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Eötvös József Díjat kapott 
Kádárné Monori Éva

Kádárné Monori Éva, a Chá-
zár András EGYMI Bárczi 
Gusztáv Tagintézményé-
nek vezetője is megkapta 
az Eötvös József Díjat, ami 
ma Magyarországon a leg-
magasabb pedagógiai díj. 
A kitüntetésre felterjesztet-
te őt Verseghi-Nagy Miklós, 
Szentendre polgármestere, 
Verebélyi Ákos, a Váci Tan-
kerületi Központ igazgatója, 
Kolos Gábor, a Rotary Club 
Szentendre elnöke, a Szent-
endrei Református Egyház, 
dr. Radványi Katalin PHD, 
főiskolai tanár, Prof. dr. Csé-
pe Valéria, az MTA levele-
ző tagja, valamint a Cházár 
EGYMI Bárczi Gusztáv Ta-
gintézményének nevelőtes-
tülete.

A díj azoknak a kiemel-
kedő munkát végző peda-
gógusoknak és főiskolai, 
egyetemi oktatóknak ado-
mányozható, akik okta-

tó-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a peda-
gógus élethivatás mellett. Évente ketten kapják meg a közoktatásban és ketten a 
felsőoktatásban.

Kádárné Monori Éva, a Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézmé-
nyének vezetője, több mint négy évtizeden át tartó kiemelkedő gyógypedagógiai 
munkájának elismeréseként vehette át a díjat Prof. Dr. Kásler Miklóstól, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának miniszterétől május 31-én a Pesti Vigadóban.

Kádárné Monori Évának mind szakmai, mind vezetői munkája példaértékű. Te-
vékenysége során kidolgozta az értelmileg akadályozott tanulók együttnevelésének 
programját a tanulásban akadályozott tanulókkal, mely országos szinten is egye-
dülálló. Mindig készen állt a módszertani megújulásra, kereste az új lehetőségeket, 
hogy tanítványainak a legkorszerűbb fejlesztő terápiákat biztosítsa. Sok családnak 
segített abban, hogy értelmileg sérült gyermekük szakszerű gyógypedagógiai meg-
segítéssel a társadalom hasznos tagjává tudjon válni, szakmát szerezhessen.

A 2017-2018-as tanévben elindította az ép értelmű autista tanulók ellátását 
Szentendrén, mely hiánypótló tevékenység.

Nevelőtestülete összetartó, szakmailag felkészült, tagintézményében valódi mű-
helymunka folyik.

Több pályázaton is nyert, melynek eredményeképpen a tanulók kiránduláso-
kon, táborozásokon vehettek részt, vagy éppen az intézmény taneszköz-parkját 
bővítette. Szintén ebből a célból jótékonysági rendezvényeket szervez.

Városában, szűkebb és tágabb környezetében, mind szakmailag, mind emberi-
leg elismerés övezi.

Gratulálunk a kimagasló munkához és a kitüntetéshez!

Nyári karbantartási 
munkák a 

Váci Tankerületi 
Központ iskoláiban
Kicsengettek vakációra az iskolákból, 
már javában tart a nyári szünet. Ám az 
intézményekben ilyenkor is munka zaj-
lik, hiszen elkezdődtek a szokásos kar-
bantartási, felújítási munkálatok.

A nyári karbantartásra, bútorbeszer-
zésekre, eszközökre a Váci Tankerületi 
Központ több mint 300 millió forint ösz-
szeget fordít ebben az évben. Az 59 is-
kolában hamarosan kezdődnek a mun-
kálatok, hogy szeptemberre, mire újra 
becsengetnek, a diákok a megszépült, 
megújult intézmények kapuin léphesse-
nek be.

 App Inventor 
képzést tartottak
Június végére hirdette meg a Váci Tan-
kerületi Központ tanárainak az App In-
ventor képzést Vácon. A három napos 
tréningen nyolcan vettek részt. 

Az App Inventor egy ingyenes online 
felület, melyen keresztül programokat 
hozhatunk létre Android eszközökre 
(táblagépekre, telefonokra). Nagyon 
népszerű tud lenni a gyerekek körében, 
hisz saját alkalmazásokat készíthetnek 
telefonjaikra vagy más Android rend-
szert futtató eszközükre.

Az oktatást Vidra András, a tankerü-
let informatikusa tartotta.
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Nyári Erzsébet-tábort 
szervezhet tíz iskola

A Váci Tankerületi Központ iskolái már 
évek óta pályáznak az egyre népszerűbb 
nyári Erzsébet-táborokra. Ebben az év-
ben mind a 10 intézményük, aki támo-
gatást igényelt, nyert. Összesen 13 tábor 
valósulhat meg így júniusban és július-
ban, összesen több, mint 10 millió forint 
értékben.

A nyertesek között van a zebegényi, 
a rádi, a duanbogdányi, a püspökhatva-
ni, az őrbottyáni, a letkési, a vácdukai, a 
csobánkai, az acsai és a pomázi német 
nemzetiségi általános iskola.

Az Erzsébet Táborok Magyarország 
legnagyobb táboroztatási programja a 
Balatonnál vagy akár napközi formában 
otthon, a lakóhelyen. Sport, életmód, 
kultúra, művészet, tudomány, ismeret-
terjesztő, valamint hagyományőrző fog-
lalkozásokat lehet szervezni keretében.

Még 2018 szeptember elején a Kle-
belsberg Központ megkereste a tanke-
rületeket, azzal a kéréssel, hogy osszák 
meg az intézményekben kialakult jó 
gyakorlatokat a tanulók egészségne-
velésével, fejlesztésével kapcsolatban. 
A Váci Tankerületi Központ intéz-
ményeiből 13 pályázat érkezett be, 
melyet egy szakmai zsűri bírált el, és 
választotta ki a 60 központból beérke-
zett 186 pályázat közül a 21 legjobbat, 
mely könyv és elektronikus formában 
is megjelent 2019. májusában. A Váci 
Tankerületi Központból Reikort Ildi-
kó, a Kalász Alapfokú Művészeti Isko-
la pedagógusa is kiválasztásra került.

A 21 Nő az Egészségügyért Alapít-
vány 21 egészségfejlesztési modellt 
ismertet a kiadványban, ezek a jó gya-
korlatként használható programok 
mintát, motivációt, segítséget jelente-
nek a pedagógusoknak. A válogatás-
ban különböző iskolatípusok szerepel-
nek, hiszen településtől, korosztálytól, 
az adott szociális helyzettől függően a 
gyerekeknek más-más igényei vannak. 
A programok ismertetése mellett cél-
juk volt az is, hogy bemutassák a prog-
ramok szerzőit, az egészséges életmód 
elkötelezett tanárait.

A 21 pedagógiai modell az egészsé-
gért című kiadványban szerepel Rei-
kort Ildikó, aki az országban először 
alkalmazta a Kokas-módszert.

„Kíváncsiságom Kokas Klára zene-
pedagógus 1998-ban induló, első akk-
reditációs továbbképzésére irányított. 

Kokas Klára a megújulás híve volt, 
ezért nagy éberséget és rugalmassá-
got követelt a tevékenység, ami a ta-
nítványait, így engem is a folyamatos 
tanulásra és fejlődésre késztetett. Ezzel 
együtt ő biztatott, hogy munkámban 
is bátran kísérletezzek. Pályám során 
megerősítéseket kaptam tanáraim-
tól és Kokas Klárától is ahhoz, hogy 
a művészetpedagógiában ne idomí-
tott, hanem kiteljesedett érzésekkel 
teli gyermekeket neveljünk, így nagy 
lelkesedéssel vetettem bele magam a 
Kokaspedagógia alkalmazásába. Hogy 
megfelelő módon tudjak segíteni, szük-
ségét éreztem a tudásom bővítésének, 
így beiratkoztam a zeneterapeuta szak-
ra, ezzel a megfelelő szakmai háttértu-
dással pedig már a nehéz helyzetekben 
is kiigazodtam. Mesterpedagógusi fo-
kozatomat is – egyedüliként – tisztán a 
Kokas-témában írtam.

A Kalász Művészeti Iskola mél-
tán büszkélkedhet azzal, hogy a Ko-
kas-programot az országban először 
itt alkalmaztuk, iskolánk elsőként il-
lesztette be a pedagógiai programjába 
és az órarendjébe is a módszert. Az 
immár 20 éves Kokas-program tapasz-
talatai megengedték, hogy mások is 
betekintést nyerhessenek iskolai mun-
kánkba, így a világ minden tájáról ér-
keztek hozzánk hospitálni.” – olvasha-
tó a kiadványban.

További részletek a www.21no.hu/
projektek/kokas-modszer/420/ olda-
lon olvashatók. (fotó: Nánási Pál)

Hamarosan megújulhat 
a Váci Földváry Károly 

Általános Iskola
 informatikai hálózata

A közelmúltban a Váci Tankerületi Köz-
pont informatikus munkatársai felmér-
ték a váci iskolák állapotát informatikai 
szempontból. A szakemberek megállapí-
tották, hogy az intézmények közül a Váci 
Földváry Károly Általános Iskolában az 
informatikai hálózat (LAN) nagyon elö-
regedett és ezért a működése sem meg-
bízható.

Több cégtől árajánlatot kértek be a tel-
jes rendszer újraépítésére, jelenleg a ki-
választott vállalkozóval való szerződés-
kötésnél zajlik, de a tényleges munka is 
hamarosan megkezdődhet, hogy a nyári 
szünet ideje alatt be is fejeződhessen.

