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Tovább zajlik a robotika képzés a Váci 
Tankerületi Központ laborjában Vácon. A 
tavalyi tanévben nagy sikerre zajlott le a pe-
dagógusok, majd a diákok képzése is. Sőt, 
még nyílt napot is szerveztek az ifjúság szá-
mára.

Mint arról korábban beszámoltunk már, 
a Klebelsberg Központ Új vagy működő jó-
gyakorlat tárgyú pályázati kiírására született 
meg a Váci Tankerületi Központ programja, 
amelyben 12 pedagógust képeztek a robo-
tika alapjaira. A több mint 15 órás szakmai 
műhely célja az volt, hogy a tanárokat fel-
készítsék arra, hogy a diákokat ma annyira 
érdeklő újfajta informatikai ágazatot oktatni 
is tudják.

Ebben a tanévben is folytatódnak a képzé-
sek, egy haladó és egy kezdő csoport is indult 
már. Az oktatáson számos általános iskolás 
vesz részt. A 8-14 éves korosztály alapkész-
ségként használja az okoseszközöket, így 

olyan gyakorlatra tesznek szert, amelyre 
építve elindíthatják őket az informatikához, 
robotikához köthető hiányszakmák felé.

A robotikai labort a Váci Tankerületi Köz-
pont valamennyi intézménye térítésmente-
sen használhatja. Jelenleg is több váci és Vác 
környéki iskola diákja és tanára vesz részt a 
foglalkozásokon, melyeket Vidra András 
informatikus, a tankerületben dolgozó rend-
szergazda tart.

Nyílt nap keretében mutatkozott be ok-
tóberben a Váci Radnóti Miklós Általános 
Iskola diákjainak labor. Vidra András infor-
matikus- szakmai vezető Nagy Zoltán peda-
gógus meghívásának tett eleget. A nap folya-
mán öt osztály tanulói kaphattak betekintést 
a robotikába.

Nagy Zoltán már a kezdetektől részt vesz 
a tankerület képzésén. Véleménye szerint két 
nagy pozitív hatása van annak, hogy a diá-
kok a nyílt nap keretében megismerkedhet-

nek ezzel a szakággal is.
- Az egyik ilyen a pályaorientáció, hiszen 

itt a gyerek rájöhet, hogy nem szeretne mér-
nök lenni, vagy éppen fordítva és ez utóbbi 
szokott gyakoribb lenni – mondta. Úgy látja, 
hogy jelenleg nem megoldható, hogy min-
den iskolának legyen robotika laborja, de ör-
vendetesnek tartja, hogy Vácon már műkö-
dik ilyen. Szerinte ugyanis be lehetne építeni 
az órai keretbe ennek látogatását.

Mint pedagógus fontosnak tartotta, hogy 
bemutatkozzon a robotika a nyílt nap kereté-
ben, hiszen így a diákok képet kaphatnak ar-
ról, hogy van egy ilyen lehetőség a városban.

Vidra András a diákoknak az óra kere-
tében bemutatta, hogy min alapul az okos 
otthon vezérlése, vagy hogy hogyan működ-
tethetünk autót, vagy robotkart. A legnép-
szerűbb azonban ezúttal is a banánzongora 
volt, amely ismét nagy sikert aratott a fiatalok 
körében. 

A tartalomból:
Vajas Anikó a Kosdi 

Arany János Általános 
Iskola új igazgatója

Folytatódik a robotika képzés a váci laborban
Nyílt napon mutatkozott be a robotika labor a váci Radnótiban
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Kétszáznegyven millió forint állami tá-
mogatásban részesült a teljeskörű felújí-
tás előkészítésére a váci Cházár András 
Óvoda Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola Diákotthon, Gyermekotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat – jelentette be 
Rétvári Bence államtitkár, a körzet or-
szággyűlési képviselője a helyszínen.

– Egy újabb örömteli hírt tudunk 
megosztani, nem csak a váciakkal, ha-
nem a környéken élőkkel is, hiszen ez 
az intézmény nem csak helyieknek, 
hanem több megyének is segít. A kor-
mány úgy döntött, hogy az intézmény 
felújításának előkészítésére 240 milliós 
támogatást ad – mondta Rétvári Bence. 
Hozzátette: az előkészítés során derül-
het ki, hogy pontosan milyen munkák-
ra, és mekkora összegre van szükség.

Köszönetet mondott a támogatásért 
Fördős Attila polgármester, aki szerint 
mindig öröm az, ha egy beruházás elő-
készítése elindulhat.

Ha ezek az épületek mesélni tudná-
nak – kezdte mondandóját Verebélyi 
Gábor Ákos, a Váci Tankerületi Központ 
igazgatója, aki kiemelte, hogy közel 

hatvan intézményük közül a Cházár Is-
kola a legnagyobb, ahol sajátos nevelési 
igényű gyerekek tanulnak. A fenntartó 
képviselője 350 gyermek és szüleik ne-
vében mondott köszönetet azért, hogy 
az építkezés hamarosan elkezdődhet, 
amely a kormánnyal közösen megva-
lósított felújítások újabb állomása lesz.

A nevelőtestület és a kollégák kö-

Október 21-én tartották meg a Du-
nabogdányi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában a VEKOP 
7.3.3-17-2017-00013 azonosítószámú 
„Digitális környezet fejlesztése a Váci 
Tankerületi Központ intézményeiben” 
pályázat szakmai műhelysorozatá-
nak első rendezvényét. A programon 
részt vettek még a Szentendrei Móricz 
Zsigmond Gimnázium, a Galgagyörki 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és a 
Pomázi Teleki-Wattay Művészeti Is-
kola pedagógusai is, akik a projektterv 
együttes megvalósítói.

Az előadások középpontjában a pá-
lyázat keretein belül elsajátított LEGO 
digitális történetmesélés tanfolyamon 
tanultak gyakorlati bemutatása volt – 
tájékoztatott Lévai Tóth Zsuzsanna, 
a Dunabogdányi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola megbízott 

intézményvezetője. 
Minden iskola két rendezvénnyel 

kapcsolódik a projekthez, mely során 
egy-egy szakmai műhelyet és egy-egy 
workshopot tartanak majd. Valameny-
nyi intézmény a kollégáik által elsajá-
tított digitális módszereket, újszerű 
tanulási – tanítási stratégiákat mutatja 
be. 

Elkezdődhet a felújítás 
előkészítése a váci Cházár 

András Iskolában

szönetét is tolmácsolta Ványi Lászlóné, 
az intézmény megbízott igazgatója. El-
mondta: számukra nagyon fontos, hogy 
megfelelő környezetet biztosíthassanak 
az iskolában ellátott gyerekeknek.

A Cházár iskola épülete 1802-ben 
nyitotta meg kapuit első gyógypeda-
gógiai intézményként Magyarorszá-
gon. Az épület állaga a több, mint két 

évszázad alatt jelentősen leromlott. Az 
egykori palotaépület több helyisége – 
többek között a pince, kapualj, étkező 
– vizesedik, ezek szigetelése elenged-
hetetlen a további állagromlás meg-
előzéseként. A külső nyílászárók több 
helyütt cserére szorulnak, de az épület 
teljes gépészeti felújítása is szükségessé 
vált.

