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Fodor - Napi rendezvények 

 
Tisztelettel meghívjuk iskolánk  

névadója tiszteletére rendezett 

  

FODOR ANDRÁS EMLÉKNAPRA 

 

Időpont:  2014. február 27. (csütörtök) 

Helyszín:  Fodor András Általános Iskola 

   Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

  

Program: 

 

  9
00

 Ünnepélyes megemlékezés 

 

 Köszöntőt mond: Szentannay László 

 Ünnepi műsor 

 Képzőművészeti verseny eredményhirdetése 

 Koszorúzás 
   

  10
00

 Tanulmányi versenyek és rendezvények 

  

 Versmondó verseny 

 Szépíró verseny 

 Informatika verseny 

 Képzőművészeti kiállítás 

 Rendhagyó irodalom óra 

  

  13
00

 Eredményhirdetések 

 

Tisztelettel várja Önt  

a Fodor András Általános Iskola nevelőtestülete 

 

       Gazdagné Fulmer Judit, igazgató 
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Disputa a köznevelésről – Lengyeltót, 2014.február 28. 
 

A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 

9:00 – 9:20 A rendezvény megnyitója 

ZSOMBOK LAJOS, Lengyeltóti Város polgármestere 

 Köszöntő 

MÓRING JÓZSEF ATTILA, Országgyűlési képviselő 

 

9:20 – 10:20 A köznevelési rendszer átalakításával járó eddigi 

eredmények és felmerülő kérdések áttekintése. 

Az erőteljesebb állami szerepvállalás 

hozadékainak bemutatása, tájékoztatás a 

köznevelés-fejlesztésére elkülönített forrásokról. 

 

SIPOS IMRE 

EMMI, köznevelésért felelős helyettes államtitkár 

 

10:20 – 10:45 Szünet, Büfé 

10:45 – 12:00 A pedagógus életpálya modell és a minősítő eljárás 

kérdései. A portfólió szerepe a pedagógusok 

minősítési rendszerében. 

 

KOTSCHY BEÁTA 

főiskolai tanár, az Oktatási Hivatal szakértője 

 

12:00 – 13:00 Az önértékelés, mint a pedagógus munka 

minőségét befolyásoló tényező 

 

GYŐRIK EDIT 

tréner, Belvárosi Tanoda 

13:00 A rendezvény zárása 

 

 

 

 

 

 

„ Tanításra ismeret, nevelésre hivatás 

szükséges. „ (Karádi Ignác) 

Kísérőrendezvény: 

MONDIK CSABA 

ásványkiállítása 
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Évfordulók 2014-ban 

Móra Ferenc halálának 80. évfordulója 

 
Móra Ferenc 

(Kiskunfélegyháza, 1879. július 19. – 

Szeged, 1934. február 8.) 

író, újságíró, muzeológus 

 

 

 

Híres művei: 

Rab ember fiai, Kincskereső kisködmön, Dióbél királyfi, Nádihegedű, Dióbél királykisasszony, Az Aranyszőrű 

bárány, A cinege cipője, Hol volt, hol nem volt, Zengő ABC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cinege cipője 

 

Vége van a nyárnak, 

hűvös szelek járnak, 

nagy bánata van a 

cinegemadárnak. 

 

Szeretne elmenni, 

ő is útra kelni. 

De cipőt az árva 

sehol se tud venni. 

 

Kapkod fűhöz-fához, 

szalad a vargához, 

fűzfahegyen lakó 

Varjú Varga Pálhoz. 

 

Azt mondja a varga, 

nem ér ő most arra, 

mert ő most a csizmát 

nagy uraknak varrja. 

 

 

 

Móra Ferenc: ABC…… 

 

Aranyalma ághegyen. 

Bari bég a zöld gyepen. 

Cirmos cica egerész. 

Csengős csikó heverész. 

Dongó darázs döngicsél. 

Esik eső, fúj a szél. 

Füsti fecske ficsereg. 

Gerle, galamb kesereg. 

Gyom között gyors gyík 

szalad. 

Harmatos hajnal hasad. 

Itt van már a zivatar! 

Jó az Isten, jót akar. 

Kivirít a kikelet. 

Leveles lesz a liget. 

Lyukas fazék fekete. 

Mese, mese, meskete... 

 

Darunak, gólyának, 

a bölömbikának, 

kár, kár, kár, nem ilyen 

akárki fiának! 

