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Egyedülálló munka zajlik a kóspallagi Alkotó Műhelyben: 
az iskola szabad alkotótérrel készül a jövő kihívásaira

Április 25-én ünnepélyes keretek között nyitották meg 
Kóspallagon az első köznevelési Alkotó Műhelyt, a telepü-
lés iskolájának használaton kívüli szárnyában. A fejlesz-
tésre azt követően került sor, hogy a Váci Tankerületi Köz-
pont a Klebelsberg Központ pályázatán 8 millió forintos 
támogatást nyert, melyet 3 millió forinttal egészített ki.  Az 
alkotóműhely egy olyan hely, ahol a diákok tapasztalás út-
ján, a mai kor szellemét követve sajátítják el a tananyagot, 
ismerik meg önmagukat, egymást és az őket körülvevő vi-
lágot a „mindenki jó valamiben” elve alapján.

Az ünnepségen először Verebélyi Gábor Ákos, a Váci 
Tankerületi Központ igazgatója mondott beszédet. Ki-
emelte: az alkotó pedagógiára épülő műhely, az első ilyen 

Magyarországon, eddig csak hasonlóak léteztek. Szeretnék elérni, hogy ez egy országos minta legyen és a jövőben beke-
rülhessen a tantervbe is.             Folytatás a 3. oldalon

Május 8-án rendezték meg először a Váci 
Tankerületi Zenei Találkozót Szentendrén, 
a Városháza dísztermében. A programon 
a Tankerülethez tartozó zeneművészeti 
szakgimnázium és alapfokú művészeti is-
kolák kaptak lehetőséget a bemutatkozás-
ra. 

A rendezvény ötlete Verebélyi Ákos 
tankerületi igazgatóban merült fel, aki kö-
szöntőjében elmondta: a találkozó célja az 
volt, hogy a tankerület művészpedagógu-
sai és tanítványaik megismerjék egymást. 

Nagy öröm számára, hogy a váci tankerü-
letben - amely három járást ölel fel - ennyi 
kiváló alapfokú művészeti iskola működik.

- Szeretném, ha a művészeti intézmé-
nyeink szorosabb kapcsolatot ápolnának 
egymással, közösen gondolkodnának, 
akár közös kamaraprodukciókat hozná-
nak létre. Ez a találkozó arra is jó, hogy a 
zenével örömet okozzunk egymásnak és 
arra is, hogy közelebb hozza az intézmé-
nyeket egymáshoz - hangsúlyozta. 

Folytatás a 2. oldalon

Több mint 1500 első 
osztályos lesz a 
Váci Tankerületi 

Központ általános 
iskoláiban

Az elsősök 2019/2020. tanévre törté-
nő beíratására április 11. és 12-én ke-
rült sor. Az idei évben a Váci Tanke-
rületi Központ fenntartása alá tartozó 
intézményekbe több mint 1500 tan-
köteles gyermeket írattak be szüleik.

A tankerülethez 47 olyan intéz-
mény tartozik, amely általános isko-
lai feladatokat lát el három járásban. 
A szentendrei járásban 731 tanuló, a 
szobi járásban 192 tanuló, míg a váci 
járás területén 585 tanuló kezdheti 
meg tanulmányait szeptemberben.

Újdonság ebben az évben, hogy a 
gyermekek adatait és dokumentumait 
már online is beküldhették a szülők, 
így gyorsítva a beiratkozás folyamatát 
mind a maguk, mind pedig az isko-
lák számára. A Tankerület intézmé-
nyeiben ezzel a lehetőséggel kevesen 
éltek egyelőre. Akik viszont megtet-
ték, azok pozitívan nyilatkoztak az 
ügyintézés hatékonyságáról, mivel 
kizárólag adategyeztetésre, illetve a 
dokumentumok aláírására kellett sze-
mélyesen megjelenniük az intézmé-
nyekben. 

Szentendrén rendezték meg az első 
Váci Tankerületi Zenei Találkozót
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Folytatás az 1. oldalról
- Szeretném, ha a művészeti intézmé-

nyeink szorosabb kapcsolatot ápolnának 
egymással, közösen gondolkodnának, 
akár közös kamaraprodukciókat hozná-
nak létre. Ez a találkozó arra is jó, hogy 
a zenével örömet okozzunk egymásnak 
és arra is, hogy közelebb hozza az intéz-
ményeket egymáshoz - hangsúlyozta. 
Hozzátette: nem titkolt vágya, hogy a 
jövőben akár közös produkciók is létre-
jöjjenek. Végül köszönetet mondott a te-
lepülés polgármesterének a rendezvény 
fővédnökségének elvállalásáért. 

Verseghi-Nagy Miklós, a város vezetője 
elmondta: mindig örömmel biztosítanak 
helyszínt hasonló kezdeményezéseknek.

- Szentendre sok szempontból befo-
gadó település. Az értékeket hordozó 
kulturális programokat különösen nagy 
örömmel látjuk – mondta. Majd a zene 
fontosságáról, érzelemközvetítő, gondo-
latébresztő szerepéről beszélt. A polgár-
mester végül egy idézettel zárta a beszé-
dét: „A zene ott kezdődik, ahol a nyelv 
felmondja a szolgálatot.”

A bevezető után a növendékeké és ze-
néé volt a főszerep. Felléptek:  a Zöldszi-
get Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Váci Bartók-Pikéthy 
Zeneművészeti Szakgimnázium és Ze-
neiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a Ta-
hitótfalui Pollack Mihály Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nagy-
marosi Kittenberger Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tele-
ki-Wattay Művészeti Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Szobi Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Dunabog-
dányi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Szőnyi István Általános  
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei.

Az első osztályos kisdiáktól a 
szakgimnáziumi tanulóig minden kor-
osztály képviseltette magát.  A zenemű-
vek színes skálán mozogtak, mint ahogy 
a hangszerek is sokfélék voltak. Megszó-
lalt a hegedű, a gitár, a zongora, a hárfa, 
a furulya, a fuvola, a blockflöte, a szaxo-
fon, a trombita, a harsona, a xilofon és a 
citera is.

A rendezvény a közönség bevonásá-
val közös énekléssel zárult, majd min-
den kisművész és felkészítő tanára okle-
velet vehetett át a tankerület vezetőjétől.

http://www.edukanyar.hu
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Folytatás az 1. oldalról
-Egy fontos dolgot szeretnék minden-

képpen kiemelni, mégpedig azt, hogy azon 
túl, hogy a régió felzárkóztatását szeret-
nénk biztosítani, a sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek is esélyt kívánunk adni. 

A tankerület vezetője legvégül kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik 
támogatták mind szellemi tudásukkal, 
együttműködésükkel, mind pedig esz-
közökkel a projektet.

Rétvári Bence, a térség országgyűlési 
képviselőjének szavait Báthory Gábor 
tolmácsolta a helyszínen. Kiemelte: a 
mai nap egy ünnep, hiszen egy komo-
lyan átgondolt, modern oktatásügyi fej-
lesztést avatnak fel. A Kornis Gyula Terv 
a váci és szobi járásokat igyekszik segíte-
ni több területen, köztük az oktatás fej-
lesztésében is – hangzott el.

Az alkotóműhelyt a fejlesztés első üte-
mében elsősorban a Szobi Fekete István 
Általános Iskola és tagintézményei di-
ákjai fogják használni, de a tankerületi 
központ középtávú távú célja az is, hogy 

minél szélesebb körben elérhetővé tegye 
a diákok és pedagógusok számára a fej-
lesztést. Az iskola igazgatója, Moór Ró-
bert szerint nem csak a diákok képzése, 
hanem a tanároké is fontos.

- Munkánk akkor mondható sike-
resnek, ha elkészül egy program, amely 
szervesen illeszkedik az iskola pedagó-
giai programjába, ha az alkotópedagógia 
teljesen áthatja az intézmény működését 
– mondta. Hozzátette: a jelenkor kihívá-
sait a kor szellemét követve tudják csak
átadni a pedagógusok. Ezért a szobi in-
tézménynek és tagintézményeinek taná-
rai több továbbképzésen és műhelymun-
kán is részt vettek, vesznek. Tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az alkotópedagógián
keresztül, a diákok sokkal reálisabb
képet kapnak önmagukról, mint az is-
kolapadban ülve.

A beszédeket követően került sor a 
jelképes kulcs átadására is, amely 3D 
nyomtatóval készült. 

A rendezvény, - melynek ideje alatt is 
folyt az alkotás a műhelyben -, egy ke-

rekasztal beszélgetéssel zárult, melyet dr. 
Bajzáth Angéla, az ELTE Digitális Peda-
gógiai Módszertani Központ nemzetkö-
zi elemzője, az ELTE Neveléstudományi 
Tanszékének adjunktusa vezetett. A be-
szélgetés alatt felmerült többek között, 
hogy az alkotópedagógia arra ad lehe-
tőséget, hogy felfedezzük egy-egy diák 
képességeit, hogy ki, miben jó. Elhang-
zott az is, hogy ma a fiatalok flash-ben 
tanulnak, vagyis az internetet használják 
mindenhez, ezért másképpen kell őket 
oktatni. A kerekasztal résztvevői egyet-
értettek abban, hogy ma naponta szü-
letnek és tűnnek el szakmák, és ezzel a 
tanításnak is lépést kell tartania. 

Az alkotóműhely szakmai megnyitója 
egy kétnapos programsorozat első állo-
mása is volt egyben. A megnyitót köve-
tő napokban a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) szakmai műhelyfog-
lalkozásán vehettek részt a tankerületből 
a kiemelt figyelmet igénylő tanulók, akik 
a „LEGO táncoltatás” és a „fényre fordu-
ló napraforgó” projektekben próbálják ki 
a fafeldolgozó, az elektronikai, robotika 
műhelyek eszközeit és lehetőségeit.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
szakmai háttérbázisként közreműködik 
a tananyagok fejlesztésében, egyes prog-
ramok lebonyolításában, a pedagógusok 
továbbképzésében, valamint nagyértékű 
eszközök térítésmentes használatát biz-
tosította (pl. lézervágó) az alkotóműhely 
számára.  További kiemelt együttműködő 
partner még a Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műszaki Szakgimná-
ziuma és Gimnáziuma is. Diákjaik a mű-
hely- és nyári szakmai gyakorlatuk terhé-
re – segítőként és mentorként - vesznek 
részt az alkotó tevékenységekben.

https://www.facebook.com/Edukanyar/
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Nyílt napokat tartottak a 
Váci Robotika Laborban

Nyílt napokat tartottak a Váci Tanke-
rületi Központ robotika laborjában 
május 23-án és május 27-én, melyen 
az iskolák diákjai ismerkedhettek meg 
az informatika ezen ágazatával és töb-
bek között olyan eszközöket is kipró-
bálhattak, mint a banánzongora, futó-
fény, robotkar vagy a 3D nyomtató.