Szakmai műhelysorozat indult a 
digitális környezet fejlesztéséért a 
Váci Tankerületi Központ iskoláiban

A rendezvénysorozat következő 
állomásai:

2019. november 5. workshop, Po-
máz, 14 óra: 3D nyomtatás

2019. november 11. szakmai mű-
hely, Galgagyörk, 14 óra : Samsung 
Smart rendszer bemutatása

2020. február közepe szakmai 
műhely, Szentendre

2020. március 16. workshop, Gal-
gagyörk, 14 óra: Tankocka az alsós 
természetismeret oktatásban

2020. április 2-3. hete, workshop, 
Szentendre

2020. április 21. szakmai műhely, 
Pomáz, 14 óra: LEGO-Story Starter

2020. május 6. workshop, Duna-
bogdány, 14 óra: Tankocka az alsós 
matematika oktatásban

Minden iskolában szerveznek to-
vábbá nyílt napokat is, ahol az érdeklő-
dők a gyakorlatban is  megismerhetik 
ezen újszerű módszerek alkalmazását. 
A nyílt napokra a következő időpon-
tokban és helyeken kerül sor: 2019. 
november 28. Dunabogdány; novem-
ber második fele Szentendre, decem-
ber 7. Galgagyörk; 2020 május Pomáz.
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Ebben a tanévben vette át a Kosdi 
Arany János Általános Iskola veze-
tését Vajas Anikó, aki már korábban 
is az intézményben tevékenykedett, 
mint megbízott igazgató. Bár nem a 
környékről származik, mégis új ott-
honra talált először Diósjenőn, majd 
Kosdon. Az új feladat kihívás számá-
ra, legfőbb célja, növelni a tanulói 
létszámot.

- Nemrég nevezték ki a Kosdi Arany 
János Általános Iskola vezetőjének, öt 
évre. Milyen tervekkel indult neki a fel-
adatnak?

- Minden új feladatnak úgy indulok, 
hogy én most megváltom a világot! Így 
volt ez most is! Abban a korban va-
gyok, amikor már nagy tapasztalatra 
tettem szert, hisz több mint 30 éve va-
gyok a pályán. Végig jártam a vezetés 
lépcsőfokait.

Osztályfőnökként kezdtem, majd 
néhány év után munkaközösség ve-
zető lettem. Tizenkét évig voltam egy 
440 fős iskolának az intézményveze-
tő-helyettese. Egy évig megbízott in-
tézményvezetőként dolgoztam a Kosdi 
Arany János Általános Iskolában, az 
idén pedig öt évre kineveztek.

Kihívásnak érzem a feladatot, hiszen 
egy magasan képzett pedagógusokból 
álló tantestületnek lettem a vezetője, 
akik gazdag tanítási módszereket, ta-
nulásszervezési eljárásokat alkalmaz-
nak a mindennapi munkájukban.

Az egyik legfontosabb tervem, hogy 
növeljem a tanulólétszámot. Nem kis 
feladat, hiszen Vác elszívó ereje nagy. 
A szülők Vácon vagy Budapesten dol-
goznak, így a gyereküket is szívesen vi-
szik városi iskolába. A tavalyi beiskolá-
zásunk jól sikerült, hiszen a kimenő 13 
fő nyolcadikos tanulóval szemben 23 
fő elsős kisdiákunk van.

Szeretnénk a kor kihívásának is 
megfelelni, ehhez, fejleszteni kívánom 
az intézmény tárgyi eszközeit. Új szá-
mítógépeket, laptopokat, tanulói table-
teket és interaktív táblák beszerzéséhez 
keresem az anyagi forrásokat.

A feladat nem kevés, nem könnyű, 
de egy innovatív pedagógus csapat-
tal megvalósítható. Minden erőmmel 
azon dolgozom, hogy jó munkahe-
lyi légkört teremtsek, ahol jó diáknak 
lenni, ahol szívesen tanítanak a pe-
dagógusok és mindemellett boldog, 

kiegyensúlyozott gyermekeket nevel-
jünk!

- Korábban is az iskolában dolgozott, 
vagy új a környezet is Önnek?

- Öt évvel ezelőtt Hajdú-Bihar me-
gyéből érkeztem Diósjenőre, ahol nap-
közis nevelőként kezdtem el dolgozni. 
Innen kerültem Kosdra, mint meg-
bízott intézményvezető, teljesen új, 
gyönyörű, festői tájú helyre. Az iskola 
környezete is páratlan zöld övezetben, 
hatalmas fákkal körül ölelve helyezke-
dik el.

- Hogyan fogadták Önt a kollégák, 
diákok és szülők?

- Úgy érzem, befogadó intézmény 
vagyunk. A kollégák támogatták a 
pályázatomat és mivel nem akartam/
akarom gyökeresen megváltoztatni az 
iskola életét, hiszen kiválóan működő 
hagyományaink, szokásrendszerünk 
van, a pedagógusok örültek érkezé-
semnek. Innovatív pedagógusok révén 
az változás, az új befogadása sem áll 
pedagógusainktól távol.

A szülők biztattak, támogatják az 
elképzeléseimet, nagy segítséget jelen-
tenek a mindennapokban.

A gyermekek életében sem történt 
nagy változás, így a közös programo-
kon vidáman üdvözöltek, köszöntöt-
tek.

Jól érzem itt magam! Bízom abban, 
hogy az iskola a vezetésem alatt, a pe-
dagógusokkal, szülőkkel tanulókkal 
együtt pozitív fejlődésen megy keresz-
tül. 

Furucz Anita

Vajas Anikó a Kosdi Arany János 
Általános Iskola új igazgatója
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2019. október 11-én, pénteken rendez-
ték meg a Bolyai matematikaverseny 
körzeti (Észak Pest megyei) fordulóját. 
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
az alsó tagozaton a 3. b osztály indított 
3 csapatot, amelyek közül kettő is közel 
100 pontot ért el.

A csapatok nevei és tagjai: Nyerő né-

gyes: (Bónyai Áron Máté, Herczeg Zol-
tán Lukács, Kovács Zalán, Süly Ádám) 
99 pont, Okoskodók (Dénes Manka, 
G. Szalai István, Marton Szilvia, Varga 
Ákos Benedek) 98 pont; Matekos Tap-
pancsok (Bagi Kincső, Bende-Váranczki 
Viktória Emma, Csizmadi Olivér, Szabó 
Réka Emma).

Felkészítő tanítójuk: Csereklyéné 

Sikeres szereplés a Bolyai 
matematikaversenyen

A nyolcadik A osztály megnyerte a megyei fordulót

Szente Ildikó.
A 4. osztályosok versenyében a 4.b. 

osztály 6 (!) csapattal mérettette meg 
magát. Három csapat is 100 pont feletti 
eredményt ért el, ami fantasztikus telje-
sítmény. 1 hónap felkészítés áll a tanárok 
és a gyerekek rendelkezésére, valamint 
az előző években elvégzett munka. Kati 
néni (Magyarné Rátóti Katalin) minden 
évben hasonló eredményekkel öregbíti 
iskolánk hírnevét. Ilyenkor az eredmé-
nyek mellett, azt is látni kell, hogy mi-
lyen sok gyermekkel szerettetik meg a 
matematikát a tanító nénik.

