HUNYADI JÁNOS ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA
KAPOSMÉRŐ

Kémléltük az égét

SZEPTEMBER

Biztőnsagős kőzlékédés

Biztonságos közlekedés egy életúton címmel
járja az országot az a program, melyen 2011.
szeptember 20-án vettünk részt 40 diákkal. A
Magyar Autóklub által szervezett program
célja, hogy csökkentsék a gyerekeket érintő
balesetek számát. Először egy elméleti előadást tekintettünk meg, ahol a gyalogos és
kerékpáros közlekedés szabályait ismételtük
át, vicces és megrázó videó felvételeket néztünk meg. Utána kipróbáltuk a „Fékezd magad” közlekedésbiztonsági bemutató során –
egy speciálisan kialakított járművel - , hogy
milyen gyorsan tud megállni egy autó vészhelyzetben. A „Ki a mester két keréken?” elnevezésű ügyességi pályán kerékpáros tudáSzeptember 6-án este "Holdnézést" szervez- sukról adhattak számot a gyerekek. Sok istünk iskolánkban. Fajtai Sándor és Zsigray merettel gazdagodva tértünk haza, jól érezCsaba szülők, Hegyeshalmi Csaba tanár va- tük magunkat.
lamint az iskola távcsövén keresztül nézhetMagyar Diakspőrt napja
ték meg az érdeklődők a Hold krátereit.
Ahogy sötétedett, egyre több csillag is meg- 2011. Szeptember 30-án iskolánkban is megjelent az égbolton. Fajtai Sándor nagy lelke- tartottuk a Magyar Diáksport Napját. 11 órásedéssel mutatta meg a gyerekeknek az tól egy közös jó hangulatú bemelegítéssel
egyre jobban kirajzolódó csillagképeket.
kezdtünk, melyen valamennyi diák és tanár
részt vett. Ezt követte egy országos rendezSzabadidő
vény melyben 2011 méteres futásra hívtuk a
diákokat. Célba érkezés után iskolánkban arra voltunk kíváncsiak kik a leggyorsabb diákok nálunk. A leggyorsabb diák futóversenyen közel 100 méteres távot kellett a diákoknak leküzdeni. Nemenként és korcsoportonként válogattuk a futamokat, így összesen
8 különböző mezőny indult. Lelkes szurkoló
tábor alakult ki, mely szintén segítette a versenyzőket.

Iskolánkban fontos szerepet kap a szabadidő
hasznos eltöltésének lehetősége, melyet kiválóan szolgál az iskola udvarán felállított
„gumikígyó”, a felújított játszótér, a betonos
pályán elhelyezett streetball palánk, valamint az „Együtt a jövőnkért ’95” Alapítvány
által vásárolt trambulin is.

Közlekedesbiztönsági verseny

OKTOBER

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség szakemberei közlekedésbiztonsági versenyt szerveztek iskolánk tanulóinak. Az alsósok csak ügyességi feladatokat oldottak meg, de a felsősöknek
számot kellett adniuk KRESZ ismeretekből
is. Az alsó tagozatosok közül 1. Fonai Anna
Dorina 3.osztály, 2. Keresztesi Ádám
4.osztály, 3. Miovecz Máté 2. osztály. A felsősök versenyében 1. Csőkör Ronald 7.
osztály, 2. Masztis Máté 7. osztály, 3.
Gyurka Mátyás 6.a osztály. A sikeres szereplésért iskolánk kapott egy új kerékpárt.

Megemlekezes áz árádi vertánúkröl

Október 6-án a 8. osztályosok és az énekkar közreműködésével rövid műsorral emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.

