
2018-as Halászy Napok 

Halászy Napok az első és második évfolyamokon 

        Az idei tanévben is megrendezésre került iskolánkban a névadónkról elnevezett Halászy-

napok. A három napra tervezett iskolai rendezvénysorozaton a legkisebbek is részt vettek.  

        A tervezések, eszközök beszerzése után az első napon kézműveskedtünk és Halászy 

életéről hallhattunk mesét. A szabadságharc legfőbb alakját, a huszárt próbáltuk meg 

papírzacskóból, sajtos dobozból megalkotni. Nebulóink ügyesen nyirbálták a színes papírokat, 

türelmesen ragasztgatták a kisebb alkotóelemeket. Egész huszárszázad alakult ezen a 

délelőttön. 

        A második nap ügyességi sportjátékokon bizonyíthattuk be, hogy ki is a magyar a 

vidéken. Akadálypályákon verekedtük át magunkat, lőttük szivacslabdával az ellenség várát, 

váltóversengésben csákót cseréltünk, és számtalan küzdelemben vettünk részt. 

        Remek délelőttöket sikerült összeállítanunk kisdiákjainknak, akik játékos formában 

ismerkedhettek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történelmével. 

 

  

 

                                                                                       Mandák Krisztina tanítónő 



                                                                                                                

Halászy sportos délelőtt az alsósoknak 

 

   Természetes volt, hogy a Halászy Napok programjai közé a sportot, a játékos mozgást is 

beépítettük. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy a huszároknak, erőseknek, gyorsaknak, 

ügyeseknek kellett lenniük a csatatéren. Ezt pedig csak úgy érhették el, ha sokat edzettek, 

mozogtak; tornáztak, futottak, kúsztak, másztak, lovagoltak.  

   A kistornateremben felépítettünk egy „huszárképző” pályát, ahol a várlétra volt a bordásfal, 

amin többször föl és le kellett mászni. A tornapadok és tornabotok segítségével alkottunk egy 

alagutat, alatta át kellett kúszniuk a kishuszároknak. Farönkökön lépkedtek, mintha egyik 

bástyafokról léptek volna a másikra. Konzervdobozokból készítettünk gólyalábakat, azokkal 

haladva érzékelhették, hogy milyen nehéz lehetett egy sebesült katonának eljutni oda ahová 

szeretne. 

   A tornacsarnokban csapatokat alkottak és célba lőni tanultak. A labdák helyettesítették az 

ágyúgolyókat; a cél az elhelyezett labdák leütése, átütése az ellenfél oldalára. 

   A futófolyosón váltóversenyt rendeztünk, nemzeti színű zászlókat, huszárcsákókat adtak át 

egymásnak a gyerekek. 

    A játéktevékenységekben nemcsak megismerkedtünk a huszárok életével, hanem                      

„ halászys” közösséget építettünk. Aki belépett a gyerekek közé nem versenyt, nem harcot 

látott; évfolyamonként egy jól összehangolt, együtt, jókedvvel játszó, mozgó kooperatív 

csapatot. 

 

                                                      

 

                                                                         Móriczné Balló Ida tanítónő 

 

 

Tiszteletadás Halászy Károly sírjánál 

Március 12-én a Halászy napok keretében a 3. évfolyam tanulói látogattak el iskolánk 

névadójának, Halászy Károlynak a sírjához. A gyerekek ezt megelőzően nemzeti színű 

tulipánokat, madarakat és zászlókat készítettek. A temetőbe érkezve koszorút helyeztek el a 

síron, majd kitűzték a saját kezű munkáikat. Verseket szavaltak, Kossuth dalokat énekeltek. 

Megemlékeztek egy olyan emberről, akinek az élete és hősiessége példa lehet bárki számára. 

Gyarmati Nóra tanítónő   

 

 

 

 

 

 



Halászy Napok a napköziben  

A délutáni foglalkozások keretében a gyerekeknek változatos programokat szerveztünk. 

Korosztályuknak megfelelő nehézségű ügyességi, sport, ismeretszerző, logikai játékokon 

vettek részt. 

Az 1-2 évfolyamok részvételével hétfőn sportvetélkedőt rendeztünk, ahol ügyességük 

fejlesztése mellett a páros játékokban egymás segítése, bajtársiasság volt a feladatok 

összeállításánál a cél. Ágyúgolyó gurítás, forró ágyúgolyó cipelés, ketten ülünk egy lóra, segítsd 

sérült bajtársadat, ketten többre megyünk, huszársapka adogatás voltak a váltóverseny 

feladványai. 

