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December 11-én tartotta a Váci Tanke-
rületi Központ karácsonyi intézmény-
vezetői értekezletét, ahol értékelték és 
megköszönték az intézmények éves 
munkáját. A rendezvényen egy kis mű-
sorral és vendéglátással is kedvesked-
tek a résztvevőknek.

Idén először ítélték oda, hagyomány-
teremtő szándékkal, a Váci Tankerületi 
Központ „Az év intézményvezetője” 
díját, három olyan intézményvezető 
részére, akik a köznevelés területén ki-
emelkedő szakmai munkát nyújtottak a 
2019-es évben.

Idén az egyiket dr. Bilonka Judit, a 
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Is-
kola vezetője vehette át, aki innovatív 
szemléletű, pedagógiai célkitűzéseit 
maradéktalanul megvalósítja, projekt-
jeit hosszasan nyomon követi. Nagy 
terhet cipel a vállán, nagy iskolát és 
nagy nevelőtestületet vezet, továbbá fi-
gyel tagiskolája működésére is. Kiváló 
konfliktuskezelésére szinte minden nap 
szükség van, magatartása példaértékű 
és motiváló kollégái számára – méltatta 
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató.

A másik díjazott Huszta Emma 
Anna, a Szokolyai Cseh Péter Általá-
nos Iskola intézményvezetője. Aki di-
namikus, újító, határozott, lelkesedése 
elsöprő, munkabírása kiváló. Szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása során 
nagy energiát fektetett tantestülete és a 
szülők megnyerésére is. Céljait és ter-
veit mindig véghez viszi, „kicsi iskolát 
visz, kicsi iskolában tesz csodát.” - szólt 
méltatása.

Simonné Kelemen Mária, a Sződ-
ligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 
intézményvezetője is a díjazottak kö-
zött volt. „Csendesen, rendkívül nagy 
szakmai tudással és alázattal végzi fel-
adatát. Szakmai rutinja és biztos tudása 
támaszt jelent a tankerület kollégái szá-
mára, más intézményeknek is szívesen 
nyújt segítséget” - hangzott el róla. 

A díjazottaknak ezúton is gratulá-
lunk.

Egyszer volt, hol nem volt, felbukkant 
Csobánkán egy Álom, aki újra és újra 
egy kutya képében jelent meg. De nem 
holmi útszéli kutyaként. Volt hivatalos 
neve is: Terápiás Kutya. Az Álmot egy 
Alapítvány ébresztette fel, így 2019. ok-
tóber 18-án megszületett a Valóság. Ő 
Oszi, egy kicsi, barna, szálkás szőrű ta-
csi. A gyerekek az első pillanattól kezdve 
nagyon boldogan fogadták. Oszi is őket.

A péntekek a NAGY NAPOK. 59 
gyermeké és 1 kutyáé. A találkozásé. A 
várakozásé. A szereteté. A játéké. A tanu-
lásé. Az együttlevésé. Amikor arra a 3x45 
percre beköltözik a legtermészetesebb 
Csoda az iskolába.

Csobánkán mertünk nagyot álmodni. 
A gyermekekért, az iskoláért. Egymásért.

Először adták át „Az év 
intézményvezetője” díjakat

Mese egy álom-kutyáról

Folytatás a 2. oldalon

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új esztendőt kíván a Váci Tankerületi Központ!
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Folytatás az 1. oldalról
A Csobánkai Általános Iskola 2015-ben a 
szegregálódás követkeményeként bezárásra 
került, majd 2 év szünet után 2017-ben a 
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola 
Csobánkai Tagintézményeként újra meg-
nyitotta kapuit. 2019-ben már egy-egy elsős, 
másodikos és harmadikos osztály kezdte el 
a tanévet. A tanulók szociális helyzete rend-
kívül eltérő. A csoportok összetétele hetero-
gén, nagyon szórt képet mutat. A hátrányok 
csökkentése végett tanév elején egy olyan 
speciális terápiás lehetőség bevezetését tűz-
tük ki célul, amely minden gyermek számá-
ra jelentős motivációval bír: kutya asszisztált 
foglalkozások beépítését a tanórákba.

Egy szülő segítségével az órákat az idei 
tanévben teljes egészében egy alapítvány tá-
mogatja, így minden osztálynak hetente 1-1 
órában lehetősége nyílik a terápiás kutyával 
együtt dolgozni.

A tapasztalataink „izgalmasak”. A gye-
rekek és Oszi, a kutya az első pillanattól 
kezdve egymásra hangolódtak. Oszi jelen-
léte nagy izgalomba hozta a túlmozgásos 
és figyelemzavaros tanulókon kívül a töb-

bieket is. Azt terveztük, hogy az első hó-
napban nagymozgásos játékos feladatokkal 
kezdünk, de a mozgás még jobban felpör-
gette a gyerekeket. Így a szociális tanulás és 
a „lecsendesedés” került a fókuszba. Úgy, 
mint az állatokkal való felelős bánásmód 
kialakítása, a köszönés, a szabályok betartá-
sa, rituálék kialakítása, a kivárás, egymásra 
hangolódás elősegítése, a kommunikációs 
készség fejlesztése. Néhány alkalom után 
egyértelművé vált, hogy a kezdeti szakasz-
ban elsősorban az osztálykohézió erősítése 
kapja a legnagyobb hangsúlyt.

A foglalkozások megszokott menetrend 
szerint zajlanak. Kezdéskor a gyermekek 
körben ülve köszönnek a kutyának, a ku-
tya is köszönti őket aszerint, hogy mit kér-
nek tőle a gyerekek: pacsit vagy hangadást. 
Ezután gyermekdalok éneklésével és/vagy 
mondókákkal kezdődik a játék. Ezekbe 
csempészünk bele olyan feladatokat, ami-
kor a tanulók a kutyával párban dolgoz-
nak. A foglalkozásokba játékos formában 
kerülnek be olyan elemek is, amik segítik 
a tanórai ismeretek elmélyítését. Például 3. 
osztályban műveletek végzését ezres szám-

Mese egy álom-kutyáról körben, 2. osztályban a szorzótábla és betű-
rend begyakorlását, első osztályban pedig a 
születési dátumok és az évszakok rögzítését. 
A kutyával történő egyéni feladatokon túl 
először páros vagy kiscsoportos gyakorlato-
kat végeztünk (például meg kellett keresni a 
szótagoknak egymást, hogy értelmes, hosz-
szú kétjegyű mássalhangzót tartalmazó szót 
kapjunk, vagy az azonos évszakban szüle-
tetteknek kellett egy csoportot alkotniuk), 
majd ezek után következő lépésként kezd 
megjelenni az osztálymunka, amikor a gye-
rekeknek egy-egy feladat során össze kell 
dolgozniuk. Például közösen ösvény épí-
tése, majd ezután a bekötött szemű társuk 
végigvezetése szóbeli irányítás által. A tanó-
ra mindig elköszönéssel zárul, amikor Oszi 
körbemegy, és mindenki megsimogathatja.

Egy-egy órán 3-4 feladat tud megvaló-
sulni. Hamar átláttuk, hogy lassú ütemben 
tudunk építkezni. De hosszútávú és sikeres 
munkát csak biztos alapokra építhetünk. 
Nem sietünk, mi itt vagyunk. Oszi is.

Hálásak vagyunk azért, mert olyan terá-
piás lehetőséget tudunk megvalósítani az is-
kolában, ami a tanulók komplex fejlődésére 
pozitív hatással van.

Tóth- Horváth Renáta
tagintézményvezető



Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának Köznevelésért Felelős Állam-
titkársága, a Klebelsberg Központ és 
a Magyar Rektori Konferencia, közös 
programot indít, Irány az Egyetem 
2020 néven. A Program keretében 
a jelentkezők segítséget kapnak az 
emelt szintű érettségire történő felké-
szüléshez. A Programra a tankerületi 
központok által fenntartott intézmé-
nyek mellett, egyházi és szakképzési 
centrumok által fenntartott iskolák is 
bekapcsolódnak.

Ki jelentkezhet?
Minden olyan, nagykorú, cselek-

vőképes, tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonnyal nem rendelkező, az érettsé-
gi bizonyítványt 2019. december 31. 
előtt megszerzett magyar állampolgár 
jelentkezhet a Programba, aki vala-
mely tárgyból emelt szintű érettségi 
vizsgát szeretne tenni a 2020. má-
jus-júniusi érettségi időszakban.

Hol lehet jelentkezni 
és mire?

Minden megyében szervezünk 
emelt szintű érettségire felkészítő tan-
folyamokat. A települések és intézmé-
nyek listája a kapcsolattartók elérhe-
tőségeivel együtt a Központ honlapján 

Irány az egyetem 2020!
megtalálható. Egy fő, maximum két 
külön tantárgya jelentkezhet egy idő-
ben.

Az alábbi tantárgyak esetében in-
dul januárban a felkészítés:

- magyar nyelv és irodalom
- matematika
- történelem
- angol
- német
- fizika
- biológia
- kémia
- földrajz

Hogyan indul a Program?
A felkészítők 2020. január harma-

dik hetében kezdődnek el, és 2020. 
április 30-ig tartanak. A Programban 
történő részvétel ingyenes.

Előzetesen jelentkezni írásban, a 
név és a választott tantárgy, valamint 
a település megadásával lehet 2019. 
december 3. – 2020. január 9. között, 
az alábbi elérhetőségeken keresztül.

Váci Tankerületi Központ Krei-
ner Aida tanügy-igazgatási referens: 
aida.kreiner@kk.gov.hu; +36-30-532-
8441.

A felkészítő program a következő 
helyeken kerül megszervezésre:

Pest megye Szentendre – Szent-
endrei Móricz Zsigmond Gimnázium 
(2000 Szentendre, Kálvária út 16.)

Pest megye Vác – Váci Madách 
Imre Gimnázium (2600 Vác, Brusz-
nyai Árpád utca 4.)

Minden, a Programmal kapcsolatos 
információ a http://kk.gov.hu/irany-
az-egyetem-2020 oldalon elérhető.

Advent harmadik hétvégéje alkalmából is-
kolánk rendhagyó napot tartott. Már pén-
teken kezdődött a készülődés: a hetedikes 
és a nyolcadikos lányok begyúrták a mézes-
kalácsnak való tésztát. A szombati napot az 
aula berendezésével kezdtük. 

Padokat, asztalokat készítettünk elő, ahol 
a lelkes kicsik és nagyok a mézeskalácsot 
nyújthatták, szaggathatták. Több mint het-
ven gyermek állt neki a hat kiló lisztből gyúrt 
tésztának, hogy azokból ajándéknak szánt 
csomagok legyenek. Jó volt látni, ahogy a na-
gyok segítették, terelgették a kicsiket, taná-
csokkal látták el őket, türelmesen magyaráz-
ták nekik, mit hogyan könnyebb megoldani. 