Tökpáráde

Október végére töklámpás készítő versenyt
hirdettünk a tanulóknak. A szülők is támogatták a rendezvényünket, és sok ötletes
tökkel rakták tele az aulát. A legtöbb tököt
az 5. osztályosok hozták, a legnagyobbakat
pedig Lucz Adrienn és Lucz Kevin. Délután
miközben az iskola konyhájából érezni lehetett a sütőtök illatát, a tanulók egy játékos vetélkedőn vehettek részt. A vidám
percek után megérkezett a több tálcányi
sütőtök, és a diáksereg nekilátott az elfogyasztásának.

Ünnepi megemlekezes

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk október 22-én, nemzeti ünnepünk előestéjén. Iskolánk irodalmi
színpadának műsora után Prukner Gábor
polgármester úr beszédét hallgathatta meg
a nagyszámú közönség. Az ünnepség zárásaként fáklyákkal vonultunk az ’56-os emlékműhöz, ahol elhelyeztük az emlékezés
virágait.

Lovagolas

NOVEMBER

Az idei évben először iskolánkban lehetőség nyílt a lovaglás megismertetésére,
megszerettetésére. A foglalkozásokat a
6. évfolyamos tanulóink számára szerveztük, és szeretnénk a jövőben is szervezni. Az edzések fényét növeli, hogy tanulóinkat a világszerte elismert Kassai
Lajos vezeti be a lovak és a lovaglás varázslatos világába.

Iskolagyűlés

November 14-én iskolagyűlést tartottunk
a tornateremben. A gyűlésen részt vettek
a felső tagozat diákjai, tanárai és az iskola vezetése. A tanulók osztályonként
összegyűjtötték kérdéseiket, észrevételeiket, a tanév során keletkezett problémáikat. Az felvetésekre Miovecz János iskolánk igazgatója és Velnerné Stark Rózsa
az iskola intézményegység vezetője válaszolt. Az iskola vezetése ígéretet tett a
problémák átgondolására és a lehetőségekhez mérten azok megoldására. Mindezekben számít a tanulók együttműködésére és segítségére.

Mozdűlj ra a péntékré!

A sportdélután keretében a gyerekek tájfutó versenyen mérhették össze ügyességüket. Az indulásra váró és a pályát
már teljesítő tanulók a tornateremben
focizhattak, kosarazhattak.

Floorball (térém hoki) bajnoksag

2011. november 12-én Floorball (terem
hoki) országos bajnokságon vettünk
részt. A III. korcsoportban indultunk fiú
és lány csapatokkal. Nemes küzdelem
után lányaink országos elődöntőn a dobogó harmadik fokára állhattak. Csapattagok: Kozák Cintia, Németh Kíra, Csicskó Zenina, Miklai Fanni, Horváth Zita,
József Nikolett. Fiaink szintén nemes
küzdelem után az országos selejtező
ötödik helyen végeztek. Csapattagok:
Fajtai Bálint, Horváth Roland, Kovács
Ádám, Steller Bálint, Őze Márk, Gyurka
Mátyás.

Réndhagyo irodalom ora

November 8-án Szőke István Atilla versíró látogatott el iskolánkba. Játékos irodalom órát tartott. Először a magán és
mássalhangzókkal foglalkoztunk, majd
közösen írtunk egy verset, amelynek különlegessége az volt, hogy csak "a" magánhangzó szerepelt benne.

Mikulás

DECEMBER

December 6-án sok csillogó szempár
nézte boldogan a Szülők Egyesülete által
szervezett mesejátékot, melynek végén
megérkezett a Mikulás, és ajándékot osztott a gyerekeknek.

Boldog kárácsonyt!

Wass Albert – Karácsonyi versek II.
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Hagyományainknak megfelelően a 4.
osztály készítette a karácsonyi műsort.
Az újításokkal tele színvonalas műsorban
több pedagógus is vállalt szerepet.

Sétá á méroi hégybé

Fodor András: Mérei dombok

"De szépek vagytok, mérei dombok!
Fiatok megnőtt, most veszi észre,
hogy rajzolódtok kerek ívekképp,
akár a zöldarany buboskemencék,
a kert alól a kékölü égre."