Kedden délután az udvaron forgószínpad szerűen hét állomásból álló játékokkal készültünk, 

amelyben volt titkosírás fejtés, csapatzászló keresés, menetelés, dobolás, éneklés, toronydöntés, 

várépítés, kapitányválasztó, szalagfogó, kirakó és memóriajáték a forradalom és 

szabadságharchoz kapcsolódó képekből. 

3-4 évfolyamon megismerték Halászy Károly életét bemutató műveket.  A gyerekek közös 

munkával plakát méretben elkészítették iskolánk névadójának életéről szóló színezőket. 

Társasjátékoztak, majd a nap zárásaként szalagfogót játszottak. A következő napon a csoportok 

várfoglalóban és huszárvágtában mérték össze tudásukat. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élvezték a feladványokat, játékokat, sok új ismeretre 

tettek szert. A változatos csapatjátékokkal a közösség erősítése, egymás segítése, támogatása 

valósult meg. 

 

                                                                                                  Blaskó Katalin napközis nevelő 

    

 

 

 

 

 

 

 



 Halászy Gála 

 

,,Van-e szebb lánc a világon,  

Mint mely minket összefűz?  

Bűvös karikába gyüjte  

Minket a szent honfitűz.”  

(Petőfi Sándor) 

Szerte Magyarországon és a Világban a kisgyermektől kezdve az idős aggastyánig március 

15-én kokárdát tűz a Magyar a mellére. Azoknak az ismert hősök iránti tiszteletéből, akik a 

Forradalomban részt vettek, akik a Szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök Ők, akik nem 

nyerték meg a harcot, leverték Őket, de mégis győztek, mégis eredményeket értek el 

Magyarország fejlődésében. A forradalmi eszmék szerzői a Márciusi Ifjak, hittek abban, hogy 

a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz.  

Az ifjúság megmutatta erejét, történelmi léptékkel nézve is elvitathatatlan érdemeik és 

eredményeik lettek.  

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc egyik nagyon fontos üzenete a mához az, hogy 

testvérei, barátai legyünk egymásnak, ne ellenségei, hiszen, csak úgy lehet eredményeket 

elérni és tetteket véghez vinni, ha a jobbító szándék mögé állva összefogunk és annak 

véghezvitelére egységesek vagyunk. 

Tanulnunk kell őseinktől, mind elszántságot, mind elhivatottságot, tanulnunk kell a múlt 

buktatóiból. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, érdemes itt tanulni, és jó magyarnak lenni! 

A lassan hagyománnyá váló, minden évben megrendezésre kerülő Halászy -  Gála rendezvény 

sorozat a március 15-ei programkör egyik fontos tehetségkibontakozó állomása.  

Gálánk célja idén is, sokszínű tehetségeink bemutatása, kibontakoztatása volt. 

https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/262
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/262
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/262
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/262


Halászys kis és nagy diákok, tehetségükkel adóztak e napon hőseink emlékének.  

Hagyományaink ápolása a múlthoz köt, de a jövőbe mutat.  Láthattuk, hogy minden Halászys 

diák büszke, hogy idén is felléphetett a Halászy Gálán. 

Köszönjük a színvonalas szereplést tanulóinknak és a felkészítő tanároknak, tanítóknak, akik 

lelkesen készítették fel tanulóikat a Gálára. A pedagógiai munka nemcsak tanórákra 

korlátozódik és mindannyiuk fellépése fáradságos, odaadó munka következménye volt. 

 A műsorszámokat követő tapsvihar kifejezte a közönség elégedettségét és köszönetét a 

fellépőknek.  Minden szereplő büszkén és örömmel távozott a Gáláról.  

A Gála műsorszámairól a Dormány fotó - videó videófelvételt készített és az eladott DVD-k 

árának teljes összegét az Iskola javára ajánlották fel, köszönet és hála áldozatos munkájukért, 

a felajánlásáért. 

 

                                                                                               Mrázné Gáspár Tünde pedagógus  

  

                                                                                                            

 

 

 



Az ötödik évfolyam Kirándulás a Magyar Nemzeti Múzeumba  

A Halászy-Napok egyik kimagasló állomása a Magyar Nemzeti Múzeum volt. Így március 

15-e előtt nagyon megtisztelő és felemelő érzés volt a Múzeum Élő Forradalmi programján 

részt venni az ötödik évfolyamnak.  

