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Ma mindenfelé robotizált eszközök 
vesznek körbe bennünket. Sokszor nem 
is gondolunk bele abba, hogy rengeteg 
olyan dologgal találkozunk a minden-
napjainkban, amelyek ilyen elvek men-
tén működnek. A Váci Tankerületi Köz-
pont és a Szobi Fekete István Általános 
Iskola lépést tartva a digitális fejlődéssel, 
elkötelezve a Magyarország Digitális Ok-
tatási Stratégiájában foglalt célokkal és 
követve a tankerületi központ 2017-2022 
Fejlesztési Tervében megfogalmazott 
kiemelt fejlesztési irányait létrehozta 
Kóspallagon az első alkotóműhelyét.

Az alkotóműhely olyan „szellemi ját-
szótér” és közösségi tér, ahol a tanulók saját 
tapasztalataik révén dolgozzák fel a tan-
anyagot, értékelnek, összefüggéseket álla-
pítanak meg és közben személyiségükben 
formálódnak és újabb ismeretekkel meg-
erősödve fejlődnek.

A projekt munka, az élménypedagógia, 
a kooperatív és kollaboratív tanulás az al-
goritmikus gondolkodás fejlesztésével, a 
korszerű alkalmazói készség, valamint a 
kreatív és kritikai gondolkodás kialakulá-

sával, és a tanulók gondolkodási képessé-
gének fejlesztésével a műszaki-művészeti 
és digitális kompetenciák alapkészséggé 
emelését célozzák meg.

A társas készségek megélése és a csoport 
egyént befolyásoló hatása is igen figyelem-
reméltó. Cél az önálló és alkotó munkára 
nevelés elérése, melynek eredménye egy 
aktív, kezdeményező, alkotó és boldog fi-
atal.

Ezen célok elérését megfelelő szakérte-
lemmel rendelkező mentorok segítik, akik 
egy része felnőtt szakember (mérnök, ta-
nár, szakipari munkákban jártas szakem-
ber), más részük olyan szakközépiskolás 
diák, akiket szintén érdekel az adott terület.

Az alkotóműhely további pedagógiai 
szerepe egy olyan, a köznevelés rendszeré-
be beilleszthető alkotó pedagógiai tanulási 
tér kialakítása volt, amely támogatja, hogy 
a tanulók a tanév során három-négy pro-
jekthét keretében, a tantervbe szervesen 
illeszkedve valós és életszerű feladatokat 
(problémákat, kérdéseket) oldjanak meg 
korszerű eszközökkel. 

Folytatás a 2. oldalon

Kóspallagi Alkotóműhely: 
„Mindenki jó valamiben”

Tornatermek újulnak 
meg a Váci Tankerületi 
Központ támogatásával
A Magyar Kézilabda Szövetség még 2015-
ben írt ki először pályázatot önkormány-
zatok vagy intézményfenntartók részére, 
Országos Tornaterem Felújítási Program 
címmel. A Váci Tankerületi Központ több 
intézményével is részt vett a fejlesztési le-
hetőségben. A tankerület szakreferensei 
- az iskolák igényei alapján - készítették el
valamennyi intézményre vonatkozóan a
teljes pályázati anyagokat.

A pályázat negyedik ütemében három 
iskola – a Szentendrei Izbégi Általános Is-
kola, a Pomázi Mátyás Király Általános 
Iskola és a Sződi Hunyadi János Általános 
Iskola – termei már megújultak.  

Jelenleg is zajlik még a munka a Váci 
Petőfi Sándor Általános Iskolában (képün-
kön) és a Szobi Fekete István Általános 
Iskolában, ahol a sportszerek mellett a gé-
pészeti és az elektronikai felújítás is meg-
valósul, valamint a nyílászárók cseréje is 
megtörténik.

A Váci Tankerületi Központ felvállalta 
a települési önkormányzatok helyett, a fej-
lesztéshez szükséges önrészek biztosítását, 
amelyek az elnyert összegek harminc szá-
zalékát teszik ki. 

