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Két intézményvezető kapott
Második
alkalommal
kinevezést a Váci
Tankerületi Központ iskoláiban rendezik meg a

Váci Tankerületi
Zenei Találkozót

Az ősz folyamán államtitkári döntés alapján két vezető kapott 5 évre szóló intézményvezetői megbízást a Váci Tankerületi
Központ intézményeiben.
A Pomázi Mátyás Király Általános
Iskola jelenlegi intézményvezetője, Molnár-Bruder Géza - a törvény szerint - pályázati kiírás nélkül a második ciklusát
kezdheti meg 2020. augusztus 16-tól, mivel mind a tankerület, mind a nevelőtestület bizalmat szavazott számára a megkezdett vezetői munka folytatása kapcsán.
A Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázati kiírására az őszi pályáztatás során azért került sor, mert az addigi
vezető a nyár végén nyugdíjba vonult.
SZMSZ szerinti helyettesítését Lévai-Tóth
Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
látta el augusztus óta. Kiváló pályázatával elnyerte a döntéshozók bizalmát, így
2024. augusztus 15-ig megbízást kapott
a dunabogdányi iskola intézményvezetői
posztjára.
Mindkettőjüknek gratulálunk és jó
munkát kívánunk!
2020. február 5-én írta ki az Emberi
Erőforrások Minisztere az újabb magasabb vezetői pályázati felhívásokat. A tankerület tizenkét intézményében jár le a
tanév során a vezetői megbízás. Pályázni
március 6-ig lehet.
A pályázatokat részletesen itt találják:
Cházár András Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h2raci3

viewer.aspx?ID=z13h2wk5g4
Teleki-Wattay Művészeti Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h2qhme5

Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages /job-

Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z13h5q15e9

A program keretében a tankerülethez tartozó zeneművészeti
szakgimnázium és tizenegy alapfokú
művészeti iskola kap lehetőséget a
bemutatkozásra. Minden intézmény
két zeneművet adhat elő maximum
5 percben, míg a szakgimnázium
négy művel készülhet, maximum
15 perc műsoridővel. Leginkább kamarazenei előadásokat hallhatnak
majd az érdeklődők.
A délelőtt folyamán az intézmény
helyet ad egy tankerületi cselló tanári szakmai napnak is, amelyet
bemutató tanítással is egybekötnek
majd.

A tartalomból:

Molnár-Bruder Géza:
Fontos, hogy mindig
változzunk és változtassunk

Sikersztori a Szobi
Kodály Zoltán
Zeneiskolában

Váci Petőfi Sándor Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3pfvc6
Sződi Hunyadi János Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3ulmi8

Immáron második alkalommal kerül megrendezésre a Váci Tankerületi Zenei Találkozó. A rendezvényt
március 12-én, csütörtökön a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola – 2013 Pomáz,
Templom tér 3. – hangversenytermében rendezik meg.

Szentistvántelepi Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3osya7
Váchartyáni Apáczai Csere János
Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3tgyd0
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3w1vj2
Váci Földváry Károly Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h3qkyh3
Váci Juhász Gyula Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h4odbd5
Váci Radnóti Miklós Általános Iskola
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=z13h5tj5a6
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Molnár-Bruder Géza: Fontos az, hogy
mindig változzunk és változtassunk
A Pomázi Mátyás Király Általános
Iskola jelenlegi intézményvezetője,
Molnár-Bruder Géza - a törvény szerint - pályázati kiírás nélkül a második
ciklusát kezdheti meg 2020. augusztus
16-tól, mivel mind a tankerület, mind
a nevelőtestület bizalmat szavazott
számára a megkezdett vezetői munka
folytatása kapcsán – számoltunk be
korábban. Az intézményvezetőt a jövőbeni terveiről kérdeztük.
- Újabb öt évre kapott kinevezést. Tervez
a korábbiakhoz képest változást az intézményben?
- A kérdésére válaszolva, hogy - tervezek-e a korábbiakhoz képest változást az
intézményben, -úgy mondanám, hogy
igen, tervezünk! Hiszen az intézményben dolgozó kollégákkal együtt valósítjuk, valósítottuk meg mindazon változásokat, melyek „versenyképessebbé teszi
iskolánkat a piacon”! Úgy gondolom,
hogy a legtöbb iskola életében vannak
fontos, kiemelkedő időszakok, melyek
általában valamihez köthetőek. Ezek kisebb, nagyobb mértékben megváltoztatják az adott iskola életét.
Ötödik éve vagyok iskolánk a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola intézményvezetője. Amikor megpályáztam az
intézmény vezetését, szinte semmit nem
tudtam az iskola életéről, jóllehet, hogy
magam is Pomázon éltem, élek. A pályázat megírása előtt kezdtem felfedezni és
meglátni az iskolában és annak környezetében rejlő lehetőségeket.
Minden változik. Minden gyorsan
változik. Az iskolák környezete is az elmúlt időszakban alaposan átalakult. A
változás folytonossá és egyre ütemesebbé vált. Egy új társadalom, az információstársadalom küszöbén ez meg inkább
érzékelhetővé válik. Ehhez a változáshoz
való alkalmazkodásnak az intézmények
éppen akkor vannak kitéve, amikor a
fejlődési és stratégiai irányokat is egyre pontosabban kell kitűzniük. Ma már
nem túlzás versenyhelyzetről beszelni az
oktátás piacán. A verseny egyre inkább
kiteljesedik és erőteljesebbé lesz a piaci szereplők között. Éppen ezért ebben
az időszakban meghatározóvá válik a
továbblépés útjainak megbízható, biztonságos kiválasztása. Az esélyek és lehetőségek felismerése, azok kiaknázása,
továbbá a változó környezet veszélyeivel
valószembenézés mind az intézményektől, mind annak szereplőitől újabb erőfeszítéseket, ismereteket, képességeket
és készségeket igényelnek. Az iskolák
szolgáltató szervezetek, ennek megfele-
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lően szerintem ugyanolyan marketing
környezettel bírnak, mint bármely vállalkozás, vagy gazdálkodó egység.
A legtöbb oktatási intézmény először
akkor ismeri fel a marketing értékét,
amikor nehézségei támadnak. Például drasztikusan csökken a beiratkozók
száma, jelentősen megcsappannak a
források, vagy egyes programok sikertelenek, vezetésük, irányításuk rossz.
Ma a legtöbb iskola azért küzd, hogy
minél több gyermeket „csalogasson” az
intézménybe. Népszerű programokat
ajánlanak, gazdag szabadidős lehetőségeket biztosítanak, vagy szerényebb
hírveréssel erejükhöz mérten próbálnak

zebb része az intézményvezetői feladatkörömben való megfelelés.
Úgy vélem, egy jó iskola önbizalmat
és biztonságot ad, sokszínűségek tárházát kínálja, hogy könnyebb legyen megtalálni azt a bizonyos valamit, ami a benne levőket óriássá teheti.
Célom a következő öt évre a jó alapokra és hagyományokra építve, az iskola profilját meghatározó további erősítésével, a tanárokban és a diákokban
szunnyadó „óriások” felkutatásával, magasra emelésével tovább növelni az iskola
hírnevét, megtenni mindent azért, hogy
a lehető legjobb iskolává váljék, hogy a
diákok szeressenek ide járni, hogy a gyerek-szülő-tanár hármasának harmóniája
továbbra is fennmaradjon.
Úgy gondolom, hogy emiatt szavaztak többségi bizalmat a kollégák, és
emiatt örülnek a diákok és a szülők is.