A két nap folyamán a helyi diákok 
mellett a szentendrei, a budakalászi, a 
pomázi és a szokolyai iskolák tanulói 
is megfordultak a Vácon kialakított 
laborban, melyet a Váci Tankerületi 
Központ részben pályázati pénzből, 
részben pedig saját költségén hozott 
létre. A cél elsősorban a tanárok kép-
zése volt, hogy felkészítsék őket arra, 
hogy a diákokat ma annyira érdeklő 
újfajta informatikai ismeretet oktatni 
is tudják. A program végül túlnőtte 
önmagát, februártól szakkör kereté-
ben már diákok is ismerkedhetnek a 
robotikával.

– A gyerekeknek állandóan kütyü-

ket látunk a kezében, azt gondo-
lom, hogy ezzel lehet őket megfog-
ni – mondta a rendezvényen dr. Gál 
Andrea, a Váci Tankerületi Központ 
főosztályvezetője. – Itt, ha körültekin-

tünk, gyakorlatilag minden olyan, ami 
valamilyen tantárgyi tudást feltételez. 
Itt semmi olyan dolog nincs, amit 
mérnökök, vagy cégek készítettek el, 
hiszen mindent a robotika szakkör ta-
nulói alkottak meg. Megtanulták vele 
együtt, nem előtte, hanem a készítés 
közben azt az adott tantárgyi tudást, 
amit egyébként az órán ülve kellene 
megtanulniuk, de sokszor azt mond-
ják, hogy nem értik – mondta.

A képzéssel a tehetséggondozás 
megindítása volt a cél. A 8-14 éves 
korosztály alapkészségként használ-
ja az okoseszközöket, így olyan gya-
korlatra tesznek szert, amelyre építve 
elindíthatják őket az informatikához, 
robotikához köthető hiányszakmák 
felé.

Vidra András rendszergazda, a Váci 
Robotika Labor vezetője arról beszélt, 
hogy jó, ha van némi előképzettsége a 
diákoknak, de nem feltétel.

– Itt nem egyféle platformmal fog-
lalkozunk, tehát nem egyféle prog-
ramozási nyelvvel, nem egyféle esz-
közzel. Nagyon sokfélét vegyítünk 
szándékosan, hogy inkább a látásmód 
és a gondolkodásmód jöjjön át. A 
problémamegoldó képesség a fonto-

sabb, hiszen azok az eszközök, amiket 
most megtanulunk használni, már se-
hol nem lesznek, mondjuk öt év múl-
va, de az alapelv az ugyanaz, egymás-
ra épülnek mindig. És ha ezt el tudja 
sajátítani egy tanuló, akkor ezt egész 
életében tudja hasznosítani később – 
mondta a szakember.

A robotikai labort a Váci Tankerü-
leti Központ valamennyi intézménye 
számára térítésmentesen biztosít-
ja.  Jelenleg több váci és Vác környé-
ki iskola diákja és tanára vesz részt a 
foglalkozásokon. Bár a robotikának 
sokféle iránya van, a Váci Tankerületi 
Központ hosszútávú célja az, hogy az 
alapképzés beépüljön az általános is-
kolai oktatásba is. 

http://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

Digitális környezet a köznevelésért címmel 
írt ki pályázatot (VEKOP-7.3.3.-17) 2017-
ben Magyarország Kormánya a köznevelési 
intézményfenntartók számára a tanulásban 
való sikeres részvételre felkészítő minőségi és 
méltányos köznevelési rendszer kialakítása 
érdekében. Ezen a felhíváson indult el a Váci 
Tankerületi Központ is, célként tűzve ki négy 
intézményének digitális fejlesztését. 

A benyújtott majd nyertes pályázatok 
keretében a Dunabogdányi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szentend-
rei Móricz Zsigmond Gimnázium, a Gal-
gagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
a Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola (Pomáz) részesült közel 
110 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatásban.

A Váci Tankerületi Központ alapvető 
célkitűzése a pályázat benyújtásakor az volt, 
hogy az alacsony IKT eszközellátottságú is-
kolákban megfelelő körülményeket biztosít-
son az oktatáshoz, továbbá, hogy minél szé-
lesebb körben terjessze a különféle korszerű 
és modern, a mai kor kihívásaihoz igazodó 
oktatási tartalmakat. 

A dunabogdányi iskola a pályázat kereté-

ben többek között tanulói tableteket, nyom-
tatót és Lego Story Starter alapcsomagokat 
kapott. A projekt megvalósításában az in-
tézményből 14 pedagógus és 263 diák vesz 
részt. Programozható robotokat, 3D nyom-
tatót és notebookokat szerzett be a pályázat 
keretében a szentendrei gimnázium, ahol 
jelenleg 513 fő tanul. A projektben 12 tanár 
vesz részt.

A galgagyörki intézmény a projekt meg-
valósításához és fenntartásához tanári lapto-
pokat, tanulói tableteket, szoftvereket, vala-
mint projektort kapott. Az iskolában jelenleg 
72 fő tanul. A projektben vállalt feladatok 
(képzések, eszközhasználat, tájékoztató és 
oktató programok, workshopok és digitális 
tanítás) megvalósításában hét pedagógus 
vesz aktívan részt.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola interaktív táblát hang-
rendszerrel, projektorral, tanulói tableteket, 
lézervágót, kézi szerszámokat, 3D nyomta-
tót, videokamerát és robotika alapcsomago-
kat vásárolhatott.  Az intézménybe 431 diák 
jár. A megvalósításban 7 tanár vesz részt. 

A pályázat keretében a digitális eszközö-
kön túl minden intézmény további digitális 

A Váci Tankerületi Központ 
négy iskolájában tovább 

fejlődik a digitális környezet

pedagógiai módszertani csomagokat is vá-
sárolt összhangban a projektgazda Váci Tan-
kerületi Központ további céljaival, úgy mint:

- az életen át tartó tanulás ösztönzése
- készségek fejlesztése
- a végzettség nélküli iskolaelhagyás csök-

kentése
- a köznevelési rendszer esélyteremtő sze-

repének javítása
- a pedagógusok folyamatos szakmai fej-

lesztése
- tartalmi, módszertani fejlesztések meg-

valósulása
- az oktatási szolgáltatásokhoz való hoz-

záférés és az egyenlőtlenségek csökkentése.
A projekt megvalósítása nagymértékben 

hozzájárul a pedagógiai paradigmaváltás 
sikeréhez, a képességek és készségek fejlesz-
téséhez és egy olyan minőségi és méltányos 
köznevelési rendszer kialakításához, amely 
az európai és globális társadalmi és gazda-
sági térben alkalmazkodni képes fiatalokat 
készít fel a köznevelés rendszerében.

Szép eredményekkel zárult le a Váci Tanke-
rületi Központi Matematika Verseny. A Váci 
Tankerületi Központ, a Váci Madách Imre 
Gimnázium, a Galgagyörki Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és az Izbégi Általános Iskola 
által meghirdetett versenyre szép számban 
jelentkeztek az általános iskolák felső tagoza-
tosai. A verseny elsődleges célja, a matemati-
ka népszerűsítése volt. 

A verseny háromfordulós volt, az első 
forduló feladatait az Izbégi Általános Iskola, 
a második és harmadik forduló feladatsora-

it a Váci Madách Imre Gimnázium állította 
össze.

A döntőre május 21-én került sor a Váci 
Madách Imre Gimnáziumban. A résztvevők 
a középdöntők első három helyezettjei voltak 
évfolyamonként, összesen 24 fő. 

Eredmények:
5. osztály: 1. helyezett - Nádas Balázs

(Kassay Jenő Általános Iskola, Őrbottyán); 
2. helyezett - Bicskei Annamária (Dunabog-
dányi Általános Iskola); 3. helyezett - Ritz
Márton (Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Ál-

talános Iskola és Gimnázium).
6. osztály: 1. helyezett - Kovács Dóra

(Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola); 
2. helyezett - Késmárky Álmos (Váchartyáni
Apáczai Csere János Általános Iskola); 3. he-
lyezett - Verebélyi Dorka (Váci Árpád Feje-
delem Általános Iskola).

7. osztály: 1. helyezett - Kucsera Máté
(Benedek Elek Általános Iskola, Vácduka); 
2. helyezett - Bihary Gergely (Váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola); 3. helyezett -
Hoffmann Marcell (Pomázi Mátyás Király
Általános Iskola).

8. osztály: 1. helyezett - Burkódi Mikes
(Pomázi Mátyás Király Általános Iskola); 2. 
helyezett - Szabó Tamás (Váci Árpád Fejede-
lem Általános Iskola); 3. helyezett - Szilágyi 
Nikoletta (Izbégi Általános Iskola, Szentend-
re).

A győztesek elnyerték a „Váci Tankerületi 
Központ 2019. Év Legjobb Matekosa" címet. 
Szívből gratulálunk minden versenyzőnek!

Érdekesség, hogy a matematika versenyt 
eredetileg Galgagyörk szervezte éveken át, 
ahol két matematikát kedvelő ember, Plesz 
György mérnök és Matejcsok Zsolt akkori 
tanár, majd polgármester kezdeményezte és 
egy évtizeden keresztül támogatta a rendez-
vényt. Ez nőtte ki magát a Váci Tankerületi 
Központ versenyévé.

Váci Tankerületi Központi Matematika 
Verseny: a tantárgyat népszerűsítették

http://www.edukanyar.hu
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Május 9-én rendeztük meg a Szólánc 
nyelvtan – helyesírás levelező verseny me-
gyei döntőjét Szobon, a Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskolában. Az ünnepélyes 
megnyitó jelentőségét emelte, hogy éppen 
25 éve zajlott az első vetélkedő. Verebélyi 
Ákos tankerületi igazgató, Ferencz Gyön-
gyi polgármester asszony és Moór Róbert 
iskolaigazgató köszöntője után Tóthné 
Borszéki Ágnes, a verseny szakmai felelőse 
tájékoztatta a jelenlévőket, aki a verseny 
megálmodója, egyik létrehozója is.