Öröm volt köztük lenni - mindannyian 
tudták, hogyan, mikor tudnak a legtöbbet 
tenni a siker érdekében. Eljöttek közénk 
néhányan Zebegény idősebb lakói közül – 
sokéves tapasztalatuk drága kincs volt – és 

Adventi mézeskalács sütés 
Zebegényben

segítséget kaptunk a konyha dolgozóitól is, 
akik a kiszaggatott kalácsok kisütését vállal-
ták. Délután egy órára az írókázást is befe-
jeztük. Összekészítettük az ajándékba szánt 
csomagokat, de maradt kóstolásra és az aula 
díszítésére is.
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Advent harmadik hétvégéjén iskolánk 
tanulóinak egy része ugyanezen a hétvé-
gén színházban járt. Még javában tartott 
a tanév, vártuk a nyári szünetet, amikor a 
jegyeket előjegyeztettük a december 14-i 
előadásra. Néhány év kihagyással ismét 
tervbe vettük, hogy a karácsonyi ünnep-
hez kapcsolódó Diótörő előadást meg-
nézzük. Július közepén kaptuk az értesí-
tést, hogy sikerült a helyfoglalásunk, 55 
fővel mehetünk az operába. Az alsósok 
közül néhány első-, második osztályos 
tanuló, a teljes 3. osztály és szinte min-
den 7. osztályos élvezhette az előadást. A 

betegségek miatt vihettünk kisebb, na-
gyobb testvéreket is.

A mesebalett 3 felvonásban mutatja 
be egy kislány, Marika karácsonyi álmát. 
Az ajándékozás alkalmával egy diótörő 
bábut kap ajándékba, innen az előadás 
címe. Egyik ámulatból a másikba ejtő ké-
pek sokasága kápráztatott el bennünket, 
kellő ráhangolást biztosítva a közeledő 
ünnepre. Az egyik legcsodálatosabb rész 
a hópelyhek tánca volt, de mindenkinek 
nagyon tetszett a harmadik felvonásban 
felvonultatott nemzetek tánca is. Csaj-
kovszkij zenéjére készült a koreográfia, 

A zebegényi iskola 
decemberi beszámolója

igényes, összehangolt munka eredménye 
volt ez a felejthetetlen előadás.

December 18-án rendeztük a Csillag-
váró ünnepséget. Az iskola tanulói osz-
tályonként előadott színes műsorokkal 
előlegezték meg a karácsonyi hangulatot. 
A hangszeres tanszakok diákjai ez alka-
lommal is kitettek magukért, Tuba néni, 
Feri bácsi és Gellai Ildikó tanárnő felké-

szítésével mind a fuvola, gitár és zongo-
rista növendékeink szépen szerepeltek. 
Blahó Blanka és Rímes Laura fuvola du-
óját különösen nagy tapssal jutalmazta a 
szép számú közönség, a műsor zárása-
ként pedig a hetedik osztályosok a temp-
lom előtti téren is énekeltek. December 
20-án tartottuk az év utolsó nagy buliját, 
a hagyományos Teaház rendezvényt. Ez-
zel zártuk a 2019-es naptári évet. Boldog 
Ünnepeket kívánunk mindenkinek!
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IX. Ferenczy György Nemzetközi Zon-
goraverseny – Miszkuly Dóra Napsugár 
Dicsérő oklevél, Pávó Anna Zsófia Kü-
löndíj, Gilice Teréz tanári díj

2019. november 28 - december 1. 
között immár kilencedik alkalommal 
rendezték meg Budapesten a Ferenczy 
György Zongoraversenyt, ahol iskolán-
kat MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR (2. 
korcsoport) és PÁVÓ ANNA ZSÓFIA 
(4. korcsoport) képviselte. A verseny 
minden évben megrendezésre kerül fel-
váltva Magyarország és Lengyelország 
között, ahol a magasabb korcsoportok-
ban Chopin-művekkel készülnek a zon-
goristák. Idén a budapesti versenyre több 
mint kétszázan jelentkeztek, akiket két 
különböző helyszínen párhuzamosan 
hallgatott meg a neves magyar és külföl-
di zongoraművész tanárokból álló zsűri.  
Örömmel tudatjuk, hogy növendékeink 
ezen a magas szakmai színvonalú, ran-
gos versenyen is nagyon szép eredmé-
nyeket értek el: Miszkuly Dóra Napsu-
gár műsoráért DICSÉRŐ OKLEVELET 
kapott, Pávó Anna Zsófia a Chopin-mű 

előadásáért KÜLÖNDÍJBAN részesült. 
A gyerekek tanára: GILICE TERÉZ pe-
dig sikeres felkészítő munkájáért TANÁ-
RI DÍJAT vehetett át.

Szeretettel gratulálunk!

November 15-16-án hetedik alkalommal 
rendezte meg iskolánk az Országos Zeneis-
kolai Szaxofonversenyt. A megmérettetésre 
37 intézményből 56 növendék jelentkezett. 
A versenyen 5 kategóriában osztott díjat a 
3 tagú bíráló bizottság. Nagy örömünkre 
Imre Lili növendékünk és tanára Pozsár 
Eszter a Pozsár Eszter: Eső után című mű 
ősbemutatójának előadásáért és betaní-
tásáért különdíjat kapott. Gratulálunk a 
résztvevőknek, a díjazottaknak, köszönjük 
a zsűri és nem utolsósorban iskolánk azon 
tanárainak munkáját, akik a szervezésben 
és lebonyolításban részt vettek.

Prücsökzene koncertünk idén is a ki-
sebbekhez szólt, az ősz dalaival, táncaival 
"Ettem szőlőt most érik" címmel. Szólt az 
ének, húzták a hegedűvonót, pengették 
a nagybőgőt, és ropták a táncot kicsik és 
szüleik egyaránt. A koncertek végén a vár-
va várt uzsonna: kalács, alma, tea várta a 
gyerekeket, fokozva a megelégedettséget, 
jókedvet.

Az őszi  TWMI napok rendezvényso-
rozat hétfői eseménye a képzőművészet 
tanszak kiállításmegnyitója volt. A tanszak 
növendékeinek munkái a "Rész és egész" 
gondolatkört járták be. Tanáruk Haranginé 
Csuta Anna bevezető gondolatai segítettek, 
ez vajon miképpen látható, és értelmezhető 
a képeken. Első alkalommal kapcsolódott 
össze a képzőművészet és a mozgás mű-
vészete: A témát a tánc nyelvén a Modern 
tánc szak 3 növendékének improvizációs 
produkciója jelenítette meg. A kiállítás 

2019. december 20-ig tekinthető meg az 
iskola kamaratermében.

Kedden a népzene képviseltette magát: 
Először  tambura zenekarunk Pomáz kör-
nyéki szerb dallamokat játszott, majd csat-
lakoztak a nagyobbak, és közösen húzták 
a talpalávalót Pozsonyi Dávid tanár úr ve-
zetésével.

Ezután lépett színpadra a Babra zene-
kar. Koncertjükön magyarországi délszláv, 
valamint balkáni dallamok csendültek fel. 
Az együttes 2013-ban alakult, számos kon-
certet adtak azóta határon innen és túl.

A jazz napon „Bartók és Kodály zenei 

Zongoristáink sikere a „Tiéd 
a Steinway” koncerten 

2019. november 23-án szombaton Bu-
dapesten járt a TWMI zongora tansza-
kának négy növendéke: Miszkuly Dóra 
Napsugár, Pávó Anna Zsófia (Gilice Teréz 
növendékei), Badruddin Panna Fatima és 
Bán Balázs (felkészítő tanáruk: Szkubán 
Judit). Az évek óta megrendezésre kerülő 
hangversenyen a gyerekek egy fantaszti-
kus Steinway&Sons D-modellű zongorán 
játszhattak, ahol a műsorvezető Belák 
Erzsébet érdekes zenetörténeti kérdése-
ken keresztül kalauzolta a közönséget és a 
szereplőket egyaránt. A koncert apropóját 
az adta, hogy jelen volt a magyarországi 
Steinway zongorák kizárólagos forgalma-
zójának képviseletében CSEKE MÁR-
TON, aki néhány szereplőt meghívott a ta-
vasszal megrendezésre kerülő STEINWAY 
Gálára az Opera Zongoraterembe. Nagy 
öröm számunkra, hogy a pomázi zongo-
risták a szép játékuknak köszönhetően 
mindannyian meghívást kaptak és részt 
vehetnek ezen a rangos rendezvényen. 
Szeretettel gratulálunk ehhez a szép ered-
ményhez!

A TWMI Zongoristáinak újabb sikerei

univerzumának megjelenése a kortárs 
improvizációban” címmel Binder Károly 
(zongora) és Borbély Mihály (fúvós hang-
szerek) interaktív előadását hallhatta a kö-
zönség.

Nagy megtiszteltetés, hogy iskolánk 
vendégül láthatta e két nagyszerű, világjá-
ró  jazz muzsikust. Az előadók azt kívánták 
bemutatni, hogy a kárpát-medencei népek 
zenéje miként jelenik meg a jazz improvi-
zációkban. 

Szándékuk, hogy közelebb hozzák a 
jazz világát a fiatalok számára, bizonyosan 
megvalósult: Intenzív és izgalmas ritmus 
és hangzásvilágot varázsoltak nekünk. A 
rendkívül szuggesztív előadásban segítsé-
gükre voltak a hangszerek: a szoprán sza-
xofon, a tárogató, az addig ismeretlen kü-
lönleges fúvós hangszer a fujara, valamint 
természetesen a zongora. Előadásukat és 
koncerjüket a jazz tanszak növendékeinek 
jazz műsora követte. 

Újfent nagy sikert aratott a Tanárok 
másképpen hangversenyünk. A könnye-
debb és vidámabb hangulat garantált ilyen-
kor. Reméljük a közönség legalább annyira 
élvezte az előadást, mint mi, az előadók.

Az őszi Teleki-Wattay Művészeti napok 
záró rendezvénye a Rézkarcok című inter-
aktív előadás volt, melyen Széplaki Zoltán 
tanár úr a rézfúvós hangszerek világába 
kalauzolta el közönségét. Sok érdekességet 
tudhattunk meg, hogy vajon milyen hosszú 
egy kürt, ha kitekernénk a hajlított csövét, 
vagy hogy hányszor szólal meg a hangszer 
őse a Gyűrűk ura című filmben. A trom-
bita születésének bemutatásával két évez-
redes utazást tehettünk a zenetörténetben. 

Az Őszi TWMI Napok beszámolója
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Az idén is, mint minden évben eddig, 
november 11-re esett Márton napja. Szép 
népszokások, hagyományok fűződnek 
ehhez a naphoz. Amikből néhányat fele-
levenítettünk egy kis ünnepélyen. Ezen a 
napon a gyerekek lámpácskákkal vonul-
nak, élükön római légiós katonának öltö-
zött piros köpenyes alak, aki Szent Már-
tont alakítja. Nálunk a 4. b osztály tanulói 
vonultak fel a lépcsőn egy szép régi dalt 
énekelve, kezükben égő lámpásokkal. 
Őket Horváthné Tóth Beáta tanító néni 
tanította be. A fiúk elmondták a köszön-
tőt, a lányok az emlékeztetőt, majd meg-
néztünk egy animációs kisfilmet Szent 
Márton életéről. Két legendából megtud-
tuk, hogy Márton milyen szerény, jószí-
vű, segítőkész és rettenetesen népszerű 
volt már életében is. Méltó példakép. Ez 
a nap a paraszti év vége volt. Sok min-
den mellett a vígság, vásárok és lakomák, 
valamint az új bor kóstolásának napja. 
Dologtiltó nap! Több időjóslás és babo-
na is ehhez a naphoz kötődik. Sőt még a 
megevett liba csontjából is jósoltak.

Népköltés: ” Ködös Márton után,
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után,
farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet napja
Tél elejét szabja,
Az András napi hó,
a vetésnek sosem jó.” 
Énekelték a 4. b-s gyerekek.
Végül a két kiírt pályázat eredmény 

hirdetése következett. Nagyon szép, öt-
letes, szívet melengető libaszobrokat 
készítettek az alsós pályázók. A felsősök 
igényes, szépen kidogozott képeket ál-
lítottak ki, amelyek Szent Mártont áb-
rázolták. A kis pályaművek számokkal 
szerepeltek a kiállításon.

