
A diákönkrmányzat története

        Az úttör?csapat 1990-ben megsz?nt és a szabadid? szervezését és érdekvédelmet a
diákönkormányzat vállalta. Az els? lépés az alkalmas felel?sök kiválasztása volt.

  

 Szeptemberben az osztályok megválasztották a diáktanács titkárt, 1 vagy 2 f?t, ?k alkották az
iskola diáktanácsát. Ötletbörzével indult a tanév, a diákjogok megismerésével hagyományos és
új programokkal állt össze DÖK éves rendezvényterve. Kérések, észrevételek, bírálatok is
hangot kaptak a Diáktanács ülésein – ezek f?képpen – a házirend módosítását eredményezték
(pl. ne legyen köpeny, ne kelljen reggel, szünetekben sorakozni, - a termekben lehessen
maradni 10 percben, - napi 2 dolgozatnál többet ne kelljen írni stb.) A Diáktanács az elfogadott
rendezvénytervet folyamatosan értékelte. Pontszerz? versenyt indítottunk és érdekeltté tettünk
minden osztályt abban, hogy vállaljon feladatot és vegyen is részt a rendezvényeken, hiszen az
is pontot ért. Rendszeressé vált a sulirádió adása, a Sulivilág c. újságunk is diákok
szerkesztésében és terjesztésében 15. évfolyamát köszöntheti. 

 A pályázatok meghirdetése ötletet adott a bekapcsolódáshoz. 

 ? Baráti közösség – naplók vidám és tartalmas együttlétet igazoltak. 
 ? Milyen iskolába szeretnék járni – Mi sulink címmel számos élményteli fogalmazás, versike
született. Szül?k küldtek visszaemlékezéseket, saját gyermekeikkel, hiszen egyszer ?k is
idejártak. 
 ? Kicsinyek segít?szolgálata c. láttuk el azt a gondoskodó együttlétet, amikor a nagyobb
osztályok együtt tanultak a kiválasztott osztállyal, köszöntötték ?ket Mikuláskor, klubdélutánon
együtt játszottak. 
 ? Az egészséges táplálkozásra szólított fel plakátpályázatunk, ételbemutatónkon. 
 ? Mit viszünk Európába – falfest? pályázatunk sok tanuló fantáziáját megmozdította. 
 ? M?veltségi vetélked?n 6 fordulón keresztül 90 résztvev?vel Kodály Zoltánra emlékeztünk. 
 ? Sulijelvény tervezése történt – a 20 pályamunkából sajnos egyet sem sikerült gy?ztesnek
kikiáltani. 
 ? A teremrend és dekoráció folyamatos értékelésével megújultak az alsós mellett a fels?s
termek is – hangulatos dekorációk köszöntik az évszakok ünnepeit. 

 A suligy?lésen a diáktanács titkár elfogadtatta az éves programot szeptemberben – év végén
értékeltük, és jutalmaztunk tortával, tábori hozzájárulással, oklevéllel, jutalomkirándulással (pl.
Szentendrén, Keszthelyen, Nagyvázsonyban, Martonvásáron, és Fert?dön jártunk). 