A Szentendrei Izbégi Általános Iskola 

tornatermének felújítása több mint 21 mil-
lió, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola 
több mint 10 millió, a Sződi Hunyadi János 
Általános Iskola több mint 48 millió, a Váci 
Petőfi Sándor Általános Iskola több mint 57 
millió, míg a Szobi Fekete István Általános 
Iskola több mint 48 millió forintba került.

Hamarosan azonban megújulnak még a 
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola és a 
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Is-
kola sporttermei is, hiszen a közelmúltban 
hirdettek eredményt a pályázat következő 
ütemében. 
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A projekthetekre már kidolgozott, illetve a 
későbbiekben kidolgozásra kerülő további 
tananyagok érintik a NAT-ban kijelölt ösz-
szes műveltségterületet.

A megvalósításhoz a Klebelsberg Köz-
ponthoz benyújtott pályázaton elnyert 8 
millió forintos támogatás mellett a tanke-
rület saját forrásból további 3 millió forint-
tal járult hozzá. 

A 11 millió forintos beruházás kereté-
ben sor került az iskolaépület nem hasz-
nált szárnyában található négy tanterem 
teljes körű felújítására, valamint tűzvédel-
mi rendszer és informatikai hálózat kiépí-
tésére. Mindemellett beszerzésre kerültek 
még kézi faipari gépek, dekopír fűrész, 
csavarbehajtó, kézifűrész, elektromos gér-
vágó, gépi lombfűrész, munkapadok, kézi 
szerszámok, csavarhúzó, vonalzó, meleg-
ragasztó-pisztoly, 3D-s nyomtató, mik-
rovezérlő, elektrotechnikai alkatrészek és 
forrasztó állomás is. 

Az alkotóműhely szakmai megnyitója 

egy kétnapos programsorozat első állo-
mása. A megnyitót követően csütörtö-
kön délután és pénteken a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) szakmai 
műhelyfoglalkozásán vehetnek részt a 
tankerületből a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók, akik a „LEGO táncoltatás” és a 
„fényre forduló napraforgó” projektekben 
próbálják ki a fafeldolgozó, az elektronikai, 
robotika műhelyek eszközeit és lehetősé-
geit.

Az alkotó műhelyben és táborban min-
denkinek lehetősége lesz megismernie ön-
magát, képességeit, a közösségben hasznos 
és értékes szerepét. Szeretnék megmutatni, 
hogy mindenfajta - szellemi vagy fizikai - 
munkának értéke van és hogy mindenki jó 
valamiben. 

A tankerületi központ együttműködik 
a MOME fejlesztési csoportjával, akik az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
megbízásából hasonló projekten dolgoz-
nak a felsőoktatásban. A MOME szakmai 

háttérbázisként közreműködik a tananya-
gok fejlesztésében, egyes programok lebo-
nyolításában, a pedagógusok továbbkép-
zésében, valamint nagyértékű eszközök 
térítésmentes használatát biztosította (pl. 
lézervágó) az alkotóműhely számára.  To-
vábbi kiemelt együttműködő partnerünk 
a Váci Szakképzési Centrum Boronkay 
György Műszaki Szakgimnáziuma és 
Gimnáziuma is, akik a műhely- és nyári 
szakmai gyakorlatuk terhére – segítőként 
és mentorként - vesznek részt az alkotó te-
vékenységekben.

Az alkotó műhely hivatalos átadására 
2019. április 25-én, csütörtökön 10 órakor 
kerül sor Kóspallagon.

Együttműködésbe kezdett a Váci 
Tankerületi Központ a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetemmel (MOME)
Az együttműködés alapja a közös szemlé-
let, miszerint a közoktatásba új, korszerű 
pedagógia módszereket szükséges behoz-
ni és ez nem valósulhat meg a megfelelő 
informatikai oktatás nélkül. 