- Mivel az iskolákban az elmúlt évek-
ben jelentősen megnövekedtek a külön-
böző internetre kötött eszközök száma 
- nem csak számítógépek, de a mobil 
eszközök is - ezért szükséges a növekvő 
forgalmat már valamilyen menedzselhe-
tő formában kezelni, tehát már nem elég-
séges az úgynevezett SOHO - otthoni/
kis irodai - eszközök használata, el kell 
mozdulnunk a komolyabb, ipari jellegű 
eszközök felhasználásának irányába. A 
bejövő internetvonal sávszélességének 
optimális elosztásához az iskolákba, el-
sőként a most felújítandó Földváryban 
új, Mikrotik típusú, nagyteljesítményű 
router-eket kívánunk beépíteni – mond-
ta az Edukanyarnak Vidra András, a Váci 
Tankerületi Központ rendszergazdája.

21 pedagógiai modell az egészségért: 
Reikort Ildikó a Kokas-módszer alkalmazója

www.edukanyar.hu
http://www.21no.hu/
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Az idei 2019 World Robot Olympiad utolsó 
regionális fordulóját június 13-án tartották 
Győrben, melyen részt vett a Maros Robo 
Team is - Czoch Levente 6. osztály, Zoller 
Máté 7. osztály, Zoller Dávid 8. osztály ké-
pünkön fent -, csapatvezetőjükkel Czoch 
Andrással. Tavaly éppen lemaradtak az or-
szágos verseny dobogójáról, idén már az 
első hely a cél. A mostani eredményükkel 
részt vehetnek a július 10-11-én megrende-
zésre kerülő nemzeti döntőn Tatabányán.

Ebben az évben a SMART CITIES - 
OKOS VÁROSOK témakörében a junior 
korosztálynak az OKOS VILÁGÍTÁS fel-

adattal kellett megbirkóznia. Ami egy olyan 
robot megépítését jelentette, amely képes az 
épületben az elhasználódott izzók cseréjére, 
a világítás korszerűsítése és energiatakaré-
kosabbá tételére. A robotnak új, okos égő-
ket kell a raktárból a szobákba szállítania az 
épületen belül. A régi égőket a szeméttáro-
lóba kell szállítania. Így a robot moderni-
zálja a világítás berendezést az épületben és 
segít energiát megtakarítani.

A csapat nagy bizakodással érkezett már 
szerda este Győrbe a szállásra, hogy másnap 
kipihenve induljanak neki a megmérettetés-
nek. A felkészülés ideje alatt a fiúk több száz 

A nagymarosi fiatalok nyomás alatt is 
toronymagasan győztek a robot építő 

verseny regionális fordulójában

órát töltöttek építéssel és programozással, 
majd pedig teszteléssel, finomhangolással.

- A teszt körök alatt hazai körülmények 
között 10-ből 8 alkalommal maximális, 
azaz 200 pontot teljesített Pista v2 névre 
keresztelt robotunk. A verseny a szokásos 
építéssel, tesztelésekkel kezdődött. A csa-
pat rutinosan összeszerelte a robotot, itt 
mindenkinek jól begyakorolt részeket kel-
lett megépítenie Máténak a dobtárat, ami 
gyakorlatilag a robot feje volt, Levinek a ro-
bot vázát, amit Dávid tervezett, aki ezután 
kábelezett és összeillesztette a részeket. Ez 
nagyjából 45 perc alatt megvolt, majd Dá-
vid feltöltötte a programot és kezdődhetett a 
tesztelés – mesélte Czoch András.

Az első mért kör sajnos nem sikerült 
olyan jól, mint szerették volna, hiszen az 
egyik égőt nem tette le Pista pontosan így 
csak 175 pontot kaptak a 200-ból. A követ-
kező tesztelési lehetőségnél azonban a robot 

nem csinált semmit, így a fiatalok magabiz-
tossága kezdett elveszni. Negyvenöt percük 
volt megtalálni a hibát és javítani. Végül 
az utolsó 8 percben vezérlőcserével tudták 
megjavítani a robotot, de az csak a mért kör 
alatt derült ki, hogy ez sikerült is. Pista végül 
szinte hibátlanul teljesítette a feladatot, 185 
pontot hozva a csapatnak.

- Itt szeretném elmondani, hogy remekül 
szerepelt a csapat nem kis nyomás és stressz 
alatt! Aki nem ismeri a szabályokat, annak 
érdekességképpen - a csapatvezetők a ver-
seny egész ideje alatt nem szólhatnak bele 
a csapat munkájába, nem lehet a kordonon 
kívülről bekiabálni, a csapatoknál nincs te-
lefon, vagy wifi képes laptop, ahonnan se-
gítséget kérhetnének, kereshetnének. Csak 
egymásra támaszkodhatnak és az addig 
megszerzett tudásra – mondja Czoch And-
rás.

A Maros Robo Team csapata végül a két 
körrel 360 pontot szerzett, így toronymaga-
san szerezte meg az első helyet. A második 
helyezett mindössze 145 pontot gyűjtött, 
ami szintén szép teljesítmény. Ezzel az ered-
ménnyel országos másodikként várják a 
nemzeti döntőt, amire nagyon készülnek 
már, zajlanak a tesztek, építenek, progra-
moznak a fiúk.

https://www.facebook.com/Edukanyar/
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Nikola Tesla neve, ma már mindenkinek 
mond valamit, hiszen róla neveztek el egy 
önvezető autót is. Azonban a kiváló fizikus 
neve Pomázzal is egybeforr, ahol több évig 
is élt és alkotott. A német nemzetiségi is-
kola még termet is nevezett el róla. Balog 
Ilona Katalin intézményvezetőt kérdeztem.

- Tavaly adták át az intézményben a Tes-
la-termet, emléket állítva ezzel a nagy nevű 
fizikusnak, aki korábban többször is megfor-
dult Pomázon. Miért tartották fontosnak, 
hogy létrehozzák ezt a termet?

- Német nemzetiségi Iskola lévén fon-

tosnak tartjuk, mindent elkövetünk azért, 
hogy a gyerekek örömmel, motiváltan ve-
gyenek részt a tanulási folyamatban, ami-
nek eredményeként használható tudásra 
tesznek szert. Fontos, hogy gyerekeink éle-
tében a német kultúrörökségen kívül a szín-
vonalas, modern természettudományos 
oktatás is szerepet kapjon. ÖKO iskola is 
vagyunk, tehát a sokoldalú természetisme-
ret-oktatás illeszkedik iskolánk profiljába is. 
És a gyerekeket is nagyon érdekli, szívesen 
foglalkoznak ilyen témákkal, feladatokkal.

A terem névadója, Nikola Tesla, szerb 
származású fizikus, elektromérnök, feltalá-
ló, életében huzamosabb ideig élt Pomázon. 
Így adódott az ötlet, hogy róla nevezzünk 
el természettudományos szaktantermün-
ket. A Tesla-terem mindezt koncentráltan 
magába foglalja, sőt már-már meghaladja 
a terem kapacitását: halmozódnak az aján-
dékok, tanulmányok szempontjából szét-
szedendő, tanulmányozandó és újrahasz-
nosítható tárgyak (rádiók, régi telefonok, 

magnók, vetítők…).
- Mivel foglalkozhatnak, kísérletezhetnek 

a teremben a diákok?
- A terem komplex természettudomá-

nyos oktatásra alkalmas. Mind fizikai, mind 
kémiai, mind egyéb természettudományos 
általános iskolai bemutatókra: elektromos 
áramkörök bemutató szerelése, mágneses 
és optikai kísérletek, légköri jelenségek le-
írásának modellezése, hangágyú, egyszerű, 
de látványos kémiai kísérletek biztonságos 
bemutatása (gáztermelés, égés, kémhatá-
sok), csillagászati vetítés akár 3D-ben is, na-

Tesláról nevezte el termét a német 
nemzetiségi iskola Pomázon

gyított és vetített mikroszkópos vizsgálatok, 
illetve stabilan kihelyezett demonstrációs 
eszközök (köbméterkocka, Naprendszer), 
Fontos, hogy a tanulók mindent lássanak, 
kipróbálhassanak, megfigyelhessenek.. A 
terem érdekesség az „időkapuként” is te-
kinthető Tesla-installáció, ahol a gyerekek 
a múltba visszakerülve Nicola Teslával egy 
automata sakktáblán sakkozhatnak.

- Úgy tudom, hogy támogatásokból való-
sult meg az elképzelés, melyet újabb felaján-
lások követtek.

-Igen, a megvalósulások között kieme-
lendő a Tesla-emlékdíj, amelyet a termé-
szettudományok terén kiváló teljesítményt 
nyújtó tanulók kaphatnak meg. A díj ötlet-
gazdája és az átadásra kerülő szobrocska 
finanszírozója a Pomázi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat. Nikola Tesla pomázi lak-
helyének emléktábláját idei díjazottunk, 
Ruskovics Péter 8. o. tanuló koszorúzta meg 
osztálytársaival együtt. (F. A.)

www.edukanyar.hu
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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

Hatodik alkalommal került megrendezés-
re a Tudomány Hete Sződön, melynek ke-
retében ezúttal a bicaj került a középpont-
ba. „SZERESD a BICIKLIDET!” címmel 
projekthetet tartottak a Sződi Hunyadi 
János Általános Iskolában május 13-14-
15-én és 17-én. Május 16-án pedig a ha-
gyományos Hunyadi Kupát tartották meg, 
ahol több iskola is összeméret tudását lab-
darúgásban.

A Hunyadi Kupa eredménye: első lett 
a Sződi Hunyadi János Általános Iskola, 
második a Dunakeszi Széchenyi István 

Általános Iskola, harmadik a Váci Juhász 
Gyula Általános Iskola, negyedik a Vác-
dukai Benedek Elek Általános Iskola és az 
ötödik a Verőce Géza Fejedelem Reformá-
tus Általános Iskola.