Zsűrink Prepokné Sinkó Anikó és 
Regyepné Teasdale Henrietta tanár néni 
volt.

Díjazottak: Alsó tagozat (libaszobrok):
1. Horváth Zara Janka 1. a : „A lúdcsa-
lád szeretete” Egyszerűen nagyszerű, 

fehérre festett tökök.
2. Suijker Alexia 4.b: Mártont és 

a ludakat együtt ábrázoló, 
több anyagból álló alkotás.

3. Policsányi Jankó 1.b: Igazi szobrászati 
remekmű. Nagyszerűen tükrözi

 a lúd formáját.
4. Suijker Mike 2.b: „Márton a ludak-
kal” Egy kedves csoportkompozició.

5. Kondorosi Nándor 1.b: 
Csupa melegséget árasztó gyapjú 

zokniból készült ludacska.
6. Kármán Róbert 3.a: Papírtechnikával 

készült összetett alkotás.
Felső tagozat (Szent Márton kép):

1. Megosztva: Sztranyan Diána 6. c, 
Andrényi Cintia, Zsidai Zsófia 6. b
2. Szalai Zselyke 6. b (olajpasztell)

3. Ruzsinszki Liliána 5. b (porpasztell)
Gratulálunk Nekik, és köszönjük az 

élményt, hogy láthattuk alkotásaikat!
Kondorosiné Marton Judit

Márton nap a Váci Juhász Gyula 
Általános Iskolában

A Juhász iskola 
rövid hírei

A Honvédelmi Sportszövetség immáron 
hagyományosnak mondható, rendkívül 
népszerű sorozata a 2019/2020-as tan-
évben a balassagyarmati Városi Sport-
csarnokban kezdődött, és az otthon 
szereplő Szabó Lőrinc Általános Iskola 
győzelmével ért véget. Ezüstérmes a 
Váci Juhász Gyula Általános Iskola lett, 
a bronzérmet pedig a Szügyi Madách 
Imre Általános Iskola szerezte meg.

Varsányi Réka, iskolánk ötödikes ta-
nulója, a Városházán vette át az önkor-
mányzat kitüntetését, mint a 2019. év 
legsikeresebb diáksportolója. Ezt köve-
tően a Pest megyei díjkiosztón átvette 
a kupát az Év legjobb megyei diákspor-
tolója általános iskolai korosztályban 
elért 3. helyért, majd interjút adott az 
Elektro Signal TV-ben. A riporter Szabó 
Zsanett, iskolánk régi diákja volt.

A 7.b osztály tanulói jószolgálati kül-
detésként részt vettek a Cházár András 
Speciális Iskola növendékei számára ren-
dezett Mikulás-ünnepségen, illetve aktí-
van közreműködtek az azt követő aján-
dékosztásban, mint segéd-krampuszok.

Iskolánkban december 13-án suli-bu-
lit tartottunk a felsős diákoknak! A szo-
kásosnak induló Sulibulit a meglepetés-
vendég D.J. Sterbinszky fergeteges másfél 
órás élő mixe és Szőke Ferenc fantaszti-
kus lézershowja tette felejthetetlenné.
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- Szeptember 20-án, pénteken, Dömény 
Krisztián (citera) kollégánk Junior Príma 
Díjban részesült Magyar Népművészet és 
Közművelődés kategóriában. "A szakmai 
szervezetek jelöléseiből öttagú zsűri vá-
lasztotta ki a díjazottakat. Fontos szempont 
volt a döntésnél, hogy az alkotó tevékeny-
ségen kívül melyik jelölt fordít nagy hang-
súlyt arra, hogy saját területén a fiatalokat 
is képezze, tudását átadva hozzájáruljon az 
adott hagyomány, mesterség fennmaradá-
sához" (Magyar Nemzet)

- 2019. október 18-án, a Budapesten 
rendezett IV. Danubia Talents Nemzetközi 
Zenei Versenyen, Laár Janka Éva (tanára: 
Laáné Szaniszló Éva) és Grimaldi Giulio 
Benedek párosa 1. helyezést, Seres Lola 
(tanára: Baczkóné Tari Tina) egyéniben 3. 
helyezést, párosban Pál Borka Csöngével 
pedig dicséretben részesült.

- A Kortárs Kamarazenei Fesztivál szin-
tén a fővárosban került megrendezésre 
november 15-én. Laár Janka Éva (tanára: 
Laáné Szaniszló Éva) és Grimaldi Giulio 
Benedek párosát arany minősítéssel; Ván-

dor Sára - Nagy Zsuzsa Kata párosát (ta-
náruk: Bajánné Babics Nóra) és Kálmán 
Réka – Wéber Zara párosát (tanáraik: Ká-
dár Krisztina, Forrai Judit) ezüst minősítés-
sel; Németh Rozina – Gallai Anna párosát 
(tanáraik: Kádár Krisztina, Forrai Judit) 
pedig bronz minősítéssel díjazták.

- 2019. november 15-16. között rendez-
ték a VII. Országos Szaxofonversenyt Po-
mázon. A versenyen 59 zeneiskolás szaxo-
fonos mérte össze tudását 4 korcsoportban.

A szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneis-
kolát az 1. korcsoportban Kocsis Ábris, a 3. 
korcsoportban Fáy Lukács képviselte. Ábris 
és Lukács a szentendrei Zeneiskola 5.B év-
folyamos növendékei. A Szaxofonversenyt 
hosszas felkészülés előzte meg. A két ver-
senyző két alkalommal vett részt az ország 
egyik legnevesebb nyári szaxofonos akadé-
miáján, a BalatonSax-on, mely résztvételi 
díjának jelentős részét a Vujicsics Tihamér 
Zeneiskola Alapítványa támogatta. A kur-
zusok alkalmával Ábris és Lukács olyan 
neves professzorok keze alatt gyarapíthatta 
tudását, mint Alain Crepin, David Brutti, 

David Salleras, Jovana Joka, Nicolas Prost, 
Nobaya Sugawa, Markus Holzer, Paul Co-
hen, Mohl Andrea, Puskás Levente, Seleljo 
Erzsébet, Szepesi Bence és Szitás Tamás.

A felkészülés eredményeképpen Kocsis 
Ábris az 1. korcsoport megosztott I. Díját, 
Fáy Lukács pedig a 3. korcsoport I. Díját 
nyerte meg. A Szaxofonversenyen a diáko-
kat Szotyori-Nagy Gábor orgona- és zongo-
raművész segítette kiváló zongora játékával, 
melyet a verseny zsűrije korrepetítori díjjal 
jutalmazott. Nagy Viktor felkészítő tanári 
díjban részesült.

- A komlói V. Gyöngyössy Zoltán Orszá-
gos Fuvolatalálkozón november 22-én Laár 
Janka Éva (tanára: Laáné Szaniszló Éva) ki-
emelt arany minősítést szerzett, Forrai Judit 
pedig zongoratanári különdíjban részesült.

- November 23-án, szombaton zajlott a 
„Tiéd a Steinway” rendezvény a Szent Ist-
ván Szakgimnázium, Gaál Natália három 
növendékkel, Baczkóné Tari Tina pedig egy 
növendékkel képviselte iskolánkat. Min-
denki szépen helytállt, Kaszap Sára és Seres 
Lola felléphet májusban a Steinway szalon-
ban megrendezésre kerülő hangversenyen.

- 2019. november 29-én rendezték meg 
a IX. Ferenczy György Zongoraversenyt, 
Budapesten. Seres Lola Eszter (tanára: 
Baczkóné Tari), Kaszap Sára (tanára: Gaál 
Natália), Dobrády Flóra (tanára: Forrai Ju-
dit), Márton Márk (tanára: Völgyesi Zsu-
zsanna) dicséretet kapott a versenyen, Őri 
Beatrix (tanára: Csizmadia Angelika) pe-
dig a dicséret mellett különdíjat is kapott a 
Chopin mű előadásáért.

- Értesítést kaptunk a Szokolay Sándor 
Alapítványtól, hogy az InspirArt zeneszer-
zői pályázaton Grimaldi Giulio Benedek 
növendékünk (tanárai: Bokorné Forró Ág-
nes és Szalai András) a díjazottak között 
van Etna című darabjával (2. korcsoport, 
kamaraművek), melyet december 9-én a 
Zeneakadémia nagytermében rendezett 
Magyar Karácsony koncerten Laár Jan-
kával elő is adtak. A produkció rendkívüli 
sikere több tanár munkájának eredménye, 
köszönet érte Bán Annamárianak, Laárné 
Szaniszló Évának, Monostori Gábornak, 
és Szalai Andrásnak. Grimaldi Giulio Be-
nedek megosztott 3. helyezést ért el a ver-
senyen. A szentendrei Vujicsics Tihamér 
Zeneiskolát még egy növendék képviselte 
sikerrel, Asszonyi Pongrác az 1. korcsoport-
ban a Szokolay Alapítvány dicséretét kapta. 
Felkészítő tanára Pál Eszter Veronika.

- December 1-én, vasárnap került meg-
rendezésre a Tekintetek című film bemuta-
tója.

A Kucsera film iskolánk tanárának, 
Halperné Stankievicz Sofia családjának 
nevéhez kötődik, de szerepeln rajta Tímár 
Sára Junior Prima díjas népdalénekes kollé-
ganőnk, és Négyessy Katalin gordonkamű-
vész is. A film Kucsera Ferenc mártírhalálá-
nak körülményeit dolgozza fel. (Első helyen 
végzett egy vatikáni nemzetközi filmverse-
nyen, és meg fogja nézni maga a Pápa is.)

Akikre büszkék vagyunk
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola 2019-’20-as 

tanévben elért eredményei
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• Hetedikeseink a Sziklakórház Atombun-
ker Múzeumba látogattak el. Mint minden 
évben most is nagy élmény volt a gyerkek-
nek a Várhegy alatti alagutakban sétálni. A 
Hadtörténeti Múzeum ilyenkor mindig rá-
adás program.

• A alsósok Vácon voltak színházi előa-
dáson

• Az 5.b osztályosok Budapesten a 
Dzsungel könyve című előadást nézték meg 
a Pesti Színházban. A pályaudvar felé séta 
közben gyönyörködhettek a Bazilikánál a 
fényjátékban.

• Az 5. a osztályosok moziban voltak, 
majd megnézték a Bazilika kincstárát.

• Novemberben újabb lépéseket tettek az 
iskola dolgozói azért, hogy a diákok minél 
tartalmasabban tölthessék el szabadidejüket.

Az alsós folyosón öntapadós matricákkal 
különféle ügyességi pályák lettek kiépítve, 
melyet a gyerekek nagy örömmel vettek bir-
tokba. Így rossz idő esetén is a folyosón já-
tékosan tudják eltölteni a szünetet. A pályát 
Varga Krisztina, Varga Patrícia és Frievaldné 

Hetényi Ildikó alakította ki.
A sportudvaron megújult a pihenő pad. 

A faanyagot a Hoffmann Fatelep ajándékoz-
ta az iskolának, melyet külön köszönünk. A 
festési és szerelési munkákat Horváth Károly 
karbantartó végezte.

