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IGYEKEZZETEK!!!!

Az első félév január 22-én ér véget. A téli szünet alkalmas lehet
ismétlésre, gyakorlásra a jobb félévi eredmények elérése érdekében.
TÉLI SZÜNET : 2015.dec. 21. – 2016. jan. 4.
NYOLCADIKOSOK!
Január 16. szombat 10.00 óra: központi írásbeli felvételi vizsga
Január 23. szombat 14.00 óra: Központi pótírásbeli
Február 8,9,10: Jelentkezési lapok aláírása;
Február 12. Továbbtanulási
jelentkezési lapok továbbítása;

Január 29.
Január 29.
Február 3.
Február 4.
Február 4.
Február 6.

félévi értesítők kiosztása,
Farsang 3-4.évfolyam
Farsang 1. évfolyam
Farsang 2. évfolyam
Felsős Farsang
Jótékonysági Bál

Kérjük a kedves szülők segítő együttműködését!

Szeptember 25. – Boronkay egyéni matematika verseny.
(Kaszás Bernadett 9. hely, igazgatói dicséret, Tukora Marcell,
Hupcsik Lea, Csorba Eszter, Nánási Anikó.
Felkészítő tanár: Viski Tünde
Október 17. - Bolyai matematikai Csapatversenyen
iskolánkból 5 csapat indult, nagyon szépen szerepeltek!
Csapatok és felkészítőik: 6. évfolyam. Juhász Réka, Fábián
Lea, Benkő Nóra, Juhász Anna (82.hely), Kecskeméti Fanni,
Szamkó Marcell, Kulin Boldizsár, Kishelyi Réka (69.hely),
Együd levente, Kádár Kevin, Patai Frida, Molnár Kende
(89.hely), 8.évfolyam: Hupcsik Lea, Tukora Marcell, Kaszás
Detti, Csorba Eszter (47.hely) Simonffy Botond, Szabó
Bence, Nánási Anikó, Tóth Erik (44. hely)
Felkészítő tanár: Viski Tünde
December – Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
megrendezett Gérecz Attila Szavalóversenyen - versillusztrációs
kategóriában iskolánk díjazottjai: 5. évfolyam: Langer Lolita,

Csepregi Lívia, Martinkó Dorina, Pásztor Csenge. A tanulók
könyvjutalomban részesültek. Felkészítő tanár: Viski Tünde
Október 17. - Bolyai matematikai verseny 4 évfolyam
Rapcsák Péter, Berinkei Regina, Erdélyi Bence (26. hely) Biczó
Barbara, Dörömbözi Benedek, Kleics Barnabás (116. hely),
Felkészítő tanár: Bordán Ildikó
Városi Matematika Verseny: Tukora Marcell 8.évf. VII. hely,
Kőhidy Márton 8.évf. III. hely , Biró Beáta 7.évf. III. .hely,
Sándor Anna Sára 7. évf. I. hely, Rabóczki Levente 5. évf. I. hely
Dorina

Szeptember 25. - „Nagyszüleink, dédszüleink gyermekkora”
Hon és népismeret tanulmányi pályázat. – Török Viola, 7c,
(díjazott)
Lucza Virág 7b, Vincze Luca 7. (díjazott),
Felkészítő tanár: Fülöp Brigitta

Október 7. - CEWE rajzpályázat „Így látom magam 10 év
múlva” (Karácsony Kira, Juszel Maja, Koroknai Laura,
Maradics Viktória, Gerner Zsolt, Golen Boglárka, Török
Szabolcs, Kovács Nóra, Szabó Barnabás, Felkészítő tanár:
Fülöp Brigitta
Október 16. – „Green Classroom” – Zöld rajzpályázat,
Balogh Brigitta 6.a I. helyezés, Bajó Ráhel 7.c és, Török Viola
7.c III. helyezést értek el. Mindhárom tanuló Igazgatói
dicséretben részesült. A pályázaton iskolánk külön díjat
kapott. Angliában és Budapesten is kiállították a műveket.
Felkészítő tanár: Viski Tünde