olyasmit nyújtani, amelyre feltehetőleg
igény lesz a jövőben. Fontos így pontosan meghatározni, mit kell tenni ahhoz,
hogy az adott iskolát válasszák a szülők
és a diákok, mit kell tenni azért, hogy a
fogyasztók (diákok) itt maradjanak, elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal.
Az iskolák kihívás előtt állnak. Ahhoz,
hogy „életképességből” megfeleljenek,
a vezetés eszközrendszeréből nem hiányozhat a piacközpontú szemlélet, a
marketing tudat sem. Ma már égetően
szükséges, hogy ez természetessé váljon!
A mi iskolánk is ebben a helyzetben van,
illetve kerülhet, ha nem cselekszünk.
Ezért fontos az, hogy mindig változzunk
és változtassunk.
- Hogyan fogadták, a kollégák, diákok
és szülők, hogy Ön maradt az igazgató?
- Az intézményvezetői munkámat az
iskola iránti mély szolgálattal és alázattal
végeztem és végzem, továbbra is. De ezt
az öt évemet tekintem az eddigi legnagyobb örömben megélt időszaknak. Az
eddigi életem legproduktívabb, legkreatívabb, legönállóbb, és egyben legnehe-

Felhatalmaztak arra, hogy az eddigi elért
eredményeket együtt, közösen vigyük
tovább!
- Az elmúlt öt évben tevékenyen, akár
kétkezi munkával is részt vett az iskola
fejlesztésében. Vannak újabb tervei ilyen
téren is?
- Mint ezt korábban is említettem,
hogy az iskolák optimális működése
társadalmi érdek. Az iskolának sikeresen kell igazodnia a változó környezeti
elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez. Számos olyan programot terveztünk, szerveztünk, melyben ez a hármas – (gyerek-szülő-tanár) reményeink
szerint - tovább erősödik: közös kreatívkodás, az iskola szebbé tétele, szülői közös gondolkodás a jövőt illetően. Eddigi
munkáim során is mindig azok a dolgok
sikerültek a legjobban, melyek összefogáson alapultak.
Az iskolánk jövőképének kialakítását
a munkába állásom első percétől kezdve
tervezgettem, bevonva a kollégáimat is!
Említettem korábban, hogy az iskolánk
épülete mind kívül, mind belül a 80-as
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éveket idézi fel egy látogató számára.
Ahhoz, hogy a jövőképet kialakíthassuk
el kellett kezdenünk az iskola környezetének átalakítását, otthonosabbá tételét
be kellett vonni a tanulóinkat, tanárainkat, és az iskola alapítványát a Pomázi Nebulókért Alapítványt a projektbe.
Alapítványunk meghirdette a „színezd
újra iskoládat” nevű projektet. A projekt
kihirdetése a vártnál nagyobb tetszést
nyert el a tanulók és tanárok és a szülők körében egyaránt. Természetesen itt
nem állt meg a mozgalmunk, így egyre
több olyan feladat volt kitűzve, melyet
kollégáimmal, diákjainkkal, öregdiákjainkkal folyamatosan hajtottunk végre.
Így csak felsorolás szinten említeném
meg:
• Iskola alsó szintjének felújítása,
• Végzősök fája,
• A tárgyi feltételek megteremtéséhez
szükséges anyagi források felkutatása,
(folyamatos)
• Magasugródomb létrehozása,
• A szabadtéri tanterem kialakítása,
• A kondipark létrehozása,
• Kültéri sakkterem kialakítása,
• A sportpálya felújítása,
• Súlylökőpálya kialakítása,

						

• Streetball pálya kialakítása,
• Kerítés festése,
• A játszótér létrehozása,
• Projektorok beszerzése az alapítvány és szülők segítségével,
• Eszközök beszerzése a sakkpalota
módszerhez.
Kérdésére, - Vannak újabb tervei
ilyen téren is? – a válaszom az, hogy
természetesen vannak ötleteink, melyet
szeretnénk megvalósítani, akár úgy is,

A szobi általános iskola hírei
A január a nyolcadik osztályosok számára nemcsak a félévi bizonyítvány
miatt volt fontos. Január 18-án került
sor a Központi felvételi megírására! A
felvételit minden évben hosszú munka előzi meg. Matematika és magyar
tantárgyakból előkészítőre járhattak a
gyerekek, hogy megszerezzék a kellő
rutint az igencsak nehéz feladatsorok
megoldásához. Lassan a továbbtanulási papírok kitöltése is befejeződik. Kívánjuk, hogy nyolcadikosaink mindegyikének sikerüljön bejutnia abba a
középiskolába, amelyikbe továbbta-

nulni szeretne!
Iskoláink tanulói a Lázár Ervin
program keretében a második félévben színházi előadásokon vesznek rész
Budapesten és Vácon.
A Váci Madách Imre Gimnázium
történelem munkaközössége által hirdetett „Tour de Trianon” történelem
versenyen a Feleki Hanna, Váci Virág,
Mészáros Míra alkotta „Threeanon”
(képünkön) csapata a III. helyezést
ért el. A díjat a Madách napon február 7-én vehették át a Váci Művelődési
Központban. Gratulálunk a lányoknak!