A MOME a design eszközrendszerét 
és általában a művészetnek, a kreativitás-
nak a lehetőségét a hétköznapok részéve 
szeretné tenni ott is, ahol az iskoláknak a 
felszerelése, a különböző technikai megol-
dásoknak az elérése nehézkesebb. Az egye-
tem jelenleg két európai uniós támogatás-
ból megvalósuló projekt keretén belül is 
komoly szerepet vállal a köznevelésben, 
így egyszerre tud hatást gyakorolni a diá-
kokra és az oktatókra is. A „Jövő új útjai 
a pályaválasztás és az autonóm autózás 
világában” című projektben a MOME új 
módszerekkel és megközelítéssel motiválja 
az általános- és középiskolásokat a tovább-
tanulásra, „A tanulók képességkibonta-
koztatásának elősegítése a köznevelési 
intézményekben” című projektben pedig 
az öt művészeti egyetem közösen dolgozik 
azon, hogy az tanárok a köznevelésbe is be 
tudják építeni a design gondolkodást. 

A partnerek hosszú távú, eredményes 
együttműködést terveznek, melynek ke-
retén belül már több program is szervezés 
alatt van.

www.edukanyar.hu
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Tájékoztató napok voltak a Határtalanul! és a 
Napközi Erzsébet-tábor pályázatokról

A Váci Tankerületi Központ évek óta segíti az iskolákat abban, 
hogy minél több pályázaton részt vegyenek. A mostanában na-
gyon népszerű Határtalanul! programról április elején tartottak 
két helyszínen is - Vácon és Szentendrén – tájékoztató napot. 

A rendezvény célja az volt, hogy felhívják az intézmények fi-
gyelmét arra, hogy mennyi lehetőség van még a program kere-
tein belül, illetve, hogy a pedagógusok munkáját segítsék azzal, 
hogy ismertetik a fontosabb feladatokat. Az előadásra főként 
olyan iskolákat hívtak meg, amelyek eddig még nem vettek 
részt a pályázaton.

- Igyekeztem az intézmények dolgozóit előadásommal ab-
ban segíteni, hogy amitől tartanak, vagy nehezen megy a pályá-
zatban, azt is úgy tudják megvalósítani, hogy mi is elfogadjuk, 
a jogszabálynak is megfeleljen és ne legyen vele sok feladatuk 

- mondta Vasasné Mártaszéki Judit, a Váci Tankerületi Központ pályázati referense.
Az előadás keretében nem csak a Határtalanul! volt a fő téma, hanem az eddig kevésbé népszerű Napközi Erzsébet-tábor is, amelyet 

kevesen használtak ki a tankerületi iskolák közül. A tájékoztatókon a megvalósításáról is hallhattak élménybeszámolót a jelenlévők, 
hogy ezzel is nagyobb kedvet kapjanak a pályázásra.

A Napközi Erzsébet-tábor Magyarország legnagyobb táboroztatási programja a Balatonnál vagy akár napközi formában otthon, a 
lakóhelyen. Akár sport, életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozásokkal is színe-
síthetik a szervezők. A program keretében gyerekenként nettó 18 ezer forintot költhetnek el. 

A Váci Tankerületi Központ célja, hogy minél több iskola vegyen részt ezeken a pályázatokon, ezért tervezik, hogy a jövőben több-
ször is tartanak majd hasonló rendezvényeket, ezzel is motiválva az intézmények dolgozóit. 

Változatos élményekben volt részünk a kö-
zelmúltban, még a télbe is átléptünk akarat-
lanul, pedig április 9-től április 12-ig tartott 
a kirándulásunk aHatártalanul pályázat 
keretében. A Cházár András EGYMI Pivár 
Ignác Tagintézményének felső tagozatos ta-
nulói ugyanis kilenc pedagógus kíséretében 
eljuthattak a  természeti és történeti értékek-
ben gazdag Felvidékre. Az út a „Mátyás király 
nyomában a Felvidéken” címet viselte. Célunk 
volt, hogy diákjaink megismerjék a történelmi 
Magyarország kulturális értékeit.

