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A tartalomból:
Bővülhet a Váci 

Tankerületi Központ öt 
iskolájának épülete

Idén is átadták a 
Szent Erzsébet rózsája 

Díjakat Vácon

Lázár Ervin Program - színházi élményt 
minden általános iskolásnak

A nemzeti identitás erősítését cél-
zó programokról szóló 1042/2019. 
(II. 18.) Korm. határozat alapján 
2019.11.15-én útjára indult a Lá-
zár Ervin Program, amely szociális 
helyzettől és lakóhelytől függetlenül 
minden, az 1–8. évfolyamon tanuló 
általános iskolai diák részére tanéven-
ként egyszeri alkalommal ingyenesen 
biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi 
előadások, komolyzenei hangverse-
nyek, illetve az őshonos állatok bemu-
tatóhelyei látogatásának élményét. A 
kiíró az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Kultúráért Felelős Államtit-
kársága, a Program végrehajtásáért a 

Klebelsberg Központ, valamint az or-
szág valamennyi tankerülete felel.

A Váci Tankerületi Központ azon 
huszonkét kiemelt tankerület közé 
tartozik, amelyek területén kőszínház 
található. Ezért saját tanulói színházi 
élményhez való juttatása mellett me-
nedzseli a Balassagyarmati Tankerü-
leti Központ Rétsági járása, valamint 
a Dunakeszi Tankerületi Központ 
Aszódi és Dunakeszi járása 3. és 5. 
osztályos iskolásainak a Váci Duna-
kanyar Színház előadásaira történő 
eljutását is.

A Program keretében a Tankerület 
hatodik osztályosai a Fővárosi Nagy-

cirkuszba látogathatnak, míg a nyol-
cadik évfolyamosok választhatnak 
többek között a Magyar Állami Ope-
raház, a Budapesti Operettszínház és 
a Pesti Magyar Színház előadásai kö-
zül.

Az első, második, negyedik és he-
tedik osztályosokhoz a Programba 
bevont, az EMMI által jóváhagyott 
társulatok látogatnak el. A program 
ebben a tanévben várhatóan 2020. áp-
rilis 30-án fejeződik be.

A Lázár Ervin Programra a kor-
mány idén 6 milliárd, 2020-tól beépü-
lő jelleggel évente 5,5 milliárd forintot 
szán.
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Bővülhet a Váci 
Tankerületi Központ 

öt iskolájának
épülete

Folytatódik a Tornaterem-Tanuszo-
da-Tanterem építési, fejlesztési prog-
ram, melynek keretében a Váci Tanke-
rületi Központ öt intézménye újulhat 
meg részlegesen, vagy teljesen.

A Kormány döntése értelmében a 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola, az Őrbottyáni Kvassay Jenő 
Általános Iskola, a Kismarosi Vilcsek 
Gyula Általános Iskola, a Sződi Hu-
nyadi János Általános Iskola és a Vác-
dukai Benedek Elek Általános Iskola 
épületei bővülhetnek, vagy egy telje-
sen új épületet kaphat a település.

A fejlesztés keretében a végleges ter-
vek még egyeztetés alatt vannak.

Megkezdődtek az egyeztetések 
a Cházár iskola váci 

épületének felújításáról
Még október elején számoltunk be róla, 
hogy kétszáznegyven millió forint álla-
mi támogatásban részesült a teljeskörű 
felújítás előkészítésére a váci Cházár 
András Óvoda Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola Diákotthon, Gyermekott-
hon és Pedagógiai Szakszolgálat.

A Váci Tankerületi Központ múlt 
héten megkezdte az egyeztetéseket a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Spor-

tüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel. 
A következő feladat egy szakmai doku-
mentum elkészítése az iskola részéről, 
melyet jövő héten egy bejárás követ 
majd.

A tankerület munkatársai Vác város 
főépítészével is bejárják az iskola épüle-
tét, hogy közösen állítsák össze a fejlesz-
tés műszaki tartalmát. Ezután kezdődhet 
majd meg a tervezés.  

Már birtokba vették a megújult tornatermet a 
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai

A Váci Tankerületi 
Központhoz tartozó 
iskolákban az elmúlt 
években több helyszí-
nen is megvalósulha-
tott tornaterem fejlesz-
tés a Magyar Kézilabda 
Szövetség jóvoltából. 
Ebben az évben az Or-
szágos Tornaterem 
Felújítás Program V. 
ütemének keretében 

megújult a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme is.
Szeptember 16-án indult a munka az intézmény tornatermében, ahol 

a teljes padlózat megújult, illetve sporteszközöket is beszereztek a támo-
gatási összegből. A műszaki átadásra november 22-én került sor, majd 
hétfőn már a diákok is birtokba vehették a termet.

A kivitelezés összege bruttó 18 millió forintot volt, az önrészt a Váci 
Tankerületi központ biztosította a fejlesztéshez.

15 perc magyar 
történelem

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
szervezésében az acsai községi könyvtár 
vezetője izgalmas és érdekes eseményre 
hívott bennünket, acsai iskolásokat. A 
3D-s történelmi vetítésben 120 jelenet-
ben ismerhettük meg vagy ismételhet-
tük át a magyar történelem legfontosabb 
pillanatait a Hunor és Magor mondától 
egészen az Európai Unióba való belépé-
sünkig.

Szívszorító érzés volt végigszaladni 
ezen a több mint 1000 éven úgy, hogy 
végiggondolhattuk, mi mindent tettek 
meg és áldoztak fel őseink, elődeink 
azért, hogy ma egy szabad és XXI. szá-
zadi országban élhessünk. Hányszor 
kellett talpra állni, mert „hítt a haza”. 
Mennyi kiemelkedő politikust, művészt, 
feltalálót, sportolót adtunk a világnak, 
amiért joggal várhatjuk el, hogy nálunk 
sokkal nagyobb és erősebb országok is 
megbecsüljenek bennünket.

Köszönjük a lehetőséget mindenkinek! 
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100 ÉVES A VÁCI PETŐFI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA:

sok tehetséges fiatal kezdte 
itt általános iskolás éveit

Fennállásának százéves évfordulóját 
ünnepli a Váci Petőfi Sándor Általános 
Iskola, ahonnan az elmúlt évtizedek 
alatt számos tehetség került ki. Ezt ta-
pasztalhatták meg a mostani diákok is, 
akik pénteken egy kerekasztalbeszél-
getés keretében ismerkedhettek meg 
nyolc, az iskolából útnak induló sike-
res fiatallal.

A rendezvényt Csánki Sándor igaz-
gató vezette fel és mutatta be a pó-

diumbeszélgetés vezetőjét, egykori 
diákjukat, Laky Zoltán újságírót, aki 
jelenleg a valaszonline.hu munkatársa.

Először ő mutatkozott be a fiatalok-
nak. Elmondta: az egyetem alatt kez-
dett újságírással foglalkozni egy autós, 
egy Forma-1-es portálnál, majd egy 
pénzügyi napilapnál, végül pedig egy 
hetilapnál helyezkedett el. Szerinte az 
újságírás egyik legfontosabb alappillé-
re a magyar nyelv ismerete, és a kíván-
csiság. Utóbbit ő a Petőfiben szerezte 
meg.

Első beszélgetőpartnere Lám Ist-
ván, mérnökinformatikus, a Tresorit 
csoport vezérigazgatója volt. A Treso-
rit egy felhőalapú titkosítási szolgál-
tatást ad el világszerte több, mint 150 
országban. Ezt a céget az ország egyik 
legsikeresebb informatikai vállalko-

zásaként tartják számon. Lám István 
elmondta: sok mindent kapott útrava-
lónak egykori iskolájából.