A feladatok között szerepelt kerékpár 
és versenybringa közti különbségekkel 
kapcsolatos előadás, melyben a fiatalok 
megismerhették a bicikli történetét is. 
Szervezett nekik az iskola kerékpártúrát 
is, de KRESZ-teszten kipróbálhatták köz-
lekedési tudásukat is. Egyénileg tervezhet-
tek bicajokat is, de a bicikli szerelésének 

Minden tanévben sok lehetőséget kapnak 
tanulóink, hogy kipróbálják magukat, ösz-
szemérhessék tehetségüket más gyerekek-
kel. Ebben a tanévben sem volt ez másként, 
részt vettek tantárgyi versenyeken és isko-
lán kívüli, zenei vagy sportversenyeken is. 
Az eredmények között számos országos, 
sőt nemzetközi versenyen elért kimagasló 
helyezésre is büszkék vagyunk.

Művészeti területen Szarka Máté 4.a 
osztályos tanulónk ért el komoly sikereket, 
vers- és prózamondás, éneklés, hangszeres 
játék területén egyaránt.

Székely Ádám és három osztálytársa cso-
dálatosan szerepelt egy országos népművé-
szeti versenyen.

Réti Bálint, Pesti Viktor, Marosvölgyi 
Ábel, Steidl Leila a matematika, logika, in-
formatika terén mutatták meg tehetségü-
ket.

Sportoló lányaink, Varsányi Réka, Var-
sányi Szófia, Suijker Alexia és Szalai Zselyke 
egyéni és váltóversenyeken csillogtak kü-
lönféle úszásnemekben, rengeteg aranyér-
met összegyűjtve.

Kilenc kisfiú labdarúgásban öregbítet-

te jó hírünket! Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk, biztosak vagyunk abban, hogy még 
sokat fogunk hallani róluk - írja Száraz Jó-
zsefné, a 4.a osztályfőnöke.

Szarka Máté: 50. Fóti Ősz vers- és pró-
zamondó verseny - I. helyezés; Németh 
Kálmán Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti 
Iskola vers és prózamondó verseny - I. he-
lyezés; Váci Petőfi Sándor Ált. Isk. városi 
versmondó verseny - I. helyezés; 23. Zenés 
Színpadok Országos Fesztivál szólóének 
versenyén, musical kategóriában elért - II. 
helyezés; III. Dabasi Klasszikus Gitárver-
seny - II. helyezés.

Székely Ádám: XXV. Dunakanyar Nép-
művészeti Verseny népi ének kategória - 
Kiemelt Arany minősítés.

Székely Ádám, Szarka Máté, Réti Bálint, 
Holohan Kyran: XXV. Dunakanyar Nép-
művészeti Verseny csoportos népi ének - 
Kiemelt Arany minősítés.

Varsányi Réka és Varsányi Szófia 4.a, 
Suijker Alexia 3.b, Szalai Zselyke 5.b: Pest 
Megyei Diákolimpia Döntő Százhalom-
batta 4 x 50 m gyorsváltó - ARANY; Sza-
lai János Emlékverseny 4 x 50 vegyesváltó 

- ARANY.
Varsányi Réka: Pest Megyei Diákolim-

pia Döntő Százhalombatta 100 m női mell 
- ARANY; 100 m női vegyes - EZÜST; I-II. 
korcsoport Országos Diákolimpia Döntő 
50 m mell - ARANY; Bad Bergzabern nem-
zetközi úszóverseny 100 m mell – ARANY; 
100 m hát – ARANY; 100 m pillangó – 
ARANY; +KÜLÖNDÍJ; ORCA CUP PO-
ZSONY 2019 50 m mell – ARANY; 100 m 
mell - ARANY.

Varsányi Szófia: Bad Bergzabern nem-
zetközi úszóverseny 100 m mell – EZÜST; 
100 m gyors - BRONZ.

Réti Bálint: Logo Országos Számítás-
technikai Verseny 1. korcsoport - II. helye-
zés; KISHÓD nemzetközi internetes mate-
matikaverseny - I. helyezés.

Nagy Digitális Kaland (Réti Bálint, Pesti 
Viktor, Marosvölgyi Ábel): Területi verseny 
1. helyezés; országos 5. helyezés.

Steidl Leila 3.b: Országos Lük (logika, 
ügyesség, kitartás) bajnokság 1. forduló 1. 
hely, 2 forduló 4. helyezés.

Bahor Csongor 4.b, Herczeg Balázs 3.b, 
Hóbor Andor 4.a, Mojzer Barnabás 3.a, 
Rácz Bendegúz 4.b, Réti Bálint 4.a, Tháler 
András 5.c, Tóth Bálint 4.b, Vasas Máté 4.b, 
Pesti Viktor: Labdarúgás Diákolimpia terü-
leti forduló - I. helyezés; megyei forduló - II. 
helyezés.

Ifjú tehetségek a Váci Juhász Gyula 
Általános Iskola alsó tagozatában

Szeresd a biciklidet – projekthét volt Sződön rejtelmeibe is belekukkanthattak. Emellett 
kerékpár kiállításon ismerkedhettek meg 
különböző fajta kétkerekűekkel. Végül pe-
dig kerékpáros szövegértési feladatokkal is 
színesebbé tették a programot.

Egy csapat fiatal a Gyadai tanösvényt 
is meglátogatta, de szerveztek a Váci Ma-
dách Imre Gimnázium diákjainak segít-
ségével egy Hunyadi Haditornát is. Itt az 
eredmények a következők lettek (14 csa-
patból): első a Flamingó Gang (6a), máso-
dik a Bástyák csapata lett (7 o.), harmadik 
pedig a Hunyadi Harcosok (7. o.).

Az iskola tanulói, pedagógusai és 
dolgozói köszönetet mondanak a Váci 
Tankerületi Központnak, a Váci Ren-
dőrkapitányságnak, a Váci Madách Imre 
Gimnáziumnak és Sződ Község Iskolai 
Oktatásáért Közalapítványának, hogy tá-
mogatták mind anyagilag, mind szakma-
ilag a rendezvény megvalósítását.

http://www.edukanyar.hu
mailto:sajto@edukanyar.hu
https://www.facebook.com/Edukanyar/
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„A tánc olyan boltív két lélek között, 
amely képes nagy távolságot átívelni.”

A Csobánkai Kraxner Alajos Speciá-
lis Foglalkoztató Otthonból évek óta fel-
kérik a iskolánk diákjait, hogy a júniusi 
majálisukon néhány produkcióval színe-
sítsük a bent lakók életét, varázslatosab-
bá tegyék ezt a napot számukra.

Az otthonban értelmileg akadályo-
zott felnőtteket ápolnak, rehabilitálnak, 
munkalehetőséget biztosítanak számuk-
ra, céljuk, hogy a fogyatékkal élő embe-
reket visszavezessék a társadalomba.

Minden évben örömmel veszünk 
részt a majálison, hiszen ezzel mi is se-
gíthetjük ezt a folyamatot, gyerekeinket 
pedig nyitottabbá, elfogadóbbá, érzéke-
nyebbé tehetjük, hidat építhetünk két 
falakkal körülvett világ közé, melyekben 
más emberek élnek, de egytől-egyig fan-
tasztikusak és értékesek.

Nehéz egy ilyen találkozásra felkészí-
teni a gyerekeket, hiszen számukra ez 
egy idegen helyzet. A hétköznapi életben 

ritkán kerülünk ilyen szituációba, vagy 
ha kerülünk is, hajlamosak vagyunk el-
menni mellette, nem foglalkozni vele.

A lányok eleinte megszeppenve fo-
gadták az ápoltakat, nincsenek hoz-
zászokva ahhoz a közvetlenséghez és 
nyitottsághoz, mellyel fogadtak min-
ket. Sokat tanulhatnánk tőlük a problé-
mák elengedéséről, a boldog pillanatok 
megéléséről, a feltétel nélküli szeretetről.

Az előadott táncainkat áhítattal fi-
gyelték, hatalmas tapssal jutalmazták. A 
szereplés után közös táncra hívtuk őket. 
Azt eddig is tudtuk, hogy a táncnak mi-
lyen fantasztikus hatásai vannak, de hi-
hetetlen volt látni, ahogy összekapcsol 
két világot. Leomlottak a falak és határ-
talan boldogság volt mindenki arcán. 
Óriási mosollyal és örömkönnyekkel 
búcsúztunk el egymástól.

Fantasztikus érzés volt megélni ezeket 
a perceket! Legyünk nyitottak a világra, 
embertársainkra és csodák történnek 
velünk!

Majális a foglalkoztató otthonban 
- a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola tudósítása

A foglalkoztató intézmény vezetőjé-
nek köszönőlevele:

Tisztelt Igazgató úr!

Iskolájának tanulói mai napon ismét na-
gyon színvonalas előadással kedveskedtek a 
Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Ott-
hon és Intézményei lakóinak.

Az elmúlt években több alkalommal tet-
tek eleget meghívásunknak. Az iskola tanu-
lóinak műsora mindannyisszor osztatlan 
sikert aratott, ezzel együtt kimagasló példát 
mutatnak mind a diákok, mind az őket fel-
készítő pedagógusok abban is, hogy hogyan 
mozdítsuk előre a társadalmi elfogadást, ho-
gyan előzzük meg a kirekesztést.

Tisztelettel adózunk munkájuk előtt, és 
ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy 
rendezvényünk színvonalát emelték!

Üdvözlettel,
Huszár Viktória

Köszönjük a kísérő pedagógusok, 
Bruckerné Mikula Ildikó és Gál Anita el-
hivatottságát!

www.edukanyar.hu


Esős májusi időben indultunk Zánkafürdő-
re, az egykori úttörőtábor helyét elfoglaló 
Erzsébet-táborba. Mert nyertünk a pályáza-
ton! Aminek köszönhetően a szállásunk és 
az étkezésünk igen olcsón lett megszámítva. 
Előttünk három héttel ugyanígy kirándult 
itt a 6. évfolyamunk és a 8.a, így Tőlük már 
hallottunk némi információt és jó tanácsot s 
egy-két erőteljesebb panaszt, ami az időjárás 
függvényében a szálláshelyet és a kosztot il-
lette. No de sebaj, talán mi szerencsésebbek 
leszünk, szép időt és másik szállást kapunk. 
Mondjuk a téli 5-öst a nyári 8-as helyett, ahol 
Ők voltak, és ahol hideg víz jött csak a zu-
hanyból, a falból pedig a konnektor kifele, és 
alapvetően a 80-as évek stílusát idézte min-
den.