• A Vácdukai Benedek Elek Általános Is-
kola a Benedek Elek Nap tiszteletére rajzpá-
lyázatot hirdetett általános iskolák részére. A 
pályázat témája Benedek Elek egy választott 
meséjének illusztrációja. A versenyen isko-
lánk tanulói is részt vettek és szép sikereket 
értek el.

Halmai Zsófi 7. osztályos tanulónk első 
helyezést ért el, Horváth Dorina 8. osztályos 
tanulónk különdíjban részesült. A tanulókat 
Sesztayné Zeke Gyöngyi tanárnő készítette 
fel a versenyre. Mindkét diákunk az „Arany-
szőrű bárány” mese illusztrációját készítette 
el.

Gratulálunk a díjazott versenyzőinknek 
és felkészítő tanáruknak.

• Iskolánkban hagyomány hogy az ad-
venti időszakban hétfőn reggelente közösen 

A Szobi Fekete István Általános 
Iskola hírei

gyújtjuk meg a gyertyákat az adventi ko-
szorún. Valentin Julika tanárnő mindig egy 
szép történettel vagy filmmel örvendeztet 
meg bennünket.
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A Váci Földváry Károly Általános Isko-
lában az elmúlt két hét eseményekben 
gazdag volt.

November 22-én iskolánk nyolcadi-
kos diákjai közül hárman pályáztak a 
"Duna-Dráva a Tehetségekért" ösztöndíj 
programra. Nagy örömünkre mindhá-
rom tanulónkkal sikeres ösztöndíj-szer-
ződést kötöttek.

Az ünnepélyes díjátadón boldogan 
átvehették az okleveleket.

Gratulálunk a nyerteseknek: Inotay 
Réka 8.a, Liszi Luca 8.t, Földesi Gergő 
8.t.

Külön köszönet tanítóiknak, tanára-

iknak, akik segítették és támogatták di-
ákjaikat.

December 5-én iskolánk 3. t osztá-
lyos tanulói, Mikulás napján egy mese-
játékkal lepték meg az Alsóvárosi Óvo-
da nagycsoportos gyermekeit. A műsor 
végére még a Télapó is megérkezett és 
átadta apró ajándékait a meglepett jó 
gyerekeknek.

December 6-án a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar ifjúsági koncertsoro-
zatával elsőként iskolánkba látogatott el. 
A gyerekek nagyon élvezték. Köszönjük 
Sándor Bence karnagynak és zenekará-
nak a jó hangulatot és az élményt.

Díjazottak, mesejáték és 
koncert a Földváryban
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Iskolánkban december 7-én, szombaton 
pályaorientációs napot rendeztünk.

Az alsó tagozatosok az Ipolyfabric 
Kft. ipolytölgyesi üzemébe látogattak, 
ahol az egyik kisfiú édesapja dolgozik, ő 
vezette körbe a csoportot.

A látogatás során megtudhattuk, hogy 
mikor alakult a cég, hány ember dolgo-
zik jelenleg ott, és hogy valójában mit is 
gyártanak a nagy csarnokokban. Főleg 
a fiúk számára volt ez nagy élmény. Az 
üzemlátogatás során talán a legnagyobb 
örömöt a targonca kipróbálása jelen-
tette. Kisebbek, nagyobbak, fiú, lányok 
várták türelmetlenül, hogy sorra kerül-
hessenek. Indulás előtt, házigazdánk egy 
kis meglepetéssel készült a gyerekeknek, 
akik szintén ajándékot adtak át köszö-
netképpen a lehetőségért.

A felső tagozatosokhoz az iskolába 
jöttek vendégelőadók. Gáncs Viktor, az 
Ipoly Erdő Zrt. nagymarosi erdészeté-
nek vezetője beszélt az erdők világáról, 
a fák és az állatok fontosságáról, az erdé-
szek munkájáról, az erdők védelméről. 
Előadását fotókkal tette szemléletesebbé, 
érdekesebbé.

Kertész Boglárka, a szobi lovarda lo-
vas edzője, a lovász szakma bemutatásá-
val keltette fel a gyerekek érdeklődését. 
Nagy sikere volt lovának is.

Szujó Zoltán sportriporter sajtótájé-
koztató formájában vonta be a gyereke-
ket a több szakmát érintő beszélgetés-

be, mely nagyon jó hangulatban telt. A 
gyerekek számtalan kérdést tehettek fel, 
melyek többsége a riporterré válást, a 
munka érdekességeit, a hozzá szükséges 
tudás mélységét firtatta. A riporter lelke-
sen válaszolt a gyerekek kérdéseire, szí-
vesen mesélt személyes élményeiről is.

Luis Luque Alvarez, iskolánk hegedű 

tanára, aki a NASA egyik kutatócsoport-
jának tagja is, mesélt a gyerekeknek az 
űrhajózásról, az űrhajósok munkájáról, 
mindennapjairól. Beszélt saját tapaszta-
latairól, hogy milyen hatással van a zene 
az űrhajósok felkészülésének sikeressé-
gére, az űrben töltött munkájukra, fizi-
kai és pszichikai állapotukra. Mindezt 
kis filmrészletekkel tett érdekessé.

Bereczkyné Kovács-Sztríkó Sarolta 
és Káli-Trutz Enikő a zebegényi Szőnyi 
István Emlékmúzeum munkatársai in-
teraktív foglalkozás keretében vezették 
be a gyerekeket a múzeumok világába, 
képekkel illusztrálva beszéltek a múze-
umhoz kötődő különböző munkakö-
rökről. mint amilyen történész, régész, 
restaurátor.

Ezúton is köszönjük a közreműkö-
dőknek, hogy sikeres, élményekben gaz-
dag napot zárhattunk.

Galambosi Erzsébet és
 Seydewitz Nikoletta

Az önzetlen adakozás kapcsán Mik-
lós püspök történetét felelevenítik a 
legtöbb iskolában és Karácsony köze-
ledtével előtérbe kerülnek az adomá-
nyozások. Rendszeresek a gyűjtések 

és már közismertek a „ci-
pősdoboz”-akciók, a Váci 
Radnóti Miklós Általános 
Iskola viszont rendhagyó 
módon is ajándékozott – 
immár második alkalom-
mal – december 6-án.

A deákvári oktatási in-
tézményben elismerendő 
kezdeményezéssel kampá-
nyoltak az olvasás mellett 
és kapcsolták össze azt a 
gyermekek számára kedves 
Mikulás-nappal. Az isko-
lában és annak közelében, 
(például az iskola keríté-

sén) helyeztek ki pár soros levéllel kí-
sérve könyveket.

A megtaláló a „szándékosan el-
hagyott” kiadványokat elvihette, így 
a diákok közül a szerencsések egy 

Idén is sok könyvet hagyott 
el a Mikulás a váci sulinál

Pályaorientációs nap a zebegényi 
általános iskolában

könyvvel gazdagabban térhettek haza 
az iskolából Mikulás napján. A meg-
lepetést és a kiadványokat örömmel 
fogadták, sikerült mosolyt csalni az 
arcokra. Olvasni jó, mert „a fehér pa-
píron a fekete betűk megelevenednek. 
Megindul a fejben a képzeletmozi…”- 
ismerhették meg többek között Csu-
kás István gondolatait a könyveket 
kísérő lapokon a megtalálók.

Az iskolai akció az olvasás népsze-
rűsítését is célozta. Ezzel a szemlélet-
tel csatlakozott az intézmény tavaly a 
Re-Formáló egyesület országos, “Ve-
szíts el egy könyvet” néven futó akci-
ójához is, amely városunkban szintén 
közkedvelt volt. A meghirdetett kez-
deményezésekbe sokan kapcsolódtak 
be országos szinten.

A Mikulás napjához kapcsoló-
dó idei akció részletei követhetőek 
a Facebook-on feltöltött képeken és 
bejegyzéseken; a „Hagyj el egy mi-
kuláscsomagot!” oldalán kedves hoz-
zászólások mutatják, hogy nem csak 
kapni, de örömet szerezni (napjaink-
ban is) jó!
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2019. november 29-én matematika, 
művészet módszertani szakmai napot 
tartottunk Szokolyán tanítóknak, taná-
roknak.

A programnak helyet adott a Szalajka 
IKSZT és Galéria, valamint a Szokolyai 
Cseh Péter Általános Iskola. A módszer-
tani előadások után lehetőség nyílt a fel-

találó/képzőművész Saxon-Szász János 
Műteremházának és kiállításának meg-
tekintésére.

A konferencia megnyitásaként kö-
szöntőt mondott Némethné Pintér Csil-
la Szokolya község polgármestere és 
Huszta Emma Anna a Szokolyai Cseh 
Péter Általános Iskola intézményvezető-
je. A konferencián neves előadókat hall-

gathattak a résztvevők:
Dárdai Zsuzsa művészetkritikus be-

szélt a PUSE projektről, Saxon-Szász Já-
nos képzőművész/feltaláló mutatta be a 
Poliuniverzum játékot, mint művészet+-
játék+matematika, Dr. Stettner Eleonó-
ra phD, a Kaposvári Egyetem docense a 
PUSE módszertanáról beszélt, bemutat-

ta a megjelent módszertani könyvet és 
a GeoGebra alkalmazást. Ezután Tokai 
Dalma pszichológus beszélt a játék kö-
zösségformáló és képességfejlesztő ha-
tásairól. Az utolsó előadást Oláhné Dr. 
Téglási Ilona az Eszterházi Károly Egye-
tem adjunktusa tartotta, a játék Komplex 
Alapprogramba illeszthetőségéről.

A bemutató órák a Szokolyai Cseh 

PUSE+ Szokolya
Poliuniverzum az iskolai oktatásban

Péter Általános Iskolában zajlottak: 
Keszericze Kármen és Hlavati Róbert 
matematika óráját valamint Laufer Ta-
más rajz óráját tekinthették meg a kon-
ferencia résztvevői. Közben Saxon-Szász 
János workshopot tartott.

A Poliuniverzum játék SAXON - 
Szász János Szokolyán alkotó képzőmű-
vész, az MTA – Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia rendes tagja, te-
lepülésünk díszpolgára által létrehozott 
találmány, mely rengeteg lehetőséget 
tartogat a matematika újszerű, játékos 
tanításához.

A konferencián a Gyurik Műanyag 
Kft. részéről Gyurik Róbert, Gyurik 
Máté ügyvezető és Gyurik Gyula céga-
lapító vettek részt. Gyurik Róbert szak-
szerű bemutatót tartott a gyártástechno-
lógiáról.

Bízunk benne, hogy sok érdekes, a 
mindennapokban használható ötlettel 
távoztak a konferencia résztvevői.
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Az idei ünnepi hetet is Vörös Ákos re-
formátus tiszteletes gondosan fogalma-
zott ünnepi gondolatai nyitották meg a 
református templomban.

Aztán a hét első munkanapjai nemes 
sportversengést hoztak. Dunabogdány, 
Nagymaros, Verőce és az Áprily csapatai 
mérkőztek hagyományosan floorballban 
és teremfociban. Floorballosaink szin-
te már kötelességszerűen elsők lettek, s 
másnap a focisták is fantasztikus győzel-
met arattak! Így tehát, mindkét verseny-
számban győztesen, egyetlen vesztett 
mérkőzés nélkül, csapataink gondos-
kodtak róla, hogy az Áprily-kupa a kö-
vetkező egy évre itthon fényeskedjen!

Köszönjük a hozzánk érkező csapa-
toknak és vezetőiknek, hogy évről évre 
számon tartják rendezvényünket, és 
sportszerű, elszánt küzdelemben erősí-
tik az iskoláink között a barátságot. És 
köszönjük a hazaiaknak a lelkes és ered-
ményes helytállást.