3

hogy szerszámot fogunk és mi is beállunk a munkában, mint ahogy ezt tettük
és tesszük ezután is - mondta az intézményvezető.
- Véleményem szerint sikerült feltárnom azon tényezőket, melyek sikeressé
tesznek, tehetnek egy általános iskola
értékét az innováció segítségével. Ezen
tényezők közé tartozik az iskola vezetőségének és pedagógusainak nyitottsága,
fejlődni vágyása. Szükséges továbbá a
kölcsönös bizalom, egymás meghallgatása. Nagyon fontos a pozitív minták megfigyelése. Ha ezek a folyamatok
megfelelően működnek egy intézményben, valószínűleg sikeres fejlesztéseket
tudnak végrehajtani, ami a diákoknak
is hatalmas motivációt jelent mind a tanulásban, mind pedig az iskolai életben
való aktív részvételben - tette hozzá végül Molnár-Bruder Géza.
Furucz Anita
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Szép magyar beszéd”- verseny a
Váci Madách Imre Gimnáziumban
„Ebben az évben az a megtiszteltetés
érte a Váci Madách Imre Gimnáziumot, hogy február 12-én falai között
zajlott a Szép magyar beszéd verseny
Pest megyei, középiskolai döntője.
A más néven Kazinczy-versenyként
ismert országos vetélkedőt 55. alkalommal hirdette meg az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka
emlékére kuratóriuma.
Vácott az általános iskolások számára már régóta a Váci Árpád Fejedelem Általános iskolában rendezik
a megyei fordulót. A Madách Imre
Gimnázium igazgatója, Steidl Levente köszöntőjében annak a reményének adott hangot, hogy a középiskolás korosztály versenye évről-évre
visszatér majd a gimnáziumba, hagyományt teremtve ezzel, és emelve
a rangját annak a nyelvművelő munkának, ami az intézményben, a Péchy
Blanka-díjas Oglné Czepek Mária
vezetésével folyik, aki ennek a versenynek is a szervezője és figyelmes

győri Kazinczy gimnázium tanára,
akinek a felhívására az ország középés általános iskoláiban beszédművelő
körök alakultak. A rádióműsor a mai
napig két hetenként hallható Szóról
szóval címmel a Katolikus Rádióban.
A mozgalomhoz a határon túli anyanyelvi beszélők is csatlakoztak és ma
már ők is részt vesznek Győrben, a
Kazinczy Ferenc Gimnázium által 55
éve szervezett versenyen.
A váci forduló tétje az volt, hogy
a gimnazisták és szakközépiskolások
közül kik képviselhetik Pest megyét
az országos döntőben. A versenyzőknek, (24 gimnazistának, 13 szakiskolásnak) három feladatot kellett megoldaniuk:
- a korábbi „Beszélni nehéz” című
rádióműsor feladványaihoz hasonló
hangsúlyjelölést kellett készíteni egy
megadott mondatban;
- egy legfeljebb 3 perces időtartamú, szabadon választott 20-21. századi magyar esszét vagy értekezést
(részletet) felolvasni;

háziasszonya volt.
A Szép magyar beszéd verseny
egy gazdag, széleskörű tevékenységsor egyik csúcsa. Mögötte egy olyan
közösségi hálózat áll, amely még Péchy Blanka szándéka nyomán szerveződött azért, hogy felhívja a figyelmet a helyes, értő és érthető beszéd
fontosságára. A művésznő és Deme
László 1976-ban, a rádióban „Beszélni nehéz!” címmel nyelvművelő,
„emberművelő” műsort indított. Ehhez kapcsolódott Z. Szabó László, a

- egy kötelező szöveget tolmácsolni
- 15 perces felkészülés után.
A jelentkezők magas létszáma
miatt két zsűri hallgatta meg a tanulókat. Mindkettő tagjai tapasztalt
magyartanárok voltak, akik maguk
is részt vesznek a „Beszélni nehéz!”
körök munkájában, illetve régebben
elnyerték a Kazinczy-díjat felkészítő
tanárként vagy versenyzőként.
A gimnazisták zsűrijének elnöke:
Kerekes Barnabás, a Baár-Madas Református Gimnázium magyartanára,

az Anyanyelvápolók Szövetségének
elnökhelyettese, tagjai: Tekes Rozália
váci, Pecznyik Ibolya, monori magyartanárok voltak.
A szakiskolások zsűrijének elnöke: Pásztor Sándorné, a Balassi Bálint
Gimnázium magyartanára, segítője:
Fazekas Lászlóné magyartanár, a helyi kulturális élet egyik szervezője és
Saffarik Ildikó magyartanár volt.
Az eredmény nagyon szorosan
alakult; csak jók és még jobbak voltak a versenyzők között! Nagy örömünkre, a gimnáziumi csoportból
Kormos Zsófia, a Váci Madách Imre
Gimnázium tanulója (képünkön a
zsűri elnökével, Kerekes Barnabással)
és Horhi Márta Dóra, a váci Piarista
Gimnázium és Kollégium tanulója - a
szakképző iskolások közül Gigor Regina, a Ceglédi SzC Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziumának és
Sztebel Judit, a Váci SzC Boronkay
György Műszaki Szakgimnázium és
Gimnázium tanulója képviselhetik
megyénket a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban Győrött, 2020. április
17–19. között az országos versenyen.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Kerekes Barnabás zárásként elmondott összegzésében a versenyt egyenletesen magas színvonalúnak minősítette. Dicsérte a felkészítő tanárok
munkáját, a versenyzőket igen tehetségesnek, jól felkészültnek tartotta. A
szabadon választott szövegeik tükrözték azt a pozitív szemléletet, ami célként túl mutat a szép magyar beszéddel kapcsolatos elvárásokon, és amit
a kötelezőként felolvasott szövegben
Nyíri Péter így fogalmazott meg:
„Hiszem, hogy az ember küldetéses magvető… Szavaim küldetése az
áldás, a gyógyítás, a simogatás és az
építés. Az, hogy nyelvem megcselekedett szeretet legyen, s határozott,
szívből fakadó igen az életre…
A nyelv egyik célja a közösségépítés, és az belátható, hogy ha bizonyos módon használom a nyelvet,
akkor építem, összetartom, erősítem
a közösséget, ha másként használom,
akkor pedig bomlasztom. A kulcs az
igaz szóban rejlik.”
Kmettyné Balogh Zsuzsanna
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„Sikersztori” a Szobi Zeneiskolában
2018. őszén a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyetteseként jelentkeztem a Microsoft Magyarország egy éves vezetőképzésére. A
meghirdetett tréningsorozat találkozóin
szervezetfejlesztő technikákkal, gyakorlatokkal, vezetéselmélettel, 21. századi
tanulásszervezéssel, a digitális pedagógiát
alkalmazó iskolák és szakértők tapasztalataival ismerkedhettünk. A képzés legfőbb
célja: olyan szervezetfejlesztő technikák
és digitális megoldások megismerése volt,
melyek segítségével saját projekteket állítottunk össze, melyeket ki-ki a saját iskolájában valósított meg. A képzésen és
a saját projektünk során is az Office 365
programra épülő Microsoft Teams alkalmazást használtuk és használjuk egyezményes kommunikációs platformként.
Az O365 iskolai bevezetésében külön köszönetet illeti rendszergazdánkat, Zombori Gábort! Így tettük meg az első digitális lépést a biztonságos kommunikáció
egységesítésének és a hatékony 21. századi
tanulás-tanítás megvalósításának útján.
Projektünk a „Zenetörténet-zeneirodalom tárgy online kurzusa” címet kapta.
Zeneiskolánkban ez a csoportos, elméleti tantárgy kötelezően választható óra,
heti 2*45 percben, többnyire középiskolás korú növendékeink számára, akik a
hangszeres tanulmányaik mellet járnak
(járnának?) a péntek esti órákra. Mivel
zeneiskolánk akkor még 6 - ettől a tanévtől kezdve már 7 - településen működik
a Börzsöny ölelésében, az egy csoportba sorolt tanulók a szobi órákon ritkán
tudnak megjelenni. A tananyag elvégzé-

