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Kedves Olvasó! Az idei tanév utolsó számát tartod a kezedben. Az utolsó
három hónapban a tanulásé, a versenyeké és a kirándulásoké volt a
főszerep. Ilyenkor leginkább évértékelést tartunk, mi most mégis
ennek a két hónapnak az eseményeit szeretnénk felidézni. Jó olvasást
kívánok: Hédi Katalin (szerkesztő)

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
2022. április 24-29-ig tartott a tanév rendje szerint
az országosan meghirdetett témahét, ami során a
klímatudatosságra, és
a környezetvédelem
fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét. Az idei
esztendőben a víz jelentőségének kérdését
vizsgálták meg részletesebben a gyerekek a
tanórák alkalmával. A hét folyamán különböző
tematikus feladatok is várták a tanulókat.

PET
palackból.
Matematikaórákon
a
környezetvédelmi
logók
jelentésének
és
szimmetriájának vizsgálata illetve megismerése, a
környező források távolságmérése térképen, "zöld"
szöveges feladatok megoldása zajlott. A hét
zárásaként pénteken kékbe ötöztünk, hogy ezzel is
felhívjuk a figyelmet Földünk egyre fogyatkozó
vízkészletének védelmére.

Az első napon
vendégségben volt nálunk
Napcsiga, a napelemes jármű. Dr Dőry István a
tatabányai Edutus Egyetemről érkezett hozzánk és
minden osztálynak és az ovisoknak is bemutatta a
járművet. A 7-8. osztályosoknak külön előadást
tartott a működéséről és a legügyesebbek még
utazhattak is benne.

A témahéthez kapcsolódó iskolai szintű internetes
kereső verseny idén levelezős formában valósult
meg. A verseny helyezettjei:
1. osztály:
Németh Gergely (13 pont)
Tóth Izabella (13 pont)
2. osztály
Árendás Anna (11 pont)
Schruff Marcell (10 pont)
3. osztály
Molnár Lili (13 pont)
Tóth Kamilla (13 pont)
4. osztály
Daku Viktória (12 pont)
Harsányi Hanna (12 pont)
5. osztály
Árendás Patrik (21 pont)
Somogyi Balázs (19,5 pont)
6. osztály
Szalczinger Péter (18 pont)
Bélik Kamilla (18 pont)
7. osztály
Tury Léna (20,5 pont)
Sotkovszky Luca (16 pont)
8. osztály
Szalczinger Anna (18 pont)
Tóth Anna Lídia (17 pont)

A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt
témái a víz, az egészségvédelem, a felelős
fogyasztás és a hulladék voltak. Bergendi Péter
tanár úr különös hangsúlyt fektetett a víz témakör
feldolgozására. A hét folyamán különböző
tematikus feladatok is várták a tanulókat. A
témahétre készülve a gyerekek különböző nyelvű
felirataiból készült kiállítás az első emeleti
faliújságra. A téma a
természettudományos
órákon minden osztályban
feldolgozásra
került.
Voltvíz-kvíz, szókereső és
"eltűnőben" lévő felszíni
vizek felismerése. Az alsósoknak pedig vízcseppkereső verseny az udvaron és a tornacsarnokban.
Készültek plakátok magyarul és angolul.
Technikaórákon madáritatót barkácsoltak a tanulók

DIÁKPROGRAMOK
NÉPVISELET NAPJA
2022. április 26-án, kedden a népviselet
napja alkalmából sok diák és tanár vett
olyan
ruhadarabot,
kiegészítőt,
ami
a
magyar vagy szlovák népviselet része. A
beöltözöttekről szelfikeretes fényképeket
készítettünk.
GYEREKNAP
2022.
május
30-án
rendezte
meg
a
diákönkormányzat
Sárközi
Hajnalka
irányításával az iskolai gyereknapot. A
program
a
házi
pingpong-bajnokság
döntőjével indult, ahol Szalados Botond
lett a bajnok. Ezután
a
ballagó
nyolcadik
osztályosok az iskola
elé
egy
emlékfát
ültettek.
Majd
az
iskola összes tanulója
a tardosi focipályára
ment,
ahol
rengeteg
program várta őket: csillámtetkó, arcfestés, kézműveskedés, népi játékok, puzzle,
madárles, íjászat, zenés kívánságműsor,
rendőr, mentő és tűzoltó bemutató, tanár-

