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Tanítványainkhoz
Elérkezett a számadás, a bizonyítvány-
osztás ideje, ami egész éves munkánkat
mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is el-
gondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk
a gyerekekkel közösen, mit tettünk jól vagy
rosszul ebben a tanévben.
Elvégeztük-e ebben a tanévben is azokat a
feladatokat, amit célul tűztünk ki magunk-
nak. Természetesen ebbe nemcsak a taní-
tási órák tartoznak bele, hanem a számta-
lan iskolán kívüli program, rendezvény is,
amelyek közül csak néhány eseményt
említek, a teljesség igénye nélkül: tanulóink
lovagolni jártak Bükkösdre, részt vettek a
bicsérdi alkotótelep munkájában, úszások-
tatáson, erdélyi tanulmányi kiránduláson,
egri- és aggteleki túrán, Óbányán öko-
táborban, budapesti kiránduláson, rend-
hagyó gyermeknapon, közlekedési ismer-
tek oktatásán vettek részt és még számos,
a tanulmányi munkához illeszkedő prog-
ram aktív részesei lehettek.
Tanulóink közül néhányan egészen kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak, ennek ered-
ményeképpen kitűnőre teljesítették a tan-
tervi követelményeket, őket könyvjutalom-
ban részesítettük. Ebben a tanévben a
Sumonyi Roma Nemzetiségi Önkormá-
nyzat is jutalmat ajánlott fel a legjobban
teljesítő sumonyi tanulóknak.
Egy neve elhallgatását kérő felajánló
ebben az évben is, minden osztályból egy
tanulót – az osztályfőnök javaslata alapján
– egy-egy tábla csokoládéval jutalmazott
a tanulásban tapasztalt szorgalmáért, köte-

lességtudó munkájáért.
Gyerekek, kérlek benneteket, hogy a nyári
szünetben vigyázzatok magatokra! Saj-
nos, a nyári vakáció ideje alatt minden év-
ben súlyosan megsebesül néhány gyerek
valamilyen fölösleges vagánykodás miatt.
Ne keveredjetek bele semmilyen veszé-
lyes kalandba! Vigyázzatok biciklizésnél,
fürdésnél, és mielőtt bármit tesztek, hasz-
náljátok a fejeteket! Aki olyan balesetet
szenved a saját hibájából, amit el lehetett
volna kerülni, az nem hős, hanem buta.
A nyolcadikosok számára különösen nagy
ünnep az utolsó általános iskolai évzáró.
Az itt töltött évek összekötnek bennünket.
Próbáltunk egy olyan egyszerű, de örök-
érvényű értékrendet tudatosítani bennetek,
amely elválasztja egymástól a jót és a rosz-
szat. Reméljük, mindez elegendő ahhoz,
hogy az új iskolában a kezdeti nehéz-
ségekkel megbirkózzatok! A sok maradan-

dó élmény mellett őrizzétek meg emlékeit-
ekben ezeket az ünnepélyes pillanatokat
is! Emlékeitek között mindig legyen hely a
Királyegyházai Általános Iskola számára.
Az iskolának otthont adó falu, Királyegy-
háza önkormányzata ebben az évben is
emlékplakettel kedveskedett ballagó diák-
jainak, ezzel is erősítve a királyegyházai
közösséghez tartozás érzését.
Gondoljatok mindazokra, akik segítettek,
biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt
évek során. Én elsősorban a szüleitekre,
családotokra gondolok. Eljött az ideje a
hálának, a köszönetnek. Kívánom, hogy a
Szülők büszkeségei, a mi diákjaink megáll-
ják helyüket további életük során. 
Jó pihenést, élményekben gazdag, bale-
setmentes nyári vakációt kívánok mindenk-
inek!

Palkó Ottó
igazgató
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folytatás a 2. oldalon

Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néz-
tük idősebb diáktársainkat ballagásukon.
Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez
a nap egyszer számunkra is eljön. Nem
gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt
ülünk kisírt szemekkel, ennek az ünnepnek
a középpontjában. S akkor még arra sem
gondoltunk, hogy ezen a napon lezárul
életünk egy szakasza.

