nem volt osztályozható, két tanuló osztályismétlésre bukott, négyen két
tárgyból, öten egy tárgyból kell, hogy a nyári szünetben is szorgalmasan készülve
bepótolják lemaradásukat, amelybõl augusztusban  vizsgázniuk kell.

Név szerint kívánom felsorolni azokat a tanulókat, akik jeles illetve kitûnõ eredményt
értek el :1.a Bokros Fanni, Egri Enikõ, Pete Mónika, Rikter Máté, Tóth  József. 1.b
Grülling Áron, Gyõri Éva, Juhász Renáta, Magócsi Judit, Szloboda András, Tóth Mónika.
2.a Balázs Péter, Borbás Ildikó, Kovács Balázs, Kovács Ildikó, Mátyás Gergely. 2.b Kiss
Szabolcs, Rádi József. 3.a Gábor Norbert, Kovács Blanka, Petrovai Zsanett. 3.b Brindza
Alexandra, Egri Kitti, Sinkovicz Máté, Váradi Gábor. 4. Teleki Norbert , Teleki  Péter,
Tolvai Attila Roland. 5.a Fekete Claudia, Tóth Emese. 5.b Dienes Szilvia, Ruzsinszki
Ibolya. 6.Galambos Réka, Orbán Margit, Pete Violetta, Szemõk Bálint, Tasi Nóra. 7.a- 7.b
Fehér Csilla, Nagy Nikolett. 8.Marsai Viktor, Molnár Mónika, Zimonyi Ágnes.

A  Fáy -Oklevelet a nyolcévi kitûnõ illetve jeles (legfeljebb két 4) eredményéért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért  Marsai Viktor és Molnár Mónika, az iskola
munkáját segítõk közül két szülõ Marsai Margit és dr. Zimonyi Károlyné kapta.

Júliusban a negyven éve végzettek tartottak osztálytalálkozót. Újságunk örömmel fogadná,
ha a résztvevõk közül valaki részletesebben beszámolna róla.

Révész Györgyné

(1999. július)

Szeptemberi gondolatok

Az utcán, a televízióban, rádióban, a sajtóban mindenki az iskolával foglalkozik. Ez nem
baj! Csak legtöbbször a hangnem, a témául választott mondanivaló igaz, de egyoldalú.
Panaszkodnak a szülõk, hogy sokba kerül a tanévkezdés, drágák a könyvek. Ez tény.... De
elsikkad mellette, hogy van segítõ szándék is, a támogatás, ami ugyan csekély, de mind az
állam, mind az önkormányzat részérõl mégis csurran-cseppen. És a legfontosabb; akkor,
amikor mi szülõk gyermeket vállaltunk, azt is elhatároztuk, hogy gyermekünket úgy
akarjuk felnevelni, hogy boldoguljanak, hogy jó munkát, hivatást találjanak. Ehhez pedig
elengedhetetlen a tanulás, az ismeretszerzés.

Biztos, hogy egy új tanév csak a gyötrelmeket, a magolást, az izzadságszagú dolgozatírást
jelenti? Nem!

Az óvódás boldogan meséli el szüleinek az új mesét, vagy szavalja a verset. Az elsõs
büszkén mutatja a betûket, amit már le tud írni, el tud olvasni. Meghallgatjuk,
megdicsérjük õket? Többnyire igen, de sajnos sokszor nem jut rá idõ, hogy megbeszéljük
az iskolában történteket és az egyre jobban önállósodó gyermek egy idõ után már nem
mesél senkinek a sikereirõl, a kudarcairól meg szégyell beszámolni. A felsõbb osztályokban
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már nehéz dolgokat tanulnak a diákok, lehet, hogy olyat, amit mi szülõk másképp
tanultunk. Hallgassuk meg tanítványainkat, gyermekeinket, és tanuljunk is tõlük.
Bíztassuk õket arra, hogy a tanulás ugyan nehéz, de hasznos idõtöltés. Ne feledkezzünk el
arról, hogy õk már egy új világ, a harmadik évezred kihívásainak kell, hogy megfeleljenek!

Már számunkra is természetes volt, hogy bekapcsoljuk a televíziót, és hírt kapunk a
világról. Gyermekeinknek már természetes a videó, a számítógép. De vajon azt is
megtanítjuk, hogy mi mire használható? Az egyre gyarapodó számú tárgyi feltétel
biztosítása mellett marad-e idõ a mindenre fogékony gyermeki lélek nevelésére is? A ránk
és rájuk zúduló információ-zuhatagból kiválasztjuk-e a fontosakat és az értékteleneket?

Megállunk-e néha fárasztó hétköznapjainkban, hogy rácsodálkozzunk az erdõre, a
bennünket körülvevõ tájra egy- egy közös kirándulás alkalmával?

Sorolhatnám a kérdéseket, amiket mi szülõk és mi pedagógusok is naponta feltehetünk
magunknak. A választ mindenki maga tudja csak sajátmagának megfogalmazni.

Az õsz a faültetés idõszaka is, ha gyermekeinket gondozandó facsemetének tekintjük, mi
mindannyian, akik felelõsek vagyunk értük, akkor be kell látnunk, hogy csak sok-sok év
múlva válik a csemete termõ fává. Tegyük hát félre a sok panaszt! Bízzunk abban, hogy a
drága tanszerek segítségével használható tudáshoz jutnak gyermekeink, ha szeretettel,
megértéssel és következetes számonkéréssel mellettük állunk.

Révész Györgyné

(1999. szeptember)

Elmaradt a bál

A téli szünet elõtt több szülõ is megkérdezte, az idén miért nem rendezi meg az iskola a
karácsonyi bált. A régi hagyományt egy új próbálkozás váltotta fel.

Az adventi idõszak jelentse a várakozás csendjét, az érzések mélyülését gyermekeinkben.
Legyen az utolsó tanítási nap ünnepélyes, zártkörû, és csak az iskola közösségéé, meg
persze az érdeklõdõ szülõké. – Ebben egyezett meg a tantestület és a szülõi munkaközösség.
Így a második osztályosok mûsorait tekinthettük meg. A kis gyufaáruslány, A betlehemes,
a karácsony napjait soroló gyermekvers képezte a mûsor gerincét. Akadtak még zenei és
verses mûsorszámok, melyeket fõleg az alsó tagozatosok adtak elõ. Köszönjük a felkészítõ
tanárok munkáját, a szülõi munkaközösség meglepetés ajándékát és a szépen feldíszített
fenyõfát. Reméljük jövõre is hangulatos megemlékezésünk készíti elõ majd az otthoni
ünnepet.