- Elsősorban a matematika, az in-
formatika és a fizika iránti érdeklődést 
kaptam meg itt, matekszakra jártam. 
Mindent a mai napig a matekkal fogok 
meg. Sok embert kell menedzselnem, 
de mindig számokra vezetem vissza 
a dolgokat, nekem az a kényelmes. 
Cégünknél jelenleg százötvenen dol-

goznak és ők mindannyian Cipkának 
hívnak, ezt a becenevet itt, a Petőfiben 
kaptam – emlékezett vissza.

A fiataloknak, akik érdeklődnek az 
informatika iránt, azt ajánlotta, hogy 
feküdjenek rá a matekra, mert az min-
dennek az alapja. Szerinte olyan szak 
nem is lesz évek múlva, hogy informa-
tika, hiszen minden szakmához kell 
majd.

Mészáros Rea válogatott kézilab-
dázó, a Ferencváros sportolója. Még 
2001-ben kezdte tanulmányait az is-
kolában. Elmondta: először nem is a 
kézilabda, inkább a foci iránt érdeklő-
dött, de a fiúk kiutálták, mert mindig 
kicselezte őket. Tehetségére Ottó Ka-
talin figyelt fel, majd Németh András 
segítette pályafutását.

- Ahhoz, hogy valaki válogatott 

sportoló lehessen, kitartás kell, kellő 
fegyelem és alázat kell. Rengeteg csa-
lódással és fájdalommal jár, de ha ezen 
túl tudunk lépni, akkor nagyon sok 
boldogsággal is. De sok a lemondás is, 
hiszen nincsen magánéletünk, hétvé-
gén nem járok bulizni, viszont világot 
látok, sokat utazok, sok tapasztalatot, 
élményt szerzek. Én nagyon örülök 
neki, hogy ezt csinálom és ezt csinál-
hatom – mondta. Hozzátette: a spor-
tolás mellett tanul is, a Testnevelési 
Egyetem testnevelő edzői szakára jár, 
mivel a későbbiekben is szeretne közel 
maradni a sporthoz.

Galambos Péter evezős Európa-baj-
nok és többszörös világbajnoki ezüs-
térmes. Általános iskolai tanulmányait 
ő is a Petőfi falai között kezdte meg. 
Csánki Sándor igazgató utolsó osztá-
lyának volt a tanulója. Jelenlegi nagy 
célja az, hogy a tokiói olimpián rajthoz 
állhasson, de ehhez súlycsoportot kell 
váltania.

- Soha nem voltam egy kiemelke-
dő tanuló, erős négyes voltam. Hete-
dik-nyolcadik osztályban kosárlab-
dáztam, de nyolcadikban szembejött 
velem az evezés és rögtön szerelem lett 
– emlékezett vissza. - Az első siker sze-
le adta meg igazán az első löketet is és 
motivált arra, hogy ezt lehet még job-
ban is csinálni – tette hozzá. Kiemelte: 
ahhoz, hogy jövőre Tokióban rajthoz 
állhasson folytatnia kell a kitartó mun-
kát, és súlycsoportot kell majd válta-
nia, hiszen a könnyűsúly nem olimpiai 
szám. Jövőre már a normál súlyúak kö-
zött szeretne versenyezni, ehhez pedig 
az egyik legfontosabb feladata jelenleg 
az, hogy egyen és növelje az izomtö-
megét.

Kiss Ádám ifjúsági olimpiai baj-
nok kajakozó, a Váci Kajak-Kenu SE 
sportolója, még csak 17 éves. Emlékei 
szerint az órákat leginkább átaludta, 
próbálta túlélni a két edzés közötti 
időszakot.

- Tanáraimtól sok mindent kaptam 
útravalónak. A Petőfiben töltött éve-
im alatt sok türelmet kaptam két osz-
tályfőnökömtől: Poszlóczkyné Kánai 
Gyöngyvér és Csánkiné Zomborka 
Judit tanárnőktől, támogató szerete-
tét élvezhettem Szeder Kati és Bajáné 
Marcsi néninek is. Az akkori osztály-
társaimmal azóta is jó kapcsolatot ápo-
lok, még mindig a barátaimnak mond-
hatom őket – mondta. Tervei között 
szerepel a jövő évi világbajnokságon 
való részvétel, ahol két egyéni számban 
is győzni szeretne.

Hochstrasser Norbert az Aikido 
Shurenkan Dojo alapítója és vezetője, 
a Shurenkan Aikido Sportegyesület 
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elnöke, az Aikikai Hungary Nemzeti 
ügyvivője. Ő is váci születésű. A sport-
ággal Petőfis évei alatt ismerkedett 
meg, bár az iskolában ő is kosárlabdá-
zott.

- Egy barátom hívta fel a figyel-
memet az aikido-ra. Elmentünk egy 
edzésre, és beleszerettünk. Ez már 
több, mint 25 éve volt. Még itt az is-
kolában kaptam én is becenevem, ami 
Hosi lett a nevemből. Néhány éve már 
aikidóztunk amikor kiderült, hogy en-
nek japán jelentése is van: a csillagot 
jelenti.

Hochstrasser Norbert 2019 júniusá-
ban fő szervezője és koordinátoraként 
részt vett a Japán-Magyar diplomáci-
ai kapcsolatfelvétel 150. évfordulója 
előtt tisztelgő nagy sikerű, valamint 
történelmi jelentőségű aikido edzőtá-
boron, melynek vezetőjeként Ueshiba 
Mitsuteu Hombu Dojo-cho érkezett 
Magyarországra.

Bodor Péter már 14 évesen Euró-
pa-bajnoki futamon vett részt mo-
torcsónak-versenyzőként, ami nagy-
ban meghatározta az élete további 
irányvonalát is. Lassan harminc éve 
versenyzik, ma már amatőrként az 
F-250 kategóriában. Öt világbajnoki 
és öt Európa-bajnoki győzelem van 
már mögötte, számos Világ- és Euró-
pa-bajnoki dobogós helyezéssel tarkít-
va. Jelenleg mérnökként dolgozik, egy 
nagyvállalatnál.

- A szüleim támogatása nélkül nem 

lehetnék az, aki most vagyok. Sokat 
köszönhetek a Petőfi iskolának, hiszen 
a matekot itt szerettem meg, az akkor 
tesztosztályként induló matek tago-
zatra jártam. Emiatt mentem műszaki 
pályára, nagyon hálás vagyok ezért. A 
motorcsónak pályafutásom is ezen fa-
lak között kezdődött – mesélte.

Palásthy Norbert labdarúgó jelenleg 
a Ferencvárosi Torna Club labdarugó 
utánpótlás szakosztály menedzsere, és 
játékosmegfigyelési vezetője az után-
pótlásban már négy éve. Felnőtt já-
tékos karriere során játszott több NB 
1-es klubban (Ferencváros, Honvéd, 
Paks, Vác, Eger, Mezőkövesd). 2017-
ben fejezte be pályafutását Érden, az 
NB 3-ban.