diák kosármeccs, diák-diák focimeccs. A
tanulók, palacsintát, fagyit, üdítőt kaptak
ajándékba.
A
nap
sikeréhez
hozzájárult
Zhoreláné
Asztalos Erika (Süttő ÖTE) Zhorela Zsolt,
Póta Márk (Tardos ÖTE), Hornyák Mihály
(hivatásos tűzoltó Tatabánya) és Elekes
Zsolt mentőápoló, Major Zoltán motoros
rendőr, Zsebők Zoltán íjász. Árendás József
(Bakesz) a büfé helységet biztosította és a
tardosi nyugdíjas klub tagjai sütötték a
palacsintákat. Köszönet mindannyiuknak.
Nyuszifutás
2022. április 11-én délután a Kálvária domb
melletti réten gyűlt össze iskolánk aprajanagyja. A nyolcadik osztályosok Hajni néni
és Pista bácsi irányításával sok különböző
színű papírtojást rejtettek el, amit aztán
az alsóbb évfolyamosok ügyesen megtaláltak.
A tojások színétől függően különböző értékű
csokoládé volt a jutalma a versenyzőknek.

VERSENYEREDMÉNYEK
Sportversenyek:
Judo: 2022. május 21-én Győrben az országos diákolimpián
a C korcsoportosok közül a 33 kilósoknál Szénási Lilla (3.
osztályos tanulónk) a döntőig menetelt, ahol második
helyezést szerzett. A verseny előtt díjazták a legkisebbek
korábban bemutatott formagyakorlatát, ahol Szénási Zalán (1.
osztályos tanuló) ezüst minősítést kapott. A gyerekek a Tatai
Atlétikai Club versenyzői.
Atlétika:Diákolimpia Megyei Döntőn Tatabányán 2022. május
2-án hatalmas sikereket értek el tanítványaink:
800 m síkfutás: Budai Attila - I hely
Hárompróba csapatverseny (60 m futás, kislabdahajítás,
távolugrás): I. helyCsapattagok: Tury Csanád, Hornyák
Mihály, Nagy József, Nagy
Benedek, Budai Attila, Stofa
Kornél
Svéd váltófutás: I. hely
Csapattagok: Tury Csanád,
Szalados Botond, Budai Attila,
Stofa Kornél
Magasugrás: Stofa Kornél - I.
hely (170cm)

STOFA KORNÉL 2022. május 25-én Győrben az Országos
Diákolimpián magasugrásban OLIMPIAI BAJNOK lett. 174
cm-rel szerezte meg az első helyet. Felkészítő: Bán István
Asztalitenisz:Iskolánk tanulói közül négyen részt vettek a
megyei ifjúsági és utánpótlás kupán Dágon. Szalados Botond
az igazolt játékosok ifjúsági kupáján I. kategóriában 3.
helyezett lett. Szalczinger Péter az Utánpótlás Kupán
I.kategóriában ezüst érmet szerzett és elhozta a legjobb
pörgető és legtöbb pontot szerző címért járó kupákat is.
Szalczinger Ádám a célba szerva verseny 3. helyezettje lett.
A gyerekek a TAC egyesület sportolói, edzőjük Lukács Csaba
Táncverseny: Nagy Katalin Erzsébet (4. osztály) a Magyar
Látványtánc Sportszövetség Országos Bajnokságon
szólóban 3. helyezést, csapattal ezüst minősítést ért el 2022.
május 16-án.
Labdarúgás: Iskolánk tanulói a Kis Iskolák Sportversenyén
labdarúgás kategóriában a megyei döntőn Szomód csapata
ellen győzedelmeskedtek 2022. május 6-án. Csapattagok:
Mester Milán, Radobiczki Szilárd, Budai Attila, Szalados
Botond, Stofa Kornél, Kárpáti Rihárd, Nagy József, Árendás
Patrik, Tury Csanád, Németh Ábel. Góllövőink: Budai Attila,
Radobiczki Szilárd, Stofa Kornél, Mester Milán (2). A csapat a
Diákolimpia
Országos
Döntőjébe
jutott.