Kezdetben a Pest Megyei Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet indította el a versenyt. 
A későbbiekben, mivel a szakértők szív-
ügyüknek tekintették a magyar nyelv 
ápolását, gondozását, így a verseny to-
vábbra sem szűnt meg, ahogy sok más 
verseny, hanem folytatódott. Először csak 
alsó tagozatos gyerekeknek hirdették meg 
a versenyt, később ez a gyermekek és a 
pedagógusok kérésére, biztatására, 6. év-
folyamig bővítették. A verseny jelenleg a 
Váci Tankerületi Központ támogatja.

A 25. megyei Szólánc nyelvtan-helyes-
írás vetélkedő zsűrijének tagjai voltak: 
Duhonyi Tiborné, a Váci Árpád Fejedelem 
Ált. Isk. magyar – történelem szakos, Ka-
zinczy-díjas tanára; Garamvölgyiné Mérei 
Judit, a Belső – Pesti Tankerületi Központ 
Köznevelési Osztály vezetője; Erdélyiné 
Fakan Erika, a Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-
renc Ált. Isk. magyar – történelem – in-
formatika szakos tanára; Sesztayné Zeke 
Gyöngyi, Szobi Fekete István Ált. Isk. ma-
gyar – rajz szakos tanára; Szölgyén Szilvia, 
Szobi Fekete István Ált. Isk. tanítója és 
Tóthné Borszéki Ágnes, szakértő, tanító, a 
verseny szakmai felelőse.

A megye 13 településéről érkeztek 
azok a tanulók, akik továbbjutottak az 
első három forduló megoldása után. Vác-
ról (Árpád Fejedelem Ált. Isk., Földvá-
ri Károly Ált. Isk.) , Örkényből (Huszka 
Hermina Ált. Isk.), Kókáról (Kossuth La-
jos Ált. Isk.), Tápiószecsőről (Széchenyi 

István Ált. Isk. és AMI), Vecsésről (Halmi 
Telepi Ált. Isk.), Inárcsról (Tolnay Lajos 
Ált. Isk.), Visegrádról (Áprily Lajos Ált. 
Isk.), Nyáregyházáról (Nyáry Pál Ált. Isk.) 
, Nagykőrösről (Petőfi Sándor Ált. Isk. és 
Kollégium), Gödről (Németh László Ált. 
Isk. és AMI), Mendéről (Géza Fejedelem 
Ált. Isk.), Szentendréről (Barcsay Jenő 
Ált. Isk.) és Szobról (Szobi Fekete István 
Ált. Isk.) érkeztek a megyei döntőbe jutott 
3. 4. 5. és 6. osztályos diákok.

A legjobb teljesítményt nyújtó 2. osztá-
lyos kisiskolások Oklevélben részesültek.

62 tanuló mérte össze a tudását aznap. 
A feladatlapok javítása a helyszínen tör-
tént. Újdonságként, találós kérdéseket 
oldhattak meg a tanulók. A pihenőidőben 
péksütemény, tea, üdítőital, ásványvíz állt 
a tanulók rendelkezésére. A versenyzők és 
kísérőik ezután megismerkedhettek Szob 
nevezetességeivel, Börzsöny Múzeum-
mal, és a Szent László király barokk stílu-
sú róm. kat. templommal és lesétálhattak 
a Duna partjához.

Szólánc nyelvtan - helyesírás 
vetélkedő megyei döntője Szobon

Minden versenyző névre szólóan 
nyomtatott oklevelet kapott. A legjobb 
eredményt elérők könyvjutalomban ré-
szesültek. Különdíjban részesültek a leg-
szebben író gyermekek.

A következő eredmények születtek:
3. évfolyam

I. Lantos Gréta, Kóka, Kossuth Lajos
Ált. Isk.; II. Horváth Henrietta Vác, Föld-
vári K. Ált. Isk.; III. Ecker Kitti, Nyáregy-
háza, Nyáry Pál Ált. Iskola; IV. Vértesi 
Zoé, Vác, Árpád Fejedelem Ált. Isk.; V. 
Palotás Zsolt, Vác, Árpád Fejedelem Ált. 
Isk.; VI. Lakatos Lola, Inárcs, Tolnay La-
jos Ált. Isk.

4. évfolyamon
I. Papp Lilla Anna, Mende, Géza Feje-

delem Ált. Isk.; II. Gedei Dorina, Kóka, 
Kossuth Lajos Ált. Isk.; III. Horváth Nóra, 
Inárcs, Tolnay Lajos Ált. Isk.; III. Balázs 
Zsófia, Kóka, Kossuth Lajos Ált. Isk.; IV. 
Janicsák Dóra, Inárcs, Tolnay Lajos Ált. 
Isk.; IV. Arany Virág, Nagykőrös, Petőfi 
Sándor Ált. Isk. és Kollégium.

5. évfolyam
I. Horka Lilla, Vác Földvári K. Ált. Isk.;

II. Mosoni Fanni, Vác Földvári K. Ált.
Isk.; III. Ulicska Ferenc Milán, Inárcs,
Tolnay Lajos Ált. Isk.; IV. Deli Rebeka,
Nagykőrös, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola;
V. Szappanos Petra, Nagykőrös, II. Rákó-
czi Ferenc Ált. Iskola; VI. Kurta Lilien,
Inárcs, Tolnay Lajos Ált. Iskola.

6. évfolyam
I. Vigh Bence, Szob, Fekete István Ált.

Isk.; II. Sál Vivien, Nagykőrös, II. Rákó-
cz Ferenc Ált. Isk.; III. Kis Maja Zsóka, 
Nagykőrös, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola; 
IV. Verebélyi Dorka, Vác, Árpád Fejede-
lem Ált. Iskola; V. Lugosi Andrea Nagy-
kőrös, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola.

Örültünk, hogy e nemes vetélkedő 
helyszíne Szob lehetett. Reméljük, ven-
dégeink is kellemes élményekkel tértek 
haza.
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Nemzetközi versenyben 
három diák rajza

Az ELTE Természettudományi Tanszéke által meghirde-
tett Térkép Rajzversenyen a Váchartyáni Apáczai Csere 
János Általános Iskola három nyolcadikos tanulója Alexa 
Viktória, Heidt Luca és Vezsenyi Eszter bejutott a nem-
zetközi döntőbe.

Rajzukat 114 pályaműből választották a hatba, amelyek 
a Japánban megrendezésre kerülő nemzetközi döntőben 
versenyeznek majd.

Gratulálunk és büszkék vagyunk a három végzős diá-
kunkra – írja Bodnár Irén intézményvezető.

Szép eredmények a Logo 
Országos Számítástechnikai 

Tanulmányi Versenyen
Március 8-án, pénteken 14-től 16 óráig rendezték meg az Or-
szágos LOGO Számítástechnikai Tanulmányi Verseny máso-
dik, regionális fordulóját a Váci Juhász Gyula Általános Isko-
lában.

"Iskolánkból Réti Bálint 4.a, Poelinca Kristóf 6.c, Boda Gá-
bor Máté, Daróczi Emese és Fehér András Tege 7.b, valamint 
egy váci és egy érdi, egy ceglédi és egy veresegyházi általános 
iskola tanulói mérték össze programozói tudásukat. Kategó-
riától függően 3, illetve 4 feladatot kellett megoldaniuk a ren-
delkezésükre álló 120 perc alatt.

A résztvevőkből a legjobbak az április 6-án, Budapesten 
megrendezett országos döntőbe jutottak. Nagyon büszkék va-
gyunk, hogy a május 9-én megtartott ünnepélyes eredmény-
hirdetésen Réti Bálint 2., Boda Gábor Máté pedig 9. helyezé-
séért vehetett át jutalmat. Gratulálunk!" - írja Berkes Ferenc 
informatika tanár.

Váchartyáni siker a területi 
fizika-kémia versenyen

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), valamint a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. és a Váchartyá-
ni Apáczai Csere János Általános Iskola közös szervezésében 
immár 15. éve április 12-én került sor a Szilárd Leó területi 
fizika-kémia versenyre.

A rendezvény célja, hogy az ITET térségében segítse az 
általános iskolás, 7-8. osztályos tanulók fizika és kémia szak-
tárgyi elkötelezettségét. Ezen tantárgyi tudás jelentős alapot 
ad arra, hogy a Váci Boronkay Tehetséggondozó felkarolja 
és tanulmányaikban ösztönözze, az e tárgyak iránt érdeklő-
dőket.

A XV. Szilárd Leó versenyt idén a váchartyáni iskola 4 fős 
csapata nyerte meg: Késmárky Alinka, Weller Kincső 7. osztá-
lyos, valamint Géresi Csenge, Heidt Luca 8. osztályos tanulók.

Kimagasló teljesítményükhöz szívből gratulálunk!

Véget ért a szavazás: a Helyi 
Érték Program támogatottja 

lett a váci Radnóti suli is
Április 1 - 22. között 
közönségszavazáson ve-
hetett részt a MOL ben-
zinkút hálózat kijelölt 
töltőállomásain az a 109 
civil szervezet, amely 
a Helyi Érték Program 
első fordulóján sikerrel 
jutott túl. A szerencsés 
nyertesek között van a 
Váci Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola is, akik 500 

ezer forint támogatásban részesülnek.
A szakmai értékelés javaslata és a MOL Alapítvány ku-

ratóriumának döntése alapján 109 pályázat – körzeten-
ként legalább 2, legfeljebb 3 - április 1 - 22. között kö-
zönségszavazáson vehetett részt a MOL benzinkút hálózat 
kijelölt töltőállomásain.

A körzetenként legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet 
nyerte el a pályázatban igényelt támogatást, amelyet május 
és december között használhat fel tervei megvalósítására.