Nagyon vártuk, s csak az utolsó napok-
ban éreztük át igazán, hogy mennyire biz-
tonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink
szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez for-
dulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, ki-
ben bízhatunk. Otthon voltunk. A mai nap
döbbentett igazán minket rá arra, hogy itt
az idő: mennünk kell.
Ma búcsúznunk kell tanárainktól, társaink-
tól, iskolánk falaitól. Most, hogy végigjártuk
a virággal feldíszített tantermeket, sok-sok
kedves emlék jutott eszünkbe. Nyolc évvel
ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások,
nagy izgalommal léptük át az iskola kapu-
it. De a tanító nénik féltő szeretettel fogták
meg kezünket, s segítségükkel elsajátítottuk
a betűvetés tudományát, az olvasás titkát
és bevezettek a számok rejtelmeibe is.
Aztán nemsokára felsősök lettünk. Új taná-
rokkal, új környezettel ismerkedtünk meg.
Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk:
mások lettek a gondjaink, mások a célja-
ink. S az idő csak egyre múlt …
Most itt állunk, ballagó nyolcadikosokként.
Az együtt eltöltött hosszú évek emlékei ka-
varognak bennünk. A versenyek erőpró-
bái, a kirándulások, táborozások vidám pil-
lanatai, a játékok izgalmai. A feleletek, dol-
gozatok szívdobogtató próbatételei.

Megannyi vidám és szomorú emlék.
Búcsúzunk Tanárainktól! Köszönjük, hogy
nyolc évig tanítottak, neveltek bennünket!
Köszönjük a szeretetüket, türelmüket, ön-
zetlenségüket! Köszönjük, hogy elnézőek
voltak csínytevéseinkért!
Először is  első osztályfőnökünkhöz: Merci
nénink /Hollósi Mercédesz/ kis ember
nagy szívvel! Nem terveztük, de megtaní-

tott minket írni és olvasni.
Pedig mi csak a pénteki
rajzszakkörökre emlék-
szünk, ahol kedvünkre
alkothattunk. De ha na-
gyon elkanászodtunk,
nem volt rest, és rácsa-
pott az asztalra. Ezt el-
kerülendő szorgoskod-
tunk, aminek jutalmai csil-

lagok, pecsétek, matricák voltak. Vele so-
sem lehetett unatkozni, mindig tudta,
hogyan dobja fel a hangulatot. 
Aztán felsőbe mentünk, Mariann néni
/Toplakné Szummer Marianna/ lett az új
osztályfőnökünk. Nagyon hamar megked-
veltük. Legeslegjobb élményünk vele a har-
kányi ottalvós nyaralás volt hatodikban.
Köszönjük a sok türelmet és a ránk fordított
időt, energiát, a kellő figyelmet és "szigort".
Köszönjük, hogy több, mint három éven
keresztül osztályfőnökünk volt. Sose feled-
jük el.

Aztán nyolcadikban Endre bácsi /Nagy
Endre/ kapott meg minket, vagy mi kaptuk
meg őt? Köszönjük, hogy az utolsó évben
átsegített minket a felvételi időszakában,
hogy ennyi türelme volt hozzánk, pedig mi

nem mindig voltunk minta diákok. Sose
hagyta, hogy elkanászodjunk, mindig
próbálta a legtöbbet kihozni tudásunkból.
Huhhh! 4 év, kb. 600 óra, 27 000 perc és
ez mind a Mariann nénivel és a Viki néniv-
el /Presits Viktória/. Jól kibírtuk, ugye?! Ap-
ró szösszenetekről, jó pontokról, rossz pon-
tokról, szép jegyekről és kis beszélge-
tésekről szóltak matekóráink.

Kedves Timi néni /Konyári Tímea/!
Magát úgy szeretjük, ahogy van.