HÉV-ezés vagy kocsizás és vonatozás után 
megérkeztünk Zánkafürdő megállóhelyhez. 
A három osztályfőnök: Ági néni, Laci bácsi 
és jómagam erőteljes lépésekkel megcélozta 
a recepciót maga mögött hagyva a többi kí-
sérőt: Anitát, Ildikó nénit és Mariann nénit, 
a gurulós óriásbőröndöket, háti- és oldal-
táskákat vonszoló gyerekeket, VALAMINT 
a vonatról leszálló másik csoportot, akiket 
beelőzni volt a nemes cél. Sikerült.

A papírok ellenőrzése és a programfog-
lalás után megindultunk kígyózó sorokban 
a nekünk jutó szálláshelyre: a nyári 8-asba!

Lepakoltuk a csomagokat a társalgóba, 
megebédeltük az Erzsébet-tábor 1. napi 
ebédjét, a tarhonyás húst és a celofánba 
burkolt buktát. (A celofánt előtte levettük.) 
Elfoglaltuk a rémhírekből már ismert nyári 
8-ast. Elsőre volt egy kis szájhúzás, a han-
gyáknak sem igazán tudott mindenki örülni. 
De láthatóan jólesett már végre megismer-
kedniük a szobával, ahol 9-14-en két napig 
és két éjig együtt lehettek.

Egy kis szabad bóklászással felfedezték a 
gyerekek a közeli helyeket, a trambulint, a 
többiek szobáit, kicsit szemerkélt az eső, de 
a kiválasztott programon, a szabadtéri lézer-
harcon mindenki részt tudott venni.

A vacsora elé még egy Balaton-vetélkedőt 
terveztünk. Ez azonban technikai akadályba 
ütközött, s még telefonos segítséggel (Robit 
hívtuk) sem tudtuk elhárítani, így a véletlen 

folytán nálam lévő Fele sem igaz vetélkedőt 
kaptuk elő és fantasztikus színészi játékkal 
etették meg a válaszadók: Ildikó néni, Mari-
ann néni és Anita a gyerekekkel a rossz vála-
szokat. De azért sokszor nem sikerült túljár-
niuk nekik sem a gyerekek eszén.

A vacsora celofános Hot-dog, tasakos 
ketchup és majonéz volt vízzel. Elfogyott. Az 
eső esdegélt, néha elállt, akkor ment a nagy 
trambulinozás. A hőmérséklet hűlt, a szállás-
ra megérkezett a többi csoport, Leányfalutól 
Kaposvárig, és a mi sulinkból a 8.b Szilvi 
néni vezetésével. Este 10-kor takarodót fúj-
tunk, aminek a hatása 11-ig tartott. Akkor 
aztán szigorú őrizet alá vettük a szobákat: 
kiültünk fagyoskodni a lépcsőházba, pokró-
cot terítettünk magunkra és vártuk, hogyan 
fog eltelni az első zánkai éjszaka. Amikor úgy 
érzékeltük, hogy a mieink már alszanak, csak 
a többiek rohangálnak és ordítoznak, mi is 
beljebb húzódtunk a szobánkba, és valami 
alvás-félével kísérleteztünk.

Reggel fél ötkor kellemes zenével ébresz-
tett az egyik beszedett telefon, amit csak 
nagy sokára tudtunk kikapcsolni. Lassan a 
gyerekek is ébredeztek – már jelentkeztek a 
telefon-elvonási tünetek. Megkapták. Szoba-
szemle. Hát…igen, azért volt köztük rendes 
szoba is… Megleptük a 8.b-seket is. Néztek 
nagyot. A fényképet majd csak nekik…

A tanárok Ági néni vízforralójához 
zarándokoltak, hogy elindulhasson a nap. 
Elindult. Kicsit esett, de a hajókázás azért 
nem maradt el. Tettünk egy kört az egyko-
ri Szabadság hajóval, fent és lent üldögélve, 
beburkolózva, mert hát nem volt meleg. 
Kiszállás után megnéztük a Balaton vízmi-
nőségét, hőmérsékleteket mértünk, vissza-
sétáltunk. A technika most már a kezünkre 
játszott, így a zenefelismerő vetélkedőt meg-
tartottuk. Mindenki kiénekelte és kitáncolta 
magát. Egész jól kimelegedtünk. A sült csirke 
és porpüré után szabad programok voltak. 
Trambulin, patakugrálás, büfézés, ajándék-
kütyük vásárlása stb. Délután pedig a várva 
várt Balaton-vetélkedő. Igazán jó volt látni, 
hogy milyen sokan felismerik azokat a ba-
latoni helyeket, látványosságokat, ahol már 
jártak.

Vacsora után mintha már könnyebben 
ment volna az elcsendesedés – a szomszéda-
inknak is. Ennek ellenére nem mondhatni, 
hogy a tanári kar üdén és frissen ébredt. De 
aztán a vízforralóval helyrebillent minden-
ki egyensúlya. Második és egyben utolsó 
zánkai reggelünk bepakolással telt. Persze 
nem maradt el a szobaszemle sem. Ez igen 
szélsőséges eredményeket mutatott. A lé-
nyeg, hogy átadtuk a szobákat, bepakoltuk 
a táskákat, elvégeztük a méréseket és busszal 
elindultunk Hegyestűre. A nap is kisütött!!! 
Megcsodáltuk és megmásztuk ezt a gyönyö-
rű bazalthegyet. Mértünk, bogarásztunk, 
követ- és növényt vizsgáltunk, gyönyörköd-
tünk a Balatont elénk táró panorámában. A 
csoport másik fele egy gyógynövény-ma-
nufaktúrába látogatott ezalatt, ahol érdekes 
előadást hallgathattak, ismert és ismeretlen 
gyógynövényeket szagolhattak, tapinthattak, 
ízlelhettek. Utána cseréltünk. A busz visz-
szahozott Zánkára a csomagjainkért. Elbú-
csúztunk a tábortól, a vonatindulásig még 
játszottunk. Este 8 előtt érkezett a vonatunk a 
pályaudvarra, ahonnan mindenkit hazaszál-
lított egy-egy autó.

Az erdei iskola 4. napján a pilisszentke-
reszti Szurdokba kirándultunk. A hegyge-
rincen jöttünk lefelé csodás zöld lombok, 
izgalmas sziklák és rengetegféle virág között. 
Az előző napok esőzéseinek köszönhetően 
bőven folyt a patakban a víz. Lentről felhal-
latszott a zubogása. Leértünk a parkolóba, 
itt növényhatározást végeztek a csoportok, 
megnézték a mészégető boksát, talaj- és 
vízhőmérsékletet vizsgáltak, a mészkő tulaj-
donságaival ismerkedtek. A völgyben még 
több helyen csúszós-sáros volt a talaj, nem 
is mindenki bírta két lábon végig az utat, 
de a látvány itt is lenyűgöző volt. Felértünk 
a szentkereszti mezőre, ahol a magas fűben 
letelepedtünk. A gyerekek rohangásztak, 
Ildikó nénivel „Simon mondjáztak”. Ráér-
tünk, mert még volt másfél óra a buszun-
kig. Legalábbis azt hittük. De nem. Szépen 
lekéstük. Most már valóban lett egy óránk a 
következő buszig. Gyaloglás, egy utcai csap 
lerohanása, bolt, üldögélés. Jött a busz, jöt-
tünk mi is.

Utolsó erdei iskolás napunk, programunk 
városi volt. Aquincumba látogattunk, az egy-
kori római provincia polgárvárosának rom-
jai közé. Itt Laci bácsié volt a főszerep. Renge-
teg dolgot elmondott az akkori városi életről, 
láthattuk a lakóépületek maradványait, a 
fejlett vízvezetékrendszert. Megcsodáltuk az 
egykori fürdőkultúrájukat, és egy picit lehan-
goltak a közös WC-használatról hallottak. 
A majd 2000 éves síremlékek, a csodálatos 
víziorgona és az idők rontásának ellenálló 
márványszobrok nagy tiszteletet parancsol-
tak. A múzeumban feladatokat is végeztünk. 
Válaszoltunk a kérdésekre a feladatlapban. 
Aztán játszótereztünk, küzdöttünk a minia-
rénában. A HÉV visszahozott Pomázra, ahol 
a türelmesebbek (óriási sor keletkezett) egy 
fagyizással zárták az erdei iskolát - írja Petro-
vits Krisztina. (Fotók: Gál Anita)

Erdei iskola az 5. évfolyamosoknak 
A Pomázi Mátyás Király Általános 

Iskola beszámolója
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Harminc éves 
hagyomány 
Pomázon

A Pomázi Mátyás Király Általános 
Iskola ballagó nyolcadikosai idén is 
– mint 30 éve minden évben – nö-
vényt ültettek az elsősök jelenlété-
ben. A 8. a, b és c osztályok ezúttal 
egy-egy rózsatövet ültettek az elő-
kertbe, melyek gondozását átadták 
a kicsiknek.

Minden évben a tanév vége felé, már 
hagyományos módon, gyereknapot 
tartunk iskolánk tanulói részére. 
A programot a diákönkormányzat 
szervezi, a nyolcadikos tanulók hat-
hatós segítségével. Az idei rendez-
vény az egészség és a sport jegyében 
zajlott 2019. június 12-én, szerdán. 