 

Daru is, gólya is, 

a bölömbika is, 

útra kelt azóta 

a búbos banka is. 

 

Csak a cinegének 

szomorú az ének:  

nincsen cipőcskéje 

máig se szegénynek. 

 

Keresi, kutatja, 

repül gallyrul gallyra:  

"Kis cipőt, kis cipőt!" - 

egyre csak azt hajtja. 

 

Nádat a szél legyezi. 

Nyúl a fülét hegyezi. 

Orgonafán méhike. 

Összerezzen őzike. 

Patakparton pipitér. 

Róka szava kicsit ér. 

Suhog a sok sas madár. 

Szilvafára szarka száll. 

Tücsök tarlón hegedül. 

Tyúk az árkon átrepül. 

Uccu, csípd meg, hóha, 

hó! 

Ürgét fogott a Sajó. 

Vércse vijjog délelőtt. 

Zörgetik a vasfedőt. 

Zsindelyezik a tetőt. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/1879
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_19.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rab_ember_fiai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kincskeres%C5%91_kisk%C3%B6dm%C3%B6n
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Fodor András élete 
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Ti írtátok Fodor András verseit olvasva 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodor András 

Testvérek 
 

 

Szép, tág teknő a tó. Vizét 

anyásan ringatja a szél. 

S mi ringunk benne gyermekül: 

kicsi hugom meg én. 

 

Mert testvérkém is van nekem. 

Figyelmem egyre őt lesi. 

Bátyás szemem szemét, szavam 

szavát becézgeti. 

 

S ő meg csak játszik. Szereti 

a ringó, lüktető vizet. 

Szinén kalászos feje, mint 

élő öröm libeg. 

 

Ha pajkos hullám taraja 

loccsan föl állán, rámkacag, 

s mosolyog dajkáló anyánk: 

a szél, s apánk: a nap. 

 

S mosolygok én is, hogy nekem 

ilyen szép testvérkém van és 

ölembe kapva boldogan 

csak vele játszanék. 

 

mert én őt nagyon szeretem, 

s ha van ki minket szétvehet, 

az is megbánja, látva majd, 

míly bánatos leszek. 
 

Mit jelent nekem a testvérem 

 

Nekem a testvérem az egyik 

legkedvesebb családtagom. Én 

mindig és mindenhol számíthatok 

rá. Mindig segítőkész, mindig kihúz 

a bajból. Az ő ereiben és az 

enyémben ugyanolyan vér folyik. A 

családból ő az egyik 

legszeretetteljesebb. Ha otthon kell 

valamit segíteni, ő egyből segít. És 

őt pont ezekért imádom.  

(Szakács Dorina 5. b) 

Az én öcsém 

 

Az én testvéremet azért szeretem, 

mert nem sajnálja, amije van, és ha 

sírok, megvigasztal. Nem bánt 

engem, és soha nem mondja, hogy 

utállak. Mindig megpuszil, megölel, 

és azt mondja, szeretlek. Amikor 

hazajövök az iskolából, megfogja a 

kezemet és sétálni hív. Mindig nagy 

örömmel segít nekem, és amit 

tanítok neki, azt szorgalommal meg 

is tanulja. Ezért ő a világ legjobb 

öcsikéje.  

(Németh Cintia 5.b) 

A testvérem 
 

Ereinkben ugyanolyan vér 

csörgedezik. A testvérem nekem a 

világot, a csodát jelenti. Ha elmegy 

tőlem messze, hiányzik nekem. 

Magamban gondolom, hogy 

elmenjek-e utána . S tovább már 

nem gondolkodom, és utána 

megyek a kedvenc helyére. 

Számíthatok rá, és ő is számíthat 

rám. Szeret engem, mint én őt. 

(Szatmári Barbara 5.b) 
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Fodor András 

A család 
 

 

Későn születtem, 

 mikor már nem is vártak. 

Goromba február fagyán 

kivirult kedvvel jött el értem, 

 hogy meglásson, apám. 

 

Aztán hogy hazavittek, 

 a ház, a kert, az udvar 

szemérmes, új örömmel lett tele. 

 Bátyáimat magáztam. 

S nénéimnek is lettem gyereke. 

 

Apám után a sógor gyámolított. 