Egész délelőtt nemzeti öntudatunk ébresztése és történelmi múltunk kellő megbecsülésének 

fontossága volt a fő cél gyermekeink számára.  Tanulóink elmélyíthették, értékes ismeretekkel 

bővíthették meglévő történelmi tudásukat. 

Gyermekeink nagyon élvezték az interaktív feladatokat és a feltett kérdésekre csupa jó 

válaszokat adtak. Mi pedig büszkék voltunk rájuk! 

Nagyon jól éreztük magunkat, diákok és pedagógusok egyaránt. Köszönjük a lehetőséget. 

                                                                                               Mrázné Gáspár Tünde pedagógus 

 

 

Nemzeti Sírkertben és a Groupama Arénaban 

Március 13-án a hatodik évfolyamosok a Halászy-napok keretében Budapestre kirándultak.  

Először a Nemzeti Sírkertet kerestük fel. Ott két csoportra osztották a gyerekeket, és két 

vezető kíséretében felkerestük történelmünk és irodalmunk nagyjainak emlékhelyét. 

Megnéztük Vörösmarty Mihály és Arany János síremlékét. Megtudtuk, hogy Arany 

nyughelyét a Margitszigetről származó tölgyfák árnyékolják. 

Leróttuk tiszteletünket Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Batthyány Lajos mauzóleumában.  

A kísérőinktől sok történelmi érdekességet hallhattak diákjaink.  

Második úti célunk a Groupama Aréna volt. Megnéztünk egy sporttörténeti kiállítást. 

Bemehettünk a hazai és a vendégcsapat öltözőjébe. Láttuk a helyet, ahol a sajtótájékoztatót 

tartják. Végül kimentünk a pályára, a gyerekek leülhettek a kispadokra. Kora délután 

élményekkel telve érkeztünk vissza az iskolába.             Juhászné Schlotter Klára tanárnő 

 

  



 

   



 

 

 

  Hetedikesek élményei a Halászy-napokon 

 

Március 13-án meghallgattuk Csűrös András református lelkész előadását Halászy Károly 

életéről, mely nagyon tanulságos volt, s hogy mindez ne merüljön feledésbe egy totót is 

kitöltöttünk ellenőrzésképpen. 10: 45-re kisétáltunk az állomásra és vonattal utaztunk 

Budapestre a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Mivel május végén Erdélybe kirándulunk a 

„Határtalanul” Pályázat keretében, ezért vállalt feladtunk része volt, hogy meglátogassuk az 

Arany János születésének 200. évfordulójára rendezett kiállítást. Éppen irodalom órán is ezzel 

a méltán híres, kiváló költőnkkel és műveivel foglalkozunk, így teljes mértékben élő irodalom 

órán vettünk részt. Nagyon sok érdekességet láttunk és hallottunk az életével kapcsolatban. Pl. 

megcsodálhattuk a híres kapcsos könyvét, láttuk eredeti tárgyait, foteljét, kávés csészéjét, 

bizonyítványait. Feladataink közé tartozik majd, hogy jegyzeteink alapján kiselőadással, 

plakáttal, PPT-vel készüljünk a látottak alapján.  Végül hazautazás előtt egy jót játszottunk a 

Károlyi-kertben, hiszen gyönyörű napsütéses időnk volt. 

                                                                                                         Buzek Zsuzsanna tanárnő 



       

   Terror Házában 

 A 8. osztályosok az eddigi hagyományt követve a Terror Házában tettek látogatást.  

Az épület most múzeum, de a XX. században a magyar történelem két korszakában is, 

valóban a terror háza volt. A múzeum a terror áldozatainak állít emléket és a terrorista 

diktatúrák rémtetteire emlékeztet.  

A múzeumban két csoportban vezettek végig bennünket a kiállításon. A tárlatvezetők 

segítségével bepillantást nyerhettünk a korszak számunkra ismeretlen, kegyetlen világába.  

A gyerekek csendben hallgatták az idegenvezetőket. Amiről eddig csak hallottak, vagy 

olvastak, most kézzelfoghatóan tárult eléjük a tárgyi emlékek, a filmrészletek segítségével.  

Köszönjük Nagy Margit tanárnőnek a szervezést, az Ócsa Halászy Károly Iskoláért 

Alapítványnak és a Tankerületnek az anyagi támogatást, mely lehetővé tette, hogy a tanulók 

ingyenesen vegyenek részt ezen a kiránduláson.  