A csapatok: Matek Titánok (Horváth 
Zétény Csaba, Kékesi Márton, Magonyi 
Boldizsár, Szilasi Bertalan) 118 pont, 
Matekkirálynők (Fábián Emma Nóra, 
Gergelyi Nikoletta, Szolnoki Anna 
Róza) 114 pont, 100 Ft-nak 50 a fele 
(Bodor Miklós Ádám, Héger Dominik, 
Vaczó Benedek, József, Zabó Olivér) 104 
pont, Mindenttudó 4-es (Budai Balázs, 
Czikora Milla, Fucskó-Bekker Balázs, 
Nagy-Kozár Petra), Számlovasok (Kátai 
Eszter, Kovács Mira, Kovacsics Hanga), 
Számzsonglőrök (Ambrus Lelle Haj-
nalka, Juhász Csenge, Ormándlaki Aisa 
Flóra).

Felkészítő tanítójuk: Magyarné Rátóti 
Katalin.

A felső tagozaton az ötödik évfolyam 
kivételével minden évfolyamon indítot-
tunk csapatokat. A hatodik évfolyam két 
csapattal, a hetedik évfolyam egy csapat-
tal, a nyolcadik évfolyam 2 csapattal vett 
részt a matematika versenyen. Minden 
évfolyamon elindult a fejlődés, hiszen az 
előző évekhez képest, több pontot, és ez-
által jobb helyezést is értek el a gyerekek. 
A hetedik évfolyam csapata közel 50 he-
lyet lépett előre a tavalyihoz képest.

A csapatok tagjai: Hatbések: Frey 
Ábel, Pilcz Flóra, Mátyók Zoltán Dániel, 
Mandics Patrik. Hatások: Horváth Esz-
ter, Németh Nándor, Tannert Zsolt. He-
tedikesek: Bozóki Eliot, Demjén Viktor, 
Fábián Niki, Kovács Fanni. Nyolcadik 
b&a: Mészáros Jázon, Hornyák Zsuzsan-
na, Németh Lili, Repárszky Lili.

A nyolcadik A osztály csapatának 
ezen a napon mondhatnánk minden 
összejött. Az első javítás után még csak 
annyit tudtunk, hogy benne vannak a 
top 10-ben. Három nappal később, már 
azt, hogy benne vannak a legjobb 6-ban, 
és meghívták őket a Váci Piarista Gim-
názium ünnepélyes eredmény hirdetésé-
re. Az eredményhirdetésen pedig kide-
rült, hogy a Baffia Bogi, Gyugos Lili, Tar 
Benjámin, és nem utolsó sorban Ziller 
Richárd összetételű csapat megnyerte a 
Pest megyei-észak csoportját 169 pont-
tal, (20 ponttal megelőzve a másodikat) 
és ezzel az eredménnyel országos döntő-
ben jutottak a gyerekek.

Nagyon-nagyon büszkék vagyunk Rá-
tok!

Dömény Krisztián Junior Prima díjat nyert
Junior Prima díjat nyert Dömény Krisztián citeraművész, zenetanár, a szent-
endrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola és a Kalász Művészeti Iskola pedagógusa. 
Szeptember 20-án adták át a 2019-es Junior Prima díjakat tíz tehetséges 30 év 
alatti művésznek a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Buda-
pesten - írja a Szentendre város honlapja.
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Október 21-én, hagyományteremtő 
céllal megtartottuk az iskolában az 
első Geosüti versenyt. A gyerekek 
az otthon elkészített pályaműveikkel 
egyéni, páros illetve csapat kategóri-
ában nevezhettek. 

Hétfő reggel sorra érkeztek a 
szebbnél szebb sütemények az isko-
lába, s a gyerekek (és persze a taná-
rok is) nagy izgalommal figyelték 
társaik munkáit. A versenyen ösz-
szesen 34 felső tagozatos diák vett 

Földrajzos süti verseny a 
nagymarosi iskolában

Október 29-én az iskolában ismét 
jelentős munka zajlott. Nagy örö-
münkre Handó Anett, 2. b-s szülő, 
remek ötlettel állt elő: cége, a Cel-
anese Magyarország Kft., az isko-
lánkba szervezte soron követke-
ző csapatépítő önkéntes napját, és 
ennek kereté-ben az első emeleti 
folyosó szekrényeinek ajtaját fes-
tették le egy nap alatt. Iskolánk ré-
széről a munkálatokban részt vett 
Molnár-Bruder Géza igazgató úr, 
Mező Lajosné portás és Mező Lajos 
karbantartó. A festéket valamint a 
szükséges eszközöket a 

Celanese Magyarország Kft. és a 
Pomázi Nebulókért Alapítvány biz-
tosította, 100.000 – 100.000 Ft ér-
tékben. 

Köszönet a Celanese Magyaror-
szág Kft. munkatársainak, Kato-
na István ügyvezető igazgatónak, 
Handó Anett 2. b-s szülőnek, Mol-
nár-Bruder Gézának, Mező Lajos-
né-nak és Mező Lajosnak az önzet-
len munkájukért!

(Képek: Handó Anett, Mező La-
josné)

részt, 19 műalkotással. A gyerekek 
nagyon kreatív, ötletes és nem utol-
só sorban finom geosütiket készítet-
tek, az egész iskola nagy örömére. 
Az alkotások között akadtak vulká-
nok, dínók, ásványok és bolygók is. 
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, 
hisz minden süti egyedi és ötletes 
volt, ezért úgy döntöttünk, hogy 
minden sütikészítő gyermek juta-
lomkiránduláson vehet majd részt a 
tanév folyamán. Az első helyezettek 
külön nyereményben is részesültek.

A sütemények kiállítása után a di-
ákok és iskolai dolgozók nagy örö-
mére kóstolni is lehetett, s az alko-
tások nagy sikert arattak ízükkel is. 

Nagyon örülök, hogy a diákok 
nagy lelkesedéssel vettek részt a 
programon és egy új oldalukról is 
megismerhettük őket. Azt hiszem, 
hogy élvezték a sütik elkészítését, és 
talán a földrajzhoz is egy kicsit kö-
zelebb kerültek. 

A geosütikről készült képek az is-
kola honlapján megtekinthetőek.