Diáktársaink, ugye így van!?
Ezt Petőfi se írná jobban,

Hogy maga az ász az irodalomban.
Osztályunkban járt egy szellem,

József Attila képében.
Sikoly verte fel a csendet,

Amit Evelin keltett.
Mivel mindent megbeszéltünk,

A szappannal is tisztába jöttünk.
Továbbiakhoz sok szépet kivánunk,
Hogy legyen sok hozzánk hasonló

diákjuk! 
Kedves Palkó Ottó Igazgató Úr! Nézzük
csak az éghajlatokat vagy az országok fő-
városait. KÁOSZ! No, de nem az Ön órá-
in! Az Föld rejtelmei már nem is olyan rejtel-
mesek és sejtelmesek. Az ön hatására  lus-
tább diáktársaink is kinyitották otthon a
földrajzkönyvet.
„Emberek, szedjük össze magunkat!” Réka
nénihez /Tóth Réka/ szeretnénk pár szót
szólni. Dear Reka néni. Thank you for the
angol órák. Melyeken very happyn érez-
tük magunkat. Elsajátítottuk az alapvető
English szókapcsolatokat, melyekkel lehe-
tőségünk lesz érvényesülni in the world.
Good by, dear teacher!
Kedves Szeiler Viki néni tessék benevezni
az X-factor énekversenyre, mert olyan szép
a hangja, a miénk meg se közelíti. Bár
sokat tett azért, hogy rendes kórust
faragjon belőlünk, mégis, ha ön elkezd
énekelni, mi teljesen meghatódunk.
Köszönet azért is, hogy bevezetett minket
a zene rejtelmeibe, és hogy nem lett
repedt fazék a hangunk!

Ballagási feeling’

Énekszóval búcsúztunk

Szüleink, mindig mellettünk…
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Kedves Tibi bácsi /Pintér Tibor/!
Köszönjük, hogy igazi sportembert
faragott belőlünk. Sose felejtjük el az
olykor nehéz, de nevetéssel teli vidám tesi
órákat. 

Renáta néni /Keresztély Renáta/! Vegyen
7 rész szép lányt, 2 okos fiút, tegyen hoz-
zá egy csipet humort, néhány szem hun-
cutságot, és figyelje a kiváltott kémiai reak-
ciót. 
Köszönet Péter bácsinak /Kaczor Péter/,
aki bemutatta nekünk a múltat. Hiányozni
fognak a hosszadalmas töri órák, a vak-
térképek, a beszélgetések.  Sose hagyta,
hogy buták maradjunk.
Szilárd bácsi /Tóth Szilárd/! Önt sajnos
nem sikerült jobban megismernünk, mert ke-
vés időt töltött velünk. Viszont magának
köszönhetjük, hogy az utolsó két hónap-
ban megmentett minket fizikából, és külön
köszönet a ballagási fotókért. 
Az éppen ügyeletes tanító nénik vagy bá-
csik a folyosón kísérték végig viselkedé-
sünk hóbortos kilengéseit.
Kedves Mariann néni és Endre bácsi,
drága osztályfőnökeink! Köszönjük ma-
guknak ezt a gyönyörű 4 évet, a sok törő-
dést, türelmet, következetes munkát és
szeretetet, amit kaptunk! Maguk egy re-
mek közösséget hoztak össze osztá-
lyunkból. Megtanítottak arra is, hogy
legyenek céljaink, vágyaink, s ezeket ma-
gunknak kell elérni. Sosem felejtjük a vi-
dámsággal teli pillanatokat, kirándulásokat
és a felejthetetlen élményeket, na meg per-
sze a vicceket.  Sosem felejtjük figyel-