sére többféle módszert próbáltunk már
több-kevesebb sikerrel. Ekkor fogalmazódott meg bennem az online képzés lehetősége a Teams alkalmazás segítségével.
Bevezetésében óriási segítségemre voltak
a zeneismeret tárgyakat oktató kollégáim,
Csánkiné Tomeg Marianna, Ujvári Gábor
és Zoltainé Szabó Ildikó, valamint intézményvezetőnk Bogányi Gergely.
Első lépésként a tanári „csapat” állt
össze. Regisztráltunk a felületen, online értekezletet tartottunk, valamint a
2018/2019. 2. féléves zenetörténet tananyag – a romantika - kapcsán osztottuk
fel a feladatokat: Elindult a projektanyag
kidolgozása.
Második lépésként tájékoztattuk a
szülőket, hiszen ehhez szükség volt az Ő
engedélyükre, technikai támogatásukra
is, pl. otthoni laptop, számítógép, okostelefon. A hangszeres tanáraik (osztályfőnökeik) is megkapták a szükséges információkat, kértük támogató segítségüket.
Mivel a kurzust „blended” formában
kívántuk bevezetni, a csoport diákjai az
első kontaktórai regisztráció után birtokba vehették a felületüket, tanulmányozhatták az addig feltöltött elméleti és
zenehallgatási anyagokat. Megkapták az
első beadandó feladatot, majd év végén
egy záróteszt kitöltésével számoltak be tudásukról. A félév során, igény szerint kérhettek online vagy személyes segítséget
a zeneismeret tanároktól vagy tarthattak
kapcsolatot egymással, a mai divatos közösségi oldalakhoz hasonlóan, a tananyag
elsajátításához akár okostelefonjaikon.

5
Ahhoz azonban, hogy mindezt elindíthassuk technikai feltételekre is szükségünk volt. A Váci Tankerületi Központ
támogatásával megtörtént a wifi kiépítése,
valamint kialakíthattuk és berendezhettük zeneiskolai informatikatermünket
Szob székhelyen.
Az a megtiszteltetés ért Bennünket,
hogy 2019. május 31-én a Microsoft budapesti központjában mutathattam be az
online képzés addigi eredményeit. Büszkék lehetünk arra is, hogy projektünkről esettanulmány készült, amely interjú
formájában a Microsoft Educator Center
azaz a Microsoft Oktató Központ weboldalán jelent meg angol nyelven „Sub regional distance education with digital tools
/ Kistérségi távoktatás digitális eszközök-

kel” címmel. Így nemzetközileg is elismert
történetünk lett! A cikk az alábbi linken
olvasható: https://customers.microsoft.
com/…/764667-szobikodaly-teams-…
Ebben a tanévben további két kollégám részvételével folytatjuk a Microsoft
képzésben való részvételt. A kurzus teljes
kidolgozására középtávú és hosszútávú
terveket készítettünk. Célunk: a tananyagok és segédletek összeállítása, a felület
használatának folyamatos nyomonkövetése és korrekciója, további eszközbeszerzések valamint a kurzus megismertetése
más zeneiskolákkal.
Fehérné Szabó Marianna
intézményvezető-helyettes

Az Edukanyar kiadvány a
Váci Tankerületi Központ
www.edukanyar.hu
honlapján és Facebook
oldalán megjelent
cikkeket osztja meg
az olvasókkal.
cím: 2600 Vác, Csányi krt. 45.
email: sajto@edukanyar.hu
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Új zenés előadás a Teleki-Wattay
Művészeti Iskolában

Simoncsics Zsófia drámatanárral beszélgettünk
- Hogyan jött létre az előadás?
- Nagy örömmel vettük, hogy a Teleki-Wattay Művészeti Iskola újabb
pályázatot nyert, NTP-MŰV-19-0090,
Álmunk a közös alkotás – komplex tehetséggondozás címen. Ez a pályázat
nagyban segítette, hogy megvalósulhatott az előadásunk, melynek izgalmas
próbafolyamata és az ez által létrejött
színvonalas produkció sok hasznos élménnyel gazdagította a részt vevő fiatalokat és tanárokat. Az előadást az iskolában alkotó Nullpont Színjátszó Műhely
tagjai állították színpadra.
- Beszélnél kicsit a Nullpont Színjátszó
Műhelyről?
- A Nullpont Színjátszó Műhely a
Teleki-Wattay Művészeti Iskola lelkes
gimnazista és egyetemista korú drámaszakosaiból áll. 2018-ban alakultunk egy
sikeres előadásunk, a Csodakislány után.
A Csodakislány közben kialakítottunk
egy saját munkafolyamatot: az előadásaink improvizációk alapján születnek,
a csoport munkája a szövegkönyv és a
zene is. A saját darabok készítése mellett
célunk még a közösségépítés: improvizációs esteket, családi napot is szerveztünk
már az érdeklődők számára. Reméljük
ezekből az eseményekből hamarosan hagyomány lesz, szeretnénk, ha létrejönne
egy nagyobb pomázi közösség is, ahol az
emberek szabadon kapcsolódhatnának
egymáshoz és inspirálhatják egymást.
- Mostani előadásotok miről szól?
- Az előadásunk címe: Vázlatok
anyámról. A színdarab alkotás fontosságát és az egyik szülő hiányát járja körül.
Emellett az álom és valóság kapcsolata
is nagyon fontos szerepet játszik a darabban. Az előadás mindezt egy kamasz
fiú, Balázs szemszögéből vizsgálja, akit
az alaphelyzet szerint egy éve elhagyott
az édesanyja. Balázs emiatt egy álomvilágba, illetve az alkotásba (festésbe)
menekül, majd bekerül egy színjátszó
csoportba, ahol ő és a többi osztálytársa
megismerik a közös alkotás örömét és
fontosságát. Balázs történetén keresztül
végigkövethetjük, hogy milyen fontos
lehet a teremtő képzelet, ám a színdarab
beszél arról is figyelnünk kell, hogy ne
csak álomvilágban éljünk.
Mivel gimnazista korúak szereplőink
is, így főleg 12 éven felülieknek ajánljuk
az előadást.
- Milyen volt a munkafolyamat?
- Az előző előadáshoz, a Csodakislányhoz hasonlóan, a központi alaphelyzet és téma köré épültek az improvizált
jelenetek. Mivel kicsit komolyabb a