Az osztályok 17 állomáson mér-
hették össze erejüket. 6 helyszínen a 
helyi védőnők szakmai tudása tette 
hitelessé a feladatsorokat, de isko-
lánk szociális munkása is kivette 
részét a gyerekek szórakoztatásá-
ból. A különféle ügyességi és tudo-
mányos feladatok után az évfolya-
mok ráadásként még egy kötélhúzó 

bajnokságon is bizonyíthattak. De 
nincs gyereknap jutalmak nélkül. 
Minden résztvevő egy gyógynövé-
nyes nyalókát szopogatva várhat-
ta az eredményhirdetést, a végzős 
tanulók pedig egy-egy limonádés 
bögrével gazdagodhattak.

A dobogón végzett osztályok pe-
dig dicsőségük dokumentumait, 
egy-egy oklevelet is kitűzhettek az 
osztálytermük faliújságjára. De be-
széljenek tovább a fényképek, amik 
azt bizonyítják, hogy mind az ötszáz 
lélek, akit nap, mint nap oktatunk, 
nevelünk igazi GYEREK! 

És mi szeretjük a vidám gyereke-
ket.

Egy nap 
a honvédelemért 

A Pomázi Mátyás Király 
Általános Iskola beszámolója
Június 7-én iskolánk tanulói részt vet-
tek az „Egy nap a honvédelemért 2019 
Pomáz” elnevezésű honvédelmi és to-
borzó napon. A rendező a MATASZ 
Pest Megyei Szervezet, a Aeroking 
Ejtőernyős Klub, a Honvédelmi Szö-
vetség és a Pomázi Művelődési Ház és 
Könyvtár volt. A színvonalas rendez-
vényen ejtőernyős bemutatóban, léze-
res lövészetben, készenléti rendőrséget 
támogató kommandósok bemutatójá-
ban és még sok érdekes programban 
volt részünk. A meghirdetett verse-
nyekben kiemelkedően szerepeltek is-
kolánk tanulói:

A Katonai Duatlon váltóversenyben 
első helyet értek el: G. Szabó István, G. 
Szabó Gábor, Suscsák Ákos, Hoffmann 
Marcell, Andruskó Dóra, Andruskó 
Csenge, Lajtai Bianka, Hordós Edina.

A 3. helyezett Karsai Levente, Hor-
váth Péter, Hámornyik Bendegúz és 
Pásztor Lajos lett.

A kötélhúzó versenyben heroi-
kus küzdelemben 1. helyet szerzett 
iskolánk csapata: Domján Adrienn, 
Gazdag Luca, Lajtai Bianka, Andrus-
kó Dóra, Andruskó Csenge, Karsai 
Levente, Suscsák Ákos, Hámornyik 
Bendegúz, Hoffmann Marcell, G. Sza-
bó Gábor.

Az egyéni versenyekben is nagyon 
jól szerepeltek diákjaink.

Traffipax futásban 1. helyezett 
Andruskó Dóra, 2. helyezett Andruskó 
Csenge, 3. helyezett Domján Adrienn. 
A fiúknál ugyanebben a versenyszám-
ban a 3. helyezett G. Szabó István lett.

A szervezők megint nagyon kitet-
tek magukért, színvonalas programot 
sikerült összehozniuk.

Nagyon büszkék vagyunk tanuló-
inkra és köszönjük a kísérő pedagó-
gusok: Szabó Mariann és Császár Ger-
gely munkáját!

Gyereknap a Pomázi Mátyás 
Király Általános Iskolában
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A Cházár András EGYMI Bárczi Gusz-
táv Tagintézménye kapta meg a FO-
DISZTÓL a duatlon (futás és úszás) in-
tegrált sportverseny rendezésének jogát. 
Az esemény társrendezője a Szentendrei 
Kinizsi Sportegyesület volt. A verseny 
2019. május 24-én a szentendrei Altiszti 
Akadémia sportpályáján és uszodájában 
került lebonyolításra, melyet Verseghi - 
Nagy Miklós, Szentendre város polgár-
mestere nyitott meg.

A 120 induló a Református Gimná-

zium, a Szentendrei Móricz Zsigmond 
Gimnázium, a Szentendrei Barcsay Jenő 
Általános Iskola, a Szentendrei II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola és Gimnázi-
um és a Cházár András EGYMI és tagin-
tézményei tanulóiból került ki.

Ezen a napon különleges versenynek 
lehettek részesei a gyerekek, hiszen a de-
legált csapatok együtt mérkőztek a sérül-
tekkel.

A különböző problémákkal küzdő 
emberek maradéktalan társadalmi befo-

A pomázi általános iskolások közötti 
sakkversenyt 1999 óta rendezik meg a 
Sashegyi Sándor Általános Iskolában. 
2002 óta egy vándorkupát is hazavihet 
a győztes iskolája. Idén június 12-én 
volt a küzdelem napja. A verseny előtt 
izgatottan vettük ki a kupát az első 
emeleti üveges vitrinből, reméltük, 
hogy zsinórban ötödször is visszahoz-
hatjuk! (Nagyon nehezen lett meg a 
vitrin kulcsa, ezt égi jelnek tekintet-

tük, hogy nem akar elmenni tőlünk a 
kupa.)

A nagy hőségben 12 pomázi kisdi-
ák mérte össze sakktudását, kitartását 
és melegtűrő képességét. A verseny 6 
fordulóját feszült figyelem és sport-
szerűség jellemezte. A megszokott 
baráti légkörben küzdött egymással 
a Mátyás és a Sashegyi csapata. Az 
eredményhirdetésre eljött a névadó 
Scheck Nóra leánya, Vaizerné Scheck 

Váci atlétikai siker
A Váci Radnóti Miklós Általános Is-
kola atlétika négypróba fiú csapata 
az országos döntőn a „fantasztikus'' 
harmadik helyezést érte el Székesfe-
hérváron.

A csapat tagjai: Genzelmann Erik 
7.a, Mester Bulcsú 7.b, Osgyán Ákos 
7.b, Bottó Bence 6.a, Süle Bernát 6.b, 
Kalecz Barnabás 6.c.

Felkészítő tanárok: Laczi István, 
Greff Ádám és Rob Kornél.

Gratulálunk a sikerhez!

Integrált sportverseny Szentendrén

XX. Scheck Nóra sakk emlékverseny

gadásának elsődleges és leghatékonyabb 
eszköze a szemléletváltás, mely hozzájá-
rul az előítéletek, tartózkodás, nemtörő-
dömség, sajnálkozással telített odafor-
dulás felszámolásához. Valószínűleg pár 
évtized múlva természetes lesz az, ami-
ért - akár a mostani alkalommal is - erő-
feszítéseket tettek a szervezők. Lehető-
ség nyílt egy különleges csapatmunkára, 
egymás segítésére, elfogadására.

A verseny szponzorai: Szentendre 
Város Önkormányzata, Heim pékség 
(Dunabogdány), Visegrádi Víz, Szilágyi 
Pékség, V8 Uszoda- és Szabadidőközpont, 
Balázs Kerékpár, Zabolai Zsolt (Tahitót-
falu), Fülöp Zsolt (Szentendre).

Mária, aki minden versenyzőnek és 
a szervezőknek is egy tábla csokival 
kedveskedett.

Gratulálunk a győzteseknek: Ke-
rekes Máté 6.b és Pantocsik Péter 4.a 
osztályos tanulóinknak, akik 16 pon-
tos holtversenyben ismét elhozták is-
kolánkba a vándorserleget! Csapatunk 
többi tagja is derekasan helyt állt. A 2. 
helyet Kerényi Márk 7.a és Seres Bar-
nabás 2.c foglalta el Nagy Kadosa 3.c 
osztályos sashegyis diákkal együtt. A 
dobogó 3. fokára pedig Mihály Zsolti 
4.b osztályos tanulónk lépett. Mellette 
Horváth Áron 8.b és Mészáros Balázs 
6.a sashegyis diákok voltak.

A verseny Nizák András sakkedző 
vezetésével zajlott, segítője Selley 
László volt. Köszönjük nekik a lebo-
nyolítást!
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Történelemórán már hagyomány - 
hogy megfelelő feltételek mellett - a 
diák egy beadandó munkával kivált-
hatja a témazáró dolgozatot. A mun-
kák elkészítése közben a gyerek többet 
tanul, gyakran közös élmény baráttal, 
szülővel együtt dolgozni. Büszke a ta-
nuló a munkájára, amely kiállításra 
kerül az iskolában, illetve büszke az 
iskola is a tanulók ügyességére, lele-
ményességére.

Ebben az évben is sok érdekes, lát-
ványos munka született, megtekinthe-
tőek az iskola alsó folyosóján, egy kis 
kiállítás keretében. Érdekes az ötletek 
tárháza: 6. osztályban 3 gyerek 3 telje-
sen eltérő ötlettel állt elő: Farkas Áron 
hagyományos eszközökkel készített 
török lófarkas zászlót, Czoch Leven-
te a modern technika eszközét alkal-
mazta lézervágó segítségével készített 
térképet, Balogh Luca a gasztronómiát 
hívta segítségül: anyukája segítségével 
török ételekkel vendégelte meg az osz-
tályt. Ehhez török zene társult és már 
el is merültünk a török kultúrában, sőt 

Projektmunkák, tanulmányi kirándulások 
a történelemből Nagymaroson

még jól is éreztük magunkat.
Az ötödik osztályos tanulók Ár-

pád-ház szentjeiről illetve királynék-
ról készítettek tablót, prezentációt. 
Ezek a munkák szeptemberben lesz-
nek kiállítva a felső folyosón.

A 6. osztályosok Nagymaros törté-
netét kutatták a XIII. illetve XIV. szá-
zadban, illetve családjuk címerének 
jártak utána vagy tervezték meg. Ezek 
a munkák még megtekinthetőek a fel-
ső folyosón.