A győztes floorballcsapat tagjai: Csé-
kei Patrik, Incze Krisztián, Mucsi Bence, 
Pataki Zsigmond és Szekeres Márk. S a 
teremlabdarúgás idei nyertesei: Csékei 
Patrik, Hábel Mátyás, Incze Krisztián, 
Izsák Vendel, Kelemen Máté Zoltán, Léb 
Gábor, Moys Koppány, Nagy Iván Szer-
gej és Sátor Szolanzs.

Hálásan köszönjük Szendrey Lajos-
nak, hogy nemcsak a csapatainkat vezet-
te és készítette fel a versenyekre, hanem 
teljeskörűen megszervezte a kupát!

A sportversenyek harmadik napján 
visegrádi és kisoroszi alsósaink töltötték 
meg a Magyar László Sportcsarnokot. 
Az ő találkozójukat nem a versengés, ha-
nem inkább az együttműködés és a moz-
gás öröme jellemezte. Számukra Kőmí-
vesné Hoffmann Ildikó állította össze az 
izgalmas feladatsorokat.

Szerdán délben Gróf Péter történész, 
régész, a MNM Mátyás Király Múze-
um főmuzeológusa vezetett legidősebb 
tanítványaink részére történelmi ba-
rangolást a visegrádi temetőben, meg-
idézve méltán híres és tisztelt visegrádi 
vagy Visegrádért tevő elődeink életét és 
munkásságát, közöttük most már Mezei 
Annával, iskolánk volt igazgatójával, az 
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriu-
mának elnökével.

Hatodikosaink az Áprily-völgyben 
helyezték el koszorújukat, s emlékeztek 
meg költőként, pedagógusként és min-
denekelőtt emberként nagyszerű példa-
képünkről, Áprily Lajosról.

November 14-én, Áprily Lajos szüle-
tésnapján, az Aranyalma páros és Kertész 
József művészi előadása keretezte ünne-
pi műsorunkat, majd egy időre átadták a 
példaadó felnőttek a gyerekeknek a teret. 
Nagy örömünkre az idei évben is meg-

tisztelték közösségünket jelenlétükkel a 
Jékely-család tagjai, a költő dédunokája, 
Péterfy Gergely és felesége Péterfy-No-
vák Éva, valamint Jékely Endréné.

A rajzpályázat és a versmondó ver-
seny sok jeles eredményt hozott, ami 
óriási öröm számunkra, hiszen tanuló-
ink és pedagógusaink nagy figyelemmel, 
sok munkával készülnek minden évben 
a megmérettetésre. Legkiemelkedőbb 
eredményeinket az alábbi táblázat tartal-
mazza. Azonban meg kell említenünk, 
hogy – bár helyezésekben nem mérhe-
tő – hasonló jelentőségű a nevelőtestü-
let azon tevékenysége, ahogyan Áprily 
emberségét, költészetének tisztaságát az 
osztályközösségekben tanulóink elé tárj

A vers- és prózamondó verseny ered-
ményei: I. korcsoport; 1.hely - Szikla 
Kamilla (Kisoroszi 3.o.); I. korcsoport; 
2.hely - Pálinkási Minka (4.o.); I. kor-
csoport; 3.hely - Szakos Dóra (Kisoroszi 
4.o.); II. korcsoport; 1. hely - Bene Zsu-
zsanna Mária (5.o.); III. korcsoport; 1. 
hely - Waldman Lili (8.o.); III. korcso-
port; 3. hely - Cseke Viola (8.o.); III. kcs.; 
különdíj - Moys Koppány (8.o.).

A képzőművészeti verseny eredmé-
nyei: I. korcsoport; 1.hely - Magyar 
Zselyke (Kisoroszi, 2.o.); I. korcsoport; 
2.hely - Pákai-Papp Szofi (Kisoroszi, 
2.o.); II. korcsoport; 2.hely - Boros Bíbor 
(Kisoroszi, 3.o.); IV. korcsoport; 3.hely - 
Szabó Szófia (8.o.).

A Generációk találkozása meghitt, 
méltó emlékezéssel telt. Kollégák, diákok 

mondtak verset Mezei Annára emlékez-
ve. Schmidt Anna, iskolánk volt igazga-
tója, tanára meleg hangon emlékezett az 
egykori vezetőre, munkatársra, s az em-
lékezetet megkönnyítendő fényképeket, 
videókat vetített, amihez több kolléga 
csatlakozott aztán a régi iskolát és Mezei 
Anna emlékét megidézve. Szívet melen-
gető órákat töltöttek el az egybegyűltek.

Az idei Áprily-hetet az Áprily Lajos 
Emléktúra zárta, amelyet a Hazajáró 
Honismereti és Turista Egylet, Visegrád 
Város Önkormányzata és iskolánk közös 
szervezésében sikerült újra megvalósíta-
ni. Az idei túra minden várakozást felül-
múlt.

Körülbelül hatszáz elszánt túrázó vett 
rész a 12 km-es, a 26 km-es vagy a 45 
km-es táv valamelyikén, köztük a viseg-
rádi és kisoroszi iskolások népes, kis-
testvérekkel, szülőkkel megtámogatott 
csoportja, s mindkét csoportnak sikerült 
szintidőn belül célba érkezni. A túrázó-
kat a csarnokban finom, meleg gulyás-
leves várta, amelyet a Plintenburg étte-
rem főzött a megfáradt túrázóknak. Itt 
mondunk köszönetet mindenkinek, aki 
Moys Zoltánék hívására segített a meg-
valósításban.

Az idei Áprily-hét nyugodt ünneplés-
sel telt. Köszönöm kollégáimnak, hogy 
fáradhatatlanul és természetes együtt-
működésben végezték feladataikat, fo-
gadták vendégeinket, s nevelték a rend-
kívüli héten céljainknak megfelelően 
gyermekeinket. Köszönöm segítőink-
nek, támogatóinknak, hogy mellettünk 
álltak, meghívott vendégeinknek pedig, 
hogy ismét velünk ünnepeltek.

Bozóki Marianna 
intézményvezető

Áprily-hét 2019-ben Visegrádon

Áprily túra Visegrádon
Az idei Áprily-hetet az Áprily Lajos Emléktúra zárta, amelyet a Hazajáró Honisme-
reti és Turista Egylet, Visegrád Város Önkormányzata és iskolánk közös szervezésé-
ben sikerült újra megvalósítani. Az idei túra minden várakozást felülmúlt.

Körülbelül hatszáz elszánt túrázó vett rész a 12 km-es, a 26 km-es vagy a 45 km-
es táv valamelyikén, köztük a visegrádi és kisoroszi iskolások népes, kistestvérekkel, 
szülőkkel megtámogatott csoportja, s mindkét csoportnak sikerült szintidőn belül 
célba érkezni. A túrázókat a csarnokban finom, meleg gulyásleves várta, amelyet a 
Plintenburg étterem főzött a megfáradt túrázóknak. Itt mondunk köszönetet min-
denkinek, aki Moys Zoltánék hívására segített a megvalósításban.
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Az ELTE Origo Nyelvi Centrum szervezé-
sében, a Visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és AMI 4. és 5. osztályos angol cso-
portjai részt vettek a "Mese habbal" című 
országos nyelvi versenyen. A Thumbelina 
című angol nyelvű mesét dolgoztuk fel és 
illusztráltuk.

A mesét elolvastuk angolul, lefordítot-
tuk és ezt követően már csak angolul olvas-
tam fel a gyerekeknek még kétszer, mialatt 
ők már elkezdtek alkotni. Ez is bizonyítja, 
milyen hasznos a meseolvasás, mesefeldol-
gozás a nyelvtanulás szempontjából. A gye-
rekek élvezték az órát és az alkotás örömét. 
A 4-5-6. osztályos korosztály beküldött 
alkotásait életkortól függetlenül, egy kate-
góriában értékelték. Az országos versenyre 
beérkezett, több száz pályázó közül kiválo-

gatott, legjobb 36 illusztráció között négy a 
miénk, Gencsi Hanna, Ott Luca, Rátgéber 
Anna és Eőry Attila, 4. osztályosok alkotá-
sai.

Az 5. osztályosok nem kerültek be a 
legjobbak közé, de én így is nagyon büszke 
vagyok rájuk és munkáikra!

A negyedikeseken kívül a következő ta-
nulók indultak még a versenyen:

- a 6. osztályból csak Oláh Panna készí-
tett illusztrációt, amely szerintem szintén 
jól sikerült. Ő több jelenetet ábrázolt, a 
többiek pedig egy-egy részletet emeltek ki 
a történetből, amely megragadta a fantázi-
ájukat.

Gratulálok nekik és a többi lelkes részt-
vevőnek egyaránt!

Szilvássy Éva

A közelmúltban a Dunabogdányból 1947-
ben elűzött svábok emlékművét néztük 
meg 6. és 8. osztályos tanulóinkkal. Megem-
lékeztünk arról a napról, amikor 1947. au-
gusztus 23-24-én közel 900 dunabogdányi 
sváb lakosnak kellett elhagyni otthonát. Az 
1997-ben állított emlékmű egy életnagysá-
gú férfit ábrázol, aki tarisznyával a kezében 
éppen átlép egy kaput, megáll és visszate-
kint. Nemcsak a férfi szomorú tekintete, 
hanem az oszlopokon lévő magyar és né-
met felirat is emlékezteti az arra járót a múlt 
megrázó pillanataira. Bár a kitelepítés 1947. 
augusztus 23-án kezdődött, a magyaror-
szági németek elhurcolásának emléknapja 
január 19-e lett, mivel ezen a napon, 1946-

ban indultak az első vagonok Németország 
felé. Az említett dátumok nem akadályoz-
tak minket abban, hogy egy napsütéses őszi 
délutánon emlékezzünk meg a kitelepített 
németajkú honfitársainkról.

Szentivánszky Katalin 
némettanár

A román televízióban 
szerepeltek a 

visegrádi iskolások
2019. október 8-án kedden a Román TV 
Kolozsvári Területi Stúdiója Visegrádon 
forgatott, s felkérésükre néptáncos tanítvá-
nyaink is szerepeltek a filmsorozatuk egyik 
darabjában, amely a Duna menti népek éle-
tét, kultúráját mutatja be szerte a világon. A 
magyarországi Duna-szakasz bemutatá-
sára három városba: Budapestre, Eszter-
gomba és Visegrádra látogat el a stáb. A mi 
táncosaink megelégedésünkre képviselték 
a régiót. Gratulálunk nekik a fellépéshez és 
az élményhez. Tanítványaink az élő felvétel 
37. percétől láthatók.

„Helyet, helyet nekünk is, ha kicsikék 
vagyunk is!”

Október 8-án az a megtiszteltetés érte 
csodacsapatunkat, hogy felkérést kaptunk 
a Visegrádon forgató Román Televízió 
kolozsvári stúdiójától. Az élő műsorban, 
amely egy több országot bemutató sorozat 
része, a Duna mellett élő közösségek kultú-
ráját és történelmét elevenítették fel az ott 
élők segítségével. Magyarországon három 
helyszínen, Visegrádon, Szentendrén és 
Budapesten forgattak.