A Magyar kultura napja

JANUAR

A magyar kultúra napja nem tartozik a
piros betűs ünnepek közé, de már hosszú
évek óta egyre eredményesebben hívja
fel a figyelmet nemzeti kultúránk értékeire. A dátum apropóját az adja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be Szatmárcsekén a Himnusz megírását.
Ennek emlékére 1989 óta január 22-én a
magyar kultúra napját ünnepeljük.

Iskolánkban is hagyomány, hogy minden
évben megemlékezünk erről az eseményről. Az idei tanévben a Himnuszt
helyeztük a középpontba, hiszen ez a
nap a Himnusz születésnapja. Tölli Regina 7. osztályos tanuló szavalta el Kölcsey
versét, majd zongorakíséret mellett közösen elénekeltük Erkel Ferenc zeneművét. Először minden osztály egy-egy sort
énekelt el, másodszor pedig az egész iskola együtt is megmutatta a hangerejét.
Ezzel a programmal azt szeretnénk elérni, hogy ünnepi alkalmakkor ne csak
meghallgassuk a Himnuszt, hanem valóban közösen énekeljük el, hiszen ez a mű
a nemzeti összetartozásunk egyik fontos
jelképe.

Mozdulj ra a péntékré!

Január 6-án a sportdélutánon teremhokiban mérték össze erejüket az osztályok.

Megemlekezes

FEBRUÁR

Fodor András 1929. február 27-én
született Kaposmérőben. Születésének évfordulóján iskolánk diákjai és
pedagógusai emlékeztek meg a Kossuth díjas költőről az emlékszobornál.
Elhangzott a Mérei dombok című verse, valamint életéről egy rövid összefoglalót hallhattunk, melyet az énekkar gitárkísérettel előadott műsora
zárt.

Mozdulj rá á horá!

A februári sportnap keretében az osztályok hóembert építettek. A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették be
magukat a hóba. A csípős szélben
szorgoskodtak kicsik, nagyok egyaránt. Az osztályok egy része a hideg
időben fel is öltöztette hóemberét.

Fársáng

Február 24-én rendeztük meg a farsangi bemutatót. Nagyon sok ötletes
jelmez készült. Csoportos és egyéni
is volt bőven. Az alsósok közül sokan
egyénileg is beöltöztek, a felsősök inkább csoportosan mutatkoztak be.
Nem maradt el az elismerés sem, a
szülői közösség és a diákönkormányzat tortákkal, csokikkal jutalmazta a
jelmezeseket. A felvonulás után a diáksereg ellepte a büfét, ahol finom
süteményekkel, szendvicsekkel várták őket a szülők. A farsangi felvonulást jó hangulatú diszkó zárta.

Iskolakert

MÁRCIUS

Iskolánk fontosnak tartja, hogy tanulóink
mozogjanak és sokat legyenek a friss levegőn, minél szorosabb kapcsolatban legyenek a természettel. Szeretnénk azt is,
hogy lássák a falusi élet előnyeit. Ezért
kialakítottunk egy iskolakertet, ahol a
kertművelés alapjait meg lehet tanulni.
Vetőmagokat a "Vesd magad" pályázatán
nyertük. Technika órákon 4.,5., és 6.
osztályosok dolgoznak itt. Előkészítették
a földet, majd elvetették. Először veteményborsót, sárgarépát, vöröshagymát,
később karalábét és retket vetettek. A
vetéshez az idő kedvező volt, de most
már nagyon várjuk az esőt, hogy a magok kikeljenek. Terveink szerint a zöldségeket eladjuk és a pénz a diákönkormányzathoz kerül.

Marcius 15.