Malomvölgyi tófutás
2022. június 18-án első alkalommal rendezte meg Csabán
Béla polgármester és Bán István tanár úr az ügyességi
feladatokat is tartalmazó futóversenyt.
Eredmények:
Alsós lányok: 1. Árendás Emma 2. Daku Viktória 3.
Radobiczki Mirjam
Alsós fiúk: 1. Radobiczki Emilián 2. Bancsók Noel 3. Németh
Gergely
Felsős lányok: 1. Szalczinger Anna 2. Bíró Zoé 3. Nagy Anna
Felsős fiúk: 1. Radobiczki Szillárd 2. Németh Ábel 3. Árendás
Máté
Szlovák versenyek:
Iskolánk négytagú csapata 2022. április 21-én, Jásdon a
megyei szlovák várakról szóló műveltségi vetélkedőn első
helyezést ért el. Csapattagok: Mészáros Panna, Kiss Dorina,
Tóth Anna, Szalczinger Anna. Felkészítő tanár: Kissné Török
Erika
2022. május 5-én iskolánk két tanulója, Kiss Dorina és
Szalczinger Anna részt vett az Országos Szlovák Tanulmányi
Verseny döntőjén Budapesten, ahol Anna országos 3. helyen
végzett és Dorina 4. lett. 2022. június 2-án volt az országos

szlovák
tanulmányi
verseny
díjátadója Budapesten a Pest
Megyei Kormányhivatal Kossuth
termében, ahol Szalczinger Anna
8. osztályos tanuló dr. Fürjes
Zoltán helyettes államtitkártól vette
át az országos 3.helyért járó díjat
és jutalmul egy tíznapos szlovákiai
nyaraláson vehet részt.
Május
10-én
rendezték
Tatabányán a Jókai Mór Általános Iskolában a megyei szintű
szlovák nyelvi versenyt. Iskolánk csapata I.helyezést ért el.
Csapattagok: Tóth Anna Lídia, Szalczinger Anna és Kiss
Dorina. Felkészítő: Kissné Török Erika
Május 12-én a 8.osztályos lányok(Tóth Anna Lídia,
Szalczinger Anna és Kiss Dorina) képviselték iskolánkat a
regionális szlovák énekversenyen. Felkészítők: Hajdúné
Zhorela Mária és Hajdú Balázs
Német nyelvi verseny:
Kiss Dorina 8. osztályos tanuló a háromfordulós Regenbogen
német nyelvi tesztversenyen országos 12. helyen végzett.
Felkészítő: Hédi Katalin

HOBBIK
működését.

TÚRAKLUB HÍREI
2022. május 7-én a túraklub tavaszi túrára indult. A
szomszéd falu, Vértestolna volt az úti cél. A kilátó
"meghódítása" után a Bundschu-kúthoz gyalogoltunk,
ahol

szalonnát

sütöttünk.

A

délutáni

program

kolbászt

résztvevők.

Sok érdekes bogarat találtunk, gyógynövényekkel
ismerkedtünk

és

a

Malomvölgybe

visszaérve

természetismereti totót töltöttünk ki.
2022. június 4-én volt a túraklub tanévzáró túrája. A
bányába túráztunk, ahol Budai Attila mesélt a
bányáról, Mészáros József bemutatta a gépek

jutalmat
Köszönet

amoniteseket,
kaptak
a

a

Tardosi

sütöttünk

legtöbb

túrán

Vörösmárvány

Alapítványnak a támogatásért, Attilának és Jocinak a
vendéglátásért!
ROBOTIKA

rókavadászat és fagyizás volt.
Május 22-én a Látóhegyen jártunk a túraklubosokkal.

és

Kerestünk

2022. június 3-án volt iskolánk robotika-szakkörének
záró foglalkozása. A tanulók a félév során
megismerkedtek Lego robot építő készletekkel,
padlórobotokkal, microbitekkel, vonalkövető és
programozható játékrobotokkal. Építettek,
terveztek, programoztak. A foglalkozásokat Hédi
Katalin vezette és a Tardosi Vörösmárvány
Alapítvány támogatta.

BALLAGÁS
Tíz nyolcadik osztályos tanuló végezete el az
általános iskolát Tardoson a 2021/22-es tanévben.
A végzős diákok emlékfát ültettek, babatablót
készítettek,
szerenádot
adtak
tanáraiknak,
bolondballagást szerveztek és bankettet tartottak.
Az ünnepélyes búcsúra 2022. június 17-én került
sor. A ballagók először megkoszorúzták iskolánk
névadójának, Fekete Lajosnak az emléktábláját,
majd iskolatársaiktól vettek búcsút a belső
ballagáson. A ballagási ünnepségen Varga Edit
intézményvezető,
Kissné
Török
Erika

tagintézmény-vezető és Németh Ábel 7. osztályos
tanuló búcsúztatta a nyolcadik osztályosokat. A
végzősök nevében Szalczinger Anna búcsúzott.
Fekete Lajos Díjban részesült a nyolc éven át tartó
kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért Kiss Dorina és
Szalczinger Anna. Középiskolai tanulmányaikat a
Tardosi Vörösmárvány Alapítvány támogatja
könyvutalvánnyal.