Kirándulásunk első napján Ipolyságnál 
léptük át a határt, majd megérkeztünk Ké-
méndre. Felkerestük a tájház gazdag kiállítá-
sát, amelyben a kurtaszoknyás falvak egyedi 
néprajzi jellegzetességeit ismerhettük meg. 

Való igaz, hogy errefelé mindig rövid, 
pörgős szoknyát viselt a fehérnép, amelyből 
ünnepnapon akár tízet is magára vett, hozzá 
csörgős, piros csizmát, fodros inget.

Utunk az egész Felvidék leglátványosabb 
várkastélyába vezetett, Bajmócra. Az őspark-
kal övezett domb tetején álló mesebeli kastély 
a Kárpát-medence legromantikusabb lovag-
vára, ahol Hunyadi Mátyás is tartott egykor 
országgyűlést. A kastélyt körülölelő őspark-
ban áll Szlovákia legöregebb fája, a 700 éves 
Mátyás király hársfa. A legenda szerint kirá-
lyunk előszeretettel fogyasztotta el ebédjét az 
óriás fa hűst adó lombja alatt.

A nap zárásaként este megérkeztünk az 
egykori Magyar Királyság legjelentősebb bá-
nyavárosába, Selmecbányára, ahol elfoglaltuk 

szálláshelyünket.
A második napon felkerekedtünk, hogy 

megmásszuk a hangulatos kisváros magas 
dombját. Itt található Újvár, más néven Le-
ányvár. A négy sarokbástyás, hófehér rene-
szánsz erődítmény a 16. században épült a 
törökök ellen.

Selmecbányát elhagyva a Felvidék egyik 
legszebb városába, Besztercebányára utaz-
tunk, ahol a városfalak kiépítése Mátyás 
király nevéhez kapcsolódik. Sétát tettünk a 
város felújított főterén, majd a bátrabbak 
felkapaszkodtak a híres ferde óratoronyba, 
ahonnan a legszebb panoráma nyílik a cso-
dás városra.                 

Utunkat folytatva Lőcsére tartottunk, a 
hajdani Szepes vármegye egykori székhelyére. 
Itt megtekintettük a Szent-Jakab katedrálist, a 

monumentális gótikus templomot a világhírű 
szárnyas oltárok gyűjteményével. 

Továbbsétálva a templom mellett a város 
főterén, a régi városházában beléptünk a Sze-
pesi Múzeumba, ahol Lőcse történetéről me-
séltek nekünk. Az első emeleti gótikus nagy-
terem ajtaján a Jókai-regényből ismert lőcsei 
fehér asszony faliképe függ, amin Korponayné 
Géczy Julianna csábítóan, titkon csalogatja be 
a várba a labancokat. A múzeumból kilépve 
elrettentésül körbejártuk a 16. században 
készült, vasból kovácsolt szégyenketrecet, 
melyben az elítélt bűnösöket, ledér nőket tet-
ték hajdan közszemlére.  Színes élményekben 
gazdagodva tértünk új szálláshelyünkre, Igló-
ra.

A harmadik nap délelőttjén Közép-Euró-
pa legnagyobb várrom-együttesét, a Szepesi 
várat barangoltuk be. A magas sziklákon tor-
nyosodó erődítményben, ahol Szapolyai János 
született, fegyvergyűjtemény, kínzókamra, 
vártörténeti kiállítás és gótikus várkápolna 
fogadott minket. 

A havas esőben tett kirándulásunk után kis-
sé átfázva visszatértünk szállásunkra, szeren-
csénkre meleg teával kínáltak a vendéglátók.