A történelmi emlékek felkeresé-
se, megtekintése is sokat segít a múlt 
megismerésében. Ezért minden osz-
tály legalább egy ilyen programon 
részt vett. Az 5. osztályosok az év fo-
lyamán ellátogattak a százhalombattai 
Régészeti Park egész napos program-
jára, illetve az újonnan megnyílt Szép-
művészeti Múzeum Egyiptom kiállítá-
sára. A 6. és 7. osztályosok lenyűgöző 
palotabejáráson vettek részt Visegrá-
don Várkonyi-Nickel Rékának köszön-
hetően. A 8. osztályosok a Terror há-
zába illetve a Sziklakórházba tesznek 
év végén látogatást.

Köszönöm a kollégák segítségét és 
a szülők anyagi hozzájárulását - írja 
Horváth Dávid tanár.

"Amikor a dolgok jól alakulnak és a 
helyes irányban haladsz, az örömöd minden 

egyes pillanattal egyre növekszik - mintha 
egy csodálatos kert felé igyekeznél. Minél 

közelebb érsz, a levegő annál frissebb, üdébb, 
illatosabb. Ez lesz az ismertetőjele, hogy jó 

irányba haladsz." Osho

Településünkön sokan nosztalgiával gon-
dolnak vissza az iskoláskoruk egyik ked-
venc helyére, a régi iskolakertre, mely évek 
óta elhagyatottan várja vissza az őt gondozó 
szorgos kezeket.

A mai gyerekeknek is szeretnénk életre 
szóló iskolai élményeket nyújtani, ráébresz-
teni őket a tapasztalati úton megszerzett tu-
dás nagyszerűségére, a közös kerti munka 
örömére, az élet kézzelfogható szépségeire. 
Mindez kiemelten fontos abban a digitális, 
lájkfüggő világban, amely egyre inkább be-
szippantja a felnövekvő generációt.

Ezek az előzmények indítottak bennün-
ket arra, hogy a faluközösség, az iskola és 
az önkormányzat közös akaratával, az ön-
kormányzat összefogásában megújítsuk a 
régi tankertet. Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő területen, a település központ-
jában az iskola és a Szalajka Közösségi Ház 
közelében megterveztük és a Duna-Dráva 
Cement Kft. Zöld Megoldás pályázatán el-
indulva vágtunk bele a megvalósításba.

Szépet, maradandót szerettünk volna 
alkotni, a pályázaton 1,5 millió támogatást 
nyertünk, így keresnünk kellett még to-
vábbi támogatókat. Az Agrárminisztérium 
megismerve terveinket, örömmel állt a pro-
jekt megvalósítása mellé 1 millió forint tá-
mogatás biztosításával. Ezt követően a helyi 
Szokolya – Wierden Egyesület 500 ezer fo-

Szokolya Zöld Szíve - ökológiai 
szemléletű madárbarát tan- és élménykert

rint támogatást nyújtott számunkra, míg az 
Ipoly Erdő Zrt a növényzet megvásárlásával 
segített. A kerti szerszámokat, eszközöket 
az iskolai szülői munkaközösség biztosítja. 
A kert további költségeit, - 2 millió forintot 
- az önkormányzat vállalta.

Mindezeken felül sok-sok társadalmi 
munka és szorgos kéz vezetett ahhoz, 
hogy 2019. június 7-én át tudtuk adni az 
iskola és az önkormányzat közös álmát, 
a tankeretet - írja Huszta Emma Anna in-
tézményvezető és Némethné Pintér Csilla 
polgármester.
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A Váci Madách Imre Gimnázium ta-
nulói ebben az évben is Német diákcse-
re programon vehettek részt. Csobod 
Réka 9.C és Hajdu Anna 9.C résztvevők 
beszámolóját olvashatják.

"Sulinkban már nyolc éve hagyomány 
a németet tanuló diákok körében a di-
ákcsereprogram. A második évre nyek-
es osztályunknak is lehetősége nyílt arra, 
hogy német cserediákot fogadhasson. A 
Madáchban idén is összegyűlt egy elég 
jó kis csapat, akik bevállalták a padban 
ülős oktatástól jóval kalandosabb nyel-
vórát. Most pedig ezzel a beszámolóval 
kaptok ízelítőt és egy kis kedvcsinálót a 
következő évekre. Diákszemmel szeret-
nénk leírni az élményeinket és bátoríta-
ni mindenkit, hogy részt vegyen ezen a 
remek programon.

Áprilisban a vendégül látott lányok 
sok-sok közös emlékkel indultak haza 
Vácról: Bemutattuk nekik Vác külön-
legesebb építményeit és Budapest szép-
ségeit is. Az az 5 hét hamar elment, és 
május 29-én már velünk indult a vonat 
a Keletiből Münchenig, onnan pedig 
Aschaffenburgig. Igaz, 11 órás volt az 
út, de csak úgy elrepült az idő a jó társa-
sággal (és természetesen a wifi-kapcsolat 
miatt a filmnézés sem okozott problé-
mát). Nagy örömködve fogadtak minket 
a családok, akikkel másnap egy közös 
családi napot töltöttünk el. Mindenki 
más-más programmal töltötte el az ide-
jét a családdal: Müncheni városnézés, 
trambulinpark, közös főzőcskézés, Apák 
napja ünneplés voltak többek között a 
palettán.

Pénteken reggel már az aschaffenbur-
gi Maria Ward lányiskolában kezdtünk, 

és részt vettünk a német diákjainkkal 
pár órán, majd körbe vezettek minket a 
hatalmas iskolában. Ezután előadtuk a 
nyolcadikos német diákoknak a magyar 
prezentációinkat Vácról, a giminkről, a 
magyar nyelv rejtelmeiről, hogy az ot-
taniak is minél nagyobb lelkesedéssel 
vágjanak bele jövőre egy magyarországi 
kalandba. Tanítás után Aschaffenburg 
nevezetességeit látogattuk meg, és a 
Schönbusch parkot. A szombati program 
városnézés volt Frankfurtban, egy felhő-
karcolóról is letekinthettünk a modern 
városra. Minden lány örömére vásárol-
ni is tudtunk a 4 órás szabadidőnkben, 
miközben a német barátnőinkkel bejár-
hattuk Frankfurt gyönyörű belvárosát, 
és kipróbálhattunk tradicionális német 
ételeket is. Ezektől az örömöktől kevésbé 
tűnt fárasztónak a nap.

Vasárnap elérkezett a – néhányunk 
számára könnyes – búcsú. Megjegyez-
tük, hiányozni fog nekünk ez a pár nap, 
a családok vendégszeretete, a szép he-
lyek, az ételek és az új barátnőink, akik 
végtelenül kedvesek és aranyosak voltak.

Nem mellőzendő hozadéka a diákcse-
rének, hogy a nyelvtudásunknak hatal-
mas löketet adott ez az egész. A program 
végére már (többnyire) remekül megér-
tettük, amit egy német anyanyelvű mon-
dott nekünk, és mi is már gondolkodás 
nélkül tudtunk belekezdeni a mondan-
dónkba, mindenféle gátlás nélkül.

Hatalmas köszönet mindenért Faragó 
Tünde és Ivánszky Ágota tanárnőknek 
ezekért a remek napokért és a szervezé-
sért, valamint a Zollner Elektronik Kft-
nek és iskolánk alapítványának a támo-
gatásért."

Németországi kaland diákszemmel

A Nagymarosi Kittenberger Kálmán 
Általános és Alapfokú Művészeti Is-
kola minden évben díjazza év végén 
sikeres diákjait. 

"A 2018/2019-es tanévben 83 kitű-
nő tanulónk volt, ők kiváló tanulmányi 
eredményükért, példamutató maga-
tartásukért, szorgalmukért oklevelet 
és jutalomkönyvet kaptak a tanévzáró 
ünnepélyen.

Minden tanév végén a nevelőtestület 
„az év kisdiákja” címet adományozza a 
legkiválóbban teljesítő, példás magavi-
seletű, a közösségért dolgozó 4. osztá-
lyos tanulónak.  

A nevelőtestület döntése értelmében 
ebben a tanévben Drobilich Pál 4. a és 
Farkas Réka 4. b osztályos tanulóknak 
adományozta „Az év kisdiákja” címet.

„Az iskola kiváló tanulója” címet  
Kovács Virág 8.a osztályos tanuló kap-
ta, aki 8 éven keresztül kiváló tanul-
mányi eredményt nyújtott.

A Villám Gyula Díjat minden évben 
az a tanuló kapja, aki a képzőművé-
szetben nyújt kimagasló teljesítményt.  
A díjat Román Zsófia Krisztina 7. b 
osztályos tanuló kapta. 

„Az év nagymarosi diákja” címet 
1983 óta adományozza a tantestület 
a legkiválóbban teljesítő, jó magavise-
letű, az iskola jó hírnevét öregbítő ta-
nulónak.

Ebben az évben Zoller Dávid 8. b 
osztályos tanulónak adományoztuk ezt 
a címet tanulmányi versenyeken elért 
teljesítményéért, példamutató maga-
tartásáért, segítőkészségéért.

„Az év zenésze” címet Nagy Csongor 
8. b osztályos tanuló kapta a zenei sze-
repléseken nyújtott kimagasló teljesít-
ményéért.

"Az iskola kiváló sportolója” címet 
Hevesi Júlia Rebeka 8. a osztályos 
tanulónak adományoztuk a futball 
sportágban nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért. 

Gratulálunk nekik! - írja az iskola 
beszámolójában.

A nagymarosi 
iskola díjazta 

sikeres diákjait
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Május – a tanév vége mindig az értéke-
lések és számvetés időszaka: ki milyen 
munkát végzett, milyen eredményeket 
ért el. Haladjunk szépen sorban… - írja 
Medvigy Miklós.

A Speleo Myotis Barlangász, Termé-
szetjáró és Természetvédő Egyesület 
2019 áprilisában hirdette meg a „Csodá-
latos barlangvilág” című rajzpályázatot. 
A pályázatra több zebegényi iskolás is 
beküldte képregény formájában elkészí-
tett pályaművét. Az 1-4. osztályos gye-
rekek a pályázatra összesen 422 alkotást 
küldtek be, melyek közül Farr Ákost 
– iskolánk második osztályos tanulóját 
– választották korosztályában a legjobb-
nak. Gratulálunk Ákosnak az első helye-
zésért!