Tanítványaink táncolhattak is január 7-én a pótszilveszteri iskolai bálon. Igen jó ötlet volt,
hogy minden tanuló két vendéget hívhatott meg. Így a bál a mi diákjaink szórakozását
biztosította. Köszönjük a Szülõi Munkaközösség munkáját és Fodor Zoltán diszkóját.

(2000. január)
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Tények, bizonytalanságok

Sokan megkerestek községünkbõl és a tantestületbõl, hogy adjak választ az iskolával
kapcsolatos kérdéseikre.

A kérdések:

Kinek a tulajdonában van az épület?

Ki fogja fenntartani, üzemeltetni a jelenleg jól mûködõ iskolát?

Lesz-e egyházi iskola?

Lesz-e önkormányzati iskola?

Melyikben kik fognak tanítani?

Mi lesz azokkal a pedagógusokkal, akik nem vállalják az egyházi iskolában a tanítást és az
egyházi iskola beindulásával  az önkormányzatiban feleslegessé válnak?

Mi a szülõk feladata gyermekük taníttatásával kapcsolatban?

Hol fog mûködni a jelenlegi iskola?

És egyáltalán: mi van most, és mi várható?

Megpróbálok a birtokomban levõ ismeretek alapján a hozzám érkezett és a bennem
felmerült kérdésekre választ adni, illetve felkérni az illetékeseket, hogy a bizonytalanság
megszüntetése érdekében a lehetõ legrövidebb idõn belül írásban rögzítsék az elvárásokat
és kötelezettségeket, kössék meg az együttmûködési megállapodást.

A tények

1949-ben az államosítás során az egyház tulajdonában levõ iskolát és a szolgálati lakásokat
ellentételezés nélkül állami tulajdonba vették.

Az 1991. évi XXXII. törvény alapján a gombai református egyház visszaigényelhette és
vissza is igényelte a volt tulajdonát.

A gombai református egyház tehát a jogos kérésére a Kormány 1116/1999.(XII. 6.) Korm.
határozata alapján az iskolát, tehát a régi iskola épületét és a forfa épületet az egyház teljes
egészében megkapta, a kisiskola az önkormányzat tulajdonába maradt. 

Ellentételezésként az önkormányzat 50 millió forintot fog kapni, valószínû a tulajdoni
lapra történõ bejegyzés után, melynek pontos idõpontja és ütemezése még nem ismert.

Presbiteri határozat alapján az egyház be kívánja indítani az egyházi iskolát, melyhez az
Oktatási törvény alapján joga van. Feltétel, hogy „egyoldalú nyilatkozatával vállalja az
önkormányzati feladatellátásban való közremûködést“ (Oktatási törvény 81.§ (11)
bekezdés), valamint rendelkezik az Oktatási törvény 79.§ által szabályozott feltételekkel.
Ez azt jelenti, hogy ebbe az önkormányzatnak beleszólása nincs, a jegyzõ köteles kiadni az
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engedélyt, ha a feltételek adottak. A beindítás idõpontja a feltételek meglététõl és az
igénytõl függ, tehát még nincs pontos idõpont.

A helyi önkormányzatnak továbbra is feladatellátási kötelezettsége van azon gyermekek
tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, illetve világnézetileg elkötelezett
iskolába járatni gyermeküket, Ezekre a szülõkre, gyermekekre illetve tanulókra aránytalan
teher nem hárulhat  (Oktatási törvény 81.§ (2) bekezdés).

Amennyiben nincs igény egyházi iskolára az egyház vezetése felajánlotta az iskola ingyenes
bérbeadását az önkormányzatnak, akár ötven vagy száz évre is.

Az elõzõk alapján a válaszok:

Az egyház a tulajdonos.

A jelenleg is mûködõ iskolát az önkormányzat fogja fenntartani.

Lesz egyházi iskola, amennyiben a feltételeknek megfelelnek.

Biztos, hogy lesz önkormányzati iskola, ha nem akar mindenki az egyháziba járni.

Ha a pedagógus vállalja, hogy az egyházi iskolában tanít, akkor áthelyezéssel az egyházi
iskola állományába kerül. Ha nincs elegendõ átjelentkezõ az egyház kénytelen felvenni új
pedagógusokat

Ha a pedagógus nem vállalja, hogy az egyház legyen a munkáltatója, és feleslegessé válik az
önkormányzati iskolában, el kell bocsátani, részére végkielégítés jár, melyet az
önkormányzat fizet

A szülõknek egyszerû a feladatuk de rendkívüli a felelõsségük: gyermeke beíratásával
mindenki dönt arról, hogy melyik intézmény fog gazdaságosan mûködni, a normatívák
felett az egyháznak vagy az önkormányzatnak kell-e többet költeni a mûködtetésre.

A szülõk véleménye és a továbbtanulási eredmények alapján az átlagnál jobbnak minõsített
iskola, mint intézmény, továbbra is az önkormányzat fenntartásában marad és mindaddig
a jelenlegi épületben mûködik, ameddig a képviselõtestület nem dönt arról, hogy új iskolát
épít vagy bérli a jelenlegi iskolát.

Bizonytalanságok

Az elmondottak alapján bár igyekeztem a tényekre szorítkozni, mégis kitûnik, hogy
nagyon sok a feltételes mód. Sok függ a szülõkön, az egyházon és az önkormányzaton.

A szülõk szándékát még senki sem ismeri, nem készített senki sem felmérést.

Az egyház elképzelése az elõzõek alapján ismert, de a közoktatási megállapodást meg kell
kötnie az önkormányzattal.

Az önkormányzat ez után kerül döntési helyzetbe az új iskola építésérõl, vagy a jelenlegi
bérlésérõl.
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Legfontosabb a tanulók érdeke, erkölcsük, nevelésük, tanulmányi munkájuk, tudásuk
mind magasabb szintre való emelése.

Hiszem és remélem, hogy ez a szülõk, az egyház, az önkormányzat közös célja. Ennek
érdekében, ha csak lehet meg kell találni azokat a lehetõségeket amelyek mindenki
számára elfogadhatóak. Együttgondolkodással, egymás érdekeinek figyelembevételével
talán megoldható. Ha nem, akkor is tisztázni kell a helyzetet, hogy mindkét fél – az egyház
és az önkormányzat – fel tudjon készülni a rá váró feladatokra, a pedagógusok ne érezzék
bizonytalannak a helyzetüket, mert ez a tantestület széthullásához vezethet.

Bízom abban, hogy a tanulók érdekében meghozott mielõbbi döntés a falu számára is a
fejlõdést biztosítja.