A Kis herceg Alapítvány a Radnóti Miklós Általános 
Iskola Tanulóiért Deákváron a szülőkkel, pedagógusok-
kal, helyi lakosokkal együtt egy féléves közösségfejlesztő 
programsorozatot terveztek Érték hatványozó címmel. A 
családi programokban a gyerekek jutnak a főszerephez. 
Lesz sportkóstoló, életmódtanácsadás, szűrővizsgálatok, 
művészeti pályázat, gyapjú-gyöngy-üvegfestés, kreatív 
foglalkozások, főzőverseny, geocaching (kincskereső já-
ték).

Céljuk a programmal, hogy továbbadják a helyi hagyo-
mányokat és egyben a szabadidő kulturált eltöltésére, az 
egészség- és környezettudatos magatartásra, a másik em-
ber tiszteletére nevelni fiataljaikat.

A 40 körzetben összesen több mint 120 ezer szavazatot 
adtak le a MOL kutakon a szimpatizánsok. A 40 nyertes 
civil szervezet kezdeményezéseit összesen 20 millió fo-
rinttal támogatják.
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Nagy Digitális Kaland
A Váci Juhász Gyula Általános Iskola április 26-án négy 3 fős csa-
pattal vett részt a Logiscool által meghirdetett Nagy Digitális Ka-
land országos versenyen. Két korosztályban indították a versenyt: 
3-4.és 5-6. évfolyamos tanulóknak.

Három csapatunk indult az alsó tagozatos és egy csapatunk a 
felső tagozatos korosztályban. A versenyen egy órájuk volt, hogy 
a digitális világgal, a logikus, algoritmikus gondolkodással és az 
internetbiztonsággal kapcsolatos izgalmas, játékos feladatokat on-
line oldják meg.

Az alsó tagozatos Juh-Ász nevű csapatunk 1. helyezést ért el a 
területi fordulón és országosan több mint 1000 csapat közül beke-
rült az első 10 legjobb csapat közé.

Május 10-én Pesten a Morgan Stanley Magyarország székházá-
ban díjátadás keretében derült ki, hogy 5. helyezést értek el. A csa-
pat tagjai: Réti Bálint, Marosvölgyi Ábel és Pesti Viktor. Nyeremé-
nyük: egy-egy fejhallgató. Nagyon büszkék vagyunk rájuk – írta 
Horváthné Tóth Beáta informatika tanár.

Két elismerést is szerzett
zongoraversenyeken a váci diák

Szekrényessy Csanád, a Váci 
Bartók-Pikéthy Zeneművé-
szeti Szakgimnázium és Ze-
neiskola 11. évfolyamos ta-
nulója két zongoraversenyen 
szerzett elismerést.

A nemzetközi VII. wwws-
tar versenyen D kategóriában 
I. díjat szerzett még április-

ban. Május 9-én pedig az olaszországi Filadelfiában második 
díjat nyert.

Felkészítő tanára: Csoba Tünde zongoraművész-tanár.
Gratulálunk a sikeres szereplésekhez!

III. Tavaszi Kórustalálkozó
A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola, a Vácrátóti 
Petőfi Sándor Általános Iskola és a Veresegyházi Kálvin Téri Refor-
mátus Általános Iskola gyermekkórusai idén már harmadik alka-
lommal találkoztak egymással április 26-án.

A Tavaszi Kórustalálkozó rendezvény fontosabb céljai az ének-
lés népszerűsítése, valamint az egymással való megismerkedés vol-
tak. 2017-ben Váchartyán, tavaly Vácrátót, idén pedig Veresegyház 
adott otthont a programnak. 

Az előző évekhez hasonlóan a 2019-es találkozó is nagy élményt 
nyújtott mind a gyerekeknek, mind a nézőként jelenlévő szülőknek, 
nagyszülőknek, vendégeknek. A legmeghatóbb a közös éneklés 
volt. Felemelő élményt nyújtott, amikor a három kórus, százhúsz 
gyermek együtt énekelte a legnépszerűbb magyar népdalokat.

Két versenyen is dobogósok a 
visegrádi zeneiskolások

A visegrádi zeneiskola csellista és zongorista növendékei 2019. ápri-
lis hónap folyamán első alkalommal utaztak el az évente megrende-
zésre kerülő Regionális Német Nemzetiségi Zenei Versenyre, Tak-
sonyba, illetve a (VIII.) Szobi Zongoraversenyre. 

Taksonyban iskolánkat három tanulónk képviselte: Gencsi Han-
na (cselló), Bene Zsuzsanna Mária (zongora) és Izsák Eszter (zongo-
ra). Felkészítő tanáraik: Vass Henrietta - cselló, Tóth Sándor - zongo-
ra. Mindhárman szóló kategóriában indultak. A verseny kötelező 
anyaga egy német zeneszerző klasszikus művén kívül egy választott 
német népdal hangszeres feldolgozása. Ez utóbbi új és idegen terü-
let volt növendékeink számára: a sváb zene hiteles megszólaltatása 
olyan klasszikus hangszereken, melyek alapvetően nem részei a né-
met népzenének, kihívás elé állította a résztvevőket. A felkészülés 
komoly munkát, sok gyakorlást és erőfeszítést igényelt a növendé-
kek részéről, és büszkén mondhatjuk el róluk mi, zenetanárok, hogy 
mindhárman példaértékűen, kiemelkedően dolgoztak a versenyt 
megelőző időszakban. Egyikőjük sem vett részt korábban zenei ver-
senyen, a felkészülésünk célja valójában az volt, hogy tapasztalatot, jó 
élményt szerezzenek a gyerekek egy idegen terepen, és olyan szépen 
muzsikáljanak, melyre büszkék lehetnek. Ez maximálisan sikerült is, 
a koncert után boldogan jöttek le a színpadról. Az már szinte csak 
hab a tortán, hogy ezt a zsűri is így látta: 3 növendékünk 3 éremmel 
távozott: egy ezüst és két arany minősítéssel.

Néhány nappal később Szobon került megrendezésre a környék-
beli zeneiskolák részvételével a VIII. Szobi Zongoraverseny. Ezen az 
igen színvonalas rendezvényen iskolánkat a szintén első alkalommal 
versenyző Gencsi Debóra képviselte. Műsora: W. A. Mozart: D-dúr 
Rondo és Bartók Béla: Este a székelyeknél. Borka nagyon felkészülten, 
összeszedetten zongorázott, leküzdve a kezdeti nehézségeket okozó, 
ilyenkor természetes lámpalázat. Produkciójára és részvételére egy-
aránt büszkék lehetünk! A versenyről bronz minősítéssel tért haza.

Köszönjük a gyerekek szorgalmát, a szülők és pedagógus kollégá-
ink támogatását, a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a fellépők ruházatát, az alapítványunknak és Szendrey Lajosnak az 
utazás lebonyolítását – írja Tóth Sándor, a Visegrádi Áprily Lajos Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára.
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Május 24-én került megszervezésre a 
Duplitec Kft, a DJI drónok hivatalos for-
galmazója támogatásával a Sződligeti 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában Ma-
gyarország első DJI Tello EDU drónprog-
ramozó versenye. 

Az izgalmas megmérettetésre 11 csa-
pat jelentkezett: Békéscsaba, Dunakeszi, 
Miskolc, Őrbottyán, Szokolya, Sződliget, 
Pomáz, Vác települések iskoláiból.

A felkészülésre az iskolák két-két darab 
drónt kaptak, élhettek a felfedezés örömé-
vel, hiszen ezek az eszközök világviszony-
latban is újdonságnak számítanak. 

A verseny két fordulóból állt, az első 
egy 2 perces szabad program bemutatása, 
amire saját ötlet alapján előre felkészül-
hettek a tanulók. A második fordulóban 
a csapatoknak egy épített pályán kellett 
keresztülvezetni a Scratch-ben programo-
zott DJI TELLO drónjukat.

A pálya felmérésére 5 perc, a program-
kód megírására 1 óra, több próbálkozásra 
további 10 percet fordíthattak. 

A cég dolgozóiból álló zsűri a 3 legjobb 

produkciót értékelte kreativitás, pontos-
ság, időkitöltés és programkód alapján. A 
csapatok bemutatói, teljesítménye, vala-
mint kreativitása a zsűritagokat is lenyű-
gözte.

Nagyon színvonalas, jó hangulatú 
versenyben volt része a megjelenteknek, 
melyet egy szabadtéri drón bemutatóval 
zártak.

Nagyon szoros volt a mezőny, alig 1-1 
pont különbség döntött. Első lett a Kvas-
say Jenő Általános Iskola Őrbottyán, 124 
ponttal. Második helyen végzett a Lévay 
József Református Gimnázium és Diá-
kotthon Miskolc, 122 ponttal. Harmadik 
lett a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola csapata, 121 ponttal. 

A díjazott csapatok nyereményei DJI 
TELLO EDU drónok iskolájuk részére. 

Mivel a Digitális Témahét is közzétet-
te a versenyt, mint intézményi különdíj, 
ezért a díjátadásra ünnepélyes keretek 
között június 8-án kerül sor Budapesten a 
Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás 
keretein belül. 

Programozz, repülj és nyerj!
Magyarország első drónprogramozó 
versenye általános iskolások részére

Robotika verseny, 
kiváló nagymarosi 

eredménnyel
Április végén Kecskeméten rendezték 
meg a X. Országos Robotprogramozó 
versenyt, ahol a Nagymarosi Kittenber-
ger Kálmán Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola csapata, a Maros 
Robo Team 5. helyezést ért el a 7-8. osz-
tályosoknak szervezett kategóriában.

A versenyzőknek 4 feladatot kellett 
megoldani, melyben matekoztak, tán-
coltatták a robotot a Kis kece lányom 
dallamára, valamint különböző nehéz-
ségű vonalkövetési feladatokat oldottak 
meg.

Az első hat helyen nagyon feszes volt 
a verseny, szinte csak a bírók döntése 
tudta beállítani a végső eredményt. "Jó 
érzés volt látni azt a tüzet Zoller Dávid 
(8.b) és Zoller Máté (7.b) körül, ahogy 
írták a programot, és rohangáltak a tesz-
tpályák körül. Köszönjük Czoch And-
rásnak a felkészítést, és természetesen 
diákjainknak a kimagasló eredményt, 
mellyel iskolánk hírnevét öregbítették!" 
- írja az iskola.