 Hagyománnyá vált rendezvényeink: 
 ? Az 5. évfolyam fels?ssé avatása mindig vidám feladatokkal történt. 
 ? A lány illetve fiú „Aki tetszik nekünk” vetélked?t n? ill. fiúnap alkalmából rendeztünk. 
 ? Mikulás napi versikék és Télapó a krampuszokkal a kicsiknél hatásos volt. 
 ? Karácsonyi, húsvéti játszóházakon ötlet és ajándékok születtek. 
 ? Karácsonyi vásáron n?tt a zsebpénz összege. 
 ? A farsang játszóházzal b?vülve Mr. és Missis Tóváros választással színesedett. 
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 ? A szerencsekerék játék egyre több érdekl?d?t vonzott. 
 ? A városismereti verseny nagy létszámú résztvev?t mozdított meg. 
 ? A Valentin-napi köszöntés saját lufival vagy futáros üzenetközvetítéssel lázba hozta a suli
népét. 
 ? A disco a kezdeti nagy érdekl?dés, az elmúlt 1-2 évben az 5-6. évfolyamra csökkent – másutt
keresnek szórakozást a 8-osok. 
 ? A Tátika közkedvelt 2-6. évfolyamig. 
 ? Tanulmányi versenyek meghirdetésével nem csak a legjobbakat ösztönözzük részvételre. (pl.
közepesek matematika versenye) 
 ? Az akadályversenyeken elmélet, ügyesség és furfang is szükségeltetett. 
 ? A papírgy?jtés egyetlen bevételi forrásunk, évi két alkalommal, nagy-nagy szül?i segítséggel,
eltér? átvételi árakkal, de mindenképpen hasznos tevékenység volt. Ebb?l hangversenybérletre,
színházbérletre, és könyvekre is jutott. 

 Ahány gyerek annyi érdekl?dési terület. Akadt mindenkinek mib?l válogatni az elmúlt 15 évben:

 hobby kiállítás, bolhapiac, csere-bere, filmklub, ismeretterjeszt? el?adások, látogatás a
Csillagvizsgálóban, kutyamenhelyen, lovardában. 
 Találkozó restaurátorral, antarktisz kutatóval, egykori híressé vált sportolóinkkal. 
 Fele sem igaz …, Legyen Ön is milliomos… vetélked?k, papírsárkány röptetés, diák-tanár
fórum, diákparlament, beat együttesek koncertje stb.. 
 Persze mindenki az év legnagyobb eseményének a diáknapot tartja. A választék:
akadályverseny Pentelén, Pákozdi Arborétumban, a lakótelepen vagy az iskolában. 
 Téma volt a környezetvédelem, madarak- fák napja, Európa nap, olimpiák története. Nem
unatkoztunk az iskola épületében sem, sportversenyek zajlottak a kézi, foci, kosárpályán,
floorballoztunk, tollasoztunk, ping pongoztunk kerékpár ügyességi pályán rend?rök irányítottak,
rend?rautóban ülhettünk, rend?rmotoros tartott bemutatót, katonai járm?veket másztunk meg,
fegyverbemutatót tartottak a katonák, lövészet is volt, a katasztrófavédelmisek jól beöltöztettek
minket, a lovagrendi gyermek tagjai lovagi tornából bemutatóztak, a gördeszkások az udvaron
ügyeskedtek, interneteztünk, az aszfalton rajzoltunk, az iskola el?tt bungee asztalon ugráltunk,
majd a teaházban pihentük ki magunkat, vagy filmet néztünk kedvünkre. Ez volt az idei év DÖK
napjának programja. Szeretnénk kínálni kikapcsolódási lehet?séget mindenkinek, hogy ne csak
a kemény feleletekre és dolgozatokra emlékezzen, az aki a Mi – Tóvárosi diákok és tanárok –
iskolájába jár. 

 Mindannyiunknak azt kívánom, legyen sok érdekl?d?, kiváncsi és tetrekész tanulónk, aki majd
szül?ként egyre többször látogat el hozzánk, hogy ezt az érdekl?dést, kiváncsiságot akítv
jelenlétével segítsen kielégíteni. 

 Diáktanács titkárok voltak: 
 ? Beke Károly 
 ? Lánczos Beáta 
 ? Erd?s Judit 
 ? Méreg Szilvia 
 ? Kázsmér Mariann 
 ? Czizel Noémi 
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 ? Kelemen Nóra 
 ? Végvári Anita 
 ? Östör Dániel 
 ? Babos János 
 ? Lukács Pálma 

 DÖK segít? pedagógusok voltak: 

  Gugolya Csilla 
 Kozicsné Újvári Tímea  

Vargáné Molnár Judit 
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