
 

  

 

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola 

szeretettel várja leendő elsőseit 

a 2021/2022. tanévben! 



 

Miért minket válasszanak?  

- családias légkör várja iskolánk nebulóit; 

- könnyű elérhetőség, hiszen iskolánk és a 

telephelyeink is a település központjában fekszenek; 

- személyre szabott, differenciált oktató-nevelő 

munka változatos, innovatív módszerekkel; Komplex 

Alapprogram – Élménysuli már első évfolyamon; 

- fejlesztőpedagógus segíti az érintett tanulók 

előrehaladását; 

- modern tánc és kézilabda órákat tartunk, illetve úszásoktatásra járunk a mindennapos 

testnevelés részeként; 

- második évfolyamtól nyelvi szakköröket indítunk, így nyolcadik osztályban akár heti 6 

nyelvóra is megvalósul; 

- nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra, diákjaink területi és országos 

versenyeken is szép sikereket érnek el különböző tantárgyakból; 

- projektnapokat szervezünk a témahetek kapcsán; 

- minden osztályunk évente többnapos erdei iskolai programon vesz részt; 

- hagyományos rendezvényeinken diákjaink egyénileg és csoportosan is fellépnek, 

megmutatva ezzel tehetségüket (iskolai farsangi mulatság, Hunyadi-nap, Ki Mit Tud?) 

- iskolánk testvériskolai kapcsolatban áll egy lengyel iskolával. 

 

A leendő 1.a osztályt Bokor Edit, az 1.b osztályt Rennerné Iván Anikó, az 1.c osztályt 

pedig Kelemen-Kaltenecker Edina tanítja majd. 

 

Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! 

 

Elérhetőségeink: 

 (30) 453 5268 

@ iskola@hunyadisok.hu 
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BEMUTATKOZNAK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

„A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami 

sokszor változó, De egy ismerős hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy, A dal egy biztos 

hely!” /Valahol Európában/ 

Tisztelt Szülők! 

 

Bokor Editnek hívnak, Szarvason a Gál 

Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán végeztem a 

tanító szakot, és az ének-zene 

műveltségterületet. 

Energikusnak és humorosnak tartom magam. 

Szeretem a munkám, ezáltal célom, hogy a 

gyerekek is jól érezzék magukat a bőrükben, 

közvetlen környezetükben. Hiszek a pozitív 

fegyelmezés és a kimondott szavak erejében, a 

fegyelmezett, következetes és szeretetteljes 

munkában. Gyermek – és játékközpontú, 

bizalomra épülő légkör megteremtésére 

törekszem, hogy zökkenőmentes legyen az 

óvodából iskolába való átmenet. Az egymást 

tisztelő, segítő, elfogadó, osztályközösség 

kialakítása fontos számomra ezért igyekszem 

sok érzékenyítő foglalkozást szervezni az 

osztály számára. Hiszek a jó közösség erejében, 

elengedhetetlennek tartom, hogy megteremtsük 

a szülő-pedagógus-gyermek hármas egységet, 

mivel így összedolgozva tudjuk a legjobbat kihozni a gyermekeinkből. 

A Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerrel fogok tanítani. Minden tantárgynál 

fontosnak tartom a tevékenykedtetés adta lehetőségeket, élményeket, felfedezéseket. Úgy vélem a tanórán 

kívüli ismeretszerzés, illetve a közösségi élmények ugyanúgy meghatározóak egy gyermek életében. A tanév 

során tervezek olyan programokat, játékokat szervezni, amikkel a csapat formálása, egymás támogatása a cél 

a játékos, szórakoztató tevékenységek segítségével. 

Külön fontos számomra az élmény alapú zeneoktatás. Az ének boldogságtárgy. Az éneklés és zenélés olyan 

kiskapukat nyit meg előttünk a gyermek lelkivilágába, amellyel sokkal hamarabb megismerhetjük 

személyiségük jegyeit, érzelemvilágukat. A játékos, élményszerű tanítási formával a zárkózottabb gyermek 

megnyílik, a tehetségek kibontakoznak. 

 

Szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat! 

Edit néni 



 

 

 

„Ember! Ne félj!  Tudja a titkot a természet, és mosolyog.” 

Tisztelt Szülők! 

 

A nevem Iván Anikó.  

Eddig leélt 55 évem alatt nyolcszor voltam 

első osztályos. Először saját jogon, másodszor 

egy alapítványi tehetséggondozó iskolában már 

tanítóként kísértem végig az alsó tagozaton egy 

évfolyamot. Harmadszor és negyedszer „csak” 

szülőként a saját 2 gyermekemmel, akik ma már 

egyetemre járnak. Ötödször egy sajátos nevelési 

igényű gyerekeket nevelő budapesti 

intézményben egészen 6. osztályig kísértem 

végig tanítóként egy osztályt. Ezt követően 

Délegyházára költöztem, ahol hatodszorra, - 

először életemben -  egy elsős napközis csoport 

nevelője, majd a rá következő tanévben ismét 

tanítóként elsősők osztályfőnöke lehettem.  