A kivételesen hűvös délelőtt ellenére 
néptáncos lányaink és fiaink ismét bebizo-
nyították, hogy képesek forró hangulatot 
teremteni. A Besztercéről érkező felnőtt 
csapat mellett tökéletesen megállták a he-
lyüket. Kitartóan, fegyelmezetten és hozzá-
értő profizmussal abszolválták a fellépést, 
tiszta érces hangjukat, szívet dobogtató 
verbunkjukat messzi vitték a sokat látott 
Salamon torony ódon falai. Fiatal, lüktető 
erejük a vendégtáncosokra is átragadt, a fel-
csíki alatt ők is a visegrádiakkal csujogattak, 
átvéve a minden generáción és kultúrán átí-
velő ősi ritmust.

Szemet- és szívet-gyönyörködtető él-
mény volt, köszönöm, hogy ismét a részese 
lehettem!

Külön köszönet illeti felkészítő tanára-
ikat, Bozóki Mariannát és Borkó Bálintot, 
akiknek áldozatos munkája eredménye-
ként az elvetett magok vidám szárba szök-
kentek! Csak így tovább, Gyerekek, szár-
nyaljatok, a jövő a Tiétek!

Fodor Gabriella szülő

„Mese habbal”

Nemzetiségi hagyományaink - a visegrádi 
iskola beszámolója
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A szentendrei zeneiskolával karöltve 
iskolánkban 2019. november 13-án dé-
lelőtt jeles eseményre került sor. A ze-
neiskolánkból, valamint a szentendrei 
zeneiskolából a cselló tanszakokról há-
rom-három gyermek közös kurzuson 
vehetett részt. Iskolánkat Pataki Hanna, 
Csékei Tamara és Gencsi Hanna képvi-
selte.

Oláh Indira szentendrei gordonkata-
nár kollégámmal elhatároztuk, - talán a 
régiónkban hangszerünk tekintetében 
egyedülállóan, - hogy elkezdünk egy 
olyan közös pedagógia munkát, amely-
nek az első alkalma lehetett itt Visegrá-
don. Szeretnénk, ha a csellótanításban 
együtt tudnánk gondolkodni, fejlődni. A 
zenész tanítványaink pedig megismer-
hetnék egymást, hangszertudásukban 
fejlődhetnének, tanulhatnának, megmé-
rettetnének. Tanár kollégámmal egymás 
növendékeit tanítottuk, tanulónkként 
fél órában. A gyerekek a már ujjaikban, 
szívükben vagy még éppen csak az elsa-
játítás folyamatában lévő zenedarabjai-
kat mutatták be. Mi pedig szerény tudá-
sunkkal adtunk további instrukciókat a 
darabok tökéletesítéséhez. Az alkalmat 

közös zenélés, valamint egy nagyon fi-
nom ebéd zárta a Don Vito Pizzériában.

Összegezve lelkes és úttörő napunkat: 
szükségét érezzük, hogy a földrajzi tá-
volságot áthidalva saját hangszerünk ok-
tatásában kicseréljük tapasztalatainkat, 
megosszuk tudásunkat. Szeretnénk to-
vábbra is vetni azt a határtalan örömöt, 
amely a zenélésben, az együttzenélésben 
rejlik és rámutatni a benne rálelhető kin-
csekre, amelyek a gyerekek teljes ember-
ré válásához nélkülözhetetlenek.

Ezúton szeretnénk megköszönni Mi-
kesy Tamás igazgató úrnak, hogy a Má-
tyás Király Művelődési Ház gyönyörű 
emeleti termét rendelkezésünkre bocsá-
totta. Köszönjük!

Vass Heni csellótanár

Már hatodik éve mindig részt veszünk 
az iskolák közötti leány teremlabdarúgó 
tornán, és sokszor voltunk már dobo-
gósok, azonban eddig még egyszer sem 
sikerült nyernünk.

November 8-án azonban a Visegrá-
di Áprily Iskola leány csapata hibátlan 
teljesítménnyel végre diadalmaskodott! 
Sőt, nemcsak megnyertük a tornát, 
hanem Sátor Szolanzs személyében a 
torna gólkirálynőjét, Mészáros Noémi 

személyében pedig a találkozó legjobb 
kapusát ünnepelhettük! A lányok nagy 
örömmel, kedvvel játszottak.

A győztes csapat tagjai: Balázs 
Kincső, Cseke Viola, Mészáros Noémi, 
Moys Boglárka, Oláh Emese és Sátor 
Szolanzs.

Gratulálunk a bajnokcsapat tagjai-
nak! Öröm volt nézni játékukat, osztoz-
ni velük a sikerben!

Szendrey Lajos edző

Iskolásaink 
sikere a III. 

Visegrád Fellegvár 
Csúcstámadáson

Október 27-én ismét Fellegvár csúcstá-
madáson voltunk. Mivel ez az időpont 
már az őszi szünetre esett, jóval keve-
sebben tudtak eljönni, mint ahányan 
szerettek volna. Az idő gyönyörű volt, a 
gyerekek lelkesek és motiváltak. Két ver-
senyszámban neveztünk idén: 1 km-re 
(10 fő) és 5 km-re (5 fő). Az 1 kilométe-
res verseny rajtja volt először, ahol min-
den gyerek nagyon jó tempóban teljesí-
tette a távot (mindenki 5 percen belül). 
Az 5 kilométeres számon idén indultunk 

először, mivel ez kifejezetten hegyi futás 
és ilyen típusú versenyre jó állóképesség 
szükséges.

Lelkes kis delegációnknak jutott egy 
aranyérem 1 km-en, lány kategóriában 
(Draxler Alexia). 5 km-en Csékei Patrik 
13. lett a férfiak között, de első a gyerek 
fiúk között, Draxler Alexia 4. lett a nők 
között, de első a gyerek lányok között. A 
többiek első 40-ben végeztek. Mindenki 
meg volt magával elégedve és ez a leg-
fontosabb - írja Draxlerné Kiss Eszter, a 
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és AMI testnevelő tanára.

Az indulók névsora:
4. osztály: Csékei Tamara 1 km; Ott 
Luca 1 km; Balázs Krisztián 1 km; 

Domonkos Péter 1 km; 
Draxler Maxim 1 km.

5. osztály: Nagy Lujzi 1 km.

6. osztály: Balázs András 1 km; 
Szendrey Zalán 5 km; 

Draxler Félix 1 km és 5 km.

7. osztály: Csékei Patrik 5 km; Pataki 
Zsigmond 5 km.

8. osztály: Draxler Alexia 1 km és 5 km.
Gratulálunk minden versenyzőnek!

A visegrádi cselló tanszak eseménye

DUNA KUPA 2019
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Rendhagyó robotika foglalkozást tartott 
a Dr. Code Programozó Suli a héten a 
3.b-nek és 4. évfolyamnak az alsós infor-
matikaoktatás keretében.

Az órákon diákjaink megismerked-
hettek a LEGO oktatási készletével és a 
robotok programozásába is betekintést 
nyerhettek.

A suliban működő programozó és ro-
botika órára járó tanulóink ismerősként 

fogadták Évit és Andit, de természete-
sen a LEGO-ból megépíthető szerkeze-
tek, a Mikulás és Rudolf is mindenkinél 
nagy sikert arattak. A foglalkozás alatt a 
gyerekek párban dolgoztak, így a közös 
munkában, kommunikációban, problé-
mamegoldásban is jeleskedtek. Minde-
gyik osztályban hatalmas sikert aratott 
a rendhagyó informatika, köszönjük a 
látogatást!

Mikulás kupa a 
Pomázi Mátyás 
Király Iskolában

Leendő elsőseinket idén is meglátogat-
ta a Mikulás. A játékos sportvetélke-
dő után énekszóval hívták az ovisok a 
nagyszakállú télapót, aki minden ügyes 
gyermeknek kiosztotta a csomagját. 
Köszönet a nagylelkű támogatásért a 
Budakalászi Auchan áruháznak és a 
Gyümölcsliget Pomáz boltnak - írja az 
intézmény honlapja.

December első szombatján a DÖK szer-
vezett felejthetetlen programot diákja-
inknak. A tornateremben kezdődött és 
fejeződött be a nap, ahol közösen éne-
keltünk és vártuk a Mikulást.

A program során az osztályok megis-
merhették a világ országainak Mikulás-

sal kapcsolatos szokásait. Az utolsó ál-
lomáson pedig a DÖK Mikulás minden 
résztvevőt megajándékozott.

Köszönjük a DÖK-nek, patronáló 
pedagógusuknak, Beregszászi Katalin-
nak és a nyolcadik évfolyamnak az egész 
napos munkáját!

Szép eredményekkel 
zárták a pomázi 

iskolások a tankerület 
matek versenyét

Iskolánk tanulói közül többen részt 
vettek a Váci Tankerületi Központ 
Matematikaversenyén, melynek dön-
tőjét 2019. december 10-én rendezték 
a Váci Madách Imre Gimnáziumban. 
A három fordulós verseny döntőjébe 
3 diákunk jutott be. Gradscak Márk 
(6. a), Knausz Kristóf (7. c) és Hoff-
mann Marcell (8. b) szép eredménye-
ire valamennyien büszkék lehetünk.

Marcell évfolyamában a legjobb 
lett, Márk harmadik helyen végzett, 
míg Kristóf az ötödik helyet szerezte 
meg.

Gratulálunk mindannyiuknak!

Rendhagyó robotika a Mátyásban

A diákönkormányzat Mikulása a 
Pomázi Mátyás Iskolában járt
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November 30-án az anyanyelvápolók 
országos Péchy Blanka-emlékversenyén 
kiválóan szerepeltek a Váci Madách 
Imre Gimnázium diákjai - számol be 
róla az iskola honlapja.

A Beszélni nehéz! szakkörök tanulói 
az ország minden tájáról összegyűlnek 
évente egyszer a Péchy Blanka-emlék-
versenyre, ahol több kategóriában mér-
hetik össze képességeiket.

Iskolánk két versenybe nevezett be:
a) a négyfős anyanyelvi játékok csa-

patversenyre, ahol 1. helyezést ért el 
az Ábrám Anna – Féja Anna – Homo-
ki-Nagy Eszter – Ősi Anna 10. A osztá-
lyos tanulókból álló csapat

b) a szép magyar beszéd Kazinczy – 
versenyére, ahol Kormos Anni Zsófia 10. 

2019. december 7-én, 33. alkalommal 
került megrendezésre, a hallássérült és 
beszédfogyatékos általános iskolások 
országos úszóversenye a FODISZ támo-
gatásával.

Mint arról a felkészítő testnevelők 
beszámoltak, a versenyre egész tanév 
során szorgalmasan és nagy izgalommal 
készülnek a diákok. A verseny előtti este 
lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy a 
hosszú évek alatt kialakult barátságokat 
megerősítsék. A testnevelők pedig szak-
mai konzultáció keretében cserélhetnek 
véleményt a sportágat és a versenyt ille-
tőleg.

Az idei versenyre Budapestről három 
iskolából érkeztek sportolók egy 10, egy 
9 és egy 6 fős csapattal.

Debrecen csapata 5 fővel nevezett, 
Szegedről 13 úszó érkezett.

Megtisztelte a sporteseményt Kolozs-
váriak 5 főt számláló delegációja is.

A házigazda Cházár csapat 15 fős, a 
Simon Tagintézmény 17 fős volt.

Így idén 80 SNI-s diák mérhette össze 
tudását a vízben.

A megnyitón, a rendezők nevében 
köszöntőt mondott Ványi Lászlóné a 
Cházár András EGYMI megbízott intéz-
ményvezetője. Utána Kiss Zsolt alpol-
gármester úr köszöntötte a sportolókat a 
város nevében. Kiss Zsolt kihangsúlyoz-
ta, hogy a többségi társadalomnak pél-
dát mutatnak a verseny résztvevői.