Nyertesek:
Egyéni: Péteri Rozina 
Páros: Arany-Kautz Vanda és 

Arany-Kautz Flóra
Csapat: Horváth Adél, Szilágyi 

Boróka és Szlávik Zsuzsanna
Különdíj: Fritz András és Kardos 

Olivér.
Csillag Zsófia

Munkálatok az őszi szünet 
alatt a pomázi iskolában
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Minden évben, az őszi szünet köze-
ledtével Halloween-bulit tartunk a 
felső tagozatosoknak. Idén sem volt 
ez másképp, s ismét egy nagyon jól 
sikerült összejövetelen vagyunk túl. 
A felsősök mellett a negyedikeseket 

is meghívjuk, hiszen ők is tagjai az 
angolul tanuló közösségünknek.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az 
angol tanítására, s a nyelv elsajátítá-
sa mellett az angolszász kultúrát és 
történelmet is igyekszünk megis-

Halloween party a nagyoknál és 
tökfaragás a kicsiknél - 
a Pomázi Mátyás Király 

Általános Iskola beszámolója

mertetni a gyerekekkel.
A hiedelemmel ellentétben a Hal-

loween nem amerikai ünnep. A má-
tyásos gyerekek már tudják, hogy 
ősi, kelta eredetű szokásról van szó, 
amit a mai Skócia és Írország terü-
letén élő törzsek tartottak Minden-
szentek (All Hallows) előestéjén, 
hogy a kóbor lelkek hazatalálhassa-
nak, ill. hogy elűzzék a gonosz szel-
lemeket. Később ezt a célt szolgálta 
a faragott töklámpás is.

Az idei összejövetelen sem val-
lottak szégyent a gyerekek; rengeteg 
fantáziadús, leleményes és tényleg 

nagyon ijesztő jelmez sorakozott 
fel, így a gonosz szellemek minket 
biztos elkerültek. Különböző kate-
góriákban hirdettünk nyerteseket, 
akiket alkalomnak megfelelő aján-
dékokkal jutalmazhattunk, amiért a 
Pomázi Nebulókért Alapítványt il-
leti a köszönet. Utána kezdődhetett 
a tánc és az evés-ivás. Az ötletes és 
rémisztő sütik, szendvicsek is jutal-
mat érdemeltek, hamar el is fogytak.

Már most azt tervezgetik a gye-
rekek, hogy jövőre milyen jelmezzel 
készülnek a Halloween-re, ami biz-
tos siker lesz majd megint.

Míg a nagyok jelmezekbe öltözve 
buliztak, a 3.c osztály a szülőkkel 
együtt tököt faragott az osztályter-
mében. Ők is remekül szórakoztak, 
nagyon szép alkotások születtek. 

(Áts Miklós és dr. Simoncsicsné 
Jokkel Nóra képei)
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Mivel szeptember legvégén történt, az 
októberi lapszámba már nem kerülhetett 
bele az idei Tökvilág Fesztiválról készült 
híradásunk. Diákjaink és tanáraink egy-
aránt kivették részüket a szervezésből és 
lebonyolításból. A hetedikes lányok tán-
coltak, énekeltek. Edit néni, Niki néni fel-
készítő munkája mellett Rozi néni a gye-
rekekkel mustot árult, Skripek Katalin és 
Molnár Kata a kézműves foglalkozásokat 
vezette, Medvigy Miklós a tökfaragásra 
vállalkozókat segítette a nap folyamán.

Rengeteg Tökfillért gyűjtve a tökfara-
gás volt az egyik legnépszerűbb program 
a fesztiválon, több, mint hatvan darab 
töklámpás készült el a nap folyamán.

Október 4-én tartottuk megemléke-
zésünket és tiszteletadásunkat az aradi 
vértanúk halálának emlékére. Hagyomá-
nyainkhoz híven a Kálvária dombra vo-
nultunk fel és ott zajlott le a műsor, ame-
lyet Györkő Zsolt tanár úr állított össze.

Október 5-én a szobi Egészségfejlesz-
tési Iroda (EFI) által megrendezésre ke-
rült futóversenyen vettünk részt néhány 
zebegényi diákkal. A 2. osztálytól a 8. 
osztályig bezárólag, minden korcsoport-
ban indultak gyerekek az iskolánkat kép-
viselve. Az időjárás aznap nem kedvezett 
számunkra, már reggel a gyülekezőnél 
eleredt az eső, ami aznap kitartóan esett, 
hol kevésbé, hol jobban. Ez a gyerekeket 
szinte egyáltalán nem lombozta le, izga-
tottan várták, hogy elrajtolhassanak. Re-
gisztráció után, délelőtt 10 órakor a meg-
nyitó és a bemelegítés után indult az első 
korosztály. Ezt követte a második, a har-

madik végül a negyedi korosztály. A ver-
seny lezárása előtt az EFI vendégül látta a 
gyerekeket egy ebéddel a helyi büfében. 
Emellett forró teát, innivalót, pogácsát is 
kaptak a gyerekek. A verseny lezárásaként 
kihirdették az eredményeket. A helyezést 
elért gyerekek az oklevél mellé érmet is 
kaptak és felállhattak a dobogóra. Ezen 
kívül minden versenyző kisdiák oklevelet 
kapott. 13: 00-kor fáradtan, de örömmel 
és büszkén tértünk haza a versenyről.

Elért eredmények:
I. korcsoport: 4. Légrádi Kirill, 6. 

Mundi Áron, 35. Oláh Levente, 36. Mol-
nár Magor

II. korcsoport: 12. Tóth Hibó Kristóf, 
36. Nagy András, 38. Demjén Lídia, 42. 
Németh János, 43. Gellert-Vígh Francis-
ka

III. korcsoport: 1. Buzgó Kadosa, 2. 
Viraszkó Panna, 5. Mundi Ádám, 9. Ko-
panyecz Attila, 10. Miklóssy János, 17. 
Sereg Zsombor,

IV. korcsoport: 4. Bernáth Aba, 8. Kor-
csok Viktor, 9. Varagya Gergő, 12. Zoller 
Viktória, 18. Katona Zsófia, 19. Ledvényi 
Rita

Iskolánk idén először vett részt az 
Éghajlatvédelmi Szövetség Mozdulj a 
klímáért! elnevezésű kampányában. Mi-
vel ezen a téren „nagyban” igyekszünk 
gondolkodni, arra jutottunk, hogy négy 
héten keresztül számoljuk a környezet-
tudatosan megtett mérföldeket, és igyek-
szünk mind intézményi, mind osztály, 
mind pedig egyéni szinten minél több ak-
cióban részt venni. Iskolánk 145 diákja és 

12 pedagógusa csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. A kampányhónapot a hatodik 
osztályosok indították, ők az iskola belső 
udvarát ajándékozták meg egy kicsi fával, 
és egy bokorral. Az ültetést osztályszin-
tű és egyéni kezdeményezések követték. 
Az első osztály szinte teljes létszámmal, a 
harmadik, ötödik és második osztályosok 
3-3 fővel vettek részt ezeken az ültetése-
ken. Összesen 18 facsemetét ültettünk el 
34 gyermek részvételével. A kampány-
hét zárásaként valóra vált egy másfél éve 
dédelgetett álom: Felállítottunk a Duna 
parton egy önadagolós madáretetőt, mely 
egész télen ellátja a környék madarait éle-
lemmel.

Úgy tűnik, a gyerekek nehezen veszik 
tudomásul, hogy véget ért a pontgyűjtés. 
Azóta is több ötlettel, fotóval kerestek 
meg – úgy gondolom, bármikor számít-
hatunk rájuk, ha a természetről van szó.