Gratulálunk az elért eredményhez!
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A Váci Madách Imre Gimnázium 
fiú kézilabdacsapata országos 

diákolimpiai bajnok lett
Miskolcon rendezték meg a 2018/2019. tanév Kézilabda „B” ka-
tegóriás Diákolimpia Országos Döntőjét április 25-28. között. A 
négynapos versenyen az V-VI. korcsoport képviselői küzdöttek 
meg egymással, hogy a torna végén a legjobbak megszerezzék a 
„Magyarország diákolimpiai bajnoka” címet.

A versenysorozatra összesen 145 iskolai csapat nevezett, közü-
lük került ki az országos döntő 16 legjobb fiú, és 15 legjobb leány 
csapata. A 14 fős csapatok az V-VI. korcsoportban (1999–2003 
között születettek) mérkőztek meg a „Magyarország diákolimpiai 
bajnoka” címért. A verseny egyszerre négy helyszínen, a Miskolci 
Egyetem Körcsarnokában, a Herman Ottó Gimnázium, a Zrínyi 
Ilona Gimnázium, valamint a Miskolci Rendészeti Szakgimnázi-
um tornacsarnokában zajlott.

A fiúknál az első helyen a Váci Madách Imre Gimnázium, a 
második helyen a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, míg a 
harmadik helyen a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf evangé-
likus iskola csapata végzett.

A lányoknál Pest megyét szintén a Váci Madách Imre Gimnázi-
um tanulói képviselték, ők a hetedik helyen végeztek.

A fiú csapat tagjai: Lestyán Máté, Pusztai Armand, Molnár Bo-
tond, Koczúr Gábor, Filip Dávid, Soós Rajmund, Szekeres Nándor 
Gerber Dominik, Rostás Gergely, Németh Máté, Szabolics Gergely, 
Pálffy Krisztián.

A lány csapat tagjai: Kovács Zoé Boglárka, Prontvai Fanni, 
Holczer Dorottya, Jelovác Jázmin, Weszter Laura, Kiss Vivien, Bá-
lint Zsófia, Rodák Anna, Bobák Emese, Korbely Nikoletta, Csaplá-
ros Anna, Tóth- Antal Rebeka,Tolnai Dorina, Kiss Lili Hanna.

Felkészítő tanár: Steidl Anna. Kísérő tanár: Wágner Bálint. Szép váci sikerek a diákolimpián
A diákolimpián szép sikereket értek el több kategóriában is a Váci 
Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai.

Az atlétika Pest megyei 
döntőjében a III. kor-
csoportos fiú többpróba 
csapatbajnokságban több 
mint 150 ponttal ver-
ték meg a gödöllőieket, 
így bejutottak a május 
28-án Székesfehérváron 
megrendezésre kerülő 
országos döntőbe. A csa-
pat tagjai: Mester Bulcsú, 
Genzelmann Erik, Osgyán 
Ákos, Süle Bernát, Bottó 
Bence és Homoki-Nagy 
András.

Az intézmény labdarúgó csapata is jól szerepelt. A Pest megyei 
döntőben 54 induló isko-
la közül az I. korcsopor-
tos fiú bajnokságot a Váci 
Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola nyerte meg, 
megelőzve a biatorbágyi 
és dunakeszi csapatát. 
Így bejutottak a június 
7-8-9-én Szombathelyen 
megrendezésre kerülő 
országos döntőbe. Csa-
pattagok: Greff Benett, 
Haljárszki Bence, Deme-
ter László, Farkas Dávid, 
Bíró Áron, Horváth Márk 
és Styevkó Áron.

Szívből gratulálunk az 
eddig eredményekhez!

Szenzációs győzelmek a diákolimpián
Az Izbégi Általános Iskola tanítványa, Bonifert Ákos – 3. a osz-
tályos tanuló - 2019. április 27-én megrendezésre kerülő XVI. 
Ippon Shobu Karate Diákolimpián, a kumite versenyszámban 1. 
helyezett lett, ahogy a kata versenyszámban is. Ezt a versenyt a 
tradicionális shotokan karate sportágban rendezték meg.

A területi döntőt megnyerték, a 
megyein másodikok lettek 

A Váci Juhász Gyula Általános Iskola fiú focicsapata április közepén 
megnyerte a Sződön megrendezésre kerülő diákolimpia megyei te-
rületi döntőjét, a második korcsoportban. 

Az április végén megrendezett megyei döntőben a második he-
lyen végeztek több mint 80 csapat között, de ezzel a szép eredmény-
nyel sem jutottak tovább az országos bajnokságra. 

Winternitz Arnold testnevelő tanár, a csapat kísérője elmondta: 
mind a 10 fiú focizik a Dunakanyar FC-ben, vagy a Vác FC-ben. Kö-
szönetet mondott Selmeczi György edzőnek a segítségért, amelyet 
mind a felkészülés alatt, mind pedig a helyszíneken nyújtott.

A csapat tagjai voltak: Vasas Máté, Réti Bálint, Hóbor Andor, Tóth 
Bálint, Pesti Viktor, Bahor Csongor, Tháler András, Herczeg Balázs, 
Rácz Bendegúz, Mojzer Barnabás. Gratulálunk a fiataloknak!
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Világbajnoki és 
diákolimpiai sikerek 

küzdősportban
Ezüst- és bronzérmeket szerzett a XVI. 
IKF Kempo Világbajnokság és Világku-
pán a spanyolországi Guadalajarában 
az április 25-27. között megrendezett 
versenyen a Pomázi Mátyás Király Álta-
lános Iskola tanulója. Diákolimpián ka-
ratéban pedig egyik diákjuk aranyérmes 
lett.

Az intézmény 6.c osztályos diákja, 
Franyó Botond 2. helyezést ért el a Sub-
mission, 12-14 év, -40 kg kategóriában, 
3. helyezés Kempo kumitében 12-14 év, 
-40 kg kategóriában és 3. helyezés Semi 
kempo 12-14 év, -40 kg kategóriában.

Az Ippon Shobu Karate Diákolimpi-
án, április 27-énkorosztályában Kihon 
ippon kumite versenyszámban Sarka-
di Bence Márk 5.a. osztályos tanuló 1. 
helyezést szerzett, valamint 2. helyezést 
Kata versenyszámban.

Mindkét diáknak szívből gratulálunk 
és további sok sikert kívánunk nekik!

Kézilabda tornával avatták fel a 
Petőfi iskola tornatermét

Nemrég újították fel a Váci Petőfi Sándor 
Általános Iskola tornatermét, melyet a diá-
kok már birtokba is vettek. Az ünnepélyes 
átadásra azonban május 24-én került sor, 
egy kézilabda tornával egybekötve, melyen 
két csapat, a GVM-Europe-Vác és az iskola 
diákjai mérték össze tudásukat.

A rendezvény elején Csánki Sándor is-
kolaigazgató köszöntötte a megjelenteket 
és a résztvevő csapatokat, majd köszönetet 
mondott a Magyar Kézilabda Szövetség-
nek a pályázati támogatásért, a Váci Tan-
kerületi Központnak az önrész biztosítá-
sáért és Vác Város Önkormányzatának a 
tulajdonosi hozzájárulásért.

Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Köz-
pont igazgatója is jelen volt az eseményen, 
aki arról beszélt, hogy korábban ide járt 
focizni és már akkor is látta, hogy a terem 
felújításra szorul.

– Tavaly adódott egy lehetőség, hogy 
ezt a tornatermet is felújítsuk az MKSZ 
segítségével. Azt gondolom, hogy nagyon 
fontos a tanulás, de legalább ennyire fontos 

a mozgás is. Ez legyen bármilyen jellegű is 
– mondta. Hozzátette: a Petőfi iskolában 
minden adott a sportolásra, hiszen nemrég 
az udvar is megújult.

Régi emlékeit idézte fel Mokánszky Zol-
tán Vác alpolgármestere, aki egykor az is-
kola tanulója volt. Elmondta: mikor felsős 
lett, akkor építették meg a tornatermet, így 
már nagyon nagy szükség volt a felújításra.

– A testet és a szellemet együtt kell 
edzeni – hangsúlyozta a városvezető. Ki-
emelte: fontos szempont, hogy akár az 
MKSZ itt Vácon is megtalálhatja azokat a 
tehetségeket, akik öregbítik majd Vác hír-
nevét.

A Magyar Kézilabda Szövetség még 
2015-ben írt ki először pályázatot önkor-
mányzatok vagy intézményfenntartók 
részére, Országos Tornaterem Felújítá-
si Program címmel. A Váci Tankerületi 
Központ több intézményével is részt vett 
a fejlesztési lehetőségben. A Váci Petőfi 
Sándor Általános Iskola tornaterme több 
mint 57 millió forintból újult meg.
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A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
AMI diákjai aktívan részt vettek az április ele-
jén nagy sikerrel megrendezett országos Digi-
tális Témahét programban. Az angol nyelvórá-
kon nemcsak ezen a héten kapnak kiemelt 
szerepet a tanulási folyamatban alkalmazható 
digitális eszközök. Rendszeresen előkerülnek 
az iskolai tabletek, laptopok, amelyek nélkü-
lözhetetlen segítsége a nyelvtanulási folyamat-
ban is aranyat ér. Ez a hét mégis kicsit más volt, 
mint a többi.

Az órák tematikáját a projektvezető taná-
rok úgy állították ezen a héten össze, hogy 
a tanmenetben meghatározott tananyagot 
egészítsék ki az alkalmazott eszközök. A diá-
kok ízelítőt kaphattak abból az eszköztárból, 
aminek segítségével a mindennapi élet di-
gitális kellékei a nyelvtanulás során sikerrel 
és élményszerűen alkalmazhatók. Olyan fel-
adatokat kaptak, ahol a technikai eszközök 
segítségével önállóan vagy közösen egy saját 
produktumot is képessé váltak létrehozni. Ke-
resztrejtvényt, szófelhőt, képregényt, újságot 
készítettek, szerkesztettek. Öröm látni, hogy 
ebben a digitális világban a diákok mennyire 
gyorsan és könnyedén igazodnak el, ugyan-
akkor a világ kinyílásával annak veszélyeit is 
tudatosítani kell bennük.