A Szőnyi István Múzeum is kép-
zőművészeti pályázatot hirdetett Bartó-
ky József meséinek látványos ábrázolása 
céljával. A "Legyél te is illusztrátor!" pá-
lyázatra igen sok színvonalas alkotás ér-
kezett a budapesti, gödi, sződligeti, váci, 
szobi és természetesen zebegényi isko-
lákból. A gyereknapi rendezvények sorá-
ban május 25-én szombaton megtartott 
díjkiosztó ünnepségen Káli-Trutz Enikő, 
a múzeum igazgatója méltatta a gyerekek 
munkáit. A díjazottak között ott volt Or-
bán Villő, iskolánk negyedik osztályos 
tanulója és Szabadkai Hanna hatodikos 
diákunk (mindketten a képzőművészeti 
szak résztvevői) is. A hangulatos kiállí-
tás-megnyitót Medvigy Miklós, Orbán 
Villő és Mádai Bence színesítette Gryllus 
Vilmos dalok előadásával.

Meseillusztrációból már korábban is 
ízelítőt kaphattak a gyerekek és tanáraik 
is, mivel az a megtiszteltetés érte iskolán-
kat, hogy Faltisz Alexandra grafikusmű-
vész, meseillusztrátor és művésztanár egy 
hónapos időtartamra rendelkezésünkre 
bocsátotta több évtizedes munkásságá-
nak néhány darabját. Május 10-én a "Ma-
darak és fák napja" rendezvény keretében 
nyitottuk meg "Csodálatos mesevilág" 
címmel Szasza hangulatos mesekönyv és 
vers illusztrációiból válogatott kiállítását. 
A művésznő május 17-én személyesen is 
eljött hozzánk, hogy találkozzon a gye-
rekekkel egy rövid bemutatkozás és be-
szélgetés erejéig. Köszönjük az önzetlen, 
közvetlen és barátságos hozzáállást!

A már említett "Madarak és fák nap-
ja" alkalmával több természetvédelem 
iránt elkötelezett előadó látogatott el 
hozzánk, hogy a gyerekek ismereteit 
bővítse. Zsoldos Árpi bácsi a madarak-
ról tartott előadást az alsósoknak. Hogy 
a tanultakat a gyakorlatban is láthassák, 

megnéztük, hogyan költenek a madarak, 
hogy néz ki egy fészekaljnyi kismadár. A 
felső tagozatos gyerekek az önkormány-
zat támogatásával bokrokat és egynyári 
növényeket ültettek a Rétesháznál és a 
Babaparkban. Tóth Gábor felejthetetlen 
előadását az egész iskola láthatta. Bemu-
tatójából megtudhattuk, hogyan alkal-
mazkodnak a vadállatok az ember által 
teremtett környezethez. Az élő állatok 
bevonásával, fantasztikus humorérzék-
kel tartott előadás nagy élmény volt ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

Iskolánk pályázat útján csatlakozott 

a „Határtalanul” programhoz, melynek 
keretében felvidékre látogattak el hetedi-
kes és nyolcadikos tanulóink. íme három 
hetedik osztályos diák (Rábai Lili, Ladá-
nyi Beneditta, Ladányi Brigitta) részletes 
beszámolója: „Már két nappal az indulás 
előtt nagyon izgultunk és vártuk, hogy 
elérkezzen az indulás napja. Vasárnap 
reggel 8:30-kor gyülekeztünk az iskola 
előtt és 9 órakor, amikor mindenki megér-
kezett, lementünk a buszhoz. A csomago-
kat bepakoltuk a csomagtérbe. Azután a 
személyi felmutatásával felszállhattunk a 
buszra. Elfoglaltuk helyeinket, egyik sze-
münk sírt, a másik nevetett - így búcsúz-
tunk el szüleinktől. Kezdetét vette a hosz-
szú út. Első megállóhelyünk Selmecbánya 
volt, ahol megnéztük a város nevezetessé-
geit, köztük a Betlehemet és egy szép várat 
is. A városnézés után a következő célállo-
más Besztercebánya volt, ahol megnéztük 
a főteret és pihenésképpen megettünk egy 
fagyit. Különböző emlékházakat néztünk 
meg, majd Mátyás király szállásához is 
ellátogattunk, ahol azt a feladatot kap-
tuk, hogy az ott látható címereket rajzol-

juk le. Ezután visszamentünk a buszhoz 
és egy hosszú szerpentin úton elérkeztünk 
aznapi végállomásunkhoz. A szálláson 
megkaptuk a kulcsokat a szobáinkhoz 
és mindenki elfoglalta helyét. A Kokava 
Línia Family Panzióban szálltunk meg. 
Kicsomagolás után elmentünk vacsorázni 
és egy kisebb túrát is megtettünk, aminek 
a végén egy gyönyörű rétre értünk. Szál-
lásunkra érve még egy nagyot beszélget-
tünk és eljött az alvás idő. Másnap reggel 
elfogyasztottuk reggelinket és elindultunk 
a Magas-Tátrába. A fölfelé vezető úton a 
Siklót vettük igénybe, ezzel érkeztünk föl 
a Tar-pataki vízeséshez. Ez a látvány me-
sébe illő volt. Itt is kaptunk egy feladatot, 
amit mindenki sikerrel teljesített. A hegy-
ről lefelé ismét Siklóval mentünk, majd 
elfogyasztottuk a csomagban kapott ebé-
dünket. A következő állomásunk a Csor-
ba-tó volt, ahol az egész tavat körbe sétál-

Madarak, mesék, művészet
A Zebegényi Szőnyi István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola májusi beszámolója

tuk. Idegenvezetőnk a sok érdekesség és a 
környékhez fűződő történelmi események 
felelevenítése mellett azt is elmondta, 
hogy a tó vizének gyógyhatása van szer-
vezetünkre. A hosszú nap után visszafelé 
vettük az irányt. Szállásunkra érve lemen-
tünk vacsorázni. Az utolsó napra ébredve 
fájó szívvel búcsúztunk el a Kokava Línia 
Panziótól. A Kaland ezzel azonban még 
nem ért véget. Rimaszombat felé vettük 
az irányt ahol megkoszorúztuk a Tompa 
Mihály téren lévő szobrot, egyik iskola-
társunk pedig egy szép verset mondott el. 
Sajnos itt nem tölthettünk sok időt, mert 
az időjárás esősre fordult. Később Fülekre 
tartottunk, ahol meglátogattunk egy isko-
lát, ahol egy csodálatos bemutatóban volt 
részünk a város történelméről. Ezután el-
mentünk a Füleki várhoz ahol szintén sok 
emlékművet láttunk. A nap zárásaként 
még a Somoskői várat és a mellette talál-
ható bazalt orgonákat is megtekintettük.

Hosszú buszozás után 18 óra körül 
értünk Zebegénybe. Sok új élménnyel 
gazdagodtunk és rengeteget tanultunk ez 
alatt a néhány nap alatt.”
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A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola 7. évfo-
lyama a Határtalanul pályázat keretében utazha-
tott három napra Szlovákiába.

Az utazás előtt 2019. április 5-én előkészítő 
foglalkozást tartottunk, ahol a tanulókkal fele-
levenítettük a területhez kapcsolódó korábban 
megszerzett történelmi, földrajzi és irodalmi 
tudásukat, valamint képek és kiselőadások segít-
ségével bővítettük, kvíz kérdések megválaszolá-
sával mélyítettük azt.

Az utazás
1. nap (2019. április 15.)

Az iskola előtti gyülekező és az autóbusz elfogla-
lása után reggel 8 órakor megkezdtük utazásun-
kat a Felvidékre.

Első állomásunk Betlér volt, ahol a teljes ép-
ségében pompázó Andrássy vadászkastély izgal-
mas történetét és termeit (Vörös fogadó szalon, 
Ebédlő, Játékterem, hálók, fürdőfülkék, Rózsa-
szín szalon, Könyvtár, …) ismerhettük meg, va-
lamint természetes múmiákat láthattunk.

Innen utunk a Sajó-völgyi bányavárosba, 
Rozsnyóra vezetett, melynek főterén láttuk a Vá-
rosházát háromnyelvű felirattal (magyar, német, 
szlovák) és bányászcímerrel, a város Őrtornyát 
zenélő órával, egy Petőfi emléktáblát és a házat, 
ahonnan II. Rákóczi Ferenc 1706-ban a fennha-
tósága alatt álló országrészeket kormányozta.

Első napunk utolsó állomása Szepesszom-
bat volt, ahol a későromán stílusú Szent György 
templomon és a mellé emelt reneszánsz harang-
tornyon kívül idegenvezetőnk mutatott egy régi 
házat, ahol a helyiek szerint megszállt Mátyás 
király.

Innen szálláshelyünkre indultunk, melynek 
ablakából Tátralomnic csúcsára láttunk és ahol 
kényelmes szobákban egy helyi jellegzetes vacso-
ra elfogyasztása és egy jó hangulatú csoportos 
vetélkedő után jót aludtunk.

2. nap (2019. április 16.)
Korai svédasztalos reggelink után a Tátrai Nem-
zeti Park területén feltárt Bélai cseppkőbarlang-
hoz indultunk, melyet a Bélai Tátra egyik hóval 
szegélyezett turista ösvényén, izzasztó, de jóleső 
túra árán tudtunk megközelíteni. Nyitás előtt le-
hetőségünk volt egy kis pihenésre, ami jól is jött 

a barlangban megtett 866 lépcsőfokkal nehezített 
70 perces újabb túra előtt, melynek minden pil-
lanatát élveztük. A barlang termeiben csodálatos 
cseppkő-képződményeket és kis tavakat láttunk. 
A barlangtúra utolsó helyszínén, a Zeneterem-
ben mindenkinek nagy élmény volt a zenehall-
gatás és a közös éneklés. Ezen a napon második 
állomásunk Késmárk volt, ahol az Evangélikus 
templomban megkoszorúztuk Thököly Imre fe-
jedelem sírját, majd megnéztük a Városháza tor-
nyát, melynek órája éppen zenélt, és a közelében 
láthattuk a Millenium évében ültetett ma is élő 
hársfát, majd kis séta után a Thököly várat.