meztető, olykor intő szavaikat. Most már
tudjuk, maguk csak a javunkat akarták.
Hiányozni fognak a matek és biológia
órák, a hosszadalmas beszélgetések.
Kedves Tanáraink! Fogadják hálánk, meg-
becsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk
jeléül e néhány kedves sort:
„Kiváltságosan szép, de nehéz és külön-
legesen felelős hivatás a pedagógusé. Ott
áll az élet mindig tiszta forrásánál, s
gyönyörködhet a gyerekek romlatlan
szépségében. Bármilyen sok rosszat lát is
a felnőttek világában, mindig új reményt
ébreszthet benne az, hogy a gyerekek
okosabb, megfontoltabb, igazabb felnőt-
tek lesznek a szüleik nemzedékénél.”
Kedves Edina /Farkas Edina/ és Ildikó
néni /Kovács Ildikó/. Ha valakik, akkor
Önök igazán tudják, hogy milyen egy
hóbortos, kerge kamasz, pláne, mikor még
rendet se tud tartani. Kérjük, bocsássátok
meg nekünk a sok-sok ren-
detlenséget, papírfecnit. Nem
a rosszaság tette ezt velünk,
csak egyszerűen ilyenek
voltunk!
Búcsúzunk tőletek kedves
Diáktársaink! Köszönjük az
együtt töltött éveket!
Köszönjük azt a sok-sok
kedves emléket, mely
diákéveinket színesítette:
vidámmá, gazdaggá, feled-
hetetlenné tette!
Kedves Hetedikesek, köszönjük nektek,
hogy a tiszteletünkre ünnepi díszbe
öltöztettétek iskolánkat! Ti most átveszitek
helyünket, s bizonyára arra gondoltok,
hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a
nagyok. Reméljük jó példa voltunk számo-
tokra, és az együtt töltött éveket nem felej-
titek el. Visszatérünk még hozzátok egy-
egy kedves, meghitt beszélgetésre!
Búcsúzunk iskolánktól, mely sok-sok éven
át második otthonunk volt!
„A kék madarat nem kell távoli országok-

ban keresni. A kék madár mindig velünk

van, ha szeretjük egymást, és örülünk az
élet legkisebb ajándékainak is. De mindig
elrepül, ha bántjuk egymást ha irigykedve
figyeljük a mások örömét. Mert a kék
madár maga a boldogság, és kalitkája, az
emberi szív.”
Drága Szüleink!
Köszönjük, hogy felneveltetek bennünket!
Köszönjük, hogy taníttattatok! Köszönjük a
mindennapi törődést! Ígérjük, hogy igyek-
szünk helytállni a középiskolában is, s meg-
találni helyünket a nagyvilágban!
Drága Anya! Köszönöm, hogy elviselted
az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtettél
a semmiből. Hogy üres zsebekből is képes
voltál adni. Hogy szerettél bennünket,
mikor nem volt bennünk semmi szeretetre
méltó. Köszönöm, hogy a lehetetlent is
megoldottad egyetlen mosolyoddal.
(Még ha az a mosoly néha el is halványult
egy kicsit.)

Apám lánya vagyok, s erre büszke,
sohasem tagadom. Te vagy, ki imád min-
ket, pedig nem férfidolog a babusgatás.
Köszönöm Apa, hogy voltál, hogy vagy,
hogy leszel!
Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól,
az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a
tantermektől és a titkokkal teleírt iskola-
padoktól. Soha nem feledjük el, hogy a
Királyegyházai Általános Iskola tanulói
voltunk.

Takács Vanda
immár 9. osztályos tanuló

PTE  Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium

Ballagási feeling’