Tasi Kálmán

a Fáy András Általános Iskola igazgatója

(2000. február)

Február 12-én a Fáy András Általános Iskola Szülõi Munkaközössége nagysikerû bált
rendezett a mûvelõdési házban. A Harmónia Zeneiskola tanárai által adott hangulatos
bevezetõ koncert után a nyolcadikosok nyitótánca következett. A Ducsainé Kazup Zsuzsa
tanárnõ által betanított bécsi keringõ osztatlan sikert aratott csakúgy, mint az éjfélkor
kezdõdõ vidám mûsor, amelynek bevezetéseként az apáca-aerobikot Tasi Kálmán
vezényelte le az alkalomhoz illõen öltözve. Vitatható, hogy az ezt követõ kánkán frenetikus
sikere a férfiak vagy a hölgyek produkciójának volt-e inkább köszönhetõ. A programot a
Fodor Béla és Petrovai Dénes által meglepõ élethûséggel alakított PaDöDö duó mûsora
zárta. 

A Szülõi Munkaközösség megköszöni mindazok segítségét, akik közremûködésükkel,
adományaikkal hozzájárultak a bál várakozáson felüli sikeréhez.

Gumicsizmás táncos tudósítás a farsangi bálról

Február 12-én mintegy 130 ember jelent meg fõfalunk báltermében, s legkésõbb 13-án 4
óra 30-kor hazament. Közben mit láthatott?

A zeneiskola tanárai ötösre vizsgáztak örömzenélésbõl. Fel is háborodtunk, mert hiába
követeltük a ráadást, nem muzsikáltak tovább. (Pedig bizonyítottuk vastapsrakészségünket
is!)

A nyolcadik osztályosok megmutatták nekünk, hogy hogyan kell keringõznünk, ráadásul
– okulásunkra felszabadultabban – másodszor is.
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Egészen éjfélig táncoltunk – húzd rá, Lomen Jani, máskor is -, (úgy látszik, telik neki
kenyérre, mert – KÖSZÖNJÜK, JANI – ez alkalommal is emberi szeretetért késztetett
táncra minket.

0 óra körül apácák és egy zsákruhás, gyertyát tartó Kálmán jelent meg a színen.
Megtérítettük õket, mert táncolni kezdtek, majd levetkõztek – a takart oldalukat kevésbé
takarva kánkánt táncoltak nekünk – jó volt látni ennyi nõt és néhány férfit nevetve lábat
emelgetni. (Tovább-tovább!)

Lomen Jani – tánc – étel-ital.

Tombola – persze, hogy volt bunda! (Ha már egyszer a vállalkozók vállalták, hogy adnak,
a szülõk közül többen is, hát kisorsolták, ki vigye haza.) Tisztelettel köszönjük az
adományokat!

Különféle táncokat roptunk a fent jelzett idõpontig.

Mindezt miért?

Azért, hogy az iskolának véres-verejtékes szórakozásunkkal össze tudjunk dobni némi
pénzt.

Belépõbõl: 54500.- Ft

Adományokból: 24900.- Ft

Tombolából: 64300.- Ft

Büfébõl: 41378.- Ft

185078.- Ft

- Kiadás: 3672.- Ft

Tehát összesen: 181406.- Ft.

Lesz mire elkölteni!

Aki ott volt, úgy tûnt, jól szórakozott. Aki nem volt ott, remélem, az is jól fog a következõn
szórakozni! Megérte így is – úgy is. Nekem is, hogy miközben írom, újra átélem.

Bokros Imre

(2000. március)

Versenyek, eredmények

A RÉBUSZ országos feladatmegoldó versenyen irodalom, történelem, környezetismeret,
matematika és nyelvtan tantárgyakból összesen nyolc tanulónk (Brindza Alexandra, Edõcs
Fanni, Kelemen Virág, Nagy Réka, Sinkovicz Máté, Teleki Norbert, Teleki Péter, Tolvai
Roland) vett részt, közülük Kelemen Virág irodalomból a 2. helyen végzett.

A MÉHECSKE levelezõs matematikai versenyen Drozda Melinda, Lehoczki Péter, Schidt
Fanny és Teleki Katalin 2/a, Borbás Ildikó, Ország Brigitta, Regenbach Anita, Nagy István
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3/a, Marsai András 4/a valamint Soós Tibor és Teleki Anikó 4/b osztályos tanulók vettek
részt, közülük Marsai András vívta ki a jogot a Budapesten megrendezett megyei alsós
feladatmegoldó versenyen való részvételre.

A ZÖLDBÉKA környezetismereti, környezetvédelmi levelezõs versenyen Kovács Márk és
Teleki Katalin 2/a, Borbás Ildikó, Brecsok Bence és Mátyás Gergely 3/a, Bokros Márk 4/a
és Pomázi Dániel 4/b osztályos tanulók vettek részt, közülük Teleki Katalin a 6. helyen
végzett.

Megyei alsó tagozatos környezetismereti versenyen vett részt Budapesten Ábrahám Attila,
Balogh Andrea és Soós Tibor.

A MESEVÁNDOR olvasás-szövegértés levelezõs versenyen Borbás Ildikó 3/a és Pomázi
Dániel 4/b osztályos, a MESÉLNEK A SZÁZADOK történelmi témájú levelezõs
versenyen Brindza Alexandra és Sinkovicz Máté 4/b, a SZÓLÁNC nyelvtan helyesírás
levelezõs versenyen Lehoczki Péter és Schidt Fanny 2/a valamint Balogh Andrea 4/b
osztályos tanulók vettek részt.

A HERMANN OTTÓ KÖRNYEZETISMERETI VERSENY országos döntõjében
Sinkovicz Máté 4/b osztályos tanuló 4. helyezést ért el.

(2000. július)

Kiválók

A 20021/2002. tanév ballagási és tanévzáró ünnepségére június 15.én került sor a Fáy
András Általános Iskolában. A hagyományoknak megfelelõen ezúttal is elismerésben
részesültek az arra érdemesek.