Osztályfőnökük, Hédi Katalin így búcsúzott:
„Kedves Ballagók! Kedves Osztályom!
Ahogy készültem a mai napra, mindvégig egy
mondat volt a gondolataimban: „Mi egy
különleges osztály vagyunk”-mondta az egyik
osztálytársatok.
Tényleg különleges osztály vagytok/vagyunk?
Tulajdonképpen, igen.
Különleges,
- mert nekünk volt gólyatáborunk és voltak
tanévnyitó táboraink,
- mert
mi
nem
csak
évente
egy
osztálykiránduláson voltunk, hanem voltunk
többször moziban, színházban, múzeumban sőt
bowlingozni, sziklát mászni is együtt
- mert minden farsangra csoportos jelmezzel,
táncos produkcióval készültünk
- mert osztálytermünket mindig sok növény,
fotelek, játékok és saját készítésű dekorációk
tették barátságossá
- mert volt közös kabalánk és batikolt
egyenpólónk
- mert a mi osztályunkból szinte mindenki
sportolt: művészi teremkerékpár, kosárlabda,
foci, pingpong, szkander, atlétika, kézilabda,
kajak sportágakban.
Kevés osztály mondhatja el, hogy soha nem volt
bukás az osztályban a nyolc év alatt, és az osztály
20 %-a kitűnő tanuló. Ez is különlegesség! Mint
ahogy az is, hogy többen játszanak hangszeren,
színjátszókörben, énekelnek kórusban vagy
néptáncolnak. Osztályunkból került ki egy
országos diákolimpiai bajnok és egy „bronzérmes”
az országos szlovák tanulmányi versenyen.
Igen, különlegesek vagyunk! Voltunk mi az
adventi vásáron árulni, túraklubot alapítottunk, a

témahetek, az erdei iskolák, táborok lelkes
résztvevői
voltatok.
Tököt
faragtunk,
stúdiólátogatást nyertünk és utolsó évben még
boldogságóráink is voltak.
Igen, ez egy különleges osztály, mert Ti
különlegessé tettétek. Hiszen Ti magatok vagytok
egytől egyig különlegesek.
És hiányozni fogtok egytől egyig.
Hiányozni fog Kornél boldog mosolya, amit nem
csak a sportversenyek eredményhirdetésén
láthattunk, hanem néha matekórán is. Hiányozni
fog Panna nyílt őszintesége, és azt hiszem, Panna
nagyon fog hiányozni a kicsiknek is. Hiányozni
fognak a rendkívül érdekfeszítő beszélgetések
Ricsivel a tudomány megcáfolhatatlan tényeiről.
Hiányozni fog Lili szerénysége, segítőkészsége.
Hiányozni fog Rajmi, a hangulatfelelős örök
jókedve. Hiányozni fog Dorka lelkesedése,
szorgalma, versenyeken való aktív részvétele.
Hiányozni fog Ricsi rendszeretet, foci iránti
rajongása. Hiányozni fog Anna bölcsessége, a
kíváncsiságtól csillogó tekintete. Hiányozni fog
Bálint szakács- és persze kártyatudománya. És
Panka kedvessége, jószívűsége.
Különlegesek vagytok, ezért különleges az idézet
a tablón is:
„Nekünk nem elég a kékség, nekünk az egész ég
kell!” Goethe-től való idézetre egy Váci Mihály
versrészlettel válaszolok Nektek:
„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”
Ezzel a jó tanáccsal búcsúzom, és azt kérem
Tőletek, hogy emlékezzetek a jóra, a sok közös
élményre!
Higgyétek el a tanári szigor, az esetleges
büntetések, a teljesítés megkövetelése mind a Ti
érdeketekben történt! Most csak higgyétek el,
később meg is fogjátok érteni!
Legyenek sikeres középiskolás éveitek, legyen
boldog kamaszkorotok!
Jó utat kívánok!

NYÁRI PROGRAMOK
A nyári szünet 2022. június 16-augusztus 31-ig tart. A iskolában minden
szerdán lesz ügyelet 9 órától 14 óráig.
Táborok: 2022. június 20-24-ig napközis túratábor lesz. 2022. június 27július 2-ig szlovák nyelvi tábor Révfülöpön. 2022. augusztus 22-26-ig
napközis robotikatábor az iskolában
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