Reszketett a szívem és hangom

Továbbadtuk az iskola zászlaját 

folytatás a 3. oldalról
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Kalandos gyermeknap 
Ahogyan arról már a májusi számban is
említést tettünk, május 29-én rendhagyó
módon ünnepeltük az idei gyermeknapot.
Célunk volt, hogy mindenki nagyon vidám,
szórakoztató nap részese legyen, melynek
során fejlesztjük a környezettudatos maga-
tartás kialakítását, és maradandó közösségi
élményt szerzünk gyermekeinknek. Nagy
örömünkre szolgált, hogy több helyi civil
szervezet is egyetértett céljainkkal, és segít-
ségünkre sietetve további színes ötletekkel
gazdagították a programot. Az akadály-
verseny főszervezője Hollósi Richárd volt,

akinek ezúton is köszönjük precíz szervező
tevékenységét, keativitását, különösen a
bónusz feladatok megalkotásában, melyek
során napkollektor, vízi- és szélerőmű
maketteket állítottak össze és működtettek a
gyerekek. Köszönjük volt tanítványainknak,
hogy sokan eljöttek és dolgoztak velünk,
voltak, akik a csapatokkal együtt haladtak
végig a pályán, és voltak mások, akik egy-
egy akadálynál segítettek. Azért is üdvös ez
a fajta együttműködés, mert így a Köza-
lapítvány lehetővé tudja tenni a középis-
kolás diákoknak a közösségi szolgálat tel-

jesítését, ennek érdekében jelenleg három
középiskolával (két pécsivel és egy szent-
lőrincivel) kötöttünk megállapodást. A gye-
rekek tevékenyen vehetnek részt a külön-
böző közösségi rendezvények előkészí-
tésében, szervezésében és bonyolításában,
természetesen a helyszínek berendezé-
sében és bontásában, valamint a takarítás-
ban is, a megállapodásoknak megfelelő
óraszámban. A jövőben egyre nagyobb
mértékben számítunk rájuk.

A palacsintázás kellemes meglepetés volt Fejtörést okoztak a KRESZ feladványok

Lovagolni minden gyerek szeret
Minden csapatban volt egy középiskolás 

volt diákunk

Készül a menetlevél, a zászló és a csatakiáltás A cementgyáras puzzle izgalmasnak bizonyult
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Kalandos gyermeknap 
A gyerekeknek ezen napon nem a meg-
szokott osztálykeretekben kellett a felada-
tokat megoldani, hanem sorsolással vegyes
csapatokat hoztunk létre, melyekben az
elsőtől a nyolcadik osztályig minden
évfolyamból szerepeltek. Az akadályver-
seny során a csapatok először is nevet ke-
restek önmaguknak, zászlót, menetlevelet
készítettek és csatakiáltást írtak. Az iskola
teraszáról indultak, és ide is érkeztek vissza,
de a további helyszíneket igyekeztünk az
iskolán kívüli területekre helyezni.  Termé-
szetesen végig figyelemmel kísértük a csa-

patok vonulását, viselkedését.  A különböző
szervezetek saját profiljuknak megfelelő
feladványokkal várták diákjainkat, így a
Lovas Klub tagjai azt mérték fel, ki mennyire
jól tud lovagolni, a Királyegyháza SE a
gólokat számolta a kapura rúgások során.
A Lafarge Cement Magyarország Kft.
önkéntesei játékos környezetvédelmi felada-
tokkal készültek, a Nyugdíjas Klubban
pedig palacsintasütésben kellett bizonyítani.
A rendőr bácsik természetesen a közleke-
dési ismeretekre voltak kíváncsiak, a sza-
badszentkirályi önkéntes tűzoltók pedig

vizes feladatokkal hívták fel a figyelmet a
tüzes balesetek megelőzésére. A Szülői
Közösség lelkes tagjai a játszótéren, Pintér
Tibor testnevelő pedig a konditeremben
késztette mozgásra a csemetéket. Minde-
közben a legkisebbek, az óvodások a
légvárban és a kötélpályán tették próbára
magukat. A Közalapítvány és a Lafarge
Cement Magyarország Kft. támogatá-
sának köszönhetően a Szülői Közösség
ajándékcsomagokkal és jégkrémmel is
meglepte az ünnepelteket, a gyermekeket. 

Köszönjük a szabadszentkirályi tűzoltók 
lelkes közreműködését! A feladat: gólszerzés!