A 4. osztályban játékos feladatokat oldottak 
meg a diákok a számítógép segítségével, taná-
ri irányítással. Megnéztek egy néhány perces 
kisfilmet angol nyelven. Majd az online játékok 
nyelvtanulási lehetőségeiből kaptak ízelítőt. Az 
iskolai tabletek segítségével párban dolgoztak, 
nyelvi kvízjátékkal fejleszthették, illetve el-
lenőrizhették eddigi tudásukat elsősorban a 
most tanult témakörben (állatok, élőlények). 
A versenyzés különösen izgalmassá teszi a 
diákok számára az (idegen nyelvi fejlődésü-
ket segítő) játékokat. Az 5. osztályban a szó-
kincs-fejlesztéshez használtak a diákok table-
teket. Néhányan egy rejtvénykészítő program 
segítségével készítettek feladványt társaiknak. 
Nagy sikere volt az újdonságoknak! A 6. osz-
tályban is a jelenlegi témakört (ételek, ren-
delés az étteremben) igyekeztek színesíteni a 
digitális eszközök. Szófelhőt készítettek online 
program segítségével ételekkel kapcsolatos 
szavakból, volt, aki gyümölcsök nevét, volt, 
aki édességeket, desszerteket gyűjtött össze 
egy-egy szófelhőbe. A sikerélményeken fel-

buzdulva étlapot is szerkesztettek a diákok egy 
online étlapszerkesztő alkalmazás használatá-
val, kiválasztva a vendéglátó helyiség típusát 
is. Népszerűek voltak az iskolai kávézók, ham-
burgerezők… A 7. osztályosok az útbaigazítás 
kérés és adás gyakorlásához hívták segítségül 
a digitális lehetőségeket. Nyelvtanuló honla-
pokon gyakorolhattak a diákok és térképet is 
szerkeszthettek. A 8. osztályban komoly mun-
ka folyt, az iskolaújság szerkesztésébe nyertek 
bepillantást a diákok több online alkalmazás 
segítségével. Miután egy kisfilmet megnéztek 
az újságkészítésről, ahol hasonló korú - angol 
nyelvterületen élő - diákok mutatták be ta-
pasztalataikat, a visegrádi diákok is belevágtak 
a feladatba. Az újságíró-palánták egy online 
újságkészítő applikációval is megismerked-
tek, végül a Windows Publisher programban 
elektronikusan elkészítették saját iskolaújság-
juk vázlatát. Képeket, híreket szerkesztettek, 
rejtvényes feladványokat és keresztrejtvényt 
készítettek. Folytatása következik…

A Digitális Témahét ráirányítja a figyelmet 
a tanulás és tanítás módszereinek a változása-
ira, a változó körülményekhez történő adap-
táció, alkalmazkodás szükségességére. Külö-
nösen fontos tehát, hogy ne csak ez az egy hét 
legyen az, amikor a „digitális” lelkesedés tart. 
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
AMI élen jár a kompetencia-fejlesztésnek ezen 
formájában, támogatja, hogy pedagógusai 
műhelymunkákon, továbbképzéseken mélyít-
sék a digitális eszközhasználatra vonatkozó 
ismereteiket, gyűjthessék, majd alkalmazzák a 
jó gyakorlatokat.

Szerencsére nem kell messzire menni a jó 
gyakorlatok felkutatásához. Szeptember végén 
zajlott a „Világ legnagyobb tanórája” program. 
A visegrádi diákok, hasonlóan több ezer is-
koláshoz világszerte, csatlakoztak az ENSZ 
kampányban megfogalmazott globális célok 
(Global Goals) érdekében zajló projekthez. A 
gyermekek világszerte egy időben foglalkoz-
hattak a fenntartható fejlődéssel. A globális 
célok megismerése játékos formában zajlott, 
a gyerekek szorgalmasan dolgoztak az angol 
nyelvórákon egész héten át. ANGOLUL! A 
nagyobbak aszfaltrajzokat készítettek, és meg-
mérték a világ különböző pontjain lakó társa-
ik, majd a saját ökológiai lábnyomukat. Pla-
kátok készültek, nem maradt el a Duna-parti 
kirándulás, itt énekszóval is felhívták a figyel-
met élőhelyeink, és az élővilág védelmére. A 
negyedikes csapat a szépséges visegrádi Du-
na-part tisztán tartásában is igyekszik aktív 
szerepet vállalni, a program pályázata kereté-
ben az iskola melletti Duna-szakaszt örökbe 
fogadták, havonta egyszer énekszóval, szorgos 
kezekkel Duna-napot tartanak. A program ke-
retében meghirdetett „Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan” országos pályázaton a hat 
nyertes pályamű közé két visegrádi csapat is 
bekerült. Nem is volt kérdéses, hogy a március 
végi Fenntarthatósági Témahét sok-sok digi-
tális tartalommal szintén bekerült a visegrádi 
iskolások naptárába. 

Játékosan komolyan angolul
Digitális kompetencia-fejlesztés Visegrádon

Ismét dobogósok 
lettek az országos 

történelem versenyen 
a visegrádi diákok

Igen mozgalmas volt ez a tanév a nyolca-
dikos diákok számára. Ősszel tizenegyen 
jelentkeztek a MNM Mátyás Király Mú-
zeuma és intézményünk által szervezett 
Görgei Artúr történelem versenyre, ahol 
dobogós helyezéseket értek el. Sok ener-
giát fektettek a versenybe annak ellenére, 
hogy abban az időszakban zajlott a közép-
iskolai felvételi eljárás is. Ezek után nem 
számítottam arra, hogy nevezni fognak 
a tavaszi országos történelem versenyre. 
Meglepetésemre nyolcan jelentkeztek, de 
mivel egy intézményből csupán hat diák 
indulhatott, így ketten csalódottan vették 
tudomásul, hogy ők ezúttal nem verse-
nyezhetnek velünk.

Hat hét állt rendelkezésünkre, hogy 
felkészüljünk a megmérettetésre. Előreha-
ladásunkat késleltette, hogy a német nyelv-
vizsga is ebben az időszakban volt. De 
szerencsére ez sem szegte kedvét a gyere-
keknek. Szorgalmasan tanultak, és szaba-
didejüket feláldozva vettek részt felkészítő 
óráimon. Kérésemre kolléganőm, Korgáné 
Lengyel Rita a plakátrajzolás rejtelmeibe 
vezette be őket. 

Eljött a nagy nap, március 29. Szendrey 
Lajos vállalta, hogy kisbuszával elszállít 
bennünket Budapestre. Az első forduló-
ban egy írásbeli feladatlapot töltöttek ki a 
2 fős csapatok. A második fordulóba, ahol 
plakátrajzolásra, szituációs játékokra és 
villámkérdésekre került sor, az 5 legjobban 
teljesítő csapat juthatott be. A 3 visegrá-
di csapatból 2 tovább versenyezhetett. A 
harmadik csapatnak csupán 1 pont kellett 
volna a második fordulóban való részvé-
telhez. 

Köszönet illeti kollégáimat, Korgá-
né Lengyel Ritát és Szendrey Lajost, akik 
nagyban hozzájárultak sikeres teljesítmé-
nyünkhöz.

A végeredmény a következő lett:
3. helyezett lett a Forgószél csapata: Szabó 

Luca Márta, Vanyák Flóra 
4. helyezett lett a Molotov- koktél csapata: 

Tóth Balázs, Vadászi László Bálint
6. helyezett lett a Pesti srácok csapata: 

Pataki Hanna,  Péter Panka Viola  
Öröm és szomorúság is van bennem. 

Öröm, mert nagyon lelkes diákokról van 
szó, akikkel nagyon élveztem az együtt 
tanulást. Akik hetedikes koruk óta ver-
senyeznek velem. És számomra az igazi 
boldogságot nem a verseny jelenti, hanem 
az oda vezető út, a felkészülés időszaka. 
Szomorúságom pedig az okozza, hogy 
nemsokára elballagnak, és velük már nem 
indulhatok országos történelem versenyen 
– írta Bosnyák Endréné, a Visegrády Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola történelemtanára.

12                                                                                                                www.edukanyar.hu

http://www.edukanyar.hu


A galgagyörki Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és a Váci Juhász Gyula Általános 
Iskola hetedik osztályos tanulói április 
végén ötnapos tanulmányi kiránduláson 
vehettek részt Erdélyben, a Székelyföldön. 
A kirándulás elsődleges célja azon emlék-
művek felkeresése volt, amelyek a magyar 
nép szabadságáért vívott küzdelem áldoza-
tainak állítottak emléket, valamint kultúr-
történeti szempontból jelentőséggel bír.

Kora reggel, induláskor már mellénk 
szegődött az esős, szomorkás idő, amely 
végig kísért bennünket a Királyhágóig, ez 
azonban senkinek nem szegte a jókedvét. 
Az első napon az 1848-1849-es szabadság-
harc eseményeit idéztük fel Petőfi Sándor 
életének utolsó napjaira emlékezve.

Első megállónkhoz érve Fehér-egy-
házán, már a nap is előbukkant a felhők 
között, és miután megtekintettük a Pe-
tőfi Sándor Múzeum kiállítását elidőz-
tünk a gyönyörű kertben, majd folytatva 
utunkat az Ispánkú-ti-emlékműnél, ahol 
a hagyomány szerint utoljára látták élve 
Petőfi Sándort, koszorút helyeztek el diák-
jaink. Székelyudvarhely felé haladva még 
megálltunk Székelykeresztúron, a Gyár-
fás-kúriánál, ahol a költő utolsó éjszakáját 

töltötte, és a legenda szerint elszavalta az 
„Egy gondolat bánt engemet” című ver-
sét. Ennek emlékére mi is meghallgattuk 
népszerű versét Kiss Gergő diákunk előa-
dásában. Késő estére érkeztünk meg első 
szálláshelyünkre, Székelyudvarhelyre.

Másnap reggel megismerkedtünk a vá-
ros központjával, az esős idő sajnos nem 
kedvezett nekünk, ennek ellenére részle-
tesen szemügyre vettük többek között az 
Emlékezet parkja 13 magyar király, író 
és más híres ember szobrát. Folytattuk 
utunkat a ködben és esőben burkolózott 
Hargitán keresztül, aznapi első úticélunk 
felé, Gyimesbe. Mire az Ezeréves határhoz 
értünk, már az eső is továbbállt, mi meg 
megtekinthettük az Osztrák-Magyar Mo-
narchia egykori határát, a legkeletibb vas-
úti őrházat, majd a meredek lépcsőt meg-
mászva a Rákóczi-vár romjait.