Utazásunk utolsó napján havas tájra éb-
redtünk, így nem indultunk el Rozsnyóra, II. 
Rákóczi Ferenc kedvenc tartózkodási helyére. 
A felvidéki magyar iskolában szeretettel vár-
tak minket, mi is lelkesen készültünk a kultu-
rális találkozóra. Sajnos, a rossz útviszonyok 
miatt nem valósult meg ez a várva várt prog-
ram – hazaindultunk hát szép hazánkba.

Felvidéken jártunk

https://www.facebook.com/Edukanyar/


A mai felgyorsult világban egyre több 
inger éri a gyerekeket, fiatalokat. Sokuk 
ezt nem tudja kezelni. Hazánkban szinte 
minden gyerek legalább egyszer elszen-
vedője iskolai konfliktusnak. De nem 
csak diák és diák között alakulhat ki vita, 
hanem tanár-diák, tanár-szülő és szü-
lő-diák között is.

A Váci Tankerületi Központ még ta-
valy nyújtott be pályázatot a Klebelsberg 
Központ Új vagy működő jógyakorlat 
című pályázatára Medi-TÁRS –alter-
natív konfliktuskezelés a köznevelés-
ben címmel, melyben a fő cél a kortárs 
mediátorok képzése. Az első program 
Szentendrén a Barcsay Jenő Általános 
Iskolában zajlott le. 

A sikeres képzésen felbuzdulva úgy 
döntöttek, hogy a pályázati kereten kí-
vül, saját költségre is folytatják a pro-
jektet és további két iskolát vontak be: 
a szintén szentendrei Izbégi Általános 
Iskolát és a Váci Földváry Károly Általá-
nos Iskolát. Városunkban a képzés múlt 
héten zajlott, szülőknek, diákoknak és 
pedagógusoknak egyaránt.

-       Ma rengeteg konfliktus éri a di-
ákokat, tanárokat, szülőket, ez egy elég 
összetett probléma. Tavaly indítottuk el 
a meditációs képzést Szentendrén, en-
nek már érezzük hatását. Úgy gondol-
tuk, hogy természetesen Vácra is el kell 
jönnie. Szándékunk, hogy a képzésről 
az egész tantestület tájékozódhasson – 
mondta Verebélyi Ákos, a Váci Tanke-
rületi Központ igazgatója. Hozzátette: 
hosszútávú céljuk, hogy a tankerület 
minden iskolájába eljusson az alapkép-
zés.

A résztvevő szülők egybehangzóan 
pozitívan értékelték a hallottakat, tanul-

takat.
Vezsenyiné Barta Ágnes: „Nagyon 

előremutató lehetőségnek tartottam ezt 
a meditációs programot, mert ez a tuda-
tos kommunikáció eszközét adja a szülő 
és majd később a gyermek kezébe is, a 
szülő hatásain keresztül. Hiszen ez lehe-
tőséget ad arra, hogy konfliktus közben 
a gyermek megfigyelje a szülő viselkedé-
sét és lemásolja, és a saját vitás helyzetei-
ben sikerrel tudja alkalmazni azt.”

Szentgáli Pál: „Úgy gondolom, hogy 
ez a tréning, amin részt vettünk, segít 
abban, hogy konfliktushelyzetekben be-
folyásoljuk saját magunkat, viselkedé-
sünket, indulatainkat. Ezt át tudjuk ve-
títeni a gyermekeinkre és innentől csak 
fejlődés figyelhető majd meg.”

Szunyogné Vámos Regina: „A nevelt 
gyerekeim járnak az intézménybe. Azért 
vettem részt ezen a programon, mert 
nagyon fontosnak tartom, hogy meg 
tudjam tanítani nekik azt, amit én is 
megtanultam, hiszen a nevelt gyerekek 
sokkal sérülékenyebbek, sokkal több lel-

Mediátorokat képeztek a 
Váci Földváry Károly 
Általános Iskolában

ki támogatásra van szükségük és fel kell 
készítenem őket az önálló életre is. Érde-
mes akár a régi sérelmeket is átbeszélni, 
segíteni lezárni.”