 Döröghetett szigora, mint az ég, 

ruháit mindig rámszabatta, 

villámokkal se tudta eltakarni 

 gyöngéd szivét. 

 

S anyám még most is, bárhova siet, 

 mint kincset párnán hozza az uton, 

szétosztogatja lelkes mosolyát. 

Megszólít minden ismerőst: 

 - Na angyalom! - 

 

Én meg nyomukban járva, 

 otthont keresve mindenütt 

nem ismerek határt a szeretetben. 

Vagyok akár a lélegző kebel: 

 kifogyhatatlan, telhetetlen. 

 

Nekem az összetartozást jelenti. Összetartunk a mindennapokban, együtt örülünk egymás sikereinek és 

támogatjuk egymást. A család mindig segít! Ha rossz a kedved, felvidítanak. (Csondor Darina 7.a) 

Nekem a legfontosabb dolog a családom. Ha valami gondom van, tudom, hogy velük megbeszélhetem. 

Tudom, hogy ők a legjobbat akarják nekem, és nem azért mondogatják, hogy tanulják, mert rosszat akarnak 

nekem. Mindig megadnak mindent, ha megtehetik. (Makai Anita 8.b) 

---------------------- ------------------------- 
A család a biztonság, a szeretet és az együttérzés „köre”, 

Vannak persze olyan dolgok, melyek nem teszik 

biztosság a családot, de ahol szeretet van, ott van 

megbocsátás is.   (Madarász Márk 8.b) 

---------------------- ----------------------- 
A család azt jelenti, amit más nem tud jelenteni: szeretetet, 

összetartozást és egy biztonságot adó légkört. A család 

adja mindazt, ami kell ahhoz, hogy ne tévedjünk le a 

helyes útról.            (Henger Adrienn 7.b) 

---------------------- ----------------------- 
A család számomra azt jelenti, hogy van egy anyukám, 

egy apukám és egy testvérem. Egy családban nincs 

az, hogy csak magunkkal foglalkozunk, mert ott vannak 

azok a személyek, akik óvnak, védenek miket.  

                                            (Tóth Eliza 7.b) 

---------------------- ------------------------ 
A család számomra a legfontosabb dolog a világon, 

hisz velük élem le az életemet, és nagyon szeretem 

őket. Édesanyám és édesapám nélkül én sem lennék, 

így nekik köszönhetem az életemet. Örülök, hogy vannak 

nekem.                    (Borbély Balázs 7.b) 

--------------------------------- ---------------------------------------- 

Nagyon szeretem a családomat. Mindig ott vannak 

velem jóban, rosszban. Kitartanak mellettem, ha 

haragszanak, ha nem. Tiszta szívből szeretnek engem. 

Megvédenek a rossztól, mindig a jó útra akarnak terelni. 

Mindig arra neveltek, hogy ne csaljak, lopjak, hazudjak, 

tiszta, egyenes úton éljem az életem. Ha bánt valami, 

mindjárt kérdezik, mi bánt. Egyszóval, örülök, hogy ilyen 

családom van.               (Kiss Benjámin 7.b) 

------------------------------ ------------------------------------- 
Számomra a család a szeretetet, biztonságot és az 

otthont jelenti. A tanulásban a nővérem és 

anyukám sokat segít nekem. Nagymamám minden nap 

finom ebéddel vár. Esténként megbeszéljük a nap 

eseményeit. A hétvégén sok időt töltök a nagyszüleimnél 

és az apukámnál. Van két kutyánk is, ők is a családhoz 

tartoznak.  

                                           (Marics Fanni 7.a) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Számomra család egy kincs. Kincs, ami eszméletlenül fontos, ami nélkül nem tudsz élni. A családomra mindig 

számíthatok, főleg Anyára és Apára. Ők adnak nekem erőt, bizalmat és szeretetet. Szeretetre és biztatásra 

minden embernek szüksége van. (Molnár Dorka 8.b) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
A család egy támasz, egy segítség, számomra a legelső dolog. Szerintem meg kell becsülni. A család egy 

bizalmi pont, ahol bármit elmondhatsz: örömet, bánatot, csalódást is. Nekem a legszebb élményeim a 

családdal történnek. Legjobbak a családi nyaralások, ahol csak mi vagyunk, és azok a napok csak a mieink. 