téma, illetve a darab formáját is igyekeztünk egységessé tenni, ezért sok munkával és fejtöréssel jártak a próbák. Viszont
azt hiszem a gyerekek végig lelkesedéssel és profi hozzáállással dolgoztak. Célom, hogy mindig kreatív műhely jellegű munka jöjjön létre, ahol mindenki
kibontakoztathatja a tehetségét. Ahol a
folyamat sokkal fontosabb, mint az előadás. A darab készítése mindig csak eszköz ahhoz, hogy a benne alkotó fiatalok
jobban megismerjék önmagukat. Ha az
előadás jól sikerül, az csak egy ajándék.
- Hogyan zajlik egy próba?
- Kicsit kölcsönöztem a drámapedagógiából és a színházi próbafolyamatokból is. Használtunk fejlesztő játékokat és
színésztechnikát is tanultunk, de nagyon
sokszor konkrét ötleteléssel, improvizálással, dalírással,
szövegírással,
koreográfia készítéssel teltek a próbák.
Majd amikor ezek
készen voltak, akkor
rögzítettük le a jeleneteket - mint egy
klasszikus színházi
próbafolyamatnál.
Az a célom, hogy
teret adjak a gyerekek kreativitásának
és megvárjam, hogy
mindenki tehetsége
meg tudjon nyilvánulni - ezért is próbáltunk majdnem
másfél évig, erre idő
kell. Ha jó lesz az
előadás azért lesz
jó, mert mindenki
a legjobb formáját
hozza benne és nem
teljesítménykényszerből dolgoznak,
hanem azért mert
önmagukból építetik
a karaktereket és szeretik csinálni.
- Kik voltak ez
előadás főbb alkotói?
- Mindenkit an-

www.edukanyar.hu
nak lehet nevezni, mert itt tényleg mindenki tevékenyen részt vesz az előadásban. De ki kell emelnem Dió Dávid
munkáját, aki zeneszerzőként vett részt a
folyamatban. Emellett Ország Eszti, Terjék Dóri és Pásztor Csilla is nagy részt
vállalt a zenék születésében. A darab
dramaturgja egy tehetséges új tagunk
Komáromy Bese volt. A koreográfiát
Horváth Eszter és Gombos Eszter készítette. De fontos megemlítenem, hogy
az összes szereplő és zenész is hozzá
van már szokva ahhoz, hogy a kreatív
ötleteiket szívesen fogadjuk. Mindenki alkotótársként tevékenyen vesz részt
a folyamatban, nagyon inspiráló látni,
hogy mennyi tehetséges fiatal vett részt
megint az előadásban.
- Mikor lesz az előadás? Hol tájékozódhatunk?
- Március 21-én és 22-én 19 órától
szeretettel várunk mindenkit a Teleki-Wattay Művészeti iskola hangversenytermébe a bemutató előadásunkra.
Valamint a Teleki-Wattay Művészeti Napokon is láthatnak minket április 4-én és
5-én 19 órakor.
Az interneten is megtalálhatnak minket, ahol még több információt megtudhatnak az előadásról és a programjainkról.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!
https://www.facebook.com/nullpontmuhely
http://nullpontmuhely.hu/
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Frissen, mégis hagyományosan
Január végén, a Barcsay-napon az intézmény névadójának születésnapja közelében a Barcsay Jenő Általános Iskola átalakul egyetlen óriási alkotóműhellyé. Ezen
a napon minden osztályteremben lázas
munka folyik meghívott művész vendégek
irányításával, akik évek óta nagy lelkesedéssel igyekeznek átadni a diákoknak tudásukat, egyedi látásmódjukat, alkotókedvüket.

kiállítás kerül berendezésre az iskola előterében.
Az aula azonban nemcsak a gyerekek
alkotásainak ad helyet ilyenkor, hiszen a
nap koronájaként a BIG, a Barcsay Iskola
Galéria falai között megjelenő kiállítótér is
életre kel, azáltal, hogy egy-egy neves művész e célra rendelkezésre bocsátja műveit.
Az iskolagalériában idén csoportos
kiállítás nyitotta meg a kapuit. Öt fiatal

A projektnap megszakítás nélkül immár 26. éve kerül megrendezésre. Ezen
hagyomány éltetésének folyamatosságát
köszönhetjük egyrészt a Szentendrén és
környékén élő olyan alkotó embereknek,
akik rendkívül önzetlenül felajánlják az
idejüket és energiájukat a közös munkához, másrészt olyan partnerek támogatásának, mint a Ferenzcy Múzeumi Centrum
vagy a MANK Galéria. A két múzeum a
külső helyszíneket biztosította a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, hiszen ezen
a napon rendszerint kicsinek bizonyul az
épület a több mint 50 gyerekcsoport foglalkoztatásához.
A napra tervezett foglakozások tematizáltak, de egyben nagy szabadságot is
adnak az adott csoportot vezető művésznek. Fontos, hogy a gyerekek a Barcsayban töltött 8 év alatt minden évben valami
újat, emlékezeteset kapjanak és különböző
anyagokkal, technikákkal ismerkedhessenek meg. A legkisebbek témája pl. az emberi test, amely témát sokféleképpen ragadták
meg az idén is. Festettek nagy ecsetekkel
óriási emberalakokat, készítettek kerámia
emberfigurákat, illetve tenyér és talplenyomatokból is készült egy komplex alkotás. A
felső tagozaton a „Mozaiktól az installációig” témakörben például papírmozaikok és
mozgóképes játékok készültek.
A délelőtt született legfigyelemreméltóbb munkákból délutánra egy látványos