Az iskola legmagasabb kitüntetését, a Fáy Oklevelet Arató Éva tanárnõ, Kálmánné Nánay
Erzsébet és Rádi Józsefné szülõk, valamint Dienes Szilvia és Tóth Emese  8.b osztályos
tanulók vehették át Tasi Kálmán igazgatótól. Kitûnõ tanulmányi eredményükért Kurgyis
Márton (2.a), Mátyás Anita és Sinkovicz Bálint (2.b), Schidt Fanny (4.a), Szloboda András
(4.b), Gábor Norbert és Kovács Blanka (6.a), valamint Sinkovicz Máté (6.b), jeles
bizonyítványukért Ducsai Balázs és Kovács Kinga (2.a), Bajkai Barbara, Fitus Mónika,
Lajti Gergõ és Tóth Mátyás (2.b), Borbás István és Brindza Levente (3.a), Bognár László
és Tolvai Melánia (3.b), Bokros Fanni, Nyika Tünde, Pete Mónika és Tóth József (4.a),
Ország Brigitta (5.a), valamint Teleki Norbert, Teleki Péter és Tolvai Roland (7. o.)
vehettek át oklevelet és jutalomkönyvet. Ugyancsak jutalomkönyvet kaptak egész éve
munkájukért Bendõ Blanka, Bihari Máté, Dobó Renáta, Sinkovicz Ákos, Solti Tamás és
Tóth Sándor 1.a valamint Berényi Alexandra, Biszak Melissza, Egri Richárd, Koncsik
Barbara, Papp Erik és Tuskán Gábor 1.b osztályos tanulók.

(2002. július)
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Tisztelt Vendégeink!

Ismét elérkezett a tanévkezdés, megnyílnak az iskolák kapui, mi is megérkeztünk
iskolánkba. Megkezdõdik a csendes, hol egyszerûnek és könnyûnek, hol bonyolultnak és
nehéznek látszó munka, amelyik mégis a legnagyobb fontosságú munka ezen a világon,
mert embereket formál, lelkeket gazdagít, jellemeket alakít. Jellemformáló és lelket is
gazdaggá tevõ akkor lesz az iskola, ha bölcsességre tanít, de ha nem csak tanít, hanem nevel
is. A nevelés egyre fontosabbá váló feladatunk, amelynek talán legfontosabb eszköze a
példamutatás. Példát mutatunk viselkedésünkkel, a munkához való viszonyunkkal,
egymás iránti megbecsülésünkkel.

Hiszem és tudom, hogy gyermekeink elõtt nagyon sok jó példa van. Legtöbb idõt a
szülõkkel, pedagógusokkal töltenek tanulóink. Biztos vagyok abban, hogy a pedagógusok
és a szülõk, hozzátartozók nagy része követendõ példát mutat.

Arra bíztatok minden tanulót, hogy kövessék ezeket a jó példákat!

Szeretném, ha a környezetünkre való odafigyelés is életünk szerves része lenne.
Természetes, hogy oda kell figyelnünk iskolánk, eszközeink, felszerelésünk tisztaságára
épségére- ezt meg is fogjuk követelni – de figyeljünk oda falunk, utcánk szépségére is.

Ebben a tanévben is törekszünk arra, hogy minden tanuló a lehetõ legtöbb tudást szerezze
meg, de e mellett legyen lehetõsége a játékra, szórakozásra is. Ennek érdekében tantárgyi
és játékos vetélkedõket is szervezünk, illetve segítjük az azokon való részvételt.

Jó lenne, ha minél több tanuló venne részt külsõ szervezésû versenyeken is, öregbítve ezzel
saját és iskolánk hírnevét is.

Mi pedagógusok továbbra is azon leszünk, hogy minden gyerek otthon és jól érezze magát
iskolánkban és a jól végzett munka örömét és ne csak a fáradságát ismerje meg.

Mindenkitõl meg fogjuk követelni, mint eddig, a rendszeres munkát, az egymás és a
felnõttek iránti tiszteletadást.

Arra kell, hogy törekedjünk, hogy a középiskolák továbbra is azt mondhassák, hogy az
iskolánkból kikerülõ gyerekek tudása és viselkedése olyan, hogy szívesen látják õket
iskolájukban. Ezt el tudjuk érni, ha a szülõk is segítenek ebben.

Sok szülõ segítette eddig is iskolánk nevelõ-oktató munkáját. Mindenki, szülõk,
vállalkozók, önkormányzati képviselõk és dolgozók anyagi és erkölcsi támogatását kérem
annak érdekében, hogy falunk tanulói ne legyenek hátrányosak a városi gyerekekkel
szemben, ne legyenek lenézett vidékiek

Ha szülõk, pedagógusok, tanulók közösen, a tudás, a neveltség mind magasabb színvonala
érdekében dolgozunk, hiszem, hogy meg is lesz annak az eredménye.
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Ehhez kívánok mindenkinek egészséget, szorgalmat, önbecsülést, hitet és biztos vagyok
abban, hogy a jól végzett munka meghozza gyümölcsét.

(2002. szeptember)

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Fájó a megtiszteltetés, hogy a gombai általános iskola nevében búcsúzzam Illés
Istvánnétól, attól a pedagógustól, aki falunkban, iskolánkban több, mint másfél évtizedet
dolgozott, gyerekeket nevelt, emberré formált.

Nem csak tanított, hanem színdarabot rendezett, néptáncot oktatott, és egész lényével
nevelt.

Szeretet adott, hiszen csak ezzel magyarázható, hogy közel negyven év után is nagy
szeretettel emlékeznek rá nem csak volt tanítványai, hanem mi is, akiket nem tanított, de
lényének kisugárzása bennünk is szeretetet, tiszteletet fakasztott.

Három éve együtt ballagott – 50 éve ballagás alkalmából – volt osztályával. Nagyon jó volt
látni, hogy akkor is milyen szeretettel közeledtek felé volt tanítványai és a falu nagyon sok
lakója.

Búcsúzójában azt mondta: „… visszafelé soha nem lehet menni, csak elõre“, és ehhez
megvolt az emberekbe vetett bizalma, a hite és a hit által az ereje is, hogy arra neveljen,
hogy példáját követve szeretettel lehet embereket jóra, becsületes, tisztességes életre
felkészíteni.

Hiszem, hogy nem meghalt, hanem megboldogult. Élete teljes élet volt. Példája elõttünk
nehezen követhetõ, de bíztatást is ad: ha tudjuk szeretni embertársainkat, hittel végezzük
feladatainkat, akkor munkánk hatása évtizedek múlva is meglátszik a ránk bízott
embereken.

Emlékét ezért nem csak tudatunkban, hanem szívünkben is megõrizzük.

Utolsó istenhozzádot mondva búcsúzom a gombai Fáy András Általános Iskola nevelõi,
tanulói és falunk összes lakója nevében.

(Tasi Kálmán iskolaigazgató búcsúbeszéde Illési Istvánné temetésén Monoron)

(2002. szeptember)

Sikerek

Szép sikereket értek el a közelmúltban a Fáy András Általános Iskola tanulói. Augusztus
7-én Tápiószentmártonban a Herman Ottó vadásztársaság vadásznapján rendezett
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lövészversenyen a légpuska kategóriában az ifjúsági korosztályban a 6. a osztályos Brecsok
Bence elsõ helyen végzett.