Október 06. – 2.sz. DSE (Bajkai Bálint, Bócsa Szabolcs,
Erdélyi Bence, Földesi Dániel, Kmetykó Máté, Papp Marcell,
Sokoray Gergely, Szalkacsy Máté, Tompa Richárd)
Diákolimpia – kosárlabda (Farkas Fanni, Juhász Réka,
Kecskeméti Fanni, Nánási Anikó) II. helyezés. Edző: Ibrányi
Márta
Diákolimpia körzeti – I. hely 7-8. osztály továbbjutás a
megyei területire. (2015.12.09.) Szabari Barnabás, Csorba
László, Simonffy Botond, Simonffy Bálint, Molnár Bence,
Sóvári Benedek, Szabó Balázs, Kiss Gábor, Bárándi Szabolcs,
Érsek Richárd
MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK, ISKOLAI ESEMÉNYEK:



















Szeptember 12-13. Papírgyűjtést szerveztünk.
Szeptember 15. Alsós koszorúzás Széchenyi szobor Széchenyi
születésnapján
Szeptember 19. Ismét találkozhattak régi diákjaink a TanárDiák találkozó alkalmával. Köszönjük Tószegi Attila munkáját,
valamint a szülők és pedagógusok közreműködő segítségét.
Szeptember 20-22. Benedek Elek hét zajlott iskolánkban.
Október 5. Állatok Világnapja alkalmából előadót és állatait
láttuk vendégül.
Október 6. Az aradi vértanúkra emlékeztünk a 7.b osztály
műsorával.
Október 10. Családi Nap – Egészség
Október 21. Szerdai kis élményzene
Október 23. Ünnepi megemlékezés
November 11. A Márton Napi lámpás felvonuláson vettünk részt.
November
23-26.
Adventi
készülődés
az
alsósoknak
osztálykeretben
November
27.
Adventi
készülődés
az
alsósoknak
osztálykeretben.
December 4. Mikulás kicsiknek-nagyoknak.
December 4. Suli-buli
December 9. Szerdai kis élményzene
December 11. „Kodály” népdaléneklési verseny – Lucázás
December 18. Karácsonyi ünnepség
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A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai
bizottsága Tehetségpont működési kérelmünket elfogadta,
így a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
november 21-étől
„Regisztrált Tehetségpontként”
működik.

Diákönkormányzati Hírek
A Diákönkormányzat vezetője: Hupcsik Lea 8.c osztályos tanuló.
Az osztályok év elején megválasztották képviselőiket a
Diákönkormányzatba, Megbeszéléseiket
minden csütörtökön 14-15 óráig tartják.
A DÖK patronáló pedagógusa: Varga Tünde

ISKOLAGYŰLÉS december 1.
Magatartási helyzetkép
Sajnos még mindig sok rongálással kapcsolatos probléma van
iskolánkban, melyen csak közösen tudunk változtatni!
A gyerekek egymással és a felnőttekkel gyakran udvariatlanok,
figyelmetlenek, durvák! Figyeljünk jobban egymásra!
A köszönés, egymás üdvözlése a legelső illemszabály, amit az
ember kitalált. Köszönéskor ne az égre vagy a földre
szegezzük a tekintetünket, hanem nézzünk a másik szemébe.
Üdvözöljük, vegyük észre egymást!

A Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Dunakeszi
sok szeretettel várja Önöket
Jótékonysági Báljára
2016. február 6-án 19 órai kezdettel.
A bevételt az alapítvány céljainak megvalósítására fordítjuk.
Báli műsorunk és ételeink a Közép-Amerikában élők tradícióit idézik!
A báli zenét a Partycsókák Band szolgáltatja.
Jegyrendelés csak elővételben:
Az intézmény irodáiban 8 00-16 00 óráig.
Belépő-vacsorajegy: 5000.-forint
Támogatói jegyek: 1000.- 2000.- 5000.- forintos tételekben
vásárolhatók.
Aki teheti, tombola felajánlásával járuljon hozzá a bál sikeréhez!
Az alapítvány számít támogatására, részvételére!
Cím: Dunakeszi, Károlyi utca 23.
tel.: 06-27/547-820
OTP Bank: 11742104-20044246
Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsony – egy kicsit másképp
Szüleink, nagyszüleink mindig azt mondták, hogy a
karácsony az egymás iránti szeretetről, a család
együttlétéről, a boldogságról szól. A szeretet ünnepe mára
már elvesztette a valódi jelentését.
Változott a világ, s észre sem vesszük, hogy
megváltoztunk mi is. Túlhajszoltak vagyunk egy elvárásokkal
teli világban. A szentestét megelőző hetekben zsúfolásig
megtelnek a bevásárlóközpontok, és mindenki igyekszik
valamivel meglepni szeretteit és családtagjait. Ilyenkor a
marketing, a beszélő újszülött póni, a bizonyítottan
gyerekekre káros, de ár szempontjából szépre korrekciózott
játékok, az olcsónak mondott dolgok megőrjítik az
embereket. Félelmetes, a város dugig emberekkel, a
boltokban heringként állnak, tolakodnak, lökdösődnek,
káromkodnak, idegeskednek, valóságos harcok dúlnak a
betondzsungel legjobb falatjaiért. Mindez miért? Azért,
mert azt hisszük, az a lényeg, hogy melyik ajándék mennyibe
került, és véglegesen csak akkor nyugszunk meg, ha már
mindenki kibontotta a csomagjait.
Az emberek több tízezer forintot költenek
drágábbnál drágább ajándékokra, és ezzel mindenki „le van
tudva”. Valóban az ajándék összege a mérvadó és boldogságmérő? A plazmatévé, a laptop, a csili-vili százezres mobil és
fényképezőgép?
Nem. A szeretet nem az ajándék nagyságában
mérhető, hanem abból, ahogyan, amilyen szeretettel adjuk.
Karácsony előtti jó tanács
Kerüljük el a dzsungelharci időszakot, és már most kezdjük el
beszerezni az ajándékokat. A karácsony ne az idegeskedést, a
tömeg elviselését, a marketing okozta megfelelési kényszert,
és az ezek okozta stressz6 kipihenését jelentse számunkra.
Ne csak az ajándékok megvásárlásával törődjünk,
hanem szüleinkhez, társunkhoz is legyen mindennap egy jó
szavunk. Sőt… a körülöttünk lévő emberekhez is! Mert egy
meleg pillantás, egy emberi szó mind-mind ajándékok. Mert
valakinek boldoggá tenni egy napját, vagy annak csak egy
pillanatát, ez az igazi ajándék! Hiszen ha szívből jön, az
mindenkit megérint… az ünnep, a fa és a csillogó díszek fényei
nélkül is. Apró dolognak tűnnek ezek, de mindig valaminek a
kezdetét jelenthetik. Ne éljünk egymás mellett úgy, mint az
idegenek! Ne csak a város és a lakásunk váljék ünnepi
hangulatúvá, hanem mi is! És ami a legfontosabb, ezt tudjuk
kimutatni is! Talán egyszer… majd minden nap lehet olyan,
mintha karácsony lenne.” Csak valamikor el kell kezdeni!”