Egy hűsítő fagylaltozás után indultunk az 
egykori Szepes vármegye székhelyére a Szepes-
ség gyöngyszemének méltán nevezett Lőcsére. A 
város felé közeledve láttuk a ma is ép középkori 
városfalat, majd fakultatív program keretében 
megnéztük belülről is a Szent Jakab székesegy-
házat és annak híres szárnyas oltárát. Ezután a 
történelmi Városháza közelében Jókai Mór: A 
lőcsei fehér asszony, és Mikszáth Kálmán: A fekete 
város című műveiről beszélgettünk, majd a vál-
lalkozó kedvűek kipróbálták a Szégyenketrecet. 
Végül megcsodáltuk a Thurzó-házat, majd to-
vább indultunk.

Az eredeti terven- idegenvezetőnk javaslatá-
ra kicsit módosítva- Márkusfalva felé vettük az 
irányt, ahol a rokokó Máriássy- kastélyt kívülről 
megcsodáltuk, majd a közelében levő várat és a 
közvetlen szomszédságában levő Szent Mihály 
templomot néztük meg, melynek belsejében 
Máriássy István sírkövén megfigyelhettük egy 
15. századi lovag páncélját, fegyverzetét.

A rendelkezésünkre álló időt kihasználva Igló 
település meglátogatását is előrehoztuk a máso-
dik napra. Orsó alakú főteréről jól szemügyre 
vehettük a Szűz Mária templom tornyát, melyen 
– idegenvezetőnk története alapján a helyiek ké-
résére- két óra található, mivel az elsőt túl magas-
ra építették be, azon nem lehetett jól látni az időt.

A nap utolsó állomása Csütörtökhely volt, 
ahol valódi művészettörténeti különlegességet 
láthattunk: szorosan egymás mellett a román 
és a gótikus stílust képviselő egy-egy építészeti 
remekművet: a román stílusú Szent László plé-

bániatemplomot, és a Zápolyaiak gótikus stílusú 
temetkezési kápolnáját. Idegenvezetőnktől meg-
tudtuk, hogy a templomot és a közeli kolostort 
egy földalatti járat köti össze, melyet hosszú ideig 
használtak is.

Napunkat egy kiadós vacsora után a megfi-
gyelt, megszerzett új tudást felelevenítő vetélke-
dővel zártuk, majd a szobákban történő beszél-
getések alatt, után elaludtunk.

3. nap (2019. április 17.)
Korai reggelink és a Tátra ezúttal ködbe vesző 
csúcsának megcsodálása után bepakolt bő-
röndjeinkkel felszálltunk a buszra. Elindultunk 
kirándulásunk utolsó napjának első állomására, 
Közép Európa legnagyobb várába, a 4 hektárnyi 
területű Szepesi várba, ahol Szapolyai János szü-
letett, miután a várat Mátyás király a Szapolyai 
családnak adományozta 1464-ben, majd később 
a Thurzó család, azután a Csáky család tulaj-
donába került. A rendkívül erős szél és lehűlés 
ellenére is nagy élmény volt a sziklára/sziklába 
épített vár látványa.

Innen Eperjesre, az egykori Sáros vármegye 
székhelyére utaztunk. A Flórián kapun keresz-
tül gyalog közelítettük meg lencse alakú főterét. 
Megnéztük a háromhajós Szent Miklós csarnok-
templomot, a Városházát a három epret ábrázoló 
címerrel. Elsétáltunk az Evangélikus Líceumhoz, 
melynek falán Kossuth emléktáblája tanúskodik 
ottani tanulmányairól. További sétánk során el-
haladtunk a Caraffa szobrát ábrázoló és a Thö-
köly felkelés utáni áldozatainak nevét mutató 
emlékmű előtt. Láttuk a Rákóczi-házat, ahol II. 
Rákóczi Ferencet őrizték mielőtt Bécsújhelyen 
bebörtönözték.

Kissé fáradtan, de továbbra is lelkesen utunk 
Szlovákia második legnagyobb városa, Kassa felé 
vezetett tovább. Itt meglátogattuk Márai Sándor 
ülőszobrát. A helyi parkgondozó kérésünkre 
készséggel késleltette a fűnyírást, míg egy tanuló 
Márai sorait felolvasta, és míg koszorúnkat elhe-
lyeztük a szobornál. Ezután megnéztük Rákóczi 
rodostói házának mását, előterében a 21. szá-
zadban állított Rákóczi szoborral. Végül a Szent 
Erzsébet székesegyházba mentünk, ahol II. Rá-
kóczi Ferenc sírját volt alkalmunk egy szavalat 
elhangzása és egy közös éneklés majd főhajtás 
után megkoszorúzni. A megható pillanatok után 
megnéztük még a szárnyas oltárt, a kettős lép-
csősort, mely lehetővé tette a király és a királyné 
egyidejű felfelé haladását, a gyönyörű csillárt, 
melynek felső része a Szent Koronát formázza 
és annak függő díszei tartják magát a csillárt, és 
mindezek után hazaindultunk.

Este nyolc óra körül értünk Vácra. Az utó-
lagos beszélgetések és értékelés tanúsága szerint 
mindenki jól érezte magát és észrevétlenül, él-
ményszerűen sokat tanult a kiránduláson.

A program lezárásaként 2019. május 3- án 
az értékelő lezáró foglalkozáson összefoglaló 
előadást tartottam, majd egy rövid beszélgetés 
keretében is felidéztük a kirándulás élményeit. 
Ezután a tanulók csoportokban feladatlapokat 
töltöttek ki- nagy örömünkre igen sikeresen.

A pályázat megvalósításában résztvevő kol-
léganőimmel Fázold Ágnessel és Nagy Ágnessel 
rendkívül élménydúsnak és hasznosnak találtuk 
a kirándulást. Mindenkinek csak ajánlani tud-
juk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel - írja Sasvá-
riné Kóra Rita.

Szepesség, Kelet-Szlovákia  
2019. április 15-16-17.
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2010-ben a magyar kormány létrehozta a 
Határtalanul! Programot, melynek célja, 
hogy minél több, a közoktatásban részt vevő 
fiatal jusson el az állam támogatásával a 
szomszédos országok magyarlakta területe-
ire egy különleges osztálykirándulás keretén 
belül, így ápolva a magyar-magyar kapcso-
latokat, tapasztalatokat szerezve a külhoni 
magyarok helyzetéről.

A váci Petőfi iskola hetedikes tanulói az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója előtt tisztelegve ezúttal Er-
délyben jártak.

Az utazást mind a diákok, mind a ta-
nárok részéről hosszas előkészületi munka 
előzte meg. Május utolsó hetében aztán a 
szabadságharcosok nyomába eredtünk! Úti 
célunk első állomása a nagyváradi vár volt, 
mely 1848-49-ben fontos katonai támasz-

pontként funkcionált. Ezután a történelmi 
Erdély nyugati kapujánál, a festői szépségű 
Király-hágón álltunk meg, majd Csucsán át-
haladva megemlékeztünk Bem József Puch-
ner Antal főhadparancsnok felett aratott 
győzelméről.

Másnap a Házsongárdi temetőben felke-
restük a ’48-as sírokat, majd tettünk egy nagy 
sétát Mátyás király városában, Kolozsváron. 
Nagyenyeden megemlékeztünk az 1849. ja-
nuárjában ártatlanul legyilkolt magyarokról, 
majd a Bethlen Gábor Kollégiumba látogat-
tunk el, ahol egykor olyan neves magyarok 
tanultak - tanítottak, mint Kőrösi Csoma 
Sándor vagy Áprily Lajos. A kollégiumban 
a mai napig rendkívül színvonalas magyar 
oktatás folyik. A nap zárásaként a csodálatos 
Gyulafehérvárra látogattunk, ahol az érseki 
székesegyházban Hunyadi János nyugszik.

Határtalanul! – Szabadságharcosok 
nyomában a Petőfisek

A harmadik nap Bem József előtt tisz-
telegtünk. Először két fontos csatájának 
helyszínére, Nagyszebenbe utaztunk, hosz-
szú sétát tettünk az impozáns belvárosban. 
Szászsebesre is elmentünk, a lengyel altábor-
nagy itt vette át kitüntetését 1849-ben Kos-
suth Lajostól.

Utunk zárásaként először a dévai várba 
látogattunk el, amely a sikeres ostrom után 
sajnos nem sokáig maradt a magyarok ke-
zén. Először a lőporraktár robbant fel, majd 
Bem József itt tette le a fegyvert az osztrák 
csapatok előtt 1849. augusztus 18-án. A kül-
ső fal romjairól lélegzetelállító kilátás nyílik 
a városra, valamint a Maros völgyére és a 
Kárpátokra.

Ezután a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc 
Alapítvány számára adtuk át adományain-
kat, valamint megismerkedtünk az alapít-
vány lakóival, mindennapjaikkal.

Hazaindulás előtt még megálltunk Ara-
don, ahol a vértanúk emlékművénél helyez-
tük el koszorúnkat.

Csodálatos négy napot töltöttünk a törté-
nelmi Magyarország talán legszebb tájegysé-
gén. Erre a különleges kirándulásra a Petőfis 
diákok, valamint mi, kísérőtanárok is még 
sokáig emlékezni fogunk - írják a Váci Petőfi 
Sándor Általános Iskola tanárai.
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