A IV. Nemzeti Makettépítõ Kupán a GJ1A kategóriában a 7. a osztályos Marsai András a
képen is látható Ardennek '44 címû munkájával a II. helyen végzett. Az oklevelet és a díjat
szeptember 15-én vehette át.

Mindkettõjüknek gratulálunk!

(2002. október)

Köszönet

A Fáy András Általános Iskola Szülõi Munkaközössége 2003. február 15-én jótékonysági
bált rendezett az iskola javára.

Nagy örömünkre nagyon sokan voltunk. Az igazán nagy öröm az, hogy a megszokottól is
többen segítettek a sikeres rendezés érdekében, rendkívül sok volt a tombolára felajánlott
ajándék, így természetes, hogy nem maradhatott el a minden eddiginél nagyobb bevétel.

A nyolcadikosok nyitótánca megalapozta a hangulatot, melyet a szülõk, tanárok tiroli tánca
még fokozni is tudott.

Jól éreztük magunkat, tudva azt, hogy kellemes szórakozásunk lehetõvé teszi gyermekeink
jobb megjelenését  a területi versenyeken és segíti a korszerûbb és remélem a hatékonyabb
oktatást is. 

A Szülõi Munkaközösség már döntött is arról, hogy ezen közel négyszázezer forintos
bevételt a sportrendezvényeken egységes megjelenést biztosító felszerelésre és fénymásoló
beszerzésére fordítja.

A Szülõi Munkaközösség, az iskola és a magam nevében megköszönöm a segítõk,
felajánlók, résztvevõk jószándékú, az iskola mûködését segítõ  nagyon értékes hozzáállását!

Tasi Kálmán igazgató

(2003. március)

Eredmények, sikerek

A Fáy András Általános Iskolában április 3-án megrendezett helyesírási versenyen
összesen 30 tanuló vett részt. A legjobbak eredményei:
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5. évfolyam:

Szloboda András

Nyika tünde

Lassán Levente

6. évfolyam

Kovács Balázs

7. évfolyam

1. Kovács Blanka

2. Váradi Gábor

8. osztály

1. Tolvai Roland

A Költészet Napja alkalmából április 10-én megrendezett szavalóversenyen 36 tanuló vett
részt.

A helyezettek: 

1-2. osztály

Bendõ Blanka 2.a

Brindza Timea  1.a

Vereszki Lilianna 1.a

Pilhál Fruzsina  1.a

Benedek Marcell  1.a

Bihari Máté  2.a

Békési Anita 1.a

3-4. osztály

Kovács Kinga 3.a

Brindza Levente 4.a

Tolvai Melánia 4.b

Felsõ tagozat

Molnár József 8. o.

Gyõri Gina 6.b

Ország Brigitta 6.a

(2003. április)
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Tisztelt Vendégeink, Tanulóink, kedves Kollégák!

Nem csak a ballagás miatt ünnep ez a nap, hanem azért is, mert hagyományainkhoz híven
ezen a napon tartjuk tanévzáró ünnepségünket is.

Minden tanuló megkapja bizonyítványát, az éves munkája eredményét. 

A tanulóink többsége eredményes évet zárt. A többség nagyobb szorgalommal jobb
eredményt tudna elérni. Sajnos vannak, akik nem teljesítették a minimális
követelményeket sem, így pótvizsgázni kénytelenek.

Három elsõ osztályos tanulónak ez a tanév elõkészítõ jellegûnek minõsül, ezért újból elsõs
lesz. Az elmúlt évben kilencen évet ismételtek, idén egyetlen tanulónk sincs . Hét
tanulónak nem lesz gondtalan a nyár, mert pótvizsgára kell készülniük.

A magántanulók részére biztosítottuk a folyamatos felkészülést, de ezt õk nem vették
igénybe. 

Szerencsére örömeink nagyobbak 

Az elsõ osztályban sokan jól megfeleltek. Bízom abban, hogy a következõ években is jól
megállják a helyüket! Tizenöt  tanulót kitûnõre, 21 tanulót jelesre tudtunk értékelni, ami
azt jelenti, hogy nekik legfeljebb kettõ négyesük van. Õk a pedagógiai programunknak
megfelelõen oklevelet és jutalomkönyvet is fognak kapni. 

Nagyon komoly megmérettetésnek tartjuk a nyolcadikosok továbbtanulását, felvételijét.
Nagy öröm, hogy mindannyiukat felvették a középiskolába.

A statisztika alapján az alsó tagozaton a 2.b, a felsõn az 5.a teljesítménye a legmagasabb.

Öröm mindannyiunk számára, hogy sokan és eredményesen vettek részt országos, megyei
és területi versenyeken. Németbõl a szokásos magas színvonalú versenyen tanulóink jól
szerepeltek.

Részt vettünk területi sportversenyeken is, ahol azon kevés iskola közé tartoztunk amely
versenyeztetett, ahol a pedagógus örömmel vitte el a tanulókat. Ha lenne sportudvar,
tornaterem, valószínû, hogy eredményeink is jobbak lennének.

Nagyon sok lehetõség volt a megmérettetésre, játékra a házi versenyeken, rendezvényeken,
akciókon is. Rendezvényeinken (Süssünk, fõzzünk, DÕK napi vetélkedõ, pókfoci, Ki mit
tud, Mikulásnap,  karácsonyi ünnepély, pótszilveszteri buli, farsang, jótékonysági bál
nyitótánca, kiütõcske, mesedélután, számháború, tátika, akadályverseny, papírgyûjtés),
sokan vehettek és vettek is részt mind az alsó, mind a felsõsök közül. Minden rendezést,
lebonyolítást vállaló osztály felkészülten várta a szépszámú résztvevõt, melyhez az
osztályfõnökök jelentõs segítséget nyújtottak. 

Sokat vittük a tanulóinkat kirándulni, múzeumba, színházba. Megköszönöm a
pedagógusok szabadidejüket feláldozó tevékenységét!
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Községi rendezvényeink – október 23, március 15 és a Gombai Napok –  rendkívül jól
sikerültek, sokan látták a falu lakói közül. Mindannyian elismeréssel szóltak a tanulók
teljesítményérõl, a felkészítõ pedagógusok munkájáról.

A házi pontversenyt a 8.b osztály nyerte, megelõzve a 7.a és a 6.a osztályt. 

A felsorolt eredmények és a tanulók tudása alapján joggal mondhatjuk el, hogy sikeres évet
zártunk, melyhez kellett a tanulók vállalkozó kedve, plusz tevékenysége, a pedagógusok
áldozatkész munkája, a szülök erkölcsi és gyakran anyagi támogatása is. 