- Nagyon jó osztályközösségünk 
volt, a mai napig tartjuk a kapcsola-
tot. Ennek köszönhetem azt is, hogy 
élsportoló lettem, hiszen a kitartást, 
az egymás segítését mind tőlük kap-
tam. Sok sportoló állítja, hogy nem 
fontos az iskola, csak focizok, úgy is 
nagy futballista lesz belőlem. Én is így 
gondoltam, de harminc évesen rájöt-
tem, hogy tanulnom kell. Huszonhat 
évesen elszakadt kétszer a keresztsza-
lagom, ez az egyik legrosszabb sérülés 
egy játékos életébe. Az édesanyám azt 
mondta, hogy szeretné, ha az egyik 
gyerekének diplomája lenne, nekem 
lett meg először. A Testnevelési Főis-
kolán sportszervező szakot végeztem – 
mondta. Hozzátette: a váci utánpótlás 

figyelését nem adná át senkinek.
A rendezvény végén a diákok is fel-

tehették kérdéseiket, autogramot kap-
hattak kedvenceiktől.

A jubileumi programsorozat más-
nap egy képzőművészeti kiállítással 
folytatódott Vida János művésztanár 
és az iskola volt diákjainak munkái-
ból, melyet szintén egy volt Petőfis, 
Koltai-Dietrich Gábor festőművész 
rendezett a Madách Imre Művelődési 
Központ aulájában. A tárlat november 
30-ig látogatható.

Az este folyamán egy gálaműsor-
ral emlékeztek meg a az évfordulóról, 
melyen az intézményben végzett jeles 
művészek és az iskola tanítványai lép-
tek fel.

A nyitó műsorszám a 8. osztályosok 
keringője volt, majd dr. Molnár Lajos 
beszélt, aki az iskola történetét kutat-
ta. Felléptek még: Rabossai Bence ifjú 
művész, az iskola énekkara és Vasvári 
Bálint egykori diák, Dorotovics Ádám 
zongoraművész, Steidl Anita és tanít-
ványai, a Tini Dance Team, Smál-Szi-
laj Gábor színművész, Mihalik Ábel 
zenész, Eke Angéla színművész, báb-
művész, alkotóművész, Kovács Zoltán 
fagottművész, Turek Miklós színmű-
vész. Végül pedig a Nosztalgiakórus 
lépett fel, Bajáné Barna Mária vezeté-
sével. Az este a szülők által szervezett 
jótékonysági bállal zárult.

Fotók: Blende Fotostudió 
- Kovács Alfréd
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Az Edukanyar kiadvány a 
Váci Tankerületi Központ 

www.edukanyar.hu 
honlapján és Facebook 

oldalán megjelent 
cikkeket osztja meg

 az olvasókkal. 
Lapzárta: 

minden hónap 28-án.
cím: 2600 Vác, Csányi krt. 45.
email: sajto@edukanyar.hu

A Váci Tankerület 
Matematikaversenyének középdöntője a 

Galgagyörki Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában

2019. november 18-án délután 13 
órától a hagyománnyá váló Váci 
Tankerületi Matematikaverseny kö-
zépdöntőjét rendeztük meg a Gal-
gagyörki Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában. Ez a verseny tavaly jött 
létre a KLIK Váci Tankerülete, a 
Váci Madách Imre Gimnázium, a 
Galgagyörki Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és a Szentendrei Izbégi 
Általános Iskola együttműködésé-
vel.

A galgagyörki középdöntőben az 
idei évben 10 iskola 66 felső tagoza-
tos gyermeke versenyzett a döntőbe 
jutásért. A versenyt Lőrik László, a 

Galgagyörki Gárdonyi Géza Általá-
nos iskola igazgatója, valamint Lami 
Mónika, Galgagyörk polgármestere 
nyitotta meg az iskola tornatermé-
ben.

A tanulók remek hangulatban 
kezdték megoldani a feladatsoro-
kat, melyeket a Madách gimnázium 
matematika szakos tanárai állítottak 
össze. A versenyt követően, a javí-
tás ideje alatt, filmvetítésen vettek 
részt a tanulók a Tahy-kastélyban. 
Az eredményhirdetésen kiderült 
évfolyamonként ki az a 3-3 tanuló, 
akik képviselik iskolájukat 2019. de-
cember 10-én a Váci Madách Imre 

Gimnáziumban a döntőben, s meg-
mérkőzhetnek a szentendrei közép-
döntő évfolyamonkénti első 3 helye-
zettjével.

VÉGEREDMÉNY:
5. évfolyam:

1. Antal Ágoston - Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Sződliget 41 pont
2. Meczner Kristóf - Kvassay Jenő 

Általános Iskola, Őrbottyán 39 pont
3. Ruttkay Ádám - Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Sződliget 35 pont

6. évfolyam:
1. Cserni Milán - Árpád Fejedelem 

Általános Iskola, Vác 47 pont
2. Monostori Botond - Árpád 
Fejedelem Általános Iskola, 

Vác 42,5 pont
3. Nádas Balázs - Kvassay Jenő 

Általános Iskola, Őrbottyán 42 pont

7. évfolyam:
1. Verebélyi Dorka - Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, Vác 34,5 pont
2. Késmárky Álmos - Apáczai Csere 

János Általános Iskola, 
Váchartyán 30,5 pont

3. Posta Blanka - Kvassay Jenő 
Általános Iskola, Őrbottyán 30 pont

8. évfolyam:
1. Boda Gábor Máté - Juhász Gyula 

Általános Iskola, Vác 45 pont
2. Bihary Gergely - Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, Vác 39 pont
3.Pink-Bessenyi Kristóf - Apáczai 

Csere János Általános Iskola, 
Váchartyán 37 pont
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Idén is átadták a Szent Erzsébet 
rózsája Díjakat Vácon

Szent Erzsébetre emlékeztek Vácon 
kedden, a Seregi György művész által 
készített szobor mellett a Duna-par-
ton. Tíz éves múltra tekint már visz-
sza az a hagyomány, hogy a művészi 
alkotást örökbefogadó Cházár András 
iskola kezdeményezésére évente hat 
diák részesül Szent Erzsébet rózsája 
elismerésben.

A rendezvényen az iskola megbí-
zott igazgatója, Ványi Lászlóné arról 
beszélt, hogy tíz éve, amikor képviselő 
volt, az ő javaslatára Árpád-házi Szent 
Erzsébet születésének 800. évfordulója 
alkalmából készült el a szobor.

- Az előterjesztést Vác Város Önkor-
mányzata befogadta és pályázatot írt ki 
szoborterv - készítésre. Az elbírálás 
alapján Seregi György szobrászművész 

terve valósulhatott meg. Akinek nem 
volt könnyű dolga, hiszen a szeretetről 
kellett szobrot készítenie. Folytatva a 
sort, Philipp Frigyes főépítész javaslata 
pedig az volt, hogy a szobrot fogadja 
örökbe egy oktatási intézmény és kös-
sön hozzá valamilyen megemlékezést, 
ünnepet, rendezvényt. Mikesy György 
igazgató természetesnek gondolta, 
hogy a szeretet szobrát a Cházár fo-
gadja örökbe és Szent Erzsébet Rózsája 
Díjjal legyen jutalmazva minden Er-
zsébet napkor, egy óvodás és öt iskolás. 
Floch Júlia cukrászmester pedig vállal-
ta a marcipán rózsák elkészíttetését, 
így a díjak azóta is az ő ajándékai. Az-
tán 2009. novemberében, egy boron-
gós – ködös napon, nagy számú érdek-
lődő jelenlétében, a szobrot dr. Molnár 

Lajos alpolgármesterrel avattuk, és az 
alkotást dr. Beer Miklós püspök atya 
szentelte fel – emlékezett vissza.