Ebéd után folytattuk utunkat Madé-
falva fele, ahol a madéfalvi veszedelem 
emlékére állított kőoszlopnál koszorút he-
lyeztünk el a függetlenségüket, hagyomá-
nyaikat védő székely áldozatok emlékére.

Délután felkerestük a magyarság egyik 
legnagyobb zarándokhelyét és kultúr-
történeti emlékét a csíksomlyói kegy-

A szabadság útján
templomot és kolostort, majd, aki bírta 
energiával és erővel felment a Kissomlyó 
hegyére, ahonnan csodálatos panorámá-
ban gyönyörködhetett. Este fáradtan, de 
jókedvűen elfoglaltuk Tusnádfürdőn szál-
láshelyünket.

A kirándulás harmadik napját Tus-
nádfürdőn töltöttük. Megismerkedtünk 
a várossal, városi könyvtáros jóvoltából a 
város történetével, ellátogattunk a Szent 
László Gyermekotthonban, ahol a ne-
velők és gyerekek szeretettel mutatták 
meg otthonukat, meséltek mindennapja-
ikról, sikereikről, nehézségeikről.

A délelőtt folyamán még megtekintet-
tük Erdély egyik legszebb népművészeti 
stílus-jegyekkel díszített templomát és 
hallhattuk egy összetartó közösség tör-
ténetét, akik a legnehezebb kommunista 
időben felépítették a mai modern temp-
lomot. Délután a Jókai Mór Általános 
Iskolával és a hetedik osztályos diákok-
kal ismerkedtünk meg. A fiúk közös fut-
ballmérkőzésen vettek rész, míg a lányok 
barátságkarkötőket készítettek, de bőven 
akadtak diákok, akik a szurkolók táborát 
erősítették.

A finom vacsora után, ahol a tulajdo-
nos jóvoltából, akinek kedve volt kipró-
bálhatta a pincérszakma rejtelmeit, egy 
igazi jó hangulatú bulival zártuk a napot.

Negyedik nap Háromszék vidékét ba-
rangoltuk be. Sepsiszentgyörgyön a heves 
zivatar miatt többnyire idegenvezetőnk 
magyarázatait hallgattuk, majd a kuruc 
szabadságharc emlékeit idéztük fel Zágon-
ba érve. Az idő már engedte, hogy meg-
tekintsük a Mikes-tölgyfákat, amelyeket 
a szájhagyomány szerint Mikes Kelemen 
édesapja, Mikes Pál ültetett, majd elláto-
gattunk a Mikes Kelemen Emlékházba.

Zabolán a Mikes kastélyt sajnos nem 
tudtuk megnézni a zárt kapuk miatt, vi-
szont betértünk Csomakőrösre, ahol az 
1784-ben született Ázsia-kutató, nyelvész 
Kőrösi Csoma Sándor Emlékszobában 
megismerkedhettünk az egyik legna-
gyobb székely kalandos élettörténetével. 
Ugyancsak egy kisebb kitérővel ellátogat-
tunk Gelencére, ahol a világörökség ré-
szeként számon tartott műemléktemplom 
legnagyobb értékeiben, a belső falfelületeit 
díszítő 14-15. századi freskósorozatokban 
gyönyörködhettünk.

A Kárpát-medence legkeletibb magyar 
többségű városában, Kézdivásárhelyen 
megnéztük a város főterét, majd tovább 
haladtunk a Szent Anna-tóhoz, ahová a 
sűrű eső miatt nem tudtunk lemenni.

Kirándulásunk utolsó napján délelőtt 
még megcsodáltuk Szejkefürdőn az Or-
bán Balázs síremléke előtt felállított szé-
kelykapusort, Farkaslakán ellátogattunk 
a székelység nagy írójának, Tamási Áron-
nak a sírjához és Szovátán gyönyörköd-
hettünk a Medve-tó látványában.

Ötödik nap késő estére értünk haza 
fáradtan, de tele élményekkel és felejthe-
tetlen emlékekkel - írja Korodi Szidónia 
projektfelelős tanár.
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A Határtalanul! Hetedikeseknek Pá-
lyázat keretében a Sződligeti Gárdonyi 
Géza Általános Iskola valamint a Gödi 
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói 
a 2018-19-es tanévben ismételten útra 
keltek. 

A tervezett programok a Muravi-
dék és a Muraköz magyar vonatkozású 
történelmi és művészeti emlékei köré 
csoportosultak. Az utazás lehetőséget 
biztosított a tanulók történelmi isme-
reteinek kibővítésére, ahol olyan híres 
családok, mint a Zrínyiek, Hunyadiak 
vagy a Cilleiék életébe nyerhettek be-
pillantást. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
történelem és a művészet összefonódá-
sának felfedezésére, a tanulók iskolán 
kívüli ismeret- és tapasztalatszerzésére, 
tudásuk bővítésére.

Utazásunkat Csáktornyán, Horvát-
ország északi részén kezdtük, közel a 
szlovén és a magyar határhoz, ami a tri-
anoni békeszerződésig Magyarország-
hoz tartozott, a hajdani Zala Vármegye 
részeként és a Zrínyi család központja 
volt. Itt írta Zrínyi Miklós a Szigeti Ve-
szedelmet. 

Ezt követően Varasdra utaztunk, ami 
a török veszély idején Horvátország 
fővárosa volt a veszélyeztetett Zágráb 
helyett. Az egykori Cillei- Erdődy várat 
bejárva történelem tudásunkat bővítet-
tük. 

Második napunkat Ptujska Gora, a 
Muravidék legészakkeletibb csücskének 
felkeresésével folytattuk, melynek kul-
turális emlékein érezhető az erős ma-
gyar befolyás. Legjellegzetesebb képe a 
tájnak a zöld dombtetőn álló zarándok-
templom. A Cillei család közreműkö-
désével a 15. században épült, népszerű 
zarándokhely, évente 60 000 látogató 
keresi fel.

 Arany János balladákból ismerős 
Celje volt a következő állomásunk. A 
vár kiállításának megtekintése során a 
múltunk egy olyan szeletével ismerked-

hettünk meg (Hunyadi – Cillei viszály), 
amit a történelemkönyvek nem említe-
nek. 

Maribor építészeti emlékei közül ki-
emelhetjük a kastélyt, amit II. Frigyes 
császár építtetett, ahol Liszt Ferenc adott 
koncertet. Érdekes látnivaló volt a világ 
legöregebb szőlőtőkéje, melyet 400 év-
vel ezelőtt ültettek és még ma is 30-55 
kg szőlőt terem. 

Utolsó napunkat Zágráb magyar 
vonatkozású emlékeinek és látnivalói-
nak felkeresésével töltöttük. Horvátor-
szág fővárosának alapítása Szent László 
nevéhez fűződik. Itt koronázták meg 
1330-ban Károly Róbertet. Legismer-
tebb épülete a Mária Mennybemenetele 
Székesegyház, melyet Szent László kez-
dett építeni. A másik híres temploma a 
Szent Márk templom, melynek tetőcse-
repei 1800-ból Magyarországról szár-
maznak. 

Tanulmányi utunkat az Illúziók Mú-
zeumában zártuk. A múzeum tárlata 
minden látogatót, így minket is elkáp-
ráztatott. Vizuális illúziók és trükkök 
egész tárházát mutatta be. A múzeum 
70 darabos hologram gyűjteménnyel 
rendelkezik, amely igen ritka Európá-
ban. A hologram feltalálója a magyar 
származású, Nobel-díjas villamosmér-
nök, Gábor Dénes. Sokat tanulhattunk a 
látás képességéről, az érzékelés csodájá-
ról az emberi agy működéséről. 

Mindannyian felejthetetlen élmények-
kel, kalandokkal és nem utolsó sorban új 
barátokkal gazdagabban tértünk haza - 
írja Simonné K. Mária intézményvezető.

Híres magyarok nyomában 
a Muravidéken…

Élménnyé színezett 
értékeink 

A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolának 
másodszor adódott lehetősége az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által támogatott NTP pá-
lyázat keretén belül a tehetséges, kreatív, alkotni 
vágyó fiatalok tehetséggondozására. Nyolc felsős 
diák bevonásával alkottunk fél éven keresztül, a 
tanórák után, heti rendszerességgel. A program-
ban résztvevő gyerekek új élményekkel és tudás-
sal gazdagodva ráismerhettek, hogy a lehetőségek 
végtelenek, a régi mesterségek újraértelmezhető-
ek, az alapanyagok változatosak lehetnek.

Régi kézműves technikákat tettünk kézzel-
foghatóvá, kipróbálhatóvá: a vesszőfonást, a 
szövést, a nemezelést, a textil- és selyemfestést. 
Alapanyagként olyan természetes anyagokat 
használtunk, melyek ma reneszánszukat élik 
(fűzvessző, gyapjúfonal, pamut, selyem). Ter-
mészetesen mindezt olyan formában, hogy a 
produktum élvezhető, használható, alkotásra 
inspiráló legyen. A gyakorlati foglalkozásokat 
elméleti órák előzték meg, amelyeken megmu-
tattuk az adott technika történetét, a techniká-
ban rejlő, ma is használható lehetőségeket. A 
foglalkozások során országosan elismert szak-
emberektől is tanulhattunk – Horváth Katától 
a vesszőfonást, Klátyik Melindától a nemezelést. 

A program során több egyéni alkotás szüle-
tett: a váltós szövőkereteken szőtt táska, tolltar-
tó készült; virágfüzéreket, ékszereket (fülbevaló, 
nyaklánc, hajcsat), nemezelt sálakat alkottunk; 
batikoltunk színvesztéses, viaszos és nyomatos 
technikával textileket, pólókat, sapkát. Festettünk 
selyem képet és mandalát. Ezen technikákkal 
nagyméretű közös alkotások is születtek, pl. nagy 
nemezkép, batikolt óriáskép, üde színfoltokat te-
remtve az iskola aulájában. A rideg iskolaudvar-
ra tervezett, az iskola falát díszítő óriás vesszőkép 
barátságosabbá, természetesebbé teszi majd isko-
lánk környezetét. A programot záró kiállítás egye-
di hangulatot teremthet az iskolában, kedvet csi-
nálva a többi diáknak hasonló alkotó munkához.