művész - Krizbay Gergely Krizbó, Juhász
Gergő, Albert Farkas, Tóth Eszter, Csató
Máté - Képfrissítés című tárlatán nagyon
mai, modern, a világ történéseire gyorsan
és spontán reagáló grafikákat, szobrokat és
videoinstallációt láthattunk.
A kiállításmegnyitót nagy érdeklődés
övezte, közel 200 vendég vett részt rajta. A
megnyitóműsor „barcsays” diákok közreműködésével készült, Mélyi József művészettörténész pedig arról beszélt, hogy:
„A művészt tulajdonképpen tekinthetjük a hétköznapi idő kifordítójának is.
Amíg a vázlatfüzeteiben a vonalakat húzza,
amíg színez, időt fektet a megfigyelésbe és
az alkotásba, felmérhetetlenül hosszabbat,
mint az átlagos néző a képek befogadásába.
De műveit nem elsősorban a befektetett
idő teszi műalkotásokká, hanem a műveknek az a képessége, hogy nemcsak megállítanak, de kitágítják a végiggondolásukra
szánt időt. Ha nem a kiállítás helyszínén,
akkor egy későbbi időpontban, bármikor
viszonyítási pontként szolgálhat egy-egy
megőrzött emlékkép. A művészettel mindig gondolkodási időt nyerünk. A művészet valójában egy időnyerő. És különösen
az lehet, ha egy iskolában még idejekorán
mutatják be.„
Az iskola gyerekközönsége szívesen tölt
időt a kiállítótérben, közben óhatatlanul elsajátítják a kulturált nézelődés, véleményformálás és érzéskifejezés formáit, szabályait.
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Gazdakalendárium a
nagymarosi iskolában
A következő alkalom is egy sorozat része
volt, ugyanis január 20-án az iskolánkba
látogattak a Gazdakalendárium szervezői és oktatói. Ők nagyon színvonalasan
és érdekfeszítően mutattak be különböző néphagyományokat, szokásokat,

mesterségeket. A mostani alkalommal
az ősi hagyományok közül a fonás-szövés csínját-bínját ismertették meg a gyerekekkel. Elmondták és bemutatták, hogyan lesz a kenderből, lenből, csalánból,
gyapjúból fonal, majd szövet.
Gyakorlatban is kipróbálhatták a tanulók a tilolást, a gerebenezést, kártolást
és mindenki saját kezűleg a guzsalyról az
orsóra csévélhette a fonalat.
Elárulták annak a titkát, hogyan loptak csókot a legények a fonóban a lányoktól és megtapasztalhatták a gyere-

kek, hogy miért szúrhatta meg az orsó
Csipkerózsika ujját.
Végül a legények a maguk által készített maszkkal ijesztgették a leányokat, ők
pedig különböző tréfás csúfolókkal válaszoltak.

Zárásként pedig nagy csujjogatás,
hujjogatás közepette, alkalomhoz illő
zenére ropták a táncot a felnőttek vezetésével.
Nagyon hasznos volt megismerni a
„modern technikákat” mellőző, a leleményesen egyszerű, de zseniális ötleteket. Igazán lélekmelengető volt az is,
hogy a természetes anyagok tapintása
és illata által rövid időre visszarepülhettünk egy régi, a mesterséges anyagokat
nélkülöző világba.
Balogh Tamás

Lázár Ervin Program
A Kittenberger Kálmán Általános Iskola és AMI negyedik osztályos tanulói
számára az év első hónapja két jelentős
eseményt tartogatott. Nagymaroson is
elkezdődött, illetve folytatódott a Lázár Ervin Program (LEP). Az esemény
január 14-én az alsó iskolában került
megrendezésre. A zenészek „házhoz”
jöttek, ezáltal kellemes hangvételű házi
muzsikával örvendeztetett meg bennünket a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar vonósnégyese. Előadásuk elején
a hangszerek és a zenészek bemutatkozása történt meg. A zenei korszakok ismertetése után a barokk korral kezdték

Purcell művével. Ezután a bécsi klas�szikusok közül Haydn-tól adtak elő két
tételből álló tréfás befejezésű művet,
majd Brahms fantáziája következett.
Végül Bartók tánc átirataiból játszottak
négy darabot. A gyerekeknek az ismert
magyar zeneszerző és népdalgyűjtő muzsikája tetszett a legjobban. A tanulók figyelme és fegyelme látszott abból, hogy
a feltett kérdésekre helyesen válaszoltak.
Azt hiszem, hogy gyereknek és felnőttnek is jól esik néha a klasszikus zene
által nyújtott megnyugvás, ellazulás és
feltöltődés!
Balogh Tamás

www.edukanyar.hu

A Magyar kultúra
napja Nagymaroson
Alsó tagozat:
A nagymarosi iskola tanítói az alsós
diákok munkáiból rendeztek kiállítást
a magyar kultúra napjának megünneplésére. A január 22-i héten az osztályok magyar költők verseit olvasták,
megzenésített formában hallgatták,
rajzórán a kedvencekről illusztrációt
készítettek. A negyedik osztályosok a
rajzok mellé rövid könyvajánló fogalmazásokat is készítettek. Az alsó iskola
folyosóját díszítette a közel száz rajzból álló kiállítás. A gyerekek szívesen
nézegették egymás alkotásait a szünetekben.
Kiss-Demeter Enikő
Felső tagozat:
Idén is rendhagyó módon emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról.
A gyerekek magyar feltalálókról és
találmányaikról olvashattak információkat az iskola különböző pontjain
elhelyezett lapokról. Valamint elmerülhettek a magyar irodalom egy-egy
megkapó versében is. A hét folyamán
a magyarórák egyikén csoportmunkában oldottak meg egy-egy kvízt, melynek végén a legsikeresebb csapatok
tagjait jutalmaztuk.
Demeterné Vitéz Katalin