A képzésen a diákok és szülők mellett 
tanárok is részt vettek. 

Kalina Yvette, a Csörögi Tanoda ve-
zetője: „Nekem az volt az elsődleges cé-
lom, hogy közelebb kerüljek az itt tanító 
tanárokhoz, mert ide járnak Csörögből 
a hátrányos helyzetű tanulóink. A mi 
gyermekeinknek nagyon nagy szüksé-
gük van arra, hogy részt vegyenek ilyen 
képzésen, mert őket gyakran éri érdek-
sérelem, hiszen a társadalmunk tele van 
előítélettel. Nagyon hálás vagyok, hogy 
itt lehettem, s azért is, mert a tanügyi 
vezetésnek fontos volt, hogy a Csörögi 
Tanodából itt legyen valaki, és a gyere-
keink közül is részt vehetett egy kislány 
a képzésen.”

Pallaginé Nagy Ágnes, a Földváry is-
kola igazgatóhelyettese is részese volt a 
tanfolyamnak.

-       Az iskola egy olyan színtér, ahol 
rengeteg konfliktus lehet, hiszen nagyon 
sokféleképpen alakulhat ki ilyen helyzet. 
Eddig voltak a hagyományos technikák, 
de ez a mediáció egy olyan alternatív 
konfliktuskezelési módszer, ami kicsit 
talán közelebb áll a gyerekekhez is. Ezért 
nagyon örültem, hogy mi pedagógusok 
a szülőkkel vehettünk részt rajta, hiszen 
így közelebb kerülhettünk egymáshoz, 
egy hidat képzett közöttünk. A gyerekek 
pedig talán sokkal jobban el tudják majd 
fogadni, ha ők segítik egymást egy-egy 
konfliktus helyzetben.

A diákok a képzés után elmondták: 
nagyon hasznosnak ítélték a tanultakat, 
hiszen a leggyakrabban a saját osztály-
társaikkal kerülnek konfliktushelyzetbe. 
Úgy vélik, hogy a jövőben ezeket már 
könnyebben tudják kezelni. A fiatalok 
műhelymunkán is részt vesznek, ahol 
egy-egy kitalált, vagy valós konfliktus-
helyzet kezelését mutathatják be, érté-
kelhetik ki. 

A Váci Földváry Károly Általános Is-
kolában a mediátor képzésen 10 peda-
gógus – köztük a fejlesztőpedagógus, az 
iskolapszichológus és két pedagógiai asz-
szisztens –, 5 szülő és 12 diák vett részt. 

A projekt azonban itt nem áll meg, hi-
szen már készül az az öt órás tananyag, 
melyben szeptembertől az iskolások osz-
tályfőnöki óra keretében sajátíthatnak el 
különböző módszereket. Illetve a folya-
matszabályozási rendszerbe is bekerül 
az alternatív konfliktuskezelés módsze-
re, hogy minél kevesebb esetben kelljen 
a fegyelmezés eszközeivel élni egy-egy 
intézményben. 

Továbbá az intézmények lehetőséget 
kapnak arra, hogy saját maguk intézmé-
nyesítsék, vagy más iskolákkal közösen 
hasznosítsák az elsajátított módszereket.
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A Klebelsberg Központ Új vagy műkö-
dő jógyakorlat tárgyú pályázati kiírására 
született meg a Váci Tankerületi Köz-
pont programja, amelyben 12 pedagó-
gust képeztek a robotika alapjaira. A 
több mint 15 órás szakmai műhely cél-

ja az volt, hogy a tanárokat felkészítsék 
arra, hogy a diákokat ma annyira érdek-
lő újfajta informatikai ágazatot oktatni is 
tudják. Azonban a diákok nemcsak saját 
tanáraiktól tanulhatnak majd a jövőben, 
hanem a létrejövő platform segítségével 
a csatlakozó diáktársaktól is, így erősítve 
egymást.

