Április hatodikán az Isaszegi Történelmi Napok résztvevői voltak a Muraközy János
Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egylet tagjai. A tartalmas nap végén az 1849-es
„Dicsőséges tavaszi hadjárat” isaszegi csatájának újra játszásában vettünk részt-írja Heinrich
Gábor parancsnok úr. Nagyon örültünk neki, hiszen a világjárvány miatt 2 évet ki kellett
hagynunk! A gyerekek (is) nagyon élvezték, jó volt látni a ragyogó gyerekszemeket!
Busáné Kiss Anita tanárnőtől két eseményről is beszámolt: Négy csapattal indultunk a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tavaszköszöntő természetismereti versenyén. A
vetélkedő 3 fordulóból állt.Az 5-6. évfolyamos korcsoportban 2 csapat indult az 5.a
osztályból. A Környezetvédők csapat (Kotvics Viktória, Oláh Hanna, Horváth Dorina) 25., a
Természetvédők csapata (Szőnyi Vivien, Sallai Barnabás, Hencz Lajos) 27. lett a 65
csapatból.A 7-8. évfolyam korcsoportjában szintén 2 csapattal indultunk. A Hattyúk tava
csapat ( Gencsi Márta 8.b, Nagy Blanka 8.b) 16., a Lángelmék csapat (Nagy Patrícia 8.c,
Szabó Kata 8.c, Mócza Réka 8.a) pedig 7. lett az induló 60 csapatból. Nagyon büszke vagyok
Rájuk. Sokat dolgoztak
Tavaly Lakitelek önkormányzata a Településfásítási Programban 30 hársfa csemetét
nyert. Összesen 24 ezer sorfát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések, s ezzel
Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programja valósulhat meg. A fák Lakiteleken a
Vasút utca, a Zalán utca és a vasúti sínekáltal határolt Utódok parkjába kerültek . A
faültetésen résztvevő nyolcadikos tanulóinknak szakmai iránymutatást Madács Sándor , A
KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészetének igazgatója és Kovács László, a KEFAG Zrt.
lakiteleki erdésze adott. Tanulóink nagy lelkesedéssel ültették el a csemetéket, szórták a
mulcsot, locsolták a fákat. Köszönjük a Laki-Konyhának a finom pogácsát, és nagyon
örülünk, hogy egy kicsit mi is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy 2030-ra 27 %-ra nőjön
csodaszép országunk fával borított területe – írta a tanárnő.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség meglepetéssel készült azoknak a
könyvtáraknak/iskoláknak – köztük a Lakiteleki Eötvös Iskolának is -, amelyek az elmúlt
években a legeredményesebb játszótársaik voltak a Legyél te is kölyökolvasó c. irodalmi
játékban. A Szövetség lehetővé tette, hogy a Móra Kiadó egyik népszerű szerzője, Sohonyai
Edit iskolánk vendége legyen 2022. április 28-én. A találkozóról könyvtárosunk, Dr. Olajos
Éva számolt be:
A Kamaszvilág c. rendezvény, melyen a 7. évfolyamos Kölyökolvasókon kívül a 8.a és a 8.b
osztály vett részt, egyáltalán nem hagyományos író-olvasó találkozó volt. Az írónő ugyanis –
ahogy a regényeiben - a kamaszokat oly annyira érdeklő kérdésekről: az önértékelésről, a
szerelemről, a párválasztásról és a családról beszélt, a gyermekeket is bevonva a jellemző
szituációk előadásába. A humoros jeleneteknél a testbeszéd megértésére helyezte a hangsúlyt,
mely árulkodik valódi érzelmeinkről és gondolatainkról, tehát jeleinek megtanulása és
megfigyelése éppoly fontos, mint a szóbeli közlés megértése. A mindennapi életből vett
helyzeteken a gyerekek sokat nevettek, és nagyon élvezték, hogy megértettek a testbeszédből
a közléseket. Ahogy a résztvevők megfogalmazták: érdemes lenne mindenkinek
meghallgatnia a rutinos előadó más előadásait is.
A Népfőiskolán április 23-án megrendezett petanque versenyrőlBaukó Ferenc számolt be:
Először került kiírásra a Hungarikum Liget Petanque kupa. Szervezője és a helyszín