                                                                          Kellnerné Balogh Edina tanárnő  

  

 

 



 

 

          

Halászy Emlékfutás 

5-6. évfolyam  

Lányok     Fiúk 

3.helyezett:Czető Hanna 5.b.          3.helyezett:Szatmári Ádám  6.b. 

2.helyezett:Poós Anna 6.c.           2.helyezett:Scheftsik Márk 5.c. 

1.helyezett:Bereczki Szonja 5.d       1.helyezett:Kovács Barnabás 5.d. 

7-8. évfolyam  

Lányok       Fiúk 

3.helyezett:Stefkó Dominika  7.b.        3.helyezett:Kristóf Ádám 7.c. 

2.helyezett:Molnár Viktória  7.c.           2.helyezett:Scheftsik Bence 8. c. 

1.helyezett:Szatmári Emese 7.a.             1.helyezett:Perina Krisztián 8.a. 

         



HALÁSZY SZÉPÍRÓ 

díjazottjai 

Első évfolyam: 

 Bánvölgyi Blanka 1.b. 

 Kaufman Áron 1.c. 

 Domján Liliána 1.d. 

 

Második évfolyam: 

 Sebestyén Laura 2.a. 

 Németh Balázs 2.b. 

 Orgován Réka 2.c. 

 Bató Dóra 2.d. 

 

Harmadik évfolyam: 

 

 Tene Alíz Viktória 3.a. 

 Bödő Tímea 3.b. 

 Zsitva Barbara 3.c. 

 Lisóczki- Szabó Gréta 3.d. 

 

Negyedik évfolyam: 

 

 Benev  Petrána 4.b. 

 Csordás Kristóf 4.d. 

 

 

Felső évfolyam: 

 

 Kulcsár- Tasi Milán 5.d. 

 Rogoz Erik 6.o. 

 Nagy Bence 8.o. 



HALÁSZY TOTÓ 

 

A legtöbb találata volt és a leggyorsabban adta le az:  

 az 5. c-ből Zsivadinovics Dominik 

 az 5. d- ből Kulcsár-Tasi Milán 

 az 5. b-ből Panyik Liliána 

 az 5. a-ból holtversenyben Göttl Martin és Galacz Balázs Bence 

Tantárgyi dicséretet kapnak történelemből a kiváló teljesítményükért:  

5.d-ből:  

 Balla Eszter 

 Blénesi Gergő 

 Gál Vivien 

5.c-ből: 

 Berecz Kamilla 

 Christov Georgina Ilona 

 Engler Vivien Málna 

 Halász Emese 

 Kiss Alexandra Laura 

 Rizmayer Anna 

 

                                                                                    

                               Templomi Koncert 

 

Vivaldi: La Foglia(trió) 

Vivaldi: a-moll hegedűverseny3. tétel 

Corelli: Sarabande 

Fiocco : Allegro 

Händel: F-dúr szonáta1. és 2.tétel 

Purcell: Három trió 

 
 

Előadja: Surman Lili, Pásztor Csenge, Pásztor Bendegúz 

 



 



 

  

 

 



  

 

Hajtmann Ildikó előadóművész: 

 

90. zsoltár 

42. zsoltár 

Kossuth  lova  nem szereti  a zabot... 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                            KÖSZÖNET 

 

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében 

aratunk majd, ha meg nem lankadunk „ 

Pál levele a Galatákhoz 6:9 

Immáron hatodik éve sikeresen zárult iskolánk Halászy Napok rendezvénysorozata. 

Köszönöm az „ÓCSA- HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT „alapítvány és a Monori Tankarület 

anyagi támogatását; a Dormány Fotó-Videó felajánlását. 

Köszönet házigazdáinknak, az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak és az Ócsai Református 

Egyházközségnek, hogy helyet adtak rendezvényeinknek. 

Külön köszönet előadóinknak Dr. Csűrös Andrásnak és a koncerten fellépő Hajtmann 
Ildikónak, Pásztor  Bendegúznak, Pásztor Csengének és Surman Lilinek. 

 

Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, hogy a jó cselekvésben fáradhatatlanok voltak. 

Dicséret jár iskolánk minden egyes tanulójának, akik viselkedésükkel és megjelenésükkel 

öregbítették iskolánk hírnevét. 

Isten iránti hálával telt a szívem és köszönetet szeretnék mondani minden segítőnek és 

támogatónak, mert bebizonyosodott, hogy az idei Halászy Napokon is bőven arathattunk! 

 

                                                                                            

Nagy Margit gyógypedagógus 

                                                                   

 

 

 

 

 


