HÍRLEVÉL
FEBRUÁR
Tisztelt Szülők!
Ismét eltelt egy hónap, és megint sok eseményről, eredményről számolhatunk be Önöknek.
Visszatekintve erre az időszakra mi magunk is elcsodálkozunk, hogy mennyi minden történik
iskolánkban. De talán ezért is szeretik a gyerekek a Bethlent.
VERSENYEK
















A hónap eseménye volt a 6 osztályos képzésünkre jelentkező diákok szóbeli felvételije.
Kollégáinknak több napon át, több csoportban, több száz feleletet volt módjuk meghallgatni.
Nagyon sok okos, értelmes, szépen felkészült feleletet hallottak.
Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy Langer Viola 12. évfolyamos tanuló az OKTV Francia
nyelvű Országos fordulójára is bejutott, ami azt jelenti, hogy a Magyarország legjobb 10-12
franciát tanuló diákja között van. Felkészítő tanára Ákosné Vrábel Mária volt. Violának sok
sikert kívánunk, és drukkolunk neki.
Ebben a rövid hónapban rengeteg, összesen 10 versenyről számolhatunk be. Rögtön a hónap
elején, február 4-én a mi iskolánkban tartották meg a kerületi rajzversenyt, amit immár
hagyományosan rajztanáraink, Illés Áron és Fóth Gábor tanár urak szerveznek. Idén is nagyon
sok tehetséges tanuló jött el hozzánk, és megmutatták, milyen szépeket rajzolnak. Az
elkészült képeket mi is megcsodálhattuk a verseny után az első emeleten lévő kiállításon.
Másnap, február 5-én házi angol nyelvi versenyt rendeztünk a 9-10. évfolyam tanulóinak. Ez
az a két évfolyam, amelyek kimaradnak a központi szervezésű versenyekből, ezért
meghirdettünk a csak írásbeli fordulóból álló versenyt. Közel 25 tanuló vett részt a délutáni
versenyen. A nyertesek Kovács Petra (9.b), Szabó Adél (9.b) és Juhász Alíz (10.b) voltak.
Nyereményük többek között egy-egy színházjegy volt a Nemzeti Színház SÖR angol nyelvű
előadására. Felkészítő tanáraik Trandakisz-Borbély Zsuzsanna és Nagy Gabriella voltak.
A következő megmérettetés a kerületi szervezésű Fekete István szép olvasási verseny volt a
3-4 és az 5-6. osztályos tanulóknak. Három tanuló képviselte iskolánkat. Stimecz Georgina
(4.z) a 2. helyet érte el. Felkészítő tanára Tóth Rozália volt.
Február 13-án három tanulónk, Kató Réka (10.a), Kisvári Edit (10.b) és Maricza Katalin (10.b)
vett részt az Arany Dániel matematika verseny második fordulójában. Az ő eredményükről a
későbbiekben tudunk beszámolni. Felkészítő tanáruk Kulcsár Ella és Nagy-Tóth Mariann volt.
Másnap, február 14-én zajlott a Bendegúz Nyelvész verseny kerületi fordulója, ahol ismét
hátom tanulónk indult: Fövenyessy Vivien (8.b), Caroli Andrea (7.b) és Hájas Alexandra (7.a).
Molnár Lászlóné készítette fel őket a versenyre.
Február 20-án ismét a mi iskolánk adott helyet a 3-4. osztályosok kerületi vers-és
prózamondó versenyének. Több mint 70 tanuló vett részt ezen a versenyen. A megnyitón a
kicsinyek kórusa énekelt Stimecz Edina tanárnő vezetésével, és a blockflöte zenekarunk is
fellépett. A zsűrinek igazán nehéz volt kiválasztani a legjobbakat. Klitzsch Liza (3.z) próza