Víz vilagnapja

Március 22.-e a Víz világnapja. Mi is minden évben készülünk erre, hogy a tanulóinknak felhívjuk a figyelmét a víz fontosságára, tisztaságának megőrzésére.
Az idei programmal az ivóvíz útját kísértük végig. Délután kerékpárral indultunk
az iskolától. Negyedikesek, ötödikesek,
hatodikosok,hetedikesek és nyolcadikosok kerekeztek a szép tavaszi időben. A
hidroglóbusznál Neiczer József előadását
hallgattuk meg, sok érdekes ismerethez
jutottunk. A gyerekek kettesével bemehettek a víztoronyba és belülről is megnézhették. Innen a szennyvíztelepre bicikliztünk, ahol már várt minket a cég
munkatársa. Körbejártuk a medencéket
és láttuk, hogy mire a szennyvíz az utolsóba ér, mennyit tisztul. Megnéztük azt
is, hogy a kommunális hulladékot hogyan tárolják és kezelik. Szerencsénkre
Fülöp Tibor épp akkor érkezett, így láttuk azt is, hogyan ürítik ki a szippantós
kocsit.

Kompetenciameres

Elérhetőek a 2010-2011-es tanév kom-

Március 15-én együtt ünnepeltünk a falu
lakosságával.

petenciamérés eredményei. Iskolánk
eredményei a weblapunkon megtekinthetők. Tanulóink a felmérésen kapott
egyéni azonosítóval a http://www.kir.hu/
okmfit/tanulo.aspx oldalon nézhetik meg
eredményüket.

Kirándulás á bölénytányárá

ÁPRILIS

Az áprilisi sportnap keretében az osztályok
Gelencsér László íjkészítő bölényfarmjára látogattak el, ahol a tulajdonos röviden elmesélte a kaposmérői bölénytanya létrejöttének
történetét és bemutatta a "lakóit".

Tánulmányi vérsényék

Fajtai András 7. osztályos tanuló az elmúlt
tanév sikere után, most is bejutott a Logo
programozói verseny országos döntőjébe,
ahol legjobb Somogy megyeiként a 22. helyezést érte el.
Versmondó lányaink is kitűnően szerepeltek a
József Attila szavalóverseny kaposvári elődöntőjében. Kozák Cintia 6.osztályos, Bihary
Csilla 7.osztályos és Zsigray Dóra 8.osztályos
tanulók bejutottak a balatonszárszói megyei
döntőbe.
Tölli Regina a "Lekötelező Irodalom" című
versmondó versenyen vett részt, és bekerült
a legjobb 20 közé.

Iskölágyulés

2012.04.20-án ismét iskolagyűlést tartottunk
a tornateremben. A gyűlésen részt vettek a
felső tagozat diákjai, tanárai és az iskola vezetése. A tanulók osztályonként összegyűjtött
kérdéseire, észrevételeire, - az előző iskolagyűlés óta keletkezett - problémáira Miovecz
János iskolánk igazgatója és Velnerné Stark
Rózsa intézményegység-vezető válaszolt. Az
iskola vezetése ígéretet tett a problémák átgondolására és a lehetőségekhez mérten
azok megoldására. A gyors intézkedéseknek
köszönhetően az iskolatejet hűtőszekrényből
fogyaszthatják tanulóink az aulában, és a
mosdók is átvizsgálásra kerültek.

Spörthírék

Furián Aletta 5.osztályos tanuló a Kaposváron rendezett tájfutó versenyen korcsoportjában 3. helyezést ért el. A 2011/2012. Tanévi Atlétika sportág Kaposvár városkörnyéki
döntőjén 1. helyezést ért el III. korcsoportos
fiú csapatunk. Csapattagok: Bella Tamás,
Bella Máté, Gyurka Mátyás, Őze Márk, Horváth Roland, Cséfalvay Dominik.

Föld nápjá

Iskolánkban hosszú évek óta megrendezésre
kerül a Föld napja alkalmából, az intézményünk körüli utcaszakaszok és parkok megtisztítása. Az osztályok egy adott területet
vizsgálnak át, és szelektíven összegyűjtik a
hulladékot, szemetet. Az osztályfőnökök vezetésével kicsik és nagyok egyaránt nagy
lelkesedéssel végzik ezt a feladatot. Reméljük, hogy ha diákjaink felnőttek lesznek,
nem kell utánuk senkinek szemetet szedni.