(Bándi Boglárka 8.b) 
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A család számomra nagyon sokat jelent. Sokkal többet, mint a legtöbb kincs. Nincs 

jobb dolog annál, ha együtt van az egész család. Tudom, hogy egyszer én is felnövök 

és megöregszem, amíg lehet, addig kell szeretnem őket. A rossz dolgok, a 

veszekedések egyszer úgyis elmúlnak, de a szeretet nem. Ha igazán szeretünk valakit, 

az örökké tart. Sokszor mondunk csúnyát a szeretteinkre, de amint kimondjuk, egyből 

megbánjuk, mert rájövünk, hogy nem gondoljuk komolyan. Ilyen a szeretet. A legjobb a 

karácsonyban, a húsvétban és a többi ünnepben, hogy együtt van a család. A 

legjobban a szüleinkben bízhatunk. Ők biztosan megtartják a titkainkat is és kiállnak 

mellettünk, akármit teszünk, akármilyen balhéba keveredünk, ők megvédenek minket. 

Minden családtagomért megtennék bármit. Ha bántják a testvéremet, megvédem, mert teljes szívből szeretem és akár az 

életemet is feláldoznám érte. A testvérem megért és kiáll mellettem. Szeressük és tiszteljük családunkat, amíg csak lehet. 

(Schäffer Zsófia 7.a) 

 

Számomra különleges jelentéssel bír ez a szó. A világon rengeteg különböző fajta család él. Szinte 
mindegyikünknek mást jelent ez a közösség. Nekem biztonságot jelent, mert ha bármi problémám akad, 

nyugodtan fordulhatok hozzájuk. Hiszen tudom, meghallgatnak és igyekeznek megoldást találni. Fontos az 
őszinteség, hogy ne kelljen titkolóznom és elfojtani magamban a dolgokat, bármit 

elmondhassak, ami velem történt. Ennek természetesen visszafelé is működnie kell. 
Szükségem van arra, hogy hogy az édesanyám ne csak szülői, hanem egyben 

barátnői szerepet is betöltsön az életemben. Lényeges, hogy a jókedv és derű mindig 
helyet kapjon a családom mindennapjaiban. Valamint kölcsönösen nevettessük meg 
egymást. Szeretem, hogy házi feladat készítésekor bátran fordulhatok kérdéseimmel 

anyukámhoz. Mindig türelemmel magyarázza el a számomra a  néha érthetetlen 
feladatokat. Mivel, kedvelem a főtt ételeket és a legfőbb étkezést nálunk az ebéd 

jelenti , emiatt édesapám meleg ebéddel vár minket haza. Apukámtól örököltem a 
természet és az állatok szeretetét, ezért időnkét nagy erdei sétákat teszünk, illetve együtt gondozzuk a 
háziállatainkat. Néha felkerekedünk, és meglátogatjuk közeli rokonainkat, akit szintén állatbarátok. A 

vérszerinti hozzátartozóimon kívül második családomnak tekintem egyrészt az iskola- és osztálytársaimat, 
akikkel a időm jelentős rézét töltöm, másrészt pedig mindazokat az embereket, akik hozzám hasonlóan részt 
vesznek a vasárnapi szentmiséken. Ministránsként nagyon fontos számomra ez a templomi közösség. Tudom, 

a családom mindig a legjobbat akarja nekem, ezért remélem, hogy kiteljesedő kamasz koromban is 
türelemmel és megértéssel viszonyulnak hozzám, és nem okozok csalódást nekik. Szerintem nagy 

szerencsésen azok az emberek, akik mögött biztos családi háttér áll.  
(Tóth Vanessza Gvendolin 7.a) 

 

Számomra a család a szeretet, a megérést foglalja magába. Azt, hogy ha valami történik, ne a barátaim 

legyenek a bizalmasaim, hanem az édesanyám, vagy az édesapám. Ők akik, akikkel mindent meg lehet 

beszélni, bármiről is legyen szó. Hogyha betegek vagyunk, akkor ott vagyunk egymás mellett, segítjük a 

gyógyulásban, még ha csak olyan is gesztusokkal is, hogy teát veszünk egymásnak. Egy családban a 

legfontosabb a szeretet és a törődés. Hogy mi akkor is egy család vagyunk, voltunk, leszünk, bármi is 

történjen.  