Az Erdei Fülesbagoly Természetvédel-
mi Alapítvány támogatásával iskolánkba 
látogatott Dr. Klein Ákos biológus. Ákos 
a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 
ügyvezetője, és vállalta, hogy ezekről a 
csodálatos madarakról tart az alsó tago-
zatosoknak előadást. Rengeteg érdekes-
séget tudhattak meg a kicsik a baglyok 
életmódjáról, fészkeléséről, táplálkozási 
szokásairól, és feltehették a kérdéseiket is. 
Az előadást felejthetetlenné tette Bobby 
(a gyöngybagoly), aki nagy türelemmel 
viselte a gyerekek érdeklődését.

Közvetlenül cikkünk szerkesztőségbe 
érkezését megelőzően zajlanak az Ok-
tóber 23-i forradalommal kapcsolatos 
ünnepélyes megemlékezés előkészületei. 
Szokás szerint napközben az iskola diák-
jainak és tanárainak, délután 17 órakor 
a faluközösségnek adják majd elő szín-
vonalas műsorukat tanulóink. A műsort 
az ötödik osztályosok adják elő, Kövecses 
Éva osztályfőnök betanításával.

Őszies hangulatban a 
zebegényi iskolában
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Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa 
Yehudi Menuhin hegedűművész kez-
deményezésre emelte október 1-jét a 
„ZENE VILÁGNAPJA” rangjára. Az 
egész világon mindenütt koncerteket, 
rendezvényeket ünnepelnek ezen a 
napon. A Teleki-Wattay Művészeti Is-
kola pedagógusai több éve részt vesz 
ez alkalomból egy különleges összefo-
gásban.

2017. október 1-jén a Josip Slavens-
ki Zeneiskola szervezésében négy 
ország zeneiskolájának tanári kara 
közösen ünnepelte ezt a napot, közös 

koncert keretében, Szerbiában - Újvi-
déken a Zsinagóga koncerttermében.

2018-ban a Základná umelecká 
škola rendezésében Szlovákiában – a 
Pozsonyi Prímáspalota gyönyörű Tü-
körcsarnokában adott hangversenyt a 
négy ország zenetanári csapata a Zene 
Világnapján.

Idén (2019-ben) ugyanezt a napot 
a Konzervatorij Za Glasboin Balet 
szervezésében Szlovéniában - Mari-
borban ünnepeltük közös koncerttel 
a maribori Szlovén Nemzeti Színház 
„Kazina” termében.

Nemzetközi Ünneplés a 
Zene Világnapja alkalmából 

Szlovén, Szlovák, Szerb, Magyar Művészeti Iskolák 
zenepedagógusainak közreműködésével

A pomázi Teleki-Wattay Művésze-
ti Iskolát Kulin Krisztina fuvolatanár, 
Fadgyas Gitta, Zsideiné Szőke Erika 
furulya tanár, Kozma György, Szépla-
ki Zoltán harsona tanár, Veres Zoltán 
gitár tanár, Szokolai Zoltán harmo-
nika tanár és Polányiné Takács Judit 
zongoratanár képviselte.

A koncert mottója az Európai Ze-
neiskolák Szövetségének weimari nyi-
latkozatának (1999. október) részlete:

„A kultúra, minden művészeti ág-
hoz hasonlóan a hagyományokban 
gyökerezik és az új utak keresésével 
újul meg.

A zenei kultúrát a zenepedagógu-
soknak művelni kell, meg kell osztani, 

új perspektívákkal kell gazdagítani, 
majd átadni a fiatalabb generációk-
nak, akiknek megtanítják annak meg-
értését, művelését. A zeneiskolák 
lehetővé teszik, hogy a zenét olyasva-
lamiként éljük meg, ami élő és létfon-
tosságú, továbbá egy olyan nemzedék 
felemelkedését biztosítják, akik képes 
lesznek életben tartani a zenét, annak 
a formai sokszínűségében.”

Nagy örömmel és büszkeséggel 
tölt el minket, hogy ilyen fantasztikus 
nemzetközi kapcsolataink vannak és 
gyönyörű koncerttermekben, méltó-
képpen ünnepeljük a zenét!

2020-ban Magyarországon – Po-
mázon kerül megrendezésre a négy 
iskola közös díszhangversenye, így 
a Teleki-Wattay Művészeti Iskola ad 
majd otthont ennek a magas színvo-
nalú eseménynek és szakmai találko-
zónak, melyet már most nagyon vá-
runk - írja Gilicei Teri.
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A pomázi Teleki-Wattay Művészeti Isko-
la idén is megrendezi programsorozatát 
– az Őszi TWMI Művészeti Napokat, 
ahol színes műsorral várják a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

A több éves múlttal rendelkező ren-
dezvénysorozatot minden évben kétszer 
(ősszel és tavasszal) tartják délutáni és 
esti koncertek formájában, ahol olyan 
programok várják az érdeklődőket, mint 
a Képzőművészeti Kiállítás, az iskola 
Művésztanárainak Hangversenye, Ze-
neiskolások másképpen, Zenetanárok 
másképpen, Feketén-fehéren Filmzenei 
Koncert. Teret adnak a népzenének is 
(fellépett már náluk a Vujicsics Együttes, 

a Söndörgő Együttes), a Jazz Napon az 
iskola hallgatóinak és tanárainak mű-
sora színesíti a rendezvénysorozatot. 
A legkisebbek örömére „Prücsökzene” 
címmel rendeznek játékos, szórakozta-
tó, az évszaknak megfelelő zenés műsort 
minden évben. A Művészeti Hét keretén 
belül lép fel a Teleki-Wattay Művészeti 
Iskola fúvósegyüttese – a Pomázi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar is, akik olyan népszerű-
ségnek örvendenek, hogy két teltházas 
koncertet is adnak.

Az idei őszi programokon nemcsak 
országos ismerettségnek örvendő, ha-
nem világhírű művészekkel is találkoz-
hat az idelátogató közönség.

A rendezvény nyitóeseménye 2019. 
november 15-16-án az Országos Szaxo-
fonverseny, amely immár hetedik alka-
lommal kerül megrendezésre Pomázon. 
Az ország minden pontjáról érkeznek 
a művészeti iskolába szaxofonos fiata-
lok, hogy megmérettessék magukat és 
tapasztalatokat szerezzenek. A zsűri-
ben olyan neves művésztanárok foglal-
nak helyet, mint Götz Nándor, Puskás 
Levente, Szitás Tamás, akik meghívott 
vendégeikkel Borbély Mihállyal és Elek 
Istvánnal péntek este 19.30-kor Ünnepi 
Koncertet adnak.

2019. november 17-én vasárnap a 
Prücsökzene vidám őszi koncertje „Et-
tem szőlőt, most érik” címmel 15 órakor 
és 16 órakor várja az óvodás és kisiskolás 
korú gyerekeket és szüleiket.

2019. november 18-án hétfőn 18 
órakor Képzőművészeti Kiállítás nyílik 
„Rész és Egész” címmel az iskola Test-
vérmúzsák Galériájában. A kiállításon 
az iskola képzőművészet tanszakának 
munkái láthatók és megtekinthetők de-
cember 20-ig.