Az elért eredményekhez mindenkinek gratulálok, megköszönöm a tanulók, pedagógusok,
szülök munkáját, támogatását. 

A szülõi munkaközösség ebben az évben is kiemelten sokat adott: fénymásolóhoz és
sportfelszerelés vásárlásához jelentõs támogatást nyújtott. Megköszönöm nem csak az
anyagi hanem az  erkölcsi segítségüket is.

Megköszönöm  az önkormányzat támogatását, mellyel biztosította a mûködés feltételeit.

Kérem, hogy a következõ években is támogassák munkánkat!

Befejezésül mindenkinek jó egészséget, kitartó munkát, ehhez nagy akaratot, a nyárra
pedig jó pihenést kívánok!

(2003. június)

Kazinczy-verseny 2004

Sokféle verseny létezik, melyeknek vannak nyertesei és vesztesei, de ennek a nemes
vetélkedésnek csak nyertesei vannak. Joggal kérdezhetik, ez hogy lehet. Úgy, hogy a
gyõztes a magyar nyelv, a szép, tiszta beszéd.

Mindig fontos dolog az anyanyelv ügye, hiszen gondolataink érthetõsége, érzelmeink
kifejezése függ attól, hogy milyen szinten tudjuk magunkat másokkal megértetni szóban
vagy írásban. Nap mint nap szomorúan tapasztalom, hogy a legválogatottabb
káromkodások kötõszókként hullanak ki tanítványaim és a felnõttek szájából. Egy másik
köre társadalmunknak nem vásárolni megy, hanem shoppingolni a Plazaba vagy a Citybe.
Mi úgy próbálunk küzdeni ez ellen immár 25 esztendeje, hogy minden évben
megrendezzük a Kazinczy szép és helyes kiejtési versenyt. A nagy magyar nyelvújító
emlékére Péchy Blanka színésznõ indította útjára a magyar nyelv védelmében a „Beszélni
nehéz!“ Köröket és a helyes, szép magyar beszéd vetélkedõit. Mi, magyartanárok örömmel
bíztattuk és bíztatjuk ma is tanítványainkat anyanyelvünk ápolására.

Milyen is egy ilyen verseny? 20-25 soros szabadon választott magyar, párbeszéd nélküli
szöveget (nem fordítást!) olvasnak fel a versenyzõk. Nem az elõadást, hanem a helyes
értelmezést, a hibátlan kiejtést, a megfelelõ tempót értékeli a zsûri. A verseny második
részében kötelezõ szöveget kapnak a résztvevõk, melyet csak néhányszor olvashatnak el. Ez
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az igazi megmérettetés, tudniillik itt dõl el, mennyire értik a leírtakat. Ennek fontosságát,
úgy gondolom, nem kell külön kiemelnem.

Iskolánkban ennek a versenynek szép hagyományai vannak. Sok kiemelkedõ versenyzõnk
vett részt területi döntõkön, sõt, Müller Helga 11 évvel ezelõtt az akkor Csillebércen
megrendezett országos versenyre is eljutott. Az idén 13 felsõ tagozatos mérkõzött.

Az 5-6. osztályosok körében

Pataki Vivien

Halák Szabolcs

A 7-8. osztályosok között

Antal Attila (aki február 5-én a mendei versenyen képviselte iskolánkat)

Kovács Blanka

Egri Kitti, Nagy Viktória

Révész Györgyné

(2004. február)

AZ ISKOLA HUMORA

Órákról, dolgozatokból, házi feladatokból ellesett mondatok:

„A király megfulladt, mert a Csele patakban aszály volt.“

„Jókai és még egy társa megszerkesztik a 12 parancsolatot.“ (12 pontot)

„A képen egy jurta van, ezen van a sztyeppe.“ (ti. nemez)

„A vezérek a kupolába csepegtették a vérüket.“ (ti. kupába, vérszerzõdés)

„Az ENSZ 1945-ben jött létre Fidel Castróban.“

„Az atombombát Csernobilra dobták le.“

„A bostoni teadélutánon az emberek összegyûltek és ott beszélték meg az ország helyzetét.“

„1918-ban gyõzött a csipkerózsás forradalom.“ (õszirózsás)

„Kinizsi Pál a nagyvázsonyi vízimalom fia volt.“

„Afrikában a krokodiloktól délre szarvasmarhák találhatók.“

„Erzsébet királyné meglátogatott egy botanikus kertet. A vízilovak feldúlták és letarolták.“

„Az õserdõben a fák törzsén kúsznak fel a hiénák.“

„Az elefántoknak a szarvát értékesítik.“
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„A kígyók nem látnak, mert a szemükön van a héja.“

„A vakondok szeme elcsökönyösödött.“

„A tóparton a fácánok üvöltenek.“

„Gyerekek, de sajnálom a halakat, mert nem tudnak vakarózni!“

„Az ipari forradalom a szövõiparban kezdõdött azzal, hogy feltalálták a repülõ vetõgépet.“

„A francia Nemzetgyûlés kimondta, hogy minden ember egyenlõnek születik, és ne
legyenek magasabb emberek a polgároknál.“

„A Római Birodalom két részre szakadt, mégpedig Kelet- és Nyugat-India.“

„A dzsentrik korcs keverékek..“

„Gomba szép helyen fexik.“

„Nagy Lalyos“

„Máttyás“

„Remélem kelt levelemet a legjob egéségbe találod.“

„A nyúl az õz vidáman csiripelnek.“

„Még folytatni akarta volna, de õ nagy felkiáltással szakított végig.“

„Egy soha véget nem érõ nap sütött a fejünk fölé.“

„Egy más nyakába borultunk.“

„… egy teherautó érkezett a túlért háborús katonákkal.“ (túlélõ)

„… egy ismerõs arc közeledik felém …“

„… hirtelen könny lábott a szemembe …“ (könnybe lábadt a szemem)

„… elmentem mellettem …“

„… édesanyám szavai csengettek fülemben …“

„… amikor odaértünk, megürültünk …“

„Elmentem betermelni a növényeket.“

„Egy hónap múlva beállított a tél.“ (beköszöntött)

„Meg ragyokat elõször a nap.“

„Így telt az életét.“ (tengette)

„De egyszer csak megjelentek az ellenség.“

„A király meg volt ijedve, hogy országát, amit már oly régen, el fogja veszíteni.“

„Gomba vitézt az egész ország, aminek most már neve van.“
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„Egyszer valaki megszólalt egy halló.“

„Adjon hálát Isten néktek.“

„Elmentek és bõszen megjutalmazták.“

„Búvár Kund az nem hal õ megfúrja a hajókat bújva.“

„Ady 1915-ben megismerkedik Boncza Bertalannal.“ (Bertával)

(Ady) „Édesapja azt akarja, hogy kisbíró legyen.“ (ti. jogász)

„Ady nem érte meg a virágzó forradalmat.“ (õszirózsás forr.)