ISKOLÁNK MOBILTELEFONSZÁMAI:
Károlyi utca: 0630/862-4579
Posta utca: 0630/862-4578
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Boldog Új Évet!
Mitől lesz a következő év boldogabb, mint az előző? A
malacnak suttogott kérésektől, a lencsétől vagy valamilyen
más babonától? Nem hinném. Ez automatikusan kizárna
minket, népi hiedelmek iránt érzéketlen városlakókat a
boldogságból. De mielőtt végképp elkeserednénk, végig
kellene gondolnunk, hogy mitől volt az előző év esetleg
olyan boldogtalan. Miért akarunk változást?
Az ember ősidők óta mindig a jobbra törekszik. De ez a
szilveszteri görcsös igyekezet valahogy más. A „görcsös
igyekezet” ott van a levegőben. Mint valami forradalom
előszele. A sok kérés, amit éjfélkor elmormolunk, amire
koccintunk, vagy amiről éjszaka álmodunk. Miért csak az
újévtől várjuk a reményt? Az évek jönnek-mennek - jobb
esetben repülnek, - ami arra utal, hogy izgalmasan telik
az életünk, tehát túlélünk kábé nyolcvan papírkalapos,
malacsütős hisztériát és aztán egyszer csak azon vesszük
észre magunkat, hogy az előző naphoz, hónaphoz esetleg
évhez képest nem változott semmi.
Ezek szerint a december 31. a reménytelenül várt
változás napja? Vagy egy óriási kozmopolita házibuli,
amikor a világ egyszerre szórakozik?
Na igen. A bulik! Ez is, mint valami szájról szájra terjedő
népmese. Mindenki azt kérdezi tőlem, hogy "Te hol fogsz
szilveszterezni?" Mintha ez változtatna valamit is az ő
szilveszterén! Ez ennyire lényeges kérdés lenne? Talán
csak én nem vettem észre a különbséget az összes többi
összejövetel és e között. Be kell, hogy valljam: eddig
egyetlen szilveszteri bulim sem sikerült valami fényesen.
(na jó, talán egy, még az őskorban) Lehet, hogy azért
mert ilyenkor kötelező bulizni, lehet, hogy azért, mert
nem szerveztem meg alaposan, de valahogy nem jöttek
össze. Persze reménykedem, hogy a mostani jobb lesz,
mint az előző években. Talán ezt kellett volna kérnem a
tavalyin!
Mindenesetre most is lesz tűzijáték, ünneplés, tánc,
tömeg, no meg illegális petárdadurrogtatás. Ez már
biztos. Nem biztos viszont a nap kimenetele, a
hangulatom, és persze az újév. Kicsit olyan, mint az élet.
Bizonytalan események sorozata. Mégis belevágunk. Mi ez
akkor valójában? Kíváncsiság? Vakmerőség? Felelőtlenség?
Csak egy nap? Csak egyetlen éjszaka? Esetleg egyetlen
pillanat, amikor az óra éjfélt mutat?
Egy sorsdöntő fordulat. Valami új kezdete. Ünnep.
De mi teszi az ünnepet ünneppé? A dátum? Az időpont? A
történések? Az ünneplő ruha? Vagy mi magunk?
Magamnak se vallottam be, de most kimondom: várom az
ünnepélyes pillanatokat. Várom a koccintást. Várom, hogy
kívánhassak, hogy remélhessek, hogy igazán különleges
napok legyenek az elkövetkezendők. Várom a
szerpentineket is, a barátokat, a sült malacot, a
tűzijátékot. Várom a Himnuszt, a meghitt perceket, a
zenét, a jókedvet. Várom, hogy örülhessek. Várom, hogy
várhassak. Hogy várhassam az Új Évet.
Az igazán Boldog Új Évet.

Az emberrel az év utolsó napján elég sok minden
történhet. Megcsúszik és elterül a konyhában, hideg vízzel
önti fel a teát, becsípi a haját a szárítóba és lenyeli a

szilvamagot, amit eleinte más célra szánt. Elrohan
bevásárolni, készül a nagy bulira, azt sem tudja, mit
vegyen fel, hogy szép legyen, hogy tetsszen. A
lányok esetében kész harc az idővel, meg a
beszáradt körömlakkal, a megbomlott harisnyával, a
nadrággal, ami két hónapja még beérte, a hajjal,
ami sehogy nem akar úgy állni, ahogy ő szeretné,
vagy a tízmillió felsővel, amelyikből már egyik sem
tetszik és akkor most tessék... mit vegyen fel?
De akarva akaratlanul az ember fia/lánya mégiscsak
elgondolkozik egy adott pillanatban azon, mit hozott
neki ez az esztendő, mi volt jó, min kéne
változtatni, miket szeretne megígérni magának az
újévre (még akkor is, ha nem tartja be).
Számomra is hozott az elmúlt év sok jót, volt
hawaii, de volt hideg zuhany is, öröm és csalódás. A
legfontosabb, hogy az idén még egy adag
önbizalmat nyertem, így megint változtam picit.
Megtanultam jobban bízni magamban, de sajnos azt is,
hogy kevésbé kell megbízni másban. Hogy vannak barátok
és vannak, akiket azoknak hiszünk, és ez nagy különbség.
Megtanultam, hogy jobban vigyázzak azokra, akik
bizonyítottak már és előre vigyázatosabb legyek azokkal,
akik csak tőlem várják el ezt. És megtanultam jobban
becsülni magam, akárcsak másokat, kicsit kevesebbet
gyűlölni és jobban szeretni, ami nem azt jelenti, hogy az
ember felejt, hanem azt, hogy nem emészti magát. Több
tiszteletet tanúsítani mások iránt, de ugyanazt a
tiszteletet és őszinteséget elvárni.
Kívánom, hogy az újév minden napján legyen valami, aminek
örvendjetek, ami boldoggá tesz.

„Tudod, karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és
én, hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Kívánunk örömteli készülődést, Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, a téli szünetben jó pihenést, és sikerekben
gazdag boldog új esztendőt.