Beszédét ünnepi műsor követte, 
majd a díjak átadása következett. Eb-
ben az évben is egy óvodás és hat isko-
lás vehette át a Szent Erzsébet rózsája 
Díjat.

Elismerésben részesült jóságáért 
Valter Anna Róza, a Szent Család Ka-
tolikus Óvoda nagycsoportosa, Gyu-
rik Benjámin, a Pivár Ignác speciális 
iskola diákja, Kincses Karina és Kin-
cses Kiara, a Karolina Katolikus Álta-
lános Iskola ikerpárja, Csorba Cintia, 
a Selye János Egészségügyi és Szociális 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskola 
diákja, valamint Wiedermann Attila 
és Drexler Sándor, a Fejlesztő Napközi 
Otthon gondozottjai.

A díjakat átadták: Sándori Lívia 
a Cházár iskola gyógypedagógusa, 
Floch Júlia, a Floch Cukrászat tulaj-
donosa, Ványi Lászlóné igazgató, Mi-
kesy György, a Cházár iskola nyugdíja-
zott igazgatója, Barcsa Katalin, Seregi 
György özvegye, Csuvárné Jeszenszky 
Szilvia, a Váci Tankerületi Központ 
munkatársa és Inotay Gergely alpol-
gármester.

A díjazottak most is az oklevél mel-
lett a Floch Cukrászat által készített 
marcipán rózsát vehettek át. Szintén 
marcipán rózsával köszöntötték Barcsa 
Katalint és az ünnepség lebonyolítását 
segítő Bartos családot is. Távollétében 
kitüntették Spanyol Évát is, aki 20 éven 
át volt a Cházár iskola szentendrei ta-
gintézményének titkára.

Az ünnepség végén kisorsolták, jö-
vőre mely iskola és óvoda diákjai ré-
szesülnek elismerésben.
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A Teleki-Wattay Művészeti 
Iskola harmonikásainak sikerei

Nagy örömmel tölt el minket, hogy a 
Teleki-Wattay Művészeti Iskola Har-
monika tanszakának újabb sikereiről 
számolhatunk be.

A 2019. szeptember 18-22. között 
Castelfidardoban (Olaszországban) 
megrendezésre kerülő Harmonika Vi-
lágversenyen egy rendkívül erős me-
zőnyben Szokolai Lóránt a TWMI har-
monikás növendéke 12. helyen végzett 
- egyedül képviselve Magyarországot. 
Szép lezárása volt ez harmonikás pá-
lyafutásának, mivel Lóránt a budapesti 
Bartók Béla Zeneművészeti Gimnázi-
um cselló tanszakán tanul tovább.

2019. október 18-23. között Buda-
pesten rendezték meg a IV. Danubia 
Talents Nemzetközi Zenei Versenyt. 
Nagy Réka harmonikás növendékünk 
abszolút első helyezést ért el. Ezen a 
versenyen 22 országból 200 versenyző 
indult különböző hangszeres kategóri-
ában és mindössze 15 versenyző nyerte 
el a kiemelt első helyet.

Gratulálunk mindkét növendé-
künknek és felkészítő tanáruknak – 
Szokolai Zoltánnak is és további sok 
sikert kívánunk nekik!

A TWMI-s zongoristák 
nagysikerű előadása

2019. október 26-án a Zenetanárok Tár-
sasága Zongora tagozatának rendezvé-
nyén a pomázi Teleki-Wattay Művészeti 
Iskolát hét növendék: SZING BARNA-
BÁS, CHEEK CECÍLIA, MISZKULY 
DÓRA NAPSUGÁR, MISZKULY GÁ-
BOR, SZABÓ DOROTTYA, SZABÓ 
DOMONKOS, PÁVÓ ZSÓFIA és felké-
szítő tanáruk: GILICE TERÉZ képvisel-
hette Budapesten a XIII. kerületi Fischer 

Annie Zeneiskolában.
A hangversenyt Kocsár Miklós – a 

Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas és kétszeres Erkel-díjas 
kortárs magyar zeneszerző emlékére 
rendezték, ahol a zeneszerző zongorára 
írt darabjait mutatták be budapesti és 
vidéki zeneiskolások és művésztanárok.

A TWMI zongoristái egy megtiszte-
lő felkérésnek eleget téve vettek részt az 

előadáson, ugyanis a felkészülés során 
a művek a TWMI-s gyerekeket megih-
lették és a HANGKÖZJÁTÉKOK című 
kötet mind a harminc darabjához saját 
verseket is írtak. Az emlékkoncerten a 
sorozat bemutatásakor a versek a ZeTa 
zongora tagozat vezetőjének (prof. Áb-
rahám Mariann zongoraművész) fel-
kérésére hangozhattak el MISZKULY 
GABÓ növendékünk tolmácsolásában, 
ezzel nagy sikert aratva és emelve a kon-
cert fényét.

Gratulálunk minden résztvevőnek!
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Sikeresen szerepeltek a Mátyás iskola 
diákjai az Asztalitenisz Diákolimpián

Az elmúlt napokban Bruckerné Mikula 
Ildikó testnevelő kíséretében mérettette 
meg magát iskolánk asztalitenisz váloga-
tottja Szentendrén. Fantasztikus eredmé-
nyek születtek.

November 14-én az V. korcsoportos 
Diákolimpia területi fordulóján 9. és 10. 
évfolyamosok ellen lehengerlő győzelmet 
arattak a G. Szabó fiúk, ezzel továbbju-
tottak a megyei döntőre. G. Szabó István 
(8.a) 1., G. Szabó Gábor (8.a) 2. helyezést 
ért el.

November 15-én a korcsoportos Di-
ákolimpia területi csapabajnokságán 
III-IV. korcsoportban 3. helyezést ért el 
a Mátyás csapata, a tagok: Kerényi Márk 
8.a, Koncsik Márk 8.a, Pásztor Lajos 8.a. 
Az egyéni verseny I-II. korcsoportjában 
2. helyezést ért el Brucker Máté (4.b), a 
III-IV. korcsoportban 1. helyen végzett 
Koncsik Márk (8.a), ő képviseli a körze-

tet és iskolánkat a megyei döntőn. Rajtuk 
kívül Horváth Péter (8.a) tanulónk is tisz-
tességgel helytállt az erős mezőnyben.

Gratulálunk az összes indulónak, kö-
szönjük, hogy öregbítették iskolánk hírne-
vét!

Nagykövetek az operából 
Zebegényben

November 19-én Ambrus Ákos ope-
raénekes, az opera nagykövete tartott 
előadást az iskola alsó tagozatos gyer-
mekeinek. Igazán érdekes bemutató 
keretében a legismertebb opera rész-
letekre is megtanította a gyerekeket, 
bevezette a hallgatókat az opera titok-
zatos világába is.

A program az "Opera nagykövetei" 

rendezvénysorozat keretében szerve-
ződött, és csatlakozott hozzánk Kákay 
István a Magyar Állami Operaház Er-
kel Programirodájának képzési veze-
tője.

Az előadássorozat tavasszal foly-
tatódik: a felső tagozatosokhoz láto-
gatnak majd el az operaház művészei. 
(Molnár Kata)

Az ARTISJUS Zenei 
Alapítványának 

Zenetanári Díjában 
részesült

Pozsár Eszter
Tíz zenetanárt és tíz előadót díjazott az 
Artisjus komoly- és könnyűzenei kategó-
riákban 2019. november 5-én, ahol olyan 
előadóművészeket ismertek el, akik rend-
szeresen kortárs magyar műveket tűznek 
műsorukra és visznek sikerre, valamint dí-
jazták azokat a zenetanárokat is, akik nélkül 
nem születhetnének és szólalhatnának meg 
új magyar zeneművek.

