2019-2020-as tanévben
megjelent cikkek

Tavaszi szünet
Cikk megjelent április 1.

VERSENYFELHÍVÁS
Szemere Miklós Vetélkedő 2020. február 20 és április 21. között
linkek:

Szülők és pedagógusok részére
5-8. évfolyamos diákok részére

Meghívó szülői értekezletre (leendő elsősök)
Cikk megjelent: március 2.

Beporzók napja március 10-én
Cikk megjelent: március 2.

Meghívó Ovisuli kézműves foglalkoztatásra - ELMARAD!
Cikk megjelent: március 2.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét megvalósított ötletei
iskolánkban és
Gyömrő város jövőjére kiterjedő akciótervünk

„A lehetetlent mindig azok valósítják meg, kik elég bátrak és tettrekészek álmaik valóraváltásához.”

A 2019-es évet egy európai hulladékcsökkentési eseménysorozata és a „NYISD KI A SZEMEDET, CSÖKKENTSD A
SZEMETED!” jelmondattal zárta örökös ökoiskolánk öko munkacsoportja.
„Végiggondoltuk, hogy intézményünkben miből keletkezik több szemét, így a tejtermékes műanyag poharak és a
CD, DVD lemezek mennyiségének csökkentésére fókuszáltunk. Tejet és joghurtot heti két alkalommal kapunk,
ezért rengeteg kidobásra ítélt pohárka keletkezik. A CD és DVD lemezeket pedig felváltották az internet
segítségével elérhető felhőalapú szolgáltatások, stb” –írta beszámolójában az öko munkacsoport vezetője,
Ducsainé Sztojka Erika. Advent keretében készítettek adventi koszorúkat, hóembert és folyosó dekorációt ezekből
a hulladékanyagokból.
Kozmetikumok is készültek és mosogatógépben használható tabletta. Cél volt olyan anyagok felhasználása, amik
„kevésbé terhelik a környezetet használatuk során, másrészt kevesebb csomagolási hulladék keletkezik.”- vallja
Kiss-Bajdik Judit tanárnő.
A munka azonban itt nem állt meg, mert mi a jövőre előretekintve egy társadalmi akció keretében az iskola, majd
Gyömrő város több területén cigarettacsikk gyűjtőket helyeztetünk ki. Pamlényi Csilla intézményvezető egy
gödöllői civil társadalmi akciót továbbgondolva vont be osztályfőnököket, iskolai védőnőt a prevenciós szemléletű
tervező munkába. Fábry-Szabó Tamara iskolavédőnő felhívta a figyelmet a cigaretta káros hatásaira. Ezután
tanulóink véleményét gyűjtöttük össze. Értékes és érdekes „gyerekszáj” született, és ezt felhasználva, gravírozott
táblák segítségével, befőttes üveg tárolókba dobhatják ezt a bolygónkra különösen káros szemetet. A Jó Itt Élni!
Közösség vállalja ezek üríttetését, karbantartását.
Bízunk benne, hogy akcióink túlmutatnak céljainkon is, mellyel sikeresen tudunk hulladékot minimalizálni.

Pamlényi Csilla intézményvezető
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Országos sakkverseny
Cikk megjelent: Február 11.

Papp Bence 3. osztályos tanulónk egy országos sakkversenyen II. helyezett lett
korosztályában.
Szívből gratulálunk!
További sikereket kívánunk!

Únyi István Festészeti Verseny eredményei
Cikk megjelent: Február 7.
Link a versenyeredményhez

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Cikk megjelent: November 24.

Utolsó napjához érkezett az Európai Hulladékcsökkentési Hét,
melyen 16570 akciót regisztráltak 30 országból,
melyből Magyarország 410 hulladékcsökkentő akciójával 4. helyezést ért el.
Ebből 3 hulladékcsökkentési megvalósulás a mi iskolánké.
Közösségünk azonban azt vallja, hogy ne csak ezen a héten mutassunk példát.
Az akciók célja a prevenció és a figyelemfelhívás. Jó eszköz a szemléletváltáshoz.
Együtt, gyermekeink jövőjéért közösen!
Pamlényi Csilla

intézményvezető

Felhívás Únyi István rajzpályázatra
Cikk megjelent: December 7.