Majd Nagy Norbert a DECATH-
LON dunakeszi áruházvezetője biztatta 
a jelenlévőket, aki úszószemüveggel és 
úszósapkával ajándékozta meg a sporto-
lókat.

A versenyt a Fogyatékosok Országos 
Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szö-

vetségének (FODISZ) ügyvezető elnöke 
Toponári Gábor nyitotta meg.

Az esemény támogatta még a DDC 
Váci Cementgyára, Bíró György a Vác 
Város Környezetvédelméért Alapítvány 
elnöke, a Váci Vízilabda Sportegyesület 
is.

Az úszók - 25 és 50 méteres távon pil-
langó, hát, mell és gyors úszásban (fiú-
lány); 100 méter vegyes úszásban, 4x25 
méteres gyorsváltóban és „MIX” váltó-
ban - mérkőztek meg.

Eredmények: A hét intézmény csapat-
versenyében, az I. helyezést a váci Chá-
zár András EGYMI csapata nyerte meg. 
II. helyezést ért el a budapesti Hallássé-
rültek Tanintézete. III. helyezést ért el a 
fővárosi Dr. Török Béla Óvoda, Általá-

nos Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, 
és Kollégium csapata.

A legjobb fiú versenyző címet, Kere-
kes Máté a váci Cházár András EGYMI 
úszója érte el.

A legjobb leány versenyző Rudi Diá-
na lett, ő a Dr. Török Béla EGYMI spor-
tolója.

A legjobb váci fiú versenyző Kerekes 

Máté és a legjobb váci leány versenyző 
Raibl Anna.

Az összesítés eredményeként a „MIX 
váltóverseny” első helyezettjének járó 
Vándor Kupát és a Csomó Józsefnének 
emléket állító Vándor Kupát, mely „A 
Legjobb Csapat” nevet viseli szintén 
a Cházár András EGYMI intézménye 
hozhatta el.

Így 2019-ben a Cházár András EGY-
MI három kupával lett gazdagabb!

XXXIII. CHÁZÁR ANDRÁS ÚSZÓVERSENY

Kiválóan szerepeltek az anyanyelvi 
versenyen a váci Madách diákjai

A-s tanuló 3. helyezést hozta el.
Gratulálunk az eredményes tanulók-

nak. Felkészítő tanáruk Oglné Czepek 
Mária tanárnő volt - írják.
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Ez év tavaszán a spanyol Orquesta Athanor 
zenekar volt a Vujicsics Tihamér zeneisko-
la Fülemüle Vonószenekarának a vendé-
ge. A nagy sikerű közös koncertünk után 
Manuel Donoso karmestertől meghívást 
kaptunk Madridba, az általuk szervezett 
zenekari fesztiválra. A Rivas Orquestado 
zenekari fesztivált immár hatodik alka-
lommal rendezték meg a Madridhoz közeli 
Rivas-Vaciamadridban. Nagy örömmel és 
sok-sok zenekari próbával készültünk erre 
az utazásra.

Már a madridi repülőtéren kellemes 
meglepetés ért minket, hiszen a vendéglá-
tóink mellett találkoztunk Magyarország 
madridi nagykövetével is. A nagykövet úr 
kedvesen köszöntötte a zenekart, és megí-
gérte, hogy a koncertünkre is eljön.

A szállásunk szerencsére nagyon közel 
volt a belvároshoz, így rövid sétával elér-
tünk szinte minden látnivalót. Megnéztük 
a Királyi Palotát, a Plaza Majort és a Debod 
egyiptomi templomot is. Nagyon tetszett a 
város hangulata és a fantasztikus épületek.

Lehetőségünk nyílt a híres Prado Mú-
zeumba is eljutni, ahol megcsodálhattuk 
többek között El Greco, Velasquez vagy 
éppen Hyeronymus Bosch képeit. A mú-
zeumi séta után a magyar nagykövetségen 
ebédeltünk, ami nagy megtiszteltetés volt a 
zenekarunk számára.

Egy Madridban élő magyar hegedűs, 
Tóth Mariann révén sikerült bejutnunk a 
Madridi Filharmonikusok főpróbájára, és 
másnap az Operába is ellátogattunk. Sokat 
mesélt nekünk az ottani életről, szokások-
ról. Természetesen megkóstoltuk a híres 
spanyol sonkát és a forró csokoládéba már-
togatott churrost is.

A fesztivál napját délelőtt szólampró-
bákkal kezdtük, majd busszal indultunk 
a helyszínre. A Pilar Bardem Auditórium 
ezerfős nagytermében rendezték meg a 
fesztivált. A helyszíni próba után érdeklő-
déssel hallgattuk a többi zenekar műsorát. 
Zenekarunk műsorában Mozarttól Piaz-
zolláig sokfajta zenei stílusú darab szere-
pelt. Magyar zenei különlegességként ját-
szottuk Sugár Rezső: Rondo című darabját 
Richter Annamária tanárnő zongoraszóló-
jával. A Fülemüle Vonószenekar fellépése 
nagy sikert aratott a fesztiválon. A koncert 
zárószámaként a vendégzenekarok tagjai-
val kiegészülve egy közös szám, Marquez: 
Danzon című darabja is felcsendült. A 
koncert után állófogadással köszöntötték a 
fellépő zenekarokat, ahol a finom spanyol 
fogásokon túl, magyar nemzeti színű tortá-
val leptek meg minket.

Az utolsó napon rövid látogatást tettünk 
Spanyolország régi fővárosába, Toledóba. 
A középkori város szűk utcáin barangolni, 

megcsodálni a katedrálist és a környező 
festői tájat, különleges kaland volt.

Kicsit fáradtan, de életre szóló élmé-
nyekkel búcsúztunk Madridtól. Ez a pár 
nap nagyon összekovácsolta a zenekart, 
igazán fantasztikus volt a társaság! A ve-
lünk utazó családtagokkal együtt 35 fővel 
képviseltük Szentendrét és a Vujicsics Ti-
hamér zeneiskolát Madridban.

A zenekar tagjai: Vörös Vilmos, Kiss Bá-
lint, Kuknyó Guidó, Lang Marcell, Tasnádi 
Emma, Dalos Margit, Bowman Benjamin, 
Bor Sári, Dorn Linda, Turay Balázs, Turay 
Barnabás, Biró Anna, Kapi Kincső, Hauser 

Madridban jártunk…
A Vujicsics Tihamér zeneiskola Fülemüle 

Vonószenekarának spanyolországi úti beszámolója

Az Adventi időszak egy iskola éle-
tében is meghatározó jelentőségű. 
Intézményen belül is igyekszünk az 
egymásra figyelést, együttműködést, 
a közösség összetartásának fontossá-
gát hangsúlyozó foglalkozásokat szer-
vezni. Az idei tanévben az ünnepre 
hangolódásban segítségünkre volt a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
is, akiktől adventi koszorú elkészí-
téséhez használható alapanyagokat 
kaptunk. Az osztályfőnökök, vagy a 
napközis nevelők segítségével minden 
osztály elkészíthette így a saját asztal-
díszét.

Skripek Katalin

Adventi készülődés a zebegényi iskolában

Márton, Vágási Panni, Marót Emma Má-
ria, Néda Julis.

Tanárok: Pap Angéla, Nagy Márta, Ri-
chter Annamária, Domoszlai Orsolya, 
Déri György, Kaszai Kriszta, Marsi Móni-
ka.

Köszönjük tanítványaink szüleinek és a 
Vujicsics Tihamér zeneiskola alapítványá-
nak, hogy támogatták utazásunkat!
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A múlt héten néhány osztályunknak 
abban a szerencsében volt része, hogy 
egy rendhagyó zeneórán vehetett 
részt. Sándor Bence, a Váci Civitas 
Szimfónikus Zenekar vezetője azzal 
a kéréssel kereste fel iskolánkat, hogy 
néhány zeneóra keretében szívesen 
népszerűsítenék a zenetanulást az ál-
talános iskolák körében.

Iskolánk nagy örömmel fogad-
ta a felajánlást, a gyerekek örömmel 
hallgatták a gyönyörű muzsikát, ér-
deklődve hallgatták a bemutatót a 
hangszerekről, és ügyesen válaszoltak 
a kérdésekre. Nagyon örülünk a lehe-
tőségnek, hiszen nagyon sok diákunk 

tanul zenét, és igen fontosnak tartjuk, 
hogy tanulóink ismerjék és kedveljék 
a komolyzenét is. Ezeken az órákon 
ismert és népszerű dallamok csendül-
tek fel, a paletta széles volt, Vivalditól 
egészen a TV Maci kedvelt dallamá-
ig...

Vendégeink voltak: Nagy Judit (fu-
vola), Ivanics Tamás (klarinét), Bör-
zsönyi Janka (oboa), Balogh Bottyán 
(kürt), Pintér Tamás (fagott).

Köszönjük szépen a tartalmas órá-
kat, és örülünk, hogy minden osztá-
lyunk részesülhet ebben a szép él-
ményben!

Heinczné Cserni Katalin

November 29-én tartottuk meg a ha-
gyományos versmondó versenyünket. 
Előzőleg minden osztály megrendezte a 
házi versenyét, ahol együtt választották 
ki azt az 5 tanulót, aki képviseli a töb-
bieket.

Nagyon színvonalas produkciók szü-
lettek. A zsűri csak nehezen tudott dön-
teni. Az értékelésnél kiemelték, hogy 

milyen szép hangsúllyal, tiszta, érthető 
beszéddel, átéléssel mondták a verseket 
a gyerekek.

Helyezések:
1-2. osztályosok:

1.helyezés: Szekeres Boglárka
2.hely: Konrád Vanessza
3.hely: Marafkó Zorka és 

Versmondó verseny 
Visegrádon

Idén is ellátogattunk Visegrádra az Áp-
rily Lajos versmondó versenyre. A felső 
tagozatról négy lány vett részt a nemes 
megmérettetésen. A neves zsűri hozzá-
értő elemzésekkel, személyre szabott ta-
nácsokkal látta el az összes versenyzőt. 
Nem kis feladat idegen közönség előtt 
szavalni, átadni egy szöveg lényegét, 
ezért méltán lehetünk büszkék lányaink-
ra, akik a Duna túlpartján öregbítették 
iskolánk hírnevét. 

Külön gratulálunk Hénop Laurárnak, 
aki az előkelő II. helyet szerezte meg a 
7.-8. osztályos korcsoportban. Jutalma a 
dicsőségen túl egy dedikált könyv a zsűri 
szerzőpárosától, Péterfy Gergelytől és fe-
leségétől, Péterfy-Novák Évától. 

Köszönjük a szervezők és a felkészítő 
tanárok munkáját.

Alsó tagozatos versmondó verseny 
Nagymaroson

Molnár Marcell Lóránt

Különdíj: Gável Erzsébet, 
Farkas Ádám, Patakfalvi Miklós

3-4. osztályosok:
1.helyezés: Pehartz Csanád

2.hely: Várkonyi-Nickel Róza
3.hely: Virág Luca

Különdíj: Pálmai Anna, Zoltai-Mauks 
Álmos, Halupka Mihály, 
Féja Róza, Zachár Luca

Minden szereplőnek gratulálunk!
Bornemisza Angéla

Rendhagyó énekórák az iskolában

www.
edukanyar.

hu
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Két hónapnyi ismerkedés e történelmi 
sport alapjaival - majd sok gyakorlás 
után íjászaink november közepén mér-
ték össze először tudásukat a Plébánia 
kertjében. Az időjárás igencsak megne-
hezítette a nyílröptetést, egész nap esett! 
De ez nem szegte kedvét a gyerekeknek, 
sőt felnőtteknek is becsületére vált volna 
a teljesítményük! Nagy lelkesedéssel és 
még nagyobb izgalommal kezdtek lőni 
a gyerekek, sokaknak sikerült ilyen kö-
rülmények között is jól teljesíteni. Voltak 
akik "túlizgulták" az első íjász játékot.