(Csizmadia Bence 8.b) 

 

Én szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen gondos és szerető családba 

születtem. hogy minden családban, így nálunk is vannak nézeteltérések, 

súrlódások, de a lényeges dolgokban mindig egyetértünk. Ám sajnos ezt 

nem mindenki mondhatja el magáról. Azonban sok olyan család van, ahol 

normális közegben és szerető társaságban nőnek fel a gyerekek. Ahol 

minden vasárnap finom ebéd és délutáni programok is szerepelnek a 

napirendben. De ha valakinek olyan a családja, ahol folyamatos veszekedés 

van, ott az egyik családtagot akár egész életében elkísér ez a rossz emlék. 

Számomra a család az a közösség, ahol szívesen meghallgatják, hogy milyen 

volt a napom és együtt örülünk minden apró örömnek.  

(Czuppon Petra 7.a) 
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Diákönkormányzat esemény naptára 

Visszatekintő képekben 
 

Karácsonyi vásár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi műsor 

 

 

 

 

Magyar Kultúra Napja 
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Farsang 

Nagyon tetszett a 8.-asok kacsa tánca. A mi fellépésünk is szerintem jó volt. Pucskó Réka 6. b 

 

Nekem nagyon tetszett az ideji farsang, mert az előadások jók voltak. Nagyon tetszett a 7.a előadása, 

a 3.a is. A miénk is jó volt. Sajna, a színpad mögött nem láttam a 6.a produkcióját. Tetszett Zsófi néni 

hosszú, piros haja. Knezics Marcell 6.b 

 

 

Nekem a farsangon a legjobban a 3.b-sek tetszettek, mert a kisfiú nagyon jól el tudta játszani a 

gangnam style-t. Németh Roland 6.b 
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A mi osztályunk cirkuszos volt, nagyon élvezetes volt. Nekem a törökök tánca is nagyon tetszett, a 

hastánc volt a legjobb. Remélem, jövőre is ilyen jó lesz. Pintér Flóra 6.a 

 

 

A saját előadásunkban nagyon tetszett az, hogy nagyon sok színes jelmez volt. A 2.a osztály is 

nagyon tetszett, igazi ördögök voltak. Az eredményhirdetést nagyon vártam. Apáti Letícia 6.a 

 

Nekem ez volt az első farsangom ebben az iskolában és jó osztályba kerültem. Nagyon tetszett 

mindenki, viccesek voltak, szerettem őket. Jó volt a többiekkel jobban megismerkedni, és már el is 

felejtettem a rossz emlékeket. Ez volt a világ legjobb farsangja. Takács Mária 6.a 

 

Az idei farsang talán a legjobb volt, nagyon sokat készültünk rá, de meglett az eredménye. A mi 

osztályunk nagyon vicces volt, a fiúk fehér szoknyában táncoltak, nagyon ügyesek voltak. A 3. 

osztályosokelképesztően hastáncoltak. Nagyon jó volt a farsang, kár, hogy hamar véget ért. Gaál 

Viktória 7.b 
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A miénkben az tetszett a legjobban, hogy együtt, csoportban dolgoztunk, és persze, hogy megettük az 

osztályfőnökünket A 8.b osztálynál Eszter nénin nagyon jó volt. Okos ötlet volt, hogy azok legyenek, 

amik 1. osztályban. Marics Fanni, Rofrits Réka 7.a 

 

A osztályunkban a fiúk igazán jók voltak, és nagyon rendesek, hogy vállalták a táncoló, fehér 

szoknyás hattyúk szerepét. A többi osztály is kitett magáért. Orsós Evelin 7.b 

 

A farsang nagyon jó volt. Nekem a 6.b tetszett a legjobban. A miénkben az tetszett a legjobban, hogy 

a Gyuri volt a menyasszony. Paksai Lajos 5.b 

 

 

Nekem a farsangon a kínaiak és a Lolli pop tetszett a legjobban. Azért is volt jó a farsang, mert 

táncoltunk és mert nem kellett tanulni. Szatmári Barbara 5.b 

 

A mi produkciónkban tóti szódások voltunk, és vicces volt, amikor fenékbe billentettük egymást és 

pofozkodtunk. Botos Bence 5.a 

 

Tavaszi programok 

 Március 15. 

 Ápr.16. - Magyar holokausztról való megemlékezés  

 Húsvéti készülődés 

 Anyák napja 

 Papírgyűjtés 

 Gyereknap 
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