A pályázat leírása, technikai részletei a következő linken érhetőek el:
http://rakoczi-gyomro.sulinet.hu/images/unyiverseny.pdf

Ovisuli Sportfoglalkozás
Cikk megjelent: November 29.

Felhívás Sakkbajnokságra
Cikk megjelent: November 4.

NYÁRI BESZÁMOLÓ - TANÉVKEZDÉS A RÁKÓCZIBAN
Cikk megjelent: Szeptember 5.
Szeptember 2-án iskolánk közel 220 diákja ült újra iskolapadba.
Itt szeretném megköszönni, hogy a tanévnyitóra meghívott vendégeink megtiszteltek jelenlétükkel.
Az idei nyáron is sokat és sokan dolgoztunk együtt azért, hogy intézményünk megújulhasson. A nyári szünetet a
raklapbútoraink felújításával kezdtük. Ezután az Erdőmentők egy cég segítségével fa kerítéseinket és a Tőzeges
tanösvény hídját, tábláink fa szerkezetét csiszolta, festette újra.
A Monori Tankerületi Központban kora tavasszal indított kérvényeknek, egyeztetéseknek köszönhetően közel 2
millió forintos felújítást és javítást sikerült kiviteleztetni.
-villamos hálózatot bővítettünk a megnövekedett elektronikai eszközök száma miatt, illetve számtalan javítást,
eszközcserét végeztettünk el (Diera Viktor)
-irodák falait vizesmentesítettük bontással, patronozással, padlócserét, festést kiviteleztettünk (Király Luigi és
Király Bau Kft.)
-egy statikus által életveszélyessé nyilvánított, omladozó mennyezetet bontattunk le és kartonoztattunk,
festettünk újra (Király Luigi és Király Bau Kft., részben felajánlással)
A legjelentősebb munkát, felújítást ebédlőnkben végezték, melyet egy SZM kezdeményezés indított útjára.
Köszönöm dr. Mezey Attila jelenlegi polgármesternek és Gyenes Levente Gyömrő város volt polgármesterének,
hogy a kampányidőszak ellenére együttműködve igyekeztek megvalósítani elképzeléseiket.
A konyha tere négy asztallal bővült egy elválasztó fal bontásának köszönhetően és teljesen új, esztétikus, időtálló
padlólap- és csempecserén, illetve szanitercserén és festésen ment keresztül 3 millió forint értékben.
Kivitelezők voltak:
-Király Luigi és a Király Bau Kft.
-Varga András és a Bonum Work Kft.
-Chameleoon Design Studio
Az anyagköltséget állta:
-Elektro-Sol Global Zrt.
-Kastélydomb Invest Kft.
A kivitelezés költségeihez a Jó Itt Élni! Közösség képviselőjelöltjei is hozzájárultak.
Külön köszönet Misurda Ágnesnek és Hodosán Maricának (Chameleeon Design Studio), hogy egy igazi festészeti
alkotással büszkélkedhetünk ezentúl, melyet ebédlőnk falára álmodtak meg.
A Szinter Family Kft. Takács József ebédlőasztalaink vázát varázsolta újjá, míg az asztallapokat egy XVII. kerületi
cég cserélte le.
Gyömrő Város Önkormányzata az előkészítő konyhában végezte az alábbi munkálatokat:
-vízvezeték és elektromos elosztó csere
-csaptelepcsere
-kiadó pult bontása, nagyobbítása
-tisztasági festés
Köszönjük Szabó Péter és Török Tiborné, Erika koordinációs munkáját.

A munka nem állt meg, mert egy új könyvtár helyiség és egy művészeti terem kialakításán dolgozunk jelenleg,
illetve a titkárnői és intézményvezető-helyettesi iroda is teljesen megújul hasonlóan az igazgatói irodához.
Iskolánk parkolója jelenleg is készül, nagyon bízunk benne, hogy hamarosan átadásra kerülhet.
Addig is éljük mindennapjainkat, igyekszünk gyermekeinkért, az ő boldogulásukért, környezetükért tenni közösen,
mert ami szívből születik, az sok gyümölcsöt terem.
Pamlényi Csilla

intézményvezető

