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Sziasztok! Ebben a rovatban mindig az Istvános élet egy-egy fontosabbnak tartott 

pillanatát szeretnénk kiragadni, amelyek rólatok és nektek szólnak. 

Idén is feltűnt pár új tanár a folyosókon. 

Biztos sokszor találkoztatok már velük, de 

talán még keveset tudtok róluk. Ismerjétek 

meg most őket egy kicsit közelebbről. 

VIZÁNÉ MANNÓ DÓRA – német, a 3.b osztály tanító nénije 

Dóra néni nem is olyan közelről érkezett hozzánk: Kaposvár a 

szülővárosa, de már lassan 13 éve él Székesfehérváron. Nem csak 

németül tud, hanem angolul is. Sőt, akkor se lepődjetek meg, ha a 

belvárosban épp egy turista csoportnak tart idegenvezetést a 

szebbnél szebb látnivalókról. Egy tökéletes nyaralást leginkább 

Magyarországon tud elképzelni a kisfiával, a kislányával és a 

férjével egy jó könyv társaságában. 

KISPÁLNÉ JANÓ RITA – rajz, a 4.a osztály tanító nénije 

Rita néni is kötődik Kaposvárhoz: tanári diplomáját abban a 

gyönyörű városban szerezte. Senki előtt nem titok, hogy imád 

rajzolni, de amikor csak teheti szívesen kertészkedik is. 

KIS KRISZTIÁN – testnevelés 

Zsuzsa néni helyét egy igazi alföldi származású tesi tanár vette át. 

No ne gondoljátok, hogy csak a fekvőtámaszok és kötélmászások 

körül forog az élete. Igazi ikrekhez híven szeret a kisfiával horgászni, 

hegyet mászni és vadászlapokat bújni. 

HIDVÉGI BEÁTA – számítástechnika 

Bea néni matek és számtech óráin még tovább okosodhattok, ha az 

Árpádban folytatjátok a tanulmányaitokat. Nem csak reál 

beállítottságú, mert szeret olvasni és rejtvényt fejteni, így a Suli 

Hetekből egy példányt feltétlenül félreteszünk neki. És készüljetek, 

mert a következő tanár-diák meccseken komoly erősítés lesz: 12 

évig versenyszerűen kézilabdázott.  

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! 

- Közeledik a VALENTIN NAP. Mi is szeretnénk 

kedveskedni nektek ezen a napon. A kinti szünetben 

eldugunk az udvaron 5 óriás szívet. Aki megtalálja őket, 

hozza a portához és Valentin napi meglepetést kap tőlünk!  

- Már csak pár nap és itt a FARSANG. Felsősök! Amelyik 

osztályból a legtöbben jöttök el 15-én a farsangi 

vetélkedőnkre (az osztály létszámához viszonyítva), azt az 

osztályt a helyszínen egy tortával jutalmazzuk! Alsósok! Ti 

se maradjatok ki a jóból! Amelyik osztály 22-én, a 

farsangotok napján a legtöbb SULI HETEK újságot tudja 

felmutatni nekünk (az osztály létszámához viszonyítva), 

szintén egy tortát kap ajándékba. 

- Ne felejtsétek el, hogy 2013 ISTVÁN KIRÁLY 

EMLÉKÉV! Vegyetek részt minél többen a sulis 

rajzpályázatunkon! Minden osztály vállaljon el egy olyan 

feladatot, ami az emlékévhez kapcsolódik! Vagy álljatok 

össze 2-3 fős csoportokba és készítsetek egy kisfilmet 

„Székesfehérvár, szeretlek!” pályázatunkra!  