A pályázat során tanulmányutakra is sor ke-
rült. Ellátogatunk az Óbudai Goldberger Textil-
múzeumba, ahol egy interaktív foglalkozáson a 
textilgyártással és a mintázással foglalkoztunk a 
divat és a történelem szemszögéből. Szentendrén 
megismerkedtünk Vajda Lajos grafikus munká-
in keresztül a kollázs-készítéssel, magunk is ki-
próbálva e technikát. Ellátogatunk Ur Eleonóra 
batikoló művész galériájába is ötleteket meríteni 
későbbi munkáinkhoz. Tavasszal egy kétnapos 
tanulmányút során Hollókőre látogattunk el. 
Parasztházban laktunk, népi ételt kóstoltunk, 
népviseletet próbáltunk, műhelymunkaként pedig 
kipróbáltuk a szalagszövést. Visszacsöppenve a 
múltba kicsit lelassítottunk, felfedeztük a hagyo-
mányőrző falu részleteit. A kézműves munka és 
a tematikus program mellett részt vettünk egy 
interaktív felfedező túrán, majd a falu fölé maga-
sodó várat hódítottuk meg.

Az alkotómunka és a közös programok során 
a résztvevők új oldalukról mutatkoztak meg. 
Egymással elfogadóbbak, megértőbbek, együtt-
működőbbek lettünk. 

Valóban élménnyé színeztük értékeinket! (A 
pályázatról készült képeket iskolánk honlapján 
- http://szodligetiskola.hu/ - tekinthetik meg.) - 
írja Planké Válint Ingrid és Kröel-Dulayné Var-
ga Magdolna.
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A kedd reggeli (2019. május 7.) készülődés 
nagyon izgatottan telt, mivel mindenki tud-
ta, hogy pár óra múlva már úton leszünk 
Szlovákiába a felvidék felé. A busz a P+R 
parkolóba érkezett Sanyi bácsival, a bus-
zsofőrrel és Henivel, az idegenvezetővel. 

Első megállónk Oroszka volt, ahol a had-
történeti múzeumot látogattuk meg, amely-
ben az 1. és 2. világháború tárgyainak százai 
tárultak elénk. A csoport itt kétfelé oszlott és 
két szakértő úriember vezetésével járta be 
e-neves múzeum termeit. 

Őszintén elég megrázó élmény volt, egy-
kori katonák mindennapi tárgyai közt járni 
és kicsit átérezni azt, amit ők mindennap 
érezhettek. E síri és nyomasztó hangulatban 
kicsit elgondolkodik az ember vajon milyen 
érzés lehetett azzal a tudattal élni minden-
napjukat vagy álomra hajtani fejüket, hogy 
nem tudták mit hoz a holnap és, hogy akár-
melyik pillanatban landolhat egy golyó a 
mellkasukban, belegondolva rettenetes és 
félelmetes is. 

Oroszka után célba vettük Bajmóc várát, 
ahol egy, egy órás túra keretén belül körbe-
jártuk ezt a hatalmas és gyönyörű építményt. 
Ám ez nem volt annyira egyszerű, mint első 
hallásra gondolnánk, hiszen valami hiba 
csúszott a rendszerbe és se angol, sem ma-
gyar idegenvezetőt nem sikerült intézni. 
Jobb híján adtak mellénk egy idegenvezetőt, 
aki végig egy szót sem szólt és Heni kapott 
egy papírt, amin a magyar szöveg volt a vár-
ról és ezt olvasta fel nekünk, de ez sem volt 
könnyű feladat, mivel rengeteg hiba volt a 
mondatokban. Végül megérte a sok fáradsá-
got, mivel tényleg egy gyönyörű várat tekint-
hettünk meg. 

Ezt követően, pár percet buszoztunk és 
már meg is érkeztünk a Hotel Hokejkába, 
ahol egy kis kavarodást követően elfoglal-
tuk a szállást majd vacsoráztunk és egy kis 
szabad program, majd eltettük magunkat 
másnapra. Csomagjaink összekészítését és 
a reggelit követően ismét buszra szálltunk és 
elindultunk az aznapra kitűzött úti céljaink-

hoz, azaz a bányavárosok felé. 
Első állomásunk Körmöcbánya volt, ahol 

nem sokat időztünk mivel jóval kisebb város 
volt, mint az utána következők ezért egy kis 
városnézés és szabad program után ismét út-
nak indultunk. 

Új úti célunk Besztercebánya volt. Itt az 
egész program gyakorlatilag szabad prog-
rammal azon belül pedig városnézéssel telt. 
A város egyébként csodálatos nekem az 
egész kiránduláson ez tetszett a legjobban. 
Én egy kisebb csoporttal végig a főtérben és 
egy pár környező utcában gyönyörködtem. 
A városnézés fénypontja a főtér felett maga-
sodó toronyba való felmenetel volt. Csodála-
tos panoráma tárult a szemünk elé, nagyon 
sajnálhatják, akik kihagyták ezt a lehetősé-
get, tényleg csodálatos volt a kilátás. 

A nap utolsó programja a selmecbányai 
bányában zajlott ahol az egész csapat lám-
pát és sisakot ragadva menetelt le a bányába 
egészen 60 méter mélységig. A velünk tartó 
szakember nagyon színvonalas történetek-
kel és információkkal színesítette utunkat. 

A bányalátogatást követően egy 3 órás 
útra indultunk a szállás felé. A táj egyéb-
ként gyönyörű volt mindenhol, akár mer-
re jártunk ámulatba ejtett a látkép. Ami ez 
után következett arra senki sem számított 
a gyermekek közül, hiszen következő szál-
lásunk, Imrikfalván egy tó, pontosabban 
egy tengerszem mellet helyezkedett el. Ám 
ez a nap sem ment le hibátlanul mivel elég-
gé megcsúsztunk, így a vacsorával egy órát 
késtünk és ezek után még kiderült, hogy a 
csoport nem egy, hanem mindjárt három 
külön házban fog megszállni így egy egyórás 
szervezés következett. Mire mindent sikerült 
elrendezni már 9 vagy fél10 magasságában 
elfoglaltuk a szobáinkat. Mire mindenki 
ágyba került már fél 12 felé járt az idő. 

Másnap ismét a természetben gyönyör-
ködhettünk ám ezúttal nem csak a tájban, 
hanem a gombaszögi barlang ámulatba ejtő 
formáiban és színeiben is. A barlang minden 
cseppköve csodálatos ám a barlang még-

Határtalanul – Utazás a felvidékre
A Szobi Fekete István Általános 

Iskola beszámolója

is szalma cseppköveiről híres, hiszen ezek 
rendkívül ritkák és ilyen hosszúak talán egy-
két helyen fordulnak elő a világon. 

A barlang megtekintése után elindultunk 
Betlérre azon belül pedig az Andrássy kas-
télyba. E nemes építmény belső felderítése 
előtt pár emberrel megnéztük a hatalmas 
és szépségben gazdag kert egy részét. Azért 
csak egy részét mivel a birtok körülbelül 57 
hektár. Szóval az angol kert egy részének 
felderítése után bementünk a kastélyba. Az 
angol kert remek előjel volt a továbbiakra 
nézve. Az Andrássy család egykori lakhe-
lyére betoppanva világossá vált, hogy az 
épületet legjobban a fa berakások és a fest-
mények jellemzik. A kastély azon kevesek 
közé tartozik, amelyekben még az eredeti 
tulajdonosok bútorai találhatóak. Ez annak 
köszönhető, hogy az Andrássyak emigrálá-
sa után a falusiak vigyáztak a kastélyra. Az 
építmény egyébként pompás és nem sokszor 
találkozik hasonlóval az ember. 

Betlér után Rozsnyó volt célba véve ám 
a rossz idő közbeszólt. Egy kis szabadidő 
és néhány bátor ember a városban felment 
a toronyba megcsodálni a panorámát illet-
ve Európa legnagyobb négyzet alakú főte-
rét. Ezek után visszamentünk a szállásra és 
mivel nagyon korán ezért több óra szabad 
program majd vacsora következett. 

Az utolsó nap reggelén már mindenki ar-
cán látszott a fáradtság, de ettől függetlenül 
lelkesen vágtunk neki a napnak. Első megál-
lónk a Madách kastély volt ahol egy érdekes 
programon vettünk részt, amely nagyrészt 
Az ember tragédiája köré épült. Nagyon jó 
volt, hogy már most betekintést nyerhettünk 
e remek magyar műbe. 

Következő egyben utolsó megállónk 
Ipolytarnóc volt ahol egy 4d-s mozival kezd-
tünk. Ez mondanom sem kell, hogy megala-
pozta a hangulatot a tanösvény további ré-
szére. Ám nem egy ember izgult azért, hogy 
a mozi és a tanösvény végigjárása után egy-
ből indulhatunk-e tovább, hiszen a busz de-
fektet kapott, végül szerencsére a problémát 
sikerült orvosolni.  Érdekes volt megfigyel-
ni, hogy néhány leletből mennyi minden 
megállapítható és hogy egy fadarabból vagy 
lábnyomból mennyi hasznos információ 
kinyerhető. A foglalkozás végén mindenki 
mosollyal az arcán szállt fel a buszra, hiszen 
2 óra út volt hátra Szobig. 

Hiába élveztük a túra nagy részét attól 
függetlenül mindenki elfáradt és szeretett 
volna minél hamarabb hazaérni. Összes-
ségében jól éreztük magunkat, hiszen szép 
környezetben töltöttünk el 4 napot a baráta-
inkkal. Nyilván nem minden program tetsz-
hetett mindenkinek ettől függetlenül szerin-
tem mindenkinek volt olyan, amire szívesen 
emlékszik vissza. Mikor hazaértünk tagad-
hatatlanul jó volt látni az ismerős tájat és a 
szüleinket. Innen is szeretném megköszönni 
Heninek, hogy minden városhoz érdekes in-
formációkat gyűjtött és osztott meg velünk, 
Sanyi bácsinak, hogy épségben hazahozott 
minket és végül, de nem utolsó sorban a ta-
nárainknak, akik végig vigyáztak ránk. Ösz-
szességében felejthetetlen utazást zártunk.
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