A robotika szorosan összekapcsoló-
dik az informatikával. A képzéssel a te-
hetséggondozás megindítása volt a cél. 
A 8-14 éves korosztály alapkészségként 
használja az okoseszközöket, így olyan 
gyakorlatra tesznek szert, amelyre épít-
ve elindíthatják őket az informatikához, 

robotikához köthető hiányszakmák felé. 
A pályázati forrásból a pedagógusok 

képzése valósult meg.
A képzés lezárultával felvetődött az 

igény a folytatásra.  A szakmai program 
annyira sikeresnek bizonyult, hogy a 

Váci Tankerületi Központ saját költségén 
tovább folytatta az oktatást - megújult 
formában, új helyen egy 8+1 munkaál-
lomásos, 3D-s nyomtatóval felszerelt la-
bort létrehozva Vác város központjában, 
a tankerület egyik helyiségében. 

A robotikai labort a Váci Tankerületi 
Központ valamennyi intézménye szá-
mára térítésmentesen biztosítja.  Jelenleg 
több váci és Vác környéki iskola diákja és 
tanára vesz részt a foglalkozásokon, me-
lyeket Vidra András informatikus, a tan-
kerületben dolgozó rendszergazda tart.

Vidra András a robotika oktatásával 
kapcsolatban elmondta: a képzés az ar-
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Robotika labort működtet a 
Váci Tankerületi Központ

duino rendszerre épül. „A robotika tu-
lajdonképpen három dologból tevődik 
össze, egyrészt programozás, másrészt 
elektronika, harmadrészt pedig kicsit 
mechanika is. Gyakorlatilag ez vezérlés-
technika: számítógépes programozással 
működtetett mikrokontroller idomítás. 
A résztvevők ehhez az elején az arduino 
platformot használják. A képzés végére 
a pedagógusok, de a diákok is eljutottak 
oda, hogy egy robotkart vezéreljenek.” 

Bár a robotikának sokféle iránya van, 
a Váci Tankerületi Központ hosszútávú 
célja az, hogy az alapképzés beépüljön az 
általános iskolai oktatásba is.

A váci robotika labor (Vác, Kossuth 
utca 30.) május 13-án nyílt napot szer-
vez, melyre minden robotika iránt érdek-
lődőt szeretettel várnak!

Várkonyi Vince, a Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Rendészeti 
Szakközépiskola tanulója lett Az év diák 
költője 2018-ban. Gratulálunk az elisme-
rő címhez. 

Az év diák költője

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

https://www.facebook.com/Edukanyar/


Március 29-31. között a nyír-
egyházi XV. Országos Zongo-
raverseny országos döntőjébe 
két tanítványunk jutott be a 
két korcsoportban. Drucza 
Dávid János és Hegyi B. And-
rás egyaránt elnyerték az I. 

díjat és a vele együtt járó Ve-
roszta Magda Díjat is – tájé-
koztatta Facebook oldalunkat 
Hermeszné Uracs Mónika, a 
Kalász Alapfokú Művészeti Is-
kola vezetője.

„Dávid ezen kívül a Feren-
czy Alapítvány különdíjában is 
részesült a legszebb romanti-

kus mű előadásért.  
A nagy múltú és rangos ta-

nulmányi verseny zsűrijének 
elnöke: Dr. Hargitai Imre. Tag-
jai: Megyimóreczné Schmidt 
Ildikó és Taraszova Marianna 
voltak. 

Dávid és András felkészítő 
tanára, H. Kürtösi Mónika a 
Veroszta Magda díjat és a leg-
eredményesebb felkészítő ta-
nárnak járó különdíjat is meg-
kapta.

Gratulálunk Nekik a káprá-
zatos eredményhez!” – írta az 
intézmény vezetője. 