Szeretettel gratulálunk POZSÁR ESZ-
TER kolléganőnknek, aki ebből az alka-
lomból az ARTISJUS Zenei Alapítványá-
nak Zenetanári Díjában részesült.

Eszter a Teleki-Wattay Művészeti Is-
kola kiváló zenetanára, jazz-szaxofon 
előadóművész. Rendszeresen koncertezik 
Magyarországon és külföldön egyaránt. 
Nevéhez fűződik a háromévenként Po-
mázon megrendezésre kerülő Országos 
Szaxofonverseny létrehozása és szervezése, 
valamint a jazz-szaxofon és a jazz-fuvola 
alapfokú tantervének elkészítése.

A „Szaxofonoktatás módszertani kér-
dései” címmel írt munkájáért 2013-ban 
az EMMI Elismerő Oklevelét is átvehette. 
A jazz-fuvola és szaxofon oktatása mellett 
iskolánkban zeneterápiás szemléletű cso-
portos fejlesztő foglalkozásokat is tart, mely 
tavaly bekerült a Magyar Alapfokú Művé-
szetpedagógiai Értéktárba.

„Az improvizáció jelentősége és hasz-
nálata az alapfokú zeneiskolában” című jó-
gyakorlatát, - mely az Országos Referenci-
aintézményi Hálózat Adatbázisának részét 
képezi - több zeneiskola vette át és használ-
ja a zenét tanuló gyerekek örömére.

Nagyon nagy örömmel és büszkeséggel 
tölt el minket, hogy Eszter a TWMI tan-
testületének tagja és további sikereket kívá-
nunk - írja Gilice Teri.
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Iskolai sakk bajnokság a 
Mátyás iskolában

Ebben a tanévben is összemérte erejét 
az iskola sakkozóinak legjava, hogy 
megküzdjenek a sakkbajnoki címért. 
A november 12-én megrendezett 
meghívásos versenyben az iskola 14 
legjobb sakkozója küzdött 5 fordu-
lóban. A szervezést és lebonyolítást 
idén is Nizák András és Selley Laci 

bácsi vállalta magára.
A nagy csata után a mellékelt fotó-

ban szereplő végeredmény született.
Gratulálunk a sulibajnoknak, a 100 

%-os teljesítménnyel győzelmet elért 
Pantocsik Péternek és minden részt-
vevőnek, akik jövőre újra megmérkő-
zhetnek a bajnoki címért!

A pomázi iskola 8.b osztálya a 
Sziklakórházban járt

A 8.b osztály tanulóinak különleges él-
ményben volt részük, mikor ellátogattak 
a budai vár alatt található Sziklakórház 
Atombunker Múzeumba. Ezt a légoltalmi 
szükségkórházat a második világháború 
alatt és az 1956-os forradalom idején hasz-
nálták. A hidegháború alatt szigorúan titkos 
objektum ma Magyarország legnagyobb vi-
aszfigura-kiállítása, mely igen élethűen mu-
tatja be a XX. századi magyar történelem 

megrázó időszakait, egyben emléket állít 
azoknak a mindennapi hősöknek, orvo-
soknak, nővéreknek, akik tanúbizonyságot 
tettek emberségükről az embertelen tör-
ténelmi helyzetekben. A kiállítás bejárása 
után a gyerekek múzeumi órán vettek részt, 
melyen az 1956-os eseményekről hallhattak 
egy érdekes előadást, és egyben megemlé-
keztek a forradalom hőseiről - írja Simon-
csicsné Jokkel Nóra (a 8.b osztályfőnöke).

Hutkai Hanna sikere
Hutkai Hanna, a Pomázi Mátyás Király 
Általános iskola 5. b osztályos tanulója 
a 2019. november 23-án rendezett Or-
szágos Tornászbajnokságon csapatban 
és egyéni összetett versenyben egya-
ránt 1.helyezést ért el, országos bajnok 
címet szerzett.

Szeretettel gratulálunk és nagyon büsz-
kék vagyunk rá - írja az iskola honlapja!

3D nyomtató 
használata a 

TWMI-ben
2019. november 5-én a "VEKOP Digitá-
lis környezet kialakítása a Váci Tankerü-
leti Központ Intézményeiben" pályázat 
részeként, valamint a Budapesti POK 
Őszi Pedagógiai Napok rendezvényso-
rozata keretében a Teleki-Wattay Művé-
szeti Iskola workshop-ot rendezett.

A " 3D nyomtató használata a zeneok-
tatásban" címmel Széplaki Zoltán inno-
vátor mesterpedagógus kollégánk egy 
nagyon hasznos és élvezetes előadást 
tartott, amelyben ezen forradalmian új 
és izgalmas technológia titkaiba kaphat-
tunk bepillantást. (Gilice Teri)
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Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI bemutatkozása

A Tahitótfalui Pollack Mihály Álta-
lános Iskola és AMI egy nagyközségi 
iskola a Dunakanyarban. Az iskola a 
Szentendrei-szigeten található nagyon 
családias, nyugodt hangulatú közeg-
ben. A főépületben 12 tanterem van, 
egy jól felszerelt informatika terem, 
és az ún. Népházban, a volt kultúrház 
épületében további öt tanterem, és egy 
szép színházterem is található. A mai 
elvárásoknak megfelelő tornacsarnok 
ad helyet a testnevelésóráknak, sport-
köröknek: foci, kézilabda, röplabda, 
dzsúdó, RG, sárkányhajózás téli edzé-
sei is itt zajlanak. Heti egy alkalommal 
órarendbe épített testnevelés órák ke-
retén belül néptáncoktatáson vesznek 
részt az alsó tagozatos diákok. Az is-
kola tanulói egy 3 éve átadott modern 
étkezőbe járnak ebédelni. Sportpályák 
és szép környezet veszi körbe a gyere-
keket.

Az iskola tanulói létszáma az idei 
tanévben 335 fő, a maximált létszám-
hoz (340 fő) közeli. Minden évfolya-
mon kettő osztály van. Szakos ellátott-
ságunk biztosított.

Matematika, angol nyelvoktatásban 
csoportbontásban tanulnak a gyere-
kek felső- tagozaton. Angol nyelvből a 
haladó csoportban tanulók 50-70%-a 
tesz állami alap- és középfokú nyelv-
vizsgát évek óta (6-9 tanuló évente).

Délutánonként zeneiskolai tanítás 
működik az iskolában. Zenét tanuló 
diákjaink létszáma 158 fő. (maximált 
létszám 120 fő). Fúvós hangszerek kö-
zül különösen népszerű a trombita és 

a furulya. Ezen kívül zongora-, gitár- 
és hegedűórákra lehet járni.

Iskolai élet
A gyerekek osztályfőnökükkel sokat 

kirándulnak a környéken: Kisoroszi-
ban, Visegrádon, gyakoriak a szent-
endrei, budapesti múzeumlátogatá-
sok; az őszi, téli, tavaszi kirándulások 
állandó elemei a téli városligeti kor-
csolyázás és a tavaszi kerékpártúra 
Kisorosziba. Erdélyben van két testvé-
riskolánk is: a kézdivásárhelyi Molnár 

Jósiás Általános Iskola és a Nyárádma-
gyarósi Általános Iskola.

Klubdélutánok az iskolában: a ta-
gozatonként megrendezett Mikulás, 
farsangi iskolai bulik, a 8. osztályos 
évvégi bankett és a DÖK buli pedig 
novemberben.