Zeneiskolások hángversenye

MÁJUS

Május 18-án délután zeneiskolásaink házi
hangversenyen mutatták be, mit tanultak
a tanév során. A szülőkből, iskolatársakból és pedagógusokból álló közönség
együtt élvezhette a kezdők első igazi fellépését, valamint a felsőbb évesek színvonalas produkcióit. A diákok zongorán,
furulyán, fuvolán, és ütős hangszereken
játszottak. Gratulálunk a gyerekek és tanáraik kitartó és eredményes munkájához.

Május áz iskolákertben

Nagyon szép a kertünk! A retekből egy
kosárral szedtünk, amit az iskola konyhájára vittünk. A tízóraisok szerint nagyon finom volt. Folyamatosan gyomlálunk, öntözünk. Ezen a héten a karalábét
fogjuk palántázni.

Hárci turá á Kássái volgyben

Hagyományteremtő szándékkal kirándultak iskolánk diákjai és pedagógusai a
Kassai –völgyben. Nem csupán kirándulásról volt szó természetesen, mert ez a
délelőtt egyben egy „harci túrát ” is jelentett a diákok számára. A megérkezést
követően az iskola 6. évfolyamos tanulói
közül néhányan valamint Kassai Lajos
tartott egy színvonalas lovas- lovas íjász
bemutatót, mely nagy tetszést aratott a
nézőközönség soraiban. A bemutató
után az évfolyamonként szerveződött
csapatok nekivágtak, hogy leküzdjék az
ügyességet , kitartást és komoly erőfeszítést igénylő akadályokat. Minden csapat becsülettel megbirkózott a kijelölt
feladatokkal. Voltak, akik versenyen kívül „megküzdöttek” egy –a békésen legelésző lovak között felbukkanó -„torkos
vaddisznóval” is. Kellemesen elfáradva,
élményekben gazdagon tért haza valamennyi túrázó.

Osztálykirándulások

MÁJUS

A jó idő beköszöntével így év vége felé megélénkülnek az iskolai osztályközösségek, hogy
szűkebb-tágabb környezetükben maradandó élményekhez jussanak. Iskolánk diákjai iskortól függően- közelebbi –távolabbi nevezetességekkel ismerkedtek. Ezek az alkalmak
erős közösségformáló erőként jelentkeznek, az itt szerzett élmények felnőtt korban is
kedves emlékként bukkannak elő. Az első osztályosok gyalogtúrát szerveztek a közeli
dombokon, a másodikosok Patcán szabadultak meg fölős energiájuktól. A negyedik osztály buszra szállt, hogy Keszthely nevezetességeivel ismerkedjen, az ötödik évfolyamosok
úti célja Pécs és Siklós volt. A 6. a osztály Székesfehérvár történelmi nevezetességeit ismerhette meg, míg a 6.b és a 7.osztály valamint a két nyolcadik Budapestre látogatott,
ahol számukra a Parlamenten kívül többek között a Budai vár nevezetességei, a Hősök
tere, a Csodák palotája nyújtotta az élményekben gazdag látnivalót. Az osztályok kirándulásait - egyéni és csoportos formában- az "Együtt a jövőnkért ’95" Alapítvány 135000 Ft
értékben támogatta.