Megemlékezés a
malenkij robotról Nagymaros
Iskolánkban minden évben megemlékezünk a malenkij robot áldozatairól.
Az utóbbi években élő láncként csatlakoztunk a lelkes nagymarosi csapathoz, akik évek óta teszik meg a 130
kilométeres távot gyalog Kálkápolnára. Mivel idén a téli szünetre esett a
megemlékező túra, így iskolánk felső
tagozatosai január 7-én gyalogoltak
Kismarosra, majd a rövid túra után
filmvetítéssel folytattuk a délelőttöt.
Hideg, de gyönyörű napsütésben indultunk. Védett ruhákban, a hátizsákokban finom elemózsiával, forró teával. A Király utcában néhány percre
megálltunk az emléktábla előtt, csendben, elgondolkodva, mit érezhettek,
milyen érzésekkel indulhattak útra ártatlan emberek ezrei. És úgy, ahogyan
nekik élni volt muszáj, nekünk emlékezni... hogy soha senkivel ne forduljon elő hasonló borzalom...
Heinczné Cserni Katalin
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JANUÁRI MOZAIK: a Zebegényi Szőnyi
István Általános Iskola beszámolója
A hosszú téli szünet után visszatérve rengeteg tanulmányi és iskolán kívüli program várta a gyerekeket. Erről a mozgalmas
hónapról tanáraink és diákjaink készítettek beszámolókat.
AZ ELSŐ FÉLÉV
Egy megszeppent kis csapat érkezett 2019.
szeptember 1-én az iskola aulájába. Már
akkor látszott a megilletődöttségen túl,
nagyon várják, hogy iskolánk tanulói legyenek. Hamar beilleszkedtek. Igyekeztek elfogadni és betartani az iskola szokásrendjét és szabályait és lelkesen vettek
részt az iskolai programokon. Nagy utat
tettünk meg. Ma már az ebédelés is majdnem belefér a szünetbe.
Egy igazi közösség kialakításán dolgozunk és jó irányba haladunk, hogy elfogadják, és az értékeket keressék egymásban.
Nagyon érdeklődők, szeretnének minél
többet tudni. Alig várják, hogy új betűt tanuljunk, hogy végre átlépjük a tízes számkört. Energikus, igyekvő, tudásra éhes kis
osztály.
Minden jel arra utal, hogy ügyesen veszik az akadályokat és év végére olvasni és
számolni tudó gyerekek kerülnek ki az iskolapadból.
(Gratzálné Prétyi Krisztina)
GERESDLAKI MÁLENKÍJ ROBOT
MEGEMLÉKEZÉS
Iskolánk hetedikes tanulói január 9-10-én
Geresdlakra – Zebegény testvérfalujába
– látogattak, hogy az ottani iskolásokkal
együtt emlékezzenek meg a Málenkíj robot áldozatairól. Katona Zsófia és Orbán
Zselyke tanulóink így írtak az ottani élményeikről:
„Négy és fél óra utazás után megérkeztünk a Geresdlak nevű településre.
Szívélyes fogadtatásban részesültünk
a szálláson. Megtekintettük Geresdlak
„Mézeskalács faluját”, ezen kívül megnézhettük a babakiállítást, és a fej-és vállkendőkből készült gyűjteményt. Vacsora után
elfoglaltuk a szobáinkat.
Péntek délelőtt elindultunk az étterembe reggelizni. Itt három másik hetedik osztállyal találkoztunk - a pécsi, pécsváradi és
geresdlaki hetedikesekkel. Először megtanulhattuk, hogyan készül a geresdlaki gőzgombóc, ezután a Pécsi Tudományegyetem történelemtanára mesélt nekünk a
Málenkíj robot előzményeiről, borzalmairól. Ebéd után, miután elmondtuk a saját
előadásainkat, összeállítottuk a batyunkat,
majd közösen elindultunk az emléktúrára.
Az út során kicsit átérezhettük a gyaloglás
és cipekedés fáradalmait. Fazekasbodára
megérkezve meglátogattunk egy nénit, aki

megélte ezeket az éveket, majd közös koszorút helyeztünk el a település emlékművénél. A művelődési házban kibontottuk
batyunkat, majd meguzsonnáztunk. Az
ajándék kitűzőket, s a sok élményt megköszönve búcsút vettünk vendéglátóinktól,
majd elindultunk haza.”
ASZTALITENISZ VERSENY
A sportág rajongói számára már megszokott módon a 2020-as szezon is a Deák
András Asztalitenisz Emlékversennyel
kezdődött. Iskolánk három hetedik osztályos tanulója is részt vett a hazai asztalitenisz sport fellegvárában, az Ormai László
Asztalitenisz-Sportcsarnokban rendezett
versenyen. Benedek Mátyás, Egri-Rónay
Benjámin és Varagya Gergő az amatőr
serdülő kategóriában állt asztalhoz. Gergő
a középdöntőig jutott. Benjámin a harmadik helyért, Mátyás az aranyéremért vívta
utolsó mérkőzését és - tavalyi teljesítményüket megismételve - mindketten győztek. Gratulálunk, reméljük nemsokára az
igazolt versenyzők között is bizonyíthatnak.
(Medvigy Miklós)
KORCSOLYÁZÁS VÁCON
2020. január 20-án a 6. óra után összeszedelődzködtünk és elindultunk vonattal
Vácra. Amikor megérkeztünk, elmentünk egy jót gyroszozni. Miután mindenki jóllakott, odamentünk a Jégteraszhoz
és kibéreltük a korcsolyákat. Az osztály
többsége már jól tudott korcsolyázni, aki
viszont nem, annak a többiek segítettek.
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LÁZÁR ERVIN PROGRAM
A több évfolyam számára értékes iskolán
kívüli programokat nyújtó Lázár Ervin
Program keretében hatodik osztályunk a
Fővárosi Nagycirkuszba látogatott.
Egyedülálló élmény volt a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjazott-

jainak gálaműsora. Az egész világ legjobb
zsönglőrei, lovas akrobatái, légtornászai
és persze bohócai léptek a porondra. Természetesen a gyerekek a lovas számokat
fogadták legnagyobb örömmel, de a sokszínű műsor – és ez nem túlzás - minden
pillanata szórakoztató volt. Külön köszönet a szervezőknek, kényelmes kisbusszal
háztól házig jó hangulatban utazhattunk.
SULIKONCERT
Január 28-án került megrendezésre iskolánkban a Vác Civitas Szomfónikus
Zenekar rézfúvós szekciójának koncertje Sándor Bence karnagy vezetésével. A
rendhagyó koncertet játékos hangszerbemutatóval, illetve a tanulók bevonásával
színesítették a műsort a zenészek, illetve
olyan zenekari műveket adtak elő, amelyek
ismert gyermekdalok átiratai voltak. A kicsik és nagyok egyaránt nagyon élvezték a
különleges és élményekkel teli műsort, így
ráadás nélkül el sem engedték a zenekart.
(Seydewitz Nikoletta)
FÉLÉVI VIZSGAHANGVERSENYEK
ÉS KIÁLLÍTÁS A
MŰVÉSZETOKTATÁSBAN
A tanév folyamán az egyetlen szülők előtti