Délutánonként tűzzománc, kerá-
mia szakkör, sakk-szakkör, valamint 
a sportkörök várják a gyerekeket. A 
kézilabda, dzsúdó, foci és az idén in-
duló röplabda is sok gyereket vonz, 
alsósoknál a kölyökatlétika népszerű. 
A tavalyi tanévben indult sárkányhajó 
sportkör résztvevői területi versenye-
ken és országos megmérettetéseken is 
szépen szerepeltek, 1. helyezettek let-
tek.

Tehetséggondozó órák, termé-
szetjáró szakkör, irodalomszakkör 
színházlátogatásokkal, valamint a ze-
neiskola szolfézs és hangszeres órái a 

legfontosabb délutáni szakkörök.
Az iskola egyik zenetanárnője évi 

6-8 alkalommal szervez szülőknek, 
tanároknak, gyerekeknek operaláto-
gatásokat.

Kiemelkedő rendezvényeink a 
nemzeti ünnepek megemlékezései 
október 23-án és március 15-én, az 
adventi koncert és vásár december-
ben, áprilisban pedig a Pollack-gála, 
az iskola kulturális seregszemléje.

Térségi rendezvényeink a pálya-
orientációs nap (három iskolával), 
hét iskola meghívásával a Dunaka-
nyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei 
Találkozója, melyet 14. alkalommal 
fogunk megrendezni idén, és öt is-
kola részvételével, évente mindig 
máshol rendezett Fábián Zoltán 
prózamondó verseny, melyeken 



Edukanyar                                                                         11

szereplőként, rendezőként részt ve-
szünk.

Büszkeségeink
Az aulában a jól szereplő, versenyző, 
kiemelkedő diákok oklevelei, érmei 
vannak kiállítva.

A nyelvvizsgások eredményei nagy 
büszkeség, hiszen általános iskolai ta-
nulmányok befejezésekor ilyen ered-
ménnyel kevés tanuló dicsekedhet, ez 
az iskolai emelt szintű nyelvoktatás 
nagy eredménye. A gyerekek német 
nyelvet is tanulhatnak a kötelező angol 
mellett.

Számos országos, térségi versenyen 
szerepelnek tanulóink szép eredmé-
nyekkel: Kálti Márk Országos Törté-
nelem verseny, Ópusztaszeren Kere-
kEmese vetélkedő, Bólyai anyanyelvi, 
matematika versenyen többször va-
gyunk a legjobb tíz között, Országos 
szolfézsversenyen 3. helyezettek vol-
tunk két éve. Legfrissebb sikerünk a 
Sárkányhajó bajnokságokon elért 1. 
helyezések.

A Dunakanyari Népművészeti ver-
senyen évek óta indulunk, mindig 
szép eredményeket érünk el kerámia, 
népdal területen. Arany, kiemelt arany 
minősítéseket kaptunk az utóbbi évek-
ben.

Egy tanulónk, a KSI sportegyesület 
válogatott vízilabda játékosa.

Legfrissebb büszkeségünk a Pest 
megyei Bolyai matematika versenyen 
elért 1. helyezés.

Közép- és hosszútávú céljaink
Fontos az iskola minél jobb felsze-
reltsége, ebben sokat léptünk előre az 
utóbbi években; informatikai felszere-
lés, taneszközök, zeneiskolai hangsze-
rek fejlesztése terén.

A termeink jó felszereltsége is fon-
tos célunk. Nyelvi kompetenciák javí-
tása szempontjából fontos lenne egy 
külföldi, német kapcsolat, amit folya-
matosan keresünk.

Hosszútávú célunk új iskolaépület 
építése, így a Népházban tudna a ze-
neiskola működni.

Nagyon fontos cél a nyugdíjba vo-
nuló kiváló tanáraink pótlása, ennek 
megszervezése, hogy idejében tudjuk 
folytatni a megkezdett kiváló szakmai 
munkát.

Diákok és szülők aktivitása
Példásnak mondható a diákok és szü-
lők feladatvállalása.

Diákjaink kiemelkedő szerepet vál-
lalnak a községi rendezvényeken, isko-
lai programokban.

A szülők maximálisan támogatják 
az iskolát, mindenki lehetőségei sze-
rint. Van aki bútort ajánl fel, munkában 
segít, rendezvény lebonyolításában, pl. 
pályaorientációs napon szakmák be-
mutatásánál, van, aki a gyerekek verse-
nyekre szállításában, és van aki külön-
böző célokat anyagilag támogat.

A Pollack-gálán, Adventi hang-
versenyen van mód iskolát támogató 
jegyeket vásárolni. Az ebből befolyt 
összeget az iskolai alapítványon ke-
resztül az iskola informatikai- és spor-
teszközök fejlesztésére fordítunk. Az 
idei tanévben két családtól kaptunk 
1-1 projektort, így a fő épületben már 
az összes termünk rendelkezik projek-
torral.

Honlapunkon további képek, infor-
mációk találhatóak: www.pollackmi-
halyiskola.hu/

Zakar Ágnes intézményvezető
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Pályaorientációs nap a Sződi 
Hunyadi János Általános Iskolában

Jó gyakorlatként tartjuk számon a 
minden évben megrendezésre kerülő 
pályaorientációs napot. Idén október 
15-én került sor erre a programra. 
A nap legfőbb célja, hogy elősegítse 
tanulóink ismereteit, életkoruknak 
megfelelő tapasztalatokat szerezzenek 
a munka világából, és a pályaválasz-
tás előtt állókat segítse eligazodni a 
továbbtanulási lehetőségek között. A 
7-8. osztályosok a hagyományoknak 
megfelelően a Vácon megrendezés-

re került pályaválasztási kiállításon 
vettek részt. De Iskolánk iparkodott 
minden évfolyam számára különböző 
programlehetőségeket kínálni. Az 5. és 
a 6. évfolyam tanulói Diósjenőn jártak, 
ahol bepillanthattak az ott élő egyéni 
vállalkozók munkájába. A napot kéz-
műves foglalkozásokkal színesítették.

Alsó tagozaton főleg a helyi üze-
mekkel, vállalkozásokkal ismerkedtek 
a gyerekek. Elsőseink és másodikosa-
ink az állatorvosnál és a helyi szikvíz-

készítő üzemben voltak. A rendelőben 
megnézhették a gyerekek a műtőt, a 
röntgenfelvételeket a számítógépen, 
mikroszkóp alatt pár csepp vért, és 
természetesen a doktornő ott tartott 
kisállatait, akik a gyerek-rohamot sze-
rencsésen túlélték.

Beszélgettek az állatgyógyászat fon-
tosságáról is, mely olyan hatással volt 
diákjainkra, hogy elhatározták, fel-
nőttként mindenki állatorvos lesz.

A szikvízüzemben végignézhették 
és ki is próbálhatták a szódakészítés 
minden fázisát. Foghattak a kezükben 
olyan anyagokat, amik a vízszűrésben 
nélkülözhetetlenek.

Mindenki megkóstolhatta a szódát, 
ami elkészült. Ráadásul egy látványos 
bemutató részesei is lehettünk. Meg-
néztük, mekkora szökőkutat képes 
elénk varázsolni egy nagy szódás bal-
lon. Természetesen ezt látva minden-
ki pályát módosított, és felnőtt életét 
szikvízkészítőként gondolta el.

A harmadikosok a sződi hűtőgép-
gyárat látogatták meg.