A legügyesebbek most ők voltak:
3. osztályosok:

1. Koncsol András
2. Kurja Melissza

3. Marafkó Panna
3. Pehartz Viola
4. osztályosok:

1. Várkonyi-Nickel Róza
1. Balázs Gergő

2. Hamvas Lőrinc
3. Berezvai Soma

Gratulálunk az eredményekhez és 
további sikeres nyílröptetést! Termé-
szetesen folytatjuk az edzéseket, a hi-
deg időszakra engedélyt kaptunk, hogy 
használhassuk a Dézsma utcai Maros 
pincét. Így nem kell megszakítani a ta-
nulás folyamatát, tovább gyakorlunk. 
Köszönjük!

Sutus-Juhász Tünde
íjászoktató

2019. november 25-én mesemondó ver-
senyre került sor Szobon a környékbeli 
1-2. osztályosok részvételével, melyet a 
Szobi Érdy János Könyvtár és Informá-
ciós Központ szervezett.

A nagymarosi iskolából, 2.a osztályo-
sok közül Turjányi Anna A szegény em-
ber meg a lova című magyar népmesét 
adta elő, Záhorszki Máté pedig Kányádi 
Sándor: A kecske című verses meséjét 
mondta el.

A két kis versenyző kíváncsian, iz-
galommal telve érkezett meg a szobi 
könyvtárba. Szeretettel fogadtak min-
ket, és a várakozás izgalmát kézműves-
kedéssel, beszélgetéssel oldottuk. Nagy-
maros, Szob, Kemence és Vámosmikola 
iskoláinak legügyesebb mesemondóival 
összeismerkedve várakoztunk, hogy 
meghallgathassuk a kedvenc története-
ket. Barátságos, szépen díszített olvasó-
teremben meséltek a gyerekek a beszélő 

lóról, a haszontalan kecskéről, a fogfájós 
nyúlról, a lusta kiskakasról, Lajhár Ala-
josról, no meg a vajaspánkóról.

A zsűri minden gyereket megdicsért, 
mert - bár mesét mondani fejből nem 
könnyű – remek előadásokat hallhat-
tunk. Anna holtversenyben 1. helyezést 
ért el, Máté pedig 3. lett. Hogy továbbra 
is szorgalmasan olvassanak és a mesék a 
társaik legyenek, a résztvevők jutalmul 
szép mesegyűjteményt kaptak.

Nagyon büszke vagyok kis tanítvá-
nyaimra, és remélem, általuk mások 
is kedvet kapnak a meséléshez. Olyan 
csodálatos világba csöppenhetünk gye-
rekként, felnőttként, amelyben min-
den gondunk-bajunkra van megoldás, 
minden, amire vágyunk, teljesülhet, 
akármilyen kicsik, esendőek vagyunk. 
A szívünk-lelkünk, furfangos eszünk át-
lendíthet minden nehézségen.

Borsos Erika

Tanuszodák közötti 
korosztályos versenyt 

rendeztek Szobon
November 24-én vasárnap egy külön-
leges úszó versenyt rendezett iskolánk 
a szobi tanuszoda dolgozóival kar-
öltve. Korosztályonként, nemenként 
küzdöttek egymás ellen tanulóink 
a környező iskolák tanulóival. 50 m 
gyorsúszásban mérték össze tudásu-
kat. A versenyt színesítették az 50 m-es 
családi váltók, ahol a szülők is csillog-
tathatták tudásukat.

A következő eredmények születtek:
I. kcs fiú 50m gyors:

2011 sz 1. Rimely Ders Ádám,
 2.Tóth Levente, 3. Czoh Botond, 

12. Zoller Vendel; 2012.1. Grécs Arnold, 
2. Burgermeister Bence.
I. kcs lány 50m gyors:

 2. Dolmányos Gabriella

II. kcs fiú 50m gyors:
2009, 1. Selényi Miklós,

 2. Rimely Ábel, 3. Szobonya Zsolt,
2010sz 1.Zoltai-Mauks Álmos, 

2. Burgermeister Olivér

II. kcs lány 50m gyors:
2009, 1. Zoller Panni, 

2. Szilágyi Margaréta Mária
2010 sz 2. Féja Róza

III. kcs fiú 50m gyors:
2007, 3. Zoltai Pál, 4. Farkas Áron,

2008 sz 1. Kovács Máté, 
3. Czoch Dániel,

 3. Puskás Bence Róbert

III. kcs lány 50 m gyors:
2007, 2. Román Réka, 

3. Berezvai Laura, 4. Ferenci Anna,
2008, 2. Mozga Dorottya

IV. kcs fiú 50m gyors:
2005, 1. Gaszner Ádám, 

2. Mészáros Benedek, 3. Hegyi Vencel, 
4. Féja Lőrinc

IV. kcs lány 50m gyors:
2005, 2. Péntek Dorina, 3.Mozga Petra,

2006, 2. Péteri Rozina Janka,
 3. HorváthVeronika
2x25m családi váltó:

I. kcs 6. Grécs Arnold

II.kcs 1. Zoltai-Mauks Álmos, 4. Szil-
ágyi Margaréta, 5, Tóth Levente

III. kcs 1.Mozga Dorottya, 
2. Román Réka,

IV.kcs 1. Péntek Dorina, 
3. Román Zsófia

Szabadtéri évadzáró íjászverseny a 
Puer Regius Sportkörben

Mesemondó verseny Szobon
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Tanulóink sikerei

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola idén is meg-
rendezte a hagyományos Áprily-hét elne-
vezésű rendezvénysorozatát, amelyen az 
intézmény színes programokkal ünnepli 
névadója születésnapját, minden év no-
vember 14-én.

A tanulmányi, művészeti és versmon-
dó versenyek mellett ismét kiírtak egy 
képzőművészeti pályázatot Áprily Lajos 
verseinek illusztrálására. Iskolánk tanulói 
minden korosztályban indultak alkotásaik-
kal, a képzőművészeti tanszak Varga Róza 
irányításával, az alapoktatásban résztvevők 
Medvigy Miklós felkészítésével láttak mun-
kához.

Tanulóink rajzai, festményei minden 
kategóriában kiállításra kerültek, a 7-8. év-
folyamosok között pedig rangos díjakat is 
elnyertek. Orbán Zselyke első, Szabadkai 
Hanna pedig második helyezést ért el a ne-
ves tagokból álló zsűri által elbírált pályáza-
ton.

Örülünk, hogy az Áprily-hét rendez-
vénysorozat sikeréhez a rajzpályázat révén 
mi is hozzájárulhattunk. Diákjaink számá-
ra értékes élmény volt mind a pályamun-
kák elkészítése, mind a díjátadó ünnepség. 
Hanna és Zselyke személyesen vehette át 
az oklevelet és ajándékcsomagot, Medvigy 
Miklós pedig iskolánk összes pályázója 
nevében kapta meg az elismerő oklevelet, 
hiszen Viraszkó Panna, Takács Benedek 
és Szűcs Ádám munkái is ott szerepeltek 
a többiek alkotása mellett a paravánokon. 
(Képünkön Orbán Zselyke és Szabadkai 
Hanna az ünnepélyes díjátadón)

Nagykövetek az operából 
Zebegényben

November 19-én Ambrus Ákos opera-
énekes, az opera nagykövete tartott előa-
dást az iskola alsó tagozatos gyermekeinek. 
Igazán érdekes bemutató keretében a legis-
mertebb opera részletekre is megtanította a 
gyerekeket, bevezette a hallgatókat az opera 
titokzatos világába is.

A program az “Opera nagykövetei" ren-
dezvénysorozat keretében szerveződött, és 
csatlakozott hozzánk Kákay István a Ma-
gyar Állami Operaház Erkel Programiro-
dájának képzési vezetője.

Az előadássorozat tavasszal folytatódik: 
a felső tagozatosokhoz látogatnak majd el 
az operaház művészei.

Új tanáraink
Iskolánk diákjai és tanárai a hónap fo-

lyamán új arcokkal találkozhattak a fo-
lyosókon és tantermekben. Scheich Dávid 

tanár úr, a furulya tanszak korábbi tanára 
aktív és sikeres színpadi, illetve zenekari 
munkái miatt nem tudta tovább vállalni a 
tanítást, helyét a Dunakanyar Fúvósegyüt-
tes művészeti vezetője, Féja Géza veszi át. 
Új testnevelő tanárunk pedig Kosztyán Jó-

zsef lesz. Fogadják szeretettel néhány soros 
bemutatásukat.

Kosztyán József edző és testnevelő ta-
nár, tanulmányait a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetemen és a portugáliai Coimbra 
Egyetemen végezte. Aktív versenyzőként a 
kajak-kenu sport meghatározó szerepet ját-
szott életében, hiszen élsportoló volt. 2009 
óta foglalkozik edzősködéssel, utánpótlás 
neveléssel, kezdetben a nevelő egyesüle-
ténél, Vácott. A 2012 Londoni olimpia B 
kerettag versenyzőjének edzője volt. Ezek 
után a kínai ifjúság majd felnőtt válogatott 
vezetőt edzői posztját töltötte be, egészen 
első gyermeke születéséig. Hat év kínai 
tartózkodás után jelenleg a Vasas ifi csapa-
tának edzője. Az immár kétgyerekes csalá-
dapa a sportnak köszönhetően keresi az új 
kihívásokat és maximális tudással és ener-
giával oldja meg feladatait. Az élsportban 
való tréneri munka mellett ilyen kihívás az 
általános iskolai testnevelés órák színvona-
las és hasznos megtartása. Szeretné a gye-
rekkel megszerettetni a sportokat és egyéb, 
változatos mozgásformákat. Fő célja, hogy 
a testnevelés órák pozitív élményt nyújtsa-
nak a mozgás, mozgásfejlesztés által, hogy 
a mostani iskolás korú generáció majd fel-
nőttként is folytassa a sportolást.

Egykori élsportoló kollégánk mellett 
egy most is aktív zenei életet élő zenepe-

Egy mozgalmas ősz krónikája a 
zebegényi iskolában

dagógus került a fúvós tanszakhoz. Féja 
Géza a Dunakanyar Fúvósegyüttes mel-
lett több kisebb zenei formációban is mu-
zsikál. Húsz éve él Nagymaroson, része 
és részese a Dunakanyar és tágabb von-
záskörzetének zenei és zeneoktatási életé-
nek. Korábban Vácott végezte pedagógiai 
munkáját, jelenleg – Zebegény mellett – 
Szentendrén, a helyi zeneiskolában is ta-
nít. Tervei között szerepel, hogy a furulya 
és fuvola hangszerek mellett trombitán is 

tanulhassanak iskolánk diákjai.
Természetesen a karácsonyi ünnepek 

közeledtével a készülődés is elkezdődött. 
Alsó tagozatosaink a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával adventi ko-
szorúkat készítettek, jó hangulatban.

Medvigy Miklós
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