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MEGÜNNEPELTÜK A

35
ÉVET

Az ágak szállítják a létfontosságú nedveket.
Megelevenedett a múlt a jelen és a jövő!

A gallyak tartják a leveleket és a termést.
Az ünnepre díszbe öltözött az iskola. Jó volt látni
a sok szorgos kezet. Dolgozott itt mindenki az
évforduló sikeres megünneplése érdekében.
A nap végén valamennyien -„kicsik és nagyok”úgy éreztük, hogy ez megérte.
A törzs, amire építhetünk.

MINDENKI SOKAT DOLGOZOTT

RÓZSIKA

Virágot a Keresztes és Társától!

35 éve őrzöm a bejáratot!

Így kell tortát sokszorosítani.

Na ki vagyok?!

A logopédusok igen jó vendégfogadónak
bizonyultak.

Amikor a „régi” főnök érkezik
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AZ ÓRÁKON LÁTTUK

Helyettesek ha találkoznak

Bal láb, zöld zsák, fordul…

Ezt az órát nézem meg!

És akkor mit éreztél?

Ilyen boldogan jöttem!

Mandala és keresztszemes fiúsan

(A baba jól van, és szépen fejlődik.)
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Hopp!
A zene nem ismer határokat

A zene nem ismer határokat

Igazgatónőnk felavatta iskolánk új liftjét

ROLL DANCE

Főzőcske de okosan

Akkoriban pengővel fizettek

4

GURULÓ MŰVÉSZET!!!
Köszönet az élményért!

Surányi Sanyi Misi bácsival diófát ültetett a
jövő nemzedékének

Akkor a fény……..

Egy léggömb, egy kívánság

Fogadják szeretettel!

Vágyak szárnyán!

A táncosok példáját adták az akaratnak, mely
hegyeket képes megmozgatni. Lám nem is
gondolnánk, hogy ilyen elkötelezettség mellett
milyen
csodálatos
művészi
produkciók
születhetnek. A ROLL DANCE szívet-lelket
gyönyörködtetve emelte ünnepségünk színvonalát.

A felengedett léggömbök mindegyike egy
kívánságot vitt magával. Kívánjuk, hogy a
megfogalmazott vágyak váljanak valóra. Tegyék
jobbá-szebbé életünket.
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ANDRIS

KOCCINTSUNK AZ IAIDO-RA IS!

Fényt kaptunk mi a látók!

A mester és a tanítványok tanítói

A NÉPITÁNC ÉS A TESTNEVELÉS
KAPCSOLATA
Szakmai konzultáció

Testnevelők tánc közben

Hogy is fest ez a pszichológia szempontjából?

A torta pedig finom volt!
(Az igazat megvallva már nem is számítottunk rá.)
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F.B.M.: Ritka dolog ez Vilikém a mai világban,
hogy valaki ingyen, óradíj nélkül tanít!
F.V: Örömmel teszem, mert viszont is kapok nem
pénzben mérhető fizetséget, rengeteg szeretetet, a
kis tanítványaimtól. Komolyodnak, erősödnek,
szépen alakul a személyiségük pozitív irányba. Ez
a sport erkölcsi tartást is ad. Még a huncutabbakra
sem lehet haragudni, egy példával illusztrálnám,
hogy miért nem. Elvittem a gyerekeket nyáron
sport-táborba, ahol az egyik kisfiú elment pecázni
egy másik csoporttal edzés helyett. Szigorúan
megkérdeztem tőle: „Mondd meg, most mit
csináljak veled?” A kis sportember így válaszolt:
„Hát szemmit!”

IGAZGATÓNŐNK BESZÉLGETETT
FARKAS VILMOSSAL, AKI
TANÍTVÁNYBÓL LETT MESTER
F.B.M.: Kedves Iaido mester!
Milyen
emlékeid
vannak
az
iskolánkban töltött évekről, ennyi
évtized távlatában?
F.V.: Villiger igazgató Úr kezei alatt
nőttem fel. Családom elég nehéz
körülmények között élt, szegények
voltunk. Olvasni viszont nagyon szerettem, mert
az nem került semmibe, és mégis nagy élményt
nyújtott. Én voltam az iskola legszorgalmasabb
könyvtárlátogatója. Igazgató Úr ezt észre is vette,
és egyik évben tanévzárón nem egy
jutalomkönyvet kaptam, hanem egyszerre ötöt! A
mai napig megvan a polcomon, mert ez nyitotta
meg számomra a tudás kapuját és a világot.
F.B.M.: Vili, mit szólt a családod ehhez?
F.V.: Örültek, hogy okos gyerek vagyok, és
biztattak, hogy igyekezzek, vigyem többre, mint
ők.
F.B.M: Akkoriban a szelekció még nem volt olyan
szigorú és a hátrányos helyzetből fakadó tanulási
akadályok miatt is bekerülhetett valaki az
elkülönítetten
nevelt,
több
figyelmet,
gondoskodást igénylő gyermekek közé. Nem volte valaha rossz érzésed amiatt, hogy kisebb
létszámmal működő, akkor „Kisegítő Iskolának”
nevezett iskolatípusba jártál?
F.V.: Egyáltalán nem, mert itt megkülönböztetett
figyelmet és gondoskodást kaptunk.
F.B.M.: Hogy sikerült ilyen szép pályát befutnod?
Milyen érzés Iaido (japán sportművészet)
mesternek lenni ugyanabban az iskolában, ahol
tanultál?
F.V.: A tanulási kedvem egyre nőtt, vonzott a
tudás világa. A szociális vonalon bővítettem
ismereteimet, jelenleg is régi, hasonló sorstársaim
útját egyengetem, segítem. Megismertem egy
japán
nagymestert,
aki
elvarázsolt
a
harcművészetével, és azzal az erkölcsi tartással,
ami a sporthoz tartozik. Jól haladtam, kiemeltek,
és mestervizsgát tettem. Amikor megkerestem
telefonon
az
iskola
jelenlegi,
kedves
igazgatónőjét, azaz téged, nagyon jól esett a meleg
fogadtatás. Elmondtam a kívánságomat, a
vágyamat, amire Te azonnal kinyitottad a
tornaterem ajtaját, és körém gyűjtötted az iskola
legrászorultabb gyermekeit. Nagyon szeretem
Őket, és úgy érzem, hogy ez a legkevesebb,
amivel viszonozhatom az iskolának, hogy annak
idején embert faragott belőlem.

ELJÖTT A DÖK NAP

Zoli nagy dobása Aquinkumban

Folyt a harc
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TARTSD A HÁTAD!

DÉLUTÁN DISCO EZERREL

Alkalmi íróasztal a múzeumban
BREAK 1

Jácint taktikai megbeszélést tart

BREAK 2

Csak vagányan

Józsi bácsi kihirdeti a délelőtti versenyek
eredményét és kiosztja a díjakat. Ezután
jöhetett a tánc!
Már biztosan mindenki éhes!
A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója

Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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