Gyermeknapon elengedhetetlen a légvár Napsütés és jó hangulat jellemezte a napot

Az óvodásoknak is találtunk megfelelő 
szórakozási lehetőségeket

A kötélpálya kicsiknek és nagyoknak egyaránt
nagy kihívást jelentett
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A 2014/15-ös óvodai nevelési évünk
nagyon változatos volt minden téren, még
személyi változásokban is: Némethné
Schreiner Adél kisbabákat várt, akik már
meg is születtek. A terhesség miatt novem-
ber óta táppénzen volt, májusban Világos
Dávid óvó bácsi személyében kaptunk
segítséget.

Az óvoda tárgyi feltételei adottak voltak.
Évről-évre – az óvodapedagógusok esz-
tétikai igényességének, kreativitásának kö-
szönhetően – a csoportok fejlesztőjáték-
készletét barkácsolás alapján és a követ-
kező forrásokból szereztük be: IPR pá-
lyázatból 684.000 Ft, a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványtól 123.
000 Ft, a Sumonyi Roma Kisebbségi
Önkormányzattól 30.000 Ft, a Lafarge
Cementgyártól papírt, színes nyomtatási
lehetőséget kaptunk, a többit a költség-
vetésből. A támogatásokból sikerült be-
szereznünk a jó minőségű írószereket,
kifizetnünk az útiköltséget, a programok
belépődíját: Pécsett a Bóbita Bábszínház-
ban voltunk bérelt busszal, 2 alkalommal,
színielőadást helyben szerveztünk, Buda-
pestre utaztunk a Tropicáriumba, a cso-
portszobába 2 db 6 szögletű asztal és
egy szőnyeg lett megvásárolva. A gyere-
kek számára Mikulás, karácsonyi, húsvéti
csomag, ballagó ajándék, gyermeknapi
csomag mind-mind a támogatásokból lett
megvásárolva.
Az élmények, a különböző programok, a

projektmódszerrel történő tanulás a
gyerekekre fejlesztő hatással voltak. 
Zöld óvoda címet nyert óvoda vagyunk a
kritériumrendszer megvalósítását fontosnak
tartjuk, ezen belül az egészséges életmód
megismertetését, tapasztaltatását a neve-
lési év folyamán folyamatosan. A termé-
szettudatos nevelés és a környezetvéde-

lem az óvoda területén mind a közvetlen
környezetünkben, mind a kirándulásokon
következetes volt. Az egészséges táplál-
kozás érdekében: a zöldség és a gyü-
mölcsfogyasztás megszerettetése mindig
aktuális.
A Bozsik programot is megkedvelték a
gyerekek. Szívesen fociztak Fikóné Kiss
Hajnalka vezetésével. A Szülői Szervezet
segítette az ünnepek előkészítését, a prog-

ramok szervezését. Segítették az óvoda
tárgyi feltételeinek javítását. A logopédus
csak a tanév második felében látogatta a
gyerekeket. Az érintett gyermekek fejlődé-
séről rendszeresen beszámolt.
Óvodánkban a hittan csütörtök délután
volt, a részvétel önkéntes, szülői döntés
alapján történt.
Nagyon sikeres volt a március 15-ei
kistérségi bemutató projektnap. Az óvoda-
iskola átmenetet bemutató napunkat a
Pünkösdhöz szerveztük.
Szeretném megköszönni a közösséget
építő, szakmai szempontból magas szintet
képviselő kollégáknak, akik a kritikájuk
megfogalmazása mentén cselekednek is,
és javaslataikkal, ötleteikkel, és tetteikkel
aktívan segítik az óvoda eredményes
működését.
Ők azok, akik a nagyobb ünnepek,
vetélkedők szervezői; ötletadók, akik képe-
sek meg is valósítani és cselekvően részt
venni a megvalósításban; akik nem csak
kritizáltak, hanem cselekedtek, támogattak,
segítettek; akik csoportjaikban igényes,
esztétikus környezetet teremtettek; bemu-
tatókat tartottak. 
A 2014/15 tanév a gyors megoldások,
alkalmazkodások éve volt, amit sikeresen
megoldottunk.