2019. november 19-én kedden este a 
BABRA ZENEKAR délszláv népzenei 
koncertje lesz (az együttes tagjai: Koller 
Dániel, Pozsonyi Dávid, Babcsán Bence, 
Varga Veronika, Réti Benedek)

A következő napon a jazzé a főszerep, 
ugyanis szerdán (november 20-án) 16 
órai kezdettel Borbély Mihály és Binder 
Károly tart interaktív előadást „Bartók 
és Kodály zenei univerzumának meg-
jelenése a kortárs improvizációkban” 
címmel, ezt követően pedig 18 órakor az 
iskola tanárai és növendékei adnak jazz-
koncertet.

2019. november 21-én csütörtökön 
17.30-kor a „Zenetanárok másképpen” 
koncert várja az érdeklődő közönséget.

2019. november 22-én pénteken dél-
után 16 órakor „Rézkarcok” címmel lesz 
előadás a rézfúvós hangszerek titkairól.

A koncertek a Teleki-Wattay Művé-
szeti Iskola Hangversenytermében lesz-
nek, ahová szeretettel várnak minden 
érdeklődőt! Támogatójegyek elővételben 
kaphatóak az iskola irodájában és a hely-
színen. A koncertek bevétele a Testvér-
múzsák Alapítvány céljait szolgálja - írja 
Gilice Teri.

Idén is lesz Őszi TWMI 
Művészeti Napok
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Bő másfél évtizede élő hagyomány a 
Kosdi Arany János Általános Iskolában 
a LOVAGI NAP. Ünnep ez a javából, 
kicsit színház s egyben erőpróba is. Ki-
derül, ki tudja komolyan venni a játékot, 
kire lehet rábízni az apróbbak csapatát, 
ki okos, ki bátor, ki fürge... A legkiseb-
bek (1-2. osztályosok) kivételével vegyes 
korú csapatokba rendeződve álltak ki a 
gyerekeink, óriási izgalommal várva a 
játékokat.

A mai reggelen az égieket kérlelte 
a Nép üdvözlése mellett a Király, s egy 
futó záporral meg is úsztuk e napot. A 
fölharsanó fanfárok kíséretében, négy 
színben a Ligetbéli várhoz sereglettek a 
versengők. Térdre ereszkedve köszöntöt-
ték a királyi párt, megkezdődött a Játék!

Az első órában sokféle harcias és 
ügyességet kívánó feladat várta a höl-
gyeket s a lovagokat. Volt várostrom, 
célba dobálás, gólyalábon járás, dárda-
hajítás… Persze emellett az érzelmekre, 
az egymással való törődésre is akadt le-
hetőség: a vakvezetés, a hódolat versbe 
szedése, előadása is sorra került. Egyik 
helyszínen megtanulhatták a versengők 
a Tinódi-féle Egervár diadaláról szó-
ló dalt – kosdira alakított szöveggel. A 
próbák e nagy körének a végét ellopta a 
zápor – alkalmat adva a fedél alá mene-
külésre, csöppnyi pihenőre, falatozásra.

Termeink legtágasabbika lett hely-
színe a csapatok közös versenyének – a 
kissé elázott kert helyett. Ekkorra már a 
kicsik is végigjárták a kislovagok próbá-
it, saját készítésű pajzsokkal, szépséges 
koronákban érkeztek – drukkolni. Itt ke-
rült sorra a királylány rablás, a rönkhají-
tás (ezt egy jókora medicinlabda helyet-
tesítette), a kétféle lovaglás (faparipán 
meg egymás hátán), a hosszú fatalpakon 
való együttlépegető próba - ezek az egy-

másra figyelés kiváló fokmérői.
Megnézhettük, ahogy a hosszú tor-

natermen végigküszködték magukat 
a kezdő meg a rutinos gólyalábasok, 
szurkolhattunk kedvenc csapatunknak, 
legkedvesebb lovagunknak vagy a leg-
ügyesebb leányoknak. Zengett is a te-
rem! Főleg, amikor a kötélhúzásra került 
a sor!

De ez még nem a befejezés. Újra várt a 
kert: a legerősebb lovagok hatalmas rön-
köt húztak végig az épület melletti úton s 
vissza, vágtatva – nem győztük csodálni 
a gyorsaságukat! Pihenésképpen, így eső 
múltán, sor kerülhetett a tojásdobálásra 
is: a kicsik csak ámultak, a fűben meg a 
hangyáknak is jutott csemege…

A legnagyobb egyéni erőpróbával 
zárult a feladatok sora, Toldi Miklóst 
megidézve. Ugyan nem „szörnyű ven-
dégoldal”, de a nem sokkal könnyebb 
gólyalábak nyújtott karral való kitartása 
volt a vetélkedés tárgya. Életkor szerinti 
sorban álltak ki a kisebb-nagyobb lova-
gok: évtizedes csúcsok dőltek. A végén 
még a leányok is megirigyelték ezt, s 
próbára tették az erejüket.

Ekkor újra felsorakoztak a fáradt 
bajnokok, érintésnyi kézfogásokkal üd-
vözölték egymást s fogadták tisztelettel 
a királyi párt. A ceremóniamester ered-
ményeket hirdetett, oklevelek találtak 
gazdára. A király lovaggá ütötte az arra 
érdemeseket, akik esküt tettek egyebek 
mellett az arra rászorulók megsegítésére. 
Szívet melengető érzéssel láttunk áhíta-
tos, elkomolyodó arcokat.

Elhangzott a Dal:
„Summáját írom…
…Piros leventék – Oroszlán vala, Zöld-

ben a büszke Bikáknak hada, Kék Sasok 
szállnak magasan vala, Vitéz Hollóknak 
éjfekete kara…” - írja Béri Eszter.

A középkor idézése: egy remek 
nap a kosdi általános iskolában



Edukanyar                                                                         11

Hagyományainkhoz híven, idén is meg-
rendeztük egészségnapi futásunkat. A 
volt diákjaink által tartott zenés beme-
legítés után a felsősök és a 4.a osztály a 
nagy körrel, míg az alsós diákok a kis 
körrel birkóztak meg. A kis elsősöket a 
nyolcadikosok vették szárnyaik alá, és 
együtt tették meg a távot. A lefutott kö-
rök után az iskola kapujában gyümölcs-
falatok várták a tanulókat.

12 órától az „Ízek utcájában” egészsé-
ges ételeket, italokat kóstolhattunk.

Szeretnénk megköszöni a szülőknek a 
sok finomságot, mellyel hozzájárultak az 
egészséges életmódra neveléshez.

Inczédyné Számedli Anikó és Orgo-
vánné Kiss Erika szervezők köszönik a 
segítő pedagógusok munkáját és a volt 
diákok részvételét - írja az iskola hon-
lapja.

A Zebegényi Szőnyi István Általános 
Iskola tanulói hétfőn csatlakoztak az 
Országos Újraélesztési Nap eseménye-
ihez Szobon. A mentőállomás dolgozói 
rendkívül alapos bemutatót tartottak a 

gyerekeknek, melyen nagy érdeklődés-
sel vettek részt, és választ kaphattak a 
bemutató során felmerült kérdéseikre is. 
Nagyon köszönjük a szervezést, és a le-
hetőséget - írja Molnár Kata pedagógus.