„Amikor Sós Pál megnépesült (ti. megnépesült a part) megvillant egy-egy ásó vagy kapa,
az öreg nagyon gonosz is tudott lenni., de legtöbbször az is volt.“

Témazárókból:

A kõszívû ember fiai:

„Édesanyjától kap egy levelet, hogy jöjjön haza, mert az édesanyja meghalt.“

„Baradlay végrendülete.“

„Baradlayné a szabadságharcban nõnek adta ki magát és így tevékenykedett. „

„Baradlayné saját hazájából kórházat csinált és itt a betegeket gyógyította.“

„Jenõ a föld alatt végezheti halálát, Ödön meg a föld felett.“

Toldi:

„Toldi Miklós fiatal ember volt. Jóképû vaskos lábai, hogy még a parlag is messze reng.“

„Délceg lába alatt leng a parlag mikor lépked.“

(Miklós) „A farkasokra akarata ellenére lépett rá. Ezután segíteni akart rajtuk, de az
anyafarkas másként látta a dolgot. „

Szent Péter esernyõje:

„Az esernyõ egy esõs délután esik a kislány fejecskéjére.“

„Édesanyjuk meghalt már jóval a születése után. „

„… az ernyõt a kis Veronikára a piros kis manó hozta le az égbõl. Az ernyõt ezért is
nevezték Szent Péter esernyõjének.“

„A fõszereplõ nem tudta húga létezését és anyja meghalását.“
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„Az író a mûben két ágra szakítja az ernyõt, Veronkára és Gyurira.“ (ti. a cselekmény két
szálon fut)

„Ez a regény Veronikán és Gregoricson megy végig, és azután az esernyõ köti össze õket.“

„Egyszer a pap a temetõben voltak és temetés volt, és esett az esõ, és amikor szólt hogy az
esernyõt hozzák ide de az esernyõt elejtették és akit temettek az föléledt mert meglátta a
piros esernyõt.“

„A nép addig babonasággal foglalkozik és azt az író tette bele.“

„Mert azt hiszi a nép, hogy a Szent Péter hozta az esernyõt és már fut is a két szálon az
esemény és jönnek a bonyodalmak az eseményhez.“

„Fel akarta Veronikára húzni a gyûrût. „

Légy jó mindhalálig

„Erre a kisdiák sarkon fordult, és leszaladt a pedellusba.“

„Misi pakkot kapott, de felbontják tõle.“

„De ekkor kivívta a magáért.“ (Nyilas Misi)

„Misi kitartott maga mellett.“

„Mélyrendûségi érzése van Misinek.“

Kérdések, válaszok:

Milyen határozatokat hoztak a jakobinusok a haza megmentésére?

„Elmentek lopni, hogy tudjanak mibõl enni.“

„Bogyót gyûjtöttek, halászni mentek.“

Hogyan szilárdította meg Géza a fejedelmi hatalmat?

„A német cárnõvel szilárdította.“

„Úgy, hogy ami élelem volt az erdõben, azt Géza elhordatta a katonáival.“

Hol jöttek létre a városok?

„Amikor elindultak az emberek vándorolni elfáradtak le telepedtek és ki alakitodtak egy
falut és késõbb városra alakult át.“
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Mi váltotta fel az önellátó gazdálkodást?

„Az önellátó gazdálkodást a TSZ váltotta fel.“

Milyen intézkedési voltak IV: Bélának a tatárok kivonulása után?

„Olyan intézkedéseket hozott, hogy a parasztokat orvosoltatta.“

Mi volt a tatárok könnyû gyõzelmének az oka?

„Az volt az oka, hogy egyszer egy vigadóba mindenki alutt este volt ezt a Pogányok ki
lesték, körbe vedték õket. Azok az emberek mindig mulattak és a pogányok az
gondolgoztak terveket Terveztek.“

Hol alakultak ki háborús tûzfészkek?

„Távol-Keleten és a Földközi-tenger medriben.“

Mi volt az antikomintern paktum?

„Hogy a fasiszták hõsének benemavatkozást indítottak.“

Mit tudsz a hivatalnokokról és a fegyveres erõrõl?

„A hivatalnokok és a fegyveres erõk csak akkor léptek életbe, ha valamék paraszt
megtagadta a birtokos parancsát.“

Mit tudsz Vespucciról?

„Vespucciról nevezték el Amerikát hozta  Magyarországra pl. brumplit, paprikát,
paradicsomot.“

Mit tudsz Magellánról?

„Magellán volt, aki körülhajózta a földet, de mégsem hajózta körbe, mert közben meghalt.“

Mit tudsz Magellánról, Vespucciról és Kolombuszról?

„Ez a 3 ember kapott 3 hajót szovjet királynõtõl, és végighajózta az óceánt. Valamit
felfedeztek; azt, hogy kerek a föld és hogy kering.“
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Mit jelentett az, hogy az új területeket gyarmatosították?

„Az új földekrõl a bennszülötteket kizsákmányolták, és helyette juhokat szállítottak oda,
mert kellett nekik a gyapjú.“

Milyen elképzelése volt Zrínyi Miklósnak?

„Az volt Zrínyi Miklósnak az elképzelése, hogy azt hitte, hogy a vadkannal kibír, de nem
bírt ki.“

Hogyan verték le az ellenforradalmat 1956-ban?

„Megalakult a valamilyen párt, elfelejtettem a nevét és a Szovjetuniótól segítséget kértek.“

Hogyan szûnt meg Magyarországon a tõkéstulajdon 1945 után?

„Elsajátították a nagyobb földeket.“

Milyen intézkedéseket hozott 1919-ben a szakszervezeti kormány?

„Visszaadta a parasztoknak a földet, a pengõ helyett a forint jött elõ.“

Hogyan rétegzõdött a parasztság a 19. század végén Magyarországon?

„Fõparaszt, közép-kisparaszt, nincstelen.“

Milyen katonai szövetségek jöttek létre a múlt század végén, e század elején? Kik voltak a
tagjaik?

1. „Hármas szövetség a tagjai voltak Lenin Engels, Marx.“

2. „Hármas szövetség és alkalmi.“

Ki volt Komárom parancsnoka 1849-ben?

„Háry János.“

Nevezz meg 5 áprilisi törvényt!

„…ûrbéli rendelet megszüntetése“ (úrbéri)
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Hogyan szerzett tudomást IV.Béla a tatárok támadásáról?