biztosítója a lakiteleki Hungarikum Liget volt, a verseny levezetését pedig Drienyovszki
János, a Veszprémi Honvéd SE szakosztályvezetője vállalta. A nyílt versenyre bárki
nevezhetett: nők, férfiak vegyesen, tetszőleges csapatösszeállításban. A díjazás három életkori
kategóriában történt: serdülő (0-11), ifjúsági (12-17) és felnőtt (18+). A versenyre 16 csapat
nevezett. A lakiteleki gyermekek az ifjúsági kategóriában remekeltek:
1. SZENTKIRÁLY (Bimbó Jázmin, Bimbó Kiara, Molnár Jázmin)
2. ZICCER GYILKOSOK (Pap Réka, Gulyás Erika, Tormási Nelli)
3. KISCSIKÓK (Kakó Villő, Paulin Viola, Paulin Bertalan)
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Az óvoda-iskola átmenetet könnyebbé tevő eszmecserére április 27-én került sor az
óvodában. Sokéves hagyomány, hogy az óvónők és az első osztályos osztályfőnökök közösen
tekintik át az első osztályba készülők Difer tesztjeinek eredményeit. Lehetőség van ilyenkor
arra is, hogy a gyermekek fejlődéséről, kiemelkedő képességeiről szót váltsunk, s megtudjuk
azt is, kinek milyen területen van szüksége megsegítésre. A jövendő osztályfőnökök az
óvodai foglalkozásokon is részt vehetnek, hogy még több ismeretet szerezzenek a
gyermekekről. Köszönjük Aszódiné Magyar Bea vezető óvónő és kollégái nagyon részletes
összefoglalóját, kérdéseinkre adott válaszaikat!
2022-ben is a Tőserdőben szervezik meg a X. Jubileumi lovas polgárőr szemlét. Ez
alkalommal rajzpályázatot hirdetett meg az OPSZ Lovas és Kutyás Tagozata. Iskolánk tanulói
harmadik osztálytól tanulnak lovagolni. A kisebbeknek segítettek most élményt nyújtani a
pályázathoz a lakiteleki lovas polgárőrök közül hárman: Salánki Zsolt, Salánki Anna és Tóth
Anasztázia. Bemutatták a lovas polgárőrök munkáját két első osztályunk tanulóinak is. A
lovas polgárőrszolgálat népszerűsítését nemcsak a polgárőrök körében, hanem a helyi
lakosság, a helyi gyerekek körében is vállalják évek óta a lakitelekiek. Megtudtuk, hogy
elsősorban a külterületek biztonságáért, a környezetvédelemért tehetnek sokat. Ez a szolgálat
bizony nagy felelősség! Hisz a lovak ellátása, tartása, képzése sem könnyű feladat. A
gyerekek kipróbálhatták a lovaglást és a kocsikázást. Nagyon szép alkotások születtek a nagy
élmény után a rajzpályázatra. Köszönjük a lehetőséget – számolt be élményeikről Vargáné
Darabos Márta tanító néni.

A hagyományokhoz híven idén is Kiskőrösön rendezték meg a Kerékpárosok Iskolai
Kupája és Ki a mester két keréken? versenymegyei döntőjét. A lakiteleki általános iskola 4
fővel képviseltette magát a megmérettetésen, ahol várakozáson felül teljesített a Harmatos
Zorka, Szuetta Bános, Riczu Regő, Heinrich Lenke alkotta csapat. Az alsó tagozatosok közül
a „Ki a mester két keréken?” versenyben Zorka a 7., Bános a 2., a felső tagozatosok közül a
„Kerékpárosok Iskolai Kupája” versenyben Regő a 7., Lenke a 2., helyezést érte el!
Gratulálunk a versenyzőknek és iskolarendőrünknek, Heinrich Gábornak, a csapat
felkészítőjének!
A Szülői Munkaközösség kezdeményezésére második alkalommal gyűjtöttek
diákjaink használt, de jó állapotú ruhát, cipőt. A Sulizsák programban kapott pénzt a szülői
közösség a gyermekek jutalmazására fordítja.