kategóriában a 3. helyezést érte el, Uzsoky Petra tanárnő felkészítésével. Ország Natasa (4.z)
szintén próza kategóriában 7. lett, Tóth Rozália felkészítő tanár segítségével.
A következő napon, február 21-én több mint 330 tanuló részvételével iskolánkban zajlott a
kerületi Zrínyi matematika verseny, ami egy egyéni feleletválasztós verseny 3-10.
évfolyamon. Még várjuk a verseny eredményét.
Ugyancsak ebben a hónapban zajlott a kerületi általános iskolai Hevesy kémia verseny, ahol
Kerezsi Zoltán (8.b) tanulónk képviselte iskolánkat. Dunayné Limbek Andrea tanárnő
felkészítésével Zoltán 2. helyezett lett és bejutott a budapesti fordulóba az előkelő 9. helyen.
Reméljük, hogy ott is jó helyezést fog elérni.
A hónap utolsó hete sem múlhatott el versenyek nélkül. Az angol országos általános iskolai
tanulmányi verseny (OÁTV) kerületi fordulója február 25-én volt. 7-8. évfolyamos tanulóink
kilencven perces írásbeli feladatsort oldottak meg. Két tanuló dolgozatát lehetett továbbítani
a budapesti fordulóba: Fövenyessy Vivien (8-b) és Kenesei Kornél (8.a), akiket Nagy Gabriella
tanárnő készített fel.
Végül a német kerületi országos általános iskolai tanulmányi verseny (OÁTV) versenyzői
látogattak el iskolánkba. Több mint 30tanuló oldotta meg a 90 perces feladatsort. Iskolánkból
továbbjutó diák Csobánci Máté 8.a, akit Sík Margit (8.a) tanárnő segített a felkészülésben.

KULTURÁLIS PROGRAMOK













A 8. évfolyam a hónap elején egy különleges lézer show programon vett részt.
Ugyancsak a 8. évfolyam néhány tanulója szervezésében megünnepeltük a Valentin-napot.
Kis kártyákkal és lufikkal kedveskedhettünk egymásnak.
Színházi előadásokat tekintettek meg a 11. évfolyamosok. A Három nővért a Színház és
Filmművészeti Egyetem végzősei adták elő. A Vízkereszt című előadást a Pest Színházban
látták.
Rendhagyó irodalmi órát tartott Hargitay Annamária tanárnő a Hadik kávéházban.
Az RTL Klub Fókusz műsorában a ’Rambo-vers’ jelenségről beszélgettek a tízedikes humán
csoport tagjai Vitáris Balázs tanár úr vezetésével.
Megemlékeztünk a kommunista diktatúra áldozatairól egy rövid rádiós műsorban.
Az 1-6. osztályos tanulók csillagászati előadáson ismerkedtek az égbolt szépségeivel.
Az 1. z osztályban rendhagyó környezeti lovas programon vett részt.
Nagy sikernek örvendett a farsangi bál 1-6. évfolyam tanulói körében, de a nagyobbak sem
maradtak ki ebből a programból, mert a diákönkormányzat szervezésében idén végre volt
farsang a gimnazista évfolyamokon is.
Február 14-én volt a Szülők-nevelők bálja, ami idén a retro disco jegyében zajlott. A
rendezvényen rekordot ért el a résztvevők száma. Mindenki nagyon jól szórakozott, ezt
bizonyítja, hogy sokan sokáig táncoltak.
A bevételből az informatika terem gépparkját fogjuk korszerűsíteni, amiről fényképes
beszámolót is készítünk majd.

SPORTESEMÉNYEK




A BEAC-MAFC Alsós Kosárlabda Kupán a Bethlen-Keveháza vegyes csapata indult. A három
meccsből kétszer nyertünk, egyszer kikaptunk.
Az Asztalitenisz VI. korcsoportban Hubert Dávid (10.b) 1. helyezett lett, míg Kozma Attila
(12.a) a 3. díjat nyerte.
Tarlós Ágnes tanárnő meghirdette nyári sporttáborait. A táborok ismertetői az iskola
honlapján elolvasható, illetve a Hírlevél csatolmányában található.