Hunyadi Kupa

JÚNIÚS

Ebben a tanévben már a 18. alkalommal került megrendezésre a Hunyadi kupa kispályás
labdarúgótorna. A II. és a IV. korcsoportban is 5-5 csapat küzdött a helyezésekért.
Eredmények
II. korcsoport
1. Kaposmérő. Edző: Meksz Gyula 2. Kadarkút, 3. Nagybajom.
Gólkirály: Mércse Dániel Kaposmérő
IV. korcsoport
1. Kaposmérő. Edző: Zádor Tibor 2. Kaposfő, 3. Toponár.
Gólkirály: Vadas András Kaposmérő.
Legjobb kapus: Pálfi Áron Kaposmérő

Hunyadi est

Hagyományaink szerint június elején megtartottuk a Hunyadi estet. Az elsősök avatása
után az előadást a színjátszó csoport kezdte a "TV-sapiens-szürreális valóságshow" című
műsorával. Utána a zeneiskolások és versmondók következtek, majd az énekkar mutatkozott be. A rendezvényt a tánccsoportok bemutatói zárták.

EREDMENYEK

SPORT

INFORMATIKA

Labdarúgás
Diákolimpia teremlabdarúgás
A városkörnyéki döntőkön elért eredmények:
Korcsoport

Helyezés

I. korcsoport

1. helyezés

II. korcsoport

2. helyezés

III. korcsoport

2. helyezés

IV. korcsoport

2. helyezés

Diákolimpia körzeti eredmények:
I. korcsoport 3. helyezés
II. korcsoport 3. helyezés
III. korcsoport 1. helyezés, megyei 8. helyezés
IV. korcsoport 2. helyezés
Leány csapat 4. helyezés
Bozsik program iskolai
I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 3. helyezés
Bozsik program egyesületi
Óvodai korcsoport 2. helyezés
I. korcsoport 1. helyezés
II. korcsoport 2. helyezés

Megyei Sakk Diákolimpia
I-II. korcsoportban a lányok IV.
helyezést értek el. A csapat tagjai:
Dávidházi Emese, Tóth Laura, Völgyesi Nikolett.
I-II. korcsoportban a fiúk versenyén a vegyes csapat

Logo programozói
verseny
Fajtai András 7.osztályos és Bella Tamás 6.b osztályos
tanulók bejutottak a megyei döntőbe.
Fajtai András bejutott az or szágos döntőbe, ahol
legjobb Somogy megyei versenyzőként a 22. helyezést
érte el.

MATEMATIKA
Csokonai Napok Nagybajom

4. osztály: I. helyezett Kasza Rebeka;
III. helyezett Galambos Nimród
7. osztály: III. helyezett Fajtai András

Alsó tagozatos matematikaverseny Szenna
2. osztály
1. Miovecz Máté
3. osztály
1. Szücs Barnabás
3. Kovács Benedek
4. osztály
1. Kasza Rebeka

Alapműveleti verseny (az első 10-be bekerült
tanulók.)
5. osztály

6. osztály

10. Völgyesi Bettina

7. Zsigray Zsófia

7. osztály
5. Fajtai András

6-7. helyezést ért el. A csapat tagjai: Gyurka Dániel,
Miovecz Máté, Szabó Adrienn.

8. osztály
2. Zsigray Dóra
3. Vadas András
4. Orbán Richárd
7. Ekkert Csilla

Zrínyi Ilona matematikaverseny (az első 100-ba
bekerült tanulók.)

Atlétika sportág Kaposvár városkörnyéki döntő
1. helyezést ért el III. korcsoportos fiú csapatunk. A
csapat tagjai: Bella Tamás, Bella Máté, Gyurka Mátyás, Őze Márk, Horváth Roland, Cséfalvay Dominik.

Tájfutás
Furián Aletta 5.osztályos tanuló a Kaposváron rendezett tájfutó versenyen korcsoportjában 3. helyezést ért
el.