A festészet napja 
a Pomázi Mátyás 
Király Általános 

Iskolában
Iskolai hagyományaink része a magyar 
festészet napjáról való megemlékezés. 
Idén kicsit rendhagyó módon – mivel 
október az építészet hónapja is – a gye-
rekek Pomáz épített örökségét is meg-
ismerhették Könczöl Dánielné helytör-
ténész, iskolánk nyugdíjas pedagógusa 
által tartott előadás keretében.

Az előadáshoz kapcsolódó alkotások 
tárgyköre is inkább az építészethez, a 
belsőépítészeti tér díszítéséhez, megvilá-
gításához kapcsolható üvegablaktervek 
és díszek készítése volt. A felső tagozat-
ban a gyerekek üvegablakterveket készí-
tettek, amit megelőzött olyan festészeti 
példák bemutatása, amelyek az épített 
térrel – utcaképekkel, városképekkel, 
vagy egy adott épület legjellemzőbb for-
mai, szerkezeti elemeivel – építkezik. Az 
alsósok a Pomázon található épületek, 
kerítések, kapuk díszítőelemeinek fel-
használásával ablakdíszeket alkottak.

Példaértékű volt a gyerekek hozzáál-
lása az alkotási folyamatban. A színvo-
nalas tervek iskolánk lépcsőházi ablakait 
fogják díszíteni. A legszebb munkákat 
beadó osztályok, egyéni alkotások jutal-
mazása a szünet utáni héten lesz.

Köszönöm az iskolai alapítványnak 
az eszközöket, és köszönöm a kollé-
gák lelkiismeretes munkáját. (Lázárné 
Könczöl Fruzsina)

Egészségnapi futás a 
Mátyás suliban Pomázon

A zebegényi iskola csatlakozott az Országos 
Újraélesztési Nap eseményeihez Szobon
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Az idén immár kilencedik éve, hogy ősz 
elején rendezünk iskolánkban egy kis 
„szüreti mulatságot”. Annak idején arra 
gondoltam, hogy annyit olvasunk az őszi 
munkákról, népszokásokról és jeles na-
pokról, de a városi gyerekek (köztük a 
tanítványaim java) ritkán találkoznak ve-
lük élőben. Milyen jó lenne, és mekkora 
élmény, ha egy kicsit ők is átélhetnék eze-
ket, és vele felidéznénk néhány régi szép 
hagyományt és szokást!

Szeptember 27-én, péntek reggel, han-
gos dobszó hívta a kisiskolás gyerekeket a 
B épület emeletén a szüreti invitálásra. A 
dobot Kakuk Kristóf (4. b) verte lelkesen 
végig a felső folyosón, Vanderlik Tamás 
bácsi utasítása szerint. A gyerekek és ta-
nítóik jöttek ki a termekből a közös tér-
ig, ahol meghallgatták kisbírónk: Kovács 
Zalán (4. b) szíves meghívását a szüreti 
rendezvényünkre.

Szeptember 30-án reggel István és Ká-
roly bácsik (karbantartó urak) összesze-
relték a szőlődarálót és prést a fák alatti 

udvarrészen. Felettük Pálinkás Gabriella 
tanító néni a 3. a osztályos gyerekekkel, 
színes papírszőlőkkel feldíszítette a fákat. 
Ez alatt Rottekné German Kati néni a 4. 
a osztály tanítója, színes őszi hangulatot 
varázsolt a tornateremben dekorációik-
kal.

Mire az első és második osztályos gye-
rekek leértek az udvarra, fél 11 órakor 
már folyt a must, és kipróbálhatták a da-
rálást és préselést is. A harmadik és ne-
gyedik osztályosok már vidám nótaszóra 
érhettek le, mert 11 óra ellőtt már meg-
érkeztek a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola hallgatói is. Igazi szüreti 
hangulatot varázsoltak nekünk.

Még a nap is kisütött! Kisbírónk meg-
nyitotta a szüreti mulatságot. Az osztá-
lyok odavitték kosarakkal a szőlőket a 
darálóhoz és préshez, a konyhás nénik 
pedig lesben álltak, hogy bevihessék a 
konyhára a mustot. Ebédhez mindenki 
megkóstolhatta a finom, édes nedűt. Mi 
pedig mindahányan a zenészekkel, bíró-

val és a szép kékfestő ruhába öltözött sze-
replőkkel az élen, átvonultunk a tornate-
rembe, ahol már Vanderlik Tamás tanár 
úr profin előkészítette a hangosítást. Beja 
Balázs tanár úr és tanítványai gondos-
kodtak arról, hogy minden résztvevő le-
ülhessen.

Kis Bernadett a Tragor Ignác Múzeum 
múzeumpedagógusa és muzeológusa 
mesélt nekünk a Mihály napi szokások-
ról, és a váci híres szüretekről, borter-
melésről. Ezután a 3. b osztályos gyere-
kek adtak elő szüreti jelenetet, verseket, 
dalokat, vidám népi játékot tanítójuk 
Schmidtné Hesz Krisztina vezetésével. 
Majd a 2. a osztály Klimász Gyulánéval 
(Andi néni) néptáncoltak, népi játékokat 
énekeltek és játszottak.

A kis szüreti mulatságunkat a zenészek 
talpalávaló muzsikája zárta. Reméljük, 
aki velünk volt jól érezte magát! Jövőre 
csikóst, citerazenét és egy kis táncházat 
is szeretnénk, mint a kezdetekkor. Ehhez 
viszont jelentkezőket várunk, akiknek 
van idomított hátaslova, tud citerázni és 
néptáncot tanítani - írja Kondorosiné 
Marton Judit.

Ebben a tanévben, is mint már 32 éve, a 
Juhász Gyula Általános Iskolában 2019. 
október 8-án a 3-4. évfolyamos tanulók 
részére megrendezésre került a Bene-
dek Elek mesemondó verseny, melynek 

csodálatos helyszínt biztosított a CRE-
DO-ház.

Ez az esemény hagyomány intézmé-
nyünkben és olyan nagy érdeklődés kí-
séri, hogy évek óta két fordulóban ren-

dezzük meg, először a 3-4. évfolyamos 
majd az őszi szünet után az 1-2.osztályos 
tanulóknak. Az esemény kötődik a Ma-
gyar Népmese Napjához is, amit 2005-
óta ünnepelünk hazánkban, és ez Bene-
dek Elek születésnapjához kapcsolódik, 
amiről szeptember 30-án emlékeztünk 
meg.

Ez a verseny azért fontos nevelőtes-
tületünk számára, mert a meséknek ki-
váló nevelő hatása van. Együtt készül 
gyermek, pedagógus és szülő. A mese 
elvarázsol, csodálatos helyekre juttat el 
bennünket, ha kell, megvigasztal vagy 
megnyugtat, bátorságot és példaképet 
ad, megismerteti a kitartást és a küzdel-
met is.

Az utóbbi években a gyerekek kéré-
sét figyelembe véve kortárs írók prózai 
műveit is felvettük a versenykiírásba így 
sokkal színesebb lett a küzdelem. Már 
nem csak mesemondó, hanem próza-
mondó versenynek nevezzük.