Grimné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Az óvodai tanévről

Virággal és tarisznyával ballagtak a leendő iskolások

A Süni csoportban is dallal, tánccal búcsúztatták a kisebbek az elköszönőket
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Pünkösdi Vándorkupa Sumonyban
Az időjárás viszontagságai miatt, a tervezettnél egy héttel később rendeztük

meg Sumonyban a Pünkösdi Vándorkupa című barátságos futball kupát, mely-

nek eredménye: 1. Szentdénes, 2. Sumony, 3. Királyegyháza csapata. Az ifi ku-

pát a sumonyi fiatalság nyerte. Köszönjük a támogatást a Királyegyháza Felvirá-

goztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának, Bíró Endrének, a sportszereket és

mezeket pedig Palkó Ottó iskolaigazgatónak és Pintér Tibor testnevelőnek.

Bagó Norbert

képviselő
Szeretnénk hagyományt teremteni 

az eseményből

Kitört a vakáció 

Nemcsak a természettel, az épített környezettel
ismerkedtünk a budapesti kiránduláson Két osztály egy kupacon Vajdahunyad várában

Budapesten nem lehet betelni a látnivalók
sokaságával Kíváncsiskodás a Fővárosi Növény- és Állatkertben

Ráhangolás…
Rékai János vezénylésével tartott nagyon hangulatos bemutatkozó
előadást iskolánkban a Szentlőrinci Általános Iskola Alapfokú
Művészeti Iskola Tagintézményének fúvós zenekara június 5-én
azzal a nem titkolt céllal, hogy kedvet csináljanak a zeneta-
nuláshoz. Iskolánk tanulói abban a szerencsés helyzetben vannak,
hogy utazniuk sem kell, ha zeneiskolai tanulmányokat kívánnak foly-
tatni, a tanárok érkeznek heti rendszerességgel intézményünkbe. A
zenetanulás során nemcsak az egyéni fejlődésükben érnek el szép
eredményeket, de tudásukkal, produkcióikkal gazdagítják,
megszépítik ünnepeinket, rendezvényeinket is. 
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Kitört a vakáció
Mindenki örömére itt a nyár, a várva várt vaká-

ció. Az utolsó tanítási héten a Lafarge Cement

Magyarország Kft. és a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány támogatá-

sának köszönhetően színes tanulmányi kirán-

dulásokra mehettek a Királyegyházai Általá-

nos Iskola osztályai. Az osztályfőnökök

igyekeztek olyan módon szervezni az utakat,

hogy a látottak, tapasztaltak elősegítsék a

gyermekek szociális kompetenciának fejlesz-

tését, ezen kívül a világra való nyitottság, az új

iránti érdeklődés felkeltése volt a cél.

Tanítványaink jártak Budapesten, Pécsen,

Patcán, Fonyódon, Szigetváron, kerékpároz-

tak a közvetlen környezetünkben, számos

érdekes élménnyel gazdagodtak. A tanító

nénik úgy intézték, hogy a gyerekeknek

módjuk legyen ismerkedni a szűkebb és

tágabb környezetünkkel, hogy megcsodál-

hassák a falunkat körülölelő természet szép-

ségét. /A júliusi számban mutatjuk majd be a

hatodikosok óbányai kirándulását, a TÁMOP

3.1.4-C jelű és más nyertes pályázataink

eddig megvalósult programjait is./ 

A harmadikosok bodzát gyűjtöttek 
és szörpöt készítettek belőle A negyedikesek Tarcsapusztáig bicikliztek

A Mecsextrémben a bobozás aratott 
osztatlan sikert Fonyódról Badacsonyba hajóztunk

A Katica tanyán az ugráló dombon vezették le 
a gyerekek az energiát A lovagvár is izgalmasnak bizonyult 