Hagyomány iskolánkban a pénzügyi ismeretek rendhagyó oktatása a PÉNZ 7–en.
Egykori kedves tanítványunk, Kökény Gyula így számolt be a hetedikeseknek és
nyolcadikosoknak tartott órákról: Örömömre szolgált, hogy tanulmányaimnak és szakmai
tapasztalataimnak köszönhetően önkéntesként térhettem vissza iskolámba, hogy a 7. és 8.
évfolyam osztályaiban egy-egy óra erejéig elmerüljünk a pénzügyek világában. Ez egy
országos, sőt nemzetközi program, melyhez iskolánk több évben csatlakozott. Az idei órákat
azért élveztem különösképpen, mert a hallgatóság nagyon aktív volt a felmerülő kérdések
megvitatásában.Kedves Diákok! Az üzenet számotokra továbbra is az, hogy választhattok,
miként viszonyultok a pénzhez: lehet szeretni, lehet utálni, de a legjobb barátságot kötni
vele!Jövőre új térképpel jelentkezem a pénzügyek labirintusához!
Május 13. és 15. között a IV. Gyergyó-hétvége rendezvényein nézőként és
fellépőként is részt vettek diákjaink. Pénteken délelőtt alsó tagozatosaink a
gyergyószentmiklósi HalVirág bábszínház előadásban gyönyörködhettek, a nagyobbak
számára pedig rendhagyó énekórán mutatkoztak be a Gyergyói-medence több településének
citerásai, énekesei, zenészei, néptáncosai. A szombat esti gálaműsor szereplői méltán kaptak
vastapsot a lelkes közönségtől. A program szervezését Csüllög Edina tanárnőnek és Vadas
László tanár úrnak köszönjük, akik a pályázatíráson, a támogatók megnyerésén túl citerás
csoportjaikkal, s a fiatalok családjaival a vendéglátásról is gondoskodtak.Adja Isten, hogy sok
ilyen szép hétvége kövesse az első négy alkalmat!

Angol és német nyelvből a HEBE Kft által rendezett egyfordulós, országismereti projektversenyen az
alábbi eredményeket érték el tanulóink:
- HalloCanada! - 8. évf.: Mócza Réka, Nagy Patrícia, Szabó Kata Anna - országos 5. helyezés
- 6. évf.. Milbich Zsombor Hunor, Riczu Regő - országos 4. helyezés
Felkészítő tanár: Kókai - László Tünde
- HalloSchweiz! 7. évf..: Herczeg Vivien, Molitor Gergő, Parádi Viktória - országos 6. helyezés
Felkészítő tanár: Peszeki Anita

PÁLYÁZAT
Kedves Olvasóink!
Idén 60 esztendős az „Emeletes iskola”. Ebből az alkalomból június 12-13-14-15-én
EÖTVÖS-NAPOK lesznek intézményünkben. Vasárnap néptánc gálaműsorral kezdünk,
hétfőn a művészeteké, kedden a tudományé, szerdán pedig a sporté lesz a főszerep. Az
évforduló alkalmából kiállítással, évkönyv megjelentetésével és irodalmi pályázattal is
emlékezni szeretnénk az elmúlt 60 esztendő történéseire.
1. Tisztelettel kérjük azokat, akiknek az „Emeletes iskola” 60 esztendős történetét megörökítő
fotó van a birtokukban, hozzák be a titkárságra, hogy lemásolhassuk azokat, s megjelentessük
az évkönyvben! A képeket munkaidőben bármikor szeretettel várjuk, rögtön másoljuk és
vissza is adjuk.
2.„Így tanultunk az emeletes iskolában” címmel visszaemlékezéseket várunk az egykor itt
tanuló diákoktól élményeikről, tanáraikról, iskolatársaikról. A legjobb pályaműveket díjazni
fogjuk, és a Lakiteleki Újságban is megjelentetjük.
3.Diákjaink számára „Szüleim, nagyszüleim iskolája” címmel hirdetünk pályázatot. Arra
kérjük őket, készítsenek riportot szüleikkel, nagyszüleikkel lakiteleki iskolaéveik emlékeiről.
A legsikerültebb alkotásokat díjazzuk és a Lakiteleki Újságban megjelentetjük.
A pályaművek beadási határideje 2022. június 7. Eredményhirdetés az EÖTVÖS NAPOK
rendezvényén.

Tisztelt Szülők és Kedves Gyerekek!
A Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2022/2023-as
tanévre várja a jelentkezőket a művészeti iskolába a következő tanszakokra:
Zeneművészeti ág
Akkordikus tanszak: gitár (felső tagozaton ajánlott)

Billentyűs tanszak: zongora
Fúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, kürt, trombita, harsona

Pengetős tanszak: citera
Vonós tanszak: hegedű

Képző- és iparművészeti ág: Grafika és festészet tanszak: grafika
Az iskola titkárságán minden hétköznap 8-16 óráig átvehető a beiratkozási lap.
Amennyiben kérdés merül fel, akkor a honlapunkon (eotvosiskola.hu) olvashatnak bővebben
a művészeti iskolánkról vagy hívjanak bennünket a 76/449-077-es vagy a 70/931-7880-as
telefonszámon vagy keressenek a lakitelekiskola@gmail.com e-mail címen.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A 2022/2023-AS TANÉVBEN IS!