Matkovics Martin 4.b osztályos ta-
nuló így írt élményeiről:

„A pályaorientációs nap keretében 
osztályunk két sződi üzemet látogatott 
meg.

Először a Reményiben voltunk (Re-
ményi Csomagolástechnika), ahol na-
gyon kedvesen fogadtak minket. Meg-
nézhettük, hogy miből és hogyan készül 
a légpárnás fólia. Egy másik csarnokban 
azt láttuk, hogyan vágják el a fóliákat. 
Minden állomáson kaptunk pukkaszta-
ni való anyagot. Nekem az tetszett a leg-
jobban, amikor bementünk a raktárba. 
Ott azt is láthattuk, hogy pakolnak be 
a kamionokba. Utána átmentünk a Ro-
bot-X-be. Ott felmentünk egy terembe, 
ahol kiszolgáltak minket meleg teával 
és megnéztünk egy kisfilmet a cégről. 
Aztán átsétáltunk egy csarnokba, ahol 
egy vízvágó gépet néztünk meg, amiket 
robotkarokkal irányítottak. Innen sem 
távoztunk üres kézzel. Kaptunk egy 
jegyzetfüzetet, tollat, és egy Miki egeres 
fejet, amit az egyik gép vágott ki.

Nagyon jól telt ez a nap és örülünk, 
hogy megismerhettük ezt a két sződi 
üzemet.”
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A szobi iskola hírei
l Hagyományos őszi kirándulásunk 
Nagybörzsönybe idén is nagyon jól 
sikerült. Az ötödik osztályosok kis 
történelmi sétát tettek Nagybör-
zsönyben, ahol megismerkedtek az 
István templom legendájával, a bá-
nyászgazda házával, a vízimalom kü-
lönlegességével. Persze a szórakozás 

sem maradhatott el, egy kis játszótér 
és állatsimogatás tette különlegessé 
a napot. A finom börzsönyi lepény 
korgó hasunkat is teletöltötte. A 
Börzsöny kisvasút hozott haza min-
ket a vadregényes Börzsöny hegység 
szép őszi erdein keresztül.

l Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
a diákönkormányzat tagjainak szín-
vonalas műsorával. 1849. október 
6-án Aradon  Haynau parancsára 
kivégezték a szabadságharc 13 hős 

tábornokát, Budán pedig Magyaror-
szág első miniszterelnökét, gróf Bat-
thyány Lajost.  A gyerekek megszó-
laltatták a vértanúkat, hallhattuk mit 
gondoltak és mondtak életük utolsó 
perceiben. Az iskolában mécsesek 
gyújtásával, a temetőben a kopjafá-
nál  egy-egy szál virág  elhelyezésé-
vel tisztelegtek a mártírok előtt.

l Október 16-a az újraélesztés nap-
ja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
diákjaink képesek legyenek segíteni 
bajbajutott embertársaikon, ezért a 
hetedik osztályosokkal ellátogattunk 
a Szobi Mentőállomásra. A szaksze-
rű magyarázat után a legtöbb diák 
kipróbálta a szívmasszázst, megbe-
széltük, hogy a mentő hívásáig mi-

lyen teendőink vannak, illetve azt is, 
hogy mit kell mondani a telefonba, 
miközben szaksegítséget hívunk. A 
mentőállomás dolgozói felajánlot-
ták, hogy bármikor szívesen tartanak 
hasonló programot diákok és felnőt-
tek számára is, hogy minél többen 
legyenek képesek az újraélesztésre, 
munkájukat ezúton is köszönjük!

l A papírgyűjtés az elmúlt években 
mindig a legszórakoztatóbb prog-
ram volt iskolánkban. A gyerekek, 
tanárok és szülők lelkesen gyűjtötték 
a papírt, palackokat, kupakokat. Ez 

jó móka, kellemes fáradtság, kör-
nyezettudatos nevelés volt egyben. 
Sajnos már a legutóbbi alkalmakkor 
a műanyag flakonokat és kupako-
kat sem vették át. A papír ára egy-
re kevesebb lett. Így a kirándulásra 
és egyéb programokra megkeresett 
pénz is egyre kevesebb lett. A szol-
gáltatóval hadakozni kellett, hogy 
hozzák a konténert, később pedig 
hogy fizessék ki a pénzt. Tavasszal és 
most ősszel is sok problémánk akadt 
a konténert szállító cégekkel. Sajnos 
lehet, hogy idén utoljára gyűjtöttünk 
papírt! Persze nem adjuk fel! A szü-
lőknek, gyerekeknek, kollégáknak és 
persze Karcsi bácsinak, Robi bácsi-
nak is köszönjük a munkájukat!

l Az elsősök avatása egyik legszebb 
hagyománya iskolánknak. Idén októ-
ber 18-án ünnepélyes keretek között, 
szülők, tanárok és iskolatársak előtt 

fogadtuk „feketéssé” a legkisebbeket. 

l 1956. október 23. az emlékezés 
ünnepe.  63 évvel ezelőtti forrada-
lom és szabadságharc eseményeit 
nyolcadikosaink a Vérrel virágzó 

című irodalmi, táncos, zenés műsor 
keretében elevenítették fel. A déle-
lőtti iskolai műsort követően délután 
a városi megemlékezésen a település 
érdeklődő polgárai is megnézhették 
a műsort.

l Szeptember 20-án az 5. a osztá-
lyosok a márianosztrai kőbánya nyílt 
napjára mentek. Eltöltöttek itt egy 
kellemes délutánt, megismerkedtek 
a bányászat érdekes mesterségével, a 
ma használt gépekkel.

l A Zene világnapján az iskolai kó-
rus kellemes, fülbemászó dallamok-
kal örvendeztetett meg minket. Ha-
gyományos zenei műfaj mellett egy 
vidám rappet, majd Járik Laci bácsi 
által komponált Iskoladalt hallgat-
hattuk meg. 
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A tavalyi tanévben beadott pályázatunk 
alapján október 18-án vehettük először át 
Ökoiskolai címünket. Fontos számunkra, 
hogy tanulóink környezetük és az egészsé-
gük megóvására érzékeny és felelősségvál-
lalásban is elkötelezett felnőtté váljanak.

Már a jelenlegi tanévben is az elvárt kri-
tériumoknak megfelelő tevékenységeket, 
programokat szerveztünk.

Szeptember 20-án kerékpárral érkeztek 
a tanulóink az iskolába az Autómentes Nap 
alkalmából.

A szeptember 23-i héten a 8. évfolya-
mosok angol és osztályfőnöki órán, a 3. b 
osztályosok környezetismeret és technika 
órán kapcsolódtak be a Világ Legnagyobb 
Tanórája programba. Fő téma a biodiver-
zitás, a biológiai sokféleség és a tiszta víz 
megőrzése volt.

Szeptember 27-én a felső tagozat csat-

lakozott az "Európai Diáksportnap" prog-
ramhoz. 2019 méter lefutása után volt 
focizás, métázás, frizbizés, gerelyhajítás, 
kötélhúzás is.

Október 4-én papírgyűjtés volt. Az ered-

Leányfalui Móricz Zsigmond 
Általános Iskola

Projekttalálkozó a Váci Madách 
Imre Gimnáziumban

Igen kedves vendégei voltak 2019. ok-
tóber utolsó hétvégéjén a Váci Madách 
Imre Gimnáziumnak.