„Julián barát volt kiküldetésben és attól tudták meg, mert hazaérkezett Magyarországra.“

Milyen kiváltságokat kaptak a városok?

„A városok olyan kiváltságokat kaptak, hogy vásárokat és miegymást rendezhettek a
városban.“

Miért kötöttek törzsszövetséget a magyarok?

„Azért, hogy egy valakinek fogadjanak szót, ne az legyen, hogy mindenki megy szanaszét.“

Hogyan hajtották végre a földreformot 1945-ben?

„Senkinek sem lehetett több földje 100%-nál.“

Tulajdonviszonyok a Magyar Népköztársaságban.

„Társadalmi, személyi és magány.“

Milyen mesterségek jöttek létre a fémkorszakban?

„öntõ, bányász, kovács, kohász, fohász“

Mi történik azzal a tõkéssel, aki nem bírja a versenyt?

„Utolsó lesz.“

Miért bukott el a Párizsi Kommün?

„Azért mert Marx és Engels nem tudtak ketten tovább harcolni, mert az egyikük meghalt.“

Ki volt az elsõ római császár és ki volt az elsõ keresztény császár?

„Az elsõ római császár Augustus volt, az elsõ keresztény pedig Április.“

Hol végezték ki a magyar jakobinusokat?

„Vértesszõlõsõn.“ (a Vérmezõn)
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Ki volt az angol polgári forradalom vezetõje?

„Kolompár Olivér.“ (Cromwell Oliver)

Ki jutott el elõször Afrika megkerülésével Indiába?

„Vaszkode Gábor.“ (Vasco da Gama)

Hol volt Napóleon utolsó csatája?

„Otellónál.“ (Waterlonál)

Hol volt a fegyverletétel a Rákóczi szabadságharc után?

„A szabadságharc téren.“

A 7 vezér:

1. „Álmos, Elõd, Tödöm, Taba, Huma.“

2. „Álmos, Töröm, Tröm, Tron.“

3. „Álmos, Tudor, Hapci, Szende.“

Milyen állatokkal viaskodtak a pannóniai amfiteátrumokban?

„Medvékkel, bikákkal és sündisznókkal.“

Kik indították el a reformációt?

1. „Kelvin János és Linkõ Márton.“

2. „Luther Márton és Kun Béla.“

Mi volt közös a görög városállamokban?

„Nem lehetett az asszonyokat pofon vágni.“

Mi tette emberré az embert?

„A fejlettebb szõrzet.“

Mi volt írva a Rákóczi által küldött zászlóra?

„Hûség a néphez, hûség a párthoz.“
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Kitõl tudjuk a 7 törzsfõ nevét?

„Anonymustól, magyarul névtelen, de magát Béla királynak nevezte.“

Melyek voltak az okai a lakosság gyors növekedésének 1720 és 1780 között?

„Több volt a legény.“

Athén lakói:

„Szabadok, demokraták, bürokraták.“

Mi volt Károly Róbert hadseregének a neve?

1. „Baszarális hadsereg.“ (banderiális)

2. „Bolondérium.“

Mi jellemzi a monopolkapitalizmust?

„Finánctõke, tõkekivitel, mammutgyártás.“

Mi a NATO?

„A NATO világfenntartó ország és világbéke.“

Melyek voltak a magyarok vándorlásának fõbb állomásai?

„Õshaza, õsegyenkedés, õsközösség, õsegyenlítés.“

Mit tudsz a fémkorszak embereirõl?

„Az emberek már megismerték a fémeket, és kialakultak a mesterséges emberek is.“

Meghajlítunk egy gumicsövet és belenézünk, mit látunk?

„A saját szemünket.“

Ki volt Komárom parancsnoka 1848-ban?
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„Háry János.“

Nevezz meg két görög városállamot!

„Kiskunság.“

Milyen sportágakban versenyeztek az ókori olimpiákon?

1. „Kocsiverseny, futás, göröghajítás.“

2. „Futás, gerelyhajítás, diótörés.“

Milyen büntetést kapott Kálmán király idejében, aki két birkát ellopott?

„Azt az embert egy csónakba tették, adtak neki egy liter vizet és egy cipót, és mondták neki,
hogy „Ég veled!“„

Hogyan nevezték a görögök országukat?

„Spanyol.“

Nevezz meg görög hadvezéreket!

„Leonidász, Miltiádesz és Kémiász.“

Kérdés: Kik alapították a monda szerint Rómát?

1. „Vénusz és Alamusz“

2. „Rémusz és Bémusz“

Hol éltek õseink a 9. század elején?

„A dél-kelet egyik oldalán.“

No fiam, mondj egy gyûjtõnevet!

„Kuka.“
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Mi a töve az ebben névmásnak?

„Eb.“

Mire vágyott Miklós?

„Györgyre.“

Kölcsey Himnusz c. ódájának mi a legfontosabb gondolata?

„A dicsõ múltat buzdította a harcra.“

Írd le Kölcsey epigrammáinak címét és fogalmazd meg, mire tanít bennünket ezekben a
versekben!

1. „Kedv, remények s Lillák isten veletek. „

2. „Mindenki jókedvû legyen, senki se haljon meg. „

Milyen személyes élmény ihlette Vörösmartyt a Szép Ilonka megírására?

„Tanulmányoznia kellett Szép Ilonkát, hogy megírja.“

Milyen költõi eszközökkel érzékelteti Csokonai a felfokozott érzelmi állapotát A
Reményhez c. versében?

„A költõ érzelmi fájdalommal érzékelteti a fokozott érzelmi állapotot.“

Mit jelent a mottó kifejezés?

„Rövid lírai bevezetés hosszabb mûvészek elõtt.“

Sorold fel a humoros írások jellemzõ formáit! 

„Humoreszk, irónia, gúny, groteszk, szatír.“

Hová temették a halottakat az ókori Rómában?

„Katonakombájnokba.“ (ti. katakombákba)
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Sorold fel az õsember kõbõl készült szerszámait!

„kaparókõ, szamóca“ (ti. szakóca) 

Írd le három mezopotámiai városállam nevét!

„Babilónia, Kis, Oboa“

Sorold fel a középkor mûvészeti stílusait!

„Roma stílus“

Szóbeli feleletek:

A téma: Levédia

- Mit figyelhetünk meg a kép bal sarkában? 

- Egy lovat fejnek.

- Mit készíthettek õseink a lótejbõl?

- Lótúrót!

Mondj egy létigét!

- Vel.

- Ez nem is ige!

- De ez az.

- Akkor ragozd!

- Velem, veled, vele …
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