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Ez a hónap az iskola megalapításának 125. évfordulójára való készülés jegyében zajlott. Bár az
évforduló megünneplésére csak november 29-én került sor, rengeteg tennivalónk volt, hogy
mindenki számára emlékezetes maradjon ez a nap.
Az évkönyv elkészítése Cseke Lajosné és Fóth Gábor feladata volt. Újszerű, az egész tanévet lefedő
naptárszerű anyagot állítottak össze. Rengeteg fotóval illusztrált iskolai program tölti meg az
évkönyvet, de olvashatunk a régi diákjainkról is, akik büszkék arra, hogy a Bethlenben végeztek. A
velük készült interjúkat Vitáris Balázs tanár úr és növendékei készítették. A CD melléklet hang- és
képanyagát Stimecz tanár úr és Siska Péter állította össze.
A rajzórákon elkészített legszebb rajzokat, amelyeken diákjaink fejezik ki az iskolához fűződő
érzelmeiket, Illés Áron tanár úr válogatta és rendezte egy kiállítási anyagba.
Az iskola történetével foglalkozó kiállítás elkészítése is sok időt vett igénybe, mert igen gazdag fotó és
dokumentumanyagból lehetett válogatnunk, köszönhetően az elődeink figyelmes anyaggyűjtésének.
Mivel ezek a dokumentumok csak zárt helyen kerülhettek bemutatásra, először a régi, elhasznált
tárlókat fel kellett újítani. Az anyag kiválogatását és elrendezését Vrábel Mária és Krupanics Katalin
tanárnők végezték, de Bánáti igazgató úr is sokat segített.
A hivatalos ünnepi műsor összeállítását Stimecz Edina és Stimecz András vállalta. Megkeresték és
felkérték néhány régi tanítványunkat, hogy előadásukkal színesítsék a megemlékezést. Sokan
szívesen vállalták volna a fellépést, de lekötött elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni ezen az
estén. Sunyovszky Szilvia színművész, Balázs Edgár operaénekes, Lakatos György hegedűművész
lépett fel iskolánk színpadán. Köszönjük a neves művészek közreműködését. A kicsinyek kórusa (3-4.
évfolyam) remek összeállítást énekelt a Muzsika hangja musicalből, míg a gimnáziumi kórus egy olasz
zeneszerző iskolai jelenetét bemutató kis operáját adta elő Vezse István, volt tanítványunk
főszereplésével. Természetesen ezeket a műsorszámokat a két énektanárunk tanította be.
A megemlékezés napján délelőtt a diákjaink kicsit bepillanthattak abba az iskolai életbe, ami a 19.
század fordulóján zajlott a mi iskolánk falai között. 15 különböző téma közül választhattak a gyerekek.
Volt, aki az akkori történelmi eseményekről, a természettudomány, a gazdasági élet érdekességeiről,
vagy éppen az akkori divatról, kedvelt ételekről kapott tájékoztatást. Az órákon szerzett tudásról egy
125 kérdéses tesztfeladat kitöltésével versenyeztek az osztályok. Ezután egy olyan órán vettek részt a
tanulók, ahol volt diákjaink meséltek tanulmányaikról, az életben elért sikereikről. Ennek az órának a
sikeres megszervezését Sik Margit tanárnő végezte.
A nap folyamán az iskola születésnapi tortájából is kapott minden diákunk és kollégánk egy-egy
szeletet.

A hatodik óra az iskolafilmek megtekintésével, az iskola indulójának meghallgatásával és a különböző
díjak kiosztásával zajlott. Jó hangulatban zártuk az iskolagyűlést. De még várt ránk egy rövid, ám
különleges program, amire az Allee bevásárló központban került sor. Az iskolát népszerűsítő táncos
flash mob bemutatót tartottuk itt. A program fő szervezője Paszicsnyek János tanár úr volt.
Az egész napos program megvalósításában természetesen még igen sok kolléga és diák dolgozott, de
kiemelnénk Kovács Balázs szabadidő szervezőnket, aki rengeteg részfeladat elvégzésével segítette az
évforduló megünneplését.

A hónap eseményei voltak:
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Mesemondó verseny (2. osztály 10 fővel indult)
MOZDULJ RÁ kreatív verseny a Keveháza Iskolában. Téma: vízzel kapcsolatos társas játék
készítése(3-4. osztály)
Központi Szabó Ervin Könyvtár meglátogatása foglalkozással (3. osztály)
Márton-napi játszóház
nyílt órák november 11-15. között
Vers- és prózamondó verseny eredménye: 1. osztály: Sárosi Zoé próza –különdíj
De Jager Benjamin vers- emléklap
3. osztály: Gerber-Csóti Csongor próza-II. hely
Zakariás Bianka vers- emléklap
Író-olvasó találkozó a vándor meseíróval
Kerületi közlekedési verseny: Papp Julianna III. helyezés (4.z)
Szatmári Zoltán II. helyezés (4.z)
Felkészítő Tanár: Tóth Rozália
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Kerületi fizika csapatversenyen a 8. osztály csapata I. helyezést ért el.
Csapattagok voltak: Csobánczi Máté, Felföldi Tamás, Kerezsi Zoltán, Puglits János
Felkészítő tanár: Boka Hajnal



Kerületi közlekedési verseny elméleti forduló eredménye:
Czibula Cintia I. hely

Mayer Levente I. hely

Fövenyessy Vivien I. hely

Birtalan Áron II. hely

Acquista Anna II. hely

Franta Áron III. hely

Gulyás Napsugár II. hely
Felkészítő tanár: Orbánné Molnár Enikő



OKTV(Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) első fordulóján tovább jutott tanulók:
Nyelvtan: Barnet Aranka 12. b Felkészítő tanár: Megyesi Klára
Angol:

Langer Violetta 12. b Felkészítő tanár: Krupanicsné Nagy Katalin

Francia: Langer Violetta 12.b Felkészítő tanár: Ákosné Vrábel Mária


A kerületi informatika prezentációs versenyen a 7. évfolyam csapata 7. helyezett lett
a 9. évfolyam csapata 6. helyezett lett
Felkészítő tanár: Váczi Éva



A 8. évfolyam e havi programjai voltak:
Színház: Özvegy Karnyóné, Liliomfi
Mozi: Gravitáció
Hadik Kávéház
Strabag Aszfaltkeverő Üzem






Angol nyelv: A University of South Wales képviselője tájékoztatta a 10. és 11. osztály tanulóit
az ösztöndíj lehetőségekről, illetve mesélt a saját tapasztalatairól.
A 11. évfolyam színházlátogatása: Leonce és Léna (MU Színház)
Kórustábor november 9-én
Nyílt nap november 19-én a leendő 7. évfolyamos tanulóknak: 1-4. óra az 5-6-7-8.
évfolyamokon