Egy 2019 tavaszán írt Erasmus K2 pá-
lyázat partnerintézményeinek vezetőit, 
tanárait láttuk vendégül az első projekt-
találkozón. A Mesterségem címere című 
pályázat egy évig tart a négy különböző 
országban lévő, de azonos nyelven tanító 
intézmény között. A pályázat egyik ér-
dekessége, hogy az uniós pályázat min-
den résztvevője magyar: egy felvidéki 
(ipolysági), egy erdélyi (brassói) és egy 
délvidéki (zentai, szerbiai) magyar kö-
zépiskolával valósítunk meg egy éves 
programot.

A találkozó legfontosabb eseménye 
az október 25-i, a Madách Gimnázium-
ban létrejött közös találkozó, amelyre 
minden intézmény bemutatkozó PPT-t 
hozott, egymással is megismerkedve, 
hiszen korábban a határon túli intéz-
mények nem voltak egymással kapcso-
latban. A Madách Gimnázium kötődött 
minden határon túli intézményhez, így 
jött létre ez a nagyszerűnek ígérkező pá-
lyázat.

Az első projekttalálkozót a projektet 
megíró, koordináló váci projektteam 
szervezte. A partneriskolák vezetőit 
Steidl Levente igazgató úr fogadta. A 
délelőtti program során rövid diákmű-
sor után következtek a bemutatkozások, 
aztán egy ismerkedési tréning, majd a 

projekt részleteinek megbeszélése zajlott 
a gimnázium kommunikációs szobájá-
ban.

Az ebédet követően a vendégek kisvo-
natos városnézésen vettek részt, illetve a 
méltán világhírű Memento mori kiállí-
tást tekintették meg.

Voltak régi barátok a jelenlévők kö-
zött, hisz a váciakat az ipolysági Szondy 
Gimnáziumhoz nagyon szoros szálak, 
sőt baráti kapcsolatok fűzik: a váci-
ak eddig négy Határtalanul pályázatot 

nyertek, amelyekből hármat már meg is 
valósítottak közösen, rendszeresen részt 
vesznek egymás rendezvényein. A zentai 
gimnáziummal is régi keletű a kapcsolat: 
eddig két Határtalanul pályázatot való-
sítottak meg együtt. A brassói Áprily 
Gimnáziumhoz egy volt brassói diák, de 
már Magyarországon élő szülő révén ke-
rültek közelebb a pályázat koordinálói, 
és vonták be őket is a projektbe. Ahogy 
az összes résztvevő, a brassói igazgatónő 
is hangsúlyozta: régi vágyuk teljesült ez-
zel a pályázattal. Ilyen jellegű együttmű-
ködésben még nem vettek részt.

Jó volt ennyi elkötelezett ember kö-
zött tölteni ezt a találkozót. Várjuk a 
folytatást és az újabb találkozást - írja az 
iskola honlapja.

ményét még nem tudjuk, de egy konténer 
nem volt elég, pótszállítást kellett igényel-
nünk.

Dolgos kezek munkálkodnak a Du-
na-partról „felmenekített” mini iskolakert-
ben.

Takátsné Czap Éva intézményvezető



 

Edukanyar                                                                         15

Jótékonysági gálaest volt a Kalászi 
AMI zeneiskolájának bővítéséért

A zeneiskola épület bővítésére két neves 
operettszínházi énekes, Vágó Zsuzsi és 
Sándor Péter jótékonysági musical koncer-
tet ajánlott fel 2019. október 26-án szom-
baton, melyen iskolánk három rendkívül 
tehetséges növendéke - Bogdán Viktória, 
Pásztor Adrienn és Polonkai Renáta - is 
fellépett. Nagy örömünkre elfogadta meg-
hívásunkat városunk új polgármestere, 
Dr. Göbl Richárd, két alpolgármestere 
Forián-Szabó Gergely és Nagel István és 
néhány új képviselő, a fenntartó képvisele-
tében a Váci Tankerületi Központ igazga-
tója, Verebélyi Ákos és a pénzügyi osztály 
vezetője. Hadházy Sándor, országgyűlési 
képviselő nem tudott eljönni, de jelen volt 
több intézményvezető, az intézmények 
dolgozói és természetesen szép számmal 
eljöttek a zeneiskola növendékei, szülők, 
hozzátartozók.

A Kós Károly Művelődési Ház Bálter-
mébe pillanatok alatt jó hangulatot, meg-
ható perceket varázsoltak az énekesek. 

Egymást váltották a musical és operett mű-
fajból válogatott szóló és duett számok, né-
melyiket még jelmez és tánckoreográfia is 
színesítette. A szünetben a KAMI-SHOP-
ban támogatói összegekért vásárolhatott a 
közönség zeneiskolai pólókat, lemezeket, 
szatyrokat, tollakat és CD-ket. Az első és 
utolsó számokat művészek és növendékek 
közösen adták elő, ami óriási élmény és 
szakmai fejlődési lehetőség volt a mi ta-
nítványainknak. Nem kizárt, hogy idővel 
némelyikük partnerként találkozik majd 
ezekkel a művészekkel valamelyik nagy 
színpadon

A rendezvény létrejöttéért legnagyobb 
köszönet Magyar Szilvia, magánénekta-
nárunkat illeti, amiért ilyen magas szín-
vonalon felkészítette a növendékeinket és 
szervezésből is nagymértékben kivette a 
részét. Bogdán Viktória édesanyja, Bog-
dánné Zerkovitz Katalin a háttérben rend-
kívül sokat segített a meghívók tervezésétől 
és nyomtatásától a művészek vendéglátásá-

ig. Köszönjük az önkormányzat és a Kalász 
Művészeti Nevelési Alapítvány támoga-
tását a vendéglátás és a reklámanyagok 
elkészítésében. Köszönetünket fejezzük ki 
a Kós Károly Művelődési Ház igazgatójá-
nak, hogy ingyen biztosította a termet, a 
művelődésszervezőknek a jegyárusítást, 
Sütő Lajosnak a fény- és hangtechnika ke-
zelését, a technikai dolgozóknak a termek 
berendezését, a zeneiskolai dolgozóknak a 
lebonyolításban végzett munkájukat.

Nagyon reméljük, hogy ismét sikerült 
méltó módon felhívni a döntéshozók fi-
gyelmét a Zeneiskola égető problémájának 
- a férőhely hiányának – megoldására, az 
épület bővítésére. 6-8 kisméretű tanterem-
re és egy kamara-hangversenyteremre 
lenne szükségünk ahhoz, hogy a jelenlegi 
összes tanórát biztonsággal elhelyezhessük. 
Izgatottan várjuk a pozitív fejleményeket, 
de addig is tesszük a dolgunkat a budaka-
lásziak színvonalas művészetoktatásáért és 
művelődéséért! Ezúton is köszönjük a kö-
zönség megtisztelő jelenlétét, támogatását!

Október 18-án a Magyar Állatorvosok 
Világszervezetének Kárpát-medencei kon-
ferenciáján a Vajdahunyad vár csodaszép 
épületében adott színvonalas műsort 22 fős 
népzenész csapatunk – a népi ének tanszak 
valamint tekerő, citera, népi hegedű, népi 
furulya és harmonika szakos növendé-
keink. Szervező és felkészítő Papp Ágnes 
népi ének tanárnő volt, további felkészítők 
Csoóri Sándor, Dömény Krisztián, Sárin-
ger Kálmán, Juhász Zoltán, Németh And-
rás és Pataki Ádám voltak. Köszönjük a 
szülők segítségét az előkészületekben és a 
gyermekek szállításában!

Hermeszné Uracs Mónika
intézményvezető