Amikor kezdtük érezni a korcsolyázás
művészetét, akkor már sokkal bátrabban
szeltük a jeget. Másfél óra után elfáradtunk és lejöttünk a pályáról. Ezután pihenésképpen a jégpálya melletti bódékból
vettünk forró csokit és édességeket. Miután ezeket elfogyasztottuk, elmentünk az
állomásra és hazaindultunk a következő
vonattal.
Nagyon jól éreztük magunkat, de már
eléggé fáradtak voltunk. Már többször
voltunk itt osztálykiránduláson és mindegyik izgalmas volt. Ezt a kikapcsolódás
nagy örömmel tudjuk ajánlani mindenkinek.
(Bedő Márton, Buzgó Kincső, Miklóssy
Orsolya 8.osztályos tanulóink írása).
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megmérettetés a félévi vizsgahangverseny.
Nagy izgalommal készülünk, hiszen az otthoni gyakorlás nem ér fel ennek súlyával.
Minden gyermek számára kötelező a rész-

		
vétel, két darab eljátszásával mutatjuk be az
adott időszak hangszeren szerzett technikai
és zenei fejlődésünket. Természetesen az
akkor beteg növendékek igazoltan hiányoznak ezekről a programokról.
Idén január 27-29. között tartottuk a
koncerteket. 27-én, hétfőn a fuvola-gitár-,
28-án, kedden a furulya-trombita-hegedű-, 29-én, szerdán a zongora szakos
gyermekek adták elő darabjaikat. Szülők
előtt mindig nagy a bizonyítási vágy, az
izgalom ezért fokozottabban jelentkezik.
Csillogó szemekkel találkoztunk, bátor
kiállást tanúsítva adták elő tanulóink
produkciójukat. Minden esetben érdeklődő tekintettel vártak visszajelzést hangszeres tanáruktól szereplésük után, ami a
koncert befejeztével meg is érkezett. Ki
bátrabban, ki kicsit jobban megilletődötten teljesített, de a dicséret egyikőjüknél
sem maradt el. A buzdítás már a második
félév munkájához is kapcsolódott, hiszen
ezen a héten naptár szerint elindult a
„második felvonás”.
Nem tudom ki izgult jobban. Diák

Izgatottan várták a zebegényi
iskolások a farsangot
Minden farsangi időszakot megelőzi a nyitótáncra való felkészülés időszaka. Az idei
tanévben tantestületünk tagja – Wölcz Ildikó
tanárnő vállalta a nyolcadik osztályosok felkészítését. Így ír erről az időszakról:
„Az idei farsang nyitótáncaként az egyik
legelegánsabb báli táncot választottuk: a
keringőt. A nyolcadik osztállyal 2019. októberében kezdtük a próbákat és hamar kiderült az ügyességük, rátermettségük. A bécsi
keringő mellett az angol keringő is bele lett
csempészve a koreográfiába. A produkció
alap ötletét az Operaház fantomja című musical adta, s így a helyszín és ezáltal a díszlet is
Párizst idézte meg. A több hónap gyakorlás
és közös munka során az osztály hihetetlen
szorgalomról, tudásról, fegyelmezettségről
adott tanúbizonyságot, mely aztán tükröződött a produkciójukban is. Büszkék vagyunk
rájuk és köszönjük osztályfőnöküknek, Eszter néninek,az ötödikes, hatodikos, hetedikes
szereplőknek és minden közreműködőnek a
sok-sok munkát, segítséget.”
Izgatottan várták iskolánk alsós tanulói
február 20-át, amikor végre magukra ölthették nagy gonddal és szorgalommal elkészített
jelmezeiket. A bál kezdetén végzős diákjaink
repítettek minket Párizs városába. Csodaszép
nyitótáncuk, elegáns ruháik, a kivilágított
Diadalív és Eiffel- torony, a francia dallamok
kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsoltak.
A keringő után alsós és felsős diákjaink, az
Ugribugri tánccsoport mutatták be hip-hop
tudásukat. Ezt a jelmezes felvonulás követte,
ahol a maskarások egyenként mutatkoztak
be a nagyközönség előtt . Szuperhősök, me-

sefigurák, kedves és félelmetes szörnyek, állatok, mozi - és regényhősök keltek életre, a
képzeletnek semmi sem szabhatott határt. A
szorgalmas anyukáknak köszönhetően, minden osztály külön asztalnál kínálta a sós vagy
édes süteményeket, finom szendvicsekkel és
üdítőitalokkal kényeztették a bálozókat és kísérőiket. A körtánc és sok-sok vidám játékos
feladat után következett a várva várt tombolahúzás. Mindenki izgatottan szorongatta szelvényeit, majd hangos éljenzések és tapsvihar
közepette gazdára talált a rengeteg ajándék.
A fődíjként nyert tortákat másnap együtt az
osztályban, családias légkörben fogyasztották
el a gyerekek. Csillogó szemek, kipirult arcok,
dínomdánom, móka és kacagás! Idén is fergeteges hangulatban búcsúztattuk a telet!
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vagy tanár? Az biztos, hogy 41 évvel a
hátam mögött sem tudom azt mondani,
hogy lazán, nyugodtan tudom kezelni
a helyzetet. Valószínű kollégáim is így
vannak ezzel, és ha valaki igazi hivatástudattal teszi a dolgát, akkor ez így is van
rendjén!
(Gellai Ildikó)
Örvendetes, hogy a gitár és fuvola hangverseny utáni esti órában majdnem valamennyi képzőművészetis növendék
megjelent szülőkkel, nagyszülőkkel,
testvéreikkel együtt a képzőművészeti
félévi vizsgakiállítás megnyitójára, amely
huszonhét növendék igényes munkáit
tükrözte. A megnyitó része volt a már
hagyománnyá vált: „Hogyan készülnek
a művek” címmel, a fotók vetítése.
A változatos technikával készült egyéni alkotások (közel százötven) mellett
a páros és csoportos munkával készült
domborművek, installációk, és makettek
színesítették a kiállítást.
(Varga Róza Erzsébet)
A felsős farsang is nagyon jó hangulatban
telt. Minden osztály lelkesen készült erre a
napra. A szünetekben tombolát áruló, vásárló
gyerekekkel találkozhattunk, a tornateremben pedig lázas dekorálás folyt. Igazi párizsi
hangulatot varázsoltak a nyolcadikosok a
terembe. Színvonalas, gyönyörű nyitótáncot
láthattunk a végzős osztálytól, a nézők között pedig sok sírós-mosolygós arcot, büszke
szülőket. A többi osztály is kitett magáért. Az
ötödikesek egy vidám, humoros iskolai jelenetet adtak elő. A hatodikosok segítségével
megismerkedhettünk Zebegény múmiáival.
A hetedikesek pedig egy balettelőadással örvendeztettek meg minket. A csoportos vidám
műsorok után különböző játékokkal sikerült
a hangulatot fokozni, a legkedveltebb a limbózás volt. Aki megéhezett vagy szomjas lett,
a büfék bőséges kínálatából választhatott. Befejezésként hatalmas buli folyt jobbnál jobb
számokra.
(Szabóné Dániel Mária,
Wölcz Ildikó, Pincze Krisztina)