4. osztály

5. osztály

6. osztály

62. Kasza Rebeka 41. Völgyesi Betti- 77. Zsigray Zsófia
na
7. osztály

8. OSZTÁLY

23. Fajtai András

24. Vadas András
45. Zsigray Dóra
66. Orbán Richárd

EREDMENYEK

Alsó tagozatos levelező matematikaverseny döntője Kadarkút
2. osztály
1. Miovecz Máté
2. Dávidházi Emese
3. Tóth Laura

4. osztály
2. Szabó Adrienn
2. Kasza Rebeka

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Vers- és prózamondó verseny, Csokonai-napok Nagybajom.
1. osztály
1. Horváth Réka Anna
2. Szabó Viktória
4. osztály
2. Csete Gergő
7-8. osztály
1. Zsigray Dóra
3. Tölli Regina
4. Bihary Csilla

József Attila szavalóverseny
Kozák Cintia 6.osztályos, Bihary Csilla 7.osztályos és Zsigray Dóra 8.osztályos tanulók bejutottak a balatonszárszói
megyei döntőbe.

Lekötelező irodalom
Tölli Regina a "Lekötelező Irodalom" című versmondó versenyen vett részt, és a felnőttekből, középiskolásokból álló
mezőnyben bekerült a megye legjobb 20 versmondója közé. A versenyt a Csiky Gergely színházban rendezték.

Országos Gyermekszínjátszó találkozó
A Rosszcsontok Drámakör "TV-sapiens-szürreális valóságshow" című előadásával BRONZ minősítést szerzett.

ANGOL NYELV
Kistérségi idegen nyelvi verseny Kadarkút
7-8. osztály
1. Lucz Adrienn 7.o
5-6. osztály
2. Fekete-Páris Ádám 6.o

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

"Természettudományok doktora" Somogyjád
8. osztály
2. Vadas András
7. osztály
3. Bene Marcell

Miovecz János

Dolgozoink

Iskolánk dolgozoi á 2011-2012-es tánevben

Igazgató, osztályfőnök 6.b, matematika, fizika

Velnerné Stark Rózsa

iskola intézményegység vezetője, osztályfőnök 8.a,
matematika, informatika, technika

Herczegné Mayer Ilona

művelődési központ intézményegység vezetője,
tanító 2. osztály

Balogh Mária

osztályfőnök 3. osztály, tanító, munkaközösség vezető

Beck Roland Péterné

tanító, napközis nevelő

Csermann Sándor

szaktanár, rajz

Dénesné Szak Andrea

osztályfőnök 8.b, magyar, német

Fila Gyula

osztályfőnök 7.o, matematika, informatika, technika

Filáné Varga Éva

szaktanár, angol, történelem

Hegyeshalmi Csaba

osztályfőnök 6.a, matematika, testnevelés

Hanzel Ágnes Ágota

szaktanár, német, történelem

Horváthné Pap Mária

osztályfőnök 1. osztály, tanító

Jakab Márta

osztályfőnök 5. osztály, kémia, biológia, technika

Kadaravek Judit

tanító 4. osztály

Kalocsainé Pintér Mónika

szaktanár, ének

Mioveczné Kóródi Anikó

tanító 3. osztály, gyógytestnevelő

Radics Lászlóné

osztályfőnök 4. osztály, tanító

Réthné Varga Anikó

osztályfőnök 2. osztály, tanító

Schell Zsuzsanna

szaktanár, magyar, történelem, munkaközösség vezető

Szabó Istvánné

fejlesztő pedagógus

Zádor Tibor

szaktanár, földrajz, testnevelés

Pappné Bárány Éva

iskolatitkár, könyvtáros

Ambrusné Bojtor Andrea

takarító

Orbán Zoltán

karbantartó

Németh Béláné

takarító

Teller Istvánné

takarító

Műveszeti kepzes pedágogűsái
Czigány Tamás

néptánc

Ekkert Miklós

fúvós hangszer

Horváth Virág

dob

Medgyesi Ildikó

zongora

Pataki Annamária

néptánc

Vékás Kovács Zsófia

zongora

Ujláb Gábor

zongora

Vikol Judit

fúvós hangszer

Kaposmérő, 2012. június 16. Szerkesztette: Fila Gyula és Fajtai András