Gyümölcsfákat ültettek a tankertben 
a nagymarosi diákok
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Április 5-6-7-én tartották meg a IX. Országos Szakgimnáziu-
mi Gitárversenyt, Leo Brouwer kubai zeneszerző 80. születés-
napjára emlékezve. 

A rendezvénynek a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola ki-
lencedik alkalommal adott otthont.

Szép magyar beszéd a 
Nagykunság fővárosában

Rezitationswettbewerb in Bogdan
A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI rendezte meg ápri-
lis 10-én a Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny 
Pest megyei válogatóját. A német nemzetiségi iskolákból 119 
tanuló érkezett kísérő pedagógusokkal, szülőkkel. Itt került sor 
ünnepélyes keretek között az idei nemzetiségi pedagógus díjak 
- Katharine – Kreisz – Preises - átadására is. A záróünnepség 
során felléptek az óvodások és az iskola másodikos tanulói is.

Országos gitárverseny volt Vácon

Két diák is első díjat nyert a XV. 
Országos Zongoraversenyen

A Földművelésügyi Minisztéri-
um még 2017-ben kiírt Zártker-
ti pályázatán több mint 9 millió 
forintot nyert el a nagymarosi 
önkormányzat, melyből iskolai 
tankertet hoztak létre. A Nagy-
marosi Kittenberger Kálmán 
Általános Iskola és Művészeti 

Iskola diákjai március végén 97 
darab fát ültettek el a program 
keretében. 

A város két telket vásárolt, 
az egyiken most gyümölcsfá-
kat ültettek: diót, almát, birset, 
körtét és szilvát. A nagy munka 
előtt Gáspár István plébános 
megáldotta a fákat és a földet, 
közeledvén Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepe.  

Pantali Márton kertész rö-

vid előadásából megtudhatták 
a gyerekek, mit és hogyan kell 
tenni-venni, hogy a lehető leg-
jobb és legkíméletesebb módon 
bánjanak a kis fákkal, majd jö-
hetett a fizikai munka.

Lapátolták és talicskával 
hordták a trágyát és a földet, 

óvatosan vitték a kiválasztott 
facsemetéket, amiket jó irányba 
forgatva ültettek el. Ültetés után 
vödrökkel és kannákkal cipelték 
a locsolóvizet a csemetéknek. 

A munkálatokban négy 
osztály vett részt, akik közül a 
kisebbek 3-4 év múlva saját ke-
zűleg szedhetik majd le a gyü-
mölcsöt az általuk ültetett fákról 
az Iskolakert program kereté-
ben.

Oláh Alexandra, a Pomázi Má-
tyás Király Általános Iskola 8.a 
osztályos tanulója képviselte az 
intézményt és és a környék isko-
láit is idén Kisújszálláson a „Szép 
magyar beszéd” verseny országos 
fordulóján a Dunától keletre eső 
térség döntőjén. Az április 5-7-e 
között megrendezett eseményen 
60 tanuló vett részt egy otthon-

ról hozott és egy kötelező szöveg 
pontos, szép, értő felolvasásával.

A versenyt ebben a formában 
és ezen a helyszínen 20. alkalom-
mal rendezték meg. A szervezők 
tiszteletre méltó alapossággal és 
komolysággal, nagy-nagy odafi-
gyeléssel bonyolították le az ese-
ménysorozatot.

Alexa iskolánkból elsőként 
jutott el erre a rangos vetélkedő-
re, és bár kicsit benáthásodott, a 
legjobb tudása szerint helyt állt. A 
zsűri a Kazinczy-jelvény bronz fo-
kozatában részesítette tanulónkat.

Reméljük, hogy a három nap 
élményei Alexa számára soká-
ig emlékezetesek maradnak, s a 
magyar nyelv ápolásában meg-
határozóak lesznek. Eredmé-
nyéhez szívből gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk! - írja 
az iskola honlapján.