Eredmények:
1. hely: Kocsis Emma 4.a - Hogyan 

neveljük szüleinket?
2. hely: Birkás Bíborka Panna 3.a - 

Büszke Kocsis Miklós: A büdösbanka 
fészke

3. hely: Szénási Karina 4.b - Kádár 
Annamária: A Tündérbogyó

A zsűri külön díját Dudás Sára 3.b 
osztályos tanuló kapta.

A BENEDEK ELEK VÁNDORÉR-
MET Szokol Kristóf 4.a osztályos tanuló 
vehette át, és őrizheti egy éven keresztül.

Gratulálunk a győzteseknek és továb-
bi sikereket kívánunk írja Hogál Gabri-
ella.

Szüreti rendezvény a Juhászban

Benedek Elek mesemondó 
verseny volt a váci Juhászban
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Az ENSZ 2015 szeptemberében in-
dította útjára a „Project Everyone” 
kampányát, amelyben a Világ Leg-
nagyobb Tanórája keretében a 17 
újonnan megfogalmazott Globá-
lis Célját szeretné megismertetni a 
gyerekekkel. A kezdeményezéshez 
világszerte számos ország – köztük 
Magyarország is – csatlakozott. A 
Világ Legnagyobb Tanórája az első 
nemzetközi oktatóprojekt, amelyen 
keresztül a gyermekek világszerte 
egy időben megismerhetik a fenn-
tartható fejlődést szolgáló Globális 
Célokat, amelyek a társadalom ki-
emelt problémáira kívánnak meg-
oldást nyújtani, többek között a 
mélyszegénység felszámolásával, az 
esélyegyenlőség megteremtésével, a 
minőségi oktatás biztosításával és a 
környezetünk védelmével.

A 2019. évi Világ Legnagyobb Ta-
nórájának magyarországi kiemelt 
témája a biodiverzitás, a biológiai 
sokféleség megőrzése.

Az internetes Földrajztanárok 
Klubjában bukkantam az UNICEF 
felhívására, amely csatlakozásra hí-

vott fel a Világ Legnagyobb Tanórája 
nevű kezdeményezéshez.

Ennek röviden az a lényege, hogy 
adott időpontban a világ számos or-
szágában nagyon sok diák (~10 mil-
lió) ugyanazzal a témával ismerkedik 
– ez a téma idén a biodiverzitás volt.

Iskolánk 7. évfolyamának három 
osztályát regisztráltam, 78 fővel.

Megkaptam az óravázlatot, amely 
nagy vonalakban megadta a lebo-
nyolítás menetét, ennek alapján állí-
tottam össze az óravázlatot.

Egy prezentációval felvezettem 
a témát, filmbejátszásokat néztünk 
meg, eljutottunk a biodiverzitás 
meghatározásáig (nem volt ismert 
korábban), ettől kezdve viszont a 
gyerekeké volt a főszerep – remek 
ötletekkel kapcsolták össze a frissen 
megismert biodiverzitást a UNICEF 
által meghatározott 17 Globális Cél-
lal.

Ismét bebizonyosodott, hogy a 
gyerekek kreativitása határtalan, 
érdemes odafigyelni rájuk. (Kurucz 
Attila, biológia-földrajz szakos ta-
nár)

Európai Mobilitási 
Hét 2019 Vácrátóton
Vácrátót Község Önkormányzata sike-
res pályázat eredményeként idén csatla-
kozott az Európai Mobilitási Héthez. A 
programok 2019. szeptember 16. és 22. 
között kerültek megrendezésre.

A mobilitás hetében iskolánkban is 
számos rendezvényt tartottunk, mellyel 
igyekeztünk felhívni tanulóink figyelmét 
az alternatív, energiatakarékos, környe-
zetbarát közlekedésre, a környezetvéde-
lemre, a takarékos energiafogyasztásra.

Programjaink voltak:
- rajzpályázat

- jógabemutató
- előadás a napelemes energiatermelés-

ről
- séta a Nemzeti Botanikus Kertben
- „Rollerezz, bringázz az iskolába!”

- „Gyere zöldben!”
- a Nemzeti Botanikus Kert „Túl nagy 

lábon élünk” című kiállításának
 megtekintése

- kerékpáros ügyességi verseny
- különleges közlekedési eszközök 

kipróbálása

A Világ Legnagyobb Tanórája a 
váci Juhász suliban

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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Szeretném megköszönni ezt a fantasz-
tikus együtt töltött szombatot minden 
kedves szülőnek, volt, jelenlegi és leen-
dő diákunknak, valamint kollégáimnak, 
akik eljöttek a családi napunkra! Nagy 
boldogság, hogy ennyien itt voltak, ilyen 
sokat dolgoztak és szépítették iskolán-
kat!

Külön köszönet illeti támogatóinkat: 
Bodó Botond 2.a osztályos tanulónk 
szülei a szükséges faanyagot ajánlották 
fel, a Színpompa Festékház a festéket 
adta, a Dardi Pékségnek a finom kenye-
ret köszönhetjük, a pomázi Andi Ker-

tészet Kft-nek pedig a zöldítés szakmai 
támogatását. Az utolérhetetlen paprikás 
krumpli alapanyagát a Pomázi Nebu-
lókért Alapítvány vásárolta - írja Mol-
nár-Bruder Géza igazgató.

Szeptember utolsó szombatján kel-
lemes őszi idő köszöntött ránk. 400-nál 
többen fogadták el meghívásunkat és 
amíg a gyerekek játszottak, népes szülői 
csapat ragadott szerszámot az iskola ud-
varán és emeletén. A raklapokból színes 
bútorok készültek. A kis ház mellett el-
kezdtük a füvesítést. A 6.b osztály az új 

Családi Nap a Pomázi Mátyás 
Király Általános Iskolában

Nyertes Határtalanul pá-
lyázatunknak köszönhető-
en 7. osztályos tanulóink-
kal szeptember 10-13-ig 4 
napot töltöttünk Felvidé-
ken.

Voltunk Kassán, Lő-
csén, Eperjesen, Késmár-
kon, megnéztük a Dobsinai 
Jégbarlangot, a Bélahegyi 
Cseppkőbarlangot, a betléri 
és a Szepesi várat, túráztunk 
a Szlovák Paradicsomban. 
Kassán megkoszorúztuk II. 
Rákóczi Ferenc síremlékét. 
Természetesen megemlé-
keztünk Felvidéken szüle-
tett magyar hírességekről.

A vácrátóti iskolások Felvidéken jártak

tantermét festette. A gyerekek és szülők 
részt vehettek a Pomázi Kutyamenhely 
és a Méhesgazda méhészet interaktív 
foglalkozásain, kézműveskedhettek és 
sportjátékokat játszhattak a pedagógu-
sok szervezésében. Közben a konyhai 
különítmény Gillinger László tanár úr 
irányítása alatt elkészítette a paprikás 
krumplit, ami osztatlan sikert aratott. 
Mindkét üstből elfogyott a finom ebéd.

Köszönjük a szülők, gyerekek és taná-
rok közös munkáját!


