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Petőfi Sándor
Itt van az ősz, itt van ujra…

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem. 
 

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét. 
 

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya. 
 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 
 

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 
 

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik. 

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem. - 
 

Kedvesem, te űlj le mellém, 
Ülj itt addig szótlanúl, 
Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl. 
 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergő természetet. 

Erdőd, 1848. november 17 - 20.



 

 

Megújult az iskola 
Energetikai fejlesztések az intézményben 

2021 őszére befejeződött az iskola energetikai fejlesztése. 
Közel 960 millió forintból megtörtént a régi nyílászárók 
cseréje, a fűtés-korszerűsítés, a gépészet modernizációja és a 
homlokzat szigetelése. Korszerűsítették a világítási rendszert és 
az épület tetejére napelemes rendszert telepítettek. A felújítás 
közel egy évig tartott, melynek során az intézmény nem csak 
kívülről, hanem némiképpen belülről is megújult.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kara Ákos 
országgyűlési képviselő úrnak és a Fodor Kft-nek, akik nélkül 
ez a projekt nem valósulhatott volna meg.

RÓKA-MÓKA                                                                                                  2021. NOVEMBER



 

OKTÓBER 6. 
Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án 

végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári 

hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Bár az Aradon 

kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis 

elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon: 

Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török 

Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-

Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly 

tábornokok és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos 

miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc 

leverésének szimbóluma lett. Iskolánk tanulói gyertyagyújtással 

emlékeztek meg a hősi halált halt katonáinkról. 
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Újabb győzelem  ! 
Mezei Futóbajnokság

2021. október 20-án a fiú IV. korcsoportos Városi Mezei 

Futóbajnokságon aratott győzelem után a Feketések a megyei 

döntőben is a dobogó tetejére állhattak. Felkészítő tanáraik: Glázer 

Szandra és Ladocsi Adrienn tanárnők. A csapat tagjai: Molnár 

Barnabás, Kovácsics Richárd, Molnár Zalán, Barna Dániel és Gueth 

Patrik.

Gratulálunk nekik! Irány az országos döntő!

Hajrá fiúk!!!



 

 

Vuk Művészeti Csoport kiállítása az 
iskolában 

Az önkormányzat pályázatot írt ki öntevékeny művészeti 
csoportok támogatására, melyen az iskolánk közel 200 ezer 
forintot tehetett zsebre. A pályázaton elnyert összeget 
kiállító paraván és rajzeszközök vásárlására fordította az 
intézmény. Az elkészült művekből készült egy kiállítás, 
amely az iskola aulájában volt megtekinthető. A kiállítás 
megnyitására ünnepélyes keretek között került sor 
november 23-án.
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Kiállítás



 



 

Miután elkészültek az alkotások, a kicsik 
sorverseny keretében mérhették össze 
ügyességüket, gyorsaságukat.

REMÉLEM, MI 
NYERÜNK…

A MOZGÁS UTÁN JÖHETETT A 
VÁRVA VÁRT TOMBOLA 
SORSOLÁS…

NYERTEM!!!



 

A FELSŐ TAGOZATOSOK SZABADULÓ SZOBA 
JÁTÉKON VEHETTEK RÉSZT, AHOL REJTVÉNYEKET 
KELLETT MEGOLDANIUK AHHOZ, HOGY ÉLVE 
KIJUSSANAK 

A NAPOT FERGETEGES BULIVAL ZÁRTUK…