Aztán az élet (és a Covid vírus) úgy hozta, 

hogy átmenetileg ismét Budapestre kellett 

költöznöm, ahol matematikát és sakkot 

tanítottam napközivel vegyesen, ismét 

elsősöknek. 

Idén a családi körülményeim úgy alakultak, 

hogy vissza tudtam költözni Délegyházára, és 

most itt várom szeretettel az Önök gyermekeit 

szeptemberben.  

Közte volt 13 évnyi kitérőm, amikor 

mérlegképes könyvelőként igyekeztem eltartani 

a gyermekeimet, és csak távolról, közvetve, 

szülőként szemléltem a közoktatás alakulását. 

 

A tanítási filozófiám a tapasztalataim által az évek alatt sokat változott. Legfőbb erényemnek a gyermekek 

iránti tiszteletemet érzem. Nem akarok kis „egyenkatonákat” formálni. Igyekszem minden lélek másságát 

természetesnek tekinteni, és e szerint oktatni-nevelni. Első sorban mielőbb önállóságra szoktatni az óvodát 

maga mögött hagyó nebulókat a hétköznapi rutinok kialakításában, a felelősségvállalás, a feladattudat 

kialakítása tekintetében.  

Elvem: a kevesebb néha több. Ami annyit jelent, hogy nem rohanunk feltétlenül az előre tervezett tanmenet 

diktálta tempóban, ha egy-egy készség, képesség kialakulása még megerősítésre szorul. 

Fontosnak tartom az önkontrollt, a rendezett munkakörnyezet folyamatos fenntartását, fenntartatását, a 

minőségi munkavégzést. 

Nem osztok fekete pontokat és ehhez hasonló visszajelzéseket. Inkább használjuk a radírt javításra, ha 

szükséges, illetve következményekkel szembesítem a tanulókat, ha véletlenül helytelenül cselekednének. 

Annál inkább gyűjtjük a mosolygós arcokat egy eleve jól, szépen, esetleg gyorsan, de mégis hibátlanul 

elvégzett feladatért, vagy éppen több lépésben, de helyesre kijavítottért. 

Fontosnak tartom a szülőkkel való folyamatos egyeztetést, az őszinte kommunikációt a gyermek fejlődését, 

pillanatnyi képességeit és jellemét illetően, hiszen (legalábbis kezdetben) sokkal jobban ismerik nálam a 

gyermeküket. 

Zárszónak ide tenném még egy kedvenc mottómat: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”    

Anikó néni 



 

 
 

 

"Legyél azzá, aki vagy! Ne azzá legyél, akivé én akarlak tenni!" Vekerdy Tamás 

Tisztelt Szülők! 

 

Kaltenecker Edina vagyok, egy 

gyermek édesanyja, a családommal 

Dunaharasztin élek. Tanító és 

történelemtanár végzettséggel 15 éve 

vagyok a pályán. 

Optimista személyiségnek tartom 

magam, aki az élet minden területén hisz a 

humor és a motiváció erejében, ezért 

támogatom és elismerem erőfeszítéseiket. 

Az elfogadás és egymás tisztelete a 

pedagógiai munkám alapja. Fontosnak 

tartom a szülőkkel való szoros 

együttműködést is, ugyanis hárman 

alkotunk egy csapatot (gyermek - szülő - 

pedagógus), közös a cél: egy boldog 

gyermek.  

Célom az önálló gondolkodás, az 

egymás iránti tisztelet és az elfogadás kialakítása. A tanórákon a tudást játékos módon szeretem 

átadni, sok-sok élménnyel, teret adva a felfedezés örömének. Tapasztalatom szerint a játékos 

ismeretszerzés kelti fel legjobban az érdeklődést és az önálló kezdeményezést. 

Nagyon fontos szerepet tölt be az életemben a sport. A mozgás nem csak a testnek, a léleknek is 

felemelő. Különösen fontos, hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, lehetőség szerint szabad 

levegőn. 

A jó közösség a legfontosabb összetartó erő, ezért a pedagógiai munkámban alapvető a 

közösséghez való tartozás élményének erősítése. Szívesen szervezek színházlátogatást, klubdélutánt, 

kirándulásokat, erdei iskolát. 

Nagy szeretettel várom a leendő elsőseimet! 

Edina néni 



 

 

 

a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában: 

(2337 Délegyháza, Árpád utca 53.) 

 

2021. április 15-16. (csütörtök-péntek) 

 

További információ a későbbiekben várható  

az iskola honlapján: 

http://www.hunyadisok.hu/beiskolazas.html 

 

 

Kövessenek minket Facebookon is! 

https://hu-hu.facebook.com/delegyhazi.hunyadi.altalanos.iskola/ 

 

http://www.hunyadisok.hu/beiskolazas.html
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